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ה' חשון תשע"ה
הרשמה לקורס "חזית המחקר במדעי הטבע "1,2,3,4
 להרשמה לקורס יש לפנות למזכירות מחלקתך ,בתקופת ההרשמה לקורסים.32.2.41 -עד .3.41.41 לקורס בסיומת  6664יש לרשום את התלמידים החדשים שהתקבלו לסמסטר א תשע"ה לתכנית "אשלים". לקורס בסיומת  6663יש לרשום את התלמידים שהתקבלו בסמסטר ב תשע"ה לתכנית "אשלים". לקורס בסיומת  6662יש לרשום את התלמידים שהתקבלו בסמסטר א תשע"ד לתכנית "אשלים". לקורס בסיומת  6661יש לרשום את התלמידים שהתקבלו בסמסטר ב תשע"ד לתכנית "אשלים". על המחלקות לפתוח את הקורסים הבאים: המחלקה מתמטיקה314.4.6661 ,314.4.6662 ,314.4.6663 ,314.4.6664 : המחלקה למדעי המחשב313.4.6661 ,313.4.6662 ,313.4.6663 ,313.4.6664 : המחלקה לפיסיקה312.4.6661 ,312.4.6662 ,312.4.6663 ,312.4.6664 : המחלקה לכימיה311.4.6661 ,311.4.6662 ,311.4.6663 ,311.4.6664 : המחלקה למדעי החיים312.4.6661 ,312.4.6662 ,312.4.6663 ,312.4.6664 : המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.316.4.6661 ,316.4.6663 ,316.4.6664 :להלן תכנית הלימודים של הקורס "חזית המחקר במדעי הטבע "1,2,3,4
שיינתן בסמסטר א' תשע"ה-עדכון מתאריך 3104.03.41
ההרצאות יתקיימו בימי ג' בשעה  3.:..באודיטוריום  3.3בנין ( 23בנין אלון לטכנולוגיה עילית)
הקורס הינו משותף לכל תלמידי "אשלים" בכל מחלקות הפקולטה0
תאריכי ההרצאות ונושאיהם כדלקמן:
 104403.41 .4תתקיים הרצאה בנושא" :חינוך מתמטי" (שיעור מס' )4
שם המרצה :ד"ר אורי און (.)314
 41044041 .3תתקיים הרצאה בנושא( "Historical Document Analysis ":שיעור מס' )3
שם המרצה :ד"ר גיהאד אל סנע (.)313
 3043041 .2תתקיים הרצאה בנושא" :חורים שחורים" (שיעור מס' )2
שם המרצה :פרופ' רם בורשטיין (.)312
 41043041 .1תתקיים הרצאה בנושא" :אקראיות וחוקיות בהכרה מולקולרית בין חלבונים
ודי.אנ.איי( ".שיעור מס' )1
שם המרצה :ד"ר דוד לוקצקי (.)311
 2.043041 .2תתקיים הרצאה בנושא " :איך אפשר לחקור את מערכת החיסון באמצעות מחשב?"
(שיעור מס' )2
שם המרצה :ד"ר טל שי (.)312
 4204041 .6תתקיים הרצאה בנושא" :מים מזיזים הרים" (שיעור מס' )6
שם המרצה :ד"ר לירן גורן (.)316
 3.04041 .7תתקיים פגישת סיכום של הקורס ,בהשתתפות כל מורי הקורס (שיעור מס' .)7

מוזמנים:

פרופ' יבחר גנאור-דיקן הפקולטה0
פרופ' רונן פרץ-ראש תכנית "אשלים"0
מרכזי התוכנית "אשלים" במחלקות0

ת .תכנית לתלמידים מצטיינים -אשלים
\:Dשוטף\תוכנית לתלמידים מצטיינים -אשלים\סמסטר א /חזית המחקר במדעי הטבע  4,3,2,1ב' תשע"ה

