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מגיסטר למדעים בהנדסה סביבתית )עם תזה(
אפשטיין אלון   
גרוסברד שחר   

בהצטיינות טומיטה מסהירו   
בהצטיינות לין מו   
בהצטיינות סומר שמעון   

פריד טל   
רום עידן   

 מגיסטר למדעים במדעי איכות הסביבה
)עם תזה(

ספיר גיא   
קולמן מיכאל   

מגיסטר למדעים במדעי התחבורה )עם תזה(
ג'בארין מוסטפא   
רובינשטיין יוליה   

בהצטיינות שיפטן יובל   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
גונצ'רובה אנטונינה   

 מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - 
הנדסת מבנים )עם תזה(

אלימלך דוד   
ג'יריס ראיד   
וינגרדן דניאל   
טננבאום ישראלסקי יוסף   

ענבי לירן   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - 
הידרודינמיקה ומשאבי מים )עם תזה(

מנהיים רון   
קנובלר שגיא   

מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - 
גיאוטכניקה )עם תזה(
אוחיון יעקב חיים   
דולב נעה   

 מגיסטר למדעים בהנדסה אזרחית - 
ניהול הבניה )עם תזה(

בהצטיינות מרקה מצעב   

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

גולדמן אהוד חנוך   
פיוטרקובסקי ליאור   

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית 
)חומרים, תפקוד וטכנולוגיה של הבניה(

אלוק גיל   

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית 
)ניהול הבניה(

אבני גולן   

הפקולטה להנדסה אזרחית וסביבתית

תוארי מגיסטר
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אדדי עומר   
איטח שי   
אלמוג אור   

בהצטיינות בארי יוחנן   
בג'ה יצחק   
בונדרנקו ארטיום   

בהצטיינות בן דוד עופר   
בהצטיינות בן חמו נועם   

גטניו אלירן   
גיסר מנחם   
גנזו רבקה   
דניאל רזיאל   
הורביץ נחשון   
זילברמן אירינה   
זר עמית   
זתון פיבי מור   

בהצטיינות חיים דן   
חלבי איאב   

בהצטיינות חמו הראל   
טריף האני   
טרמר אורי   
יהב תומר   
יונס ליאן   
יעקב סער   
כהן אלעד   
כהן נתנאל   
לסקר מאור   

בהצטיינות מיכאילוב דריה   
מקוב דנה   
ניימן עופר דוד   
נלקין אלכסנדר   
סלטר איתן יעקב   
סנדוקה אחמד   
פריימן גלעד מיכאל   
קריינר גרבר קרן   
רוזנטל ניב   

 מגיסטר להנדסה בהנדסה אזרחית
)הנדסת תחבורה ודרכים(

חשאן ראמי   

מגיסטר להנדסה סביבתית
איצקוביץ' פולינה   

 מגיסטר למדעים בהנדסת מיפוי
וגיאו-אינפורמציה )עם תזה(

אבו נסאר איליא   
ז'או ז'ינגז'ינג   
לוי בן   
עיסאוי אליאס   
פלג דניאל   

מגיסטר
דרור טליה   
מלכיאל נחמן   
שניר עופר   
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מגיסטר למדעים בהנדסת מכונות )עם תזה(
אהרוני זיו   

בהצטיינות יתרה אהרוני ליטל   
אפשטיין שחר   
בורק זלצמן מיכל   

בהצטיינות יתרה בטחיש בהיג'   
בן אברהם פז   
בניטה שיר   

בהצטיינות יתרה ברוך איל   
ברץ רום   
גוטליב גלעד   
גור אריה גיל   
דבורסקי אנטולי   
הונג צ'ן-צ'וואן   
הילמן אמיר   
הרטסטון רון   
הרשקוביץ עמית   
זוסמן דר   

בהצטיינות יתרה זיו רון   
חביב אביעד   

בהצטיינות יתרה חכמון רועי   
טהר אביב   
לוייבסקי אמיר   

בהצטיינות לוין שחר   
מזלטרים אלעד   
מזרחי אסף   
מרקוביץ ירדן   
נגרי דריה   
ספקטור אורן   
פונריוב אולגה   
צמח נאור   

בהצטיינות צ'מני שי   

רביבו נטלי   
שטרית גל   
שלם גלעד איל   
שקטרוט מקס   

מגיסטר להנדסה בהנדסת מכונות
אזולאי יאיר   
בלי טוב   
בקשי יצחק   
ימין עמוס   
כלב רועי   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
עמית ליהי   

מגיסטר
בונטין דניס   
כהן יגאל   
סבג ברק   

הפקולטה להנדסת מכונות
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מגיסטר למדעים בהנדסת חשמל )עם תזה(
בהצטיינות יתרה אברשי גילעד   

אטיאס אבנר   
אטקינס אביבה   
בן יוסף גפן   
גוטקין יעקב   
גולן איתי   
גראבה דוחא   
דואק יעל   

בהצטיינות יתרה דורפמן רון   
בהצטיינות יתרה דניאל טל   

חכמוביץ יואב   
כהן יוסף   

בהצטיינות כהן נעמה   
כהן עידו   
להב אלון   
לוי רועי   

בהצטיינות יתרה לין יא-ויי   
ליניאל אורי   

בהצטיינות יתרה מונין שגיא   
בהצטיינות מלמד איתמר   

סטרוגו ניר   
סלבאק ג'ומאנה   
פז יובל   
פליק עדי   
פרץ ניסים   
צורף עידו   

בהצטיינות צ'ן זטיין   
צ'צ'יק יהונתן סלח   
קורסיה גל גילה   
קלירוף דמיאן   
קרבצ'בסקי אלכס   
קרצו בן   

רוזנברג אוראן   
רוזנברג שי   
ריעאני יוחאי   
רצ'ר דן   

בהצטיינות יתרה שוקרון ארמנד   
שינג שינשי   
שלנקביץ' דמיטרי   
שם טוב כפיר   

מגיסטר להנדסת חשמל
הכט אורן   
זיידר עידן   
רובינס אדר   
שפירו יבגני   

מגיסטר
אלפסי עמית   
אסא גל אברהם   
אריאב עידו   
הדר אלעד   
כהן קובי   
לוי רפאל אחיעד   
לנדאו נדב   
מירקין מיכאל   
נבון אביעד   
ניצן אורי   
נעמה אליאס   
קרופניק אור   
רינברג אריק   
רשלבך אלון   
שחם עמית   

שמיאל בריין
   

הפקולטה להנדסת חשמל
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מגיסטר למדעים בהנדסה כימית )עם תזה(
אודס אריאל משה   

בהצטיינות יתרה בקר מתן זאב   
דוגלין ג'ון כריסטופר   

בהצטיינות ז'גור חייס אביטל   
חדש שבתאי   
רגוניס פלג   

מגיסטר להנדסה בהנדסה כימית
בן הרוש דניאל יעקב   

מגיסטר
אזולאי רותם   
פוליטי מור   
קרלין ענת   

מגיסטר למדעים בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון 
)עם תזה(

בורקום טליה   
בהצטיינות זכנון פאדיה   

יאנג שי-יון   
כהן שרי   
מוחא דינה   

בהצטיינות מוסקוביץ' ורוניקה   
בהצטיינות יתרה נבון נועה   

מגיסטר להנדסה בהנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
אסמר אלין   

 מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה ומזון
)עם תזה(

סאמוי טיאז   
שבח עדי   

מגיסטר
אבוחצירה כהן ירדן   
בכר אורן   

הים רתם   
וילינגר אור   
חמיאס שני   
מאירוביץ' מתן   
קאו יופינג   
שקולניקוב לוזובר חני   

הפקולטה להנדסה כימית

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

ארצי שי   
ארקוס יואל   
בגון בנימין   

בהצטיינות ברוד חיים איליה   
דרור קוסינאס מיכאל   
כפיר רפי   
מושקוביץ מקרנקו אירנה   

בהצטיינות מנדלסון דנה   
סווליה מאיאנק   
עמית-שפירא יונתן   
קרסנטי קדמיאל   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
אסרף עומרי   
בלסוברמניאן ניקהיל   

בהצטיינות יתרה מאייט נדב   
סטנלי רונית'   
ספוז'ניקוב איגור   
סרי יניב   
ראמן רמייה   
שרון אריאל   

מגיסטר להנדסה בהנדסת אוירונוטיקה וחלל
אנגלסמן דניאל   
בוים זיסמן עפרה   
גרימוביץ יקטרינה   
וינשטוק שולנר חני   
כנר עומר   

מגיסטר
מודריק לירז   
מרכוס גיא   
מרקולוב גלב   

הפקולטה להנדסת אוירונוטיקה וחלל

מגיסטר למדעים בהנדסת תעשיה )עם תזה(
אהרן הדר מור   

מגיסטר למדעים בכלכלה )עם תזה(
בהצטיינות יעקוב מראם   
בהצטיינות ירוחימוביץ' ישראל   

מושנברג שלי   
שירן שורצברד עומר   

 מגיסטר למדעים בהנדסת ניהול מידע
)עם תזה(

אפרת שגית   

אשכנזי אורטל   
גאו יאנג   

בהצטיינות יתרה הירש שרון   
בהצטיינות זנדל אולג   

מרגי לחמי מיגאן רוז כמיסא   
פילימונוב אלינה   
צ'אן גאקי   
שומכר דפנה   
שוקרון אלישבע   
שייבה שמעון   

הפקולטה להנדסת תעשיה וניהול
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מגיסטר למדעים במתמטיקה )עם תזה(
אקרמן יונתן   
דולב אור   
וינטראוב עמית   

בהצטיינות יתרה טננבאום ליאור   
יפרח יובל   

     

הפקולטה למתמטיקה

מגיסטר להנדסה בהנדסת תעשיה וניהול
באום ספיר מרסל   
זיו סער   
מונסונגו יניב   

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

אבנשטיין זיו נועה   
אפנסייב אנסטסיה   
גולדברגר שגיא   
גרשוני רותם   
לביא רוני   

בהצטיינות פניאס קים נויה   
רודיטי גונן   

מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - 
 פסיכולוגיה קוגנטיבית והנדסת גורמי אנוש

)עם תזה(
זייף דנה   
יונה לילך   
סגל שירי   
שוסטר ביילי שרה   
שפר גילת-עופרי   

מגיסטר למדעים במדעי ההתנהגות והניהול - 
שיווק )עם תזה(

אשר שני   

 מגיסטר למדעים במדעי נתונים ומידע
)עם תזה(

בר תום   
ברנשטיין כפיר   
גולדרייך גילעד   

בהצטיינות יתרה לייבוביץ יותם   
בהצטיינות יתרה פלדמן עידו   

קרן אייל   

מגיסטר
אפל רעות   
בן-דוד אייל   
גוטמן רום   
גפני יותם   
גת איתי   
לורברבום גיא   
עובד נדב שי   
קסטלנוס אנטוניו   



9

הפקולטה לפיסיקה

מגיסטר למדעים בפיסיקה )עם תזה(
אבולעפיה יובל   
אלקבץ רוי   
בלאו ניצן   
בק איל   
גומפל גל   
גופט עמית   
דלמדיגוס איתי   

בהצטיינות כהן ורד   
בהצטיינות מור חן   

נמירובסקי לוי ליאת   

פירנקו רז   
צימרמן יונתן   

בהצטיינות יתרה קפלן נועה   
שימל ברנר רועי   
שינדלמן תום   

מגיסטר
אובסטבאום טל   
גינת יונדב ברי   
דיקופולצב אלכסנדר   
זילברמן נעה   
מלר דניאל   

מגיסטר למדעים בכימיה )עם תזה(
כץ סופיה   
לנגבהיים יהונתן   
מולדובן גיא   
מור מורין   
מסללם מונא   
עקיבא עמית   
פלד צוף שי   

בהצטיינות רובינשטיין הילה   
שחורי שרה   

מגיסטר
גולובצקי אנסטסיה אסתר   
טרביה טארק   
מסד איתי   
רואן גילין   

הפקולטה לכימיה

הפקולטה לביולוגיה

מגיסטר למדעים בביולוגיה )עם תזה(
אויהוז בנימין דוד   
איכנבאום בנימין רפאל   
אמסלם קרן   
ברלד ברק עידן   
גרעין שחר   

ג'בארה אלאא   
בהצטיינות לייט דין   

מונין רוני   
נווה ירדן   

בהצטיינות ניקולא מריאן   
בהצטיינות יתרה סארג'י מחאסן   
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סיגלמן רועי   
שדות משי   

מגיסטר
בן-עוז בלה   
גולן נמרוד   

זוכמן רינה   
לוי עופרי   
לוין גיא   
משעור פיראס   
רפאל טל   

התכנית הבין-יחידתית למתמטיקה שימושית

הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים

מגיסטר למדעים בארכיטקטורה )עם תזה(
בהצטיינות הרשקוביץ רחלי   

זעאתרה הייא   
בהצטיינות מאירוביץ מריאן   
בהצטיינות שמיר רועי   

מגיסטר למדעים בארכיטקטורה - בינוי ערים 
)עם תזה(

בהצטיינות לייבוביץ' אליזבט   
רוזנברג מנחם   

מגיסטר למדעים בתכנון ערים ואזורים )עם 
תזה(

אורובנו-מזרחי רונה לאה   
בושנר שירלי   

בהצטיינות ברעם נועה   

דובר דלית   
דיסקין ירדן דקלה   
סעאדה יונס   

מגיסטר למדעים בעיצוב תעשייתי )עם תזה(
עוזרי עזרא   
קולומייץ אנסטסיה   

מגיסטר לתכנון ערים ואזורים
אגוזי אמיר   

בהצטיינות אטיאס ניבי   
בהצטיינות אשואל מור   

בן סימון רונאל   
בקר אולריך יעקב   
גלבוע ליהי   
גלעד ערן   
גמאל סלמא   

 מגיסטר למדעים במתמטיקה שימושית
)עם תזה(

בהצטיינות יתרה דניאל נתי   
רוס חנה   
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גפני-קליין תהילה   
גרין אור   
דה וי איב   
הר פז הולצר זהר   
הרוש רותם   
ונונו לביא   
טל שני יולי   
לוינשטיין בוריס   
לטבריג יעל   
מגיד יונתן   
מהרם גוון   
ממנייה גשאו   
סוייד לילא   
סלומון אור   
סמרנסקי אסף   
פיידמן איליה   
פינשטיין חן אנה   
פלח אביבה   
קולה ידידיה   
קרופ אביטל   
קתבי רוני   
שלום אופיר   
שעבאן הישאם   

בהצטיינות ששון רועי   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
בהצטיינות בן הלל קרן   

מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 1
ארמה לירז   
דורון לי   
זגגי גל   
זועבי נגם   
נוף יעל   
עומרי ג'נא   
פרץ גל   
קוניצקי לורה   
קסלר מוריה   
רווח דורון   
רוזנהימר מיכל   
רינסקי מיכאל   

בהצטיינות שקד רונה   

מגיסטר לארכיטקטורה ובינוי ערים 2
ג'אפה סנדואלה   
מנרוב אלכסנדרה   
פינקלשטיין דניאל דוד   

מגיסטר למדעים באדריכלות נוף )עם תזה(
גייסלר גל   

מגיסטר
אנג'ל אביטל   
ברמן עפר   

 

הפקולטה למדעי המחשב

מגיסטר למדעים במדעי המחשב )עם תזה(
אבוטבול עמרם   
אייזקס אור   
אפרון יובל   
בהונקר נדב   

בר שץ שניאור ימית   
בהצטיינות יתרה ברטה אוהד   

ברידג'ר דב   
בהצטיינות בר-צור רועי   

גבאי רועי   
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הפקולטה לרפואה

גלבר תומר   
הדר שון   

בהצטיינות ודולה סיי סנקט   
זאבי שי   
חביב חכימי שונית   
חובב דור   
חורש ינון   
ח'טיב רג'אאי   
טורנר אליה   

בהצטיינות יחזקאל רן   
מטייב גארי   
מעין דור-דוד   
נבואני נג'יב   
נוימן ליאור   

בהצטיינות יתרה נחמן אביב   
נסאר מוחמד   
סוקוליק יעקב   
סייאח קאסם   

בהצטיינות יתרה פולוסוחין וולודימיר   
צברי עומר   
קושלביץ גיא   

בהצטיינות יתרה קסלסי ענבר   
רובין יהונתן   

רון יובל   
רז סער   
ריעאני יאיר   

בהצטיינות רשף אלון   
שמואל ליאור   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
אלול יונתן   

מגיסטר
אבו סיני מאריה   
גלעדי ניב   
זינגר אוריאל   
יהודה גל   
כהן שיר   
מהלל עידן   
נאורי דוד   
סיון הדר   
סינגר איתן בועז   
פרלה סתיו   
פרנצוס רועי   
קריסנטה יוהן   

מגיסטר למדעים במדעי הרפואה )עם תזה(
אביטן דניאל   
אברג'ל הילה   
אדלר זהר   
אדמון יסמין   
איזראיטל ילנה   
אמארה רולה   
אצ'ילדייב הדס   

ברקאי אורן   
בהצטיינות בשארה ג'ידא   

דופלט  עפרי   
זילברמן ברק   
ח'ורי הייא ח'ליל   
טורובסקי ליובוב   

בהצטיינות סארגי שדא   
סייג רותם   
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בהצטיינות סמט דור   
פלד לאה   
צ'רנר שני   

בהצטיינות קריוורוצ'קו קסניה   
שמא ג'ראם   
שריד לטם   

מגיסטר למדעי הרפואה במסלול של ייעוץ גנטי
בר טל   
בראון שרון   
משען-מוניטפיורי שיר   

מגיסטר
בן יעקב טל   

בסקין פולינה   
גלטשטיין שני   
גלעדי דלית   
גנאים אמיר   
הראל עופר   
זועבי שאדן   
חג'ו הייתם   
חטיב דורגאם   
חייקין חדווה   
יונס אמל   
כרמי עידו   
מנדלבאום נועה   
עוטר יארא   
קלנר שי   

הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מגיסטר למדעים בהנדסת חומרים )עם תזה(
בהצטיינות דהן-מאיר חיים   

זולוטריוב דניס   
יניב רותם   
כפרי אלונית   

בהצטיינות כצנלסון שאול   
לויט אור   
קטן מרדכי   

רשף אלמוג   

מגיסטר
הרשקוביץ אסף   
חלפין סשה   
פורטל לוטן   
פרודניקוב ילנה   
שטיין אייל   
שניר נדב   

הפקולטה להנדסה ביורפואית
מגיסטר למדעים בהנדסה ביורפואית )עם תזה(

אורן אילן   
בגין אלון   

בהצטיינות יתרה גורדון רחלי   
דן יוחאי   
דניאלי לנה   
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הפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה

התכנית הבין-יחידתית לננו-מדעים וננו-טכנולוגיה

בהצטיינות הלר-אלגזי מיתר   
בהצטיינות וטורי ניסים   

חיימוביץ עינאל   
מגידס אור   
נוישטטר חנה   
פרחי עידו   
פרידמן לי   
פרנדס מילגרוס   

בהצטיינות קורטאם סאלי   
שפירא נופר   

מגיסטר להנדסה בהנדסה ביורפואית
אשל עודד   

חלילוב דמיטרי   
כסיף עידן   
מאיה אורן   
סגל מור   
פרנסיס סאנדרה   
שרון רונן   

מגיסטר
דוודי מורן   
טל אהוד   
ינוביץ' איריס   
יפרגאן ליאורה   
סמואל רועי   

מגיסטר למדעים בננו-מדעים ובננו-טכנולוגיה 
)עם תזה(

אשל יוני   
בסלר רון   
גולני זיו   

בהצטיינות דוידוביץ' אירינה   
דורון-רחין אסנת   

קבהא אחמד   
בהצטיינות שויחט חגית   

מגיסטר
ארבל נתאי   
חורלך אלכסיי   
מתתיהו יעקובי אסיה   

מגיסטר למדעים בהוראת הטכנולוגיה והמדעים 
)עם תזה(

אורנשטיין דורון   
בודקר ליאת אסתר   
דחלה-זועבי חפיזה   

לוקץ צפית   
סאלח עביר   
פארס עולא   

בהצטיינות פיורקו רן   
רום טל   
שלמה יצחק   
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שפט ברקאי הילה   
בהצטיינות יתרה שרקייה חלימה   

מגיסטר להוראת הטכנולוגיה והמדעים
בהצטיינות גרופמן לירז   

דודקין סבטלנה   
וייסמן אורית   
לוי שירה   

נוג'ידאת יוסף   
עאבדי אמאני   
שוויצר ענבר   

מגיסטר למדעים )עם תזה(
יואן שירן   
שלומוב ילנה   

התכנית למנהל עסקים )בפקולטה להנדסת תעשיה וניהול(

מגיסטר במנהל עסקים
בהצטיינות אבו ג'והר טארק   

אבו-שעלי חסן   
אדלשטיין אליעזר   
אהרון אריה   
אייזנמן כהן שני   
אילישייב מריה   
אנטוננקו מקסים   
אקרמן אלמוג   
בן חמו תומס   
בקר טטיאנה   
בר עומר   
גוביאזין איליה   
גוטליב איל   
גלסנר מיכל   
גרוסברג מיכל   

בהצטיינות גרין אור   
בהצטיינות ג'רבוני אלאא   

דבורסקי אלכסנדר   
דהן ליאור   
דונין חיים   
דרור ברוך   
הולינגר תומר   

הכט שמואל תיאודור   
הלחמי כליל   
וילנסקי טניה   

בהצטיינות וסליבה נטלי   
זוהר האובר קרן   
חורש דקלה   
חכם יונה בועז   
טויבי דניאל   
טל אופיר   

בהצטיינות טל אלמוג   
טל סיגל   
יניב אוהד   

בהצטיינות יתרה ירון אלון   
בהצטיינות כגן רן   

לירון יהב אהוד   
מזרחי רועי   
מחאג'נה אמיר   
נודלמן דוד   
סאלח שאדי   
סובח אחמד   
סוכוי מיכל   
סול מתן   
סלאמה בנימין   
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התכנית הבין-יחידתית להנדסה כללי

התכנית הבין-יחידתית להנדסת פולימרים

התכנית הבין-יחידתית לביוטכנולוגיה

מגיסטר למדעים בביוטכנולוגיה )עם תזה(
בהצטיינות חביב ליאן   

שמש אסף   

מגיסטר
חן פלצי גל   

סלומון נוגה   
ספרנצ'יק דניאל   
פורמן תמר   
פורר יצחק   
פיינגרש רועי   

בהצטיינות פלג רינת   
פרקש אביב   
צימליך עופר   
קוט נועם   
קסלר לירן   
קראוס אסף   
קרני צחי   
רובינשטיין ארן   

בהצטיינות רם קרין   

שגב עידו   
בהצטיינות שוסטר מיכאל   

בהצטיינות יתרה שוסטר ראיסה   
שחורי רז   
שחראייצ'וק אולגה   
שטרק אור   
שיין זיו   
שלו ליאור   
שלומי עידן   
שפירא שי   
שרף פאוקר נגה   
ששון צבי   
תמרקין דניאל   

מגיסטר להנדסה
סולומון תמיר   

מגיסטר להנדסה בהנדסת פולימרים
מלניקוב מרינה   

מגיסטר למדעים בהנדסת פולימרים )עם תזה(
בהצטיינות יוגב סיון   
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התכנית הבין-יחידתית להנדסת תכן וניהול הייצור

התכנית הבין-יחידתית להנדסת מערכות 

מגיסטר להנדסה בתכן וניהול הייצור
מועדי לואי   
קרסילשיקוב מיכאל   
רנצר שי   

מגיסטר למדעים בתכן וניהול הייצור )עם תזה(
וילצר דניאל   

מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות
אביה רפאל   
אברמוביץ יאיר   
אלימלך עמרי   
אלין גיל   

בהצטיינות אלמוגי יואב   
אסטיוקר עוז   
ארז יובל   

בהצטיינות ארייב ספיר   
באום יניב   
בוחניק לירון   
בוקצ'ין רומן דוד   
ביטאס ניסן   

בהצטיינות יתרה ביטון מיכאל   
בצרתי יאיר   
ברקו גיל   
בשקנסקי בוריס   
גונטמכר פבל   
גורליק סבינה   
גותם ישראל   
גל-און איתמר   
גפורוב דימה   
גרטנברג מאיה   

ג'אן אסף   
דנציגר עומר   
וינוגרד ישי   
וקסלר אלי   
ורשבסקי גרמן   
זלטין דניאל   
חדד דור   

בהצטיינות יתרה חסדאי חן   
יאמין ניר   
יגר אלירן   

בהצטיינות יתרה ימפולסקי פולינה   
בהצטיינות יעקובוביץ' מוריה   

ירדני מיכל   
בהצטיינות ירום רעות   

כהן אוריאל   
כהן אלעד   
כהן קוצ'רסקי אהרון   
כספי עמרי   
לוין ויקטור   
לחמן מקס   

בהצטיינות ליפסקר בצלאל אליעזר   
ליקוב מיכאל   
מיניקוב ולדיסלב   
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מעין אור   
נגר עודד   

בהצטיינות נחום אלירז   
סויסה אלעד   
סולטן דוד   
ספיבק דניאל   
עזרא ניר   
עפרוני דור   
עפרוני זזון צופית   
עשוש אביחי   
פונשטיין דריה   
פחימה שלומי   

בהצטיינות פיטל אמיר   
פישמן אביחי   
פרומן ולרי   
צור חן   
צלב שרגא אלכסנדר   
צרבייב אלכסנדר   

קולדרר פליקס   
קיטנר ירון   
קיציס אדוארד   
קסנר יונתן   
קספו מנחם   
קרן אייל   

בהצטיינות ראובני לירון   
רוזנבלום אוריה   
רוזנבלט אלכסנדר סשה   
רוזנבליט לב   
רוזנפלד גיא   
רומנו מיטל   
רותם אליהו   

בהצטיינות יתרה רזניק קדוש אלינה   
רץ תומר   
שיפר סקין ז'אן ז'אק   
שמואלי נועם   
שקד מנדלסון סתיו   

התכנית הבין-יחידתית ללימודי מקרקעין

מגיסטר בלימודי מקרקעין
בהצטיינות יתרה אורון ליאור   

בהצטיינות ברורמן קרן   
גרבי רועי   
דהן ירדן   
דון רעות   
המאירי אריאל אליהו   
ועקנין גיא   
זילברמינץ נועם   

בהצטיינות חליוא שני   
חן-שפירא דגנית   

בהצטיינות יוסף אסף   
ירחו אליסה   
כוכבי רון   
כלפון עומרי   
לייקין מניה   
מויאל שמעון שמי   
מור אאליטה איילת   
מושקוביץ אלירן   
נכט גיל   
נעמן אביחי   
סדן אברשיץ עדי   
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התכנית הבין-יחידתית להנדסת מערכות רכב

התכנית הבין-יחידתית לאנרגיה

סרחאן קאסם   
פונר פאינה   
פורטל רפאל   
קורנברוט דורון   
קליגר הדר   

קרגיאוז קטרינה   
קרדאש מיכאל   

בהצטיינות קריסטל עומר   
רוזיו איילת מרים   
שטרית דרור   

מגיסטר להנדסה בהנדסת מערכות רכב
אמסטרדם אור   
שושן בר   

מגיסטר למדעים בהנדסת אנרגיה )עם תזה(
בהצטיינות ורדי אריאל   

מגיסטר למדעים באנרגיה )עם תזה(
ברוסטין תום   

בהצטיינות קיסר אור   

מגיסטר
בלנק נתן   

מגיסטר למדעים במערכות אוטונומיות 
ורובוטיקה )עם תזה(

בהצטיינות אמיתי יותם   
ברנבוים מורן   
זק עידן   
פוזב אלכסנדר   

פונריוב מרק   
רבינוביץ רומן   
ריבלין אור   

התכנית הבין-יחידתית למערכות אוטונומיות ורובוטיקה
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מגיסטר במדעי האינפורמציה היישומיים
בהצטיינות אולוסיי בנקול   

אחוז'ה טנוג'   
אלאן טראביס   

בהצטיינות יתרה ביין דבון   
בראון מיקאלה   

בהצטיינות גורסקה דיוויד חצ'ואל   
ג'אנג האניו   
ג'אנג ווייסה   
ג'ה אקשאי   
ג'נג דישנג   
דאז'ן ריי ליו   
דאי יוחווי   
דהאר דבארון   
דזנג אמילי   
דז'אנג פו יין   
דיוויס תומס   
וואנג צ'ניאנג   
וויי צ'אנג   
ווייס בראדלי מיכאל   
זכרוביץ' רנה   
יו ג'יימי   

לו סיאוהאנג   
ליאו ג'ון-סיאנג   

בהצטיינות לייבוביץ' ברט   
ניגאם אדביקה   
סאבהנגי אגרוואלה   
סו דסינג   
סואן יואן   
סון ז'אן   

בהצטיינות סינג קריטי   
סת' אנמול   
פנג ייואן   

בהצטיינות יתרה צ'אוולה מוהיט   
צ'אנג יואן   
צ'וי יאנג סאנג   

בהצטיינות צ'וסיק מריקה מהא   
קולפילד כריסטופר   
קריסטינסדוטיר גודרון   
רוג'נירון האת'איטורן   
רוטמן וינסנטה   
שטרן-רודריגז אווה   
שי יוצ'ן   
שן סיאלין   
שריר לירן   

התכנית הבין-יחידתית להנדסה עירונית 

מגיסטר להנדסה עירונית
אילון ליאור חיים   
אמארה עדי   
אסעד בילאל   
אסעד חסן   
אסעד יארה   
בדראן עסאם   

ביאטרה רימאן   
גולקרוב אורי   
סעיד מג'ד   
פארס ראמז   
קייס היסם   

בהצטיינות יתרה שרעבי אריאל   

התכנית הבין-יחידתית למדע יישומי


