יסודי
אבגי נופר
אבו גאמע אנסאף
אבו זאיד פידא
אבו חאמד אקתימאל
אבו חאמד עאמר
אבו חמאד אחמד
אבו כוש פאטמה
אבו מועמר מוחמד
אבו סבייח האיל
אבו סבילה נג'אח
אבו סהיבאן חולה
אבו עפאש אמל
אבו עפאש תגריד
אבו עראר זהרא
אבו פריח סמאח
אבו קוש חאילה
אבו קוש כדיר
אבו רביעה פאטמה
אבו רקייק סוזאן
אבוחצירה בת אל אפרת
אבוקרט בר
אבנילוב מורן
אברמוב דליה מיכל
אגאי אדווה
אהרון ספיר
אוזן מור
אזברגה מראם
אלאטרש בדרי
אלאסלע רחמה
אלאעסם חמידה
אלדדא  -אבו רטיוש הבה
אלדניפרי עואטף בהצטיינות
אלהואשלה איאת
אלולידי חליל
אלזיאדנה אמל
אלטורי אלא
אלטלאלקה אנואר

רשימת הבוגרים
תואר  B.Edותעודת הוראה
אלטללקה ג'יהאד
אלימלך רון
אלמשעלי טל בהצטיינות יתרה
אלנסאסרה מנאל
אלנעאמי חאולה
אלסייד רחמה
אלעטאונה וטן
אלעטאונה נור
אלעמור אמאל
אלעמור סוהא
אלעמראני מנאר בהצטיינות
אלעמראני סמאח
אלענאמי סאמי
אלענמי רוחייה
אלפיומי אחמד
אלצאנע סמיר
אלקרעאן מונה בהצטיינות
אמסלם נופר
אמר שלי
ארזואן מילס נופר
בוחניק  -רחמנוב עדן
בוקובזה שיר
בן ברוך נופר
בן ברוך רותם
בן דוד לינוי
גלאד נסרין
גרפי ניצן בהצטיינות יתרה
דניאלפור בר אדל
זגורי אדווה
חדד אורטל
חיימוב טל
יוסף מור
ינקו עדי
יפרח רוני
ישי עופרי
כאליף נוי בהצטיינות
כהן אורנה
ללייב הדסה
מגדל מור

מימון מורן
נהורי הדר
נודלמן חנה
נסאסרה סלימה
סולומוני לינוי
סולימני לידר
סמך שובל
סרוסי נילי
פלס ספיר
צברי ליהי
קב -ונקי זהבה
קטנוב אביטל
שטרקר הדס
שקסתא  -כהן ורד בהצטיינות יתרה

יסודי  -תל"מ
אבו גאנם וורדה
אבו האני נדא
אבו טאהא אסלאם
אבו כף מרים
אבו עגאג יסמין
אבו עמרה מג'דה
אבו עפאש ראני
אבו קוידר איאת
אבו קוידר נור
אבו קוש יסמין
אלאעסם יסמין
אלאעסם סמאח
אלטלקאת שורוק
אלמכאוי פרדוס בהצטיינות
אלעטאונה ננסי
חמדיה איאת

על-יסודי
אבו אלקיעאן פאדי
אבו גודה אומאן

אבו זאיד קאיד
אבו טהה חנאן
אבו כף עומר
אבו כף קאוסר
אבו מדיעם אפא
אבו מוסא רניה
אבו סויס סמר
אבו סיאם סוהד
אבו ענזה תחריר
אבו פריחה רנא
אבו קוידר מרים
אבו רכבה רשא
אבונאדי נהלה
אבן נסיר סוהא
אלאסד איה
אלאסד דינה
אלאסד חאנין
אלבטיחאת סומיא
אלדרארג'ה סאלם
אלהואשלה אדם
אלמחדי נהלא
אלנאברי פיסל בהצטיינות
אלנבארי הייבה
אלעאסם אימאן
אלעטאונה דוניא
אלעטאונה סברין
אלעטאונה עבאס
אלעטאונה רחמה
אלענאמי סמיחה
אלעתאיקה אסרא
אלקריני איה
אסד סלאח
בן חמו אביה
בן נסיר אסרא
בן קימון טל פלורנס
גבאי נטלי
גבועה שירין
גודה סג'וד
ושאח חביבה

חזן עינת
חנן שרית
טלאלקה רוואן
טרבלסי אורטל
יעקובוב ז'אנה בהצטיינות
לוגסי אביבית
מחדי סוהיר
מלציק בן דוד סיון
נבאברה עזיזה
נבארי מונה בהצטיינות
סויסה לינוי
עמיר זוהר
עמראן נהלה
פואז אמירה
צרויה-מזוז רחל
קורבשי צליל
קלימי חופית
רבר טויב ורדית
רחמים סלעית
שטיינברג קרנית שרה
שלו יבגניה בהצטיינות יתרה
שמואלי נועם

על-יסודי שבילים
אינוז איילה
אלון טל
אלחייני ענבל
אלמליח מאיה בהצטיינות יתרה
בן זינו גלית
גון אייל
גיל רותי בהצטיינות
גפן איילת
דיכטר מאור
דמרי גיא
הראל דרור בהצטיינות
חדד טל לילך

רשימת הבוגרים
תואר  B.Edותעודת הוראה
טולדנו קרן בהצטיינות יתרה
טל לוטן
טל סיון
יורוביץ ארנון
יזרעאלי סהר
כהן לבנה
לוי מלכה נטעלי
ליבי דורין
מאורחי שירה
מזוז הילה
מלול דבורה
מלינוב אלי
סויסה מירי
סספורטס טליה
סרודי יסמין
עומר גבריאל
פליישר מורן
צבירי רננה
קדם תמר שרה
קופייקה בלה
שאלתיאל הדר
שדה אביאל

גננות
אבו חג'אג' אזהאר
אבו עראר דועה
אבו עראר הנאר
אבו עראר מרווה
אבו פריחה סוהא
אבו קוידר מנאל
אבו קוש אסרא
אבו קוש יסמין
אבו רביעה מראחב
אבוטבול מורן
אלאעסם דוניה
אלאעסם נוהא
אלבאטל אקראם בהצטיינות
אלגנייב ליאורה
אלהואשלה אמאל

אלולידי הודא
אלורידי תסאהיל בהצטיינות
אלטורי עזיזה
אללוף לירז
אלעוקה איאת
אלקדיים מאי
אמסלם דניאל
בדר יאסמין
בוקובזה בת אל
בורגמן גילי
ביטון סיון
בן זקן שרון
ברוך הילה
גבאי רעות
גוזלן לידור
גונטוב ליאור
גנאמי אימאן
דוודי שירלי
הואשלה הודא
וינמן נופר
ויצמן הילה
חדד אברהם עדן בהצטיינות
חדד אורטל
חורי בת אל
חמאמדה וופא
חנוכה אביה
חסין לידור
יהושע לוטם
לוייב לירז
לנקרי גל בהצטיינות
מלכה מרים
נאבל ליאת
נסאסרה עביר
סילברמן שירי
סמואל עינת
עמארנה אלא
עמארנה דועאא
פרטוק אילאיל
קרניאל אורי
שדדי גל בהצטיינות
שילון נועה

שם-טוב ברגל כרמית
שמילוביץ מיכל
שריקי ליאור

חינוך מיוחד
אדמוב יפית
בן מלך ספיר
בן עזרא גילי
בן שבת ענבל
ברגל ענבל
דביטשוילי אנה
דיין אוראל
דיין שני
הדרי רז
זנו דור
טמיאט יהודית
יהודה אדווה
כהן זוהר
כהן עדן
כנרי תום
מורדכוביץ מזל
מזוז חן
מלכה ורד
נגר הדר
סאסי ספיר בהצטיינות יתרה
סבגי נופר
סירקוסטה אוולין
פלקוביץ פאר
ציצלסקי שני
צפרירי ליז בהצטיינות יתרה
צרפתי ליאת
קבליארי ענבר
קופץ' נועה
שפירו ניקול

אמנות
אבו גויעד ספא
אבו חמאד חיאת
אבו עמרה פאטמה
אבו עראר איסלם
אבו עראר אסלם
אבו רכבה אבתיסאם
אלזיאדנה סמאח
אלמסעודיין רים
ישראלוב אולסיה
לוי שירן
ציגנוב מרגריטה בהצטיינות
שחף אור
קדח מיסאנה

חינוך גופני
אבו בכר שאהר
אבו האני האשם
אבו הלאל שורוק
אבו חמאד מאג'די
אבו סבית זאהר
אבו סעלוק מחמד
אבו עסבה אימאן
אבו קיעאן איימן
אבוניל אוסאמה
אלולאידה חאלד
אלולאידה מחמד
אלטורי אמיר
אליה ורדית
אלעטאונה הנא
אלפיומי מוחמד
אלקסלי שמעון
אלקרינאוי ספא
אסד מורן
בדראן חרב פאתן
בדראן מוחמד
בוחבוט אברהם
בינמן ליאור

בלנקי ולד
בן אריה נאור
ברדה קורל
ג'בארין מוחמד
גרשון אורטל
דביר פדיה
דחלה אחמד
דחלה סלים
דרבי ניהאל
ויצמן טוהר
ותד עמרו
זידאן חאזם
חג' דאוד אלא
חיפי דניאלה
חמאמדה יוסרא
יאסין אסמא
יהב ברגל הדר
יפת מיכל
לוי אביעד
מוסא אחלס
מחלב אביתר
ממן אביה
מנין נוה
מתתיהו אורן
נסאסרה עיסא
נסאסרה שהאין
נסאר וילא
סלע שלי בהצטיינות
עאסלה אחמד
עאסלה יוסף
עלואן מוחמד
פטום תחריר
פרץ מיכל
צפריר רוז
קבהא מואמן
קרבץ קריסטינה
ריאן חיר
שוקרון ישי
שמוחה עוז חכם
שקד דניאל בהצטיינות
שרקייה נידא

