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 M.h.a בריאות מערכות בניהול שני  תואר

 (1  מסלול 480)סימן מחשב 

 

 :  התכנית ראש 

 dangr@bgu.ac.il"ל: דוא. גרינברג דן' פרופ

 

 .רמ"ן:  ע

 selalin@bgu.ac.il"ל: דוא. 6304547-08:  טלפון. איטח לינור

 

 :  רכזת

  elsimion@bgu.ac.il"ל:דוא. 6304559-08:  פוןטל. סימיון  אליזבט

 

 הרשמה 

לפחות, אשר השלימו את חובת    80לתואר של    סופילהירשם בוגרי תואר ראשון בעלי ממוצע    רשאים

 . ראשון לתואר זרה כשפההאנגלית 

 . GMATבחינת  בבעלי תואר ראשון מחו"ל או שלוחה בישראל של אוניברסיטה מחו"ל חייבים בנוסף גם  

 

 : להמציא יםהמועמד על

  המוסד   ידי  על  שאושר  צילום  או)מקום    קבילים דיפלומה  /לתואר  זכאות   ואישור  ציונים  גיליון .א

 (. רישום מדור או המנפיק

 .מחזורם בוגרי  בין  היחסי מיקומם את המציין מאושר דרוג .ב

 . חיים קורות .ג

 .העבודה ממקום המלצות שתי .ד

 .לקבלה ולא לרישום מינימלי בסף מדובר: לב שימו

 

 קבלה תנאי

 .בעלי רישיון ממשרד הבריאות בישראל .D.M.D -ו .M.D לבעלי תואר - אוטומטית קבלה

המועמדים, הישגיהם  ועדת הקבלה תיקח בחשבון בשיקולי הקבלה גם את רקע  - רגילה קבלה

 .ניסיונם המקצועי ומכתבי המלצה האקדמיים
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 הלימודים  מסלול

 .נקודות זכות 42להשלמת התואר יש להשלים   - גמר עבודת ללא מסלול

 . הבריאות למדעי  הפקולטה בשנתון מפורטת  הלימודים תכנית

 

 הלימודים  תכנית מבנה

 . 08:00-14:00  השעות בין שישי וביום 14:00-20:00 השעות בין חמישי ביום יתקיימו הלימודים

 )שני סמסטרים בשנה(.  ארבעה סמסטרים, ללא סמסטר קיץ ,משך הלימודים הוא שנתיים אקדמיות

 

 השלמה   קורסי

קורסים אלה אינם מקנים נקודות זכות. יש לסיים את . כנית הלימודים שלושה מקצועות השלמהובת

 .פטור מהם במהלך שלושת הסמסטרים הראשונים ללימודיםאו לקבל  קורסי ההשלמה

 . בריאות במערכות למנהלים סטטיסטיקה .1

חייבים בו תלמידים שלא למדו קורס אקדמי דומה בעבר. בעלי  -הבריאות  למדעי אמבו .2

 .רפואיים פטורים מקורס זה-ותארים פרה  M.D. , D.M.D , D.V.M תואר

 . הלכלכל מבוא .3

 

 חובה  קורסי

הלימודים עשרה קורסי חובה. תלמידים שלמדו קורס דומה בעבר, במסגרת אקדמית, כנית ובת

 .מהקורס וללמוד קורס בחירה אחר במקומו חייבים לקבל פטור

 

 תחומיים  בחירה קורסי

 .כנית הלימודים במסלול ללא עבודת גמר, ארבעה קורסי בחירהובת

 .שבועיותשעות  3כנית הינם סמסטריאליים בהיקף של וכל הקורסים בת

 

 

 כניתווהמתקבלים לת ת במספר הנרשמיםימותנ התוארפתיחת *
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