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מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית )עם תזה(
אפשטיין חוסה אגוסטין   

בהצטיינות יתרה דגן חן    
דרחלר דנה   

בהצטיינות כהן נירית דנה   
בהצטיינות כצמן דורון   

לב אדם דן   
שלם שחם תמר

 מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה
)עם תזה(

באור ברנדט   
בהצטיינות בן משה שני   

שלמה בן דורי ענבר   

מגיסטר למדעים במדעי התחבורה )עם תזה(
בהצטיינות מרום עדו   

קומרובסקי שמעון   

מגיסטר להנדסה
עמית יואב   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - הנדסת 
מבנים )עם תזה(

ג'בר גאלי   
יוסף לידור   

בהצטיינות נצר איתמר   
ספייסר מתי   

עזיז שני   
פסטס יהונתן   
קאטל אורי   

בהצטיינות שחר ידידיה משה   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - 
גיאוטכניקה )עם תזה(

לרום יובל   
נדב דביר   

בהצטיינות שהם אתנה   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - חומרים, 
תפקוד וטכנולוגיה של הבניה )עם תזה(

לפירו איגור   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - הנדסת 
תחבורה ודרכים )עם תזה(

אבו אחמד מועמר   
בארט תמר   
מתאני שיהאב   

בהצטיינות ספדי יזן    

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
)הנדסת מבנים(

אסרף גל   
בסופקד דניאל   

עאמר רן   

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

תוארי מגיסטר
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מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית 
)גיאוטכניקה(

זונשיין מיכאל   

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
)ניהול הבניה(

אביטל עטרה   
אוחנה דביר   
אלבחרי לימור   
בן שלמה איתי   
ברגר שלומי   

דוקלר דן   
הראל מתן   

טביבי יוגב   
ידידאל ערן אהרון   

לוי רועי   
נח דויד   
סברו טל   

סער עמרי   
עתאמנה אבראהים   
פוגולייב ארטיום   
קומן שמואל   
רגוניס אופק   
שוקרון שמעון   

שיני עודי   
שיק בן   

שמש קורן   
שנדרוב סטניסלב   
שניידר אביב   

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
)הנדסת תחבורה ודרכים(

בייטמן ולריי   
עתיק שאדי   

מגיסטר להנדסה סביבתית
ברבדה איתמר   
נגולה יוליה   
שיזף ברויט לינור   

מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית )עם תזה(
אדלרמן אביתר   
גיפס אלעד   

בהצטיינות מלול דרור   
שטיין יונתן   

 מגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי
וגיאו-אינפורמציה )עם תזה(

באומן טל   
ברייטברט מור אסתר   

וידרו יוליה   
לדין גייניץ יואל   

לוי אליהו   
בהצטיינות שכטר חן    

 מגיסטר להנדסה בהנדסת
מיפוי וגיאו-אינפורמציה

שכטר מור   

מגיסטר
אידלס אהד   

גבן מהדי   
זבולונוב יעל
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מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות )עם תזה(
אהרונוביץ מעין   
אוחמן פיליפ   
בן-משה אלון   

בהצטיינות בנבניסטי אלעזר   
גודינגר אדם   

בהצטיינות יתרה דוד אור    
דוד תום   
דולב צבר   
דניאל דור   

דנינו בר דוד   
הבר אלעד   
ויסבורד מיכל   
ויסברג אילן   
חלבני אוריאל   
חנין איליה   

ילון סתיו   
יצחק נדב   
לב אפרת   
לוי ראם   

בהצטיינות יתרה לוסטיג בן    
בהצטיינות לוסטיג סהר   

מורגנשטרן נעם   
מלכה עומר יעקב   
ניטצקי סער   

עזרא טל   
בהצטיינות יתרה פאירמן ארקדי   

פינטו ירדן   
פריזימנט ולדיסלב   

פרל ארי   
צרפיס יגאל   
קובלב דניאל   

בהצטיינות קופרמן סופיה   

רובין אייל   
רז עוז   
שבן נועה   

שהם עשהאל   
שיקלר רועי   
שיריזלי אלון   

מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות
אחוון תמיר   

בהצטיינות אפללו איתמר   
גלעד מתן   
זידאן האני   
טבצ'ניק אורטל   
עבוד שרבל   

צמח נדב   
שקד לירון   

מגיסטר להנדסה
שניצר נדב   

מגיסטר
בן-חיים ערן   
גבאי ישראל   

שוחאט שלום

הפקולטה להנדסת מכונות
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מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל )עם תזה(
בהצטיינות יתרה אדלשטיין מיכל   

אדם גיא   
אוסקר דרור   
ארבל נדב יהונתן   

ארד ערן   
ביטון שי   

בלקין אלכס   
ברוכוב ילנה   
ברקאי סער   

בהצטיינות גבע אדם    
גנדלמן מיכאל אבימלך   

בהצטיינות דאניאל ליליא   
בהצטיינות דרוזדוב גלעד   
בהצטיינות דרור בן    

וולף אדם   
וייניגר עדי   
ויינשטיין קונסטנטין   

וילנר פבל   
זנו חן   

בהצטיינות ח'ואלד סמאח   
יאיר נועם   

יוסף ריבלין מור   
בהצטיינות יתרה כהן אהרון    

לבני גל   
ליס נתן   

בהצטיינות מירון דרור   
מנוסקין אלכסנדר   
נאור עודד   
נאסר כרם   
נוסבאום הופר נירית   
סוציאנו עומרי   
סנוף אורטל   

ספטון טלי   
פידלמן פלאי   
פיינה אורית   
פלד טל מיכאל   
ציפר שחר   

קונסטנטינובסקי איליה   
קניאס רפאל   
קרנגל אופיר   
ראבי קומר רסמי   

בהצטיינות יתרה רווה אור    
שאמא פיראס   
שוהם מגד   

שושן אלון   
שלום אריאל   

שמר יאיר   
שפירו סתיו   
ששון אליהו   

ששון עדן   
בהצטיינות יתרה תורכ מארון   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
אוסטרובסקי יבגני   
שנציס מיכאל   

מגיסטר להנדסת חשמל
אברמזון רומן   

מנדל צבי   
סייג מרדכי   

מגיסטר
בושר שלמה   

בר חן   
בר חן   

דאניאל לואי   

הפקולטה להנדסת חשמל
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הלימי אושרי   
טסלר חן   

כהן-אזרזר דנה   
מרליס נדב   

קליגוסר עידן   
שומרון גיל   

שני ליאור   

מגיסטר למדעים בהנדסה כימית )עם תזה(
אגבאריה עלא   
חלבי מנאר   

בהצטיינות מקובר יהודה רפאל   
צבי יצחק   

בהצטיינות שנר יובל    

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית
דימינסקי מאור   
חכמה אפרת   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
בסול רמי   

מגיסטר
ויסבורד ענבל   
חטיב מוחמד   

יאסין כרם   
כדורי מאיה   

פולאי מריה
   

מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 
)עם תזה(

בהצטיינות זהראן שרבל   
חייקין נתן   

טרזי ריס הילה   
בהצטיינות כהן רוני    

נפומניאשי אינה   
פוזדניאקוב איגור  

מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
בושי אוחיון אלינור   
ברפי עמר מעיין   

דויטש מנחם   
בהצטיינות דור סיון    

חסן איאת   
לוי מורן   

מגיסטר
דוידוב צילה   
ערן נגר עדן   
פרייליך עינבר   
פרייליך שי   
פרינץ סתר עופר   
קסטן ענבר   

הפקולטה להנדסה כימית

הפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
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מגיסטר למדעים בהנדסת אוירונוטיקה וחלל 
)עם תזה(

בהצטיינות יתרה אורן שי    
אלניקאל סילקי   

דהן אלון   
וודלאמאני וינאיאק   

בהצטיינות זיביצקר אלכסנדר לביא 
חמו עומרי   
טיחומירוב דמיטרי   
מאיר תומר   
מיטלמן אמיר   
מייזנר מירן   
מרקוביץ דפנה   
נחום ז'ידובצקי צליל   
פוגל עומר דוד   
פישמן אורן   

בהצטיינות פלדמן מתן   
פלטי יואב   

פלמן מיכאל   

צדקה בנימין   
בהצטיינות קדוש הרצל   

קדוש יעקב   
קריב דניאל חיים   
קרן רטנר מיקו   
שושן מאור   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
הופמן ישראל   

מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל
בהצטיינות בן אורי ארז   

בן משה מוריאל   
גרנות אסף   
ויצמן עומר   

לגמן יונתן   

מגיסטר
ג'ה בהרגב   
פופלינגר ליאור אילן   

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

מגיסטר למדעים בהנדסת תעשיה )עם תזה(
בן יהודה שיר   
גולדברג אוהד   

מגיסטר למדעים בחקר ביצועים וניתוח מערכות 
)עם תזה(

קוק אנוש   

מגיסטר למדעים בכלכלה )עם תזה(
בהצטיינות וגנר יונתן   

ימין אביחי   
פדרמן סתיו   

 מגיסטר למדעים בהנדסת ניהול מידע
)עם תזה(

היימן נועם   

הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
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מגיסטר למדעים במתמטיקה )עם תזה(
לויט דוד   

קרלין אריאל   
בהצטיינות יתרה רייטר עשהאל   

רקיטה וסבולוד   

מגיסטר
גת יואב

   

הפקולטה למתמטיקה

בהצטיינות יתרה ליפשיץ דפנה   
מדבדב דני   
מולר דניאל   

סובול גיל   
בהצטיינות יתרה רוזנברג איתי   

מגיסטר להנדסה בהנדסת תעשיה וניהול
בן שימול נועם   
גרובר אייל   

וייס צור   
לוי ניר   

מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - 
פסיכולוגיה ארגונית )עם תזה(

דורפמן איריס   
לינדנבאום טל   
פייבוש מיכאל   

צ'קו שירז   
קרבץ מרגריטה   

בהצטיינות שאולוב אלינה   
שביט יעל   

מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - 
 פסיכולוגיה קוגנטיבית והנדסת גורמי אנוש

)עם תזה(
אפרת מעין   

ארגמן אלישבע רוטמן   
לינדנפלד אירית   

בהצטיינות שטיין משולמי רינה   

מגיסטר
גורן גריגורי   

הרלב נגה   
מטטוב חנה   
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הפקולטה לפיסיקה

מגיסטר למדעים בפיסיקה )עם תזה(
אלפיה רון   

ביאדסי תסנים   
בן צבי קרן   

בהצטיינות גופמן רוני אנה   
גלנץ הילה   
דרינגר אסף   
ונגרוביץ עמרי   

בהצטיינות למברג יובל   
מילר טל   

בהצטיינות מנגל איתי   
נזאל בלאל   

ניצב יובל   

צבי עודד   
צינובוי אנטולי   

צינמן ארז   
רבינוביץ אביב   

רבליה רוי   
רוזנר מור   

שבח יונתן   
שריד עמית   

מגיסטר
מרודס-זקס יונית   

קציר ברק   
רוסושק אלכסנדר   

מגיסטר למדעים בכימיה )עם תזה(
ברונשטיין-טוונלי אלכס   

בהצטיינות בשקורוב רומן   
טפליצקי פיטר   
יוחנובסקי אנה   

כהן בר   
בהצטיינות יתרה מעודה אסף   

סויסה שלייף מעיין   

מגיסטר
אגם יובל   

ויסמן הילה   
כהן אנטוני   

מקרוב קונסטנטין

   

הפקולטה לכימיה
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מגיסטר למדעים במתמטיקה שימושית )עם תזה(
בלייר יובל   

בהצטיינות גור אייל    
כהן יהושע   

קינן אורי   
קפלן עטרה   

התכנית הבין-יחידתית למתמטיקה שימושית

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

הפקולטה לביולוגיה
מגיסטר למדעים בביולוגיה )עם תזה(

אידן ג'ניפר   
אלמוג מאי   
גולדבראיך דנה   
גינוסר יובל   
דביר שגיא   

בהצטיינות וירובניק איריס   
בהצטיינות יתרה חזן אריאל   

יונייב אנה   
בהצטיינות יוסילבסקי יעל   

לוי אדריאן ישראל   
מילאי לוז   

מלכרס מיקול מרי   

נדל עומר   
סאסו פרננדו   
סעיד לילא   
עיסא גמילה   
רייף סינגר פולינה   

מגיסטר
בדארנה אנואר   

דוד כפיר   
חנא רואד   
כהן בר   

מטבייב ילנה   

מגיסטר למדעים בארכיטקטורה )עם תזה(
שרמן נעמי 

  

מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים 
)עם תזה(

בהצטיינות נקאש אדיב   
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 מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים
)עם תזה(

גרינשפון ביאנה   
דומיניץ עמיר   

חורי סברי   
בהצטיינות מצא ליהי    

פרוינד גליה   
רוזנברג מאי   

שחר יועד   
ששון אורלי   

מגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתי )עם תזה(
כרמלי ליאונוב אורי משה   

מגיסטר לתכנון ערים ואזורים
אבלגון יגאל   
אבניאל אוהד   
אוליניק ליאור   

אילן יעיר   
אפרת חנה   
ארוטיוניאן אנה   
בן דרור מיכאל   
בן חיים ליאור מאיר   

בהצטיינות בן-משה תמר   
גולדנברג נופר   

גור אלה   
דוידוב אושר   

דיין טל   
דקל נתנאל   
הוארי וליד   

וגנר אהוד   
בהצטיינות ורדה נתן דוד   

זיגמנד דוד   
חטיב גומאן   
טובול ליטל   

בהצטיינות יתרה טננבום ליאור   

יהודה נועה   
יחיעם אדר   
יקוטי הודיה   
ירמוננוק מרינה   

לביא גילי   
לוי עידו   
לוי קרן   

מיזן גלבוע מור   
בהצטיינות נאה יהונתן   

ניר שוהם   
סרוג'י אמיר   

פפר בר   
פרי אלה   

צביאל יובל   
קופיאצקי גדעון   
רוזנפלד דפנה   
ריימונד רון   
שי גושן לירין   
שיבלי עדי   
שלוש ארנון   
שם טוב אביגיל   
תורג'מן מאור   

מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1
ג'בארה כרם   

זנדל לילך   
חן שיר   
חסן עלי   
כהן עמר   

מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2
חטיב אמיר   
מדפס אלחנדרו   
קאסם עלאא   
קעואר ג'ורג'   

בהצטיינות שקולניק גורן דיאנה   
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מגיסטר למדעים במדעי המחשב )עם תזה(
אגבאריה מוחמד   
אגמון שונית   

אלעד גיא   
אשל יותם   
בדיאן מיכל   
בוכניק יהונתן   
בונה מתיאס   
ברוכמן טניה   

בהצטיינות ברמן רחל נירית   
בהצטיינות יתרה גולן יצחק    

דוקאן דביר   
דז'ס תומס   

דרך ניב   
זמיר ניצן   

חאיכ רוג'ה   
חסון עידן   

טיבי מוחמד   
בהצטיינות כהן אמיר    

כהן דוד   
בהצטיינות ליכטנשטיין משה   

מגן אבירם   
בהצטיינות יתרה מילמן גל    

נוביץ' גל   
נמקובסקי יניב   
סמג'ה עוזי   
פידלמן צופית   

פלד מתן   
פלדמן יאיר   

צור יוחאי   
בהצטיינות יתרה צוריאל יואב   

רינגל דור   
שומרוני אורי   
שושן אילון   
שטיירמן אלון   

מגיסטר
גולני תומר   

הריס דור   
חכימי עידו   
יוחננוב לב   

נונאן ג'ון   
סימון דרור   

רוזין גיא   
שחות רנא
   

מגיסטר לעיצוב תעשייתי
אברבנאל אביחי   

בהצטיינות אוליאל הדר   
בהצטיינות יתרה און-עזרתי אורי   

ארמן לארה   
גרינקר אורלי   

בהצטיינות ג'ריס זהר רנין   

מחול רולא   
בהצטיינות שריקי ליאור   

מגיסטר למדעים באדריכלות נוף )עם תזה(
דרורי ישראל   

תימן עמית
   

הפקולטה למדעי המחשב
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הפקולטה לרפואה

מגיסטר למדעים במדעי הרפואה )עם תזה(
בנדלק הילה   

בק לילי   
גולדשטיין נירה   

בהצטיינות דורי בת-אל   
כנאנה יארא   
לגאמי דניאל   

בהצטיינות לדרשניידר מקס   
סבאח נאדין   
סברי אלעבד סואר   

בהצטיינות סנה טל    
עמית ליהי   

בהצטיינות קולטון סיון   
רבינוביץ אשד   

שפי תום   

מגיסטר למדעי הרפואה במסלול של ייעוץ גנטי
בהצטיינות יתרה איזנברג מוריה   

איצ'ר מורן   
חכרוש שאדיה   
מלול גליה   
סלימאן מג'ד   
רייס דפנה   

שיבלי ג'ומאנה   

מגיסטר
אבישי עדן   
אגרוואל ארפיט   
אדרי עודד   
אקטין-מוסטקי הדר   
בן אסא נדב   
ברנט-רוזנבי מרינה   
גדעון ג'וליאן   
גרוס יהונתן   
דובדבני גיא   
חילאו סברין   
כאכון רחל רימונדה   
ליכטמן דניאלה   

מלמד שי   
סתר מרקו נגה   
עבוד מנאר   
פדרנצ'יק פבל   
קרוט מריה   

שקדי עומר
   

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים )עם תזה(
און וינשטוק רחל   
אופן ענבל   
בן דוד רועי   

בהצטיינות הולצמן איתמר   

זריצקי אנה   
חלבי רואן   

חמאל אסתר   
בהצטיינות טיורין אורטל   

טייץ ליאורה   
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בהצטיינות יתרה ליבנה אחיה   
מור הדר   

מחרום-ואכד ריהאם   
פלדמן שיראל   
רוזן נטליה   
שטיין תומר   
שסקין אריאל   

מגיסטר להנדסה בהנדסת חומרים
גבע דולב   

זרוצ'ינסקי מור   

מגיסטר
חלמיש חן   
לנג ערד   

הפקולטה להנדסה ביורפואית

מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית )עם תזה(
בהצטיינות יתרה אבו חנא חנא   

בהצטיינות בורק פרייב ניצה   
ברנהולץ כהן תמר   
גרניק נאור   
ויגלר אריאל   
מולכו אלמפרטוס   
מון אלכסנדרה   
מרדלר אורי   

נמקובסקי עמר דניאל   
צוקרמן הילה   
שלו עזרא יעל   

שקיופו ארשטיאנו רואנה נעמי   

מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית
אשכנזי מאיה   

בהצטיינות בילינסקי ליאת   
בלקובסקי אולג   
בן גיגי אלעד   
בן שמואל מירית   

ברנע נדב   
גדיוקוב אדיר   
גרשי תומר   

דהן יוסי   
דנציג יהונתן   
הדס עמוס   
הנדל רותם   
ז'מקין דניס   

חסון אורי   
יחזקאל טל   
יעבץ דליה   

ליאור גיא   
מילמן עמית   
מיסטצקי מיכאל   

בהצטיינות יתרה מנדל תום    
ספרי דיאנה   
סרחאן נאג'י   

עומרי דראושה שדא   
פטלון דוריס   

בהצטיינות פייגין רומן    
פרידמן חבייר   

פרל נעם   
קליין ישראל   
קרסנבלט שיר   
רבינוביץ יחזקאל   
רוזנברג מאור   
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מגיסטר למדעים בננו-מדעים ובננו-טכנולוגיה 
)עם תזה(

בהצטיינות בר עמנואל   

מגיסטר
סימון אסף   
פרדמן בוריס   

הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

התכנית הבין-תחומית לננומדעים וננוטכנולוגיה

רון אייל   
בהצטיינות רן משה   

שטראוסמן ברק   
בהצטיינות שלגי תמר   

שני עידן   
בהצטיינות שפירא אורן   

מגיסטר
אוחיון שילה   
בקרמן מרגריטה   
דהיס דניאל   
מרקוביץ נועה   

קידר נועם

מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים 
)עם תזה(

בסט נסים   
ברונשטיין יוליה   
גלקין עמית   
ורסנו מרב   
זועבי כאותר   

לוי ורד   
נחשון אוהד   
סבאח סורינה   
סעד דועאא   

בהצטיינות יתרה פורת גילית   
פרץ יוחאי   

בהצטיינות שב-ארצה אור   

מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים
ברי אלן   

סואידה אמאני   
שחף יפעת   

בהצטיינות שצופק גאורגי   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
בהצטיינות גלוחובסקי נועם   

דולב אביבית   
טואיט אמה   

פרז ווילאלובוס הוברט   
צוקרמן גיא   

מגיסטר
רוקר יואל שחף  
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מגיסטר במנהל עסקים
אבו אלעסל ג'רייס   
אידלמן-כהן טל   
אלון אלחרר חגית   
אלחזוב רוזה   
אליאס וסים   
אלקיים נמרוד   
אמר שגיא   

בהצטיינות יתרה אנג'ל נמרוד   
אנוך איתי   
ארז עידו   

ארזי עודד   
אריך שוסטרמן הודיה   

בן שבת ליעוז   
בהצטיינות ברונשטיין ליטל   

ברוק ג'ני   
ברלין דניאל   
ברקוביץ שיאון   
ברקן ברכה אביבית   

בהצטיינות יתרה גבאי-אנג'ל שי   
גולדפדר מור   
גולדשר ששון הילה   

גורדין לב   
בהצטיינות גץ רועי    

גרויסמן אלכסנדר   
גרויסמן שלמה   

גרייף טלי   
גת מירב   

ג'בארין מוחמד כאמל   
דץ חי   

ואוי מחמוד   
וידר דהרי אדר ליבה   

בהצטיינות וישינקין רותם   

בהצטיינות וכטל גיא    
חדאד פואד   
חליחל שהרזדה   
חסן מחמוד   

בהצטיינות טפירו חן    
יוארי רונית   

יוגב אלון   
ירדני נעה   

ישורון תום   
כהן אלומה   

כהן אלון   
כהן ניר   

כנאענה רשאד   
כץ אריק   

כצנלסון גרוסברט קלרה   
לודר יובל   

לוי אפללו מורן   
לנדר שרון סימה   
מוחמד מוחמד   

בהצטיינות מור אסף    
מייקלר דמיטרי   

בהצטיינות מסלובסקי יבגני   
מעוז יעל   

נחמן אביב   
סויסה אוראל   
סוננברג רז   

סטון מור   
סטון שגיא

סטרול מתן
סלומון רונן

סליצקי רועי
סנקובסקי סרג'יו

עברי רונן   

התכנית למנהל עסקים )בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול(
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עזרא מעיין   
עמאשה סעיד   

עמיצור רז      
ענבר גולן   
פארו גילי   
פישר טל   

פרחאת ביאן   
פרי גד   

קוז'יקרו נועם   
קולטון בלה   

קורנברג עמית   
רגב צור סתיו   

בהצטיינות ריינר אורי    
בהצטיינות ריינר טל    

רפאלוב רביד   
שאינסקי-רויטמן ז'אנה  בהצטיינות

שדמתי גיל   
שורצמן ירדן   
שליש אזולאי ליבנת   

שמש פז

התכנית הבין-יחידתית להנדסה כללי
מגיסטר להנדסה

וולך תומר   
חכמון שגיא   

בהצטיינות קריכלי קרן   
ריידלר דניאל   

מגיסטר להנדסה בתכן וניהול הייצור
גורן מיכאל   

הוניג אפי   
בהצטיינות יתרה זלנר-יפע בת-אל   

חבובה עומר   
מוגיליאנסקי יבגני   

בהצטיינות מסטבום חגי   
מצקביץ' ליאור   

סלע אורי   

מגיסטר למדעים בתכן וניהול הייצור )עם תזה(
מאיו לירן   

משעלי עמרי   
פריבמן נטע   

קולונטרו נפתלי 
 

התכנית הבין-יחידתית להנדסת תכן וייצור
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התכנית הבין-יחידתית להנדסת מערכות 

מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות
אביטבול ארז   
אבני נמרוד   
אבנשטיין הדס   

אבס סער   
אברמוב אירינה   

בהצטיינות אברמוביץ יוסף   
אוסאולנקו איוון   
אופיר עתי   
אוקרט יוגב   

אורן סגיידקובסקי אלכסנדר  בהצטיינות יתרה
אילצ'נקוב ודים   

בהצטיינות אסולין דנה   
אפטל אברהם   
ארבוב ראובן   
ארנון גלעד   

אשר אלון   
בהצטיינות בודנהיימר עמרי   

ביטי יובל   
ביסטרי גוטרמן שרונה   

בלינקוב גדי   
בהצטיינות בן חמו מתן   

בנט קרן   
בקמן ויצ'סלב   
בר-שלום גיל   

בריימוק לאופר אדווה   
גולדנברג שי   
גולן עומרי   
גרוסברד ערן   

גרייף גל   
גרינברג שני   
דהאן יוסף   

דהן אביעד   
בהצטיינות דן מאיר    

דרזנר אריה   
בהצטיינות ויינר אשרת   

בהצטיינות יתרה ולד שגיא    
וקנין ניסן   

זומרשטיין סער   
זילברשטיין יניב   

חזן יובל   
טולדנו אברהם   

יונה אורי   
ימין דוד   

ישראל גלעד אברהם   
ישרזדה כנרת ליפובסקי   

כהן אייל   
לאופר משה   

לוי לימור   
מור אריאל משה   
מזרחי אלעד   
מרגלית עומר   

נבון נעם   
נחושתן אוהד   

ניסני רן   
נתן יניב   

בהצטיינות יתרה נתנאלי שי   
סוחמן ערן   
סוקוליק גיל-יבגני   
סטפובוי קיריל   
סלוק נטלי   

סמל אילן   
סער עוז   
עמר יובל   
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בהצטיינות עמרם עומר   
ענתבי עמרי   
פדורצ'וק יורי   
פיגלין מקסים   
פינגרמן פיאנה   
פראגיס מלכה יעל   
פרבמן נדב   

פרי משה   
פריימן עמר   

פרץ שי   

בהצטיינות קגרליצקי ויקטוריה   
בהצטיינות קופמן רומן   

קליין אבישי   
קלצקי מיכאל   
רובינשטיין עמית   
רוזובסקי ארסני   
שווט אוריאל   
שטראוס שלמה   
שטרנברג שחף   

שניידר רן   

התכנית הבין-יחידתית ללימודי מקרקעין

מגיסטר בלימודי מקרקעין
אבו סלאח בשאר   
אברמוביץ שלום   

אילני שלינגבאום איתי   
אינדיבו אלקין נורית   

אלה נחום   
אלטיט תהל   
אסף אלעד   

בהצטיינות ארז עדן אריאל   
אשוש-דודיאן אורטל   

בהצטיינות בטאן מאיר   
בקר-פרץ אירית   

בר-חי רז   
בהצטיינות יתרה בר-חיים אורי   

גורביץ' עינב   
גז שלומי   
גלעד טל   
דאדי רועי   

דונט יצחק אהרון   
דמיטרייב יבגניה   

דראושה ג'אד   
הירש מירב   

בהצטיינות וייסמרק אורלי   
חורי כהן אורה   

חלבי שי   
יזדי דן   

בהצטיינות יתרה ישר רז    
לוי הודיה   
לוי חגית   

לוי סודי עדי   
לוין דני   

מרטינובסקי שראל   
נחום אברהם   
סוטלימן בר   
פאפו דניאל   
פרקל יובל   

בהצטיינות שחם גל    
שיראזי גיא   
שריד אוהד   
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מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב
שפירא גאורגי   

התכנית הבין-יחידתית להנדסת מערכות רכב

התכנית הבין-יחידתית לאנרגיה
מגיסטר למדעים בהנדסת אנרגיה )עם תזה(

בהצטיינות יתרה אלקיים נמרוד   
אנגלברג לי   

בהצטיינות ברנבאום דינה   
חזן עידן   

לוצקי איתי   

מגיסטר להנדסה בהנדסת אנרגיה
אבו שאהין חאלד   
בדוי דניאל   
גרינב יבגני   
דסס-דקל סבי   

הלון וליד   
הר שמש אביגיל   

ישר ויטלי   

כהן נדב   
בהצטיינות יתרה מוסור יון ג'אורג'יאן   

בהצטיינות מחקמוב סרגיי   
בהצטיינות יתרה מלייבסקי איגור   

סניור דנאל   
פז עמית   
קורמן גיא   

רודל יהודה   
רייך יהודית   

מגיסטר למדעים באנרגיה )עם תזה(
כהן ליאור   

מגיסטר
אבו חלה שדא   

שגב נועה  

התכנית הבין-יחידתית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה
מגיסטר למדעים במערכות אוטונומיות 

ורובוטיקה )עם תזה(
גור דורון   

בהצטיינות יוזף שיראל   
קופמן עומרי   

שלו עומר   

מגיסטר למערכות אוטונומיות ורובוטיקה
סלמון אור   
רותם יאיר   

שינדר גיל   

מגיסטר
ניר רונן   
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מגיסטר להנדסה עירונית
בהצטיינות יתרה אגם עומרי   

בהצטיינות אוסטר ילנה   
אליאס ורור רוזה   
טנוס אליאס   
מנור קליין שרון   

מרבל ינון   
נג'ם נאיף   

סעד סאמר   
סרבינסקי מאי   
עדי מנחם שמעון   
עפאן טלאל   
צעירי עידית   
קטאוי עומר מונא   
רומאו גלית   

שחברי בדיעה 

התכנית הבין-יחידתית להנדסה עירונית 

מגיסטר במדעי האינפורמציה היישומיים
אוגונסיטן סוזי-מאי   
באבו סינדהו   

גודריך רן   
ג'יאנג יאן   

ואקיל אוטסב   
וואנג צ'ויאנג   
זאו ג'ואצ'ו   
זאנג שאנשאן   

זו מנג'יאו   
בהצטיינות זן ייטינג    

כהן רועי   
ליו זן   
ליו זקסי   

בהצטיינות מיאו יולאן    

מנדז אנדרו   
ניראג' טרישאלא   
סבהרוואל ארפיט   

בהצטיינות סו ג'יליאן    
פאריך נופור רסש   
פייסץ' קרולינה   
צ'דה גאוטם   
צ'וא פאנג-יו   
צ'יאן זואי-צ'ון   
קומר נישית'   

בהצטיינות יתרה קסטן אבן    
רג'אבי קיאן   

שו צ'ומנג   
שים סאו היון   

התכנית הבין-יחידתית למדע יישומי
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