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בס”ד

לטקס הענקת תואר
מוסמך M.Ed.
הטקס יתקיים אי”ה ביום שלישי כ“ה בשבט תשע“ז )(21.2.17
בשעה  15:30במכללה בהיכל התרבות
מקבלי התארים והתעודות
אבגי מישל
אבהר כרמית
אברג'ל אושרת
אדר שרון
אדרי יהודית
אדרי שושנה
אוזן כהן ענבל
אוחיון רחל
אזולאי יהודית
אטדגי בת שבע
אטדגי מירב
אטיה טובה
אלביליה דליה
אלעזרי מוריה
אלפסי מינה
אמויאל גלית
אסולין מירי
אסנפי חנה
ארביב אסתר
ארמה תמרה
בהט גבריאלה
בהלקר אוסנת
בוחניק אריאלה
ביטון יוני
ביתן זוהר רוחמה

בלחדב מידר
בן-שטרית אודליה
בן-ברוך דורית
בן-נעים רחל
בן-סהל סמדר
בן-סלומון )כהן( אורית
גדסי אפרת
גואטה הילה
גיאת שני
דדון גילה
דה רוסו ציון
דהן יסמין
דיין חיה
דרובישבסקי ילנה
זגה יפה
זוהר מוריה
חג'בי ליאל
חדד אביטל
חדד אסנת
חדד אתי
חדד יוכי
חדד יעל
חדד ליבנת
חדד סיגלית
חדד שרה

חורי תהילה
טויטו איה
טויטו עטרה
טורג'מן שגית
טייב רחל
טל חנה
טרבלסי אורנה
טרבלסי איילה
טרבלסי רמה
יוסף מזל
יפרח אילנית
יפרח חננאל
יפרח שרון רחל
ישראל ענבל
ישראלי שלומית
כהן אושרית
כהן זילפה
כרדי איוט
לוי לבנת
לוקטב אינה
לחיאני חגית
ליאני אתי
מדינה אורלי
מונסונגו בת שבע

מור דייג רינת
מור צברי רויטל
מזוז דגנית
מימון תמר
מימרן אירית
מלכה ליאת
ממן הודיה
מנשה מלי
מסיקה דורין
מקטובי רויטל
נהארי רבקה
סבג דנה
סבדיה גלית
סלוק שמעון
סמימי יסכה בת אל
סעדה סלעית
סעדה שושי
סקיטל עזרי
סרוסי תהילה רחל
סרי נחמה
עדשה דורית
עזרן סהר
עמר מדלן
עשוש אילנה

הרב יצחק לוי

פרופ‘ שאול קרקובר

פרופ‘ אלי זמסקי

יו“ר העמותה

נשיא המכללה

ראש ביה“ס לתואר שני

עשוש לאה
פרג'יאן שני
פרוכטר עדית
פרפרה אוריה
פרץ -סיני נטלי
פרץ מלכה
פרץ סילבי
קדוש קלוד
קראוני מלכה
קרואני לימור
קרן ישועה עדנה
קרסיאנטה שרית
קרסנטי מירב
רודריגז פנינה
רווח סיון
רוזיליו מיטל
רוזנברג אורית
שאער סופית
שוורץ בראון איה
שוחט אושרית
שוקרון יעקב
שטרית רחל
שטרית שמרית
שלי אושרית
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