




רשימת הבוגרים
תואר B.Ed ותעודת הוראה

אבו גאמע אסמהן 
אבו חמאד גזאיה 

אבו סיאם יסמין בהצטיינות
אבו סעלוק אמנה 
אבו עבייד אנבאל 
אבו עשיבה יוסרה 
אבו קוש פאטמה 
אבו רביעה מונה 

אבו שהאב חלימה 
אבו שולדום קוקב 

אבו תקפה דועה 
אבו תקפה נרימאן 

אבן חמאד יסמין 
אברמיצקי מריה 

אהרוני נטלי 
אוזן הילה 

אילת לימור 
אלבאז רודינה 
אלבז רוחמה 

אלבטאל חנאן 
אלגואעין חדיגה 

אלגרבלי שלומית 
אלדדה הלא 

אלהואשלה חיתאם 
אלהואשלה מרים 

אלוש בתאל 
אלחמאמדה מנאל 

אליהו לואיזה 
אלנבארי ג'מילה 

אלסייד נעמה 
אלסייד נעמה 

אלסללמי צוהלה 
אלעוקה מרים 

אלעטאונה ג'מילה 
אלעמור אזדהאר 

אלצאנע הנד 
אלתיאהא בדר 
אמסלם אורטל 

אסד יסמין 
אעמור אסראג 

בלדרן רויטל 
בלכמן אביטל 

בן זינו מעיין 
בן נסיר קותר 
בן סימון אדוה 
בר לב אוראל 

גורליק ויקטוריה 
גילאור- ויסלר עינת 

גלעד בלה 
גרמן פזית 

דהן שיר 
דהן איריס 

דהן -מלול שני 
דיין אורית 

הושמנד אדוה 
וייבשניידר שולמית 

חן נעמה 
חן חגית 

חניבד נגה 
טל לאה 

טנצורה טניה 
ישראלי שנהב בהצטיינות יתרה

כהן רחלי 
כהן- נגב חנית 

לוי הילה 
לוי ירדן 

ליין ויקטוריה 
מויאל שני 

מחאמיד סמירה 
מימון אסתר 

מכליס-סלומון מיכל 
ממן סרוסי מורן 
מסאלחה ורדה 
מסעודין נג'אח 

מצ'ניקוב אירינה 
מצליח מירי 

נאור טל 
נגה מירי 

נידם מיכל 
נעים תאיר 

סואעד אבו סויד בותיאנה 
סלהוב מירב 

פיטוסי שירלי 
פרץ רבקה 

צ'רי גלית 
קונפינו דיה 

קפנגאוז טטיאנה בהצטיינות
רובין זוהר שרה 

שלמה פאר 
שמשון-דביקה אילה 

שר-פרץ אפרת 
שריג אסנת בהצטיינות

אבו אלעסל סולטן 
אבו ג'ויעד אימאן 

אבו גאנם חנאן 
אבו גודה יסמין 

אבו גליון רחמה 
אבו גרדוד ווטפה 
אבו זעילה אימאן 

אבו חאמד איסלם 
אבו חאמד נדא 

אבו חאמד סוהר 
אבו חמיד חמידי 

אבו חמיד אברהים 
אבו כף הנד 

אבו כף ח'אלד 
אבו לטייף אמיר 

אבו סבית מיסון בהצטיינות
אבו סדרה עופר 
אבו עאבד דועא 

אבו עאבד אמירה 
אבו עראר סיהאם 

אבו עראר פאדי 
אבו עשיבה מאג'די 

אבו קוידר מוסא 
אבו קוידר אמירה 

אבו ראשד סיהאם 
אבו ראשד  סברין 
אבו רוסתום פאיק 

אביסרור חגית 
אבן חגייה אחמד 

אבן מוחה נועה 
אוחנה אורטל 

אחבניאן מרזוק 
אטרש חסן 

אלאטרש אסמהאן 
אלאפיניש ספא 

אלאפיניש אחלאם 
אלבז סמדר 

אלהוזייל יסמין 
אלול יסמין 

אלורידי עודה 
אלזיאדנה  לובנה 

אלחריזי אסמא בהצטיינות
אלטורי סאוסאן 

אלטורי סוהה 
אלטורי  אסלאם 
אלמג'ירה הודה 
אלמליח תהילה 

אלמקייס צליל בהצטיינות יתרה
אלנבארי מחמוד 

אלנבארי נהלה 
אלנסאסרה אסמעיל 

אלנצאצרה נורה 
אלעוקבי נועה 

אלעטאונה חנאן 
אלעטאונה דועא 
אלעטאונה יאסר 

אלעמור אמיר 
אלעמור  תחריר 

אלעציבי אסלאם 
אלערגאן עביר 
אלצאנע מוסא 

אלקרינאוי היבה 
אלקרינאוי עראבי 

אלקרינאוי שרין 
אלקרם עדנאן 

אמונה אסתי 
בוטבול יעל 

בן יהודה מיכל 
ברברמן שירלי בהצטיינות

בשירי תהילה 

גרין תהילה 
דיין מיכל 

דמרי דנה 
דנון סיגלית 

דראיעה חנין 
חאג' יחיא סוהל 
חואגרה אוסמה 

טלקר שרונה 
יאסין לולו 

יוסף באסם 
יצחק גנית 

כהן לירז 
כהן יעל 

כהן עפרה 
לסרי ג'ולי 

מורד נאוה 
מלול פנינה 

מרקס דורית 
נבארי הודא בהצטיינות

נידם מירי 
נסאסרה מליחה 

סראיעה טהאר 
עג'מי ח'אלד 

עמר מור 
ערגאן מיאדה 

פופליקר-שטרית מורן 
פרץ מירב 
פרץ שירן  

קליין שימרית 
קליין נורית 

רז גלית 
רייס רינה 

שוקרון רחל 
שמעיה איילת

גננות וגיל רך  יסודי
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אמנות 
אליאס מרים
בן לולו  שירן

חלפון ציפי
יקו אדרי אודט

עוסמאן דינה

חינוך גופני 
אבו מדיגם איסמאעיל 

אבו מעמר תאמר 
אבו עראר אמיר 

אבו קיעאן עאטף 
אביהר-קושנרופ נעמי 

אטיאס רבקה 
אילוז יוסי 
אילוז דנה 

אלדבח הדס 
אליהו ראובן 

אלעטאונה אמירה 
אלעמור סולמאן 

ארז טל 
בכר אביעד 

בן שלוש יצחק 
גייר רעות 
דידי רוית 

זבורקו אלה בהצטיינות
חבשי פדואה 

לוזון איתי 
פולק אייל 
פרץ מאור 

צימרמן יגאל 
קפרי לירן 

רבין עדי בהצטיינות
רזניקוב דמיטרי 

ריזמן מישל 
שלבי  אחמד 

חינוך מיוחד
אבו שקרה סמאהר 

אבן סעיד אפנאן 
אוחיון ורד 

אלמכאוי תחריר 
אלקרינאוי אנואר 

אשר מאיה 
אשרוב חן בהצטיינות

בייליס רוית 
בן אריה איילה 
בן טובים ימית 
ברנט ג'סיקה 

גולדפרב יפעת 
גרינפלד מור 

היבשר-גלילי נעמה 
הררי אושרית 

ורד טלי 
ישעיהו דניאלה 

לוי סיתוונית 
לוי לידור 

ליליאן אסתר 
מוריס שי 

מיכלבסקי מריאנה 
מכאוי מנאר 

מנדיל-ארז יעל 
מרקוביץ גלית 
נבארי מחמד 

עבד אלגני מוסא סוהא 
פיקדו עליזה 

פלח עידית 

פליגל מרינה 
צדוק אתי 

צחי רוני 
קטורזה אדווה 

קראקרה באסל 
קרמר מעיין 

רובין אשכנזי שחף 
שפירא חנה 

הטובים לחינוך בנגב
אבידן אופיר

אלמליח אילן
גל רם

גלזר גיל
זגרון יוסף
חדד רפי

טבול שמעון-אבנר
יונה רון

כהן אליהו
לוי אופיר

מוסקוביץ מיכאל
מיכאלה רמי

מלכא יואל
מעוז ישראל

נוימן דורון
סעדיה אברהם

עובד חינוך-סוכנות
בן חמו צפנת בהצטיינות

דרעי אחווה 
חכמון שמרית 

ריסין אולגה 

על-יסודי 
אבו בראק אסמא 
אבו גאנם דואניה 

אבו חאמד איברהים 
אבו לטיף חנאן 

אבו סיאח רג'אא 
אבו סיאם אימאן 

אבו סעד סעד 
אבו עיאדה עומר 

אבו עיאדה סלמאה 
אבו פריח מיסון 

אבו קוידר אסמא 
אבו קוש אמירה 
אבו רביעה אדיר 

אבו רמשה אינעאם בהצטיינות
אבו שארב חלוד 
אבוחצירה  מעיין 

אבינו מיטל 
אבוטבול מורד נועה 

אבן ברי הייגר 
אבן חמאד אסואן 

אוברשטיין  אריאל בהצטיינות
אזברגה מוניר 
איאיסו זוהרה 
אייזנברג יבגני 

אלאטרש יסמין 
אלאסד אסמה 

אלאעסם אימאן 

אלבאז מחמד 
אלגעאר סוהיר 

אלגפיר אבתיסאם 
אלדדא אסמא 

אלהוזייל עאישה 
אלהוזייל אזהאר 

אלון דנה 
אלנעאמי רודיינה 

אלסייד דימה 
אלעד דניאל 

אלעטאונה יסמין  
אלעטאונה אפנאן בהצטיינות 

אלעטאונה אחלאם 
אלעטאונה מיסא 

אלעטאונה עלי 
אלעטאונה  עולה 

אלעטאונה  פהימה 
אלעמור  נור 

אלקרינאוי איסלאם 
אלקרינאוי ופא 

אלקרעאן מחמד 
אעמור אשרף 

ארבל עינב 
ביטון אילנית 

בן דויד אוראל אורלי 
בן שמחון חני 

דולב אורן 

דוליצקי סיגל  
דיטשי אורית  בהצטיינות

הואשלה אמל 
חדד רינה 

חיימס דיקלה 
טואטי משה 
טורי אמירה 

טרבייה סעיד 
יוסף אביבה 

מאטייב-שמאייב אירינה 
נבאברה מימונה 

סרסור ליזה 
עדרי סיון 

עטאונה חאתם 
פרידמן מיכאל 

צ'ונג צ'ו  יאנג 
קרואני איילת 
קרעאן סאלם 
שגב קלאודיה 

שחף בן 
שלבי סיאדה 

רשימת הבוגרים
תואר B.Ed ותעודת הוראה
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יעוץ חינוכי
אבו רמשה מונירה בהצטיינות 

אברג'יל שרלי 
אגבריה סמאהר 

אהרון קטי 
אלחמאמדה מרים 

אלעטאונה אסמהין בהצטיינות
אלעמור מונה 

אלעסיבי עליה 
אלקרינאוי סועד 

אנטמן יפעת בהצטיינות 
ברס מרדכי 

וולין יפרח ססיליה 
וייס ענת 

זילברצוויג אני בהצטיינות יתרה
חביב אללה סמאהר 

חסון יפעת 
טבע דפנה 
טובי אורית 
מידר הגר 

משעל למא 
מתיוס בכרך יעל בהצטיינות

עמרן חוליה 
פרנג'י שרה 

קוזי אוזנה רונית 
קויפמן מיכל

ראופר יוסי 
רבינשטיין ירמיהו 

רויזמן אורנית 
שפר שרון 

תדהר רינה 

למידה והוראה
אבו-כף מרעי 

אביטל-ביטון נילי בהצטיינות
אברג'יל יוסי 

אגדי שלומית בהצטיינות
אילתי ורד-רוזה 

אליהו מירב 
אסייג רותי 

בן שושן שרונה 
גליקליס ענבל 

ורד לימור 
טל מרינה 

לוצ'נסקי סבטלנה 
נבאברה עליה 

נג'ר לילך 

רשימת הבוגרים
M.Ed תואר
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