
מכללת אורנים מעודדת ומטפחת מצוינות 
והצטיינות אקדמית וחברתית

תעודות הצטיינות - תשע"ה

מצטיינים תואר ראשון

מצטיינים תואר שני

אבו חמד לאנא
אביטל נטלי

אביטל דקלה
אהרוני טל

אוחיון מוריה
אופיר אילה

אוקס אולגה
אור אורבך אפרים

אלון איילת
אלימי שיר

אקוקה ליאור
ארדיטי תהילה

בהלול זהר
בוצר אסנת

ביבאר מדלין
ביין ארצי מרב

בן ארי אביה
בן דוד סיון

בן חיים מורן
בצלאל דנית
ברבל מלאני

נופר ברטל 
ברכאת אמירה

גביש יפעת
גדש עמית

גזאלין מנאר
גל מור

גרינר שקד
דגן יעל

דהאמשה בראא
דהאן אורטל
האריס יאיר
הדדי מי טל
היקינד אסי

הלפרין אודי
הנדלר אליאן

הס אנה
הרר נופר
וולפה  בן

ונונו אברהם
זין אלאדין חנאן

חפץ אלירן

חריב נופית
ידלין נעם

יוסילביץ דניאל
יוסף אור ליטל

ימין קארין
יצחקוב טל

כהן שירן
כהן רימון

כנורי עליזה
כנפי עינת
כפיר שני

מדינה שושן
מזל סיגל
מזרחי חן

מיכאלי אליה
מנשה שירי

מרקל ליאור
משש שרה

סידיס  יעקב
סלבוק אנה

סעדי נדין

עבדלחק אמל
פאר גילי

פוגל ספיר
פורמן  איילת

פטקובסקי זהר
פרץ שרי

צור אריאל
קבבג'י צליל
קבדה פקדה

קבלו ספיר
קלעי מיטל
קסטל נועם
רוטמן  נעה

חן רומנו 
ריס קרין
רם שחר

רפאלי נועה
שלח עדי

שמולביץ ענבר
שמר רעות
נופר שנייר 

ברכות לכל הסטודנטים על תעודות ההצטיינות
בלימודי התואר ותעודות ההוראה

אבו אלנעאג' אמל
אבו סמעאן ראויה

אדרי אילנית
אמור דבורה
ביננטל ענת

בן יהודה עירא
בן יעיש גלית
בן נאים שחף

בר טל סיגל
בראל נירית
ברדה רעות
ברוך חגית

ברינקר רעות
בשארה ספא

גולן אורי
גופר דנה

גורטנשטיין לבנה
גורש ענת

גנזר פזית
גסטפריינד אסף

גורנקו יוליה
דוכן מירה
האוז הדס

זגורי אורית
זהר דורית

זיד נאגי
זערורה רובא

חורש דפנה
חלילי איכלאס
חתוקאי רנדה

טל אפרת
טל שקד איילת

יוסף בדיעה
יזרעאלי עמית

ינאי מעין
ירושלמי יפעת

כהן בר אל דורית
כנפי חגית
לב איילת

להמן בסודו הדס 
לוי פזית

לילה גלית
לשם סיגל

מדלג האלה
מזאוי שוכרי ערין

מליניאק דוד
מרקו דניאלה

נאמני חגית
נדיב יעל

נחמני ששון סיגלית 
סלימאן לילא

סעיד אמירי
עבאס עטאף 

עבוד מרי

עוכאל אמירה
עסלה נסאר אחלאם

פחימה רחלה
פטאי מאיה
פרץ אסנת

קורצ'ק גלית
קלודה צפורה

קליין איל
קלריך סופיה

קרן שני
רוזן אביבית

רוזנבלום לילך
רוס סוקולסקי איזבלה

רז שריר אורנה
ריצ'רד גלית

רמון צימבלר הדס
רן מתן

שייט משולם יפעת

אורנים המכללה האקדמית לחינוך
www.oranim.ac.il


