
 החברה למדעי הפקולטה
 

 לתואר מוסמך  יקןדרשימת מצטייני 
 טע"פ ציוני תשע"

 

 אנו שמחים לפרסם בזאת את רשימת התלמידים המועמדים
 לפי מספר הזהות. יקןלהופיע ברשימת הד

 
מכסה לכל מחלקה, בהתאם השנה, ההיכללות ברשימת המצטיינים הינה לפי כבשנה שעברה, גם 

 . לכל מחלקה/תכנית נקבע ציון חתך משלה להיכללות ברשימה. לגודלה היחסי בפקולטה
 ראו הטבלה להלן. 

( טבנוסף לקריטריונים המקובלים, נכללו במדרג תלמידי מוסמך שלמדו בשנה שעברה )תשע"
 בלימודי המוסמך. *נ"ז 16לפחות 

 תלמידים נבחרים מרשימה זו יהיו זכאים למענק הצטיינות
 .יקןבהתאם להחלטת הד

 
וציונם אינו נופל מציון החתך שנקבע במחלקה בה לומדים, תלמידים שאינם מופיעים ברשימה 

ולא ע"ג הטופס המיועד לכך, יפנו בכתב בהקדם, ואשר עומדים בכל הכללים המחייבים האחרים, 
 .2019.12.81 שלישייאוחר מיום 

 כיוון שמדובר במכסות, לא נוכל לקבל ערעורים שיוגשו לאחר תאריך זה. 

 : למייל  ישירות או 2716לברוריה לוי, חדר במזכירות תלמידים, הבקשה בכתב תוגש 
socfaculty@savion.huji.ac.il 

 
 רשימה סופית תתפרסם לאחר בדיקת הערעורים.

כניס את המערערים בעלי הציון הגבוה ביותר בהתאם למכסת המקומות הנותרת ן ידיקהנ"ז, רשאים להגיש ערעור.  12ולמדו מכסה של מינימום  ט* תלמידים שסגרו תואר בשנת הלימודים תשע"
 למחלקה.



 
 
 
 

 ציון חתך מחלקה

 96.28  פסיכולוגיה

 94.44 סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

 94.85 המדינה-מדע

 94.31 לאומיים-יחסים בין

 97.53 משותפת בניהול ומדיניות ציבוריתתכנית 

 95 סטטיסטיקה

 96 כלכלה 

 97.69 כלכלה תכנית משותפת עם אונ' ת"א

 94.32 תקשורת ועיתונאות

 95 תכנית הצוערים -מדיניות ציבורית 

 94.14 תכנית המצטיינים -מדיניות ציבורית 

 97.33 כלכלה ומדיניות ציבורית

 94.54 ויישובםחקר סכסוכים, ניהולם 

 93.79 לימודי פיתוח קהילות

 95.38 לימודי אירופה

 94.08 לימודים גרמניים

 94.7 לימודי תרבות

 92.75 גיאוגרפיה

 92.83 ניהול משאבי טבע וסביבה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

94.32 02655950-0 

96 02744770-5 

92.75 03367576-0 

93.64 03461035-2 

96.37 03470562-4 

95.8 03471174-7 

95 03685853-8 

95.37 03699334-3 

94.54 03703021-0 

94.77 05567823-9 

94.9 06064111-5 

96.71 06662337-2 

94.85 20055594-4 

95.71 20085635-9 

95 20086527-7 

97.53 20131288-1 

92.83 20144181-3 

97.45 20312653-7 

92.85 20319154-9 

97.16 20355034-8 

94.6 20357468-6 

96.28 20370019-0 

96 20381818-2 

97.69 20471783-9 

94.16 30090679-9 

96.18 30169316-4 

95.57 30222419-1 

97.57 30248431-6 

94.14 30249244-2 

98 30480424-8 

96.27 30497187-2 

95.38 30505607-9 

94.7 30521727-5 

95.5 30523364-5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

94.44 30526650-4 

97.33 30538224-4 

93.61 30557982-3 

95 30559245-3 

96.15 30560884-6 

96 30835774-8 

94.54 30843113-9 

93.84 30851282-1 

94.75 30865313-8 

93.15 31158723-2 

99.25 31276224-8 

97.63 31357407-1 

95.28 32189729-0 

94.85 32971783-9 

94.31 33646586-9 

94.08 34501790-9 

94.58 34505563-6 

94.03 34517805-7 

93.79 88880129-7 

95.03 88880809-4 


