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סגל אקדמי זוטר - מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים

מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב- 15 אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל.

אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ- 17, המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל.
הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.

הרשימה ערוכה לפי א – ב של שמות המורים.

חוגי הוראהשם מורה

מדעי התזונהאבו אחמד נור (גב)

מדעי הצמח בחקלאותאוקסנברג עדי (גב)

רפואה וטרינריתאורגד אוריאל (פרופ)

גנטיקה והשבחהאידלין הררי עופר (מר)

מדעי הקרקע והמיםאנגל מאיה (גב)

מדעי התזונה,מדעי התזונה - תכנית בינלאומיתבוך אסף (מר)

מדעי הצמח בחקלאותבן-זאב שירן (מר)

בעלי חיים ווטרינריה,מדעי בעלי החיים,מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאותברזילי הילה (גב)

מדעי הקרקע והמיםבריוזקין ארקדי (ד"ר)

מדעי הקרקע והמיםברינט נערן (מר)

מדעי הקרקע והמיםגולדשטיין מאיה אנה (גב)

רפואה וטרינריתגלס אהוד (מר)

מדעי התזונהגלעד אבי (ד"ר)

רפואה וטרינריתגרביץ דור (מר)

ביוכימיה ומדעי המזוןגריס-פישהיימר שלי (גב)

ניהול מלונאות, משאבי מזון ותיירותהכהן יחזקאל (מר)

גנטיקה והשבחההרפזי בן (מר)



מדעי בעלי החיים,מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאותווין יוסי (ד"ר)

ביוכימיה ומדעי המזוןוינר עינה (גב)

חקלאות - תכנית מיוחדתוקנין אביטל (ד"ר)

אגרואקולוגיה ובריאות הצמחזולטי אביחי (מר)

מדעי הצמח בחקלאותזית יותם (מר)

ביוכימיה ומדעי המזוןחאבה יהושע (מר)

רפואה וטרינריתחיון אור (גב)

ביוכימיה ומדעי המזוןטל יעל (גב)

ביוכימיה ומדעי המזוןיהב שגית (גב)

מדעי הקרקע והמיםילין דוד (מר)

מדעי התזונהיניב-בכרך זהרה (פרופ)

מדעי בעלי החיים,רפואה וטרינריתיסעור-לנדאו דניאל (ד"ר)

רפואה וטרינריתיעקב דניאלה (ד"ר)

גנטיקה והשבחהישראלי אלון (מר)

מדעי בעלי החייםלוי אלון (ד"ר)

ביוכימיה ומדעי המזוןלוינגר אורן (מר)

מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאותלנדסברג משה (מר)

רפואה וטרינריתמוריק דן (ד"ר)

ביוכימיה ומדעי המזוןמירון נעמה (גב)

מדעי הצמח בחקלאותמנדל טלי (גב)

רפואה וטרינריתמנדל רועי (מר)

מדעי הצמח בחקלאותמרקוביץ אושרי (מר)

ביוכימיה ומדעי המזוןסירוטינסקיה ורה (גב)

רפואה וטרינריתסלמון חגית (גב)

רפואה וטרינריתפישמן דויד (מר)

כלכלת סביבה וניהולפלג גיל (מר)

מדעי התזונהקורל עקיבא (ד"ר)

מדעי הצמח וביוטכנולוגיה בחקלאותקנופ דוריב (גב)

גנטיקה והשבחהרביד יסמין (גב)

רפואה וטרינריתרוזנבלט דיויד (ד"ר)



רפואה וטרינריתרוזנבלט דיויד (ד"ר)

אגרואקולוגיה ובריאות הצמחרוזנברג טלי (גב)

אגרואקולוגיה ובריאות הצמחשביט רעות (גב)

גנטיקה והשבחהשטיינר אביתר (מר)

ביוכימיה ומדעי המזוןשטרן טל (גב)

מדעי הצמח בחקלאותשמואל לירן (מר)

מדעי התזונהשנהב לי אור (גב)

גנטיקה והשבחה,מדעי הצמח בחקלאותשער לידור (גב)


