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 2021 בינואר 3

 
 תואר מוסמך בחוג לחינוך שלום רב,סטודנטים לל
 
  

מורכבת ממספרי ת.ז. , ף"תששל רשימת מצטייני דיקן לשנת הלימודים  טיוטהאנו שמחים להעביר אליכם 
 .עולהבסדר 

 
 רשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.יברשימת הדיקן הסופית ת אשר יופיעוסטודנטים 

 
מהיקף הלימודים הדרוש  40%לפחות  ף"הטיוטה הם אלה אשר למדו בשנת תש שנכנסו לרשימת סטודנטים

ומעלה. הרשימה שהתקבלה  90בתכנית תלת שנתית( ואשר הצטיינו בלימודיהם וקיבלו ציון של  27%לתואר )
 .9.12.2020מתייחסת למידע נכון לתאריך  יםמהיחידה למערכות לימוד

 
שדורגו במקומות הראשונים ובהתאם  סטודנטיםרשימת הטיוטה של בית הספר לחינוך לשנה זו כוללת את ה

 .95.87לכך ציון הסף הוא 
 

 :לבכם לתשומת
 ולא ברשימת  ברשימת הדיקן של ביה"ס לחינוך בלבדמופיעים  תואר מוסמך בחוג לחינוךסטודנטים ל

 הדיקן של הפקולטה למדעי הרוח.

 על הוא שנקבע הממוצע ציון, בחינוך מוסמך לתואר במקביל הוראה לתעודת הלומדים סטודנטים 
 .בלבד מוסמך לתואר ללימודים הנקודות היקף סמך

 
 ים נבחרים מרשימה מדורגת זו יהיו זכאים לפרס )בהתאם להחלטת הדיקן והרקטור(.סטודנט

 
לאחר . בבוקר 08:00בשעה  13.1.2021עד לתאריך ים אשר מעוניינים לערער מתבקשים לעשות זאת סטודנט

 .תאריך זה לא יתקבלו פניות נוספות

 .saskiad@savion.huji.ac.ilהאן בכתובת -יה דהיאת הערעורים יש לשלוח בדוא"ל לססק
 

 .רשימה זמנית בלבד ועשויה להשתנותי רשימה זו היא חשוב לציין כ
 

 (מצטיינים תלמידים 16פרק ) האוניברסיטה בתקנון הרלוונטי נהליםקובץ ה את לקרוא מומלץ
 

 
 בברכה,

 
 מזכירות תלמידים
 בית הספר לחינוך
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 לחינוךבית הספר 
 טיוטה –לתואר מוסמך  ף"רשימת הדיקן תש

 
 ממוצע זהות

02421522-0 96.75 
02887119-2 96.1 

03308147-2 95.87 

03470832-1 96 

04623947-1 99 
20029268-8 96 

20104118-3 98.09 

20132409-2 97.66 
20322101-5 97.44 

20345805-4 96.83 
20386980-5 97.27 

20417032-8 96.4 
20432665-6 96.9 
20436981-3 96.72 

20461471-3 96.73 

20481937-9 96.52 
20615470-0 95.88 
30481203-5 96.6 

30493283-3 96 
30541601-8 96.06 
30544539-7 97.1 

30783240-2 96.2 
30792322-7 96.83 
30854732-2 97.43 

31144791-6 96.75 

31146423-4 97 

31148843-1 96.12 

31154802-8 97.78 

31159740-5 97.2 
31223374-5 97.1 

31359539-9 97.77 
31445626-0 96.83 

31547413-0 97 

32688859-1 97 

33613415-0 97.53 
34276679-7 96.53 

88891031-2 96.06 

88891060-1 96 
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