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 2018דצמבר  18שלישי  יום
 

 חע"מצטייני תש -במשפטים הזמנית דיקן הרשימת 
 16ובפרק  בתקנון הפקולטהפרק י' בהרשימה נבנתה לפי הכללים המפורטים מצורפת בזאת. הזמנית רשימת הדיקן 

המועד : "ב' בשבוע הרביעי של שנת הלימודיםום "יהוא  המועד הקובע לחישוב הרשימהלפיו  תקנון האוניברסיטה.ב
  .8/201/115הוא  חלשנת תשע"הקובע לקביעת מדרג המצטיינים 

תלמידים/ות; בשנה ב'  92 –של התלמידים/ות המצטיינים/ות ביותר בכל שנתון לימודים: בשנה א'  %10 ברשימה נכללים/ות
 תלמידים/ות. 24 –תלמידים/ות; בשנה ג'  26 –

מופיעים/ות מספרי זהות בלבד. מאחר שהרשימה פתוחה לערעורים ייתכן שתלמידים/ות המופיעים/ות במקומות ברשימה 
 ברשימה הסופית.האחרונים לא יופיעו 

 .בקישור זהבקובץ אקסל  את החישוב על פי הכללים המפורטים למטה מומלץ מאוד לבדוק

 90.53 -; שנה ג'  78.92  -; שנה ב' 90 –ציוני הסף לרשימה:  שנה א' 

 ערעורים

בבקשה ציינו . 8/201/1232 ראשוןעד יום , המזכירה לענייני הוראה להילה גנור, בכתב בלבד, במייל ניתן לערער על הרשימה
 .בנדון: ערעור על רשימת הדיקן תשע"ח

 פרסים

x תפורסם עם פרסום הרשימה הסופית.  רשימת מקבלי הפרסים .רשימת מקבלי פרס דיקן הדיקן קובע את 
x  מטעמו. הודעה על פרס הרקטור תישלח לתלמידים בנפרד פרס רקטורהרקטור קובע מי ממקבלי פרס הדיקן יקבל. 

  (.יברסיטהאונהתקנון ב 16.3ראו סעיף  נוהל זכאות לפרס הצטיינות:)
 
 ;לנכללים ברשימה איזכור בגיליון ציוניםויעודכן  דיקןהמטעם  מכתב ברכהיישלח  פרסום הרשימה הסופיתלאחר 
 .: 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

 .אנו ממליצים לבדוק את החישוב באופן עצמאיכאמור, 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: 
 הכנה למוסמך במנהל עסקים או כול קורס שאינו קורס משפטי. ,חטיבה

 

 :בתכנית המשותפת 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 
 
 

 כמפורטמכסת הנקודות למדו את  או שלאהנדרשים שלא השלימו את כל לימודי החובה  דים/ותתלמילא נכללו ברשימה 
  .בתקנון

https://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/tak2017.pdf
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
http://law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/avg_calc.xlsx
http://info.huji.ac.il/university-services/central_students_unit/miztayenim
http://new.law.huji.ac.il/sites/default/files/law/files/tak2017.pdf


ח"רשימת הדיקן הזמנית במשפטים לשנת תשע

ממוצע מחושבשנהזהותדרוג
96.97א120922528-3
95.53א220541746-2
95.19א320416181-4
94.58א430810697-0
94.28א531131767-1
93.67א631535580-0
93.58א720551601-6
93.42א831254291-3
93.19א920164939-9
93.08א1020537602-3
92.91א1120594816-9
92.58א1220876697-2
92.25א1320616810-6
92א1431338172-5
91.92א1531570032-8
91.89א1631145815-2
91.81א1731571048-3
91.64א1820536464-9
91.61א1931212765-7
91.36א2020695768-0
91.25א2130837590-6
91.14א2231324611-8
91.03א2320834777-3
90.77א2420541086-3
90.56א2520541306-5
90.5א2630496253-3
90.31א2731122642-7
90.17א2820328235-5
90א2931547206-8
97.67ב131242049-0
97.22ב220463454-7
96.94ב320424241-6
96.83ב431121655-0
96.44ב531139915-8
96.11ב630792191-6
95.89ב731802763-8
95.53ב820541056-6
95.44ב930819004-0
95.33ב1031154538-8
94.89ב1131567216-2
94.61ב1231402295-5
94.39ב1331258377-6
94.33ב1431132883-5
94.11ב1531570428-8
94ב1630560915-8
93.89ב1720462544-6
93.89ב1830822347-8
93.89ב1931152175-1



ח"רשימת הדיקן הזמנית במשפטים לשנת תשע

93.83ב2020566255-4
93.67ב2120541974-0
93.17ב2230526193-5
93.06ב2330569123-0
92.94ב2420566136-6
92.78ב2530847681-1
92.78ב2631379496-8
97.59ג130850924-9
97.47ג220578602-3
97.32ג320374964-3
96.53ג420323752-4
95.41ג531257455-1
95.21ג620420924-1
94.76ג731247107-1
94.29ג831152331-0
94.21ג931152330-2
94.06ג1020325329-9
93.76ג1120327506-0
93.47ג1230845390-1
93.35ג1330810612-9
93.24ג1430561020-6
93.24ג1520328406-2
93.06ג1630524639-9
92.56ג1720342708-3
92.53ג1820566263-8
92.53ג1920842493-7
92.12ג2020031211-4
92ג2120436924-3
90.88ג2220436986-2
90.82ג2330521377-9
90.53ג2420328880-8


