הזמנה ליום ההכנה ללימודים במכינה
סטודנט/ית יקר/ה
אנו מברכים אתכם עם קבלתכם ללימודים במכינה האוניברסיטאית של האוניברסיטה העברית
בירושלים .אנו שמחים שהחלטתם להצטרף אלינו על מנת לשפר את סיכויי הקבלה שלכם
לאוניברסיטה.
הנכם מוזמנים ליום ההכנה ללימודים במכינה .במהלך היום תכירו את חברי הסגל ורכזי המקצועות
ותקבלו הסברים והנחיות שיסייעו לכם לעבור את שנת הלימודים במכינה האוניברסיטאית בצורה
הטובה ביותר.

יום ההכנה יתקיים ביום רביעי ,11.9.2019 ,י"א באלול תשע"ט ,בשעה 10:00
התכנסות בבניין המכינה )בניין  67ע"ש בובר-רוסו( באולם 202
בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית
)להוראות הגעה כתבו בגוגל מפות" :המכינה האוניברסיטאית"(

ההשתתפות ביום זה הינה חובה!
 תלמידים שעדיין לא שילמו את מקדמת שכר הלימוד מתבקשים להזדרז ולשלם אותה לא יאוחר
מה.1.9.2019 -
 הלימודים במכינה יתחילו ביום ראשון 27.10.2019 ,בשעה .10:30

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

פרופ' נסים בן-אריה
ראש המכינה

גב' ליטל תורג'מן
מנהלת המכינה

תכנית יום ההכנה ללימודים במכינה
יום רביעי  11.9.2019י"א באלול תשע"ט
שעה

מיקום

10:00

רחבת
בניין
המכינה

תוכן
הרשמה וקבלת חומר מידע
כנס משותף

אולם 202
10:30

בניין
המכינה

אולם 202
בניין
המכינה

12:00

אולם 200
בניין
המכינה

13:00

ראש המכינה  -פרופ' נסים בן-אריה
מנהלת המכינה  -גב' ליטל תורג'מן
יו"ר אגודת הסטודנטים – גב' שיר מרדכי
נציג בוגרי המכינה
מדעי הטבע והחיים  /מדעי הטבע והחיים מוגבר /מדעים מדויקים והנדסה
קורסי חובה
אנגלית :גב' רחל שרה בראון
מתמטיקה :גב' אינה טרנופולסקי
מיומנויות כתיבה אקדמית :ד"ר עידית שקד
קורסי בחירה
ביולוגיה :נציג הקורס
פיזיקה :מר ולדימיר נאמנוב
כימיה :גב' מזל רחמים
מדעי המחשב :גב' עדית שחר
מדעי הרוח והחברה  /מדעי הרוח והחברה מוגבר
קורסי חובה
אנגלית :גב' רחל שרה בראון
מתמטיקה :גב' אינה טרנופולסקי
מיומנויות כתיבה אקדמית :ד"ר עידית שקד
קורסי בחירה – ד"ר מיכל אלטבאואר – רכזת מסלולי מדעי הרוח והחברה
עיונים בתרבות המערב כבסיס לחשיבה ולמחקר היסטוריים :ד"ר מיכל אלטבאואר
כלכלה ,סטטיסטיקה ושיטות מחקר :ד"ר יאיר דוכין
מדעי המקום :גיאוגרפיה ,סביבה ומה שביניהם; ותהליכים המעצבים את פני הנוף
העירוני :ד"ר רם אלמוג וד"ר אמיר גלילי
משפטים ופסיכולוגיה

הגשת דירוג עדיפויות במקצועות הבחירה בסיום היום.
צוות המכינה ,היועצות והרכזים ,זמינים לייעוץ פרטני בבחירה.

