
 

 

 

 
 
 
 
 

 04.א.286.4002       ד"ר יצחק  זיידיס
        

 תשפ"ב שנה"ל     14:15 – 15:45ה'   מיי , מועדים: סמסטר א'
                                                                                                                                2021-2022   

  
 

       מינהל/ניהול  מערכות בריאות
 
 

 מחקריות )פרוייקט( -קליניות  שיטות מחקר לעבודת גמר
 

 zaidise@gmail.com  סד"ר יצחק זיידי :המרצ
 

  saif.saleh85@gmail.comמר סייף סאלח :  עוזר הוראה
 

 : בתיאום מראש שעות קבלה
 
 

 :  מטרות הקורס
 

הגשת פרויקט גמר הינו חלק מהותי בלימודי המוסמך. הקורס הינו הכנה וליבון הבעיות  

המתעוררות תוך כדי כתיבת הפרוייקט. יילמד אופן הכתיבה המדעית תוך הדגשת הגישות  

המנחות אותה והלוגיקה שלה. בסיום הקורס מצופה הסטודנט להיות מסוגל לכתוב עבודה  

 הצעת מחקר.   –מדעית 

 

 :נושאי ההרצאות מועדי ו
 

 נושא תאריך  מס'
 ישימות   שאלת המחקר,, שם העבודה -הרצאה  14.10.21 1
 תרגול   21.10.21 2
 *בזום( ן יינת) סקירת ספרות וכתיבת ביבליוגרפיה –הרצאה  28.10.21 3
 תרגול   4.11.21 4
 תרגול   11.11.21 5
 יינתן בזום(*)   תרגול 18.11.21 6
 מטרות, הנחות, השערות  –הרצאה  25.11.21 7
 מתודולוגיה: שיטת המחקר, שיקולים   –הרצאה  2.12.21 8

 וכד'  לבחירת האוכלוסייה                
 בזום(* ן)יינת  תרגול 9.12.21 9

 תרגול  16.12.21 10
 מצגות סטודנטים  23.12.21 11
 בזום(* ןלקחים והבהרות )יינת  30.12.21 12
 מצגות סטודנטים  6.1.22 13
 מצגות סטודנטים  13.1.22 14

 ייתכנו שינויים על פי התקדמות הקבוצה
 

   (80%חובת נוכחות )
  

mailto:saif.saleh85@gmail.com


 

 

 

 

 

 

   :מטלות וציונים

   ,תוך כדי הקורס יבחר הסטודנט את נושא פרוייקט הגמר ויכתוב טיוטה ראשונה של רוב פרקיו
 על פי לוחות הזמנים למטלות

   בהמשך הקורס  ויינתנמטלות בכתב: תאריכים 
 יוגש למפגש השלישי.  –הגשה: שם העבודה, מנחה ושאלת המחקר   .1
 יוגש למפגש החמישי.   –הגשה: ראשי פרקים לסקירת הספרות וכתיבת ביבליוגרפיה   .2

 יוגש למפגש השביעי.  –הגשה: שאלת מחקר פורמאלית, מטרות, הנחות והשערות   .3

 יוגש למפגש התשיעי.  –הגשה: מתודולוגיה   .4

 ב' עד לתחילת סמסטר  –: טיוטה ראשונה של הפרויקט )סקירת ספרות מקוצרת( ת הגש  .5
 השיעורים האחרונים  2-ב – PowerPointהצגת הפרוייקט כמצגת   .6

 31.12.22עד : הגשה סופית של הפרוייקט  .7
 

בתחילת השיעור, הסטודנטים יידרשו להציג את המטלות בתרגולים,  המטלות יוגשו בכתב 
 PowerPointרצוי בעזרת מצגת 

 
ציונים: הגשת טיוטת העבודה במועד מקנה ציון עובר. לא יינתנו ציונים על הגשות הביניים  

 קט. ואולם סטודנטים אשר לא יגישו אותן במועד לא יאושרו להגשת הפרויי

 

 
מודל. מצגות ההרצאות וחומרי קריאה יועלו  בלקורס נפתח אתר  :אתר האינטרנט של הקורס 

 לשם
 

 : מבנה הקורס
 במתכונת של שיחה עם המרצה. כל הקבוצה   –הרצאות 

במתכונת של שתיים עד ארבע קבוצות תירגול בנוכחות המתרגלים והמרצים.  –תירגול 
יציגו הסטודנטים את המטלות. הצגת המטלות תתקיים בנוסף להגשת המטלות   בתירגול

 במועדים שנקבעו 
 

 :הביבליוגרפי
 ימצא במודל –  0315הנחיות מעודכנות לכתיבת עבודת גמר 

 
 

 בהצלחה 
 

 
 

 

 


