בניין  41בין השעות
 16:00 – 09:00או אחרון הפונים
במתחם זה תוכלו להתייעץ
ולברר לאילו מחלקות תוכלו
להתקבל כבר עכשיו ,לברר את
דרישות הקבלה לכל תוכניות
הלימודים ,לבחון אפשרות
קבלה ללא פסיכומטרי ,לבדוק
את זכותכם לפרסי כניסה,
לבחון שילובים ותוכניות
מצטיינים ועוד

המרכז ללימודים קדם
אקדמיים
בניין  41בין השעות
16:00 – 09:00
תוכלו להתייעץ עם נציגי המרכז
על תוכנית נתיב לאקדמיה –
חלופה למבחן הפסיכומטרי ,על
מסלולי המכינה השונים ועוד.

 – 10:00כל הדרכים להתקבל
לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
רויטל זמיר ,ממונה על מוקד
מידע ושירות
 - 10:30לימודים במסלולי
מכינה שונים ,דפנה מדר
מנהלת המרכז ללימודים קדם
אקדמיים

30.5.2019

 - 12:00כל הדרכים להתקבל
לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב,
רויטל זמיר ,ממונה על מוקד
מידע ושירות
 – 12:30לימודים בתוכנית
"נתיב לאקדמיה" – החלופה
לבחינה הפסיכומטרית  -דפנה
מדר מנהלת המרכז ללימודים
קדם אקדמיים

מתחם רישום מקוון
עצמאי
בניין  ,35קומת הקרקע בין
השעות 16:00 – 09:00
המתחם שבו תכלול להירשם
לאוניברסיטה וליהנות מהנחה
בדמי הרישום .במתחם תינתן
תמיכה טכנית לנרשמים.

כדאי להירשם ללימודים עוד היום!

 150ש״ח הנחה

סטודיו רווה-פלג

מתחם מידע ייעוץ וקבלה
ללימודים ומידע על
הלימודים במרכז
ללימודים קדם אקדמאיים

הרצאות באולם בניין 41

המקום שבו הכל קורה .אנחנו פה כדי ליצור עבורך את
המרחב הנכון שבו הדברים יתחברו :הרעיונות ,השאיפות
והחלומות שלך ,בתוספת הידע ,התיאוריות ,הערכים.
להיות חלק מאוניברסיטה שתצמיח ותעצים את הרעיונות
והשאיפות שלך ,שתפגיש אותך עם העולם שאחרי התואר
עוד במהלך הלימודים.

לנרשמים היום בהרשמה המקוונת

מה הסיכוי שלי להתקבל לאוניברסיטה?
מחשבון סיכויי קבלה ,מותאם לניידים
http://mkt.bgu.ac.il/calc/chances-form.php

השראה פוגשת מצוינות

ברוכים הבאים
ליום הפתוח

מתלבטים בין
כמה
אפשרויות?

איך בוחרים תחום לימודים?
הרצאות הכוון  -פרופ' אריאל
פלדשטיין ,המזכיר האקדמי
 11:00אולם זוננפלד ,בניין 73
 13:30אולם זוננפלד ,בניין 73

מלגות ,מעורבות חברתית ויזמות  -הרצאות:
דבר הנשיא
ברוכים הבאים לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב  -אוניברסיטה ייחודית ,בה
תוכלו לחקור ולממש הן את הפוטנציאל האקדמי והן את הפוטנציאל
האישי שלכם.
באוניברסיטת בן-גוריון בנגב אנחנו משלבים מצוינות מדעית וחדשנות
עם מעורבות חברתית וחיי קהילה תוססים .הסטודנטים והחוקרים
שלנו משפיעים על החברה הישראלית ,אם בפיתוח תרופות למחלת
הסרטן ואם בהשתלבות בתוכנית הדירות הפתוחות ,המאפשרת
לסטודנטים להכיר מקרוב את חיי הקהילה בעיר באר שבע.
האמונה שמצוינות נובעת ממחויבות לשיפור החברה טמונה בDNA-
של האוניברסיטה .סטודנטים הלומדים מדעי המחשב ,ניהול,
היסטוריה ועוד מקצועות ,מחפשים דרך להשפיע על החברה שלנו
באמצעות הלימוד והמחקר שלהם.
תכונות אלה עשו את אוניברסיטת בן-גוריון בנגב לבחירה הטובה
ביותר עבור סטודנטים מזה שנים  -כאן תוכלו לבנות חיים עשירים
בלמידה ובאינטראקציות חברתיות.
חברי הסגל שלנו עומדים לרשותכם כדי לעזור לכם לבחור את
התוכניות והקורסים המתאימים לנטיותיכם ולכישוריכם .בוגרי
אוניברסיטת בן-גוריון מגלמים מצוינות אקדמית ,מחויבות חברתית
ואחריות סביבתית .הם מובילים מגוון רחב של תחומים ומטביעים את
חותמם בארץ וברחבי העולם.
אנחנו שמחים לארח אתכם באוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומקווים
שתיעזרו ביום הפתוח כדי לגבש את ההחלטה הנכונה .אני בטוח שזו
תהיה אחת ההחלטות החשובות בחייכם.
אני מקווה לברך אתכם שוב בשנה הבאה  -הפעם כסטודנטים שלנו.
בברכה,
פרופ׳ דניאל חיימוביץ
נשיא אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

אולם הסנאט ,בניין הסנאט ( )71בין השעות 13:00 – 11:30
 11:30יזמות חברתית ,חינוך פיננסי לבעלי מוגבלות שכלית
התפתחותית ,אייל קרושין ,סטודנט שנה ג' מהמחלקה לכלכלה
 11:50היכרות עם תוכניות המלגות ותוכנית הדירות הפתוחות
אושרית אליעזר ,המחלקה למעורבות חברתית
 12:10מידע על מלגות ,מעונות ושירותי תמיכה לסטודנטים
דיקנאט הסטודנטים
 12:30איך להקים את הסטארט-אפ שלך עוד במהלך התואר
דנה גביש ,מנהלת מרכז יזמות 360°

מבוא לבן גוריונית:
להיות סטודנטית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב
אולם ברקן ,בניין  | 70בין השעות 13:30 – 12:30
הרצאה  -ד"ר הילה רימר ,יועצת הנשיא לקידום נשים באקדמיה
מפגש עם סטודנטיות ממגוון הפקולטות

סיורים בקמפוס ,מעונות ,מרכז הספורט ופארק היי-טק
יציאה מרחבת בית הסטודנט ()70
בשעה  – 10:00קמפוס ,מעונות ג' ,פארק היי-טק
בשעה  – 11:30קמפוס ,מעונות ד'
בשעה  – 13:00קמפוס ,מעונות ג'

הרצאות הסבר :לתלמידי כיתות י״ב מהחברה הערבית
מיועד לקבוצות שתיאמו את הביקור מראש
אולם אורן ,בניין ( 26לתיאום יש לפנות לשרית בטלפון:
 08-6472697או במייל )saritd@bgu.ac.il
ארבעה מפגשים אפשריים בשעות:
13:00 / 12:00 / 11:00 / 10:00

מתחמי מפגשים בגובה העיניים :בין 14:00 – 10:00

שיחות עם סטודנטים וחברי סגל בארבעה מתחמים לקבלת הסבר וייעוץ
מכל המחלקות*
לובי בניין 30
» בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים:
הנדסת חשמל ,הנדסת מחשבים ,הנדסת
מערכות תקשורת
» הנדסת מכונות
»	הנדסה כימית
»	הנדסת תעשייה וניהול
»	הנדסת חומרים
»	הנדסה ביורפואית
»	הנדסת ביוטכנולוגיה
»	הנדסת מערכות תוכנה ומידע
»	הנדסת נתונים
»	הנדסת בניין
» הנדסת תוכנה
לובי בניין 37
» מדעי המחשב
» פיסיקה
» מתמטיקה
לובי בניין 51
» מדעי החיים
» כימיה
» מדעי הגיאולוגיה והסביבה
» רפואת חירום
» מדעי המעבדה הרפואית
» רוקחות
בית הסטודנט
» ניהול מערכות בריאות
» ניהול
» מסלול ניהול מערכות מידע

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

ניהול מלונאות ותיירות
הכשרת מורים
פסיכולוגיה
חינוך
מקרא ומזרח קדום
ארכיאולוגיה
לשון עברית
ספרות עברית
לימודי מזרח התיכון
לימודי אפריקה
היסטוריה כללית
היסטוריה של עם ישראל
לימודי מדינת ישראל
מחשבת ישראל
ספרויות זרות ובלשנות,
פילוסופיה
אמנות
לימודים רב תחומיים
כלכלה
עבודה סוציאלית
מדעי ההתנהגות
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
פוליטיקה וממשל
גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי
ניהול ויישוב סכסוכים
תקשורת
מגדר
תרבות ערבית-יהודית
מדעי הקוגניציה והמוח
קמפוס אילת

מפגשים מחלקתיים
מחלקה

בניין

קומה

חדר

בין השעות

מדעי הקוגניציה והמוח

70

כניסה אולם ברקן 14:30 – 13:30

מדעי החיים
מתמטיקה
הנדסת חומרים
מדעי הגיאולוגיה והסביבה
ניהול מערכות מידע
ניהול
בית הספר להנדסת חשמל
ומחשבים
הנדסת מכונות
הנדסה ביורפואית
הנדסת מערכות תוכנה ומידע

38
58
90
58
14
14
37

11:30 – 10:30
11:00 – 10:15
12:15 – 11:00
13:00 – 12:00
11:30 – 10:30
13:30 – 12:30
12:30 – 11:30

55
30
96

אולם 10
-1
-101
-1
223
2
018
כניסה
-103
-1
-103
-1
אולם 202
2
1
3
כניסה

117
300
001

* מחלקות שההרשמה אליהן נסגרה לא משתתפות באירוע

11:00 – 10:00
13:00 – 12:00
12:30 – 11:00

