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 בפקולטה למשפטים  הצטיינות דיקן בשנת תש"פ 

 
 

 אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן  .1
חישוב ממוצע הציונים של תלמיד לצורך קביעת רשימת מצטייני הדיקן יבוסס על 
ממוצע הציונים של קורסים בהיקף המפורט להלן. תלמיד שמספר נקודות הזכות שבהן 
יש לו ציונים נופל ממספר נקודות הזכות הנדרש להלן, או שחסרות לו נקודות בקורסי 

 כל להכלל ברשימת הדיקן.חובה או בחירה בהרכב הנדרש להלן, לא יו
 נ"ז בשיעורי חובה.  27לכל תלמיד יחושבו    שנה א': (1)

 נ"ז. 23לכל תלמיד יחושבו  ' דוברי אנגלית:אשנה 
 נ"ז. 44לכל תלמיד יחושבו  שנה א' תוכנית ההשלמה:

 נ"ז.  22לכל תלמיד יחושבו  שנה א' אקדמאים:
נ"ז בשיעורי החובה    34נ"ז על פי הפירוט הבא:    40לכל תלמיד יחושבו    שנה ב': (2)

 נ"ז בקורסי בחירה.  6-ו
נ"ז  44נ"ז על פי הפירוט הבא:  50לכל תלמיד יחושבו  שנה ב' דוברי אנגלית:

 .       נ"ז בקורסי בחירה 6-בשיעורי החובה ו
נ"ז בשיעורי    30נ"ז על פי הפירוט הבא:    36לכל תלמיד יחושבו    שנה ב' אקדמאים:

 נ"ז בקורסי בחירה. 6-החובה ו
נ"ז בשיעורי החובה    26נ"ז על פי הפירוט הבא :    38לכל תלמיד יחושבו    שנה ג': (3)

 נ"ז בקורסי בחירה/סמינריון.  12-ו
   נ"ז בשיעורי חובה. 13לכל תלמיד יחושבו  שנה ד': (4)

 . נ"ז בשיעורי חובה 9לכל תלמיד יחושבו : ' דוברי אנגלית דשנה       
נ"ז על פי הפירוט   32: לכל תלמיד יחושבו אקדמאים שלומדים את שנים ג'+ד' (5)

נ"ז מתוך הנקודות   8נ"ז שנה ד'(,    11נ"ז שנה ג',    13נ"ז בשיעורי החובה )  24הבא:  
 של קורסי הבחירה והסמינריון. 

טים ומנהל עסקים לתואר כפול במשפ אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן (6)
 :בשפה העברית

  .נ"ז 42שנה א': 
  .נ"ז 44 שנה ב':
 נ"ז. 45 שנה ג': 
 נ"ז. 44שנה ד': 

לתואר כפול במשפטים ומנהל עסקים  אופן חישוב הממוצע לרשימת הדיקן (7)
 :בשפה האנגלית

  .נ"ז 60שנה א': 
  .נ"ז 49 שנה ב':
 נ"ז. 52 שנה ג': 
 נ"ז. 25שנה ד': 

 
 : לתואר כפול במשפטים וחשבונאות הממוצע לרשימת הדיקןאופן חישוב  (8)

  .נ"ז 50שנה א': 
  .נ"ז 53 שנה ב':
 נ"ז. 56 שנה ג': 
 נ"ז. 36שנה ד': 

 בתארים השניים אין הצטיינות דיקן בכל שנת לימוד אלא רק הצטיינות בתואר. (9)
שנה. לכל שנתון יחושבו במסגרת נקודות החובה רק קורסי חובה השייכים לאותה   (10)

ציוני קורסי חובה שהתלמיד משלים משנים קודמות לא ייכללו בחישוב הממוצע 
 לרשימת הדיקן באותה שנה.



הקורס רמת מתקדמים ב' באנגלית כשפה זרה לא נכלל ברשימת קורסי החובה   (11)
 לצורך הצטיינות. 

ציונים שיינתנו או ישונו לאחר שפורסמה רשימת מצטיינים טנטטיבית על לוחות   (12)
 לא ייכללו בממוצע לחישוב הצטיינות. המודעות 

תלמיד שנה ד', שקיבל פטור מקורס חובה ומס' הנקודות שלו לחישוב הממוצע   (13)
 יפחת ממספר נקודות החובה הנדרש בשנה זו, לא ייכלל ברשימת המצטיינים.

ברשימת הדיקן ייכללו התלמידים המצטיינים שבשנתון, הלומדים תוכנית לימודים   (14)
, ושממוצע ציוניהם 90 -ע שלהם באותה שנה אינו נופל ממלאה, שהציון הממוצ

 מלגות כספיות,  העליונים של כלל תלמידי השנה שבה הם רשומים.  7%נמצא בין 
 עליונים.  5%- במידה ויחולקו, ינתנו רק ל

תלמידים בעלי תואר אקדמי קודם אשר לומדים את שנים ג' וד' באותה שנת  (15)
של שנה ג', במידה  5%-חורגים מעבר ללימוד יכנסו לרשימת הדיקן גם אם הם 

 וציונם הממוצע גבוה יותר מהציון הנמוך ביותר ברשימת הדיקן הרגילה של שנה ד' 
הציונים הסופיים המופיעים בגליון הציונים, הינם מעוגלים. חישוב הממוצע    (16)

 לרשימת דיקן יעשה על פי הציון המעוגל שמופיע בגליון הציונים. 
 


