נספח :רשימת תחומי לימוד לפי קטגוריות
אמנות ואומנות
ארכיאולוגיה
היסטוריה צבאית
קולנוע וטלויזיה
מדעי הרוח ב.צ.נ.
אמנויות
אמנות
אמנות יהודית
ארכיונאות ומידע
היסטוריה והיסטוריה כללית
היסטוריה ישראלית
היסטוריה של ארצות האיסלם
היסטוריה של רוסיה ומזרח אירופה
יהדות
יהדות זמננו
לימודי ארץ ישראל
לימודי שואה
לימודים כלליים
מדע הדתות
מדעי הרוח והחברה
מדעי הרוח והיהדות
מוזאולוגיה
מוסיקה
מוסיקולוגיה
מחול
ניהול משאבי מזון
ספרנות
עיצוב אופנה
עיצוב אורבני
עיצוב גרפי
עיצוב טקסטיל
עיצוב פנים
עיצוב פנים  -מבנה וסביבה
עיצוב קרמי
עיצוב תכשיטים ,צורפות
עיצוב תעשייתי
פילוסופיה יהודית
פילוסופיה והסטוריה של המדעים
פילוסופיה כללית
פילוסופיה מידע ותרבות דיגיטלית
צילום
צרוף  -היסטוריה והיסטוריה של ע"י
צרוף  -מקרא והסיטוריה של ע"י
רב תחומי יהדות
תולדות האמנות
תולדות המחשבה היהדות
תולדות הציביליזציות הימיות
תולדות התאטרון
תלמוד ,תורה שבע"פ
תנ"ך-מקרא
תקשורת חזותית

תרבות ואומנות
שפות וספרות
איטלקית שפה וספרות
לימודים בין תחומיים  -תרבות לימודי פרשנות ותרבות
אידיש שפה וספרות
אנגלית  -צרפתית
אנגלית שפה וספרות
אשורולוגיה
בלשנות
בלשנות שמית
גרמנית שפה וספרות
הסטוריה של אפריקה
לימ .הודים,אירנים וארמנים
לימודי אירופה
לימודי המזרח הקדום )הסטוריה +פילוסופיה(
לימודי התרבות העברית
לימודי מזרח אסיה
לימודים אמריקניים )ארה"ב(
לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים
לימודים קלאסיים
לימודים רומאניים
לימודים רוסיים וסלאויים
לשון עברית
מדעי התרבות
מחקר התרבות
מצרית
ספרות וספרות כללית
ספרות עברית
פולקלור יהודי
צרוף  -שפה וספרות עברית
צרפתית שפה וספרות
רב תחומי מדעי הרוח
שפה וספרות ערבית
שפה ושימושיה
שפות שמיות עתיקות
תוכנית אישית ללימודי תרבות
תולדות האסלאם ותרבותו
תרגום
חינוך
הוראת שפות
חינוך עיוני ומחקרי
תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה,מדעי הטבע
דידקטיקה
הוראת היסטוריה
הוראת המדעים
הוראת יהדות
חינוך
חינוך בלתי פורמלי
חינוך גופני
חינוך יהודי בתפוצות
חינוך לאומנות

חינוך לשוני
חינוך מוסיקלי
חינוך מיוחד
חינוך מתמטי
חינוך סביבתי
טכנולוגיות למערכות למידה
יעוץ חינוכי
מנהל חינוכי
מתמטיקה במסלול הוראה
פסיכולוגיה חינוכית
תואר אקדמי בהוראת מדעי הרוח והחברה
תעודת הוראה
כלכלה
כלכלה
כלכלה ומדעי ההתנהגות
כלכלה חקלאית
כלכלה מנהל עסקים
תוכנית משולבת  -פילוסופיה ,כלכלה ומדע המדינה
מדעי החברה  -תחומים חברתיים
גאוגרפיה
גאוגרפיה פיסית
דמוגרפיה
הגירה
לימודי משפחה
לימודי נשים
לימודים עירוניים ואזוריים
מדעי ההתנהגות
מדעי הקוגניציה
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
קרימינולוגיה
שרותי אנוש
מדעי החברה  -תחומים פוליטיים
חקר סכסוכים ויישובם
יחסים בינלאומיים
לימודי ביטחון
לימודי דמוקרטיה
מדע המדינה
ממשל )הבין תחומי(
פסיכולוגיה /עו"ס
קומוניקציה
הכשרת מנהלים למרכזים קהילתיים
לימודי ילדים והוריהם )מוסמך לגיל הרך(
לימודי מדיניות חברתית )מוסמך באוניברסיטה העברית(
עבודה סוציאלית
פסיכולוגיה
מדעי החברה  -כללי
מדעי החברה ב.צ.נ.
ב"א רב תחומי במדעי החברה

ב"א רב תחומי במדעי החברה ולימודי הסביבה
ב"א רב תחומי במדעי החברה ומדעי החיים
חוג מצורף במדעי החברה
מדעי החברה האחרים
מדעי החברה והרוח
עסקים וניהול
ביטוח מכללות
בנקאות
חשבונאות
חשבונאות וניהול
לוגיסטיקה
לימודי מקרקעין
לימודי עבודה
מדעי הניהול  -התנהגות ארגונית
מדעי הניהול  -חקר ביצועים
מדעי הניהול  -מימון וחשבונאות
מדעי הניהול  -מערכות מידע
מינהל כללי ומינהל ציבורי
מינהל עסקים
מנהל מערכות בריאות
מינהל עסקים למנהלים
מינהל ציבורי
ניהול השיווק
ניהול מלונות
ניהול משאבי טבע
ניהול משאבי טבע והסביבה
ניהול שרותי אנוש
ניהול תעשיתי
שמאות מקרקעין
משפטים
משפטים
משפטים תוכנית
רפואה
לימודי המשך ברפואה
רפואה כללית
רפואה תוכנית ניו יורק
רפואת שיניים
רוקחות
רוקחות
רוקחות קלינית
סיעוד
סיעוד
מקצועות עזר רפואיים
אופטומטריה
בריאות בתעסוקה
בריאות הציבור
בריאות נפש קהילתית

דיאטטיקה
הפרעות בתקשורת
טיפול באמצעות אומנויות
טכנולוגיה דנטלית
לימודי זיקנה
מדעי הרפואה המעבדתית
פיזיותרפיה
ריפוי בעיסוק
רפואה קוגניטיבית
רפואת חירום
שרותי אנוש
מתמטיקה ,סטטיסטיקה ומחשבים
ביו אינפורמטיקה
הנדסת מחשבים  -חשמל
הנדסת מחשבים  -מדעי המחשב
חקר ביצועים
מדעי המחשב
מערכות מידע
מערכות מידע ניהוליות
מתמטיקה
מתמטיקה  -מדעי המחשב
מתמטיקה  -פיזיקה
מתמטיקה ומקצע אחר במח"ר
סטטיסטיקה
רב תחומי מדעים מדויקים
מדעים
אוקיאנוגרפיה
איכות הסביבה ומשאבי טבע
אנרגיה
אפידמיולוגיה
אקולוגיה
בוטניקה
ביוטכנולוגיה
ביוכימיה
ביולוגיה
ביולוגיה אבלוציונית וסביבתית
ביופיסיקה
בעלי חיים
גיאוגרפיה,גיאולוגיה,מטאורולוגיה
גיאולוגיה
גיאולוגיה ימית
גיאופיסיקה
גידולי שדה וירקות
גנומיקה וביואינפורמטיקה
גנטיקה
גנטיקה והשבחה
הגנת הצומח
המדעים הביולוגיים האחרים
זואולוגיה
חישוב ועבוד מידע  -מדע המוח
חקלאות

יתר המדעים הביולוגיים
כימיה
כימיה אורגנית
כימיה אי אורגנית
כימיה אנליטית
כימיה פיסיקלית
כימיה תעשייתית
לימודי המדבר
מדע כללי
מדעי האקלים
מדעי הטבע
מדעי הטבע והחיים
מדעי הטבע והמתמטיקה
מדעי המזון
מדעי המזון )תל חי(
מדעי הצמח
מדעי הקרקע והמים
מדעי הרפואה
מדעים ב.צ.נ
מטעים וצמחי נוי
מיקרוביולוגיה
מכניקה
נוירוביולוגיה
ננו-מדעים וננו-טכנולוגיה
פיסיולוגיה
פיסיקה
פיסיקה גרעינית
רפואה וטרינרית
הנדסה )ללא מחשבים(
אבטחת איכות המוצר ואיכותו
אדריכלות נוף
אדריכלות פנים מכללות
ארכיטקטורה ובינוי ערים
ביו-הנדסה
הידרוטכניקה
הנדסה אזרחית
הנדסה ב.צ.נ
הנדסה ביו-רפואית
הנדסה ביוטכנולוגית
הנדסה גאודטית
הנדסה גרעינית
הנדסה וניהול משאבי מים
הנדסה חקלאית
הנדסה כימית
הנדסה סביבתית
הנדסה עירונית
הנדסת אוירונאוטיקה וחלל
הנדסת איכות
הנדסת אלקטרו אופטיקה
הנדסת אלקטרוניקה
הנדסת ביוכימית
הנדסת בנין

הנדסת חומרים
הנדסת חשמל
הנדסת מזון וביוטכנולוגיה
הנדסת מחצבים
הנדסת מכונות
הנדסת מערכות טכניון
הנדסת מערכות מידע
הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת פולימרים
הנדסת פלסטיקה
הנדסת פרומציבטיקה תרופות
הנדסת תוכן וייצור
הנדסת תחבורה ותעבורה
הנדסת תעשיה וניהול
לימודים בין-תחומים בהנדסה
מדעי ההנדסה
מכניקה
מכניקה זרימה ומעבר חום
מכניקה,חומרים ומבנים
ניהול והנדסת בטיחות
עיצוב תעשייתי
שימור המורשת הבנויה
תכנון ערים ואזורים

