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 ולשנת תשע"בקורסים מרצים מצטיינים 

 בחלוקה לפי מספר לומדים בקורס

 
 )נוהל הבחירה בסוף המסמך(

 

 תלמידים  02-02 שבהם לומדיםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים ב המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 הבעה בכתב ובעלפה ב כון האקדמי הערביהמ מרואה סרסור

 ביוכימיה א המכון האקדמי הערבי ענאן חג' יחיא ערישה

 P.D.S -הכשרה מעשית )טבע חט"ב(  ש המכון האקדמי הערבי סמירה נאסר

 אנגלית  P.D.S -הכשרה מעשית  ש המכון האקדמי הערבי רוידה אבו ראס

לשון -לימודי יסוד  אבי גבורה  רמה ב למחנכי פנימיות -ה לשון והבע ש 

 שנה ג -התנסות  ש הפקולטה לחינוך טליה קונסטנטין

לשון -לימודי יסוד  דנה ברנדייס  רמה ב -לשון והבעה  ש 

 סדנה להוראת תלמידים מתקשים בחשבון א הפקולטה לחינוך בלומה סגל

 יקולותמעבדה בהפרדה ומדידה של מול ב המכון האקדמי הערבי ענאן חג' יחיא ערישה

אנגלית -לימודי יסוד  עביר אבו עקל  אנגלית לקראת תואר שני א 

 סמ"ד עברית חט"ב-עיבוד ההתנסות המעשית ש המכון האקדמי הערבי רמה מנור

 סמ"ד ח"מ -עיבוד ההתנסות  ש המכון האקדמי הערבי סאאיד בשארה

 תיכנות לוגי א המכון האקדמי הערבי מואניס טיבי

 מבוא לגאוגרפיה היסטורית ב הפקולטה לחברה ולתרבות ירון ירגן בלסלב

 התנועה הלאומית הערבית ב המכון האקדמי הערבי גוני מנסור

 ח"מ -הכשרה מעשית  ש המכון האקדמי הערבי סאאיד בשארה

 תזונה בגיל הרך ש המכון האקדמי הערבי עבד עתאמנה

 מוסיקה והתפתחות הילד ב הפקולטה לחינוך אילאיל קרן

 מעבדה פיסיולוגיה של הצמח ב המכון האקדמי הערבי ראגח קייהשר

 פרגמטיקה א תואר שני ירדן קדר

 , טבע P.D.S -הכשרה מעשית  ש המכון האקדמי הערבי ראגח שרקייה

 משחקי חשבון א המכון האקדמי הערבי חורייה בדיר

 יסודות הסיפור הקצר ש המכון האקדמי הערבי סמיר חאג



     

 

 

 

 תלמידים 02-00 לומדים שבהםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 ליקויות וקשיים ברכישת הקריאה ב המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 תורת הקבוצות ב' ב המכון האקדמי הערבי אמין יוסף

 הורים ומחנכים כמתווכים ב הפקולטה לחינוך מלי ליבוביץ

 חינוך מיני והבדלי מגדר ב המכון האקדמי הערבי מארי קופטי

 מבוא לתורת הענישה א הפקולטה לחברה ולתרבות רונית לוריא

 פה-הבעה בכתב  ובעל א המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 אלימות מינית מנקודת מבט אישית/חברתית ב הפקולטה לחברה ולתרבות אורנה דונת

 שפה ודיבורליקויי והפרעות  ב המכון האקדמי הערבי יאסר סנדוקה

 גישה מערכתית -בית הספר כארגון א תואר שני יוסף חמודה

 לקויות למידה: סוגיות מתקדמות ש תואר שני ענת משה

 אלימות במשפחה. ב הפקולטה לחברה ולתרבות רונית חיימוב אילי

 עבריינות נוער ב הפקולטה לחברה ולתרבות סוזי ברוך-בן

 רת ההגה והצורותתו ש המכון האקדמי הערבי תמי יאיר

 בית ספר בניהול עצמי ב תואר שני יוסף חמודה

 עבריינות נוער א הפקולטה לחברה ולתרבות נורית בנולול

 מאפיינים ודרכי עבודה-נכויות שכליות ב המכון האקדמי הערבי יאסר סנדוקה

 עבריינות נוער א הפקולטה לחברה ולתרבות סוזי ברוך-בן

הערביהמכון האקדמי  אמין יוסף  הסתברות בחיי יום ב 

 דיני עונשין א הפקולטה לחברה ולתרבות טל שרון

 ביוכימיה ש המכון האקדמי הערבי ענאן חג' יחיא ערישה

 פיתוח חשיבה יצירתית א המכון האקדמי הערבי נאסרה מחאגנה

 המערכת המשפחתית: מהות, עוינות ועבריינות א הפקולטה לחברה ולתרבות רחל אורינג כהן

לשון -לימודי יסוד  אבי גבורה  הבעה וכתיבה אקדמית ש 

 מבוא לשיטות התערבות לנוער במצוקה א הפקולטה לחינוך אורית כנפו-לרר

 יסודות התחביר ש הפקולטה לחברה ולתרבות אבי גבורה

 גוף האדם :מבנה ותפקוד ש המכון האקדמי הערבי סמירה נאסר

 תפתחות ורכישת שפת אםה ש המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור



     

 

 

 



 תלמידים לפחות 00שבהם לומדים קורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 גישור בקהילה א הפקולטה לחברה ולתרבות דוד שמעוני

 מבוא ללקויות למידה ב הפקולטה לחינוך אורית גילור

 מבוא ללקויות למידה א הפקולטה לחינוך אורית גילור

 שיטות מחקר כמותיות א הפקולטה לחינוך עדי ורד-לוי

 מחשבת החינוך המיוחד א הפקולטה לחינוך ענת משה

 יחיד וחברה א הפקולטה לחינוך אורית כנפו-לרר

 מבוא לסיפורת ש הפקולטה לחברה ולתרבות טל הולץ



     

 



בקורסיםהתהליךלבחירתהמרציםהמצטייניםפירוטלהלן
 

 .2,796מספר הקורסים שנסקרו: 

 .(מכלל הקורסים 73%) 7,7,6מהתלמידים:  33% לפחות הם השיבובשמספר הקורסים 
 .(מכלל הקורסים 30%) 945מהתלמידים:  05% לפחותבהם השיבו שמספר הקורסים 

 
 

 ומעלה. 07, 27-05, 75-25הקורסים על פי מספר הלומדים, לשלוש קבוצות:  נערך מיפוי של .0

 מוינו בסדר יורד על פי ממוצע ההערכה לקורס. 05% -החל מהקורסים בהם אחוז המשיבים הוא  .1

מן הקורסים העליונים בכל קבוצה, ובהתאם למספר הקורסים בכל  0% -על פי ההחלטה לבחור ב .3
קבוצה, נבחרו מספר קורסים בכל קטגוריה על פי המפורט להלן. לאור המאמץ הגדול במיוחד 

, ומאחר וזו המדיניות האסטרטגית של סטודנטים ומעלה 07הנדרש ממרצים בקורסים בהם 
 .6 -הוגדלה מכסת הקורסים המצטיינים בקטגוריה של הקורסים הגדולים ל –המכללה 

     נציגת  –ד"ר נירית קרני התכנסה וועדה בראשות ראש המרכז לקידום ההוראה ובהשתתפות:  .4
 -"ר מרואה סרסור ד לחברה ולתרבות, נציגת הפקולטה -ד"ר מאיה בן אהרון  הפקולטה לחינוך,

                     המדרשה, -נציגת הפקולטה לאמנויות  -רותי הלביץ , נציגת המכון האקדמי הערבי לחינוך
מרכזת תחום סקר הערכת           -עמיתה במרכז לקידום ההוראה, פזית אנטין  -ד"ר חנה צימרמן 

 ההוראה במרכז לקידום ההוראה. 

טיסטיים של כל קורס, ובמשובי ההוראה של כל קורס, ובהתאם נבחרו הוועדה עיינה בנתונים הסט .5
הקורסים לפי המכסה לכל קטגוריה. יש לציין שהלכה למעשה לא הייתה שום התערבות של 
הועדה, כלומר אף קורס בכל אחת מן הקטגוריות, בהתאם למכסה בקטגוריה לא הוצא מן 

הגבוה ולא נמצאו דברים חריגים הרשימה. אצל כולם משובי הסטודנטים תמכו בדירוג 
 משמעותיים.

 

לומדים'מס
 בשיעור

קורסים'מסקורסים'מס
שבהםלפחות

משיבים33%

קורסים'מס
שבהםלפחות

משיבים51%

קורסים'מס
מצטיינים

 24 ,34 075 93301-11

 26 464 95, 7,3,410-51

 6 45 770 769ומעלה50




בברכה,
נוערגוניסד"ר

וועדהלבחירתמרציםמצטייניםיו"רה
 המרכזלקידוםההוראהראש


