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בוגרים
התפלגות בוגרי תואר ראשון לפי תחום לימודיםהתפלגות בוגרי תואר ראשון לפי תחום לימודיםהתפלגות בוגרי תואר ראשון לפי תחום לימודיםהתפלגות בוגרי תואר ראשון לפי תחום לימודיםהתפלגות בוגרי תואר ראשון לפי תחום לימודים

אחוזאחוזאחוזאחוזאחוזבוגריםבוגריםבוגריםבוגריםבוגריםהתחוםהתחוםהתחוםהתחוםהתחום

522.8מדעי הרוח
945.0מדעי הרוח והחברה
48826.2מדעי החברה והרוח

39421.2מדעי החברה
130.7ההתנהגות מדעי החברה בהדגשת מדעי
19010.2מדעי החברה בהדגשת ניהול

412.2ניהול
40.2פסיכולוגיה

10.1בה בניהולכלכלה עם חטי
10.1בה בתקשורתניהול עם חטי
10.1בה בפסיכולוגיהניהול עם חטי
10.1בה בחינוךניהול עם חטי
1518.1ניהול וכלכלה

462.5ניהול וסוציולוגיה
291.5ניהול ומדע המדינה

לימודים ניהול וחינוך במגמת תוכניות
10.1ושיטות הוראה

סוציולוגיה וחינוך במגמת תוכניות
30.2לימודים ושיטות הוראה

30.2מדע המדינה וסוציולוגיה
191.0פסיכולוגיה וניהול

90.5פסיכולוגיה וסוציולוגיה
פסיכולוגיה וחינוך במגמת תוכניות

211.1לימודים ושיטות הוראה
281.5מדעים

170.9מדעי הטבע
130.7מדעי החיים
20.1מתמטיקה

1397.4מדעי המחשב
30.2מתמטיקה ומדעי המחשב

10.1ויישומים  מערכות—כלכלה ומדעי המחשב 
924.9ויישומים  מערכות—ניהול ומדעי המחשב 

20.1בלי אפיון תואר

11111,859859859859859100.0100.0100.0100.0100.0סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ סה"כ 

ברסיטה הפתוחה  תואר ראשוןבתשס"ה העניקה האוני
1,859 בוגרים ובוגרות. 88 אחוז מתוכם הצהירו כי–ל

102–הם בעלי תעודת בגרות. תואר שני הוענק ל
6 מסיימים,–מוסמכים. תעודה במדעי המחשב הוענקה ל
24, תעודת–תעודת הוראה במדעי החברה הוענקה ל

17, ותעודת הוראה–הוראה בפסיכולוגיה הוענקה ל
4 מסיימים.–במדעי המחשב הוענקה ל

בוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי ציון סופיבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי ציון סופיבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי ציון סופיבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי ציון סופיבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי ציון סופי

 4.8—בתואר השני הציון הממוצע היה 85.4, סטיית התקן 
 86—והחציון 

3.5 — ןקתה תייטס ,1.08 היה עצוממה ןויצה ןושארה ראותב
08 — ןויצחהו

תואר�ראשון 0.8%

65.3%

19.7% 14.2%

תואר�שני 3.9%

56.9% 39.2%

+84-7595עד�74 94-85
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בתואר�הראשון�הגיל�הממוצע�היה��33.2שנים�וסטיית�התקן�-�8.1
בתואר�השני�הגיל�הממוצע�היה��38.2שנים�וסטיית�התקן�-�9.4

50+

בוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי גילבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי גילבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי גילבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי גילבוגרי תואר ראשון ומסיימי תואר שני לפי גיל

התפלגות מסיימי תואר שני לפי תחוםהתפלגות מסיימי תואר שני לפי תחוםהתפלגות מסיימי תואר שני לפי תחוםהתפלגות מסיימי תואר שני לפי תחוםהתפלגות מסיימי תואר שני לפי תחום
מספר מסיימיםמספר מסיימיםמספר מסיימיםמספר מסיימיםמספר מסיימיםהתחוםהתחוםהתחוםהתחוםהתחום

M.B.A.(59מינהל עסקים (
M.A.(33תחומיים (–לימודי דמוקרטיה בין

M.A.(1המחשבה הביולוגית (
M.Sc.(9(מדעי המחשב 

102102102102102סה"כסה"כסה"כסה"כסה"כ

39.6%

44.1%

55.9%

60.4%

בוגרים ובוגרות (תואר ראשון)                         מוסמכות ומוסמכים (תואר שני)בוגרים ובוגרות (תואר ראשון)                         מוסמכות ומוסמכים (תואר שני)בוגרים ובוגרות (תואר ראשון)                         מוסמכות ומוסמכים (תואר שני)בוגרים ובוגרות (תואר ראשון)                         מוסמכות ומוסמכים (תואר שני)בוגרים ובוגרות (תואר ראשון)                         מוסמכות ומוסמכים (תואר שני)

אגודת הבוגריםאגודת הבוגריםאגודת הבוגריםאגודת הבוגריםאגודת הבוגרים
אגודת הבוגרים תרמה גם השנה מלגות לסטודנטים

בותשל האו“פ. האגודה קיימה אירועי תרבות, מסי
תיאטרון, טיולים ברחבי הארץ וכן טיול ברוסיה שכלל

מפגש עם סטודנטים של האו"פ בסנט פטרבורג.


