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המוסמך.   לימודי  סיום  את  החוגגים  תשע"ו  שנה"ל  מוסמכי   2766 ב-  גאה  חיפה  באוניברסיטת  והמנהלי  האקדמי  הסגל 
לימודי התואר השני מהווים נדבך חשוב בהתפתחות האקדמית של כל אחת ואחד מכם, בתחומי מדעי הרוח, מדעי החברה, 

מדעי הטבע, חינוך, מדעי הרווחה והבריאות, משפטים וניהול.

עולם הרעיונות והדעת ומכלול נושאי הלימוד ועבודות המחקר מביאים לידי ביטוי את האתגר האינטלקטואלי שהיה מנת 
חלקכם במהלך השנים בהם שהיתם בין כתלי המוסד. 

החיים  מרקם  ולקהילה.  לחברה  ובתרומה  עניפה  אקדמית  מחקרית,  פעילות  של  בשילוב  מצטיינת  חיפה  אוניברסיטת 
באוניברסיטת חיפה הינו תמונת ראי של החברה הישראלית המשתפת פעולה בדו-קיום אמיתי – "ישראליות משותפת".

יעד מרכזי בשנים הקרובות הינו הפיכתה של אוניברסיטת חיפה לאוניברסיטה בינלאומית. ככזו, שוקדת האוניברסיטה על 
פתיחת תוכניות לימודים באנגלית, חתימה על הסכמים לשיתופי פעולה עם אוניברסיטאות מובילות בחו"ל, עידוד חילופי 
סגל אקדמי וסטודנטים עם אוניברסיטאות בחו"ל ושיתוף פעולה מחקרי בין חוקרים מאוניברסיטת חיפה לחוקרים מובלים 

מחו"ל. 

חזונה של האוניברסיטה, שאיפה למצוינות, חתירה לבינה ודעת והתווית עקרונות של כבוד האדם, חירותו,  זכויותיו ושוויון בין 
העמים והמינים,  בוודאי ילוו אתכם בדרככם החדשה. 

טקס הענקת תואר "מוסמך האוניברסיטה" מסמל סיום מוצלח של שלב משמעותי בחייכם. פירות המאמץ אותו השקעתם, 
עתידים להשפיע על השתלבותכם בעולם העבודה או בעולם האקדמי במסגרת לימודיכם לתואר השלישי.

הסגל האקדמי והמנהלי באוניברסיטת חיפה שקד על הכשרתכם והעניק לכם תשתית מחקרית ולימודית מהטובות בארץ, 
ספרייה אוניברסיטאית - עליה גאוותנו - מערכות מיחשוב מהמתקדמות,  מעבדות מחקר  וחוקרים מעולים שסייעו לכם 

בהנחלת הידע ובגיבוש דרך התבוננות ומחקר בהירה, מתודית ומעמיקה.  
המחקריים  הכלים  וכי  והחברה,  המדע  לתועלת  המקצועית  והעשייה  המחקר  בשדה  חיל  לעשות  תוסיפו  כי  תקווה  אנו 

והערכים אותם רכשתם יסייעו לכם בהמשך הדרך. 
במעמד זה שלוחה ברכתנו גם לבני המשפחות שניצבו לצידכם ותמכו בכם. אנו סמוכים ובטוחים כי תעשו שימוש  בכלים 
אותם רכשתם באופן אחראי ומושכל, תהוו מקור גאווה לכולנו ותסייעו לכונן חברה מתוקנת, נאורה, מפותחת וסובלנית יותר. 

היו שגרירים נאמנים לא רק לתחום התמחותכם, כי אם גם לערכים האנושיים האוניברסאליים שביקשנו להקנות לכם.      
גאוותנו בכם וציפיותינו גדולות. 
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הפקולטה למדעי הרוח



החוג לאמנות יצירה

עינתאמירגב'
איילת השחרדביריגב'
בהצטיינותענבלמנדס-פלורגב'
מורןפישרגב'
אלונהפרידברגגב'
מחמודקייסמר

החוג לארכיאולוגיה

אליסוןגורןגב'
רחלגותגב'
אדריאןגנורגב'
יאנהויטקלובגב'
אמירחטיבמר
אנהחלטובגב'
מורטבנקין-חינדיגב'
גביינצ'יקגב'
בהצטיינותמרבכוריגב'
עבדאללהמוקארימר
נבילמוקלדהמר
שיריןמחאג'נהגב'
אילהעמירגב'
בהצטיינותעתליהפדידהגב'
הילהקובריגוגב'
ראובןקפולמר
גיתיתרפאלגב'
בהצטיינותמירבשיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםזוהרתורגמןגב'

החוג להיסטוריה כללית

בהצטיינותתמרבראלגב'
שיברגרבאום גולןמר
ליאורגולןמר
בהצטיינותנדבגפןמר
ראובןגרשוןמר
אבנרגרשונימר
יורםהורוביץמר



דיאלהותדגב'
סוהאדחאמדגב'
רזלוימר
עדאלהסאחוריגב'
צלילפרלמןגב'
עדיקוראיןמר
שמעיה דודקנופלרמר
עמיתרפופורטמר
בהצטיינותאהרוןשקדמר

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון

מראםאבו אלהיגאגב'
לילהאבו רוקןגב'
אושרהאדריגב'
לינויבוהארוןגב'
סוהאדחמאיסיגב'
חאולהחסןגב'
אדםחפץמר
גסאןסולטאןמר
מרואעאסיגב'
יעלקאופמןגב'
נתנאלרבקיןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםתומרשפורןמר

החוג להיסטוריה של עם ישראל

אודטאבוחציראגב'
אוריתאבליגב'
הדסאברגילגב'
חןאברהםמר
גליתאהרוןגב'
שיאוחיוןמר
איריתאורבך שמעוניגב'
סיגלאזולאיגב'
יוסיאטיאסמר
רחלאלהררגב'
גליאליעזרגב'
חניאלפסיגב'
משה אביאלפסימר



רואיאלקבץמר
שאולאסוליןמר
עופראפרתמר
לביאאריהמר
בהצטיינותטליארמוןגב'
אסףבגאיומר
קרןבוזגלוגב'
מריםבוכריסגב'
מריוסביברמר
שנירביטוןמר
תומרביטוןמר
עלאבכרייהמר
איריתבלגזלגב'
משהבללימר
שירי תהילהבן אליהוגב'
אילניתבן חמוגב'
לימורבן נתןגב'
בהצטיינותליאורבן סימוןמר
שלמהבן עזראמר
אורןבן ששוןמר
ינוןבנימיןמר
מקסיםברובקיןמר
אסףברנסמר
דוריתברקגב'
ג'וניג'הג'אהמר
לנאגאנםגב'
ענתגבאיגב'
בהצטיינותיפעתגהסיגב'
אושרהגואטהגב'
חןגורדוןמר
זהבהגורןגב'
בהצטיינותחוהגזיתגב'
איילגרמאימר
טיהדבראשוויליגב'
דקלהדהןגב'
אשרדודמר
גליתדוידוביץגב'
רחלידינוגב'
בוריסדנילובמר



שלידראיגב'
אלעדדרורמר
שלומידרחימר
שלומיתדרעיגב'
פריהורןמר
בהאהייבמר
כאמלהייבמר
איתיהנדלסמןמר
בהצטיינותשרוןהנדלסמןגב'
בהצטיינותאליהוהרושמר
נאורהרושמר
בהצטיינותמיריוונונוגב'
אורליויימןגב'
מקסיםוילנרמר
דןויניקמר
מרגליתוכטלגב'
בהצטיינותחאלדזועבימר
אורליזלצמןגב'
בהצטיינותגליתזנוגב'
שרוןזנטימר
סלימאןח'טיבמר
אנגאםחוסייסיגב'
נאורחינגהמר
משהטבנקיןמר
טלטבשימר
אביעדיושעימר
אוריתיחזקאלגב'
רומןיירמנקומר
בתיהכהןגב'
חליכהןגב'
לילךכהןגב'
עיינהכהןגב'
אהודכספימר
יוגב  משהלביאמר
אורייןלוימר
ניסיםלוימר
רינהלויגב'
אביטלמוזסגב'
ויסאםמוסטפאמר



אלמוגמורמר
אדירמזוזמר
דניאלמזרחימר
לימורמזרחיגב'
שרוןמזרחימר
טניהמזרסקיגב'
רוניתמעלםגב'
אורלימרבנטגב'
ג'אדהמרואתגב'
רעותמרןגב'
לימורמשהגב'
תוםנבוןמר
יניבנגרמר
אושריתנפתליגב'
מירוןנצרמר
עליסאלםמר
איילהסילמןגב'
אוסאמהסלאמהמר
אלכססמוליאנסקימר
עלאאעאמרמר
בלאלעואדמר
הדרעמרגב'
רביבעמרמר
אביעמרםמר
סמדרפזגב'
יצחקפייגליןמר
רותיפליישמןגב'
אדהםפרחמר
משהפריימוביץמר
שיצקלהמר
לילךקדםגב'
עינתקורןגב'
דגניתקושינסקיגב'
גיאקטרמר
עבירקיזלגב'
דוריתקסלסיגב'
עמריקרוארמר
רוניתקרןגב'
שיקרנימר



יצחקראובןמר
נוריתראובןגב'
לילךראובניגב'
טלריזמוביץמר
ליאוררצוןמר
רונירשףגב'
גבריאלשובלמר
בהצטיינותנהורהשווייצרגב'
דינהשורקיגב'
אילנהשחרגב'
אביגילשחרורגב'
רחלשחרורגב'
אריאלהשטרומינגרגב'
יפעת גליתשלומיגב'
ברכהשקוריגב'
איילהשרוןגב'
ליאורהשרמןגב'
אבישיתורג'מןמר

החוג ללימודי אסיה

איתמרבאומרמר
אורליבר לבגב'
נוהברלבמר
רועיגילדורמר
בהצטיינותמיכלזיו-זרנקיןגב'
בהצטיינותטליהטלמוןגב'
יפתחצלניקרמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםסמדרקטןגב'
ארדןקרןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםיותםרונןמר
בהצטיינות יתרההגרשלוגב'

החוג ללימודי ארץ ישראל

יוסףאבגימר
שאדיאבוטריףמר
מירבאברמוביץגב'
אלעדאוזןמר
אתיאוחנהגב'



רויטלאופיר-סלםגב'
תימוראזולאיגב'
עידיתאטיאסגב'
אמיראלבוזמר
מוניראלבוזמר
רוויתאלגריסיגב'
זיואלונימר
קוביאלישעמר
איציקאמסלםמר
איתמרארבלמר
נסראתביסאןמר
ליאתבירקגב'
ג'וליאבלעוסגב'
בהצטיינותג'ורג'במביליהמר
חייםבן ברוךמר
ליבנדיקגב'
רותיברמןגב'
מאיר מייקגבאימר
שנירגבאימר
יוחאיגרוסמר
מיכלגרנותגב'
לימורדלגו-שיברגב'
לירןדנינוגב'
רחלהראלגב'
אברהםהשאשמר
וורנהוולניץ גב ניומןגב'
דודיויינרמר
אביזאבימר
יניבחטואלמר
מדלןחןגב'
רןחןמר
זאק זאקובחרמוןמר
אמלטאהאגב'
סומיהטאהאגב'
אליהוטלמר
בותינהטריףגב'
גרדהיעקבזוןגב'
בהצטיינותטליישראלגב'
ורדישראליגב'



אילןכהןמר
רןכהןמר
ארזליןמר
אלעדמאירמר
מוטימהגרמר
מרק ראולמולנרמר
מונירמוראדמר
מוחמדמזאריבמר
נחמהמזןגב'
אפרתמזרחיגב'
זיומלמודמר
בהצטיינותגליהמצוב-אבוגב'
יגאלנחמנימר
ברכאתנסראלדיןמר
עמיתנעמןמר
יוסף חיים אריקספיקרמר
איהעובדיהגב'
ישראלעזראמר
רועיעידומר
אפיעינברמר
עבלאעיסמיגב'
האניעמאשהמר
אדוהעמרםגב'
ליליאןפארסגב'
מאגדפארסמר
בהצטיינותגיליפרידמןגב'
אבישגצחיגב'
ענבלקוהליגב'
סמדרקופרברגגב'
יוסיקלימר
פוליןקליףגב'
אליקרברסקימר
בהצטיינותאדריאןקרופניקמר
אושריתרגבגב'
סיגליתרוזנבלטגב'
עינתרוזנברגגב'
נעמירוקוביץגב'
עופרירוקנשטייןגב'
בת-אלרפאלובגב'



דודשבירומר
בהצטיינותאוסנתשואףגב'
חן רחלשושניגב'
בהצטיינותדפנהשטרןגב'
רןשמירמר
אידיתשמעוןגב'
בהצטיינותאילהשניגב'
בהצטיינותמיהשפיראגב'
אבישררהמר
איתמרתורגמןמר

החוג ללשון עברית

ריחןאבודרהםגב'
בהצטיינות יתרהתוםאלפיהגב'
דיקלהברוקמןגב'

החוג למחשבת ישראל

ענתגולדנברג חגביגב'
אריהמזוזמר
חייםרקוברמר

החוג למקרא

בהצטיינותאורליארזגב'
ענתבן דודגב'
זאבגורמר
נדיהחיונידיגב'
אוריתחליווהגב'
ענבלחנוכהגב'
ורדסופרגב'
שניסילברהגב'
אתירוםגב'
הגרשדהגב'

החוג לספרות עברית והשוואתית

דועאאאבו סוידגב'
מריהאבואלהיגאגב'
אריגאבראהיםגב'



אמירארנוןמר
עדהבארגב'
יוסףבדראןמר
סטפניבסקין-לביאגב'
ענתבר אוןגב'
אסנתברגרגב'
בהצטיינותטליגל אפלגב'
סטלהגנגרינוביץגב'
עבדאראוףדחלהמר
ענתדניאל-קרןגב'
נאדרהזבידהגב'
רימאח'טיבגב'
אדירחגאזיגב'
אריגחוסיניהגב'
עבירחלאילהגב'
פידאאחסןגב'
בהצטיינותנאפעכבהאמר
אריהכספימר
בהצטיינותניצהלהטגב'
בהצטיינות יתרהמאורליסיהמר
סעידמוראדמר
נירמעיןמר
דלאלעבידגב'
יסמיןעואדגב'
גילהקייןגב'
גליתקרמר בר-טובגב'

החוג לפילוסופיה

אריקאדלרמר
יוסףברוךמר
ענבלגרנובגב'
ליאורטלמר
אמיריראוןמר
גיאכגןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםמרדכילהבמר
גניתלויןגב'
בהצטיינותיעקבליכטרמר
אמברמימוןגב'



סאמרמקלדהמר

החוג לציוויליזציות ימיות

בוריסאידלשטייןמר
אהודארקין שלומר
עומריבר אורמר
בהצטיינותחןישמרנימר
בהצטיינות יתרהמעיןכהןגב'
יצחקלוימר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםדיןסילאסמר
אנדיקרימר
ענברשרףגב'

החוג לשפה וספרות אנגלית

נידאאזיידגב'
בראהחיטיבגב'
יחיאחלומר
בהצטיינותיבגניהלברנטייבגב'
כפירלוימר
לאונידנאראןמר
ליאןסיידגב'
מנארעואודהגב'
דניאלהעיסא ח'לולגב'
ריםקדורהגב'
דבורהרוטגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאליזבטשפירגב'

החוג לשפה וספרות ערבית

מייסאאבו יוסףגב'
בהצטיינות יתרהרואנדברכהגב'
רוזיןדאודגב'
אמאניהווארי עליגב'
חאלדזידאןמר
בהצטיינותמנאלחגאזיגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםאיהאבחוסייןמר
סארהחטיבגב'
חולודחלאיליגב'



הודאחלביגב'
פאדיהחמאד - זועביגב'
גנאתחמודגב'
חמזיחמודהמר
מוחמדחמודהמר
לילאחמודה-טאהאגב'
חולודחמיסגב'
תגרידחסוןגב'
מהאחסןגב'
ואילטאהאמר
תמאםכנאנהגב'
אנוארכרייםגב'
נידאאמוראדגב'
למאמרגייהגב'
זהרהסעדיגב'
מחמודסעדיהמר
דלאלעבד אלהאדיגב'
חניןעבדאללהגב'
אינאסעואודהגב'
לינאעותמאןגב'
מנארעזאםגב'
מועיןפאעורמר
אלחאןקעוארגב'
מריםשייך מוחמדגב'
אשרףשריףמר
בהצטיינותשיריןתנאצרהגב'

החוג לתולדות האמנות

שניאברמוביץגב'
הדסאדיר רינותגב'
מיריאורגב'
יהודיתבזרנוגב'
אלנהבראקרגב'
בהצטיינות יתרהליליהדשבסקיגב'
ברטל ברטיטמםגב'
בהצטיינותשלייוזנטגב'



התכנית הבין-תחומית בתרבות הקולנוע

אוריגלעדמר
טונייאנקוביץגב'
יגאללרנרמר
בהצטיינותדקלמועלםמר
אוריהקפלמר
עמרישאשאמר

התכנית ללימודי גרמניה ואירופה המודרנית

מורןאורןגב'
ויקטוריודסיןמר
בהצטיינותמיכהלימורמר
בהצטיינותחביארשוקרוןמר

התכנית ללימודי נשים ומגדר

מירבאוחיוןגב'
הייאאסעדגב'
בהצטיינות יתרהמיכלדגןגב'
פאתןזידאןגב'
בקיזליסגב'
סוהאחוריגב'
מיכליוטבתגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםגליכלפוןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםתמרלוז גרברגב'
דפנהסודריגב'
דליתפישרגב'
אוריתפרייזלרגב'
בהצטיינותדליתשווגרגב'

התכנית הרב-תחומית בלימודי שואה ע"ש ויס לבנת

בהצטיינותאריאלה מיכלאסתרסוןגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםסימוןגולדברגמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםרונןהרןמר
בהצטיינותאודריזדהגב'
שריתזוהרגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםהנסןליאה קריסטיןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםויקטוריה יוג'יניהפרוקיוגב'



הפקולטה למדעי החברה



בית-הספר למדעי המדינה

דוראראבו בכרמר
סלימאןאבו בלאלמר
גמאלאבו חנאמר
סאבריןאבו יונסגב'
אסמאאאבו סאלחגב'
אכראםאבוליל מוחסןגב'
שלומיאבנימר
יריבאבנעיםמר
הדסאדירגב'
שניאהרוןגב'
דודאוחיוןמר
מיכהאוחנהמר
ניבאוחנהמר
יוני - יונתןאולברגמר
הרמסוןאוליברהמר
בהצטיינותאוריאונרייךמר
משהאופירמר
דנהאוקסוסמןגב'
בהצטיינותאוריאורוןמר
נטליאזולאיגב'
מיכאלאזרזרמר
עדיאיילגב'
שיאילוזמר
יובלאילוןמר
בהצטיינותעפרהאילוןגב'
גארט קונרדאינגלישמר
עולאאלבחיריגב'
ז'אןאלושמר
אילנהאלטשולר תורג'מןגב'
ירוןאלישיבמר
טלאללוףגב'
שבתאיאלמוזלינוסמר
בהצטיינותהדסאלעדגב'
תמיראלעזרמר
ספאאלפארסגב'
יעקבאלרואימר
לירזאמנוגב'



אורןאנוליקמר
אליאסייגמר
השאםאסעדמר
מיריאפריםגב'
עוזארדמר
אנהארוטיונובגב'
יעלארזיגב'
אמירארנוןמר
יניבאשורמר
מיטלאשורגב'
יוסףאשכנזימר
היתםבדרמר
סאלחבדרמר
מירבבדשגב'
רונןבהטמר
בהצטיינותאוריבהרבמר
דודבוזגלומר
שולמיתבוזגלוגב'
עמרבוזימר
יעקבבחלשדאימר
יובלביטוןמר
בהצטיינותאידמיתבינמוגב'
ירוןבית-אוןמר
ולריבלובשטייןמר
בהצטיינותכנרתבלזרגב'
חייםבן-נוןמר
הילהבן אבוגב'
בהצטיינותדנהבן ארושגב'
עומרבן ארושמר
דניאלהבן הרושגב'
יגאלבן לולומר
שרוןבן מוחהמר
בהצטיינותתומרבן נחוםמר
קאריןבן עמי-מוגילבסקיגב'
בהצטיינותארזבן ציוןמר
ניצןבן שבתמר
רותםבן שבתגב'
נדבבן שטריתמר
יגאלבן שלוםמר



אתיבר-אוןגב'
בהצטיינותתומרבר-לבמר
אריהבראוןמר
שלמהברושמר
איילברזילימר
רםברזילימר
כורשברנורמר
חגיברקמר
רעותברקןגב'
אמירבשאראתמר
סאמרבשירמר
שלומיג'ינומר
יוסיגבעמר
נירגבעמר
שירןגדליהמר
רפאלגדעוןמר
לילךגוטרמןגב'
אוהדגולדברגמר
גיאגוליקמר
מעיןגל-אוןמר
אליגלעדמר
סחרגמאלגב'
מונהגרוטהרגב'
מורןגרימברגגב'
רובאדאוד-אליאסגב'
רנדהדבסגב'
גילדגןמר
חוסאםדגשמר
רושדידגשמר
דניאלדודמר
יוסףדודמר
ליבנתדודגב'
משה גילדוידימר
אוהדדורפמןמר
חייםדנימר
סטלהדניאלגב'
בהצטיינותעמרדנקמר
לילאדראושהגב'
איל יעקבדרורמר



עמיחידרורמר
מחמדהייבמר
סמיהינומר
שירהירשפלדגב'
שלמההכהןמר
אברהםהללימר
איתיהרץמר
קרןוולגב'
אורליוולנרגב'
נירויטנברגמר
שרוןויינרגב'
אורןוייסמר
שיוינברגרגב'
אוריאלוינקורמר
יעקבולרמר
חובבון-דייקמר
שרוןזגגי - פנחסגב'
יאנהזגלסקיגב'
נוףזובידאתגב'
אלימלךזטלמןמר
גרשוןזידובצקימר
מורןזלצברגגב'
אנדרש )אריק(זרמר
יעקבזרבאילובמר
מריםזרעיניגב'
סמרחאוילהגב'
דלאלחביב אללהגב'
רנדהחגאגרהגב'
בהצטיינותגלחגימר
רנאחדאדגב'
סאלחחוטבאמר
מיהחורי דודגב'
ישיחזימר
מנצורחטיבמר
ראניאחטיבמר
בצלאלחיוןמר
דודחיימובמר
צביקהחיימוביץמר
נאסרחלאילהמר



שיריןחלאילהגב'
ואילחלבימר
מהאחלחלגב'
ויסאלחמדוןגב'
מגדחמזה-עדויגב'
דפנהחריטגב'
דודטבולמר
מסרטטגאוגב'
איתיטגנרמר
יוסףטובולמר
אריאלטוגמר
חגיתטולדנוגב'
מורןטולדנוגב'
בהצטיינותיוסיטוןמר
יואבטילןמר
משהטלמר
משהטלמר
אנואריאסיןמר
אורטליהודה וילקגב'
סעידיחיאמר
ילנהיסאולובגב'
אתייפרחגב'
ענבליפרחגב'
בהצטיינותשגיתיפרחגב'
מסדהיצחקגב'
טליקוטימר
בהצטיינותחןישימר
אברהםכהןמר
ורדיתכהןגב'
בהצטיינותטלכהןמר
רועיכהןמר
תוםכהןגב'
יוסףכנאנהמר
אייל מנחםכספימר
נאיפהכעביהגב'
עמוסכפירמר
אולגכץמר
הדסלביאגב'
חןלבנימר



דודלהבמר
אייללוימר
בהצטיינותאילןלוימר
זיולוימר
מקסיםלוימר
מרגריטהלייבמןגב'
טללייכטרמר
דרורהליפשיץגב'
ניבלישמר
רחלמאירגב'
דודמגןמר
יעקבמוגרבימר
עמנואלמוזסמר
באסלמועלםמר
מורןמועלםמר
איילתמור יוסףגב'
יניבמור יוסףמר
טימותימילרמר
בהצטיינותגליתמליקגב'
בהצטיינותאבימלכהמר
שלומימלכהמר
שרוןמלכהמר
גדעוןממקהמר
לירוןמןמר
פייסלמנדומר
אברהםמנומר
בהצטיינותענברמנוגב'
עוזימנובלהמר
בהצטיינותהדרמנזליגב'
שירהמסגב'
סאמרמסאלחהמר
מיכלמצליח פרג'יגב'
סטפנימראדגב'
רומןמרדכייבמר
יאירמרוםמר
רועימרילימר
ראויהמרעיגב'
בהצטיינותרונןמרקםמר
איתימשהמר



אוהדנג'מהמר
גואןנגארגב'
בהצטיינותעוזינעמןמר
פרחסאבקמר
רובאסאלםגב'
מריםסבאגב'
מואידסביתימר
עבדסהלהמר
דיאבסואעדמר
עאליהסואעדגב'
בהצטיינותגסיקהסוורדלווגב'
אחמדסולימאןמר
קלודסולימאןמר
אסתרסטרולוביץגב'
דותןסיגלרמר
אבישיסיוןמר
הרולדסיםמר
מירבסימן-טובגב'
חמדהסלאלחהגב'
מריאןסלאמהגב'
נימרסלאמהמר
מרדכיסלומוןמר
ארזסעדוןמר
וגיהאסעדיגב'
בשירסעידמר
וויקלסענימר
מתיוספרקסמר
ליוןסקורטומר
מייסהסקרגב'
אריקסרוסימר
קוביסרוסימר
כארםעאמרמר
היאםעוסמאןגב'
ענאןעזבמר
צחיעזראמר
רונןעיסמימר
אורליעמיתגב'
משהעמרמר
יורםעשורמר



נידאאעתאמלהגב'
רנאפאהום שמאגב'
ענתפאפורהגב'
אדםפארסמר
ווהיבפארסמר
מופידפארסמר
ג'אנהפבלובהגב'
יוסףפדידהמר
מרדכיפוגלמר
ארנוןפוקסמר
ירוןפורמוזהמר
בהצטיינותמוטיפייןמר
איילפייסמר
הלהפינגולד מורגב'
איילפינקלשטייןמר
עוזפינקלשטייןמר
מגדיפלאחמר
דניאלפלגמר
שריתפלדגב'
מאירפנירימר
אופירפנסטרמר
דורוןפסומר
איילפרומר
בהצטיינותלורןפרטושמר
ליאורפרימר
רומינהפרילוצקיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנועהפרנקגב'
בת-אלפרץגב'
גיטלצוקגב'
טלצורגב'
אורטלציגלמןגב'
שפירצמחמר
דותןקבקמר
אוסנתקדורגב'
מיכלקדרוןגב'
אוריהקהתמר
אנדראסקולין אסטראדהמר
אהרןקופרשמידמר
חנהקורצויילגב'



אדהםקזלמר
קרןקיבנסוןגב'
חגיקידרמר
דוק איאוןקיםמר
גלעד-חיקינןמר
שליקלייןגב'
אהודקמרימר
מיריקנריקגב'
אוריאלקסלסימר
נעיםרבאחמר
בהצטיינותארזרגבמר
ארזרגבמר
פרנסיסקורואיז ריירהמר
אלכסיירודיאנובמר
כפיררוזיליומר
ארזרוזןמר
גיארוטשטייןמר
מוררומנומר
פטריקרותרהוסרמר
בהצטיינותרפאלרחוםמר
ליאוררחמיםמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםדודרייסמר
נטעריכטר לויןגב'
בהצטיינותנעםרןגב'
ציוןרצוןמר
שירןשאולובגב'
בועזשאקימר
מאורשבאבוגב'
אהרון חישבתאימר
נירשגיאמר
רעותשדהגב'
נעםשהרבנימר
יובלשואןמר
אורישובלמר
אדיבשווימר
ברברהשטוקרטגב'
שושנהשטורפרגב'
אביחישטרןמר
אמירשיבלימר



בהצטיינותאילנהשילהגב'
ספישלםמר
ענבלשלקסגב'
אלוןשמירמר
ברשמירגב'
בהצטיינותטלשמירמר
אוריתשמעוןגב'
בהצטיינותמרבשמשגב'
רעותשניאורגב'
איתן מיכאלשניידרמר
רעיהשניידרגב'
דןשרוןמר
איתיאלשרונימר
בהצטיינותקובישרונימר
בהצטיינותאסתישרייברגב'
ורוניקתורגמןגב'
קוביתשובהמר

בית-הספר לקרימינולוגיה

בן-ציוןאבידורמר
זוהראלבזגב'
מיסהאסכנדר שקורגב'
יעלאקסנובגב'
תמירארדמר
ארזברונשטייןמר
רונןברק - כלפוןמר
נמרודבשושהמר
גיליגולדגמרגב'
שיגמליאלמר
בהצטיינותאמירדגונימר
אסףדורוןמר
נליהללגב'
בהצטיינותגליתזמיריגב'
עבירחלביגב'
רואןחלביגב'
אסראאטרביהגב'
חןכהןגב'
עירןלוימר



אשרליזמימר
רונהמורדגב'
רפאלמיארהמר
איריסמנצורגב'
אלדדנצרמר
ליעבדיגב'
כיתיעילוטיגב'
אבשלוםעמרמר
ישראלקלייןמר
נועהשביטגב'

החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

אינאסאבו סויד גדירגב'
מוסטפאאבו ריאמר
חגיתאדרי אלחררגב'
איריסאיפרגןגב'
נועםאלדןמר
יוסףאליאסמר
אסףאליהמר
ג'והיינהאלסאלחגב'
יונהאמירגב'
אסףאפקמר
בהצטיינותאיריסארבלגב'
טלארדמר
מוחמדבדארנהמר
רונןבהונקר בראלמר
וסאםבוקאעימר
שמעוןביטוןמר
אורנהבלוםגב'
גליתבן הרושגב'
מריוס מאירבן יעקבמר
ליזי-עליזהבראל בהונקרגב'
מאירברקמר
סמיחהגבאריןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרחלגולדגב'
עלאאגנאיםמר
אורטלגרוסמן - לבדבגב'
ניוויןדחדלגב'



תמירדרורמר
אוריתדריגב'
יוחאיווייסקופףמר
מנאלזבידאתגב'
ריםזבןגב'
סנאזועביגב'
אחמדזיאדאתמר
יוליזינרגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםרמיזיתונימר
אמנוןזנגימר
בני - בנימיןחדדמר
בהצטיינותאביטלחושכברגב'
ראדיחטיבמר
אמיןחיאדרימר
אמלחמודגב'
יצחקטמירמר
איריסיעקבגב'
איליפהמר
דנייפרחמר
ברכהכהןגב'
שילביאמר
מיכהליאוןמר
ריםמזאריבגב'
דליהמילרגב'
בהצטיינותמנאלמרעיגב'
אחמדנוגידאתמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםעדינוימןגב'
בהצטיינותעופרסטופלמר
גוניהסייד אחמדגב'
איאדסלאמהמר
ולנטינהסמירנובגב'
סלאםסעדהגב'
בהצטיינותמובדאעבד אל חליםמר
הייתםעזימר
ציוןעזרןמר
חנוךפייגנבאוםמר
אליהופינגלהמר
פיסלפלאחמר
בהצטיינותקרןפררוגב'



בהצטיינותאוריצלהמר
אביחיקצירמר
מיטלקצירגב'
אורןרוזןמר
טלשחרמר
אולגשמייןמר
בהצטיינותמירהשרירגב'

החוג לכלכלה

איתןאביטלמר
אורןאדריגב'
אלכסנדרבורמןמר
שידנותמר
זאהרזהרמר
יפיתזינשטייןגב'
רועיטיין אמסטרמר
הישאםיאסיןמר
רוניתכהנאגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםאדםלמונטמר
בהצטיינותמתןנחייסימר
ילנהנסירובהגב'
לביבשאמימר

החוג למדעי המחשב

מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםגילגלעדמר
אמילזידאןמר
קטריןחדאדגב'
רזחלומר
טליעקובוביץמר
קרןכהנובגב'
מתןליבנהמר
אירינהליפובגב'
יבגנימומבלטמר
ערןסלעמר
עומרפפרומר
סלעפרדמןמר
ויקטוריהקוגןגב'
גלקרתמר



בהצטיינותיורירפופורטמר

החוגל למערכות מידע

מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםורוניקהבוגינהגב'
אדםבלילהמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרעותוקסלרגב'
איגורמרגוליאןמר
סאלםסקרמר

החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

סהבאאבו אלחוףגב'
מוסאאבו חוסייןמר
שירןאביבגב'
עדיאוחנהגב'
דניאלאופירגב'
ליטלאור-אלגב'
מריהאייזנמן ושדיגב'
בהצטיינותבתאלאיפרגןגב'
לימוראלמקיאסגב'
בהצטיינותזוהרה זוהראלמקייס תורג'מןגב'
אור שחראנג'לגב'
לטםאסףגב'
נסיםארמלימר
מגדיבדארנהמר
פנינהבוטבולגב'
רפיבוסקילהמר
ארזבוצרמר
עיריתבר-אבגב'
ענבלבר-אילגב'
מיכלבריגב'
עופרבריטמר
כמאלגנאיםמר
בהצטיינות יתרהרונהגפןגב'
בהצטיינותליגתדאודיגב'
נופרדבחגב'
שלומיתדייסיגב'
סיגלהרושגב'
אלכסנדרהוורךגב'



ניריתוינרגב'
ליהיוישנבצקיגב'
אכרםזבידאתמר
טלזדרויבסקיגב'
הנאזועביגב'
בהצטיינותימיתזיגרוןגב'
הזארזידאןגב'
ליאתזלנפרוינדגב'
מוחמדחטיבמר
סמרחיאדריגב'
הדסחלביגב'
פלסטיןחמדאןגב'
לירןטנאמר
בהצטיינותנועהטנאגב'
דנהישכילגב'
אסףכדורימר
בהצטיינותיעלכהןגב'
יעלכהןגב'
מיטלכהןגב'
סנהכהןמר
עמקכהןמר
ענתלויןגב'
אנהליברמןגב'
יערהמאורגב'
ספייהמחמודגב'
לימורמלכהגב'
אורןמלשינסקימר
מרווהמקלדהגב'
לורנדאףגב'
אורליניטיסגב'
איילתסיסוגב'
עפאףסלימאןגב'
חנאןסקרגב'
מירבסרורגב'
בהצטיינותתמרעבוגב'
שניעטיהגב'
בהצטיינותעמיתעמרגב'
הנאפדליגב'
בהצטיינות עמידפחראלדיןמר



הודאפטוםגב'
מירבפישלגב'
אנטהפליישמןגב'
יוליהפרניסגב'
בהצטיינותאורןצזנהמר
יואבקוסןמר
לירז עליזהקורןגב'
מעייןקינןגב'
שרוןקריידלרגב'
לירוןרוביןגב'
עדי רבקהשוחגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמהאשחאדהגב'
שירישטיגליץ-זינוגב'
אסנתשלו-נזריגב'
הדסשליטאגב'
אילנהשפרגב'
הילהשריירגב'
ליאתשרעביגב'
היבהשתייויגב'
סיוןתהילהגב'

החוג לסטטיסטיקה

ליאתאור-אלגב'
אולהאזרובגב'
מחמודאיובמר
מארקאלפרוביץמר
עדיאשורגב'
קריןאשכנזיגב'
שירןבולגניםמר
אוריהביטוןגב'
פאיהביסטריצקיגב'
עידובלומנפלדמר
בהצטיינותגילבן-עמימר
דוריןברגב'
בהצטיינותאלעדבר-טלמר
בהצטיינותעינבברוךגב'
עדיברנהגב'
בהצטיינותדניאלברקוביץמר



אלכסנדרגליקמןמר
נטעגלרגב'
רומןגרוייסמר
בהצטיינותאיריתגרשמןגב'
אמירדוד-זדהמר
באסלדיבמר
רחלדסקלוגב'
איריתהרץגב'
קסניהוובשיןגב'
שרוןוייסגב'
שמעוןוסרמןמר
מיטלוקניןגב'
מהאזהרגב'
אלכסנדרהזרצ'וקגב'
ריםחג'וג' סעדיגב'
איהחלביגב'
בהצטיינותענתחןגב'
תומרטאובמר
מיטלטובלגב'
בהצטיינות יתרהיעלטרוויס-לומרגב'
עידןיגילמר
איתייגרמר
לובהיודיןגב'
שרוןיעבץגב'
ליאל לידיהכהןגב'
מורכפירגב'
אליסהלבייבגב'
שירהלויגב'
דימהלויטמר
נטעלנקריגב'
אלעדלשםמר
עופרמאירוביץמר
בהצטיינותתמרמאירוביץגב'
איתימלכאמר
כפירממלידרמר
הילהמצליח כהןגב'
יניבמרוםמר
רןנסומהמר
משהורנעראןמר



רשאסלאמהגב'
מקסיםפייןמר
נעהפלגגב'
שניפלד מאירגב'
ירדןפרזגב'
נטשהפרידמןגב'
בהצטיינותלירןצוקרמןגב'
אירינהקורץגב'
ליאורהקלהגב'
אינהקרומסקיגב'
ערןרדנסקימר
אולגהרומננקוגב'
אלעדשהירמר
מורןשוורץגב'
מיטלשוורץגב'
אלעדשופןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםתומרשושימר
ליז עליזהשינדלגב'
עודדשניידמר
דנה נועהשפונגיןגב'
יותםתיירמר

החוג לפסיכולוגיה

ריםאבו זיידגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםקוביאביטלמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרעותאברהמיגב'
בהצטיינותגלעדאדלרמר
איתיאונגרמר
ורדאורן גרוסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרוניאורן יגודהגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמוראלוניגב'
נליאלטוריגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמלכאליאסגב'
מעיןאליהו-יפהרגב'
מיכלאלפרשטייןגב'
חייםאסורמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםלירוןאפקגב'
הלליאשר-רבינוגב'



מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםיוליהבולשטייןגב'
אורליבן גד שחרגב'
דינאבראנסהגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםדורג'ובהמר
בהצטיינותיואבגדמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאוריתגולדשטייןגב'
יבגניהגולדשטיין קיזנרגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםחגיתגולןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנטליגנץגב'
בהצטיינות יתרהעינבגפניגב'
רחליגרוברגב'
הדרגרימברגגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמאורדבירגב'
בהצטיינות יתרהשיראלדורמןגב'
חביבהדיטשר-מזרחיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםליאורדייןגב'
בהצטיינותגליתדרטלגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםליאורהמבורגרגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנופרהראלגב'
רותםוכטלגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםכרמלונהורסטגב'
בהצטיינותסלמאןזובידאתמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםפולינהזזולינסקיגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםעופרחוגרימר
יעלטל-ברזיליגב'
יפיתיוליסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםשחרילינקגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםחנהינקו סגלגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמוריה אפרתירון-הראלגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנועהכנרותגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםכנרתלבביגב'
קאריןלבנברגגב'
בהצטיינות יתרהדנהלינדרגב'
הדילמג'דובגב'
בהצטיינותאיליהמרקמר
לילךמשה שמלהגב'
בהצטיינותנבותנאורמר
רניןניקולאגב'
בהצטיינות יתרהאוריתנפחאגב'



הדילסאבאגב'
מאיסאדרגב'
ימיתסול-נוטסגב'
מראםסעדגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםטליסרקוסטיגב'
בהצטיינותרזאןעואודהגב'
הדרעיניגב'
סועאדעכאשהגב'
לינאעמארגב'
יפתחעמירמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםעמיתפומרנץמר
בהצטיינות יתרהרותםפזגב'
בהצטיינות יתרהשרוןפידלמןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמירב פולטפלדגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרעותפלונסקרגב'
רוניפלסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםיפעתפנחסגב'
שיריפרוםגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמורצרקובגב'
בהצטיינות יתרהעדיקוריסקיגב'
הילהקלדרוןגב'
ליטלקפלןגב'
יואבקריסטלמר
בהצטיינותמאיהרביב וולףגב'
עמיתרוזנרמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםפזיתרוטמןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםברכה לאהרויטבורדגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםליעדרוימימר
שירהרום רווהגב'
הדסרזגב'
נועהרמר-בלבןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםדנהרפואהגב'
אירהרשף חודיאקגב'
נטלישגבגב'
בהצטיינות יתרהזיושינהמר
דליתשפינדל-חביסגב'
בהצטיינותקרןשפירגב'



החוג לתקשורת

ענבלאברניגב'
בהצטיינותעאישהאגבאריהגב'
שלוםאלבזמר
אילתאשכנזיגב'
אספהאןבהלולגב'
רחלברוךגב'
קאריןגרינברגגב'
עידןוקניןמר
עריןזאהרגב'
דניתטוביגב'
בהצטיינותשירהלויןגב'
סיגללוצקיגב'
יולי שרהלישצקגב'
נוריתמשהגב'
בהצטיינותרננהנוימןגב'
מורריקליןגב'
שנישבחגב'

התכנית הבין-תחומית להתפתחות הילד

אבאנג פידליסאבבאמר
אאומראורה אטינוקהאביולהגב'
סונדוסאברהיםגב'
איסהאדונאמר
טליהאורןגב'
מיכלאיטחגב'
סאהילו באייהאלמומר
חולודאמארהגב'
בהצטיינותננה אסיאמואווה גאיסייהגב'
פאלהאםאנתוניו קווסי אוייהמר
פטר קוואבנהאקייאהמר
קסניהבלוסגב'
עינתבן דוד-הלמןגב'
מורןבן דור - גולדשטייןגב'
שניבנדרקר-אלנבוגןגב'
אסתרבר-סלעגב'
חנהברקוביץגב'
נעמהגוטמן וייזרגב'



יעלגולדגב'
צרויהגורדוני נסיםגב'
מרואהגנטוסגב'
זאר ניהטט הליינגגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנגההראלגב'
ליסהואן דר ברגגב'
מאנג'וווגלגב'
רנדיוייסגב'
שירןורדיגב'
דניאלזיתונימר
אסתר מירבזךגב'
נטע-ליזמירגב'
טריטולדוגב'
נאדה אג'אמיטונדוגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםלאהטלגב'
רשאטנוסגב'
בהצטיינותפרינסס מליסהטרייסי וושינגטון נורטייגב'
פאולה וורוניקהיבילאפ ניירהגב'
הגריולזריגב'
הילהינאיגב'
בהצטיינותעדיכספיגב'
פרינסלאריהמר
קנדילוואלאמןמר
בהצטיינותתוםליפשיץ שמחוןגב'
בהצטיינותפליפהמארי בריגסגב'
טלמגלגב'
אמהמורומבה פיןגב'
אלןמנטרגב'
איילתנחמיאס זלוטולובגב'
אארג'ונירולהגב'
יעלסאנשייןגב'
דנהסובלסוןגב'
כרמלסולומון זיגלגב'
אחמדעסאףמר
חןפינציגב'
טלפריגב'
בהצטיינותמאיהפרידגב'
ליקסיהגב'
הדסרשףגב'



דליהשלומיגב'
שחףשמואלגב'
בשמתתירוש חצרוניגב'

התכנית ללימודי שלום וניהול סכסוכים

אשלי קריסטינהאוברהולסרגב'
בהצטיינותאינדרהאנסקאיטיטהגב'
ברני אוסיריסאסיטונוגב'
רובין קוריגבריאלגב'
מריאן מרגרטהיילגב'
בהצטיינות יתרהמיקההקנרגב'
בהצטיינותננסיוואטרסטראטגב'
אבוזרטורבלימר
ירוןלויןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםבולסטן טדאוסמרקוביץמר
בהצטיינותמקיאג'מתיאוסמר
יוסף  יאןצ'פמןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםסקוט מייקלרטנרמר
עריןתומאגב'



הפקולטה לניהול



החוג למינהל עסקים

שאדיאבו-חאטוםמר
מתןאביבימר
איילאביגדורמר
שרונהאומרדקרגב'
נעמהאטלסגב'
יואבאיילימר
גדיאלוןמר
בהצטיינותחייםאלוןמר
רזאלחסידמר
אולגאליעזרמר
בהצטיינותשיאלסברג אורמר
פטריקאלפסימר
גלעדבורנשטייןמר
איתםבירגרמר
אליעזרבלומנקרנץמר
יוסיבלנקמר
שגיתבן גוזיגב'
מורןבן גיגימר
דודבן שטריתמר
בהצטיינותרעותבן שלמהגב'
נעמהבנבניסטיגב'
שירבניגב'
ליהבנשגב'
גליבר-נר נורקיןגב'
אילנה מימיברטפלדגב'
דודיג'ינומר
מנור ליג'ינוגב'
פיירגייגרמר
מורןגלמר
עמיתגלבועמר
כמאלדאר מולחםמר
אמיןדבינימר
בהצטיינותעמיתדודמר
בהצטיינותמיכאלדיגרמןמר
רונידעקאמר
שושנההדרגב'
יורםהיימסמר



לימורהלאיגב'
אוריההררימר
מריאןוייסנברוטגב'
לאהויסמן שלרגב'
מרדכיולדמןמר
שרהולטרגב'
ויאצסלבזבריצקימר
טוביאסזילברמר
אנהזכרובהגב'
בהצטיינותאדיזלטקיןמר
רועיזמירמר
מהאחאטוםגב'
אמלחוסייןמר
נידאלחוסייןמר
נדיםחלףמר
ישראלהחןגב'
אחיעםטיגרמר
אדיטיסמנצקימר
ימיתטלגב'
הילהיובלגב'
אייליעבץמר
אריאליצהרימר
בהצטיינותאבירםכהןמר
גיא אפריםכהןמר
דב גורכהןמר
דודכהןמר
בהצטיינותאוריכובסמר
איריסכפרי משהגב'
אביאלכץמר
רוןלהבמר
אריאללוימר
בהצטיינותיהונתןלוימר
יעקבלוימר
אנדריילויטמר
דיהלטויןגב'
רויטלליברגב'
גיאמאורמר
דורוןמורבניקגב'
יוסימזרחימר



ליליהמטבייבגב'
דורוןמימוןמר
חיהמלול גזגב'
מרימלינסקי פיפלקסגב'
אינדהמרקוביץגב'
בהצטיינותמארקנאשמר
איתינחמיאסמר
בהצטיינותאיילסגלמר
רפיףסויסהגב'
אלוןסורקמר
שירהסייגלגב'
סטפןסילברמר
עאמרעבודמר
יוסףעבסאוימר
בהצטיינותשאמלעמיתמר
לימורפארגב'
פרמהנסה ורנרפולו ויאירהמר
מאיהפופובגב'
בהצטיינותפטריסייהפייגגב'
מוטיפיקלנרמר
סמדרפישרגב'
גיאפקומר
ערןפרימר
גליתפריימקגב'
רועיפרכנרמר
יונתןפרסמר
גרייס האן-לינגצ'אנגגב'
יניבצרפאסמר
אציקקדםמר
עומרקוםמר
רועיקוקמר
ישירהקליגב'
עדירוהמר
רועירוזןמר
אילןרוזנרמר
דגניתרוטגב'
אליהרוטנברגגב'
רןרצהבימר
ערןשביטמר



משהשבתאימר
אלישושנימר
רונןשטרמר
אהרוןשיטהמר
טלשייןמר
ניבשכטרמר
שחרשנקרמר
כרמלתדמורגב'

החוג לניהול מידע וידע

אבישיאברונימר
אדיראורןמר
בהצטיינותגילאלמליחמר
שניאלצקגב'
עריןבדארנהגב'
מיכאלבוגטיןמר
תמיגבעון דגןגב'
עדיגולדשטייןגב'
יוריטבוריסקימר
שריתטפר אלקסלסיגב'
בהצטיינותמורןמידןמר
בהצטיינותעמירםמרקוביץמר
שאדיהסביתגב'
שריתערבגב'
אלינהפולשצנקוגב'
איריספרחי לויגב'
בהצטיינותענתצאושוגב'
יפית-אורייןצנעניגב'
בהצטיינותנעםקסטלמר
אליאןרכמןגב'

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

לירוןאברמוביץמר
שניאוחיוןגב'
אורןאזארימר
רונןאילוזמר
גילאפלבאוםמר
כלניתביטוןגב'



בהצטיינותסטניסלבבלוקופיטמר
אלעדבן זאבמר
מקוננטגדמומר
בוריסגוגלבמר
לינהגורטובויגב'
דניאלגלעדמר
ליאתגפןגב'
דרורגרינברגמר
ליאורהר שגיאמר
בהצטיינותרותםוידןגב'
זויהזילברפרבגב'
ביאןחמודמר
חייםחמימר
עומרלביאמר
אוהדלוימר
סיוןלויגב'
רפאללוימר
יעריתליכטגב'
אריאלמאסטרסימר
ויאציסלבמקסימנקומר
סבטלנהסקורודינסקיגב'
מיטלעובדיהגב'
אדירעמרנימר
עדיצאפלגב'
איתיציוןמר
ערןקדושמר
בהצטיינותהדסקרמוןגב'
זהבהששונובגב'
מנחםתמרימר



הפקולטה למדעי הטבע



החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

בהצטיינותאוריתאדטוגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים דורוןבן-גדמר
הדסונגרגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים  איריתכהןגב'
גוןכרמימר
בהצטיינותרננהמילבסקיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים מריםקישינבסקיגב'

החוג לביולוגיה ימית

מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים דותןברמןמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים טלגרבלמר
בהצטיינותיערהגרוסמרקגב'
אדםויסמןמר
אניהויצ'יקגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים שמריתלויתןגב'
טלמיכאלגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים אדוארדפדייבמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים אלעד נהוראירחמילוביץמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים מעיןרעםגב'

החוג לביולוגיה של האדם

בהצטיינותסועאדאבו אלהיגאגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים יהונתןאפשטייןמר
עדיגויסקיגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים עידודרומימר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים זהרהרלינגגב'
בהצטיינותאליסהז'ילין רוטגב'
בהצטיינותפאטמהחגאזיגב'
סאגדהטבאשגב'
מוחמדיונסמר
בהצטיינותלילאמחאגנהגב'
בהצטיינותאיסראסעדיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים נועםפרי לויגב'
בהצטיינותאבישיצורמר
עדיקמרגב'



החוג למדעים גיאו-ימיים

אורנהבוך לויתןגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים עומריגדולמר
בהצטיינות יתרהאסףגלעדימר
אליצההדגיאיבנובהגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים גיאלנגמר
נאורנעמןמר
מוראדספדימר
אסףצברמר
בהצטיינותדגןשלומר

החוג למתמטיקה

מזהרבגדאדימר
עלימחאגנהמר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים רפיקמנסורמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים נרדיןמעלוף נימריגב'
גדירעבד אלהאדיגב'
הדילעבד אלהאדיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמים עבירעוסמאןגב'
גנדיפטלקומר
מיסםריאןגב'
דנהשמעון ורניקגב'

חוג סגול לנוירוביולוגיה
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמים תורפולקובמר



הפקולטה למשפטים



הפקולטה למשפטים

ג'יהאדאבו אחמדמר
מאיהאבוגניגב'
יהורם יורםאביבמר
אברהםאביגדורמר
מוחמדאגבאריהמר
שניאגוזיגב'
מירבאדלרגב'
הילהאדריגב'
לידוראוזןמר
הלןאונקוואניגב'
משהאורןמר
אלהאזרדגב'
נועםאיילמר
בהצטיינותאילןאיתןמר
אורןאלפנדרימר
רפאלאמיגהמר
יוליהבאיולהגב'
מאורבן חייםמר
בהצטיינותרונןבנעיםמר
ננסיבסוןגב'
בהצטיינותלידורברכהמר
הדרברקגב'
נרדיןבשאראתגב'
סאריג'בארהמר
רואןגביליגב'
שתילהגדאללה איובגב'
בועזגדותמר
מיכאלגישבולינרמר
ניצןגפסוגב'
מנארגרוסגב'
נדבגרינולדמר
בהצטיינותחניןדאהודגב'
מיכלדוידיגב'
מורןדורגב'
נועםדורגב'
רעיהדחבשגב'
אורןדטלמר



גדירדיאבגב'
בהצטיינותרעותדנקגב'
נוריתדקל בן-חמוגב'
תוםדרומי-חכיםמר
יארההאשולגב'
בהצטיינותכנרתהדרגב'
נוהרהדרגב'
דויד לאונרדוהורטדו מרטינזמר
גליניסהיילמר
מאנירוהיקומר
ג'וליאןהלרזמר
שיוינברגרגב'
שיוסרמןמר
טלזהרמר
אמירהזועביגב'
מייסאזועביגב'
טלזיידגב'
ענתזליגגב'
טלאורזנוגב'
ניג'מיחאיקגב'
הילהחבצלתגב'
מייחג'אזיגב'
חנאןחורשיד - אבו האשםגב'
גואדחטיבמר
מירבחיימוביץגב'
גמילחירמר
שחאדהחמדאןמר
לבקהחסוןגב'
טלטאובמר
בהצטיינותמשהטברומר
אביטלמר
מוריאיריגב'
בהצטיינותגליהושעמר
אורייובלמר
בהצטיינותשירלייוסריגב'
ריםכלדאוי סרוגיגב'
לינאכמאלגב'
בהצטיינותמעייןלאורגב'
ענתליאוןגב'



רועילייכטמןמר
נוגהליצ'אקגב'
אושרילנקרימר
צ'ארלס גיטונגהמבוגומר
סוזןמורגב'
אפנאןמחאגנהגב'
איתימישורמר
הלןמלכה-זאביגב'
היבהמסאלחה - אגבאריהגב'
זלטנהמרטינוביקגב'
נסריןנאסראלדין נאשףגב'
מורןנירשברג-דרוריגב'
יעלנסים ליטביננקוגב'
ליםסאבאגב'
נדיןסבאגגב'
אורןסולןמר
רופהסיסילמר
שאדןסליםגב'
מופידסמנייהמר
ג'ינה פלורססנט אסקוטוגב'
אחמדסעדימר
רשאסעדי עתאמנהגב'
תאמרסעידמר
יסמיןסרדיהגב'
איסהסרונקומהמר
אחמדעבאסמר
אסנתעדיגב'
איסמעילעוינאתמר
סוזאןעיאדהגב'
ליקרדיעמנואלמר
לונאעקלגב'
אפרתפגורהגב'
אוריתפורתגב'
מריה אמיפיית'פידר-רייסגב'
רעותפיטרוגב'
שירליפנחסובגב'
בניפסקלמר
עינתפרוטגב'
אורפריםמר



בהצטיינותון גילספרקמר
אהודצאושומר
איריןקהויהגב'
דה רויטרקורנליסמר
בהצטיינותאניסקיסמר
שיריקלייןגב'
בהצטיינות יתרהיזהררגבמר
איילתרוזנטלגב'
ריהאםרוחאנאגב'
ניצןרוטשילדמר
בהצטיינותקתי אןריצ'יגב'
אסףרשףמר
יריןשגבגב'
גילישדרגב'
איתי שלוםשחרמר
בהצטיינותליאורשטיינרגב'
דורוןשימר
SayekwoEmmy Geoffreyמר



הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות



בית-הספר לבריאות הציבור 

גניאברהמוףגב'
שליאהרוניגב'
הדסאורגב'
בהצטיינותשירהאורןגב'
בהצטיינותיוליהאלמןגב'
עדיאסוליןגב'
מיטל אילהאריכאגב'
בהצטיינותשרוןאשכנזיגב'
נאסראשקרמר
קרןבז ויינברגגב'
בהצטיינות יתרהמונאבחיתגב'
מיטלביטרגב'
מופלחביסאןמר
קאריןבירןגב'
יהודהבן דודמר
כרמלהבנימינובגב'
יונתברגב'
אורליברוךגב'
טלברוק מזרחיגב'
אולגהברוקמןגב'
אנסאףבריקגב'
אנגאםגבאריןגב'
סיגלגולדברגגב'
יפעתגולדשטייןגב'
דניאלגולןמר
מיכאלגולצמןמר
ילנהגליקלגב'
יוליהגלקיןגב'
בהצטיינותיובלגפןמר
בהצטיינות יתרהרינתגרונדמן - שם טובגב'
בהצטיינותמריאנהדאודגב'
פיראסדאודמר
חילודדבאחגב'
בהצטיינותנטעדןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםשנידרעיגב'
יבגניזוסמנוביץמר
מירבזילברשטייןגב'



רזאןחאיקגב'
אודליהחןגב'
עטריואלגב'
תגרידיונסגב'
פאדיימיןמר
בהצטיינותמורןכהןגב'
מעיןלאופרמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםעידיתלביאגב'
בהצטיינותליאורלבנשטייןמר
ליאתליבלינגגב'
דניאלליטינסקימר
בהצטיינותגסאןמועדימר
פואדמיחאילמר
דנהמיכאילהגב'
אפרתמיכאלגב'
אתימיכאלי איטחגב'
מרינהמירוצניקגב'
אריקהמנדנךגב'
טליהמנזוןגב'
בהצטיינותאוסנתמקלדהגב'
ריםמרג'יה ג'השאןגב'
זויהמרקוביץגב'
אסתרנהריגב'
אדלינהסאבאגב'
ברוסליסואעדמר
בהצטיינותילנהסיטניצקיגב'
איאתסייד אחמדגב'
זיינבסמנייהגב'
בהצטיינותרביעעאסלהמר
מריםעבד אל רחיםגב'
בהצטיינותנורעבד אלהאדי שחבריגב'
מוחמדעדוימר
נדיםעיאדאתמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםספאעסליגב'
הילהערןגב'
גיליפזגב'
שירפזגב'
קרןצוקרגב'
הודאקבהאגב'



בהצטיינותמהאקבלאןגב'
אורןקדושמר
עופרקובומר
ציפורה מריםקופרמןגב'
אורליקחתאגב'
יעלקריספיןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםסוהארבאחגב'
נועהרווהגב'
נרמיןרוחאנאגב'
איזבלהרומרגב'
בהצטיינותבלהריסיןגב'
קרןשגיבגב'
דפנהשוהםגב'
רעותשטאוברגב'
שנישטיינפלד )מאריאמי(גב'
רותשטרןגב'
סבריהשיבליגב'
אבישגשירגב'
שחרשלגיגב'
בהצטיינותסבטלנהשלייבגב'
קרןשמעוני בטתגב'
אוסנתשניגב'
מריםשפיגלמןגב'
בנימיןשרירמר
שיתומר כהןגב'

בית-הספר לטיפול באמצעות אמנויות

אסילאבו ורדהגב'
תמראבוחצירהגב'
רבקהאביטבולגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאילתאבירגב'
לירוןאבישיגב'
יובלאבן-נורמר
בהצטיינותאוריתאברג'ילגב'
מאטיסאברמוביץמר
ויקטוריהאברמוביץ'גב'
יפהאברמובסקיגב'
גליתאהרונוב קיסרגב'



דניאלהאהרונסון-אלמוגגב'
אירנהאולגובנה בריטויינהגב'
אריאלהאוסיגב'
אדוהאופירגב'
מירטהאורןגב'
גיטהאייזנטלגב'
מרים מליהאייזנרגב'
אביטלאילוןגב'
בלומהאלבויםגב'
בהצטיינותפליאהאלוןגב'
קייטאלון-גרינבאוםגב'
בהצטיינותאבישגאליאבגב'
אושרתאלקוביגב'
אלה חנהאלקיןגב'
בהצטיינותמייסאאלקראגב'
אלנהאלרגנטגב'
רחלאנטמןגב'
הדראסוליןגב'
אליןאסעדגב'
רחלאריהגב'
תמרארליךגב'
ראויאשקרמר
בהצטיינותפניניתאתרוגגב'
יאסמיןבאסילהגב'
מאיהבארגב'
אסתרבארדגב'
אדווה גילהבוחבוטגב'
שניבוצרגב'
סבטלנהבוריסובנה קוזנטסובהגב'
דיקלהביאליקגב'
בהצטיינותאודיהביטוןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםעיריתבירגרגב'
הילהבירןגב'
חנהבלזםגב'
בהצטיינותחוליאטה איריתבלימן באומןגב'
יגאלבן אהרוןמר
נויבן אוליאלגב'
ליבנדטגב'
ברקבנדלמר



שריתבניסטיגב'
איילתבסיס בר נירגב'
אלישבעבקרמןגב'
הודיהברגרגב'
מאירברדעמר
בהצטיינותברכהברילגב'
בת-חן חנהברלגב'
יונתןברמןמר
בהצטיינותענתברקובסקי-פרונטגב'
רחליג'נאחגב'
אמילגובראןמר
ענבגוטליב אליעזגב'
תמיגוטמכרגב'
יעלגוטמןגב'
בהצטיינות יתרהמאיהגוטמןגב'
רויזיגוטסמןגב'
פטריציהגוטפריד-לויגב'
אנהגוטקובסקיגב'
יעלגוטרמןגב'
שמריתגוילי ברקוביץגב'
אוריתגולדברגגב'
יוניתגולדמברגגב'
אודיגולדשטייןמר
נטליהגולולינהגב'
בהצטיינות יתרהיפעתגולן - ערבגב'
בהצטיינותאליזבטגומלגב'
אלנהגוריאגינהגב'
דוריתגיאגב'
רוניגיגגב'
דביגיל-אוןגב'
רבקהגילברטגב'
בהצטיינותשירגילורגב'
רותםגימוןגב'
אוקסנהגינזבורגגב'
יפעתגלברגב'
עינתגלעדגב'
דבורהגלעדיגב'
אהודגמליאלמר
אנסטסיהגנהדיאבנה קונדאורובהגב'



נחמהגנץגב'
רותיגנץגב'
 מלכיגערבער קופליקגב'
אמאןגראיסיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאיריסגרוס כהןגב'
משהגרושקהמר
בהצטיינות יתרהחיה נחמהגריינימן באוךגב'
עשירהגרינברגגב'
ציפורהגרינצייגגב'
שרהגרשוביץגב'
ניצןגרשוןגב'
יהודיתגרשטנקורןגב'
שניגרשמןגב'
גליגת-עמיתגב'
בהצטיינותהדילדאודגב'
מריםדדוןגב'
עפרידדוןגב'
לירוןדוידובגב'
עינת נתידורוןגב'
סמדרדוריגב'
אפרתדיאמנטגב'
כנרתדיטשגב'
חןדייניגב'
אורטלדישוןגב'
בהצטיינותרבקההדרגב'
גליהוכברגגב'
לאההורןגב'
בהצטיינותאסתרהייזלרגב'
נחמההכרמיגב'
סתיוהלפנדגב'
רחלהסגב'
מורהראלגב'
רונההרבטגב'
ליזה מרגרטהואן ליאואןגב'
בהצטיינותהודיהוגנרגב'
גליתוואהלגב'
שפרהווייסגב'
בהצטיינותאלנהוולדימירובנה לופוקינהגב'
חיהוולסגב'



מריםוולקןגב'
נעמיווקניןגב'
יוחאיוורצמןמר
מירהויינשטייןגב'
רוחמהויינשטייןגב'
קרןוייסגב'
יעלוילנרגב'
בהצטיינותגליתוילקיןגב'
אפרתוינטרגב'
דיאנהוינסטובגב'
שליויסברטגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאילנהויסמן-צרףגב'
ולאדימירוביץ' מר

וישניאקוב
אנדריי

אפרתזהרגב'
רותםזוסמןגב'
סיוןזזריןגב'
טלזיסליןגב'
דניאלזיתגב'
בת אלזכאיגב'
לובנאזריקגב'
בהצטיינותאסנתזרצקי המאיריגב'
ליאתחגגגב'
יאסמיןחוגיראתגב'
אמירהחיגב'
יעלחלפוןגב'
דימאחמרהגב'
אורטלחןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנגהחןגב'
רתיבהחסאןגב'
שלומיתחסידגב'
עינבטוביגב'
מיכלטויטו אלטרוביץגב'
ולאדימירטומקומר
בהצטיינותחיהטורצ'יןגב'
יונהטלגב'
תאיריהודהגב'
טלייוזפוביץגב'
נויתיחיאגב'



הינדיינקלביץגב'
עלוהיפהגב'
עיריתיצחקיגב'
בהצטיינותגילתישראליגב'
בהצטיינותאלוןכהןמר
חיהכהןגב'
חמוטלכהןגב'
מוריהכהןגב'
קרןכהןגב'
בהצטיינות יתרהליאתכהן יציבגב'
ציפורהכהנוביץגב'
מירבכותב-אמתגב'
אימאןכחילגב'
בהצטיינותשי ליכחלוןגב'
דניאלהכלבי בן זאבגב'
מרבכנרגב'
היבהכסאברי מרגיגב'
סיוןכפירגב'
עדיכפירגב'
בהצטיינותמיכלכץגב'
רוניכרמלי עידןגב'
בהצטיינותאורלילביאגב'
נועהלביאגב'
בהצטיינותמארינהלבנדובסקיהגב'
מיכללהבגב'
ליאורלובטוןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםתמרלוביןגב'
אביבהלובלינגגב'
גלבלוזינסקימר
יאנהלויגב'
אנתלומברוסו וינטרגב'
טובהלופיאנסקיגב'
רונהלזרגב'
בהצטיינותמיכלליבנהגב'
אביגיללינצרגב'
שרהלינרגב'
בהצטיינותקאריןליפהגב'
יונתןליפומר
עדנהליפיץגב'



נדיהליפצק מצנרגב'
בהצטיינותעפרהלמברגגב'
רחללסרגב'
ליאתלרוןגב'
קורללריןגב'
זהבהלררגב'
רואנדמאדיגב'
אריאלהמאורגב'
איילתמאימןגב'
בהצטיינותנועהמאירגב'
שרוןמגזיניקגב'
גילהמגן-מורדוכוביץגב'
הדסהמונטגגב'
אימאןמוסטפא-סעדיגב'
ילנהמוקסייקובגב'
בהצטיינותסיוןמור גולדמןגב'
אסנתמושקוביץגב'
אבישגמזל טובגב'
יעלמלוגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםדבורהמלזקגב'
עטרהמלחיגב'
זכיהמסארוהגב'
אפרתמעוזגב'
חיהמרקוסגב'
אסתרמשי זהבגב'
טלינאמניגב'
בהצטיינותצופיהנבוגב'
רולאנהרהגב'
שריתנהריגב'
רותינויפלדגב'
רבקהנוישטטגב'
שירהנורדןגב'
גליתנחשון ונגושגב'
הנדנטורגב'
מורןניצן ששתיאלגב'
בתשבענלסוןגב'
שרוןנקרגב'
ויסאםסבאחגב'
שלוםסגלמר



אמהסורוקיןגב'
למאסחניניגב'
בהצטיינות יתרהקרן שירהסחרגב'
דוריתסטגב'
ימיתסטמקר נאגיגב'
בהצטיינות עבירסלאמהגב'
רחיקסלימאןגב'
יפעתסלס-כץגב'
מיטלסלעגב'
אירינהסקומינהגב'
מלכהסרברניקגב'
בהצטיינותחןסררו נאורגב'
נגםעאמרגב'
ראידהעאמרגב'
בהצטיינותסאמרעודהמר
דבורהעמרגב'
בהצטיינותניריתפארגב'
גיליפוקסגב'
מריםפורסטגב'
דניאלפיגנבויםגב'
רחלפייבושגב'
טוביפיירגב'
נטעפישרגב'
נעמהפישר-אלקובגב'
רניןפלאחגב'
נחמהפלדיניגב'
יאנגוספנאיוטומר
אילניתפניאןגב'
בהצטיינותורדפרוכטר איזקובגב'
בהצטיינותאילהפרידמןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםטליהפרידמןגב'
נחמהפרידמןגב'
רבקהפרידמןגב'
עידיתפריינטהגב'
מוריהפרלגב'
מיכלפרלגב'
חיהפרנקגב'
רותפרנקלגב'
מורצלאלגב'



רינתצמחגב'
שרהצרויהגב'
אלזבטהקאמאסובהגב'
קאמינטקאסימובהגב'
רחלקוזלובסקיגב'
רוניקוטבגב'
עומרקוינטמר
אביגילקולרגב'
טליקופמן-קירטגב'
נעמיקופרברגגב'
סתיוקורןגב'
אביטלקורן-בנאקוטגב'
חניקורצווילגב'
יוכיקושלבסקיגב'
אליזבטקייגב'
בהצטיינותתמרהקליין חנוןגב'
בהצטיינותמשהקסוטומר
רוחמהקסלרגב'
ולריקפלונוביץגב'
שירןקרטיסגב'
דניאלהקרמרגב'
גיהקרניגב'
פרידהראובןגב'
בת שבערדונסקיגב'
אוררוביןגב'
בהצטיינותמיכלרובנסגב'
שרהרוזמריןגב'
הדררוזןגב'
טלרוזןגב'
מינקהרוטגב'
רומירוכמןגב'
מיכלרוסוגב'
ליאוררותםגב'
גלירזגב'
סיוןרחמניגב'
מירבריידס אהרוניגב'
איאןריכטרמר
בהצטיינותמלכהרפפורטגב'
עפרהשאביגב'



אלישבעשוורץגב'
אריאלהשושתריגב'
לורןשחאדהגב'
נעמהשחם-דוידיגב'
תמרשטראוסגב'
הדסשטרןגב'
בהצטיינותענתשי נהרותגב'
מיכלשינברגרגב'
לירןשינדרגב'
אורנהשיפריסגב'
לודמילהשליפר-דניאליגב'
יעלשמחוניגב'
שלומיתשמיאןגב'
ורדשמעוןגב'
מאיהשמר-שניצרגב'
מירבשניגב'
רחלשניאורגב'
שירלישנייברגגב'
חיהשפיראגב'
אשלישפירוגב'
פניהשפירוגב'
רונישפץגב'
בהצטיינותעינתשפר לויגב'
אדוה זואישרוןגב'
אביגילשרעביגב'
אושריתשרעביגב'
נגהתורגמןגב'

בית-הספר לעבודה סוציאלית

אסמאאבו אל עולאגב'
מוסטפאאבו ואסלמר
יוסףאבו שקרהמר
רשאאבויונס זבידאתגב'
אלוןאברהםמר
מלכהאברהם פנסטרגב'
מאיהאברמובסקיגב'
מאנראגבריהגב'
ענבלאדוניגב'



פארהאדלמןגב'
בהצטיינותנעמהאדרגב'
ולרי שמריתאוחנהגב'
שרוןאושריגב'
נועהאידןגב'
עופריתאיטקיסגב'
רותםאיידליןגב'
ענבלאייש קוטלרגב'
איתיאיפרגןמר
אהרוןאלישיבמר
איריסאלסברגגב'
ורדאמזלגגב'
סמאחאסלאן אבו יונסגב'
מיכלאריאל איוביגב'
נטליבאלקגב'
מונאבדארנהגב'
באדירהבולוסגב'
הילהבוצןגב'
רעיהבורגנסקיגב'
אברהםביטקיןמר
דנהבלקינד זרחגב'
בהצטיינותהדסבן אהרוןגב'
אילן אברהםבן מאירמר
סיגלבן שבתגב'
מאיהבן שמואלגב'
בהצטיינותאוריתבניגב'
אבידןבקמר
אנהברגב'
רותםבר שלוםגב'
תמרבראל-פרוידנטלגב'
מריהברבש פסטרנקגב'
צביברודבקרמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאפרתברייטמןגב'
שיבריסקוגב'
סיוןברץגב'
אלינוערברקאיגב'
מירוותג'באריןגב'
ברוךגבאימר
גליגולן קופרברגגב'



קאריןגורןגב'
בהצטיינותהילהגיא אמסלםגב'
אליגיידמןמר
לירוןגינוסרגב'
תהילהגלעדגב'
בהצטיינותניליגניניגב'
יסמיןגפניגב'
שרוןגרברגב'
מיכאלגרוסמר
הדסגרופרגב'
גורגיתגרייסגב'
אודיהגרינשטייןגב'
צבידבורקסמר
בהצטיינותרעותדדוןגב'
נטעדהןגב'
שירןדיאמנטגב'
רעותדייןגב'
מונאדכורגב'
פאתןדראושה מועדגב'
אהרןהופנרמר
בהצטיינותהילההראלגב'
פזהרריגב'
ליאתהררי-אדהגב'
בהצטיינות יתרהאורןהרשקומר
אלעדוינברגרמר
טליוינדהולץגב'
נאורהויצמןגב'
בהצטיינותנעהונגרגב'
יעלורד-פוקסגב'
בהצטיינותהילהורדיגב'
מנאלזועבי אבראהיםגב'
נסריןזידאן-חמזיגב'
בהצטיינותרבאבחגאזיגב'
בהצטיינותענבלחיגרגב'
עמליהחיימוביץגב'
שיריןחילו-באבאגב'
קרןחלבהגב'
נארימאןחנאגב'
חוסאםחנאוימר



לילאחשיבוןגב'
רגואחשמה בסולגב'
סמאהרטאהאגב'
בת אלטולגב'
רינתטולדאנוגב'
פאידהיאסיןגב'
הדסהיובלגב'
מורןיורמןגב'
דניאלהיושעגב'
שניינוב אמסלםגב'
אורלייעקבגב'
בהצטיינותהדריעקביגב'
מריםיעקובוביץגב'
בהצטיינות יתרהסיוןיעקוביגב'
אילניתירמיהוגב'
רויטלישעיהגב'
שיריישראלגב'
נדבכגןמר
ציביה נטליהכהןגב'
גליתכהן פוזנרגב'
ענתכהן פרידרגב'
יעלכהן פרנקוגב'
נועהכורםגב'
נטעכורםגב'
שאדיהכיוףגב'
בהצטיינותחןכרמוןגב'
מיכללבגב'
סימילבגב'
בהצטיינותזהרלוטןגב'
בהצטיינותאיתילוימר
טללויגב'
בהצטיינותסוזילויגב'
נטעלוי גינתגב'
ענתלחמניגב'
עינתלייבה רווהגב'
בהצטיינותרעותלנדהגב'
חנאןמאהליגב'
צילה סיסימאוטנרגב'
רוניתמאורגב'



ליהמאור בקרגב'
סעידמבגישמר
תםמושליןגב'
ישראלמיטלמןמר
יוליהמינביץ'גב'
דוריתמינץגב'
מיכלמלחגב'
בתיהמנחםגב'
סיוןמנספלדגב'
דןמרכוסמר
יעלנחשוןגב'
חנאןסבאחגב'
עדןסבירסקיגב'
בהצטיינותאיריססגלגב'
רויתסוירי-גולדשמיטגב'
יהודהסוןמר
אולגהסורוקוב-שפיראגב'
אליהוסטוליןמר
מאורסיבונימר
בהצטיינותרבקהסידרנסקיגב'
אריקסיוסהמר
בהצטיינותיהלומיתסימיונוביץגב'
דניתסנשגב'
רולאסעדהגב'
רובאעיסאוויגב'
אליאורהעמיתגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםסיווןפארןגב'
יואלפביאןמר
ענברפוירשטייןגב'
יהודיתפינצוברגב'
ארזפינצימר
שרהפישל-עבאדיגב'
יעלפלדמןגב'
אסתרפלסגב'
סיגלפלפלגב'
שירהפלשטייןגב'
בהצטיינותיערהפנחסיגב'
ויקטוריהפצריחרגב'
תמרפריאלגב'



טוביפריגגב'
נעמהפרידברגגב'
ציפיפרידמןגב'
סיוןפריידמןגב'
אפרתפרישגב'
ריקיפרלגב'
אביטלפרץגב'
בהצטיינותליאור מאירצרמקמר
אדווהקאפח ריטמןגב'
נטעקדם-שוורץגב'
יערהקולטוןגב'
מיכלקיסריגב'
יוחאיקלייןמר
מיכאלקרבטמר
ורדראשגב'
אסנתרוגוזינסקיגב'
תמררודולרגב'
אלוןרווהמר
נגהרונןגב'
זוהררזגב'
ענבלריבויטגב'
שירהרםגב'
יעלשאשאגב'
מיכלשגב-ליברטיגב'
תמרשגיאגב'
סוזישוקייר חוריגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאסתרשורגב'
חנאןשחאדהגב'
מנאלשחאדהגב'
ענבלשחרגב'
נלישטייןגב'
סיוןשטייןגב'
נעמהשיאחיגב'
בהצטיינותנירהשיזףגב'
קרןשילה-פזגב'
סבטהשילקרוטגב'
אברהםשישמר
צופיהשכטרגב'
בהצטיינותלילךשמואלגב'



רוןשמילוביץגב'
בהצטיינותשלישפיצרגב'
בהצטיינותשירלישפירגב'
שישפיראמר
קרןשפע-ברילגב'
מעיןשפרגב'
נאהדשראריגב'
ורדישרייברגב'
מוטקה מרדכיתורגמןמר
נועםתיירמר
אביתרתמירמר
בהצטיינותדניאלתמירמר

החוג לבריאות נפש קהילתית

מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםקרןאלדןגב'
כנרתאמירגב'
אברהםבורובוימר
אנאיסבנדהגב'
בהצטיינותענתברקתגב'
נעמהגלזר צברגב'
עריןדראושהגב'
בהצטיינותקורינהדרייזןגב'
רבקההרמן ברטלרגב'
נועהויניקגב'
איבתיהאלזועביגב'
מריםחדאדגב'
אליזבטהחוסייןגב'
חןטייבגב'
אביבטלמור אייזיקוביץגב'
אחלאםכנאנהגב'
נטליכראדיגב'
מיטלכרמיגב'
סגליתלנקרי גבעגב'
רואןמטאנסגב'
אמירמעוזמר
דפנהנפתלי קרביץגב'
הדסנתןגב'
עבירעבד אלחליםגב'



בסמהעווידהגב'
רוסלןפיקרמר
ראניהפראירהגב'
אילהפרידלנדר כץגב'
יקטרינהקלרמןגב'
בהצטיינותעבירקעדאןגב'

החוג להפרעות בתקשורת

מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםעיריתאברמוביץגב'
דנהאגרא-דגןגב'
בהצטיינות יתרהליטלבכרגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםלירןבלכנרגב'
בהצטיינותריםגנאיםגב'
קמרדאהרגב'
אליונורהדגןגב'
אנאלהאנוגב'
יעלזקגב'
הזארחמודגב'
בהצטיינותעומרחמידמר
בהצטיינותטופזטופר וינרגב'
נטעיובל ויסגב'
סחריונסגב'
שיימאכבההגב'
אחלאםלהואניגב'
אסיאסלימאןגב'
אשואקסעדי דלאשהגב'
עואדעואדמר
רשאעודה סחניניגב'
פאתןעוואדגב'
מנאלעתאמנהגב'
לינאפדולגב'
שירליפישרגב'
ג'ניהקויפמןגב'
נעמישפיראגב'

החוג למדעי הזיקנה-גרונטולוגיה 

סומיהאבו-ריאגב'
עירית הוולטהאיצאוגב'



שירהאלטשולרגב'
בהצטיינותמורןבודנרגב'
מזיבילוגב'
מאיהבקגב'
גניפרבר-אלגב'
סמאהרג'באריןגב'
אורליגטניו הפלינגגב'
אליהגינתוןגב'
אפרתגלעדגב'
עזמיגמילמר
אילתדגןגב'
רחלדרימרגב'
שרוןהאס-שופטיגב'
סנאהלוןגב'
כרמיתהפטר סדרינסגב'
בהצטיינותיהודיתהרריגב'
מיהוורשבסקיגב'
טלוקסגב'
ענתחאגגב'
עריןחורי-מטאנסגב'
רינהחנצינסקיגב'
חינניתיואליגב'
ליבילביאגב'
מורלויגב'
בהצטיינותרחמהמחאמידגב'
בהצטיינותאליטלנאמןגב'
בהצטיינותסוהאסארגיגב'
ריםסעבגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםרפיעגנוןמר
שלומיתערגון קרליןגב'
שניפישרגב'
אורטלצובאריגב'
פולינהקפליאנובגב'
בהצטיינותגדשרוןמר
עורוהשריףמר



החוג לסיעוד

נגאתאבו סאלחגב'
אימאןאלמרגב'
ולדיסלבאסטריןמר
פניניתבן-מיכהגב'
בהצטיינותרימהבננסוןגב'
רינהבקר טלגב'
חיהברויארגב'
אלוירהגבריאליגב'
ויקטוריהגולדברגגב'
בהצטיינותפזית שחרגלברגב'
אסיהגלר-בירגרגב'
רהאםדיאבגב'
רותםדיאמנט גזגב'
תמרהסהגב'
אלנהוינשטייןגב'
ענבלוקרטגב'
אורליזלביץגב'
אינהיודוביןגב'
בושרהיונסגב'
ברוריהכחלוןגב'
מרוהכיוףגב'
דוברתלויגב'
חנהמעלםגב'
בהצטיינותמיכלמרקוביץגב'
בהצטיינותשרוןסיבוניגב'
איריתעמרניגב'
טטיאנהפבלובגב'
לימורפדידהגב'
טובהפרגוןגב'
יאנהקוברסקיגב'
ענתרובינשטייןגב'
ויטליהריצ'קובגב'
בהצטיינותאוריתרקח זאבגב'
לינהשטארקגב'



החוג לפיזיותרפיה

מחמוד רדאאגבאריהמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםתמרבן-הודהגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםדודבן אלישעמר
עיריתברקגב'
בהצטיינותשרוןזגוןמר
חנהמנדלביץגב'
עופרניצןמר
היבהעאסיגב'
בהצטיינות יתרהענברפוקסגב'
איתןפייגלסוןמר
יונתןקורץמר
בהצטיינותיעלקצוניגב'

החוג לריפוי בעיסוק

רנאאבויונסגב'
לירוןאורגב'
עפרהאלטרסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאילניתבאום-כהןגב'
בהצטיינותעדיבכרךגב'
בהצטיינותשלומיתברזליגב'
בהצטיינותטריגארגב'
חיתאםדראושהגב'
בהצטיינותסנאדראושה נגארגב'
הנאזידאןגב'
ליליאןטאטור חטיבגב'
ופאיאסין חרבושגב'
ענבללויגב'
מנאלנג'ארגב'
רותםסידוגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםנוהאעאמרגב'
ראניהעאסיגב'
ניריתפייגגב'
יעלרונדגב'
רחלשורקגב'



החוג לשירותי אנוש

ליטלאטיאסגב'
לודמילהאלטיניקובגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםאיילתארביבגב'
מאיהבודיןגב'
ליבנתביטןגב'
נופרבן סימוןגב'
רוניתברקאיגב'
מריהגורביץגב'
מעייןגושןגב'
בהצטיינותשניגלעד וייסגב'
רותםגקמןגב'
נעמיגרונסטדתגב'
ליאתגרשקוביץגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםעידיתגתגב'
שליוייצמןגב'
שגיתוקניןגב'
מורןזינרייסגב'
בהצטיינותשושןחיוןגב'
שגיתיהודהגב'
נעמהישראלגב'
ענתמגריסוגב'
הודיהמורגב'
פולינהמיכאלובגב'
רותםמשהגב'
בהצטיינותשירןעטיה שחרגב'
ניצןפארגב'
תמיקטרוןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםמיכלקסטרוגב'
סיוןרייסגב'
ריקישולמןגב'



הפקולטה לחינוך



החוג לחינוך מיוחד

שהרזאדאבו ראסגב'
שרוקאבו רקיהגב'
רולאאבוריאגב'
חניןאגבאריהגב'
טלאגמון רווהגב'
רימןאחמדגב'
קרןאלרטגב'
סופיהבורדגב'
מעייןבן אבוגב'
הילהבן עטרגב'
אושרית מזלברכהגב'
מעיין רחלגחלתגב'
נהאידרוישגב'
נגוההייבגב'
נדאוותדגב'
נסריןזאהרגב'
היבאזכורגב'
ניבאלחוריגב'
וופאחליליגב'
מיתאלחרבגב'
ראניהטריףגב'
קרןכהןגב'
לילךכהן בונןגב'
צליללביאגב'
נרמיןמזאויגב'
אריגסעדגב'
מהאעאקלהגב'
הבהעבד אלגניגב'
בהצטיינותסלואהעבדולבאקי עליגב'
בהצטיינותאורליצ'ונוביץגב'
קטיקלימיאןגב'
דניאלשוחטגב'
שירשפיץגב'



החוג לחינוך מתמטי

שיפראאבו רומחיןגב'
נדאאאגבריהגב'
אחלאםגרהגב'
בהצטיינותאנגילההלוןגב'
חגיתוייסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםכלתוםחוריגב'
מוניאחלביגב'
ניבאלחסארמהגב'
נוהאנסארגב'
ערובסלימאןגב'
עומרעומרמר
הנדעליגב'
בהצטיינותחנארוחאנאמר
דנהשמעון ורניקגב'

החוג לייעוץ והתפתחות האדם

מאיהאבדרגב'
בהצטיינותריםאבו אסעדגב'
ליה רחלאברמוביץגב'
זיואושרגב'
לידראיבגיגב'
סופיהאילוןגב'
שמחהאיצקוביץגב'
דליהאלטוריגב'
אורטלאלעדיגב'
אפרתאקיריגב'
דפנהבוקציןגב'
רחליבליפנטה אפוטהגב'
אורליבן גןגב'
לילךברגב'
בהצטיינותירדןבראונשטייןגב'
בהצטיינותרניתבראשיגב'
נעמהברזיליגב'
בהצטיינותצליל ויולהברנדויןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםשירהברנשטייןגב'
בהצטיינותיפעתגבישגב'
גליהגולןגב'



הדס הילהגונןגב'
מנארגנאיםגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםרותםדודגב'
ליאתדוךגב'
בהצטיינותשרה סופיהדןגב'
מיכלדנהגב'
רעותהופבאורגב'
 עדיהורוביץמר
יעלהלויגב'
רעותהראלגב'
בהצטיינותרניואךגב'
אילהולדנרגב'
הלנהורטמןגב'
עטרהזבולוןגב'
הלןחדאדגב'
ג'והאינהחיאדרהגב'
אמירהחיוקגב'
דיבהחסןגב'
נריהטייבגב'
עדיטלגב'
בהצטיינותהילה הדסהטרבלסיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםטלייגודה-שחףגב'
תמריוסףגב'
רעותיושעיגב'
הדריעקבגב'
בהצטיינותתאיריעקובינסקיגב'
בהצטיינותהילהכהןגב'
נעמהכהןגב'
שריתכהןגב'
נעמהליבנהגב'
ענובמונדרגב'
לירוןמורגב'
אמגדמחאמידמר
הדסמטלון פדרמןגב'
עדינהמילאהגב'
נעהמילסגב'
לבנתמילרגב'
בהצטיינותמורןמינסטרגב'
יוניתמנצורגב'



רויטלנמןגב'
יעלסיגלרגב'
טלסיוןגב'
חיזראןספדיגב'
מעאליעבדאללהגב'
נדיןעילוטיגב'
מדיחהפאהוםגב'
מונהפאעורגב'
אורליפוקסגב'
יעלפרומן עממיגב'
בהצטיינות יתרהדנהפרופגב'
מיכלצרניקה לויגב'
מיכלקדמוןגב'
מריםקדמיגב'
בהצטיינותעבירקזלגב'
עדיקלייןגב'
קרןקסל אואקניןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםטלקפלינסקיגב'
נואיתקרולינסקיגב'
יעלקרתגב'
עדי חוהרוזנברגגב'
בהצטיינותליטלרוטמןגב'
יעלרוסגב'
נטערטרגב'
אתרשואחגב'
שירהשובלגב'
אורטלשוורץגב'
נאדיהשופאניגב'
מרתהשטאפורה יפרחגב'
מאיהשטיינרגב'
בהצטיינותטלשרוןגב'



החוג ללמידה, הוראה והדרכה

רחאבאבו ערארגב'
זהראביטלגב'
רימאאגבאריהגב'
רימהאגבריהגב'
מיכלאופירגב'
חנהאללוף טואףגב'
פאתנהארמליגב'
שרוןבארגב'
אורןבן אהרוןמר
תמרבן אלחנןגב'
לימורבן שטרית חיימיגב'
אביגילברילגב'
ענתברק-גורודצקיגב'
בהצטיינותסוזנהגלנטהגב'
לאהדור-יוסףגב'
חלאלזועביגב'
לינדהזמירוגב'
יחיאחלומר
טליהלוםגב'
הדסכהןגב'
בהצטיינותמונהכרכביגב'
קרןלהמןגב'
מישלמורגב'
יפיתמזרחיגב'
ורדמרדכיגב'
ראפיהנסארגב'
נורסעאדהגב'
אבתסאםקעדןגב'
ריםקשקושגב'
אושרירייכרמר
בהצטיינותמאיהשושי-אזנקוטגב'
נעמיתתבורגב'



החוג ללקויות למידה

ריהאםאבו בכרגב'
בהצטיינותליאוראביטלגב'
בהצטיינותלימוראמדוגב'
קתריןבלאןגב'
בהצטיינות יתרהדפנהבן ציוןגב'
אושרתבצורןגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםדועאאגאליהגב'
רקפתגדרי-צביקגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםדנהגוטגב'
טליגלגב'
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםעמירגרוסוירטמר
נועההרשקוביץגב'
בהצטיינותאנהוולדוגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםגוניויטרבוגב'
שמריתויצמןגב'
הדילזובידאת עוודגב'
בהצטיינותהדילחואלדגב'
סראחנא חזאןגב'
תמרהחנוכייבגב'
רואטרודיגב'
אלסהיוהלשט סבהטגב'
ניצןכהןגב'
רנדאכיואןגב'
מריםמחאגנהגב'
רוקיהמחאגנהגב'
בהצטיינותעידיתמייזלסגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםיעלמרגב'
בהצטיינותרוזאןסלאמהגב'
אמאניעתאמלהגב'
מהאפחמאויגב'
ענבלצליחגב'
בהצטיינותמיסאאקובטיגב'
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםשירלירפופורטגב'
בהצטיינותרימאשואהנהגב'
בהצטיינותשמריתשטריקסגב'
זוהרשני-אלולגב'
בהצטיינותאירהשץגב'
בהצטיינותאמל מונאתומאגב'



החוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

מנאלאבו ריאגב'
ליאוראוזומןמר
רוברטאיסקובמר
אלוןאמברמר
מוחמדאנעיםמר
אורליבן הרושגב'
אבנרבן נוןמר
קוביבראלמר
בהצטיינותאליג'אןמר
מעייןגלנטגב'
חוסאםגנאיםמר
עימאדגראיסימר
קובידנהמר
צלילדניאליגב'
ניר משההטואלמר
נאילההייבגב'
חןהלויגב'
בהצטיינותהילההלפרןגב'
עפיפהחאג אבו גנימהגב'
סוהאחוטבאגב'
מריםחיגב'
סועאדטאהאגב'
גליתטגרטגב'
בהצטיינותרינתלויגב'
גלמלכהמר
בהצטיינות יתרהנחימשעול שאולימר
מצטיין הדיקן ללימודים מתקדמיםטלנירמר
מנארנעאמניגב'
בהצטיינותשירליסובלגב'
מרדכיסיימוןמר
מצטיינת הדיקן ללימודים מתקדמיםליאתספיבקגב'
ריםסראחנהגב'
נאאלעודהמר
הדילעוויסגב'
טלענתביגב'
איריתקובהגב'
ראובןקירשנבאוםמר



קרןשיר-אוןגב'
רמישמואלמר
מאירשמלהמר
מעוזשמרמר
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