
"  אווירונאוטיקה בעמק"הותנעה תכנית 17.1.17-ב
בכפר הנוער ויצו נהלל

היזמות תוכנית–BizTEC-החלה ההרשמה ל
הטכנולוגית לסטודנטים ובוגרים בתחילת דרכם

קרא עוד

התקיים בפקולטה ערב הצגת וסיכום 10.11.16-ב
AUVSIפרויקט 

,  לאחר שהוצג בכנס המחקר השנתי של חיל הרפואה
פרויקט הדאון הרפואי של סטודנטים לתואר ראשון 

קרא עודבפקולטה מקבל חשיפה תקשורתית

בכותרות
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.FEBאוירונוטיקה וחללהפקולטה להנדסת
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. סילון–לאחרונה הושקה בפקולטה תכנית העילית 
בתכנית זו יסיימו סטודנטים מצוינים תואר ראשון ושני 

קרא עודבתשעה סמסטרים

נערך הטקס השנתי של תכנית המצוינים 4.12.16-ב
קרא עוד"גבהים"הפקולטית

הוראה ומחקר

!"...  ?עפיפונים–מה יטיסו הבוגרים : "ערפילית ובעיתונות נשאלה השאלההיתהתחילת הדרך של הפקולטה 
בוגרים שסיפקו את המומחיות והיצירתיות שהובילו את ישראל לפיתוח מערכות  3000הפקולטה הכשירה מעל 

...הפכו את ישראל למעצמה בתחום כלי הטייס הבלתי מאוישים ו, הגנה מופלאות ליירוט טילים תוקפים

דבר הדיקן

קרא עוד

חוקרים  מפי , Hi-Technionסדרת ההרצאות
לפרטיםבטכניון יצאה לדרךמובילים בתחומם 

ש  "מר גרשון כץ זכה בפרס ע, סטודנט לתואר דוקטור
קרא עוד2016ל לשנת "זתמנתיעקב ' פרופ

נערכה בפקולטה סדנא בנושא טורבו 15.11.16-ב
קרא עודוקורל'צבני מ"פרופי "מכניקה שאורגנה ע

א"התקיים בפקולטה יום זרקור של תע23.11.16-ב

אספנו עבורכם את המשרות הפתוחות בתעשיות 
השונות בארץ

הצעות עבודה

לצפייה

נערך כנס חשיפה אחוד למועמדים לשירות  3.1.17-ב
”סילון”ו” ברקים“הביטחון לשתי תכניות העילית 

תתקיים בפקולטה ההרצאה השנתית 20.03.17-ב
זינגר' לזכר פרופ4-ה

קרא עוד

יום פתוח למתעניינים בלימודי תואר ראשון יתקיים 
קרא עוד22-23.2.17-בטכניון ובפקולטה ב

רובוטים בערפל

קרא עוד

מפספסים את המסדרון . ואז מגלים שזה מישהו אחר-אתם הולכים ברחוב ואומרים שלום לחבר 
...לוקחים את התיק של מישהו אחר בסוף האימון. הנכון באוניברסיטה

קרא עוד

לפרטים

קרא עוד

של ם"כטבהפקולטה הצטרפה למרכז המצוינות למחקר 
(FAA)התעופה הפדראלי האמריקאי מינהל

דלק העתיד

קרא עוד

אנרגיה ליחידת  3הוא אינו מזהם ומאחסן פי , מימן נחשב לדלק אידיאלי ולדלק שבו נשתמש בעתיד

חדשנית להפקת מימן ואחסון אנרגיה מפותחת טכנולוגיה . פחמימנייםלדלקיםמסה בהשוואה 

ולרי  ' דר, גניאלון ' י פרופ"שבפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל בטכניון ערקטיתבמרכז להנעה 

.והדוקטורנטית שני אליצור, רוזנבנד

IACAS 57כנס 

להרשמה

את , בואו לשמוע את טייס הניסוי האגדי דני שפירא
חוקר נדידת הציפורים הידוע ועוד , יוסי לשם' פרופ

למדעי  57-במסגרת הכנס הישראלי השנתי ה
.לתכנית הכנס. והחללהתעופה 

קרא עוד
קרא עוד
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http://aerospace.technion.ac.il/news/media-exposure-for-the-facultys-medical-glider-undergraduate-students-project/?lang=he
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