
(1)
מס' סטודנטים בפקולטה למדעי הטבע בשנים תשע"ד-תשע"ו

תשע"ותשע"התשע"ד

      2,217       2,166         2,053תואר ראשון

660687761מתוכם שנה א'
(2)

         482          488            502תלמידי מחקר

      2,699       2,654        2,555סה"כ סטו' במדעי הטבע

(3)
      1,039       1,072         1,101מקבלי שירות

סה"כ סטודנטים כולל 
(FTE) מקבלי שירות

3,656        3,726       3,738      

 לפני נתוני סמסטר א' באותה שנה
(1)

כולל תלמידים במעמד השלמה לתואר שני ושלישי
(2)

בפקולטה למדעי ההנדסה ולמדעי הבריאות
(3)

תואר 2מחלקה/לימודים לתואר
תואר 12 
(השלמה)

תואר 3
תואר 

 13+14
(השלמה)

הערות

כולל מתמטיקה ומדעי המחשב           16         105         -          15             1            11              78מתמטיקה

כולל מחצית מהסטודנטים בהנדסת תוכנה             7      1,184         -          52             1            60         1,071מדעי המחשב

           15         204            1          36             2            18            147פיסיקה

           34         309            1          58             1            41            208כימיה

כולל ביולוגיה פסיכולוגיה וביוטכנולוגיה ימית           22         671         -          83          -            52            536מדעי החיים 

             2         181            1          21             1            32            126מדעי הגיאולוגיה והסביבה

           96      2,654            3        265             6          214        2,166סה"כ סטודנטים בפקולטה

מס' סטודנטים בפקולטה למדעי הטבע - שנת תשע"ה (2015)

(M.Sc) שני(Ph.D) שלישי
סה"כ 

סטודנטים
ראשון 
(B.Sc)

בתר 
דוקטורט

סיכום פעילות אקדמית  בפקולטה למדעי הטבע לשנה"ל תשע"ה



ד"תשעה"תשעו"תשע

2,217 2,166 2,053 

482 488 
502 

1,039 1,072 1,101 

סטודנטים בפקולטה למדעי הטבע ' מס
ו"תשע-ד"בשנים תשע

מקבלי שירות

תלמידי מחקר

תואר ראשון

3,7383,7263,656:כ סטודנטים"סה



מחלקה
(1)

שיעור סטו'מס' סטו'מס' קורסיםמס' סטו'מס' קורסיםמס' סטו'מס' קורסיםמס' סטו'מס' קורסיםמס' סטו'

2013,030          37               5,913          54               239             1                 137              2                  9,319           57%

202-             -             867             13               -             -             -              -              867              5%

203573             7                 2,157          18               -             -             120              2                  2,850           17%

2041,210          9                 946             14               -             -             807              11                2,963           18%

205280             9                 -             -             -             -             -              -              280              2%

206-             -             120             7                 61               1                 -              -              181              1%

100%         16,460                15           1,064                 2             300             106        10,003               62          5,093סה"כ

 מס' סטודנטים רשומים לקורס
(1)

קורסי שירות הניתנים ע"י הפקולטה למדעי הטבע - תשע"ה (שנתי)

סה"כלמדעי הבריאותלרוח וחברהלמדעי ההנדסהלתלמידי מדעי הטבע



סה"כ מסיימים (בוגרים) למחזור 2014- טקס תשע"ה 2015

מחלקה
ראשון 
(B.Sc)

שני 
(M.Sc)

שלישי 
(Ph.D)

              1          3912מתמטיקה 

            10          17316מדעי המחשב

              5            219פיסיקה

            15          4417כימיה

            11          11720מדעי החיים

              4          2914גיאולוגיה והסביבה

            46          42388סה"כ 

מחלקה

שנת סיום הלימודים
ד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגרד"רמוסמךבוגר

4282152161131158552071403219309245010049תשע"א 2010-2011

43101151205381415922111522711417548410034תשע"ב 2011-2012

5473190161125129321913125201628834548255תשע"ג 2012-2013

39121173161021954417151172011291444238846תשע"ד 2013-2014

סה"כ מקבלי תארים 
810  2,039    7182855551624410,231  3961953,602 40724691428912941441,111עד תשע"ד

* בשנת תש"ס (2000) פוצלה המחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב לשתי מחלקות נפרדות. התארים מוענקים בנפרד החל מתשס"א (2001)

  13,080סה"כ מקבלי תארים במדעי הטבע: 

*

מסיימי הפקולטה למדעי הטבע ומקבלי תארים בשנים תשע"א-תשע"ד: בוגר, מוסמך ודוקטור לפילוסופיה

מדעי החייםכימיהפיסיקהמדעי המחשבמתמטיקה 
מדעי הגיאולוגיה 

והסביבה
סה"כ מקבלי תארים
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ע"תש   א"תשע    ב"תשע    ג"תשע    ד "תשע

10,17110,774

8,4098,447
7,505

2,567
2,156

2,8422,176
3,441

פ מדעי"תקציבי מחקר מקרנות תחרותיות ושת
)$אלפי (ד "תשע- ע"תש

תחרותי פ מדעי"שת

10,946$ $10,624
$11,251

$12,930 $12,738



כימיה
23%

  גיאולוגיה מדעי
והסביבה

7%

החיים מדעי
28%

המחשב מדעי
16%

מתמטיקה
8%

פיסיקה
18%

פ מדעי  "תקציבי מחקר תחרותיים ושת

)$באלפי ( ד"במחלקות הפקולטה למדעי הטבע בתשע

$2,336

$955

$2,094

$3,591

$2,936

$826

12,738$: כ"סה
לפי נתוני הרשות למחקר ופיתוח


