
שנות תקןל"כ אחוז שכ"סהס "כ ש"סההיקףתוארמסלולקוד מסלול

242002עם תיזהתואר שניאופטומטריה עם תיזה82401

482002עם תיזהתואר שניבלשנות במחקר קליני עם תיזה-אנגלית37403

282002עם תיזהתואר שניביופיסיקה עם תיזה86402

442002בלי תיזהתואר שניבלשנות בלי תיזה-בלשנות וספרות אנגלית37502

482002בלי תיזהתואר שניבלשנות במחקר קליני בלי תיזה-בלשנות וספרות אנגלית37503

442002עם תיזהתואר שניבלשנות עם תיזה-בלשנות וספרות אנגלית37402

402002בלי תיזהתואר שניספרות בלי תיזה-בלשנות וספרות אנגלית37501

402002עם תיזהתואר שניספרות עם תיזה-בלשנות וספרות אנגלית37401

282002עם תיזהתואר שנימדעי כדור הארץ וסביבה עם תיזה-גיאוגרפיה וסביבה75404

362002בלי תיזהתואר שנישימור ופיתוח נוף בלי תיזה-גיאוגרפיה וסביבה75503

362002עם תיזהתואר שנישימור ופיתוח נוף עם תיזה-גיאוגרפיה וסביבה75403

362002בלי תיזהתואר שניגיאוגרפיה וסביבה בלי תיזה75501

362002עם תיזהתואר שניגיאוגרפיה וסביבה עם תיזה75401

412002בלי תיזהתואר שנימדעי הזקנה  בלי תזה: גרונטולוגיה74540

412002בלי תיזהתואר שנימדעי הזקנה  בלי תזה: גרונטולוגיה80540

322002עם תיזהתואר שנימדעי הזקנה  עם תזה: גרונטולוגיה74440

322002עם תיזהתואר שנימדעי הזקנה  עם תזה: גרונטולוגיה80440

362002בלי תיזהתואר שני.הוראת המדעים ותכניות לימודים במגמת הוראת המתמטיקה במסלול בלי תזה77527

362002עם תיזהתואר שניהוראת המדעים ותכניות לימודים במגמת הוראת המתמטיקה במסלול עם תזה77427

442002בלי תיזהתואר שני.הוראת המדעים ותכניות לימודים במגמת חינוך סביבתי במסלול בלי תזה77528

362002עם תיזהתואר שני.הוראת המדעים ותכניות לימודים במגמת חינוך סביבתי במסלול עם תזה77428

362002בלי תיזהתואר שנימדע והלכה בלי תיזה-היסטוריה כללית18510

242002עם תיזהתואר שנימדע והלכה עם תיזה-היסטוריה כללית18410

362002בלי תיזהתואר שנימורים בלי תיזה-היסטוריה כללית18509

242002עם תיזהתואר שנימדע והלכה- היסטוריה כללית 18488

242002עם תיזהתואר שניהיסטוריה כללית עם תיזה18401

462002בלי תיזהתואר שניעיבוד מידע ומדעי הנתונים בלי תיזה- הנדסת חשמל 83502

462002עם תיזהתואר שניעיבוד מידע ומדעי הנתונים עם תיזה- הנדסת חשמל 83402

442002בלי תיזהתואר שניהנדסת חשמל בלי תיזה83501

442002עם תיזהתואר שניהנדסת חשמל עם תיזה83401

362002בלי תיזהתואר שניהסטוריה כללית בלי תיזה18501

562502.5בלי תיזהתואר שניבלי תיזה" אוטיזם-"חינוך מיוחד-חינוך77516



562502.5עם תיזהתואר שניעם תיזה" אוטיזם-"חינוך מיוחד-חינוך77416

442002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה" מוגבלות שכלית"חינוך מיוחד -חינוך77518

442002עם תיזהתואר שניעם תיזה" מוגבלות שכלית"חינוך מיוחד -חינוך77418

642502.5בלי תיזהתואר שנילקויות למידה בלי תיזה-חינוך77526

682502.5עם תיזהתואר שנילקויות למידה עם תיזה-חינוך77426

442002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (זרועות הבטחון)מנהיגות וניהול מערכות חינוך-חינוך77520

442002עם תיזהתואר שניחינוך בלתי פורמליות עם תיזה'ניהול ופיתוח מער-חינוך77415

442002בלי תיזהתואר שניחינוך בלתי פורמליות בלי תיזה' ניהול ופתוח מע-חינוך77515

442002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה' ב' לסמס-תכניות לימודים והוראה-חינוך77530

442002בלי תיזהתואר שניק בלי תיזה-תכניות לימודים והוראה-חינוך77512

442002עם תיזהתואר שניק עם תיזה-תכניות לימודים והוראה-חינוך77412

442002בלי תיזהתואר שניתכניות לימודים והוראה בלי תיזה-חינוך77511

442002עם תיזהתואר שניתכניות לימודים והוראה עם תיזה-חינוך77411

442002בלי תיזהתואר שניהתפתחות הילד בלי תיזה- חינוך 77509

442002עם תיזהתואר שניהתפתחות הילד עם תיזה- חינוך 77409

442002בלי תיזהתואר שניחינוך מיוחד בלי תיזה- חינוך 77506

442002עם תיזהתואר שניחינוך מיוחד עם תיזה- חינוך 77406

562502.5בלי תיזהתואר שנייעוץ חינוכי בלי תיזה- חינוך 77505

562502.5עם תיזהתואר שנייעוץ חינוכי עם תיזה- חינוך 77405

442002בלי תיזהתואר שנימנהיגות וניהול מערכות חינוך בלי תיזה- חינוך 77502

442002עם תיזהתואר שנימנהיגות וניהול מערכות חינוך עם תיזה- חינוך 77402

322002בלי תיזהתואר שניחשבונאות66512

322002בלי תיזהתואר שניחשבונאות בלי תיזה66511

482002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- אמנות חזותית - טיפול באמצעות אמנויות 21501

322002עם תיזהתואר שניננו טכנולוגיה עם תיזה-כימיה84430

802002בלי תיזהתואר שניכימיה בלי תיזה84501

282002עם תיזהתואר שניכימיה עם תיזה84401

362002בלי תיזהתואר שניכלכלת עסקים בלי תיזה- כלכלה 66506

322002עם תיזהתואר שניכלכלת עסקים עם תיזה- כלכלה 66406

322002עם תיזהתואר שניעיונית עם תיזה- כלכלה 66401

362002בלי תיזהתואר שניממון ובנקאות בלי תיזה-כלכלת עסקים66508

402002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה" מגדר בשטח-"לימודי מגדר-בין תחומיים. ל27524

402002בלי תיזהתואר שנימ בלי תיזה"ומו' ניהול ויישוב סכסו-בינתחומיים' לימו27506



402002עם תיזהתואר שנימ עם תיזה"ניהול וישוב סכסוכים ומו-בינתחומיים' לימו27406

362002עם תיזהתואר שנימ עם תיזה"ניהול וישוב סכסוכים ומו-בינתחומיים' לימו27486

362002בלי תיזהתואר שנימורים בלי תיזה-י וארכיאולוגיה"לימודי א16503

362002בלי תיזהתואר שנישימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות בלי תיזה-י וארכיאולוגיה"לימודי א16504

442002עם תיזהתואר שנישימור ופיתוח נוף ונכסי תרבות עם תיזה-י וארכיאולוגיה"לימודי א16404

362002בלי תיזהתואר שניי וארכיאולוגיה בלי תיזה"לימודי א16501

402002עם תיזהתואר שניי וארכיאולוגיה עם תיזה"לימודי א16401

362001בלי תיזהתואר שניזרועות הבטחון בלי תיזה-לימודי המזרח התיכון19502

362002בלי תיזהתואר שנילימודי המזרח התיכון בלי תיזה19501

362002עם תיזהתואר שנילימודי המזרח התיכון עם תיזה19401

442002בלי תיזהתואר שנילימודי מידע בלי תיזה35501

442002עם תיזהתואר שנילימודי מידע עם תיזה35401

562002בלי תיזהתואר שנילבוגרי חברה ורוח בלי תיזה- לימודי משפט 99580

562002בלי תיזהתואר שניס בלי תיזה"לבוגרי כלכלה ומנע- לימודי משפט 99579

562002בלי תיזהתואר שנימתוגבר מיסוי בלי תיזה- לימודי משפט 99571

562002בלי תיזהתואר שנילבוגרי הנדסה ומדעי המחשב)לימודי משפט 99585

562002בלי תיזהתואר שני(לבוגרי חברה ורוח)לימודי משפט 99583

562002בלי תיזהתואר שני(ס"לבוגרי כלכלה ומנע)לימודי משפט 99582

362002בלי תיזהתואר שניחטיבת הסייבר במסלול בלי תזה- לימודי צבא וביטחון 71520

342002עם תיזהתואר שנילימודי מגדר עם תיזה-תחומיים-לימודים בין27404

682002עם תיזהתואר שנילימודי מוח עם תיזה-תחומיים-לימודים בין27402

402002עם תיזהתואר שניטכנולוגיה וחברה עם תיזה, מדע-תחומיים-לימודים בין27405

482002עם תיזהתואר שנילימודי פרשנות ותרבות עם תיזה-לימודים בין תחומיים27401

362002בלי תיזהתואר שנילימודים קלאסיים בלי תיזה46501

362002עם תיזהתואר שנילימודים קלאסיים עם תיזה46401

442002בלי תיזהתואר שנילשון עברית וללשונות שמיות בלי תיזה12501

282002עם תיזהתואר שניחקר לשון וחברה עם תיזה-לשון עברית ולשונות שמיות12405

402002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (ת)לשון עברית ולשונות שמיות 12506

442002עם תיזהתואר שנילשון עברית ולשונות שמיות עם תיזה12401

242002עם תיזהתואר שניאימונולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80420

242002עם תיזהתואר שניאקולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80417

242002עם תיזהתואר שניבוטניקה עם תיזה-מדעי החיים80415

242002עם תיזהתואר שניביוטכנולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80422



242002עם תיזהתואר שניביוכימיה עם תיזה-מדעי החיים80403

242002עם תיזהתואר שניביולוגיה הומנית עם תיזה-מדעי החיים80421

242002עם תיזהתואר שניביולוגיה חישובית עם תיזה-מדעי החיים80423

242002עם תיזהתואר שניביולוגיה ימית עם תיזה-מדעי החיים80418

242002עם תיזהתואר שניביולוגיה סביבתית עם תיזה-מדעי החיים80405

242002עם תיזהתואר שניביולוגיה של התא עם תיזה-מדעי החיים80406

242002עם תיזהתואר שניביופיסיקה עם תיזה-מדעי החיים80414

242002עם תיזהתואר שניגנטיקה עם תיזה-מדעי החיים80409

242002עם תיזהתואר שניזואולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80416

242002עם תיזהתואר שנימיקרוביולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80410

242002עם תיזהתואר שנינוירוביולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80411

242002עם תיזהתואר שניננו טכנולוגיה עם תיזה-מדעי החיים80430

242002עם תיזהתואר שניח עם תיזה"פיסיולוגיה של מערכת בע-מדעי החיים80412

402002בלי תיזהתואר שנימדעי החיים בלי תיזה80501

402002עם תיזהתואר שנימדעי החיים עם תיזה80401

282002עם תיזהתואר שנימודיעין וביטחון לאומי עם תיזה, אסטרטגיה-מדעי המדינה71409

362001בלי תיזהתואר שנילימודי צבא ובטחון בלי תיזה-מדעי המדינה71518

362001בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (זרועות הבטחון)לימודי צבא ובטחון תנופה-מדעי המדינה71519

362001בלי תיזהתואר שניממשל ומדיניות ציבורית בלי תיזה-מדעי המדינה71503

362002עם תיזהתואר שניממשל ומדיניות ציבורית עם תיזה-מדעי המדינה71403

362001בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (ח)תקשורת פוליטית -מדעי המדינה71511

362002בלי תיזהתואר שניתקשורת פוליטית בלי תיזה-מדעי המדינה71510

362002עם תיזהתואר שניתקשורת פוליטית עם תיזה-מדעי המדינה71410

362001בלי תיזהתואר שנייחסים בינלאומיים בלי תיזה- מדעי המדינה 71504

362002עם תיזהתואר שנייחסים בינלאומיים עם תיזה- מדעי המדינה 71404

362001בלי תיזהתואר שניפוליטיקה השוואתית וישראלית בלי תיזה- מדעי המדינה 71505

362002עם תיזהתואר שניפוליטיקה השוואתית וישראלית עם תיזה- מדעי המדינה 71405

362001בלי תיזהתואר שניבלי תיזה' ק- מדעי המדינה 71513

282002בלי תיזהתואר שנימדעי המדינה בלי תיזה71501

282002עם תיזהתואר שנימדעי המדינה עם תיזה71401

442002בלי תיזהתואר שנימדעי המחשב בלי תיזה89502

442002עם תיזהתואר שנימדעי המחשב עם תיזה89402

532002בלי תיזהתואר שנימדעי הנתונים בלי תזה88502



532002עם תיזהתואר שנימדעי הנתונים עם תזה88402

342002עם תיזהתואר שנימדעי הנתונים עם תזה89403

442002בלי תיזהתואר שנימדעי הרוח הדיגיטליים בלי תזה35504

442002עם תיזהתואר שנימדעי הרוח הדיגיטליים עם תזה35404

242002עם תיזהתואר שנימדעי הרפואה עם תיזה81401

722002בלי תיזהתואר שניתרפיה במוזיקה בלי תיזה-מוזיקה47509

782002עם תיזהתואר שניתרפיה במוזיקה עם תיזה-מוזיקה47409

242002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (תמ)תרפיה במוזיקה-מוזיקה47510

622002עם תיזהתואר שניקומפוזיציה עם תיזה- מוזיקה 47405

442002בלי תיזהתואר שנימוזיקה בלי תיזה47501

442002עם תיזהתואר שנימוזיקה עם תיזה47401

362002בלי תיזהתואר שנימורים בלי תיזה-מחשבת ישראל30502

362002בלי תיזהתואר שנימחשבת ישראל בלי תיזה30501

362002עם תיזהתואר שנימחשבת ישראל עם תיזה30401

482002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (מש)מימון-מינהל עסקים70593

482002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (מש)מערכות מידע-מינהל עסקים70597

492002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (מש)ניהול התנהגות ארגונית-מינהל עסקים70595

492002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (מש)שיווק -מינהל עסקים70594

482002בלי תיזהתואר שנימימון בלי תיזה- מינהל עסקים 70503

472002עם תיזהתואר שנימימון עם תיזה- מינהל עסקים 70403

482002בלי תיזהתואר שנימערכות מידע בלי תיזה- מינהל עסקים 70507

472002עם תיזהתואר שנימערכות מידע עם תיזה- מינהל עסקים 70407

352002עם תיזהתואר שנימערכות מידע עם תיזה- מינהל עסקים 70487

492002בלי תיזהתואר שניניהול והתנהגות ארגונית בלי תיזה- מינהל עסקים 70505

482002עם תיזהתואר שניניהול והתנהגות ארגונית עם תיזה- מינהל עסקים 70405

492002בלי תיזהתואר שנישיווק בלי תיזה- מינהל עסקים 70504

482002עם תיזהתואר שנישיווק עם תיזה- מינהל עסקים 70404

482002בלי תיזהתואר שנימימון בלי תיזה-(מ)מינהל עסקים 70523

482002בלי תיזהתואר שנימערכות מידע בלי תיזה-(מ)מינהל עסקים 70527

492002בלי תיזהתואר שניניהול והתנהגות ארגונית בלי תיזה-(מ)מינהל עסקים 70525

492002בלי תיזהתואר שנישיווק בלי תיזה-(מ)מינהל עסקים 70524

422002בלי תיזהתואר שנימינהל עסקים למנהלים בלי תיזה70535

422002בלי תיזהתואר שנימינהל עסקים למנהלים בלי תיזה70536



332002בלי תיזהתואר שנימינהל עסקים ניהול והתנהגות ארגונית70565

302002בלי תיזהתואר שנימנהל עסקים מימון70563

322002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה' תוכנית ב- משפטים 99581

322002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה' תכנית א- משפטים 99501

322002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה' תכנית ב- משפטים 99578

322002עם תיזהתואר שנימשפטים עם תיזה99401

292002עם תיזהתואר שנימתמטיקה עם תיזה88401

462002בלי תיזהתואר שנימתמטיקה פיננסית בלי תיזה88506

462002עם תיזהתואר שנימתמטיקה פיננסית עם תיזה88406

362001בלי תיזהתואר שניבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות בלי תיזה-ניהול55502

262002עם תיזהתואר שניבריאות הציבור וניהול מערכות בריאות עם תיזה- ניהול 55402

362001בלי תיזהתואר שניניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה בלי תיזה- ניהול 55501

262002עם תיזהתואר שניניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה עם תיזה- ניהול 55401

362001בלי תיזהתואר שניניהול תעשייתי בלי תיזה- ניהול 55504

262002עם תיזהתואר שניניהול תעשייתי עם תיזה- ניהול 55404

422002בלי תיזהתואר שניארגונית בלי תיזה-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה64503

422002בלי תיזהתואר שניחברה ותרבות בלי תיזה-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה64505

342002עם תיזהתואר שניחברה ותרבות עם תיזה-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה64405

342002עם תיזהתואר שניארגונית עם תיזה- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 64403

422002בלי תיזהתואר שניחברתית ה בלי תיזה' פסיכו- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 64502

342002עם תיזהתואר שניחברתית עם תיזה' פסיכו- סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 64402

362002בלי תיזהתואר שנילימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה בלי תיזה-ספרות משווה33505

362002עם תיזהתואר שנילימוד השוואתי של תרבויות וספרויות מזרח אסיה עם תיזה-ספרות משווה33405

362002בלי תיזהתואר שנימורים בלי תיזה-ספרות משווה33502

362002בלי תיזהתואר שניספרות משווה בלי תיזה33501

362002בלי תיזהתואר שניספרות משווה במגמת דרמה ותיאטרון  בלי תזה33507

362002עם תיזהתואר שניספרות משווה עם תיזה33401

362002בלי תיזהתואר שניתכנית למורים בלי תיזה- ישראל -ספרות עם13506

282002עם תיזהתואר שנייידיש עם תיזה- ספרות עם ישראל 13404

362002בלי תיזהתואר שניספרות עם ישראל בלי תיזה13501

362002עם תיזהתואר שניספרות עם ישראל עם תיזה13401

482002בלי תיזהתואר שניפיתוח קהילתי וארגוני בלי תיזה-עבודה סוציאלית76505

482002עם תיזהתואר שניפיתוח קהילתי וארגוני עם תיזה-עבודה סוציאלית76405



482002בלי תיזהתואר שנישיקום ובריאות בלי תיזה-עבודה סוציאלית76506

482002עם תיזהתואר שנישיקום ובריאות עם תיזה-עבודה סוציאלית76406

482002בלי תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות טיפולית בלי תיזה-עבודה סוציאלית76507

482002עם תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות טיפולית עם תיזה-עבודה סוציאלית76407

482002בלי תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני בלי תיזה-עבודה סוציאלית76508

482002עם תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות פיתוח קהילתי וארגוני עם תיזה-עבודה סוציאלית76408

482002בלי תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות שיקום ובריאות בלי תיזה-עבודה סוציאלית76509

482002עם תיזהתואר שניתכנית השלמה להתרכזות שיקום ובריאות עם תיזה-עבודה סוציאלית76409

482002בלי תיזהתואר שניטיפולית בלי תיזה- עבודה סוציאלית 76502

482002עם תיזהתואר שניטיפולית עם תיזה- עבודה סוציאלית 76402

482002בלי תיזהתואר שניעבודה סוציאלית בלי תיזה76501

482002עם תיזהתואר שניעבודה סוציאלית עם תיזה76401

482002בלי תיזהתואר שניערבית בלי תיזה36501

482002עם תיזהתואר שניערבית עם תיזה36401

462002בלי תיזהתואר שניביואתיקה בלי תיזה-פילוסופיה31503

462002עם תיזהתואר שניביואתיקה עם תיזה-פילוסופיה31403

442002בלי תיזהתואר שניפילוסופיה בלי תיזה31501

442002עם תיזהתואר שניפילוסופיה עם תיזה31401

302002עם תיזהתואר שניננו טכנולוגיה עם תיזה-פיסיקה86430

282002עם תיזהתואר שניפיסיקה עם תיזה86401

522002עם תיזהתואר שנירגש ומוח עם תיזה, קוגניציה-פסיכולוגיה60408

682002עם תיזהתואר שנישיקומית קלינית עם תיזה-פסיכולוגיה60409

562002עם תיזהתואר שניחברתית ארגונית עם תיזה- פסיכולוגיה 60404

682002עם תיזהתואר שניקלינית עם תיזה- פסיכולוגיה 60406

702002עם תיזהתואר שניקלינית של הילד עם תיזה- פסיכולוגיה 60407

442002בלי תיזהתואר שניצרפתית בלי תיזה43501

442002עם תיזהתואר שניצרפתית עם תיזה43401

362002בלי תיזהתואר שניעיונית בלי תיזה-קרימינולוגיה73504

482002בלי תיזהתואר שנישיקומית בלי תיזה-חברתית- קרימינולוגיה 73502

482002עם תיזהתואר שנישיקומית עם תיזה-חברתית- קרימינולוגיה 73402

782002בלי תיזהתואר שניקלינית בלי תיזה- קרימינולוגיה 73503

782002עם תיזהתואר שניקלינית עם תיזה- קרימינולוגיה 73403

482002בלי תיזהתואר שנירגולציה ומדיניות סביבתית בלי תיזה75505



482002עם תיזהתואר שנירגולציה ומדיניות סביבתית עם תיזה75405

362002בלי תיזהתואר שניתואר שני בגיאוגרפיה וסביבה במגמה לטכנולוגיות מידע גיאוגרפיות במסלול בלי תזה75506

242002עם תיזהתואר שני.תואר שני בגיאוגרפיה וסביבה במגמה לטכנולוגיות מידע גיאוגרפיות במסלול עם תזה75406

362002בלי תיזהתואר שניתואר שני בגיאוגרפיה וסביבה במגמה לניהול וחדשנות סביבתית בחברות במסלול בלי תזה75507

242002עם תיזהתואר שניתואר שני בגיאוגרפיה וסביבה במגמה לניהול וחדשנות סביבתית בחברות במסלול עם תזה75407

442002בלי תיזהתואר שניתואר שני במדעי המידע במגמת טכנולוגיות מידע במסלול בלי תזה35505

442002עם תיזהתואר שניתואר שני במדעי המידע במגמת טכנולוגיות מידע במסלול עם תזה35405

442002בלי תיזהתואר שניטכנולוגיה ומדיה חזותית במסלול בלי תזה, תואר שני במוזיקה במגמת מוזיקה47507

362002עם תיזהתואר שניטכנולוגיה ומדיה חזותית במסלול עם תזה, תואר שני במוזיקה במגמת מוזיקה47407

362002בלי תיזהתואר שני.תואר שני במחלקה לספרות עם ישראל במגמת כתיבה יוצרת במסלול בלי תיזה13507

362002בלי תיזהתואר שניתואר שני בספרות משווה במגמת כתיבה יוצרת33506

362002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- העת החדשה-תולדות ישראל11504

362002עם תיזהתואר שניעם תיזה- העת החדשה-תולדות ישראל11404

362002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- העת העתיקה-תולדות ישראל11502

282002עם תיזהתואר שניעם תיזה- העת העתיקה-תולדות ישראל11402

362002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- יהדות זמננו-תולדות ישראל11506

362002עם תיזהתואר שניעם תיזה- יהדות זמננו-תולדות ישראל11406

362002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- ימי הביניים-תולדות ישראל11503

362002עם תיזהתואר שניעם תיזה- ימי הביניים-תולדות ישראל11403

362002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה- מסלול מורים-תולדות ישראל11505

362002בלי תיזהתואר שנימורים בלי תיזה-תורה שבעל פה 10502

362002בלי תיזהתואר שניפ בלי תיזה"תושבע10501

362002עם תיזהתואר שניפ עם תיזה"תושבע10401

362002בלי תיזהתואר שניתלמוד בלי תיזה09501

362002עם תיזהתואר שניתלמוד עם תיזה09401

362002בלי תיזהתואר שנימסלול מורים בלי תיזה- ך "תנ08502

442002בלי תיזהתואר שני חדשנות פדגוגית בלי תזה2.0ך "תנ08503

442002עם תיזהתואר שני חדשנות פדגוגית עם תזה2.0ך "תנ08403

362002בלי תיזהתואר שניך בלי תיזה"תנ08501

242002עם תיזהתואר שניך עם תיזה"תנ08401

582002בלי תיזהתואר שניספרדית בלי תיזה-עברית-תרגום וחקר התרגום50507

582002עם תיזהתואר שניספרדית עם תיזה-עברית-תרגום וחקר התרגום50407

702002עם תיזהתואר שנירוסית עם תיזה-עברית-תרגום וחקר התרגום50405



702002בלי תיזהתואר שניעברית רוסית בלי תיזה-תרגום וחקר התרגום50505

582002בלי תיזהתואר שניאנגלית בלי תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50503

582002עם תיזהתואר שניאנגלית עם תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50403

582002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (ת)אנגלית-עברית- תרגום וחקר התרגום 50513

582002עם תיזהתואר שניעם תיזה (ת)אנגלית-עברית- תרגום וחקר התרגום 50413

582002בלי תיזהתואר שניערבית בלי תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50504

582002עם תיזהתואר שניערבית עם תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50404

582002בלי תיזהתואר שניצרפתית בלי תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50502

582002עם תיזהתואר שניצרפתית עם תיזה-עברית- תרגום וחקר התרגום 50402

542002עם תיזהתואר שניעם תיזה (ת)צרפתית-עברית- תרגום וחקר התרגום 50412

362002בלי תיזהתואר שניתרגום וחקר התרגום בלי תיזה50501

362002עם תיזהתואר שניתרגום וחקר התרגום עם תיזה50401

582002בלי תיזהתואר שניבלי תיזה (ת)תרגום וחקר התרגום50511

582002עם תיזהתואר שניעם תיזה (ת)תרגום וחקר התרגום50411


