ב' טבת תשע"ח 02..0.02.7

רשימת הדקאן
להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על-סמך הישגיהם בלימודים בשנה"ל תשע"ז.
תלמיד ייכלל ברשימת הדקאן אם צבר בשנה"ל תשע"ז  .0י"ס לפחות (להוציא לימודי
השלמה וזיכויים) ,בממוצע משוקלל שאינו נמוך מ.92-
מספר הזכאים עד  3%מכלל תלמידי התכנית.

על סמך האמור לעיל ,ובהתאם לדו"ח ממוצע ציונים מיום ,.5/../02.7
נקבע סף ההצטיינות לרשימת הדקאן לשנה זו כלהלן:
92.22
93..0
90.22
92.53

מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (:(MBA
מב"ע למנהלים:
מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי:
מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות וחדשנות:

ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל
ממוצע משוקלל

מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול ):)M.Sc.
 ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע:

ממוצע משוקלל 92.28

טקס הענקת תעודות ההצטיינות יתקיים ביום ב' 06/0/02.8
הזמנות אישיות יישלחו לתלמידים

בברכה,
מזכירות הפקולטה

עמוד  0מתוך 4

ב' טבת תשע"ח 02..0.02.7

רשימת התלמידים הזכאים לקבלת תעודת הצטיינות מטעם הדקאן
לשנה"ל תשע"ז
תכנית :מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים (.03.-(MBA

ת"ז

שם
התלמיד

..

23403..22

ד"ר אמיר נוטמן

.0

328.46028

מר בר נאור

.3

237739976

מר ברק פומרניץ

.4

2303209..

ד"ר לאה אליאסף

.5

325644270

גב' חן בן בסט

.6

300152089

גב' מיכל בן יעקב

.7

300369212

מר עידו הרט

.8

066647389

מר עומר דובדבני

.9

201027554

מר עבד אל קאדר נאסר

262864152 ..2
203747902 ...
224325342 ..0
305761876 ..3
300648847 ..4
209882406 ..5
301308680 ..6
233569997 ..7

מר תומר כהן
מר אלעד צדקה
ד"ר נורית לימור קנטי
מר דור סקלאר
גב' טל בר-לב
מר רז יוסף
גב' ליאור וג'ימה
ד"ר אורן מורן זק

200957934 ..8
266729419 ..9

מר אלון פרנקל

300216306 .02

גב' לליב פלה

גב' שיר-לי קימלמן

מס' פעמים
ברשימה

עמוד  3מתוך 4

ת"ז
301887303 .0.
228585255 .00
301545133 .03
323718916 .04
300087889 .05
233060476 .06
239423793 .07
311984835 .08
301543138 .09
307422543 .32

שם
התלמיד

מס' פעמים
ברשימה

גב' גילי וייס
ד"ר אבישי מלכיאל
גב' גל סלע
מר בנימין שאמא
גב' נגה דוד
ד"ר גיל לביא

הצטיינות שנייה

מר אלון רותם
מר אלכסנדר דרביל
גב' ספיר מילשטיין
מר סטניסלב שפושניק

305731614 .3.
266523996 .30

מר אלקרייף טל

32.053894 .33

מר דים דרור

גב' חדד מור

תכנית :מלמ"ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע (.040 - (Msc

ת"ז
..

20.9854..

שם
התלמיד

מס' פעמים
ברשימה

מר שי וינשטין

תכנית :מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים .035 -

שם
התלמיד

ת"ז
..

20547252.

גב' לבי אינגבר

.0

23..95738

מר אלעד כהן

מס' פעמים
ברשימה

תכנית :מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי .06.-

ת"ז

שם
התלמיד

..

300942752

מר עידו ענפי

.0

301401253

מר עמרי ליבמן

מס' פעמים
ברשימה

עמוד  4מתוך 4

תכנית :מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות וחדשנות .064-

ת"ז

שם
התלמיד

..

336394549

מר גרמי קרמרמן

.0

305215220

גב' ספיר זריאל

.3

301149431

מר יותם פלטנר

.4

200640860

מר עידן חיים

מס' פעמים
ברשימה

 איחולים למצטיינים 
בברכה
מזכירות הפקולטה

