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  ח"מידע על קורסים בינאוניברסיטאיים שיתקיימו בשנת הלימודים תשע: הנדון
 

באתר  הקורסים ומועדם מתפרסמים. ח"עשיתקיימו בשנת הלימודים תש הקורסים הבינאוניברסיטאיים אני שולחת בזה מידע על
י מיטב "יתנים עהים נ השונים בתחום מדעיקורסים ה .(בקישור הוראה)בדף הקורסים   eilat.ac.il/-http://www.iui המכון

לכלל תלמידי , ללא כל תשלום נוסףו על בסיס תחרותי, פתוחיםו המרצים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה בארץ
אותם בתוכנית הלימודים באישור ועדות ההוראה  יכולים לשלבר "מוסמך וד, 'שנה ג תלמידי בוגר. האוניברסיטאות בישראל

והתלמידים לנים במעונות מיוחדים העומדים לרשותם  ימים 18עד  6הקורסים ניתנים במרוכז במשך  .הםשלבמוסדות האם 
 . בחלק מהקורסים מתקיימים גם מפגשים בצפון הארץ .בשטח המכון

תישלח ' ב-ו' הודעה על קבלה לקורסים של סמסטר א. 'ותיסגר לפני פתיחת סמסטר א 9817 ביולי תתחילההרשמה לקורסים 
לאחר תום תקופת תיפתח שנית ' ההרשמה לקורסים של סמסטר ב .'של סמסטר אתקופת השינויים לסטודנטים לפני תום 
 ויוכל' לאחר תום תקופת השינויים של סמסטר א' של סמסטר ב יםלקורס מושנרש יםסטודנט. 'השינויים של סמסטר א

 יםסטודנט .'לפני תום תקופת השינויים של סמסטר ב קבלתםהודעה על  וויקבל פנויעל בסיס מקום  יםסלהתקבל לקור
 . המועד שיפורסםעד ורק ' רק לפני פתיחת סמסטר ב םלהודיע על ביטול השתתפות ויוכל' בסמסטר ב יםלקורס שהתקבלו

 

 ח"שיתקיימו בתשע הבינאוניברסיטאייםקובץ עם מידע מפורט על הקורסים למכתב זה מצורף לנוחותכם 
  

 . ידיעונים/ומועדיהם בשנתונים הבינאוניברסיטאיים הקורסיםמאוד על רישום לכם  אודה
 .קישור באתרכם אל כתובת המכוןותוסיפו לקורסים  בנוגעתיידעו תלמידים שלכם באופן סדיר אודה מאוד אם , כמו כן

 7102 תחילת יולי-תישלח אליכם לקראת סוף יוני ,סטודנטיםללהפצה  ,הודעה על פתיחת ההרשמה לקורסים
 

' מס תאריך הקורס ימרכז שם הקורס
 ימים

  'סמסטר א

 18 99-81.18.9817 רנוב'צ ןר ד"ד, מעוז פיין 'פרופ ביולוגיה של אלמוגים

 6 19-17.11.9817 אשכנזי יוסף' פרופ, חזי גילדור' פרופ נושאים באוקיאנוגרפיה פיזיקאלית

מערכת הזרקה בת  - מזרקים במדוזות ואלמוגים-ננו
  מיליון שנה 788

 6 14-99.11.9817 עמית לוטן" דר, תמר לוטןר "ד

 18 8-19.19.9817 יעלה שקד' פרופ  Iמחזור  של מפרץ אילת ימיתהכרת המערכת ה

 IIמחזור  של מפרץ אילת ימיתהכרת המערכת ה
 (סטודנטים מישראל ומקנדה, קורס באנגלית)

 18 99.19.9817-9.1.9810 משה כפלויר "ד, אמציה גנין' פרופ

 6 7-19.1.9810 ר ברכה פרסטיי"ד, אמציה גנין' פרופ הכרת הפלנקטון

תיעוד וניתוח , איסוף דוגמאות :סדימנטולוגיה ימית
 של סדימנטים ממפרץ אילת

 18 17-96.1.9810  ר תימור כץ"ד, רנוב'ר בברלי גודמן צ"ד

  'סמסטר ב

 18 98-94.8.9810 ר מיגל פראדה"ד ,אהרון אורן' פרופ, ה'עודד בז 'פרופ ימית מיקרוביולוגיה

 6 0-18.9.9810 בניהו  יהודה' פרופ פרקים במיון וביולוגיה של חסרי חוליות מים סוף

 6 97.9.9810-99 ר עדי טורפשטיין"ד, ר רויטל בוקמן"ד נוגרפיהאאוקי-אופל

 18 4-10.2.9810 בלמקר יונתןר "ד, ר משה כפלוי"ד באקולוגיה ימיתשיטות כמותיות 

 6 97.2-1.6.9810 ר גדעון וינטרס"ד, סוון בר' פרופ ביולוגיה ואקולוגיה של עשבי ים במפרץ אילת

 6 8-0.6.9810 אמוץ עגנון' פרופ גיאולוגיה וגיאופיזיקה של הסביבה הימית
 

  ,בברכה

 
 

 ר ברכה פרסטיי"ד
 הוראהרכזת 

 
  :  העתק
 מנהל מדעי של המכון הבינאוניברסיטאי באילת, אמציה גנין' פרופ

 חברי ועדת ההוראה של המכון הבינאוניברסיטאי באילת

http://www.iui-eilat.ac.il/Courses/Courses.aspx

