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 תיוג  מחלקה 
 bguarts# אמנויות 

 bguecology# אקולוגיה, ממשק ושמירת טבע
 ימיתbgu# ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית 

 bgupubhlth# בריאות הציבור 
 bguggrphy# גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי 

 bgusciteach# הוראת המדעים והטכנולוגיה 
 bgughistory# היסטוריה כללית 

 bguisrhistory# היסטוריה של עם ישראל 
 bguelctropt# אופטית -הנדסה אלקטרו

 bgubiomed# רפואית -הנדסה ביו
 bgunuclear# הנדסה גרעינית

 bguchemeng# הנדסה כימית
 bguenvironeng# הנדסה סביבתית

 bguelctropt# הנדסת אלקטרואופטיקה
 bguenergy# הנדסת אנרגיה

 bgubiotech# הנדסת ביוטכנולוגיה 
 bgustructuraleng# הנדסת בניין 

 bgumaterialseng# הנדסת חומרים
 bguelectriceng# הנדסת חשמל ומחשבים

 bgucompeng# הנדסת מחשבים
 bgumecheng# הנדסת מכונות

 מכטרונbgu# הנדסת מכטרוניקה
 bguinfsyseng# הנדסת מערכות מידע

 bgucommsyseng# הנדסת מערכות תקשורת
 נתוניםbgu# הנדסת נתונים
 bgusofteng# הנדסת תכנה

 bguindustrialeng# הנדסת תעשיה וניהול 
 bguindustrialeng# הנדסת תעשייה וניהול 

 bguemgcymed# השלמה לרפואת חרום
 bgunursing# השלמה לתואר בסיעוד

 bgueducation# חינוך
 bguchemistry# כימיה

 bgueconomics# כלכלה
 bguafrica# לימודי אפריקה

 bgumideast# לימודי המזרח התיכון 
 bgugrontology# גרונטולוגיה -לימודי זקנה 
 bgugender# לימודי מגדר 

 bguisrstud# לימודי מדינת ישראל 
 מדבריאbgu# לימודי מדעי הבריאות שנה א

  תרבותbgu# ערבית-לימודי תרבות יהודית
 bguhumsoc# לימודים רב תחומיים במדעי הרוח והחברה

 bguheblang# לשון עברית



תואר במדעי הגאולוגיה -מדע כדור הארץ והסביבה
 והסביבה

#bgugeology 

 bgugeology# מדעי הגיאולוגיה והסביבה
 bgubhvrsci# מדעי ההתנהגות 

 bgulifesci# מדעי החיים 
 bgucompsci# מדעי המחשב

 bgulabsci# מדעי המעבדה הרפואית 
 bgumedicine# מדעי הרפואה

 bgucogsci# מדעים קוגניטיביים 
 bgujewishtht# מחשבת ישראל

 bgupubpolicy# מנהל ומדיניות ציבורית 
 bgumba# מנהל עסקים

בשיתוף קרן  -מנהל עסקים במגמה למנהיגות חברתית 
 ( M.B.A) מנדל

#bguמנהיגות 

 bgubible# מקרא-מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום
 bguarcheology# ארכיאולוגיה -מקרא, ארכיאולוגיה והמזרח הקדום 

 bgumath# מתמטיקה
 מתמבאbgu# מתמטיקה )מדה"ר(

 bgumngmnt# ניהול 
 bgusafetyeng# ניהול והנדסת בטיחות 

 bgudisputemng# ניהול וישוב סכסוכים
 bgutourmng# ניהול מלונאות ותיירות 
 bguhealthmng# ניהול מערכות בריאות 

 נממידעbgu# ניהול מערכות מידע
 bgusocantro# סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 סטטיסbgu# סטטיסטיקה )מדה"ר(
 bgunursing# סיעוד

 bgulingu# ספרויות זרות ובלשנות 
 bguheblit# ספרות עברית

 bgusocwork# עבודה סוציאלית 
 bgupolgov# פוליטיקה וממשל

 bguphysio# פיזיותרפיה 
 bguphilo# פילוסופיה 

 bguphysics# פיסיקה
 bgupsychology# פסיכולוגיה 

 bgupharm# רוקחות
 bguintlmed# רפואה בינלאומית 

 bgumedicine# רפואה על שם ג'ויס וארוינג גולדמן 
 bguemgcymed# רקנאטי  -רפואת חירום 
 bguemgcymed# רפואת חרום

 bguarts# תולדות האמנות ותרבות חזותית 
 bgucomm# תקשורת

 

 


