
 

 
 

 
 

 7102ז "תכנית השתלמויות לסמסטר ב תשע

– לפרטים והרשמה 
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 מקום הקורס ין השעותב בשבועיום                                                      שם הקורסהמה

 

 ח מאיר"בי 71:01- 08:01 ב אולטרה סאונד במיילדות וגינקולוגיה

 הפקולטה לרפואה 07:01- 16:01 ו אונקולוגיה

 הפקולטה לרפואה  ו הרתופדיאו

 הפקולטה לרפואה 71:11- 02:11 ג אף אוזן גרון

    06:01- 01:01  ה ( ו-יומיים ה) סדנה-ביו סטטיסטיקה

 הפקולטה לרפואה                  00:01- 16:01    ו                                                                                            

 הפקולטה לרפואה 09:21- 08:01 ד גינקולוגיה ומיילדות

 הפקולטה לרפואה 07:11- 19:11 ו גריאטריה

 :  דימות

 הפקולטה לרפואה                  07:11- 16:01 ו רדיולוגיה 

 לרפואההפקולטה  09:01- 08:11 ג גרעינית  רפואה 

 הפקולטה לרפואה 06:11- 02:11 ד דרמטולוגיה

 הפקולטה לרפואה 70:11- 08:11 ה                                    ב סמסטר -מתקדמים היפנוזה

 הפקולטה לרפואה 01:01- 16:01 ה טיפול תזונתי בסוכרת לדיאטנים

 הפקולטה לרפואה 09:01- 08:11     ג                  סמסטר ב                                       –טראומה מינית 

 :כירורגיה

 הפקולטה לרפואה                                                                                                                 פלסטיתכירורגיה 

 הפקולטה לרפואה 07:01- 19:11 ו אורולוגיה   –כירורגיה 

 :פסיכיאטריה

 הפקולטה לרפואה 71:01- 02:11 א פסיכיאטריה  

 הפקולטה לרפואה 09:01- 08:11 ה בשנה  -של הזקנה פסיכיאטריה  

 הפקולטה לרפואה 00:21- 16:01 ב רךגיל ההשל  פסיכיאטריה  

 הפקולטה לרפואה 09:11- 02:01 ב של הילד והמתבגר פסיכיאטריה  

 הפקולטה לרפואה 06:11- 02:11 ד פתולוגיה

 הפקולטה לרפואה 07:01- 16:01 ו רפואה דחופה 

 הפקולטה לרפואה                  09:01- 08:11 ג רפואה למשפטנים

 :רפואה פנימית

 הפקולטה לרפואה                  09:01- 08:01 ב רפואה פנימית  

 הפקולטה לרפואה 07:11- 16:01 ו הכנה לשלב א   –רפואה פנימית   

 הפקולטה לרפואה 71:01- 09:11 ב רפואה ראשונית לרופאים כלליים ולרופאי משפחה 

 :רפואת ילדים

 הפקולטה לרפואה                  71:01- 08:01ג                                                                              רפואת ילדים 

 הפקולטה לרפואה 06:11- 01:01 ד ראשונית רפואת ילדים 

 הפקולטה לרפואה 07:01- 16:01 ו הכנה לשלב א   –רפואת ילדים  

 : רפואת משפחה

 פואההפקולטה לר 07:01- 16:01 ו הכנה לשלב א -משפחה רפואת 

 הפקולטה לרפואה 06:01- 02:11 ד מתמחים -משפחה רפואת 

 הפקולטה לרפואה 71:11- 08:11 ה גשנה  –רפואת ספורט 

 :רפואת עיניים

 הפקולטה לרפואה                  71:11- 02:11 ג רפואת עיניים 

 הפקולטה לרפואה 19:11משעה  ו פגישות קליניות  -רפואת עיניים  

 ח לוינשטיין"בי 02:21- 02:01 ב  וםת שיקרפוא

    06:01- 01:01                     ה ( ו-יומיים ה) סדנה-שיטות מחקר

 הפקולטה לרפואה 00:01- 16:01                      ו                                                                              
 


