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 המרכז לקידום ההוראה

 )נוהל הבחירה בסוף המסמך(תשע"ד  – מרצים מצטיינים בקורסים

 

 קורסים 00, סה"כ: לומדים 02-02 בהםמרצים מצטיינים בקורסים 

 'סמס שעור שם פרטי שם משפחה שם

 ב 'ב מקוונות בסביבות למידה - הוראה מואניס טיבי

 ש P.D.S - מתמטיקה מעשית הכשרה ראויה גראיסי

 ש עברית  ד"סמ - המעשית סותההתנ עיבוד תמי יאיר

 ב ונוער לילדים מידענות-ספרנות נורית רמני

 ב המיוחד בחינוך קולנועית עשייה - מקדמת תקשורת רן ישפה

 ש מתמטיקה "סמ -  המעשית ההתנסות עיבוד ראויה גראיסי

 א מתוקשבת בסביבה ויישומים כלים מואניס טיבי

 א למידה מיומנויות איריס אבנר

 ש הגן גיל הוראת חקר חנה ןצימרמ

 ב במצוקה משפחות בקרב חינוךסמ'  אברהים מחאגנה

 ש למידה לקות עם לסטודנטים ב' – הוהבע לשון דנה ברנדייס

 אורנה דונת
 אימהות של חברתיים הבטים זה": על תתחרטי עוד את"

 אימהות ואי
 א

 פנינה שביט
 אצל קוגניטיביים ומטה  קוגניטיביים תהליכים קר' חסמ

 למידה ליקויי עם תלמידים
 ש

 א בקרימינולוגיה טקסטים באמצעות למידה מיומנויות אבשלום בדיחי

 ב למידה מיומנויות אבשלום בדיחי

 ש וגיאוגרפיה י"א לימודי הוראת חקר שלומית לנגבוים

 א בקרימינולוגיה טקסטים באמצעות למידה מיומנויות אבשלום בדיחי

 ש טבע - .P.D.Sשית הכשרה מע ראגח שרקייה

 א כמתווכים ומחנכים הורים מלי ליבוביץ

 ב בישראל ואגרואקולוגית אורגנית חקלאות ענת מדמוני

 ש אמנות בינתחומית עכשווית -סמינריון דורית קדר

 א סדנת קריאה וכתיבה: המחשבה האנרכיסטית משה אלחנתי
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 המרכז לקידום ההוראה

 קורסים 00: סה"כ לומדים 02-00 בהםמרצים מצטיינים בקורסים 

 'סמס שעור שם פרטי שם משפחה שם

 ב 'ב וכתיבה קריאה ברכישת קשיים איתור אורית גילור

 ב נוער עבריינות נורית בנולול

 ב ובילדות בינקות פיסיולוגית התפתחות נטע דמתי-רבהון

 ש ב רמה - והבעה לשון אבשלום בדיחי

 ב 'אקד – למידה-ההוראה מעשה רותי רוזנשטרום

 ש אקדמית וכתיבה הבעה ביא גבורה

 א מבוא - ב-א בכיתות  חשבון הוראת חיית שחם

 א ותיאוריה מחקר - קרימינולוגיה איל גובר

 א א וכתיבה קריאה ברכישת קשיים איתור אורית גילור

 ש וצורות הגה:דבורה שפה אבשלום בדיחי

 ב רך גיל משלב בחינוך סוגיות ריבה מנדל

 א םלאקדמאי לשון אבי גבורה

 ש טבע וחומרי אורגנית כימיה ענאן ערישה יחיא 'חג

 א ותיאוריה מחקר - קרימינולוגיה ורד חצרוני-שידלו

 ב רך גיל משלב בחינוך סוגיות דפנה פרי

 א הילד להתפתחות ותרומתו החברתי המשחק טליה קונסטנטין

 א במצוקה לנוער התערבות לשיטות מבוא אורית כנפו-לרר

 א המידע אחזור קרונותע נורית רמני

 ב פטור ב מתקדמים אנגלית אפרת דרייפוס

 ב ראיה עדות לאה יגר

 א לוגי לתיכנות מבוא נוע רגוניס

 ב ראיה עדות לאה יגר

 א והסביבתי המשפחתי בהקשר בסיכון ילדים אברהים מחאגנה

 א הסמנטיקה יסודות ורד סיידון

 ב הטראומה של הפאנטום טל הולץ

 א בקרימינולוגיה טקסטים באמצעות למידה מיומנויות שרון ששון-שטרית

 
 

 קורסים 0: ומעלה לומדים 00 בהםמרצים מצטיינים בקורסים 

 
 'סמס שעור שם פרטי שם משפחה שם

 א המיוחד החינוך מחשבת ענת משה

 ב וחינוך שיויון אי מירב נקר-סדי

 א וחברה יחיד אורית כנפו-לרר

 ב הילדים בספרות אבות ייצוגי :אבא אודות הכל עינת אשל ברעם

 ב ועברייניהן מין עבירות רונית איילי חיימוב
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 המרכז לקידום ההוראה

 נוהל הבחירה

 
 :בקורסים התהליך לבחירת המרצים המצטיינים פירוטלהלן 

 ומעלה. 00, 02-00, 02-02הקורסים על פי מספר הלומדים, לשלוש קבוצות:  נערך מיפוי של .א

, 02% -מוינו הקורסים בהם אחוז המשיבים הוא החל מ 02-00, 02-02בקבוצות הקורסים  .ב
סטודנטים ומעלה, מוינו הקורסים בהם אחוז המשיבים הוא החל  00בקבוצת הקורסים בהם 

 .33% -מ

. לאור המאמץ הגדול במיוחד הנדרש מן הקורסים העליונים בכל קבוצה %0בכל קבוצה נבחרו  .ג
ימה לאסטרטגיה של המכללה הוגדלה סטודנטים ומעלה ובהל 00ממרצים בקורסים בהם 

 .0 -מכסת הקורסים המצטיינים בקטגוריה זו ל

נציגת  –התכנסה וועדה בראשות ראש המרכז לקידום ההוראה ובהשתתפות: ד"ר פנינה שביט  .ד
-נציגת המכון האקדמי הערבי לחינוך, ד"ר ורד נאמן –הפקולטה לחינוך, ד"ר מרואה סרסור 

 –נציגת הפקולטה לאמנות  -ניר -ולתרבות, הדס רוזנברג נציגת הפקולטה לחברה –חביב 
 מרכזת תחום סקר הערכת ההוראה במרכז לקידום ההוראה. –המדרשה, פזית אנטין 

הוועדה עיינה בנתונים הסטטיסטיים של כל קורס, ובמשובי ההוראה של כל קורס, ובהתאם  .ה
ים תמכו בנתונים משובי ההוראה המילולינבחרו הקורסים לפי המכסה לכל קטגוריה. 

 הסטטיסטיים ללא יוצא מן הכלל.

 להלן רשימות המצטיינים בהוראה בקורסים. .ו

שמות המצטיינים יפורסמו בפורטל המכללה, המצטיינים מוזמנים להשתתף באירוע המצוינות  .ז
 של המכללה.

 להלן פירוט המרצים המצטיינים בהוראה של קורס. .ח

 

 


