
 נ"ז) 33תשפ"ג (סה"כ  -עם תזה  מסלול -גרונטולוגיה מגמה טיפולית 
 נ"ז ש"ש מרצה סוג קורס שם קורס קוד קורס שעה סמסטר שנה

 /74028 8:00-10:00 א' א'
80988 -01 

ד"ר פטשניק יואל/ ד"ר בתיה  חובה מבוא למדעי החברה/ מבוא למדעי החיים
 לרר

2 4 

 2 1 פרופ' שרירא עמית חובה פסיכולוגיה של המבוגר 74031-01 10:00-12:00
-ד"ר ויסברגר גלי ד"ר חביב חובה שיטות מחקר בגרונטולוגיה 74033-01 12:00-14:00

 צ'סנר ענת
1 2 

14:00-16:00             
 4 2 ד"ר ענת שינה קנדיוטי חובה cbt-התנהגותי בזקנים -טיפול קוגניטיבי 740506-01 16:00-18:00
 2 1 פרופ' שרירא עמית חובה פסיכופתלוגיה של הזקנה 74034-01 18:00-20:00

 /74028 8:00-10:00 ב'
80988 -01 

 4 2 ד"ר פטשניק יואל חובה מבוא למדעי החייםמבוא למדעי החברה/ 

 2 1 ד"ר יששכר ניסן 1בחירה  אימונולוגיה 80979-01 10:00-12:00
 2 1 פרופ' כהן חיים חובה ביולוגיה של תהליך הזקנה ומחלות תלויות גיל 80983-01 12:00-14:00
 2 1 פרופ' אוקון איתן 1בחירה  מחלות ניוון עצבי של הגיל המבוגר 80978-01 14:00-16:00
 2 1 פרופ' בנין אהוד 1בחירה  מיקרוביולוגיה: מבוא והשלכות לחיים הבוגרים 80977-01 14:00-16:00
 4 2 ד"ר יואל פטשניק חובה cbt -התנהגותי בזקנים-טיפול קוגניטיבי 740506-01 18:00-20:00

 4 2 ארויה שי-פרופ' בן  2מתוך  1סמינריון בחירה  סמינריון מחקרי במדעי החיים 01- 80990 8:00-10:00 א' ב'
10:00-12:00 74049-

01+02 
עמית ד"ר גולדברט יוסף -בן פרקטיקום חובה פרקטיקום גרונטולוגיה

 אנה
2.5 5 

 2 1 דרומר-ד"ר רחל לוי חובה מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 80992-01 12:00-14:00

 2 1 ד"ר אידסס דיאנה חובה פרמקולוגיה 80980-01 14:00-16:00
 4 2 פרופ' כהן חיים  2מתוך  1סמינריון בחירה  סמינריון מחקרי במדעי החיים 01- 80989  16:00-18:00

18:00-20:00             
 4 2 ארויה שי-פרופ' בן 2מתוך  1סמינריון בחירה  סמינריון מחקרי במדעי החיים  01- 80990 8:00-10:00 ב'

10:00-12:00 
74049-
01+02 

יוסף עמית ד"ר גולדברט -בן פרקטיקום חובה פרקטיקום גרונטולוגיה
 אנה

2.5 5 

 2 1 פרידל שרה-ד"ר כהן חובה מודלים מתקדמים בסטטיסטיקה 809922-01 12:00-14:00
              

 4 2 פרופ' כהן חיים  2מתוך  1סמינריון בחירה  סמינריון מחקרי במדעי החיים  01- 80989 16:00-18:00

 * יש לבחור קורס בחירה אחד וסמינריון אחד
 


