
 ז"תשע אביב סמסטר מצטיינים מתרגלים

 

                                                                                                               וחלל טיקהאוירונו הנדסת

                                                                                      מתמיד  מצטיין מתרגל  טויטו נפתלי נתי                                                    

 מתמיד פקולטי מצטיין מתרגל                                                      כהן עומר

                                                                                                                הנדסה אזרחית וסביבתית

מתמיד                                                 מצטיין מתרגל אוליקר נורית                                                        

                                           מתמיד מצטיין מתרגל גליקמן ענבל                                                         

                                              מתמיד פקולטי מצטיין מתרגל גריסרו חזי                                                            

                                                       מתמיד מצטיין מתרגל הלל רוני                                                               

                                      מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי וקנין אבשלום                                                        

                                           פקולטי מצטיין מתרגל                                                 כהן איתן

                                                               פקולטי מצטיין מתרגל                                                         ליפשיץ רון

           פקולטי                                                                         מצטיין מתרגל                                                                          פרי גלי 

                                      מתמיד פקולטי מצטיין מתרגל                                                       למוגזרביב א-שני

 

                                                                                                                       ארכיטקטורה ובינוי ערים

                              י מתרגל מצטיין פקולט                                                           כפיר אורי

                                         מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                                                         סמעאן אנייס

                                                                                  ביולוגיה                                                       

                                             פקולטי מתרגל מצטיין                                                 עןאד סמאח

 מתרגל מצטיין פקולטי                                                   בסר אליעזר

                                                                                                                              הנדסה ביורפואית

                              מתמיד פקולטי מצטיין מתרגל                                                               הרבסט יאיר

                                                                                            הנדסה כימית                                     

                                          מתרגל מצטיין פקולטי                                                     פרידמן בישופ נגה
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                                                                                                                   מדע והנדסה של חומרים

                                           מתרגל מצטיין מתמיד                                                          בשארה חנא

                                       מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                                                           שאמיה באסל

                                                                                                                                         הנדסת חשמל

                                      פקולטימתרגל מצטיין  בן חור רתם

                                            מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                             ברגמן שי                                 

                                        פקולטימתרגל מצטיין      בריט אורי

                                          מתרגל מצטיין מתמיד ורגפטיק שי

                                          מתרגל מצטיין מתמיד                                                                    יאיר אור 

                                             מתרגל מצטיין מתמיד                                                           יפה צח

                                              מתרגל מצטיין פקולטי סולומון עמית

                                        מתרגל מצטיין פקולטי צברי איתי

                                        פקולטימתרגל מצטיין      רוזנברג אוראן

                                        מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי ורץ אופירש

  

                                                                                                                                        כימיה

                                        מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                                                       הריס דביר

                                         פקולטימתרגל מצטיין                                                            זלנר מיכאל

                                          מתרגל מצטיין פקולטי                                             לוי אבישי

                                          קאושינסקי אלכס

                                                                                                                               מדעי המחשב

                                             מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי אליזרוב אבנר

                                                                                  מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי אפק אורן                                                           

                                         מתרגל מצטיין פקולטי                                                            וייס גייל

                                  מתרגל מצטיין פקולטי טבאג'א עלי

                                             מתמידמתרגל מצטיין  לוי רנה

                                              מתרגל מצטיין פקולטי                                                           לייטרסדורף דין

                                            ל מצטיין פקולטימתרג                                                           עברון איתי

                                                                                          מתרגל מצטיין מתמיד פרידמן מיכל

                                       פקולטימתרגל מצטיין                                                      פרלה סתו

                                                   מתרגל מצטיין פקולטי                                                     שטיירמן אלון 

                                                                                                               הנדסת ביוטכנולוגיה ומזון

                                                         מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                                               קורח רכטמן הילה
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                                                                                                                             הנדסת מכונות

                                                   מתרגל מצטיין מתמיד                                                  בן שבת איציק

                                                מתרגל מצטיין פקולטי                                                         שטיין אמילברונ

                                                 תרגל מצטיין פקולטימ                                                      ברקוביץ תומר

                                            מתרגל מצטיין מתמיד         חביב שמרי                                            

                                                   מתמיד מצטיין פקולטימתרגל                                                      יקר רע

                                                       פקולטימתרגל מצטיין                                                        נזרי רונן

                                                                                                                                מתמטיקה

                                                   מתרגל מצטיין מתמיד                                                    אביטל רבקה 

                                                          מתמידמתרגל מצטיין                                                אבירם אפרת

                                                                        מתרגל מצטיין מתמיד                      אברהם גרשון

                                               מתרגל מצטיין מתמיד                                                  ארושס שוקי

                                                       פקולטי מתמידמתרגל מצטיין                                                   חיים ערן-בן

                                                         מתרגל מצטיין פקולטי                                            בר און רועי

                                                  מתרגל מצטיין מתמיד                                                 גורליק אירנה

                                                      פקולטימתרגל מצטיין                                                  זננירי ראני

                                                            מתמידפקולטי גל מצטיין מתר                                                        חמלניצקי איגור

                                                     פקולטימתרגל מצטיין                                                          לאו אלן

                                                      מתמידמתרגל מצטיין                                                         ליטבינוב גלינה

                                               מתמידמתרגל מצטיין                                     נחום עדו

                                                       מתמידמתרגל מצטיין                                            סלומון גיא

                                                    מתרגל מצטיין מתמיד                                          עבד אלפתח אחסאן

                                                         מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי                                                 פוגרבניאק ילנה

                                                 פקולטימתרגל מצטיין                                                    רייטר עשהאל

                                                                                                                                   פיסיקה 

                                                        פקולטימתרגל מצטיין                                                   ח'מיס הדיל

                                                        מתמיד מתרגל מצטיין פקולטי מליק עמרי

                                                       מתרגל מצטיין מתמיד                                                קפון איציק

                                                         מתרגל מצטיין פקולטי                                                 רבינוביץ אביב

                                              מתרגל מצטיין פקולטי                                               רבליה רוי

                                                   מתרגל מצטיין פקולטי                                          רייכנטל ישראל

 מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד                                         זרביב ליטל-שני
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                                                                                                                                            רפואה 

מתמיד                                                    מתרגל מצטיין                                                            עאסלה גאד

 מתמיד                                                    מתרגל מצטיין   שנאוי ראמי

                                                                                                                    הנדסת תעשיה וניהול 

                                                מתרגל מצטיין מתמיד בורדו נדיה                                                  

                                          מתרגל מצטיין פקולטי מתמיד                                              בן פורת עומר

                                                מתרגל מצטיין פקולטי                                                   גורן גריגורי

                                                           מתמידפקולטי מתרגל מצטיין                                               יעקוב מראם

                                                 מתמיד מצטיין מתרגל                                                     כרמלי ניצן

                                                           מתמידפקולטי מתרגל מצטיין                                                  שרגא רועי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


