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 2021 ברדצמב 7

 
 תואר מוסמך בחוג לחינוך שלום רב,סטודנטים לל
 
  

 לצערנו נפלה טעות ברשימת הדיקן שנשלחה אליכם והוכנסו סטודנטים עם ממוצע נמוך מציון הסף.
 

של רשימת מצטייני דיקן לשנת הלימודים תשפ"א, מורכבת  מעודכנת טיוטהאליכם  מעביריםאנו בזאת 
 ממספרי ת.ז. בסדר עולה.

  
 סטודנטים אשר יופיעו ברשימת הדיקן הסופית תירשם הצטיינות זו בתדפיס הציונים.

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

ומעלה. הרשימה שהתקבלה מהיחידה למערכות  90ו בלימודיהם וקיבלו ציון של לתואר ואשר הצטיינ
 .9.11.2021לימודים מתייחסת למידע נכון לתאריך 

 
רשימת הטיוטה של בית הספר לחינוך לשנה זו כוללת את הסטודנטים שדורגו במקומות הראשונים ובהתאם 

 .(95.83)במקום  95.80 הואהמעודכן ציון הסף לכך 
  

 
 :לבכם תשומתל

 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 10:00בשעה  9.12.2021עד 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 להשתנותחשוב לציין כי רשימה זו היא 
 

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

 
 בברכה,

 
 מזכירות תלמידים
 בית הספר לחינוך
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 בית הספר לחינוך
 ה מעודכנתטיוט –לתואר מוסמך  פ"ארשימת הדיקן תש

 ממוצע זהות

02421522-0 96 

02718296-3 99 

02887119-2 96 

03991597-0 97 

04623947-1 95.83 

05984779-8 97.14 

06074221-0 96.85 

06676256-8 97.57 

20322101-5 96.1 

20352604-1 96.42 

20386602-5 97.5 

20405847-3 96.25 

20426253-9 95.91 

20430147-7 96.8 

20436981-3 96.6 

20461327-7 95.8 

20461471-3 96.42 

20478672-7 96.31 

20489802-7 96.61 

20535966-4 96.53 

20580817-3 97.07 

30007650-2 96.45 

30516603-5 96.6 

30845650-8 96.23 

30854732-2 97.5 

31122833-2 96.12 

31137810-3 96.36 

31146423-4 97 

31149228-4 96.5 

31154802-8 96.75 

31225851-0 95.96 

31476598-3 97.45 

31547413-0 96.9 

31570617-6 97.76 

31922578-5 96.66 

34119768-9 96.8 

34276679-7 96.88 

66600121-9 96.66 

66600372-8 96.57 

66600677-0 96.3 
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66601146-5 95.8 

88891060-1 97.42 
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