
 אילן-אוניברסיטת בר -ל הפקולטה לרפואה בגלי
 החוג למיילדות וגינקולוגיה

 קשיפ במיילדות וגינקולוגיהלרקורס המבוא לק
 

 26.01.2104יום א' 

 

 הערות מרצה נושא שעה

הפרעות גינטיות  8-9

 וכרומוזומליות 

  עאדל שלאעטהד"ר 

הפרעות גינטיות  9-01

 וכרומוזומליות

  עאדל שלאעטהד"ר 

גיניקולוגיה של ילדות  01-00

 ומתבגרות

  אופיליה אבו נסרהד"ר 

אחלאס דקה סעד ד"ר  הריון בסיכון נמוך 00-02

 אלדין

 

  הפסקה הפסקה 02-01

תפקיד הדימות  01-04

 בגיניקולוגיה

  ד"ר חדאד סאמי

אנטומיה של מערכת  04-01

 הרביה הנקבית

  אלכס צמירמןד"ר 

אמבריולוגיה ומומים  01-06

לדים של מערכת מו

 הרביה הנקבית 

  אלכס צמירמןד"ר 

אימון בדיקה  06-01

 בסימולטור

  ד"ר עודה מרואן

    

 

 21.01.2104יום ב' 

 הערות מרצה נושא שעה

  ד"ר ג'ימי גדעון אמינוריאה 8-9

  ד"ר ג'ימי גדעון אמינוריאה 9-01

סיכונים מוקדמים  01-00

 בהריון

  פרופ' אלה אופיר

כונים מוקדמים סי 00-02

 בהריון

  פרופ' אלה אופיר

  הפסקה הפסקה 02-01

הפריה חוץ גופית  01-04

 אחרות  ARTושיטות 

  פרופ'  בן עמי 

שיטות להערכת הריון  04-01

 בסיכון גבוה

  ד"ר פרליץ יורי

שיטות להערכת הריון  01-06

 בסיכון גבוה

  ד"ר פרליץ יורי

אימון בדיקה  06-01

 בסימולטור

  עודה מרואןד"ר 

 

 

 

  

  28.01.2104' גיום 



 הערות מרצה נושא שעה

  פרופ' יזהר בן שלמה ניתוחים קיסריים 8-9

פיזיולוגיה אמהית  9-01

 בהריון

  ד"ר בטינו

  ד"ר אטלס אילן   מחלות הטרופובלסט 01-00

מצבים ממאירים של  00-02

 השחלות והחצוצרות

  ד"ר אטלס אילן

  הפסקה הפסקה 02-01

היסטוריה  01-04

גינקולוגית,בדיקה 

 ופרוצדורות אבחנתיות 

  ד"ר נעמה מרקוס

  ד"ר נסיה לנג גיל המעבר 04-01

  ד"ר נסיה לנג אלימות מינית 01-06

אימון בדיקה  06-01

 בסימולטור

  ד"ר עודה מרואן

 

 

 

 

 29.01.2104' דיום 

 

 הערות מרצה נושא שעה

  פישרד"ר  טראומה בהריון  8-9

מצבים ממאירים של  9-01

 צואר הרחם

  בן שחר ד"ר

מצבים ממאירים של  01-00

 גוף הרחם

  ד"ר בן שחר

מצבים ממאירים של  00-02

 העריה והנרתיק

  ד"ר בן שחר

  הפסקה הפסקה 02-01

היחידה השלייתית  01-04

עוברית , פיזיולגיה של 

 העובר והיילוד 

  יובל עוזד"ר 

 הקרנות וכימוטרפיה 04-01

 לגידולים גיניקולוגיים

  פרופ' זידאן 

מצבים שפירים וטרום  01-06

ממאירים בעריה 

 ובנרתיק 

  פרופ' בורנשטיין

מצבים שפירים וטרום  06-01

ממאירים בעריה 

 ובנרתיק 

  פרופ' בורנשטיין

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 11.01.2104יום ה' 

 הערות מרצה נושא שעה

  אופרפרופ' נרי ל פיזיולוגיה של המחזור 8-9

  פרופ' נרי לאופר פיזיולוגיה של המחזור 9-01

מהלך וניהול לידה  01-00

 תקינה

  ד"ר שניידר

מהלך תקין לאחר  00-02

 הלידה

  ד"ר צמרמן

  הפסקה הפסקה 02-01

  פרופ' ג'וני יונס  אי פריון 01-04

  פרופ' ג'וני יונס אי פריון 04-01

  פרופ' ג'וני יונס  אי פריון 01-06

אימון בדיקה  06-01

 בסימולטור

  ד"ר עודה מרואן

 

 


