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 זלשנת תשע"בקורסים מרצים מצטיינים 

 ולקורסים בלמידה מרחוק מלאה בחלוקה לפי מספר לומדים בקורס

 )נוהל הבחירה בסוף המסמך( 

 

 סטודנטים  20-10 שבהם לומדיםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 רכזי ענפים -טרום בסיסי א  א אנגלית -לימודי יסוד  עביר אבו עקל

 רב תרבויות בספרות ש המכון האקדמי הערבי ידהרו אבו ראס

 הבעה בכתב א' ש המכון האקדמי הערבי רוידה אבו ראס

 תכנון וניתוח אלגוריתמים ש המכון האקדמי הערבי חאלד אסעד

 יסודות הגיאומטריה האוקלידית א' א המכון האקדמי הערבי עותמאן גאבר

 ש פרויקטים מיוחדים קוסאי חאג יחיא
קורס  -מערכת החינוך הערבית דילמות ב
 סינכרוני

 ש תואר שני חנה חימי
סמינריון: לחץ, משבר וטראומה אצל ילדים 

 ונוער בסיכון

 יסודות הגיאומטריה א' א המכון האקדמי הערבי מחמוד חליחל

 יוצאים לדרך ב פרויקטים מיוחדים ספייה ערפאת-חסונה 

 לשון וחברה ש המכון האקדמי הערבי תמי יאיר

 לשון חז"ל ב המכון האקדמי הערבי תמי יאיר

 מבוא למדעי החיים א הפקולטה לחינוך טלי יעקובי

 הרך למוסיקה ותנועה בגי א המכון האקדמי הערבי מוחמד כלף

 מדעי הטבע )אקדמיה כיתה( -הכשרה מעשית  ש המכון האקדמי הערבי מוחמד מוחסן

 סמ"ד טבע -תנסות המעשיתעיבוד הה ש המכון האקדמי הערבי מוחמד מוחסן

 תרבות חזותית א הפקולטה לחינוך זהר סיטנר

 טעמי המקרא וקריאה מוטעמת א הפקולטה לחברה ולתרבות רות פישר בח

 סטוריהיהתנסות בהוראת ה ש הפקולטה לחינוך אהובה שלר



     

 

 

 

 סטודנטים 50-21 שבהם לומדיםקורסים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 התפתחות רגשית וחברתית בגיל הרך א המכון האקדמי הערבי ערין גבריהא

 הבעה עברית ב קשת אבשלום בדיחי

 תחושה מרחבית וגיאומטריה בגיל הרך ש המכון האקדמי הערבי חורייה בדיר

 עבריינות נוער א הפקולטה לחברה ולתרבות נורית בנולול

 יוכימיהב א המכון האקדמי הערבי ענאן חג' יחיא ערישה

 (1)קבוצה  אלימות במשפחה א הפקולטה לחברה ולתרבות רונית חיימוב אילי

 (2)קבוצה  אלימות במשפחה א הפקולטה לחינוך רונית חיימוב אילי

 עיבוד ההתנסות המעשית ש המכון האקדמי הערבי תמי יאיר

 (1)קבוצה  עדות ראיה ב הפקולטה לחברה ולתרבות לאה יגר

 (2)קבוצה  עדות ראיה ב לחברה ולתרבות הפקולטה לאה יגר

 פה-הבעה בכתב ובעל א המכון האקדמי הערבי אימאן יונס

 גיאומטריה א' א המכון האקדמי הערבי אמין יוסף

 הריון ולידה ב הפקולטה לחינוך טלי יעקובי

 רכזי ענפים חקלאיים -מבוא לכימיה כללית א  ב הפקולטה לחינוך רויה ישראלי

 מדע בגיל הילדות א הפקולטה לחינוך הרוי ישראלי

 קורס היברידי -הערכת לומדים ולמידה  ב תואר שני עדי ורד-לוי

 קורס היברידי -עיבוד נתונים  ממוחשב  ב תואר שני עדי ורד-לוי

 סמנטיקה ב המכון האקדמי הערבי רמה מנור

 19-תולדות אירופה במאה ה ב המכון האקדמי הערבי גוני מנסור

 לשון בגיל הרך א המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 אבחונים ומיפויים א המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 טקסטים מלשון המקרא ב המכון האקדמי הערבי זאהי עבאס

 מפגש תרפיה חינוך ב הפקולטה לחינוך מרסל קרוגר

 התפתחות רגשית חברתית ב קשת קרן שמואל-קרני

 תפתחות פיזיולוגית וקוגנטיביתה ב קשת קרן שמואל-קרני

 דידקטיקה של הוראת ההיסטוריה ש הפקולטה לחינוך אהובה שלר

 יצירה והגשת חומרים ב קשת ענת שמחי

 דיני עונשין א הפקולטה לחברה ולתרבות טל שרון



     

 

 

 

 

 סטודנטים לפחות 51קורסים שבהם לומדים 

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 איתור קשיים ברכישת קריאה וכתיבה א א הפקולטה לחינוך יתאור גילור

 השתתפות פוליטית ברמה המונציפלית א הפקולטה לחברה ולתרבות יעקב זבולון

 אלימות במשפחה א הפקולטה לחברה ולתרבות רונית חיימוב אילי

 (1)קבוצה  הערכה לקידום הלמידה ב הפקולטה לחינוך עדי ורד-לוי

ולטה לחינוךהפק עדי ורד-לוי  (2)קבוצה  הערכה לקידום הלמידה ב 

 יחיד וחברה א הפקולטה לחינוך אורית כנפו-לרר

 שוק העבודה א הפקולטה לחברה ולתרבות יפעת חרותי-מצנר

 סוגיות בחינוך משלב בית ספר א הפקולטה לחינוך ענת משה

 מתמטיקה בחיי יום יום ב הפקולטה לחינוך חיית שחם

 ה מרחוק מלאהקורסים בלמיד

 השיעור שם 'סמס פקולטה פרטי שם משפחה שם

 למידה מרחוק -מודלים של חינוך דו לשוני  א תואר שני ואיל טיבי

 (1)קבוצה  הערכה לקידום הלמידה ב הפקולטה לחינוך עדי ורד-לוי

 תואר שני עדי ורד-לוי
 ב

הערכה: לקראת מנהיגות חינוכית אפקטיבית  
 למידה מרחוק

 (2)קבוצה  הערכה לקידום הלמידה ב הפקולטה לחינוך עדי דור-לוי

 (1)קבוצה  בלמידה מרחוק -הערכת לומדים  ב הפקולטה לחינוך עדי ורד-לוי

 (2)קבוצה  בלמידה מרחוק -הערכת לומדים  ב הפקולטה לחינוך עדי ורד-לוי

 מתוקשב -הבנת הנקרא בגיל הרך  א המכון האקדמי הערבי מרואה סרסור

 ספרות ילדים באנגלית ב הפקולטה לחינוך לי שיר



     

 

 

 בקורסים התהליך לבחירת המרצים המצטיינים פירוטלהלן 
 

 2,454מספר הקורסים שנסקרו: 

 .(63%)בתשע"ו  לל הקורסיםמכ 70%, 1,713מהתלמידים:  33% לפחות הם השיבובשמספר הקורסים 
 (.35%)בתשע"ו  מכלל הקורסים 40%, 977מהתלמידים:  50% לפחותבהם השיבו שמספר הקורסים 

 מכלל הקורסים. 23%, 577מהתלמידים:  60%מספר הקורסים שבהם השיבו לפחות 
 

בור ומעלה וע 51 ,21-50, 10-20הקורסים על פי מספר הלומדים, לשלוש קבוצות:  נערך מיפוי של .1
 הקורסים בלמידה מרחוק מלאה.

מוינו בסדר ( 60% -)בקורסים הקטנים החל מ 50% -הקורסים בהם אחוז המשיבים הוא החל מ .2
 יורד על פי ממוצע ההערכה לקורס.

מן הקורסים העליונים בכל קבוצה, ובהתאם למספר הקורסים בכל  5% -על פי ההחלטה לבחור ב .3
יה על פי המפורט להלן. לאור המאמץ הגדול במיוחד קבוצה, נבחרו מספר קורסים בכל קטגור

וכך גם בקורסים בלמידה מרחוק מלאה סטודנטים ומעלה,  51הנדרש ממרצים בקורסים בהם 
שתי הוגדלה מכסת הקורסים המצטיינים ב –מדיניות האסטרטגית של המכללה ובהתאם ל

 .יות אלוקטגור

נציגת  -ליאת יכניץ ד"ר השתתפות: התכנסה וועדה בראשות ראש המרכז לקידום ההוראה וב .4
 -ד"ר מרואה סרסור  לחברה ולתרבות, נציגת הפקולטה - רונית לוריאד"ר  הפקולטה לחינוך,

 , פזית אנטיןהמדרשה -נציגת הפקולטה לאמנויות  - קרן גלר, נציגת המכון האקדמי הערבי לחינוך
 מרכזת תחום סקר הערכת   ההוראה במרכז לקידום ההוראה.  -

ועדה עיינה בנתונים הסטטיסטיים של כל קורס, ובמשובי ההוראה של כל קורס, ובהתאם נבחרו הו .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 

הסטודנטים תמכו בדירוג הגבוה ולא נמצאו דברים חריגים הרשימה. אצל כולם משובי 
 בנספח.התפלגות הקורסים המצטיינים לפי קטגוריית הצטיינות מפורטת  משמעותיים.

 

 בברכה,

 נוע רגוניס"ר ד

 יו"ר הוועדה לבחירת מרצים מצטיינים



     

 

 
 

 נספח

 

 מפורטת בטבלה זו: קטגוריית הצטיינותהתפלגות הקורסים המצטיינים לפי 

קטגורית 

הצטיינות 

 הקורסים

מס' 

 קורסים

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 33%

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 50%

מס' קורסים 

שבהם לפחות 

 משיבים 60%

מס' קורסים 

 מצטיינים

 18 229 354 626 913 תלמידים 10-20

 28 306 536 930 1,308 תלמידים 21-50

 9 42 87 157 233 ומעלה תלמידים 51
קורסים מלאים 
 בלמידה מרחוק*

127 92 43 15 8 

 *62 577 977 1,713 2,454 סה"כ

 2.5% 23% 40% 70% 100% אחוזים
ומעלה וקורסים  51 -קורסים עם מספר לומדים מ –הערה: קורס אחד מצטיין באופן חופף בשתי קטגוריות * 

 בלמידה מרחוק מלאה

 
 


