
  חור� תשע"אטבלת ערוצי� להצטיינות בסמסטר 
  
  
ס�   מסלולי לימוד  ש� הערו�  

למצטיי� 
  דיק�

ס� 
למצטיי� 
  נשיא

  519.  58  הנדסה אזרחית  הנדסה אזרחית וסביבתית  1
      הנדסת מבני�    
      הנדסת תחבורה    
      משאבי מי� הסביבה והנדסת     
      בי"ס בינלאומי    
          
  94  84  אינפורמציה� הנדסת מיפוי וגיאו  יהאינפורמצ� מיפוי וגיאו  2
      אינפורמציה� מיפוי וגיאו    
          
  93  88  )אזרחית(הנדסת הסביבה   הנדסת הסביבה  3
      )כימית(הנדסת הסביבה     
      (ביוטכנולוגיה)הנדסת הסביבה     
          
  91  58  הנדסה חקלאית  הנדסה חקלאית  4
          
  19  85  (ביוטכ') תהליכי��כות בביואיהנ.   תהליכי��הנדסת איכות בביו  5
      )אזרחית( תהליכי��איכות בביו .הנ    
          
  539.  7.08  הנדסת מכונות  הנדסת מכונות  6
          
  29  84.5  הנדסת חשמל  הנדסת חשמל  7
          
הנדסת מחשבי� והנ.   8

  חשמל �כנה ומחשבי� ות
  529.  58  הנדסת מחשבי� (חשמל)

      ל)כנה (חשמומחשבי� ותדסת הנ    
          
  95  90  פיסיקה �הנדסת חשמל   פיסיקה –הנדסת חשמל   9
          
  39  78  הנדסה כימית  הנדסה כימית  10
          
  39  89.5  כימית�הנדסה ביו  כימית�הנדסה ביו  11
          
  549.  88.5  הנדסת ביוטכנולוגיה ומזו(  הנדסת ביוטכנולוגיה ומזו(  12
          
  49  90  מדעי הרפואה    רפואה  13
          
  39  78  להנדסת אוירונוטיקה וחל  הנדסת אוירונוטיקה וחלל  14
          
  591.  84  הנדסת מערכות מידע (הנ. תעו"נ)  הנדסת מערכות מידע  15
      הנדסת מערכות מידע (מדעי המחשב)    
          
  39  4.58  כלכלה וניהול  כלכלה וניהול  16
          
  2.59  568.  הנדסת תעשיה וניהול  הנדסת תעשיה וניהול  17
          
  59  90  פיסיקה (פיסיקה) –מתמטיקה   פיסיקה –מתמטיקה   18
      פיסיקה (מתמטיקה) –מתמטיקה     
          
  95  88.5  מדעי המחשב –מתמטיקה   מתמטיקה –מדעי המחשב   19
      מתמטיקה �מדעי המחשב     



          
מתמטיקה ומתמטיקה   20

  שימושית
  39  68  מתמטיקה

      מתמטיקה שימושית    
      .טיס. וחקר ביצועטמתמטיקה ע� ס    
          
  39  48  מתמטיקה ע� מדעי המחשב  מתמטיקה ע� מדעי המחשב  21
          
  49  584.  פיסיקה  פיסיקה  22
          
  95  89.5  פיסיקה –מדעי המחשב   מדעי המחשב –פיסיקה   23
      מדעי המחשב –פיסיקה     
          
  91  84  כימיה   כימיה  24
          
  49  78  )כימיה( ביוכימיה מולקולרית  יה מולקולריתביוכימ  25
      )ביולוגיה(ביוכימיה מולקולרית     
          
  29  84  ביולוגיה   ביולוגיה  26
          
  29  85  מדעי המעבדה הרפואית  מדעי המעבדה הרפואית  27
          
  29  88.5  ארכיטקטורה ובינוי ערי�  ארכיטקטורה ובינוי ערי�  28
          
  29  88.5  אדריכלות נו+  ו+אדריכלות נ  29
          
  92  84  טיקהמביואינפור  ביואינפורמטיקה  30
          
  92  84  מדעי המחשב  מדעי המחשב   31
      הנ. מחשבי� (מדעי המחשב)    
      כנה (מדעי המחשב)והנ. ת    
          
  59  89  כימיה –הנדסת חומרי�   הנדסת חומרי�   32
      פיסיקה –הנדסת חומרי�     
          
  94.5  88  רפואית�הנדסה ביו  רפואית� ביודסה  הנ  33
          
  91  84  חשמל –הוראת אלקטרוניקה   הוראת הטכנולוגיה והמדעי�  34
      מכונות –הוראת טכנולוגיה     
      ביולוגיה –הוראה טכנ. ומדע     
      כימיה –כנ. ומדע טהוראה     
      פיסיקה –הוראה טכנ. ומדע     
      מתמטיקה –הוראה טכנ. ומדע     
      מדעי המחשב  – הוראה טכנ. ומדע    
      הוראת מדעי הסביבה    
      הוראת כימיה ומדעי הסביבה    
      הוראת ביולוגיה ומדעי הסביבה    
          
  91  84  מלא",  מלא",  35
37  TEAMS  91  84  רפואה תוכנית אמריקאית  

 


