
תעודות הצטיינות - תשע“ד

 
כמכללה המעודדת הצטיינות, אנו שמחים לפרסם את שמות הסטודנטים המצטיינים במגמות השונות באורנים

!מכללת אורנים - מצטיינים רבים לה

תואר ראשון

אורנים המכללה האקדמית לחינוך

אביטל דקלה - הכשרה לביה“ס העל-יסודי
אביטל נטלי - הכשרה לביה“ס העל-יסודי

אברהמי יאיר - מתמטיקה
אברהמי מרווה - חח“ק ולשון - מומלץ אגודה

אבשלומוב איליה - חח“ק
אדרי אביתר - היסטוריה

            
    

האריס יאיר - אנגלית
הדדי מי טל - מקרא

הולן יעל - לשון עברית
הנדלר לילאן- גיל רך

וקנין טל - הוראת מדעי הטבע והסביבה  

              
    

תואר שני

אור אורבך אפרים - הכשרה לביה“ס העל-יסודי ומקרא
אורנאי אלון - ביולוגיה

אזולאי סתיו - לשון עברית
אלבז ורד - הכשרה לביה“ס העל-יסודי ואנגלית

אליהו שגיא - חח“ק
אמסלם תקווה - הגיל הרך

            
    

זובידאת לינה - חינוך מיוחד
זיו ליטל- גיל רך

זר רותם - הכשרה לביה“ס העל-יסודי
חוש אלאא - מתמטיקה

חן רוני - חינוך מיוחד
ידלין נועם - גיל רך
יהל טלי - ביולוגיה

יצחקוב טל - חינוך מתמטי
ישראלי טל - חינוך מיוחד

לביא עומר - ביולוגיה
לוין עפרת - הכשרה לביה“ס העל-יסודי ומחשבת ישראל

            
    

www.oranim.ac.il

אקוקה ליאור - חינוך מיוחד
אשר בת אל - חינוך מיוחד והוראת מדעי הטבע והסביבה

בדש דיה - סוציולוגיה
בהלול זוהר - מקרא

ביין ארצי מרב - הכשרה לביה“ס היסודי
בן דרור מיה - הכשרה לביה“ס העל-יסודי ואזרחות

            
    

ברנר טליה- הכשרה לביה“ס העל-יסודי
גאוכמן אלה - חינוך מיוחד

גדסי סוריאס יערה - אזרחות
גדש עמית - ספרות, דרמה ומבע יצירתי

גוסטמן דיקלה - לשון עברית
גלברד אורי - חח“ק

            
    

מאירוביץ‘ שיר - הכשרה לביה“ס היסודי
מדור גילי - חינוך מיוחד

מזרחי זכאי תהילה - ערבית
מזרחי חן - חינוך

נברו דניאל - ביולוגיה
נג‘ם יארא - חינוך מיוחד

            
    

סייפן הדר - אמנות
סמעאן מאירה - ערבית

סעדי נדין - חינוך וערבית
סרוסי מורן - תקשורת

עוז טל - אמנות
עיד רנא - חינוך מיוחד

            
    

פלומבו נויה - חינוך מיוחד וחינוך מתמטי
פנחסוב ויאולטה - הכשרה לביה“ס העל-יסודי

צור אריאל - הכשרה לביה“ס העל-יסודי והיסטוריה
צפריר אורטל - גיל רך

קורן ענבר - חח“ק 
קינלה אליזבת - הכשרה לביה“ס היסודי וחינוך מתמטי

            
    

קינלה קרן - הכשרה לביה“ס היסודי וחינוך מתמטי
קלרק אדם - מתמטיקה

קסטל נועם - ביולוגיה
רוזנפלד ליטל - חינוך מיוחד וגיאוגרפיה

רוזנפלד נטע - ספרות, דרמה ומבע יצירתי
רוטמן נעמה - מחשבת ישראל

            
    

רוימי מור - ספרות, דרמה ומבע יצירתי
ריזקן חן - סוציולוגיה
רימון נורית - אמנות

רימר נועה - חח“ק
רם שחר - גיאוגרפיה

שגיא אביבה - חינוך מיוחד

            
    

גנקין יוליה - חח“ק ותשורת - מצטיינת דיקן
דהאמשה בראא- מתמטיקה

דהן מעיין - חינוך מיוחד

            
אביב גלי - ניהול וארגון מערכות חינוך    

בר יוסף מנחם - הוראה רב תחומית
ברקוביץ אילנית - מוסמך בהוראה

ברקוביץ עידית - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה
גודרוב קלרה - מוסמך בהוראה

גנאיים נרגס - הוראת המדעים בביה“ס העל-יסודי

            
    

חלבי אימאן - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה
יהלום אורון - רב תחומית

יוסוף מוחמד - הוראת המדעים בביה“ס העל-יסודי
כהן אילנית - ייעוץ חינוכי

כהן שירן - מוסמך בהוראה
לבקוביץ מירב - ייעוץ חינוכי

            
    

סנדר מאיר - מוסמך בהוראה
ספיר עזרא תמי - מוסמך בהוראה

ספקטור בת שבע - ייעוץ חינוכי
ענת זמל פוין - הוראת שפות

פרינס אילת - ייעוץ חינוכי
קולטון אביטל - מוסמך בהוראה

            
    

גנון ענת - הוראת שפות
דיאמנט אלון - מוסמך בהוראה

הראל סגל עדית - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה
וולמן סיון - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

זועבי סוהד - הוראת שפות
זיו וינד סיוון - ייעוץ חינוכי

            
    

לדור יעקוב- הוראת המדעים בביה“ס העל-יסודי
לנדא נחמה - הוראה לתלמידים בהדרה

לסרי יצחק - ניהול וארגון מערכות חינוך
מאדי מונה - ניהול וארגון מערכות חינוך

נחמיאס דנה - מוסמך בהוראה
ניידץ לזר מיכל - חינוך והוראה לתלמידים בהדרה

            
    

קינן ורה - מוסמך בהוראה
רוט דלית - הוראת שפות

רז נורית - מוסמך בהוראה
שומאף נדין - ייעוץ חינוכי

            
    

נגוסה וורקה - חח“ק
ניב סער - מתמטיקה

נצר אלעד - היסטוריה
סבו אפרת - הכשרה לביה“ס העל-יסודי

סולומון מורן - גיל רך

            
    

שולי שאדי - מתמטיקה
תנעמי נירית - חינוך מיוחד

            
    


