
 

 במרצים מצטיינים לשנת תשפ"

הוראה: הצטיינות   עבור שנת הלימודים תשפ"ב במכללה האקדמית בית ברל נקבעו שתי קטגוריות להצטיינות בְּ

 בהוראה, הצטיינות בהוראת קורס. 

 

מוענק למרצים שנבחרו על בסיס המלצת דיקאן, סקר הערכת ההוראה וועדה שהתייחסה   - הצטיינות בהוראה 

 לאופני ההוראה ואיכותה.  

בשלב הראשון, התקבלו שמות המרצות והמרצים אשר דיקאני הפקולטות המליצו עליהם כסגל אשר מהווה  

ה של המועמדים.  לכולם היו  דוגמה ומופת לאיש סגל בפקולטה. בשלב השני נבדקו ממצאי סקר הערכת ההורא

. הוועדה, בראשות 50%לפחות שלושה קורסים בהם אחוז המשיבים על סקר הערכת ההוראה היה גבוה מ 

 הנשיאה, פרופ' יולי תמיר, עיינה במשובים ונבחר מועמד אחד מכל פקולטה ומהמכון האקדמי הערבי לחינוך.   

 :להלן שמות המרצים המצטיינים בהוראה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וראה מצטיינים בה 

 פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 הפקולטה לחברה וקהילה משה בלאיש  ד"ר

 המכון האקדמי הערבי לחינוך פאדי ראן קס ד"ר

 המדרשה -הפקולטה לאומנויות  אלונה  פרידברג גב'

 הפקולטה לחינוך  אורית  פרנקו-שורץ ד"ר

 הפקולטה ליעוץ, טיפול ותמיכה חינוכית  דפנה  ימס -שחר ד"ר



 

סיס סקר הערכת ההוראה לקורסים   -  הצטיינות בהוראת קורס המרצים המצטיינים בקטגוריה זו נבחרים על בְּ

פרטניים, בחלוקה לשלוש קבוצות לפי מספר לומדים בקורס: עשרה לומדים עד עשרים וחמישה, עשרים ושישה 

.  50%  -עד חמישים, חמישים ואחד ומעלה; נבחרים רק קורסים שבהם אחוז המשיבים לסקר היה גבוה מ

ָסה של כהמ מן הקורסים עם הממוצע  5%- רצים בקטגוריה זו זכו לממוצע ההערכה הגבוה ביותר על פי ִמכְּ

 הגבוה בכל קבוצה.   

 : להלן שמות המרצים בהוראת קורס

 

 סטודנטים  ומעלה  51קורסים בהם השתתפו 

 שם הקורס פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 קוסאי  יחיא  'חאג פרופ'
המכון האקדמי  -לחינוך הפקולטה 

 הערבי לחינוך
 החברה הערבית בישראל

 יאסר  סנדוקה  ד"ר
המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 

 הערבי לחינוך
 תכנון תוכניות לימודים בח"מ 

 אידאולוגיה, פוליטיקה, חברה וכלכלה פקולטה לחברה וקהילה אלון פאוקר  ד"ר

 החינוך כאתגר מוסרי  הפקולטה לחינוך  אורית  פרנקו-שורץ ד"ר

 הפקולטה לחינוך  אורית  פרנקו-שורץ ד"ר
חינוך וקולנוע: דמות המורה כמחולל 

 שינוי 

 סטודנטים   50 –  26קורסים בהם השתתפו 

 שם הקורס פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 ( מכוןEאנגלית טרום בסיסי א' ) לימודי יסוד כלל מכללתי  מרים  יחיא עאזם  'חאג 

 הפקולטה לחינוך  שרון טויס ד"ר
  -חרדים  -חוקי נוער ופרוצדורה פלילית 

 היברידי 

 היברידי  -חרדים  -תורת הענישה הפקולטה לחינוך  שרון טויס ד"ר

 אמין יוסף 
המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 

 הערבי לחינוך
 הסתברות בחיי יום

 אמין יוסף 
המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 

 לחינוךהערבי 
 גיאומטריה ב'

 נאסרה  נה'מחאג ד"ר
המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 

 הערבי לחינוך
 פיתוח חשיבה יצירתית

 נאסרה  נה'מחאג ד"ר
המכון האקדמי  -הפקולטה לחינוך 

 הערבי לחינוך

ספרות ילדים:היבטים רגשיים 

 וחברתיים

 היברידי  -אנגלית טרום בסיסי א הפקולטה לחינוך  קארל  רוגרס  



 

 מרצים המקבלים הצטיינות על הוראה בקורס בחלוקה לפי מספר לומדים בקורס 

 סטודנטים   25 –  10קורסים בהם השתתפו 

 שם הקורס פקולטה  שם פרטי  שם משפחה תואר

 הפקולטה לחינוך  אסתר  אופנהיים  ד"ר
מתמטיקה  -לימוד עצמי מונחה

 מעל ומעבר 

 מוחמד  אמארה   פרופ'
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

סמינריון: מדיניות החינוך 

 הלשוני בעולם הערבי 

 היבה בלעום  
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך
 ב  -הוראת החשבון לכיתות א 

 ויסאם  בשארה  ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך
 סדנת סטאז' 

 אלישע  דגן  
הפקולטה לאומנויות  

 המדרשה -
 שנה  א' -מלאכת הרישום 

 הדס זאבי סלע  ד"ר
הפקולטה ליעוץ, טיפול ותמיכה  

 חינוכית

הראיון המסייע והתערבויות  

 ייעוציות פרטניות

 הפקולטה לחינוך  שבולת זית   ד"ר
אוריינטציה דיסציפלינארית 

 יסודי -בספרות 

 איחסן  יחיא  ' חאג  ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך
 יחס ואחוזים 

 ענאן  חאג' יחיא ערישה   ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך
 כימיה אי אורגנית 

 שיימא דאהר -חאמד   ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

  -ב'   -הכשרה מעשית, א' 

P.D.S 

 תמי  יאיר   ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

היבטים מעשיים בלשון 

 העברית כשפה שנייה 

 תמי  יאיר   ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

שילוב משחקים להוראת  

 העברית כשפה שנייה 

 הפקולטה לחינוך  ליאת יכניץ  ד"ר

סמ': היבטים בין תרבותיים 

  -בסיכוןבעבודה עם נוער 

 משולב 

 אילת יריב  
הפקולטה ליעוץ, טיפול ותמיכה  

 חינוכית

שנה   -סדנת הדרכה לסטאז' 

 א

 נאסרה  נה 'מחאג  ד"ר
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

השלכת המפגש בין  -סמינריון

העולם הערבי לתרבות  

 המערבית בבית הספר הערבי



 

 

 

 

 

 מרואה  סרסור   ד"ר
המכון   -לחינוך הפקולטה 

 האקדמי הערבי לחינוך
 לשון בגיל הרך

 הפקולטה לחינוך  אבי פולג  ד"ר

אסטרטגיות הוראה לתלמידים 

מצטיינים  במדעים/ 

 -מתמטיקה

 מור פלד  
הפקולטה 

 המדרשה -לאומנויות 
 מדפסת תלת מימד

 מפגש יוגה וחינוך הפקולטה לחינוך  מרסל קרוגר   ד"ר

 הפקולטה לחינוך  סוזן רוסק   ד"ר

זיהוי מאפיינים של לקויות  

  -למידה באנגלית כשפה זרה

 משולב 

 ח 'ראג שרקייה   פרופ'
המכון   -הפקולטה לחינוך 

 האקדמי הערבי לחינוך

טבע ,  -הכשרה מעשית 

 אקדמיה כיתה


