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איכות ומצוינות
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הפקולטה להנדסה

אברהם סורין
אשכנזי נסי

בורוכוביץ אלי
בינה אלי

ביסמוט ירון
בן אליהו יגאל
בן הרוש שקד

ברגר אנדרי
גולדנברג אלעד

גיבוב ויטלי
גנדלמן רומן
גריידי אילן
דסה מליסו

בהצטיינות  הלפמן גבע אורית 
חורי שי

טסליצקי אלכסנדר
בהצטיינות יתרה יהושוע תמיר רוי 

כהן אבי
כהן יניב

לחמני אייל
מאוארדי אודי

מינקוב רומן
ממן ארי

בהצטיינות  ניר שי 
נמיר אייל

בהצטיינות  סז’מן דוד רומן 
עוקבי אברהם

עמר אילנית
פלוטניק עומרי

קורש איתי
קיפניס אריה

קלמנוביץ חנן
קסלר אלכס
שימונוב יורי
שלמן אריאל

בהצטיינות  שניץ מיכאל 
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הפקולטה לניהול טכנולוגיה

אורבך גיל
אורן אביטל

אזולאי פזית
אטיאס אבי
אלזם אלעד
בזמן מרינה

בר אל אופיר
ברגרנקו אנה

ברוך עומר
גבירץ גלי

גורנשטיין ויקטור
גלנצר יניב
דקל אסף

זילברמן רחל
זנגי אוהד

זרביב אילן
בהצטיינות חיים אביגל 

יאסנוגורודסקי ולדימיר
יהודאי שלמה

יוחאי ברוך
מאמיה שרון
מוזס אביחי
מזרחי אלון
מטרני עדי

נהרי יעל
נורבשן משה

נמני אופיר
סגל ורוניקה
סטולין יבגני

בהצטיינות סידי לירן 
עד רבניאן נטלי

פוקשניאנו נמרוד
פלוטקין רומן
פלורנטין ערן

פרל שי
פרנקל אלכסיי

צ’ודנובסקי אליזבט
צימרמן אליה
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הפקולטה לעיצוב

אביבי רחל
בהצטיינות  גולד עופר 

גרנק רעות
וידר נורית

זוהר אורית
יאנה אלעד

כרמלי לנר אילנה
בהצטיינות  לוין דפנה 

מינקוביץ שרון
סופר אפרת

פלדשטיין איליה
צרניחובסקי כהן אסתר

קונדרטייב דניל
קראוס דפנה

רונן דובי
בהצטיינות  ששון גליה 

קוזקוב איליה
קולייב ולריה

קוסטנוביץ אלכס
קופפר לירון

קורן יוסי
קנימח אבשלום

קרביץ אירנה
קרזנר ולרי

בהצטיינות ראיקו יוסי 
בהצטיינות רונאל אייל 

רושה נתנאל
רענן מאור

שולקין מיכיילו אנה חיה
שי נעמי

שניידמן מיכאל
בהצטיינות שניידר דוד 


