התכנסויות חוגיות:
12:00-12:45

הפקולטה
למדעי הרוח

תולדות האומנות
ספרות עברית
ספרות אנגלית
לימודי אסיה
בלשנות
תכנית "רביבים"
היסטוריה
לימודי האסלאם
והמזרח התיכון
ספרות כללית
והשוואתית

12:00-12:45

הפקולטה
למתמטיקה
ומדעי הטבע

בית הספר
להנדסה
ולמדעי
המחשב
המכינה
האוניברסיטאית

מדעי החיים

12:45-13:30
לימודי התאטרון
ספרות עברית
תולדות האמנות
מדעי הקוגניציה
והמוח
הלשון העברית
לימודים קלאסיים
לימודים ספרדיים
ולטינו-אמריקניים
תכנית בלימודי יהדות
לימודים רומאניים:
רומא ופריס:
היסטוריה ותיקת ימים
ארכאולוגיה
והמזרח הקדום הקרוב

מדעי כדור הארץ
הנדסת חשמל
ופיסיקה יישומית
מתמטיקה
אתגר מדעי החיים
תכנית משלובת
פיסיקה וכימיה

12:00-12:45

הפקולטה
למדעי
החברה

בית הספר
לחינוך
בית הספר
לעבודה
סוציאלית
ורווחה חברתית

מדעי המחשב
מדעי המחשב וביולוגיה
חישובית

מדעי המחשב ופיסיקה
מדעי המחשב וביולוגיה
חישובית

המכינה האוניברסיטאית

12:45-13:30
משפטים

קרמינולוגיה

12:45-13:30

13:30-14:15
גיאוגרפיה ,סביבה
וגיאואינפורמטיקה
סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
כלכלה

גיאוגרפיה ,סביבה
וגיאואינפורמטיקה
פכ"מ -תכנית
משולבת :פילוסופיה,
כלכלה ,מדע המדינה
יחסים בין -לאומיים

12:45-13:30

מנהל עסקים

12:00-12:45
חינוך

12:00-12:45
עבודה סוציאלית ורווחה
חברתית

13:30-14:15
הפקולטה
לרפואה

13:30-14:15

14:15-15:00

13:30-14:15

משפטים
קרמינולוגיה

12:00-12:45

בית הספר
למנהל
עסקים

פסיכוביולוגיה
פיסיקה
כימיה ( מפגש באורך
שעה עד )14:30

פיסיקה
מדעי הסביבה
מדעי הכימיה
והביולוגיה

מתמטיקה
ביולוגיה בדגש
בביופיסיקה
אמירים -תכנית
מצטיינים -מדעי הטבע

14:15-15:00

המכינה האוניברסיטאית

תקשורת ועיתונאות
סטטיסטיקה ומדע
הנתונים
מדע המדינה
כלכלה
פסיכולוגיה

13:30-14:15

14:15-15:00

15:00-15:45

הנדסת חשמל ומחשבים
מדעי המחשב
וסטטיסטיקה מדע הנתונים

12:00-12:45

12:00-12:45

תלמוד והלכה
מדע הדתות
אמירים תוכנית
מצויינות -מדעי הרוח
לימודי האסלאם
והמזרח התיכון
היסטוריה של עם
ישראל ויהדות זמננו
לימודים רומאניים:
מדון חואן לLATIN-
 :LOVERקולנוע וספרות
ספרות כללית
והשוואתית
מוסיקולוגיה
פילוסופיה

התכנית הרב תחומית
מוסיקולוגיה
בלשנות
תכנית "רביבים"
לימודים רוסיים
וסלאווים
שפה וספרות גרמנית
לימודי אסיה

12:45-13:30

מדעי המחשב
אינטרנט וחברה

14:15-15:00

מדעי הקוגניציה
והמוח
ארכאולוגיה
והמזרח הקדום
הקרוב
מקרא
היסטוריה
מחשבת ישראל
שפה וספרות
ערבית
פילוסופיה
לימודים ספרדיים
ולטינו אמריקניים
ספרות אנגלית

12:45-13:30

12:00-12:45

בית הספר
למשפטים

13:30-14:15

15:00-15:45

ריפוי בעיסוק
בית הספר לסיעוד (עד
 )14:45הדסה /קפלן/
שמיר (אסף הרופא)
רפואה ,מסלול סגול
לרפואה חישובית ,צמרת
(עד השעה )45:14

13:30-14:15

חשבונאות

מנהל עסקים

14:15-15:00

15:00-15:45
משפטים

מכפיל

14:15-15:00
פכ"מ -תכנית
משולבת :פילוסופיה,
כלכלה ,מדע המדינה
פסיכולוגיה
תקשורת ועתונאות
סטטיסטיקה ומדע
הנתונים

15:00-15:45
סוציולוגיה
ואנתרופולוגיה
מדע המדינה
יחסים בין -לאומיים

14:15-15:00
חשבונאות

12:45-13:30
חינוך

13:30-14:15
עבודה סוציאלית ורווחה
חברתית

14:15-15:00
הסבה ברוקחות

15:00-15:45
מדעים ביו רפואיים
בית ספר לרוקחות

12:00-13:30

הפקולטה
לרפואת
שיניים

רפואת שיניים

12:00-12:45

הפקולטה
לחקלאות,
מזון וסביבה

מדעי בעלי החיים
כלכלת סביבה
וניהול
מדעי התזונה
מדעי הצמח

11:15-12:00

האוניברסיטה
כללי

12:45-13:30
אקרואקולוגיה
ובריאות הצמח
ביוכימיה ומדעי
המזון
בית הספר לרפואה
וטרינרית ע"ש קורט

12:00-12:45

12:45-13:30

אגודת
העברית ' -קשה ,דיקנט
אבל הכי טוב' –
חילופי סטודנטים הסטודנטים
למה? ולמה
תוכנית בינלאומיות והסטודנטיות
זה מתאים לך?
מעונות
(מפגש של  15דק)

מפגש הכרות עם
האוניברסיטה
( יתחיל ב)11:30-
לבחור נכון :ייעוץ
לימודים וקריירה
בדיקת סיכויי
קבלה:
כל הערוצים
והאפשרויות -שיחות
אישיות
מענה על שאלות
לגבי הליך הרישום
והקבלה למועמדים
ממזרח ירושלים-
()12:00-16:30

בדיקת סיכויי
בדיקת סיכויי
קבלה :כל הערוצים קבלה :כל הערוצים
והאפשרויות-
והאפשרויות-
שיחות אישיות
שיחות אישיות

13:30-14:15

14:15-15:00

מדעי הקרקע והמים
התכנית
לביוטכנולוגיה
חטיבה
בשמירת הטבע
ומנהל שטחים פתוחים

13:30-14:15
דיקנט
המרכז לחדשנות
ויזמות
בדיקת סיכויי
קבלה :כל הערוצים
והאפשרויות-
שיחות אישיות

מענה על שאלות
מענה על
מענה על שאלות לגבי הליך הרישום
שאלות לגבי הליך לגבי הליך הרישום והקבלה למועמדים
הרישום והקבלה והקבלה למועמדים עם תעודות מחו"ל
עם תעודות מחו"ל
למועמדים עם
תעודות מחו"ל

ניהול מלונאות,
משאבי מזון ותיירות
חטיבה
לאגרואינפורמטיקה

14:15-15:00

15:00-15:45
תכנית אמירים-
חקלאות
חטיבה באיכות
הסביבה ומשאבי
טבע בחקלאות

15:00-15:45

15:45-16:15

קריירה אבל
מפגש לחברה
מלגות סיוע כלכלי
הכי טוב :מרכז
ערבית
ומעורבות חברתית
הקריירה
בדיקת סיכויי
מעונות
מפגש חברה חרדית קבלה :כל הערוצים בעברית
חילופי סטודנטים ,והאפשרויות-
( 30דק מפגש)
שיחות אישיות
בדיקת סיכויי
תוכנית בינלאומיות
מענה על
קבלה :כל הערוצים
(מפגש של  15דק)
שאלות לגבי הליך והאפשרויות-
בדיקת סיכויי
הרישום והקבלה שיחות אישיות
קבלה :כל הערוצים
מענה על
למועמדים עם
והאפשרויות-
שאלות לגבי
תעודות מחו"ל
שיחות אישיות
הליך הרישום
מענה על שאלות
לגבי הליך הרישום
והקבלה למועמדים
והקבלה למועמדים
עם תעודות מחו"ל
ממזרח ירושלים-
()12:00-16:30

הסבר על הליך
הרישום והקבלה

הסבר על הליך
הרישום והקבלה

הרישום יפתח ביום הפתוח עצמו ב24.02 -

בדיקת סיכויי קבלה:
כל הערוצים והאפשרויות
שיחות אישיות(ימשך עד  20:00בערב)

