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  הפקולטה למדעי הרוח:
כל החוגים למעט חינוך, 

קוגניציה, אמירים, רביבים 
             ופכ"ם 

 Bממוצע  80 86 92 35 4,4,4,4,5
-Aבשלושה 
levels 

1.9 8 12.5 4 

 הרוח: הפקולטה למדעי
     חינוך, רביבים 

 הפקולטה למדעי החברה:
גאוגרפיה, מדעי המדינה, 

 סוציולוגיה, סטטיסטיקה

 הפקולטה למדעי הטבע:
מדעי כדור הארץ, לימודי 

 הסביבה 

הגנת  הפקולטה לחקלאות:
הצומח, כלכלה חקלאית, 

מדעי הצמח, מלונאות, 
 קרקע ומים, שמירת טבע 

4,4,4,5,5 36 93.25 88 82.5 A, B, B 1.8 8.25 13 4.25 

 הפקולטה למדעי החברה:
 יחסים בינלאומיים, תקשורת

הפקולטה למדעי הטבע: 
מתמטיקה, פיסיקה 

: מדעי פקולטה לחקלאותה
  בעלי החיים 

4,4,5,5,5 37 94.25 90 85 A, A, B 1.7 8.5 13.5 4.5 

 הפקולטה למדעי הטבע:
       כימיה ,ביולוגיה

: פקולטה לחקלאותה
ביוטכנולוגיה עם מדעי 

הצמח, הגנת הצומח, בעלי 
 חיים וכלכלה חקלאית 

4,5,5,5,5 38 95.75 92 87.5 A, A, A 1.6 8.75 14 4.75 

 הפקולטה למדעי הטבע:
מדעי הכימיה והביולוגיה, 
תכנית משולבת: פיסיקה 

 וכימיה 

5,5,5,5,5 39 97 94 90 A, A, B, B 

 או

A*, A,A 

1.5 9 14.5 5 



 פקולטה לחקלאות:ה
, מדעי ביוכימיה ומדעי המזון

   זונההת

 הפקולטה למדעי החברה: 
  כלכלה

 בית הספר למינהל עסקים:
 חשבונאות, מינהל עסקים

 פקולטה לחקלאות:ה
ביוטכנולוגיה וביוכימיה 

   ומדעי המזון 

5,5,5,5,5,4 40 98.25 96 92.5 A, A, A, B 

 או

A*, A*, A 

1.4 9.25 15 5.25 

 הפקולטה למדעי החברה:
                            פסיכולוגיה, פסיכוביולוגיה 

 הפקולטה למדעי הטבע:
מדעי המחשב, הנדסת 
חשמל ומחשבים )כולל 

אופטו/מיקרו(, מדעי 
  המחשב וביולוגיה חישובית

5,5,5,5,5,5 41 99.5 98 95 A, A, A, A 

 או

A*, A*, A* 

1.3 9.5 15.5 5.5 

 A*,A*,A,A 1.2 9.75 16 5.75 97.5 99 99.75 42 5,5,5,5,5,5,4  רפואיים-מדעים ביו

  

 


