
 

 
 

 
                                                                                                                                   

 2.21.1...תשע"ז    א' כסלו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 רשימת הדקאן
 

 

 .וע"סמך הישגיהם בלימודים בשנה"ל תש-להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על

 

 )להוציא לימודי  י"ס לפחות 2. ע"ותלמיד ייכלל ברשימת הדקאן אם צבר בשנה"ל תש

 .91-השלמה וזיכויים(, בממוצע משוקלל שאינו נמוך מ

 

 תכנית.המכלל תלמידי  3% עדמספר הזכאים 

 

 , 21.1/../5.צע ציונים מיום ובהתאם לדו"ח ממו ,סמך האמור לעיל על

 הדקאן לשנה זו כלהלן:נקבע סף ההצטיינות לרשימת 

 

 91.11 ממוצע משוקלל    :MBA)וסמך אוניברסיטה במנהל עסקים )מ

 :((.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 

91.11 ממוצע משוקלל     מערכות מידע:ניהול טכנולוגיה ו 

:91.77 ממוצע משוקלל       מימון חשבונאות 

 33..9 ממוצע משוקלל                                למנהלים: מב"ע

 91.72 ממוצע משוקלל      מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי:

 3...9 ממוצע משוקלל :וחדשנות  יזמות ניהול טכנולוגיה,מב"ע בהתמחות 

 

 

 

 השגות על הרשימה ניתן להעביר למזכירות התלמידים 
 10/12/2016-לא יאוחר מ

 1/3/21.7ההצטיינות יתקיים ביום ב' טקס הענקת תעודות 

 הזמנות אישיות יישלחו לתלמידים

 

 

 בברכה,                   
 מזכירות הפקולטה                                                                                         



1.12.2016ז   "כסלו תשע' א

ו"ל תשע"רשימת התלמידים הזכאים לתעודת הצטיינות מטעם הדקאן לשנה   

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםצימרמןעודדמר1

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםברקאינטע'גב2

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאביבינטע'גב3

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםגרוסמןאביגל'גב4

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאבישראוהדמר5

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאלונירוני'גב6

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםכהןנאורמר7

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםקסלררומןמר8

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאנדרייבאיליהמר9

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםפורמברגעומרמר10

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאילןעידןמר11

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםפייןניתאימר12

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםניבשחרמר13

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאדוטעידןמר14

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםמן'תורגנסימר15

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםשפסגלי'גב16

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםבודואןיניבמר17

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםקלינראהודמר18

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםסרברואבימר19

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםיציבאסףמר20

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםבונדינטע'גב21

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםלוילירון'גב22

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםארביבאופירמר23

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםאביבאיילמר24

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםלביאגילמר25

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםיאראקתומרמר26

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקיםחוברסעדי'גב27



ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע"מלמזהרןאל-רוןמר28

ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע"מלמבן לולושיר'גב29

ן מימון חשבונאות"מלמכהןשלומימר30

ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע"מלממיילגנדלראורית'גב31

ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע"מלמטסיניאסףמר32

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהליםנדבזיו מר33

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהליםויזלערןמר34

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהליםפנדללירון'גב35

ע בהתמחות בניהול פיננסי"מביהודהרעות'גב36

ע בהתמחות בניהול פיננסי"מבחובלישראל מר37

וחדשנות, יזמות, ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה"מבחי-יוסףדןמר38

וחדשנות, יזמות, ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה"מבמרגליתשימר41

וחדשנות, יזמות, ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה"מבצדקהנירמר42

וחדשנות, יזמות, ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה"מבמלמודויטלימר43

           איחולים למצטיינים

בברכה

מזכירות הפקולטה


