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 כמותי  חלק דרישות נוספות  אתר המחלקה 
 בפסיכומטרי 

 ציון
 פסיכומטרי 

  פקולטה / מחלקה 

://life-sciences.biu.ac.il/biotechnology  + ביוטכנולוגיה 630 120 במחלקה  ראיון אישי  
 
 
 

  מדעי 
 החיים 

 חישובית  ביולוגיה 650 130  

https://life-sciences.biu.ac.il/   ,בשילוב עם פסיכולוגיה, כימיה, פיזיקה
 החוג הנוסף הוא הקובע .  - מדעי המוח

 מדעי החיים  580 120

https://optometrics.biu.ac.il/node/30 
  

ביה"ס לאופטומטריה ומדעי   580 120 במחלקה  ראיון אישי + 
 הראייה 

https://engineering.biu.ac.il/  

 

במתמטיקה  יח"ל    5ברמת מכינת קיץ  +
 ופיזיקה

 במחלקה  ראיון אישי + 
 

,  חשמל , מחשביםת הנדס 650 130
,  מידע  תעשייה ומע' 

 הנדסת נתונים 

 הנדסה 

https://econ.biu.ac.il/ 
 

  כלכלה 600 125 
 
 
 

  מדעי 
 החברה 

https://social-work.biu.ac.il/ 
 

 ביה"ס לעבודה סוציאלית  580  במחלקה  ראיון אישי + 

https://psychology.biu.ac.il/ 
 

   
720 
700 

 פסיכולוגיה  
 - חד חוגי 
 - דו חוגי  

https://sociology.biu.ac.il/ 
 

 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  580  

https://meshulav.biu.ac.il/ 
 

  ,פרט ) מדעי חברה ובריאות  580  
 ( דימות רפואי

https://criminology.biu.ac.il/ 
 

  
 

 קרימינולוגיה  580

https://geoenv.biu.ac.il/    550 גיאוגרפיה והסביבה 
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https://education.biu.ac.il/node/108 
 

 חינוך, חינוך מיוחד  600  במחלקה  ראיון אישי + 

יעוץ חינוכי / חינוך מדיניות   580  במחלקה  ראיון אישי +  
 ומנהל

https://communication.biu.ac.il/ 
 

 תקשורת  600  

https://politics.biu.ac.il/ 
 

 מדעי המדינה  560  

https://desigprog.biu.ac.il/ 
 

 רב תחומי מדעי החברה  500  חץ/יהלום/ינשופים/חכם/רום 
 ( תוכניות מובנות)

 

https://mzb.biu.ac.il/node/5309   רב תחומי מדעי החברה  500  ניצבים/מורשה/משאבי אנוש/מגן 
 ( זרועות הביטחון)

https://management.biu.ac.il/ 
 

 ניהול  600  
 ( לוגיסטיקה / טכנולוגיה )

https://history.biu.ac.il/   550 כללית  היסטוריה  
  מדעי 
 הרוח 

 
 

 

https://music.biu.ac.il/ 
 

 מוזיקה  550  + מבחן כניסה 

 פילוסופיה  550   

 ספרות משווה 550   

https://barav.biu.ac.il/    500  רב תחומי במדעי הרוח 

https://is.biu.ac.il/   600  לימודי מידע 

 לימודים קלאסיים  550   

 תרבות צרפת  500  במחלקה  ראיון אישי +  

https://physics.biu.ac.il/ 
 

 פיסיקה 600 125 במחלקה  ראיון אישי + 
 

 
 

  מדעים 
 מדויקים 

https://ch.biu.ac.il/he   + כימיה 600 120 במחלקה  ראיון אישי 
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 הערה: 

 

 יש בנוסף ריאיון אישי לפני הדיון בקבלה וזאת על מנת לבדוק רקע מתאים.  המופיעות בטבלה,  במחלקות מסוימות

https://cs.biu.ac.il/bsc  130 690  מדעי המחשב 

https://math.biu.ac.il/  130 630  מתמטיקה 

https://lisa.biu.ac.il/node/886   550  לימודי א"י וארכיאולוגיה  
 
 מדעי 

 היהדות 
 
 

 

https://jart.biu.ac.il/   500  אומנות יהודית 

/https://multi-judaic.biu.ac.il  םכרמי"תוכנית "  

judaic.biu.ac.il/node/18-https://multi   

 
  תחומי במדעי היהדות  - רב 500

/https://middle-east.biu.ac.il 
 לימודי המזרח התיכון  550  

 

 תנ"ך  500   

 תלמוד  500   

 תושב"ע  500   

 תולדות ישראל  500   

 לשון עברית  500   

 ספרות עם ישראל  500   

 היסטוריה כללית  500   

 מחשבת ישראל  500   

https://gondabrain.biu.ac.il/admin_staff  125 685  מדעי המוח  

https://law.biu.ac.il/  משפטים  720  + ועדת קבלה  
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