האוניברסיטה העברית בירושלים

משאל הערכת ההוראה לשנת תשע“א
לסגל האקדמי הבכיר

הבחירה של מורים מצטיינים נעשתה על פי אמות המידה הבאות:
• לכל מורה חושב ממוצע של הערכות התלמידים בכל הקורסים שבהם לימד בפקולטה במשך השנה • בחישוב נכללו הקורסים שבהם השיבו
למשאל  6תלמידים לפחות • קבוצת המורים המצטיינים כוללת  15אחוז מחברי הסגל האקדמי הבכיר בעלי ממוצעי ההערכות הגבוהים ביותר ,בתנאי
שממוצע ההערכות של המורה איננו נמוך מ • 19.00 -קבוצת המצטיינים כוללת גם את המורים אשר ממוצע ההערכות שלהם  19.50לפחות )גם אם
אינם נכללים ב 15 -אחוז המורים העליונים( • ברשימת המצטיינים נכללים מורים אשר סך המשיבים שלהם  17ויותר • הרשימה מסודרת לפי א-ב.

הפקולטה למדעי הרוח
ד"ר אוטמזגין נסים
ד"ר אולשטיין דייגו
גב' אופנהיים נועה
ד"ר אורנן טלי
פרופ' אסלנוב סיריל
מר אפרתי עפר
פרופ‘ גארב יהונתן
ד"ר גולדשטיין רוני
גב' גלזר שרה
פרופ' גפני ישעיהו
פרופ' הופקינס סיימון
ד"ר הררי יובל
פרופ' טוקר ליאונה
ד"ר טלגם רינה
ד"ר יריב-לאור ליהי
ד"ר כהן אוהד
פרופ' כהן אסתר
ד"ר לוינסון יהושע
ד"ר לייבנר עוזיאל-אבי
ד"ר נפתלי אורנה
גב' פילזר-פק רוז
פרופ' פינס יורי
פרופ' פסברג שמואל
פרופ' פרידמן יוחנן
פרופ' צבר שלום
ד"ר רובנוביץ יוליה
ד"ר רוזנק אבינועם
ד"ר ריגו קטרינה
פרופ' שגריר אורון
מר שובל דן
ד"ר שלו-עיני שרית
פרופ' שנאן אביגדור

בית הספר לחינוך
ד"ר גלעד טל
גב' גריינר שפרה
ד"ר דיטשר אהרון
פרופ' טטר משה
פרופ' לומסקי-פדר עדנה
ד"ר מור נילי

בית הספר לעבודה
סוציאלית ולרווחה
חברתית ע"ש פאול
ברוואלד
ד"ר עטר-שוורץ שלהבת
ד"ר שיוביץ-עזרא שרון
ד"ר שפירא-ברמן עפרית
ד"ר תשבי אוריה

הפקולטה
למדעי החברה
פרופ' אבינרי שלמה
פרופ' בלונדהיים מנחם
פרופ' בן-אריה יהושע
פרופ' בן-בסט אברהם
ד"ר ברק איתן
פרופ' דה-שליט אבנר
פרופ' הירש משה
ד"ר הרפז גיא
פרופ' וולפספלד גדי

ד"ר זוסמן אסף
פרופ' זעירא יוסף
פרופ' יאיר גד
פרופ' מאור משה
פרופ' מוטרו עוזי
ד"ר מייסי ג'פרי
ד"ר סוליציאנו-קינן רענן
ד"ר פולק יהודה
פרופ' פרומקין עמוס
פרופ’ קייץ מרשה
ד"ר קמפף זהר
פרופ' קצוביץ אריה
ד"ר רוזן גלעד
ד"ר שיפמן לימור

בית הספר
למנהל עסקים
ד"ר זילבר תמר
פרופ' יפה ישי
פרופ' לוי משה
פרופ' מושיוב גור
פרופ' קלוגר אבי

הפקולטה למתמטיקה
ולמדעי הטבע
ד"ר אבו-רזק ראאד
פרופ' אבניר דוד
פרופ' ארקין ישעיהו
פרופ' ביאלי סילביו
פרופ' ביהם עופר
פרופ' בנבניסטי נסים
פרופ' בר רועי
פרופ' גבירצמן חיים
פרופ' גלזנר עמי
פרופ' גנין אמציה
פרופ' גרושקא אלימלך
ד"ר גרין רחל
פרופ' דה-שליט אהוד
פרופ' הרט סרג'יו
ד"ר הריז דניאל
פרופ' וייס יאיר
פרופ' כהן שרה
מר כנעני רועי
פרופ' מאירסון ברוך
פרופ' מגידור מנחם
פרופ' מוטרו עוזי
גב' מושיוב הילה
פרופ' מטמון ארי
פרופ' סלע צליל
ד"ר פורת דנה
פרופ' פייטלסון דרור
פרופ' פרידלר אסף
פרופ' קופרמן אורנה
פרופ' קופרמן רז
פרופ' שולדינר שמעון
פרופ' שילר אברהם
פרופ' תשובה עידית

הפקולטה לחקלאות,
מזון וסביבה ע"ש
רוברט ה‘ סמית
ד"ר בירן יצחק
פרופ' וולפנזון דוד
פרופ' וייס דוד
פרופ' חפץ בנימין
פרופ' יובל בועז

ד"ר לוי מרגנית
ד"ר מושליון מנחם
פרופ' נוסינוביץ עמוס
ד"ר פוט הילרי
ד"ר פיכמן מרב
פרופ' פרידמן אהרון
פרופ' רבינוביץ חיים-דוד
פרופ' רוזנבוים ישראל
ד"ר רוט צבי
ד"ר ריבלין יהודית
פרופ' שורץ אמנון
ד"ר שמיר הגר-מירב

הפקולטה למשפטים
ד"ר בנשלום אילן
פרופ' גביזון רות
פרופ' גור-אריה מרים
פרופ' גליקסברג דוד
פרופ’ דוידוב גיא
פרופ' דותן יואב
פרופ' וייסבורד דוד
פרופ' חמדני אסף
ד"ר קוגלר יצחק

בית הספר לתלמידים
מחו"ל ע“ש רוטברג
גב' אטינגר-רחבי ברוריה
מר דואק אלברט
גב‘ ויידנפלד מזל
גב‘ ישראלי שרה

הפקולטה לרפואה
הוראה פרה-קלינית
פרופ' אמיר גייל
ד"ר אנגליסטר לילי
ד"ר אריהן-זכאי הדר
ד"ר בננסון שמואל
פרופ' ברגמן חגי
פרופ' ברגמן יהודית
פרופ' גביזון רות
פרופ' גרינבלט אליעזר
ד"ר גרליץ עופר
ד"ר דובינר ויקטוריה
ד"ר דונחין מילכה
פרופ' וולף דנה
ד"ר וייס רם
פרופ' זיו אהוד
פרופ' חיג'אזי עבד
פרופ' חנני מנחם
פרופ' טויטו אלקה
ד"ר יבין אילון
פרופ' יוגב דוד
פרופ' ינאי יוסף
פרופ' יערי יואל
פרופ' יפה-נוף איתן
ד"ר יקה רמי
פרופ' ישראלי יואל
ד"ר כהן אהוד
פרופ' לורברבאום-גלסקי
חיה
פרופ' ליכטנברג פסח
פרופ' ליכטשטיין דוד
פרופ' מאיר מיכאל
ד"ר מאיר קרן
פרופ' מוזס אלון
ד"ר מושקט מרדכי

פרופ' מיוחס עודד
פרופ' מנור אורלי
פרופ' משעני אייל
פרופ' נווה-מני טלי
ד"ר נוסינוביץ יצחק
ד"ר ניומרק יהודה
פרופ' סידר חיים
ד"ר עמדי אמיר
ד"ר ענבל עדי
פרופ' פולצ'ק יצחק
פרופ' פיבך איתן
פרופ' פיינסוד
אברהם
פרופ' פנט עמוס
ד"ר פפו אורית
פרופ' פרוש זאב
פרופ' קלר אביהו
פרופ' קצב-שפירא
שולמית
ד"ר קרני רותם
פרופ' קשת אלי
פרופ' רביד שוש
פרופ' רובינשטיין
אברי
פרופ‘ רוזן חיים
פרופ‘ רוטשנקר
שלמה
פרופ' שהמי אסתי
פרופ‘ שרמן יואב
פרופ' ששון שלמה
ד"ר תא-שמע רחל
ד"ר תירוש בועז
הוראה קלינית
ד"ר אברמוביץ' משה
ד"ר אלהלל-דרניצקי
מיכל
ד"ר אלקלעי אהרון
ד"ר ארבל דן
ד"ר בארי רונן
ד"ר בוגט נעמה
פרופ' בלום אלן
ד"ר בן אריה אלון
פרופ' בן חור תמיר
פרופ' בנין אייל
ד"ר ברומיקר ראובן
ד"ר ג'קובס ג'רמי
ד"ר גולדשמידט נטע
ד"ר גינוסר יהודה
ד"ר גרוס-רום איתן
ד"ר גריסרו סורינה
פרופ' הדס-הלפרין
עירית
ד"ר הילר נורית
ד"ר וייניגר קרוליין
פרופ' וייס יורם
פרופ' וייסמן צ'רלס
פרופ' חוברס איתי
ד"ר יוסקוביץ
אלכסנדר
ד"ר יזהר עוזי
ד"ר כץ רן
ד"ר לבל אודי
ד"ר לוי רונן
ד"ר לוין פיליפ
ד"ר לוריא שי
ד"ר לייבה חנה
ד"ר למדן רון
ד"ר מגד אורלי
ד"ר מדינה אהרון

ברכת האוניברסיטה נתונה לטובים שבמוריה

ד"ר מיסקין חגית
ד"ר מערבי יורם
ד"ר מרין עופר
פרופ' סגמן רונן
פרופ' סולמון אברהם
ד"ר סטלניקוביץ רות
ד"ר סלאמה שאדן
ד"ר סלע תמר
ד"ר ענב ברומיקר שרון
ד"ר ענתבי אירן
פרופ' פודה דב
פרופ' פולק אילה
פרופ' פיקאר אלי
ד"ר פישר דרורה
ד"ר קורח עמית
ד"ר רבינוביץ רון
פרופ' רונד דבורה
ד"ר שובי מוני
ד"ר שוויקי דוד

הפקולטה לרפואת שיניים
הוראה פרה-קלינית
ד"ר בכרך גילעד
ד"ר חובב אביחי
ד"ר זיני אבי
ד"ר לבני אלון
ד"ר נוסבאום גבריאל
פרופ' פלמון אהרון
פרופ' שטיינברג דורון
הוראה קלינית
ד"ר בייט נורית
ד"ר פינדלר מוטי
ד"ר צ'רנינסקי רקפת
פרופ' שטייר אריה
ד"ר שרון בולר ענת

תוכנית אבני פינה
ד"ר גלעד טל
פרופ' גפני ישעיהו
ד"ר גרינשפון יוחנן
פרופ' הד דוד
פרופ' הירש משה
ד"ר הריז דניאל
ד"ר הררי יובל
ד"ר זילבר תמר
ד"ר מורג רעיה
פרופ' פרידמן יוחנן
פרופ' קופרמן אורנה
ד"ר רוזנק אבינועם
ד"ר רינון יואב
ד"ר שיוביץ-עזרא שרון
פרופ' שנאן אביגדור

