
 

 

 

 

 

 יריד תעסוקה בר אילן בצפון אמריקה
 

 

 

 051אילן הרחיבה את תוכנית גיוס החוקרים שלה ותגייס -שמחים לעדכן שאוניברסיטת בר
בעשור  STEM-חוקרים חדשים למשרות אקדמיות ברמת מרצה בכיר ומעלה מתחומי ה

 .הקרוב
 

ן מרכזי סיינס אברוד בחוף בי road show-ל  כחלק מתוכנית הגיוס החדשה יוצאת משלחת
ח בבקשה "לשלוח קו, אתם מוזמנים להצטרף למפגשים הקבוצתיים. המזרחי ובחוף המערבי

 .וגם להזמין חברים מתאימים, להרשם ולבוא, לראיון אישי
 

 

 

 חוף מזרחי
 : חברי המשלחת

 סגנית נשיא האוניברסיטה למחקר ובעבר דיקנית– שולמית מיכאלי ’ פרופ 
תציג את תוכניות האוניברסיטה להתרחבות ואת  –הפקולטה למדעי החיים 

 המחקר במדעי החיים וברפואה
 1100חבר במחלקה לכימייה מאז אוקטובר ’ פרופ –שרון רוטשטיין  ’פרופ .

מחקרה מתמקד בחשיפת מנגנוני מעבר מתכות בתאים אנושיים ובקטריאליים 
ת המחקר במחלקות הכימייה תציג א. ידי תהודה מגנטית אלקטרונית-על

 .והפיזיקה של האוניברסיטה
 יציג את המחקר  –חבר סגל בפקולטה להנדסה ’ פרופ  –פיש אלכס ’פרופ

 .בהנדסה
 יציג  –אלגוריתמים  ראש המחלקה למדעי המחשב וחוקר -יהונתן אומן ' פרופ

 .את המחקר במדעי המחשב

 
, ותוכנית הגיוס שלה של האוניברסיטה מוזמנים להגיע למפגש קבוצתי בו יוצג החזון המחקרי

 .השונות STEM-כמו גם המחקר הנעשה במחלקות ה
 

בהמשך למפגש הקבוצתי יערכו ראיונות אישיים קצרים ובחינת התאמת מועמדות לשנה 
 .בהקדם ח”קו להעבירנא  ,מועמדים שמעוניינים בפגישה אישית. הקרובה

 

 

 ביולי 9 -בוסטון 
 

האירוע והראיונות בבוסטון 
 .במכון ברוד' יערכו בקיימבריג

 

 להרשמה

  

  

 ביולי 11 -ניו יורק 
 

איונות בבוסטון האירוע והר
ח באוניברסיטת "יערכו בבי

 רוקפלר
 

 להרשמה

  

  

NIH - 12 ביולי 
 

יערכו  NIH-האירוע והראיונות ב
 .55סדה בבניין 'בבת

 

 להרשמה
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 חוף מערבי
 : חברי המשלחת

 יציג את המחקר  –חבר סגל בפקולטה להנדסה ’ פרופ  –פיש אלכס ’פרופ
 .בהנדסה ובמדעי המחשב

 יאיר מתמחה בעיבוד אותות . מרצה בכיר בפקולטה להנדסה -יאיר נועם ' פרופ
 .התקשורת ועיבוד אותות לביולוגיה תורת, סטטיסטי

 
מוזמנים להגיע למפגש קבוצתי בו תוצג תוכנית הגיוס של הפקולטה להנדסה והמחקר הנעשה 

 .בה
 

מועמדים שמעוניינים בפגישה . בהמשך למפגש הקבוצתי יערכו ראיונות אישיים קצרים
 .בהקדם ח”קו להעבירנא  ,אישית

 

 

 ביולי 9 -לס 'לוס אנג
 

לס 'האירוע והראיונות בלוס אנג
 .UCLA-יערכו ב

 

 להרשמה

  

  

 ביולי 11 -קלטק 
 

האירוע והראיונות בקלטק 
 .Braun ו בבנייןיערכ

 

 להרשמה

  

  

 ביולי 11 -סן דייגו 
 

האירוע והראיונות בסן דייגו 
 .UCSD-יערכו ב

 

 להרשמה

  

   

 

 ביולי 11 -ברקלי 
 

  האירוע והראיונות בברקלי
 יערכו בצהרים

 

 להרשמה

  

  

 ביולי 11 -סטנפורד 
 

  האירוע והראיונות בברקלי
 יערכו אחר הצהרים

 

 להרשמה

  

  

. 

 

  

 

 

 ScienceAbroad עוד על 

, 1112הוא ארגון ללא כוונות רווח הפועל מאז  ScienceAbroad ל"ארגון המדענים הישראלים בחו
הוא קהילה  ScienceAbroad. ים בעולם והשבת המוחות לישראללשמירת קשר עם חוקרים ישראל

 15הארגון מפעיל . קמפוסים ברחבי העולם 511-חוקרים ישראלים ב 1,811-בינלאומית עבור יותר מ
מפתח , הארגון מעניק כלים. קנדה ואנגליה המנוהלים על ידי מדענים מתנדבים, ב"מרכזים בארה

, ם המבקשים לשוב לישראל על מנת שיביאו עימם את הידעקשרים ופותח דלתות למדענים ישראלי
. הניסיון והקשרים שצברו לאקדמיה ולתעשייה כמנוע צמיחה לישראל, הכישרון

מעורבים בפרויקטים לשיפור תדמיתה של ישראל ומיתוגה של ישראל  ScienceAbroad חברי
  .כמדינת מחקר ופיתוח

 

 

 

 

     

   

 

 

 כזיםלהתראות במר
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