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לימודים רב תחומיים  אביבית עבאדי סעדי   
תואר שני בתכנית מינהל מערכות  חינוך אביטל לנג     

מסלול גננות חינוך מיוחד אנה גרוזד     
מסלול גננות בת אל נאורי     

מסלול רב גילאי חינוך מיוחד דאריה צ'רני     
מדעי ההתנהגות  הדר נחמני      

מסלול גננות הילה אליה     
מסלול גננות חופית נעים     

בינמסלולי בהתמחות אנגלית יעל גנות-ביטון     
מסלול רב גילאי חינוך מיוחד ויהדות מיכל דמרי     

לימודים רב תחומיים  מירי תורג'מן      
מסלול על יסודי מתימטיקה נטע שטינמן     

לימודים רב תחומיים  תומר דקל      

מסלול יסודי מתימטיקה אודליה אמויאל    
בינמסלולי בהתמחות אנגלית אודליה עמנואל    

מסלול יסודי מתימטיקה אורן לוטטי    
מסלול גננות בת אל נאורי    

מסלול רב גילאי חינוך מיוחד  דאריה צ'רני    
מסלול יסודי טבע דנה פוקס    

מסלול גננות חינוך מיוחד הדר מלול    
מסלול על יסודי מתימטיקה לינוי שמואל    

מסלול גננות נדב חרותי    
מסלול רב גילאי חינוך מיוחד וטבע נוי טרבלסי    

מסלול על יסודי מתימטיקה סבאא עיסא    
מסלול על יסודי מתימטיקה שחף פיניאן    
בינמסלולי התמחות אנגלית תמי ולינסקי    

מסלול חינוך מיוחד אורטל כהן צמח   
מסלול חינוך מיוחד גילה מזרחי    
פסיכולוגיה חד חוגי ירדן שחף    

מדעי החיים חד חוגי לנה משניק    
פסיכולוגיה מעיין שפרלינג     

מסלול חינוך מיוחד מריה ירמייב    
פסיכולוגיה חד חוגי משי מלכה    

מסלול על יסודי ספיר יוספי    
לימודים רב תחומיים עדי דרור    

מסלול גיל רך עטר תעסה    
מסלול על יסודי רוית ציקואשווילי   

מחלקות לשון וספרות  אביחי כהן  
מחלקה לפסיכולוגיה  אור בן יצחק  

מסלול יסודי מתימטיקה אורטל תורג'מן 
תואר שני בתכנית תרבות עם ישראל והוראתה אושרית אנטבי 

מחלקות לשון ולימודים רב תחומיים  אייה אלטורי  
לימודים רב תחומיים  אילה לוי  

מסלול יסודי טבע איסרא אלעטאונה 
מחלקות לשון ומזרח תיכון אלה ניר  

מחלקה לניהול  אלכס סקקון  
לימודים רב תחומיים  גדי ליברשטיין 

תואר שני בתכנית חינוך מתמטי לבית הספר היסודי גלעד שלום  
מסלול יסודי  מתימטיקה דיקלה קלמר 

מסלול יסודי טבע דנה פוקס 
מסלול על יסודי לשון וספרות דנה )דניאלה( רטנר 

לימודים רב תחומיים  דניאל גרשון  
מסלול יסודי טבע הילה רוימי 
חטיבת הגיל הרך חנין אבו רביע 

מחלקות מדעי ההתנהגות ולימודים רב תחומיים  טליה בן-יצחק  
מדעי החיים  יעל תורג'מן גרזון  

מחלקה לכלכלה  יפעת נאור  
מחלקה לפסיכולוגיה  ירדן שחף  

מסלול יסודי  מתימטיקה לונה מוסה 
תואר שני בתכנית חינוך מיוחד לימור מליחי בן נריה 

מחלקה לניהול  לירון קרואני  
מחלקות פסיכולוגיה ולימודים רב תחומיים  מורן גבאי  

חטיבת הגיל הרך מרים אלנבארי 
מחלקה למדעי הסביבה  נואליה סול נוסנבאום  

מסלול יסודי טבע סאברין אלטורי 
מחלקות ניהול, סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  רן צוקרמן  

מסלול יסודי טבע שאקר אבו ריאש 
לימודים רב תחומיים  שחר ניסן  

מחלקות מדעי ההתנהגות ולימודים רב תחומיים  שי שמעוני  
מסלול גננות שירן אזואליס 
מדעי החיים שני בוזגלו  

קידום נוער להשכלה אלקרינאוי   הלא 
הנגשת השכלה גבוהה גולדשטיין  מרדכי 
הנגשת השכלה גבוהה ניב  ברוך       
קידום איכות הסביבה גרדנה      רוז 

העצמת אוכלוסיות מוחלשות פרץ      רחלי 

בית הספר לחינוך מרצה בתכנית הוראת המדעים            ד"ר אריאל פרוינדליך  
בית הספר לתארים מתקדמים מרצה בתכנית לחינוך מיוחד             ד"ר  הילה  פלור      

בית הספר למדעים מרצה בחטיבה ללימודי פולקלור           ד"ר חגית רפל      
בית הספר למדעים מרצה בתכנית למדעי החיים              סיוון       ד"ר  חיים 

בית הספר לחינוך ראש המסלול לגיל הרך               ד"ר  מירב אייזנברג    
בית הספר לתארים מתקדמים מרצה בתכנית לתרבות עם ישראל והוראתה     ד"ר  עזר כהנוב      

בית הספר לחינוך מרצה בתכנית להכשרת דברי ערבית להוראה    מוסא אבו גאנם      מר 

יישר כח ובהצלחה


