
 כולל מספרי מסלולים  – תשפ"ב אביבטבלת ערוצים להצטיינות בסמסטר 
 
 

סף   מסלולי לימוד  שם הערוץ 
למצטיין  

 דיקן

סף 
למצטיין  

 נשיא 
הנדסה אזרחית   1

 וסביבתית 
 72.9 55.8 201 הנדסה אזרחית 

   401 הנדסת מבנים   
   403 הנדסת תחבורה   
   405 הנדסת הסביבה ומשאבי מים   
   404 ניהול ובניה   
      
- מיפוי וגיאו  2

 אינפורמציה 
- הנדסת מיפוי וגיאו 

 אינפורמציה 
024 7.58 3.29 

   046 אינפורמציה -מיפוי וגיאו   
      
 5.29 90 101 הנדסת הסביבה (אזרחית)  הנדסת הסביבה  3
      
      
      
 4.99 8.98 003 הנדסת מכונות  מכונות הנדסת  6
      
 49 6.48 004 הנדסת חשמל  הנדסת חשמל  7
      
הנדסת מחשבים והנ.   8

  -מחשבים ותוכנה 
 חשמל 

 92.9 5.78 014 הנדסת מחשבים (חשמל) 

הנדסת מחשבים ותוכנה    
 (חשמל)

114   

      
 141,411 יקה זפי -הנדסת חשמל  יקה פיז –הנדסת חשמל  9

441 
32.9 55.9 

      
 549. 78.8 005 הנדסה כימית  הנדסה כימית  10

      
 8.49 0.69 205 כימית -הנדסה ביו כימית -הנדסה ביו 11

      
הנדסת ביוטכנולוגיה   12

 ומזון 
 4.99 89.4 006 הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 

      
 097,197 מדעי הרפואה   רפואה   13

297 
0.49 5.29 

      
הנדסת אוירונוטיקה   14

 וחלל 
 4.99 90 008 הנדסת אוירונוטיקה וחלל 

   181,418 פיזיקה  -הנ. אויר' וחלל    
      

מדעי  הנדסת מערכות מידע ( הנדסת מערכות מידע  15
 ) הנתונים וההחלטות

116 85 91 

הנדסת מערכות מידע (מדעי    
 המחשב) 

117   

      
 93 85.5 048 כלכלה וניהול  וניהול כלכלה   16

      
נתונים  ה מדעי  17

 וההחלטות 
 2.49 7.38 009 הנדסת תעשיה וניהול 



      
נתונים  ה מדעי  50

   וההחלטות
 56.9 3.29 216 הנדסת נתונים ומידע 

      
נתונים  ה מדעי  51

 וההחלטות 
 5.29 7.28 118 הנדסת מערכות מידע 

      
 9.29 3.39 087 יקה)זיקה (פיז פי – מתמטיקה  יקה ז פי – מתמטיקה  18

יקה  ז פי – מתמטיקה   
 (מתמטיקה) 

088   

      
  –מדעי המחשב  19

 מתמטיקה 
 7.69 5.29 132,231 מדעי המחשב  – מתמטיקה 

   233,323 מתמטיקה  -מדעי המחשב   
 
 
 

     

מתמטיקה ומתמטיקה   20
 שימושית 

 8.99 59 010,040 מתמטיקה 

   019,045 מתמטיקה שימושית   
מתמטיקה עם סטטיס. וחקר   

 ביצוע. 
109   

      
מתמטיקה עם מדעי   21

 המחשב 
 19 48 089,189 מתמטיקה עם מדעי המחשב 

      
 15.9 7.48 011,041 יקה זפי יקה זפי 22

      
 959. 2.79 235,325 יקה זפי –מדעי המחשב  מדעי המחשב –יקה זפי 23

   236,326 מדעי המחשב –יקה זפי  
      

 8.99 5.39 042 כימיה   כימיה  24
      

 7.19 1.49 122 ביוכימיה מולקולרית (כימיה) ביוכימיה מולקולרית  25
ביוכימיה מולקולרית    

 (ביולוגיה) 
123   

      
 39 6.98 043 ביולוגיה   ביולוגיה  26

      
      

ארכיטקטורה ובינוי   28
 ערים 

 94 129. 020,220 ארכיטקטורה  

      
 4.69 31.9 028 אדריכלות נוף  אדריכלות נוף  29

      
 90 443 ביואינפורמטיקה  ביואינפורמטיקה  30

 
59 

      
 24.9 7.28 023,044 מדעי המחשב  מדעי המחשב   31

   015 הנ. מחשבים (מדעי המחשב)   
   115 תוכנה (מדעי המחשב) הנ.   
   392394, מדעי המחשב -מדעי הרפואה  **** 
      

 086,186 כימיה  – הנדסת חומרים  הנדסת חומרים   32
286 

89.8 4.99 

 049,149 יקה ז פי – הנדסת חומרים   
249 

  



   313 הנדסת חומרים וביולוגיה   
   131 הנדסת חומרים   
הנדסת  -הרפואה מדעי  **** 

 חומרים 
395   

      
 74.9 2.98 033,333 רפואית -הנדסה ביו רפואית -הנדסה  ביו  33

      
  -רפואית -הנדסה ביו 52

 רפואה 
 273,337 רפואה  -רפואית -הנדסה ביו

339,393 
397,398 

399 

90.4 79 

      
- רפואית -הנדסה ביו 53

 פיזיקה 
 133,331 פיזיקה –רפואית -הנדסה ביו

332,334 
86.4 3.89 

      
 2.39 9.48 025 חשמל –הוראת אלקטרוניקה  חינוך מדע וטכנולוגיה  34

   026 מכונות  –הוראת טכנולוגיה   
   034 ביולוגיה –הוראה טכנ. ומדע   
   095 כימיה  –הוראה טכנ. ומדע   
   111 זיקה פי –הוראה טכנ. ומדע   
  –הוראה טכנ. ומדע   

 מתמטיקה 
121   

מדעי    –הוראה טכנ. ומדע   
 המחשב 

143   

   237 הוראת מדעי הסביבה   
   238 הוראת כימיה ומדעי הסביבה  
הוראת ביולוגיה ומדעי    

 הסביבה 
239   

      
 251,252                                    מבטים חינוך מדע וטכנולוגיה  38

253,254 
255,256 
257,258 
261,262 
371,377 

48 91 

 378 חוג לאחר תואר   
263,264 
265,266 
267,268 
269,270 
271,272 

  

      
37 TEAMS  3.39 98 127 רפואה תוכנית אמריקאית 

      
 869. 4.79 098 תכנית המצויינים תכנית המצויינים 98

      
 91 85 301 המרכז הבינלאומי  הנ. אזרחית וסב'   39

      
 91 88 305 המרכז הבינלאומי  הנדסה כימית   40

      
 94.4 89 303 המרכז הבינלאומי  מכונות  הנדסת  41

      
הנדסת ביוטכנולוגיה   42

   ומזון
 91 84 306 המרכז הבינלאומי 

      
      



 
 25להוסיף דו חוגי בחורף תשפ"ג בערוץ 


	טבלת ערוצים להצטיינות בסמסטר אביב תשפ"ב – כולל מספרי מסלולים

