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בחרתבחרת��!! אתאת�� סטודנטיסטודנטי
הציונים ההוראה במכללה אנו מפרסמים את שמות המרצים והמתרגלים שקבלו את כחלק מקידום ושיפור איכות

של המחלקות והיחידות, על פי ממוצעי סקרי הגבוהים ביותר בסקרי ההוראה בכל מחלקה/יחידה, ואת הממוצע
תש”ף. ההוראה בשנה”ל

ציון ממוצע סקרי ההוראה לפי מחלקה וקמפוס

אשדודבאר שבע

תואר ראשון

4.55 4.33 המחלקה להנדסת תוכנה

4.71 4.80 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

4.55 4.31 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

4.67 4.68 המחלקה להנדסת בניין

4.71 4.84 המחלקה להנדסת מכונות

4.66 5.10 המחלקה להנדסה כימית

תואר שני

5.54 5.07 המחלקה להנדסת תוכנה

4.66 5.18 המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

5.20 5.20 המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

6.00 4.75 הנדסה ירוקה

יחידות

5.02 4.45 היחידה למתמטיקה

5.12 4.97 היחידה לפיסיקה

5.14 5.33 היחידה לאנגלית

4.88 4.91 מכינה

4.684.77ממוצע קמפוס

בסקרי ההוראה לשנה״ל תש״ף מצטיינ� מרצ�

רשימת המתרגלות והמתרגלים מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה”ל תש”ף

שם המתרגל/ת שם המחלקה/
קמפוס אשדודיחידה קמפוס ב”ש

מר דרור מעוז מר ידידיה משה שחר הנדסת בניין

מר מארק לרנר - הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

גב’ שני דרי - הנדסה כימית

גב’ אסתר עברני גב’ נטליה דבוסקין הנדסת מכונות

גב’ חבצלת כהן גב’ סבטלנה רוסין הנדסת תוכנה

גב’ דיאנה סחן - הנדסת
תעשייה וניהול

מר עמיחי אבני מר אבי אלון היחידה
למתמטיקה

מר אלכסנדר אליקשוילי - היחידה
לפיסיקה

מר חי סרוסי - המכינה הקדם
אקדמית

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

רשימת המרצות והמרצים מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה
בסקרי ההוראה בשנה”ל תש”ף

שם המרצה שם המחלקה/
קמפוס אשדודיחידה קמפוס ב”ש

ד”ר אורית ליבוביץ
ד”ר ולדימיר פריד

ד”ר רמי עיד
ד”ר אדוארד ליבוביץ

הנדסת בניין

מר הרמן אברם שטיינר
ד”ר מרקוס רויטמן פרופ’ ויקטור קגלובסקי

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

ד”ר אייל צור ד”ר אינה לויצקי
ד”ר יורם שוטלנד

הנדסה כימית

מר אביחי שורין
ד”ר בלה גורביץ’

ד”ר אלעד פריאל
ד”ר איתן פישר

הנדסת מכונות

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

ד”ר אירינה רבייב
ד”ר מיכאל קיפרברג

הנדסת תוכנה

ד”ר רונית שמלו
ד”ר עליסה ווזלינסקי

פרופ’ יוסי חדד
גב’ רונית שקרצ’י

הנדסת
תעשייה וניהול

ד”ר דורינא שורץ
גב’ מיכל בראל

ד”ר רומן מיכאלן
גב’ אנה שקולניק

היחידה
לאנגלית

ד”ר איתמר שמואל שטיין
ד”ר מירב טופול גב’ שרית שובל

היחידה
למתמטיקה

ד”ר דמיטרי נמירובסקי
ד”ר אלעד שופן

ד”ר גלינה רשס
ד”ר דורון בראונשטיין

היחידה
לפיסיקה

מר ויקטור כהן
מר גילי נעמן מרום

ד”ר אסף תובל
מר אדוארד וולוך

המכינה הקדם
אקדמית

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

רשימת המרצות והמרצים מן החוץ** בעלי הציון הגבוה בסקרי
ההוראה לשנה”ל תש”ף

שם המרצה שם המחלקה/
קמפוס אשדודיחידה קמפוס ב”ש

מר בני סלוטקי
גב’ ריטה גולן

מר רביע עוידאת
מר סרגיי זלצמן

הנדסת בניין

ד”ר יששכר גבאי
מר אורי און

גב’ טטיאנה רוזנפלד
מר יהודה חקשור

הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

מר סמיון ברובר גב’ מילנה דריה סמבן
ד”ר נטליה אוזלנר

הנדסה כימית

מר יהודה רודל
מר יניב ברפמן -

הנדסת מכונות

ד”ר ניסים הראל
ד”ר אליאב מנשה

מר איתן עמרם
מר דוד לבנט

הנדסת תוכנה

גב’ אילנית אוקסנה סביניק
ד”ר לליב כהן ישראלי

ד”ר דוד קודיש
ד”ר יואש חסידים

הנדסת
תעשייה וניהול

גב’ רלי רסד
גב’ לורן חזות

ד”ר שמעון ינפולסקי
גב’ אירינה לביא

היחידה
לאנגלית

גב’ עינת יערי קאופמן מר אלכסנדר מינקין
ד”ר גדי דייצמן

היחידה
למתמטיקה

ד”ר שניר כהן ד”ר משה פישר
היחידה

לפיסיקה
גב’ רננה חביב
ד”ר אייל לוי

ד”ר אלכסנדר וולפסון
גב’ גלית אברמוב

המכינה הקדם
אקדמית

מר עומרי ילובסקי ד”ר אורן דיין יזמות וחדשנות

מר שלמה כהן מר חנניה מלכה לימודים כלליים

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

בסקרי ההוראה לשנה״ל תש״ף מצטיינ� מתרגל�
רשימת המתרגלות והמתרגלים מן החוץ** בעלי הציון הגבוה

בסקרי ההוראה בשנה”ל תש”ף

שם המתרגל/ת שם המחלקה/
קמפוס אשדודיחידה קמפוס ב”ש

מר ערן פרוכט גב’ ספיר לנקרי הנדסת בניין

מר מרקו פילס גב’ אירנה ליברמן הנדסת חשמל
ואלקטרוניקה

גב’ סבינה פוקסמן גב’ שירה ביטון סרור הנדסה כימית

גב’ נעה בליטמן גב’ מור לגזיאל הנדסת מכונות

מר אבישי קריף מר מתנאל דוידיאן הנדסת תוכנה

מר רון וולף גב’ נופר רביב הנדסת
תעשייה וניהול

- גב’ נינה גורביץ’ היחידה
למתמטיקה

- מר ינון מרגליות היחידה
לפיסיקה

מר ינון חיררי מר מיכאל אלבז המכינה הקדם
אקדמית

- גב’ לילך אבני יזמות וחדשנות

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

אה

בהור מצטיינים

ש״ף ת שנה״ל




