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 2020פברואר  16ראשון  יום
 

 טע"מצטייני תש -במשפטים  סופית לתואר בוגרהדיקן הרשימת 
תקנון ב 16ובפרק  בתקנון הפקולטהפרק י' בהרשימה נבנתה לפי הכללים המפורטים מצורפת בזאת.  סופיתהרשימת הדיקן 
המועד הקובע לקביעת : "ום ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודים"יא הו המועד הקובע לחישוב הרשימהלפיו  האוניברסיטה

  .9/201/1118הוא  טלשנת תשע"מדרג המצטיינים 

יתכן וקורסים אלה שוקללו בחישוב האופטימלי לממוצע זו השנה האחרונה  –לתשומת ליבכם: לענין קורסים מאוחסנים 
 (.16.2.1)תשע"ט(. החל מתש"ף לא ישוקללו קורסים מאוחסנים לרשימת הדיקן לבוגר, ככתוב בתקנון תש"ף )סעיף 

 72 –תלמידים/ות; בשנה ב'  62 –התלמידים/ות המצטיינים/ות ביותר בכל שנתון לימודים: בשנה א'  ברשימה נכללים/ות
 תלמידים/ות. 28 –תלמידים/ות; בשנה ג' 

 מופיעים/ות מספרי זהות בלבד. ברשימה 

 

 92.21 -; שנה ג'   93.78 –; שנה ב'  91.22 –ציוני הסף לרשימה:  שנה א' 
 פרסים

 תפורסם עם פרסום הרשימה הסופית.  רשימת מקבלי הפרסים .רשימת מקבלי פרס דיקן הדיקן קובע את 

  הודעה על פרס הרקטור תישלח לתלמידים בנפרד מטעמופרס רקטורהרקטור קובע מי ממקבלי פרס הדיקן יקבל .. 
  (.יברסיטהאונהתקנון ב 16.2.3ראו סעיף  נוהל זכאות לפרס הצטיינות:)

 
 ;לנכללים ברשימה איזכור בגיליון ציוניםויעודכן  דיקןהמטעם  מכתב ברכהיישלח  לאחר פרסום הרשימה הסופית

 .(15:30)התכנסות בשעה באולם מקסיקו, הר הצופים  16:00בשעה  26.3.20: נים/ותמצטייטקס מועד 

 אופן חישוב הממוצע
 

 .בכפוף לתקנון הפקולטה האופטימלילצורך בניית רשימת הדיקן המזכירות עושה את החישוב  חישוב הממוצע לרשימה:
לא הובאו  נוסףבחישוב הממוצע נלקח בחשבון הציון הראשון. תיקוני ציון במועד  :אינם מובאים בחישוב תיקוני ציונים

 בחשבון. 
 

 : אלה הכללים לפיהם חושב הציון לרשימה
 

 

 בתכנית הרגילה:החישוב 
 

 נ"ז. 36בהיקף של  לימודי החובה כלהכוללות את  נ"ז 36 :'שנה א

קורסים שלנ"ז  23)לפחות  .קנייןדיני נזיקין ודיני  ,דיון אזרחי :נ"ז 61בהיקף של  לימודי החובההכוללות  נ"ז 63 :'שנה ב
 .משפטיים(

 נ"ז של קורסים משפטיים(. 30)לפחות  נ"ז 34 :'גשנה 

אבני פינה,  -של קורסים לא משפטיים. כגון נ"ז  4נכללו בחישוב עד בשנים ב' וג' קורסים לא משפטיים מחוץ לפקולטה: 
 או כול קורס שאינו קורס משפטי. הכנה למוסמך במנהל עסקים ,חטיבה

 : ללימודי משפטים וחוג נוסף לתוארבתכנית החישוב 
 

נ"ז  6הנוסף עד ציונים מן החוג יובאו בחשבון והקורסים המשפטיים.  כללו כול קורסי החובהנכמו בתכנית הרגילה  ה א':בשנ
  .בשל חפיפות 'דחיית שיעור חובה במשפטים לשנה ב אושרה מראשבהם  יםבמקררק 

לא על חשבון לימודי החובה המשפטיים ו בה בחוג הנוסף ומתכנית אבני פינהנ"ז מלימודי החו 6עד כללו בחישוב נ :ה ב'בשנ
 ודיון אזרחי. קנייןדיני , נזיקיןדיני 

 ומתכנית אבני פינה. מלימודי החובה בחוג הנוסףבסך הכל נ"ז  6 עדיכללו בחישוב  :'בשנה ג
 

 :בתכנית ללימודי הכנה למוסמך במנהל עסקיםהחישוב 
 

 לא על חשבון לימודי החובה במשפטים.שנ"ז  4עד קורסים לא משפטיים בהיקף של ניתן לכלול ג' -ב' ובשנים 
 
 

מכסת למדו את  או שלאהנדרשים שלא השלימו את כל לימודי החובה  דים/ותתלמילא נכללו ברשימה : לתשומת הלב
  .בתקנון כמפורטהנקודות 

 
 

 

  

https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/tak2019.pdf
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
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 רשימת הדיקן הסופית במשפטים לשנת תשע"ט
 

 
  

פרס שנהממוצע מחושבזהותדירוג

פרס דיקןא120536321-195.89

פרס דיקןא231479337-395.08

פרס דיקןא320537322-895.03

פרס דיקןא420569179-394.72

פרס דיקןא520622421-494.61

א620754437-094.03

א730532135-893.97

א831661251-493.94

א920588865-493.75

א1031608174-493.25

א1120475048-393.17

א1220920512-993.14

א1331552896-892.97

א1431659187-492.94

א1520610727-892.83

א1520595817-692.83

א1631212666-792.75

א1730234440-392.53

א1821174556-792.5

א1920416904-992.28

א2031337924-092.28

א2131568638-691.75

א2231324963-391.72

א2320419035-991.56

א2431603254-991.25

א2532373717-191.22

פרס רקטורב120536464-998.53

פרס דיקןב231568155-197.67

פרס דיקןב320594816-997.33

פרס דיקןב420551601-697.14

פרס דיקןב520616810-697.06

ב620537602-396.67

ב720922528-396.61

ב830496253-396.56

ב920695768-096.28

ב1020834777-395.78

ב1120544556-295.39

ב1231122673-295.33

ב1220535616-595.33

ב1331652005-595.28

ב1420876697-295

ב1531212065-294.89

ב1631122642-794.83

ב1631131767-194.83

ב1731338172-594.78
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 רשימת הדיקן הסופית במשפטים לשנת תשע"ט - המשך
 

 
 
 
 

 
 ברכות לתלמידים המצטיינים!

פרס דיקןשנהממוצע מחושבזהותדירוג

ב1820541746-294.56

ב1930810697-094.53

ב2031571048-394.47

ב2120390707-694.39

ב2231159698-594.22

ב2320617001-193.89

ב2431212765-793.86

ב2520541086-393.78

פרס רקטורג120445032-498.35

פרס דיקןג231154538-898.24

פרס דיקןג320334397-597.29

פרס דיקןג420541056-696.85

פרס דיקןג531242251-296.29

ג620438612-295.76

ג720462544-695.09

ג820545628-894.74

ג931114467-994.32

ג1020566255-494

ג1131214107-093.94

ג1231218892-393.79

ג1331565762-793.76

ג1430787084-093.71

ג1531159999-793.53

ג1631379496-893.32

ג1720566136-693.29

ג1831242049-093.12

ג1930825731-093.06

ג1920361594-393.06

ג2030847681-193

ג2120424241-692.85

ג2205280827-692.68

ג2331135411-292.59

ג2420302451-892.47

ג2520338492-092.41

ג2630796147-492.35

ג2720941348-392.21


