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סטודנטים וסטודנטיות אתם.ן בחרתם.ן!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 הממוצע של המחלקות והיחידות, על פי 

ממוצעי סקרי ההוראה לשנה”ל תשפ”א.

ציון ממוצע סקרי ההוראה לפי מחלקה וקמפוס

אשדודבאר שבע

תואר ראשון

4.584.61המחלקה להנדסת תוכנה

5.015.20המחלקה להנדסת תעשייה וניהול

4.454.35המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

4.804.65המחלקה להנדסת בניין

5.165.08המחלקה להנדסת מכונות

4.914.78המחלקה להנדסה כימית

תואר שני

5.274.16המחלקה להנדסת תוכנה 

5.625.48המחלקה להנדסת תעשייה וניהול 

5.505.50המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה 

5.165.87הנדסה ירוקה 

יחידות

4.704.89היחידה למתמטיקה

5.025.20היחידה לפיסיקה

5.175.38היחידה לאנגלית

4.965.26מכינה

4.854.90ממוצע קמפוס

מרצים.ות מצטיינים.ות בסקרי ההוראה לשנה"ל תשפ"א מרצים.ות מצטיינים.ות בסקרי ההוראה לשנה"ל תשפ"א   

רשימת המתרגלות והמתרגלים מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה 
בסקרי ההוראה לשנה”ל תשפ”א

שם המחלקה/
יחידה

שם המתרגל/ת

קמפוס אשדודקמפוס ב”ש

מר דרור מעוזמר ידידיה משה שחרהנדסת בניין

הנדסת חשמל 
--ואלקטרוניקה

--הנדסה כימית

-גב’ נטליה דבוסקיןהנדסת מכונות

גב’ חבצלת כהןגב’ סבטלנה רוסיןהנדסת תוכנה

הנדסת 
--תעשייה וניהול

היחידה 
מר עמיחי אבני-למתמטיקה

היחידה 
--לפיסיקה

המכינה הקדם 
מר חי סרוסימר שקד ממנהאקדמית

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

רשימת המרצות והמרצים מן המניין* בעלי הממוצע הגבוה 
בסקרי ההוראה לשנה”ל תשפ״א

שם המחלקה/
יחידה

שם המרצה
קמפוס אשדודקמפוס באר שבע

הנדסת בניין
-

ד”ר אורית ליבוביץ
ד”ר ולדימיר פריד

הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה

ד”ר אשר פרץד”ר יצחק אוגוסט

ד”ר אושרה ספירהנדסה כימית
ד”ר יורם שוטלנד 

ד”ר יוליה פנסו
ד”ר אייל צור

ד”ר צוק נחמיה טורבוביץהנדסת מכונות
ד”ר אפרים צדיק צמח

ד”ר בלה גורביץ’
ד”ר יצחק לוי

ד”ר אירינה רבייבהנדסת תוכנה
ד”ר מיכאל קיפרברג

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

הנדסת 
תעשייה וניהול

גב’ רונית שקרצ’י
ד”ר ריטה טרויצקי

ד”ר עדי כץ
ד”ר עליסה ווזלינסקי

היחידה 
לאנגלית

גב’ דריה קריצ’בסקי
גב’ אנה שקולניק

ד”ר דורינא שורץ
ד”ר לביא וולף

היחידה 
למתמטיקה

גב’ שרית שובל
פרופ’ סמיון לויצקי

ד”ר מירב טופול
ד”ר איתמר שמואל שטיין

היחידה 
לפיסיקה

ד”ר גלינה רשס
ד”ר דורון בראונשטיין

ד”ר אלעד שופן
ד”ר דמיטרי נמירובסקי

המכינה הקדם 
אקדמית

מר אסף צברי
ד”ר אסף תובל

מר יעקב ויצמן
מר גילי נעמן מרום
* התבחינים לבחירת המרצים מן המניין היו: לימדו לפחות 4 קורסים בשנה, השיבו 

לפחות 20% מהסטודנטים בקורס ולא פחות מ- 5 סטודנטים.

רשימת המרצות והמרצים מן החוץ** בעלי הציון הגבוה בסקרי 
ההוראה לשנה”ל תשפ״א

שם המחלקה/
יחידה

שם המרצה
קמפוס אשדודקמפוס באר שבע

ד”ר מרטין וויליאם סמיטהנדסת בניין
מר מיכה פטרי

מר ולדימיר צ’רנוב
מר ערן פרוכט

הנדסת חשמל 
ואלקטרוניקה

מר אלברטו ברנשטיין
-מר יהודה חקשור

ד”ר נטליה אוזלנרהנדסה כימית
מר דב בירגר

ד”ר אביס דפה בירגר

גב’ מירב סמרהנדסת מכונות
מר אמיר עמוס חאטב

מר דוד קושניר
ד”ר רומן גולקוב

מר שי גינזבורגהנדסת תוכנה
מר עירן גבריאל

ד”ר אליהו יצחק
ד”ר אליאב מנשה

הנדסת 
תעשייה וניהול

ד”ר דוד קודיש
מר יעקב דור

מר אהוד אכר
מר רון וולף

היחידה 
לאנגלית

גב’ אנריאטה לוי
ד”ר שמעון ינפולסקי

גב’ שירלי מור
גב’ רלי רסד

היחידה 
למתמטיקה

גב’ עינת יערי קאופמןד”ר גדי דייצמן

היחידה 
לפיסיקה

ד”ר שניר כהןד”ר משה פישר

המכינה הקדם 
אקדמית

מר אהוד יהודה עדרי
מר רפאל בן קימון

מר אילן יצחק טייב
גב’ רננה חביב

מר עומרי ילובסקי-יזמות וחדשנות
מר שבי דגן

מר חנניה מלכהלימודים כלליים
-מר ליאור לרנר

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

מתרגלים.ות מצטיינים.ות בסקרי ההוראה לשנה"ל תשפ"אמתרגלים.ות מצטיינים.ות בסקרי ההוראה לשנה"ל תשפ"א
רשימת המתרגלות והמתרגלים מן החוץ** בעלי הציון הגבוה 

בסקרי ההוראה לשנה”ל תשפ”א

שם המחלקה/
יחידה

שם המתרגל/ת

קמפוס אשדודקמפוס ב”ש

גב’ איה כהןמר עופרי רשתי הנדסת בניין

הנדסת חשמל 
מר אסף שלום קדושגב’ ירדן צבריואלקטרוניקה

גב’ שני דריגב’ טימור פל הנדסה כימית

גב’ אסתר עברנימר דור נחמיאסהנדסת מכונות

גב’ לי חדדגב’ אנה בן שושןהנדסת תוכנה

הנדסת 
גב’ ענת בן משהגב’ גל הלן חייםתעשייה וניהול

היחידה 
מר עוזי חרושמר אור דוד שורצמןלמתמטיקה

היחידה 
-מר ינון מרגליותלפיסיקה

המכינה הקדם 
גב’ בושרה ג’ועיהמר רז לוי אקדמית

-גב’ לילך אבנייזמות וחדשנות

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