
 

 

 

 כ"ד טבת תשע"ט 

01.01.2019 

 

 הדקאן רשימת

 . ח"תשע ל"בשנה בלימודים הישגיהם סמך על הדקאן ברשימת הנכללים התלמידים שמות להלן

 השלמה לימודי )להוציא לפחות ס"י 12 ח"תשע ל"בשנה צבר אם הדקאן ברשימת ייכלל תלמיד

 . 90-מ נמוך שאינו משוקלל בממוצע, וזיכויים(

 .התכנית תלמידי מכלל 3% עד הזכאים מספר

 ההצטיינות סף נקבע, 15.11.2018 מיום ציונים ממוצע ח"לדו ובהתאם, לעיל האמור סמך על

 :כלהלן זו לשנה הדקאן לרשימת

  92.25    משוקלל ממוצע   (MBA) עסקים במנהל אוניברסיטה מוסמך

  :.(M.Sc)  הניהול במדעי אוניברסיטה מוסמך

   91.57   משוקלל  ממוצע   מידע ומערכות טכנולוגיה ניהול* 

 94.25    משוקלל ממוצע    ארגונית התנהגות* 

 95.69    משוקלל ממוצע    ההון ושוק פיננסי ניהול* 

 93.12 משוקלל    ממוצע      למנהלים ע"מב

 90.63    משוקלל ממוצע     פיננסי ניהול ע"מב

 91.10     משוקלל ממוצע   וחדשנות יזמות, טכנולוגיה ניהול ע"מב

Sofaer Global MBA     93.72     משוקלל ממוצע 

                                                      

 ,בברכה

 הפקולטה מזכירות



 

 הדקאן מטעם טיינותצה לתעודת הזכאים התלמידים רשימת

 ח"תשע ל"לשנה

 

 עסקים במנהל אוניברסיטה מוסמך

  שרוי שניר מר  1

 פעם שנייה נאור בר מר  2

 פעם שנייה קנטי לימור נורית ד"ר  3

  שבי מעיין' גב  4

  סוסנובסקידמיטרי  מר  5

  איזק אפרת' גב  6

 פעם שנייה אליאסף לאה ד"ר  7

  יוגב הדס' גב  8

  רייף לזמי נטלי' גב  9

  יניאנו'רג גיא מר  10

  ארי בן ענבר' גב  11

  פרייס אלרעי שרון ד"ר 12

 פעם שנייה יוסף רז מר  13

  יהודה בן אריאל מר  14

  בקר גיא מר  15

  ברגר פאר מר 16

  'רבינוביץ עדי מר 17

  מרזן גל גב' 18

  רכטמן צבי מר 19

   יםאפר בן אור גב' 20

  זריהן חן' גב 21

  פומרנץ נאור עדי' גב 22

 פעם שנייה נאסר קאדר אל עבד מר 23

  ניב יהודה מר 24

 פעם שנייה גב' חן בן בסט 25

  מר אור שגיא 26

 

 

 מידע ומערכות טכנולוגיה ניהול ן"מלמ

  חלוה רזמר   1
  גבע טלמר  2
  ווקר אדםמר  3
  רם ירוןמר  4



 ארגונית התנהגות ן"מלמ

  פריידין הדר' גב  1

 

 

 וחשבונאות מימון ן"מלמ

  דאבוש איתי מר  1

 

 

 למנהלים עסקים במנהל אוניברסיטה מוסמך

  סוורי יצחק מר  1

  פנחס יצחק מר  2

  גרינגרז אורית' גב  3

 

 

MBA Sofaer Global 

  קארה אליף חוה' גב 1

 

 

 פיננסי בניהול בהתמחות ע"מב

  אנין נדב מר  1

  ינקו דיאנה' גב  2

 

 

 וחדשנות יזמות טכנולוגיה ניהול בהתמחות ע"מב

 פעם שנייה פרידמן מאור מר  1

  סרור מגד מר  2

  דסקלו יעל' גב  3

  ליבר דניאל מר  4

 

 

 בהמשך דרככם, צלחהבה

 הפקולטה מזכירות


