
אופן הערכהקהל יעדכיתה/בנייןמרצהמספר קורסשם קורסשעותז"נק

עבודהבחירה307 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-2005סיוע הומניטרי308:00-11:00

עבודהבחירה 08 כיתה M6בניין ר אלי כהן ששון"ד485-2-1006מיפוי ואסונות- גיאוגרפיה ובריאות 308:00-11:00

אמנות ההתמודדות עם אסונות -חוסן3

ומצבי חירום

485-2-3000  

 485-2-3001

דניאל -לימור אהרנסון' פרופ

חנין שיבלי' גב

עבודהבחירה 

בחינהחובה307 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-1003ואסונות חירום למצבי מוכנות311:00-14:00

בחינהחובה308 כיתה M8בניין גבי בן נון' פרופ485-2-1002 בישראל הבריאות מערכת314:00-17:00

פרויקט מפגש יתקיים לא כאשר לחודש אחת יתקייםחובה105 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-6670גמר עבודת ללא למסלול מחקרי סמינר017:00-18:00

 במסגרת יילמד הקורסדורית ניצן' פרופ485-2-1001ואסון חירום ברפואת דרך וציוני סוגיות1

השנה במהלך עיון ימי של

 של הראשון בשבוע עיון יום) השתתף לא/השתתף

(הסמסטר חופשת

 למניעת והנהלים החוק להכרת לומדה0

מינית הטרדה
חובה900-5-5001

אופן הערכהקהל יעדכיתה/בנייןמרצהמספר קורסשם קורסשעותז"נק

עבודהבחירה307 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-2005סיוע הומניטרי308:00-11:00

עבודהבחירה 08 כיתה M6בניין ר אלי כהן ששון"ד485-2-1006מיפוי ואסונות- גיאוגרפיה ובריאות 308:00-11:00

אמנות ההתמודדות עם אסונות -חוסן3

ומצבי חירום

485-2-3000  

 485-2-3001

דניאל -לימור אהרנסון' פרופ

חנין שיבלי' גב

עבודהבחירה 

עובר לא/עוברתזה למסלול חובה108 כיתה M8בניין שפירא סתיו ר"ד485-2-2006מדעית וקריאה כתיבה209:00-11:00

עבודהחובה106 כיתה M8בניין גלעד מורן קובי' פרופ485-2-2008חירום במצבי הציבור בריאות311:00-14:00

פרויקט מפגש יתקיים לא כאשר לחודש אחת יתקייםחובה105 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-6670גמר עבודת ללא למסלול מחקרי סמינר017:00-18:00

עובר לא/עוברתזה למסלול חובה204 כיתה M10בניין דניאל-לימור אהרנסון' פרופ485-2-6666מחקרי מסלול עבור מחקר סמינר117:00-18:00

עובר לא/עוברתזה למסלול חובה204 כיתה M10בניין דניאל-לימור אהרנסון' פרופ485-2-7777גמר עבודת כתיבת017:00-18:00

עבודהתיזה ללא חובה308 כיתה M8בניין 

א שנה

ב שנה

ר סתיו שפירא              "ד

חנין שיבלי' גב

לימור ' פרופ, ר תמי פרויד"ד485-2-2002'א ובחרום בשגרה התמודדות פרוייקט217:00-19:00

ר סתיו "ד, דניאל-אהרנסון

חנין שיבלי' גב, שפירא

' תואר שני ברפואת חירום  סמסטר א- ג "מערכת שעות תשפ

' תואר שני ברפואת חירום  סמסטר א- ג "מערכת שעות תשפ

עבודהחובה10 כיתה M6בניין 485-2-2001אסונות בחקר SPSS-ו סטטיסטיקה214:00-17:00



אופן הערכהקהל יעדכיתה/בנייןמרצהמספר קורסשם קורסשעותז"נק

בחינהבחירה 106 כיתה M8בניין ר פאולה פדר בוביס"ד485-2-1007שיטות מחקר איכותניות308:00-11:00

עבודהבחירה103 כיתה M8בניין ר שמרית ממן"ד485-2-1012שינוי אקלים ומצבי חירום308:00-11:00

485-2-3005אוכלוסיות פגיעות במצבי חירום308:00-11:00
,     ר סתיו שפירא"ד, נט אוזר'ר ז"ד

ר קרולינה ברוכי"ד
עבודהבחירה 307 כיתה M8בניין 

בחינהחובה106 כיתה M8בניין שפירא סתיו ר"ד485-2-1000מחקר שיטות-ואסונות הפגעות חקר311:00-14:00

בחינהחובה11 כיתה M6בניין לוריה אורית ר"ד485-2-1010ובחירום בשגרה אוכלוסיה התנהגות314:00-17:00

 לחודש אחת יתקייםחובה301 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-6670גמר עבודת ללא למסלול מחקרי סמינר017:00-18:00

אופן הערכהקהל יעדכיתה/בנייןמרצהמספר קורסשם קורסשעותז"נק

בחינהבחירה 106 כיתה M8בניין ר פאולה פדר בוביס"ד485-2-1007שיטות מחקר איכותניות308:00-11:00

עבודהבחירה103 כיתה M8בניין ר שמרית ממן"ד485-2-1012שינוי אקלים ומצבי חירום308:00-11:00

485-2-3005אוכלוסיות פגיעות במצבי חירום308:00-11:00
,     ר סתיו שפירא"ד, נט אוזר'ר ז"ד

ר קרולינה ברוכי"ד
עבודהבחירה 307 כיתה M8בניין 

עובר לא/עוברתזה למסלול חובה114C כיתה M8בניין דניאל-לימור אהרנסון' פרופ485-2-7777גמר עבודת כתיבת009:00-10:00

בחינהחובה103 כיתה M8בניין בוחבוט אמיר ר"ד485-2-2009ואסון חירום במצבי תקשורת211:00-13:00

עבודהחובה103 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-1008ובחירום בשגרה ומנהיגות ניהול213:00-15:00

485-2-2003'ב ובחרום בשגרה התמודדות פרוייקט215:00-17:00
-לימור אהרנסון' פרופ,ר תמי פרויד"ד

חנין שיבלי' גב, ר סתיו שפירא"ד, דניאל
עבודהתיזה ללא חובה103 כיתה M8בניין 

 לחודש אחת יתקייםחובה301 כיתה M8בניין דורית ניצן' פרופ485-2-6670גמר עבודת ללא למסלול מחקרי סמינר017:00-18:00

' תואר שני ברפואת חירום  סמסטר ב- ג "מערכת שעות תשפ

' תואר שני ברפואת חירום  סמסטר ב- ג "מערכת שעות תשפ

א שנה

ב שנה


	מערכת שעות מעודכנת סמסטר ב תשפג
	מערכת שעות סמסטר א

