י"ח בטבת תשע"ג
31.12.2012

רשימת הדקאן
להלן שמות התלמידים הנכללים ברשימת הדקאן על-סמך הישגיהם בלימודים בשנה"ל תשע"ב.
תלמיד ייכלל ברשימת הדקאן אם צבר בשנה"ל תשע"ב  8י"ס לפחות )להוציא לימודי
השלמה וזיכויים( ,בממוצע משוקלל שאינו נמוך מ.85-
מספר הזכאים לא יעלה על  3%מכלל תלמידי התכנית.
על-סמך האמור לעיל ,ובהתאם לדו"ח ממוצע ציונים מיום ,4/12/2012
נקבע סף ההצטיינות לרשימת הדקאן לשנה זו כלהלן:
ממוצע משוקלל 91.56
מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים ):(MBA
מוסמך אוניברסיטה במנהל מערכות בריאות ) :(MHAממוצע משוקלל 92.40
מוסמך אוניברסיטה במדעי הניהול – :M.Sc.
ממוצע משוקלל 89.56
 :ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע:
ממוצע משוקלל 90.00
 :התנהגות ארגונית:
ממוצע משוקלל 95.40
 :מימון  -חשבונאות:
ממוצע משוקלל 88.75
מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים:
מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי:
ממוצע משוקלל 93.00
ממוצע משוקלל 89.20
מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות ,וחדשנות:
 M.Sc.בהתנהגות ארגונית  -התמחות בייעוץ ארגוני :ממוצע משוקלל 92.07
ממוצע משוקלל 89.53
מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות ,וחדשנות:
טקס הענקת תעודות ההצטיינות יתקיים ביום ד' 30/1/2013
הזמנות אישיות יישלחו לתלמידים

מזכירות הפקולטה
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אוניברסיטת תל-אביב
הפקולטה לניהול
בית הספר למוסמכים במנהל עסקים ע"ש ליאון רקנאטי
י"ח בטבת תשע"ג
31.12.2012

רשימת התלמידים הזכאים לקבלת תעודת הצטיינות מטעם הדקאן
לשנה"ל תשע"ב
תכנית :מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים )(MBA

מס' פעמים ברשימה

מס'

שם התלמיד

.1

מר אדלר דמיטרי דניאל

.2

גב' ברטל אוריה

.3

גב' מורגנשטרן יאנה

.4

מר רטמנסקי עירד

.5

מר מרקו יעקב

.6

מר טאובר תומר

.7

מר ורטהיים עודד

.8

מר בוסקילה אורן

.9

מר חן רועי

.10

גב' גל נעמה

.11

מר פידלר ירון

.12

מר סול רונן

.13

מר רוזנפלד ליאונל

.14

מר פלור אמיר

פעם שניה

.15

מר ניסימוב בני

פעם שניה

.16

גב' גור נועה

.17

גב' דותן דקלה

.18

מר בוחניק אביאל

.19

מר ברק לירז

פעם שניה

.20

מר זגר אמיר

פעם שניה

.21

גב' ליאורה באבו

.22

מר פלס אסף

פעם שניה
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.23

מר רוזנבלום קווין

.24

מר ליבאי בני

.25

מר ורדי יובל

.26

גב' טלמון עדי

.27

גב' דוד עדי

.28

גב' דולב סהר

.29

גב' לברן דפנה

.30

מר חצרוני עומר

.31

גב' מרוז ליאור

.32

גב' שגב אפרת

.33

גב' זיגדון מעין

.34

גב' מרגולין קארין

.35

מר בלומנטל אורי

.36

מר סולומונוביץ ישראל

.37

מר רחימי יוסי

.38

מר גליקסמן אייל

.39

גב' זלמנסון חוה

.40

מר ברקו ליאור

.41

גב' אפרת שרון

.42

מר לבן רועי

.43

מר לוי ארז

פעם שניה

פעם שניה
פעם שניה
פעם שניה

פעם שניה

תכנית :מוסמך אוניברסיטה במנהל מערכות בריאות )(MHA

מס'

שם התלמיד

.1

גב' דרורי הרישנו לימור

.2

גב' אופיר דנה

.3

גב' מודעי שלי

מס' פעמים ברשימה
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תכנית :מלמ"ן ניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

מס'

שם התלמיד

.1

גב' גילן ענת

.2

מר ורדל גנאדי

מס' פעמים ברשימה

תכנית :מלמ"ן התנהגות ארגונית

מס'

שם התלמיד

.1

מר סובולב מיכאל

.2

גב' שילה ענג

.3

גב' גרסימנקו אניה

מס' פעמים ברשימה

תכנית :מלמ"ן מימון-חשבונאות

מס'

שם התלמיד

.1

מר עוזיאל גיא

.2

מר ליבוביץ ארז

מס' פעמים ברשימה

תכנית :מוסמך אוניברסיטה במנהל עסקים למנהלים

מס' פעמים ברשימה

מס'

שם התלמיד

.1

מר ברכה אייל

27

.2

מר דלומי רון

27

.3

מר זרחי עמרי

28

.4

מר אטר אסף

28

פעם שניה

תכנית :מב"ע בהתמחות בניהול פיננסי

מס'

שם התלמיד

.1

מר שגב אריאל

.2

מר אהרוני חנן

.3

מר ארייב יבגני

.4

מר ישראלי תומר

מס' פעמים ברשימה
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תכנית :מב"ע עם התמחות בניהול טכנולוגיה ומערכות מידע

מס'

שם התלמיד

.1

מר עבודי אפרים

.2

מר נועם אמיר

מס' פעמים ברשימה

תכנית M.Sc. :בהתנהגות ארגונית  -התמחות בייעוץ ארגוני

מס'

שם התלמיד

.1

מר אברמוביץ שחר

.2

גב' פרמדר שי לי

.3

גב' בבאי שירלי

מס' פעמים ברשימה

תכנית :מב"ע בהתמחות ניהול טכנולוגיה ,יזמות ,וחדשנות

מס'

שם התלמיד

.1

גב' בר מנחם נעמה

.2

מר רכטמן איליה

.3

גב' אגמון נטע

.4

מר ויצמן ליאור

.5

מר פינגר שי

מס' פעמים ברשימה

