
 
 

 ףכסלו תש"בכ"ה 
 23.12.2019 

  
 רשימת הדקאן

 

 לסמך הישגיהם בלימודים בשנה"-להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על

 .ע"טתש

 השלמה)להוציא לימודי  י"ס לפחות 12"ט ע"ל תשתלמיד ייכלל ברשימת הדקאן אם צבר בשנה

 .90-בממוצע משוקלל שאינו נמוך מ וזיכויים(,

הקורסים יילקחו בחשבון אך ורק קורסים בהם השתתף בפועל בהיותו תלמיד לתואר במניין 

 וכן ציון הגמר שניתן בקורסים אלו הינו ציון מספרי. שני

 תכנית.המכלל תלמידי  3% עדמספר הזכאים 

 סף ההצטיינות נקבע 16.11.2019 ובהתאם לדו"ח ממוצע ציונים מיום ,סמך האמור לעיל על

 לשנה זו כלהלן:לרשימת הדקאן 

 

 92.00 ממוצע משוקלל     MBA)וסמך אוניברסיטה במנהל עסקים )מ

 ((.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 

 92.38 ממוצע משוקלל      מערכות מידעניהול טכנולוגיה ו  -   

 94.67 ממוצע משוקלל       ניהול פיננסי ושוק ההון  -   

 90.50 משוקללממוצע           למנהלים מב"ע

 92.58 ממוצע משוקלל      מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי

 91.20 ממוצע משוקלל       לאומי תכנית סופר-מב"ע בין

 91.37 ממוצע משוקלל  וחדשנות יזמות ניהול טכנולוגיה,מב"ע בהתמחות 

 

 

 

 איחולים למצטיינים !

 

 בברכה,            

 המרכז לשירות הסטודנט

  



 
 
 

 ףכסלו תש"כ"ה ב
 23.12.2019 

 
 
 

רשימת התלמידים הזכאים לתעודת הצטיינות מטעם הדקאן 
 טלשנה"ל תשע"

 
 
 

 (MBA) מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 לופו ליאור מר 1

 רכטמן צבי מר 2

 זינגרמן נדב מר 3

 אנג'ל יואל מר 4

 אטדגי ריף מר 5

 שכטר יטיב מר 6

 מרזן צימן גל גב' 7

 זייצ'יק גיא מר 8

 פז זיו מר 9

 רוטנברג גיא מר 10

 בקר גיא מר 11

 עלם אמיר מר 12

 גינודי עידו מר 13

 לוי זיו  גב' 14

 שורץ יאיר מר 15

 שאשא רועי-דוד מר 16

 רביב גיא מר 17

 אלוש איתי  מר 18

 גרינברג צור מר 19

 זולברג עומר גב' 20

 בלאט יונתן  מר 21

 קיסרא מיכל גב' 22

 טלמור אורן מר 23

 חייזלר אירינה גב' 24

 ויקל שי מנחם מר 25

 פז יפתח מר 26

 שגב יוחאי מר 27

 
  

 

 



 

 ((.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 

  מערכות מידעניהול טכנולוגיה ו  -   
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 אמסטרדמר תמר גב' 1

 ליאל יותם מר 2

 בל אוריאל מר 3

 הנץ תום מר 4

 
 

 ((.M.Scמוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול 

 ניהול פיננסי ושוק ההון -   
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 קולודיצקי גילעד מר 1

 רוכב אוריאל מר 2

 
 

 מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 פשין אסתר גב' 1

 שוהם אמיר מר 2

 דויירי קטי גב' 3

 
 

 מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי   
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 אסרף לידור גב' 1

 בירודקר אפרת גב' 2

 
 

 לאומי תכנית סופר-מב"ע בין
 שם משפחה שם פרטי גב'/מר 

 סוניק ריאן מר 1

 
 

                        וחדשנות יזמות ניהול טכנולוגיה,מב"ע בהתמחות 
 משפחהשם  שם פרטי גב'/מר 

 פרידמן מאור מר 1

 עלם חנא מר 2

 ליבר דניאל מר 3

 כהן חן גב' 4

 

 


