


לומדים25-10מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

ר אסתר  "ד
אופנהיים

מוחמד ' פרופ
אמארה

ויסאםר "דבלעוםהיבה
בשארה

אלישע דגן



לומדים25-10מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

ר הדס זאבי  "ד
סלע

' חאגאיחסןר "דר שבולת זית"ד
יחיא

' ר ענאן חאג"ד
ערישהיחיא 

שיימאר "ד
דאהר-חאמד



לומדים25-10מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

ר נאסרה  "דאילת יריביכניץר ליאת "דיאירר תמי "ד
נה'מחאג

ר מרואה "ד
סרסור

קורסים2-במצטיינת 



לומדים25-10מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

ח'ראג' פרופר סוזן רוסק"דקרוגרר מרסל "דמור פלדר אבי פולג"ד
שרקייה



לומדים50-26מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

יחיא  ' מרים חאג
עאזם

ר נאסרה  "דאמין יוסףטויסר שרון "ד
נה'מחאג

רס'רוגקארל 

קורסים2-במצטיינת קורסים2-במצטיין קורסים2-במצטיין 



לומדים ומעלה50מרצים מצטיינים בקורסים בהם 

קוסאי' פרופ
יחיא' חאג

-ר אורית שורץ"דפאוקרר אלון "דסנדוקהר יאסר "ד
פרנקו

קורסים2-במצטיינת 





המרצים המצטיינים שלנו

-ר אורית שורץ"דבלאישר משה "ד
פרנקו

ימס-ר דפנה שחר"דפרידברגאלונה סקראןפאדיר "ד



המרצים המצטיינים שלנו

בלאישר משה "ד
מרצה מצטיין בהוראה

הפקולטה לחברה וקהילה

תפקידה של המשטרה  , מרצה בתחומים של שיטור, בוגר המכללה
. משפט ופשיעה בישראל, בדמוקרטיות ואופן פעולתה

.  בקיא ובעל ידע רב, תלמידיו מתארים אותו כאדם וכמרצה נפלא
.כמי שתמיד שש לעזור ולתמוך בהם באופן מדהים

ביחד עם היכרותו את התוכנית  , השקט והצניעות הקורנים ממנו
עבודתו השיטתית , מחויבותו לתלמידים, משני צדי המתרס

.זוכים להערכה, והיסודית בהעברת החומרים



המרצים המצטיינים שלנו

פרנקו-ר אורית שורץ"ד
מרצה מצטיינת בהוראה

הפקולטה לחינוך

מובילה  , מקום רב גוני לחינוך בינתחומי-ב"המרחעומדת בראש 
.  אותו במקצועיות ובאכפתיות תוך התחדשות מתמדת

אורית היא דמות מרכזית ומשמעותית בפקולטה לחינוך ומרצה  
שסוחפת את תלמידיה ללמידה משמעותית בתבונה  , מצוינת

. וביצירתיות



סקראןפאדיר "ד
מרצה מצטיין בהוראה

המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 
הערבי לחינוך

.מרצה לפיזיקה וראש החוג למדעים בפקולטה לחינוך
שם את טובת  , מסור ועובד ללא לאות, נכס למכון ולמכללה

המסירות וההשקעה שלו בהוראה  . הסטודנטים בראש מעייניו
,  הוא אינו רק מרצה מצוין אלא גם מנטור מעורר השראה. מיוחדים

שנתן השראה לסטודנטים רבים להגשים את חלומותיהם ולעולם  
.לא לוותר

המרצים המצטיינים שלנו



המרצים המצטיינים שלנו

פרידברגאלונה 
מרצה מצטיינת בהוראה

המדרשה-הפקולטה לאומנויות 

לשעבר ראש , מרצה לווידאו ולמדיה דיגיטלית, בוגרת המדרשה
. המחלקה לאמנות במדרשה

שהקורסים שלה מאד משמעותיים ות.מעידיםות.הסטודנטים
היא בעלת  . שכן היא יוצרת קשרים בין תיאוריה לפרקטיקה, ן.להם

ידע רחב שמעשיר את השיח בכיתה ומציגה נקודות מבט נוספות  
מצליחה לעורר עניין רב בתכנים של הקורסים אותם . על אומנות

.רגישה וקשובה, דואגת לאווירה נעימה וליחס אישי. היא מלמדת



ימס-ר דפנה שחר"ד
מרצה מצטיינת בהוראה

טיפול ותמיכה חינוכית, הפקולטה ליעוץ

רכישת קריאה וכתיבה ובלקויות למידה  -מומחית בתחום האוריינות
משלבת במקצועיות  ,  ולמידה בהקשר תרבותי חינוכי ומשפחתי

בולטת  . ובמסירות בין ההיבט האקדמי והמחקרי להיבטים יישומיים
,  וחבריה לתוכניתות.סטודנטיםבקשרים מקצועיים ומטיבים עם 

נוכחותה מאופיינת בתרומה ומחויבות רבה לעשייה אקדמית  
.איכותית

המרצים המצטיינים שלנו





https://open.spotify.com/show/2ucEKjzR1Df8FFqARw9zYH?si=7a88c028024b4ab8&nd=1








ציון לשבח

בראנסירבאבעביר גואקילתרצה  מושית יוסף



מושית יוסף
רכזת קורסים במרכז קשת

.שנים13.5מועסקת במכללה 

:נימוקי הבחירה
בוחנת בדייקנות את התמונה  , מושית מקצועית ואחראית

בכללותה תורמת מניסיונה ומדריכה עובדות חדשות  
מושית מתגייסת לכל משימה בכל תחום גם אם . במרכז

.אין זה בתחום אחריותה או במסגרת תפקידה



גואקילתרצה 
לאמנויותראש מנהל סגל בפקולטה 

שנה25מועסקת במכללה 

:נימוקי הבחירה
לא משאירה דברים -תרצה יסודית ומקצועית מאוד 

סוגרת את כל הקצוות ומוודא שאכן בוצעו  , פתוחים
בצורה מדויקת ולשביעות רצון של כל הגורמים שיש להם  

.ממשק לאותה משימה
ביעילות  , מעטים העובדים שיכולים לעבוד באינטנסיביות

עם מגוון רחב של אנשים בעלי מומחיות  בשרותיותוגם 
.וצרכים שונים



בראנסירבאבעביר 
רכזת מנהלית במסלול של הסבת אקדמאים

במכון האקדמי הערבי לחינוך
.שנים10מועסקת במכללה 

: נימוקי הבחירה
,  באקרדיטציותבקיאה ומדויקת , מקצועית מאודרבאב

היא  , מתמודדת בהצלחה עם סוגיות ובעיות מורכבות
.יצירתית ופתוחה לחידושים

יוזמת מוכנה  , פותרת בעיות במקצועיות ובנועם רב
.להשקיע מזמנה  כדי לעזור לאחרים



העובד המצטיין שלנו
רועי קורדובה

.ואבטחת מידע באגף מערכות מידעסיסטםמנהל 
.שנים11מועסק במכללה 

:  נימוקי הבחירה
מהווה  , רועי מקצוען ברמה הגבוהה ביותר בתחומו

את הסמכות המקצועית הטכנית הבכירה ביותר  
.באגף

מגלה יוזמה  . לרועי יכולות למידה עצמית גבוהות
ויצירתיות בפתרון תקלות פשוטות ועד מורכבות  

.הדורשות יצירתיות ומחשבה מחוץ לקופסה
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