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סטודנטים וסטודנטיות אתם.ן בחרתם.ן!
כחלק מקידום ושיפור איכות ההוראה במכללה אנו מפרסמים את שמות המרצים והמתרגלים שקבלו את הציונים
הגבוהים ביותר בסקרי ההוראה בכל מחלקה/יחידה ,ואת הציון הממוצע של המחלקות והיחידות ,על פי ממוצע סקרי
ההוראה בשנה"ל תשע"ט.

הציון הממוצע של המחלקות/היחידות בסקרי ההוראה לשנה"ל תשע"ט
ציון ממוצע סקרי ההוראה לפי מחלקה וקמפוס
באר-שבע

אשדוד

המחלקה להנדסת תוכנה

4.36

4.80

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

4.90

4.57

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

4.52

4.91

המחלקה להנדסת בניין

4.83

4.85

המחלקה להנדסת מכונות

4.88

4.77

המחלקה להנדסה כימית

4.95

4.96

תואר ראשון

סולם ההערכה:

תואר שני

1

במידה
מועטה
מאוד

2

במידה
מועטה

3

המחלקה להנדסת תוכנה

4.75

4.99

המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

5.36

5.48

המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

4.85

4.85

הנדסה ירוקה

4.98

4.98

4

יחידות
היחידה למתמטיקה

4.70

5.21

היחידה לפיסיקה

5.20

5.06

היחידה לאנגלית

5.20

5.10

מכינה

4.84

5.26

ממוצע קמפוס

4.76

4.87

במידה
סבירה
במידה
רבה

במידה
5
רבה מאוד
6

במידה
מצוינת

מרצים מצטיינים בסקרי ההוראה לשנה״ל תשע״ט
רשימת המרצים חברי הסגל מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ט
שם המחלקה/
יחידה

שם חבר הסגל

רשימת המרצים חברי הסגל מן החוץ** בעלי הציון הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ט
שם המחלקה/
יחידה

שם חבר הסגל

קמפוס ב״ש
ד״ר רמי עיד
ד״ר אדוארד ליבוביץ

קמפוס אשדוד
מר דרור מעוז
ד״ר אורית ליבוביץ

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

פרופ’ ויקטור קגלובסקי
ד״ר דמיטרי ביימל

ד״ר תום טריגנו
מר יוסף בוכניק

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

הנדסה כימית

ד״ר אינה לויצקי
ד״ר יורם שוטלנד

ד״ר אייל צור
ד״ר מיכל גולדנברג

הנדסה כימית

ד״ר אורלי שגיא
ד״ר נטליה אוזלנר

הנדסת מכונות

ד״ר צוק טורבוביץ
ד״ר איתן פישר

ד״ר אמיר זוהר
ד״ר שבתאי בילו

הנדסת מכונות

ד״ר אבי לובציק
גב׳ נעמה אגסי

מר עמית סטורלזי
מר גלעד רפאל

הנדסת תוכנה

ד״ר אירינה רבייב
ד״ר כרים אבו עפאש

ד״ר ליאור ארונשטם
ד״ר מרינה קניאז’נסקי

הנדסת תוכנה

מר דוד לבנט
מר שי גינזבורג

ד״ר יצחק אביב

הנדסת
תעשייה וניהול

ד״ר לב חבצקין
ד״ר סבטלנה דייצ’מן

ד״ר עליסה ווזלינסקי
ד״ר רונית שמלו

הנדסת
תעשייה וניהול

ד״ר דוד קודיש
ד״ר אורי אור חוף

מר רון וולף
מר מיכאיל חלמסקי

גב’ אנה שקולניק
ד״ר רומן מיכאלן

גב’ מיכל בראל
ד״ר דורינא שוורץ

גב’ שרה לוי
ד״ר אולגה קומינובה לינייק

גב’ לורן חזות
ד״ר שמעון ינפולסקי

היחידה
למתמטיקה

גב’ שרית שובל
פרופ’ סמיון לויצקי

ד״ר איתמר שמואל שטיין
ד״ר מירב טופול

ד״ר גדי דייצמן
ד״ר חיה רוכברגר

גב’ עינת יערי קאופמן
מר מיכאל זאב ריינהרץ

היחידה
לפיסיקה

ד״ר גלינה רשס
פרופ’ אחמד סלמאן

ד״ר דמיטרי נמירובסקי
ד״ר אלעד שופן

ד״ר אלכסנדר מישלביץ’
ד״ר יוליה גולדבאום

ד״ר שחר גוב

ד״ר אסף תובל
מר אדוארד וולוך

מר עוזי זכריה
מר ראובן הוניאט

המכינה הקדם
אקדמית

ד״ר שלו שאינסקי
מר לאון סימון

מר נסים סעאת
מר אמנון בר כוכבא

יזמות וחדשנות

מר שבי דגן
ד״ר אורן דיין

מר עומרי ילובסקי

מר חנניה מלכה
מר שי שבתאי

מר שלמה כהן
מר בנימין מור

הנדסת בניין

היחידה
לאנגלית

המכינה הקדם
אקדמית

* התבחינים לבחירת המרצים מן המניין היו :לימדו לפחות  4קורסים בשנה ,השיבו לפחות 20%
מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ 5-סטודנטים.

הנדסת בניין

היחידה
לאנגלית
היחידה
למתמטיקה
היחידה
לפיסיקה

לימודים
כלליים

קמפוס ב״ש

קמפוס אשדוד

מר רביע עוידאת
גב’ ילנה שיפרין

גב’ ריטה גולן
ד״ר ידידיה שלמה לוי

ד״ר חנוך איפרים
גב’ אלינורה גינזבורג

פרופ’ אנטולי פטלך
מר אבי חיון
מר סמיון ברובר

** התבחינים לבחירת המרצים מן החוץ היו :השיבו לפחות  20%מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ5-
סטודנטים.

מתרגלים מצטיינים בסקרי ההוראה לשנה״ל תשע״ט
רשימת המתרגלים חברי הסגל מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ט
שם המחלקה/
יחידה

שם חבר הסגל

רשימת המתרגלים חברי הסגל מן החוץ** בעלי הציון הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה״ל תשע״ט
שם המחלקה/
יחידה

שם חבר הסגל

קמפוס ב״ש

קמפוס אשדוד

מר ידידיה משה שחר

-

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

-

מר מארק לרנר

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

הנדסה כימית

-

גב’ כריסטינה בללוב

הנדסה כימית

גב’ טימור פל

הנדסת מכונות

גב’ נטליה דבוסקין

גב’ אסתר עברני

הנדסת מכונות

מר טרס שפירקו

מר עפר מדלינסקי

הנדסת תוכנה

גב’ סבטלנה רוסין

גב’ חבצלת כהן

הנדסת תוכנה

גב’ יעל וקסלר

גב’ שני כוכב לוי

הנדסת
תעשייה וניהול

-

גב’ דיאנה סחן

הנדסת
תעשייה וניהול

גב’ נופר רביב

גב’ סבטלנה דינובסקי

מר אבי אלון

מר עמיחי אבני

היחידה
למתמטיקה

גב’ יוליה שרמקוב

-

-

מר אלכסנדר אליקשוילי

היחידה
לפיסיקה

מר אפי פלוסקר

ד״ר שניר כהן

גב’ שני צ’רניאק

מר יעקב ויצמן

מר רז לוי

מר ניסים גיא קומלי

הנדסת בניין

היחידה
למתמטיקה
היחידה
לפיסיקה
המכינה הקדם
אקדמית

* התבחינים לבחירת המתרגלים מן המניין היו :לימדו לפחות  4קורסים בשנה ,השיבו לפחות 20%
מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ 5-סטודנטים.

הנדסת בניין

המכינה הקדם
אקדמית

קמפוס ב״ש

קמפוס אשדוד

מר אליאב איפרח

מר בני סלוטקי

גב’ ירדן צברי

מר דניאל מושל
ד״ר שלי שרת

** התבחינים לבחירת המתרגלים מן החוץ היו :השיבו לפחות  20%מהסטודנטים בקורס ולא פחות
מ 5-סטודנטים.

