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סטודנטים יקרים ,
המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע רוצה לברך אתכם לרגל פתיחת שנת הלימודים תשע"ח .
ההצלחה שלכם הינה ההצלחה של המחלקה  ,כולנו כאן בסגל האקדמי והמנהלי מגויסים לתת לכם את הכלים להצליח .
שתהיה לכם שנה של עשייה והצלחה  ,תנופה והנאה בכל מעשיכם ,מי ייתן שזו תהיה שנה שקטה ורגועה שבה נתרכז כולנו בלמידה .
לשימושכם מספר גורמים היכולים לסייע לכם :
משרדי המחלקה :
פרופ' זאב וולקוביץ –ראש המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע
גב' אורה דהן – עוזרת ראש המחלקה טל' orad@braude.ac.il 04-9901883
גב' ליאת דמתי – מזכירת המחלקה טל' liatd@braude.ac.il 04-9901902
לתיאום פגישות עם ראש המחלקה יש ליצור קשר עם מזכירת המחלקה .

 29אוקטובר 2017

שעות קבלה של יועצי המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע
תשע"ח סמסטר א'
יועצי תכנה תשע"ח סמסטר א'

שם היועץ

דואר אלקטרוני

טלפון משרד

דר' אלנה רווה

cselena@braude.ac.il

04-9901845

דר' רנטה אברוס

renata_avros@yahoo.com

04-9901862
04-9901845

דר' זכריה פרנקל

zfrenkel1@gmail.com

דר' בני מוניץ

b.mounits@gmail.com

דר' בני מוניץ

b.mounits@gmail.com

דר' ניסן לב טוב

nissanlevtov@gmail.com

04-9901862

דר' קטרינה קורנבלט

katerina@braude.ac.il

04-9901845

שעת קבלה
12:3014:30
10:3011:30
10:3011:30
10:3011:30
12:3013:30
12:3013:30
12:3013:30

יום

משרד

שנת
לימוד

שני

M213

א'

חמישי

M206

א'

חמישי

M107

א'

ראשון

חדר מרצים בניין M

ב'

שני

חדר מרצים בניין M

ב'

ראשון

M206

ג'

רביעי

M213

ד'-
ה'
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יועצי מערכות מידע תשע"ח סמסטר א'

שם היועץ

דואר אלקטרוני

טלפון משרד

שעת קבלה

יום

משרד

שנת
לימוד

דר' אלנה רווה

cselena@braude.ac.il

04-9901845

14:00-16:00

שני

M213

א'

דר' רנטה אברוס

renata_avros@yahoo.com

04-9901862

10:30-11:30

חמישי

M206

א'

דר' זכריה פרנקל

zfrenkel1@gmail.com

04-9901845

10:30-11:30

חמישי

M107

א'

דר' שינוולד שרי

sarai@braude.ac.il

04-9901862

10:30-11:30

שלישי

M206

ב'-ג'

דר' קטרינה קורנבלט

katerina@braude.ac.il

04-9901845

12:30-13:30

רביעי

M213

ד'-ה'

חונכים חברתיים לשנת הלימודים תשע"ח
נריה סעדיה – nseadia@gmail.com 052-5715323
אביה זכריה aviazharia7@gmail.com 0527470493-
תומר אברהם Tomer.Avraham92@gmail.com 052-6515188-

בברכת שנה טובה ופורייה  -המחלקה להנדסת תכנה ומערכות מידע

