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 פרק 1 : רקע

החליטה להעריך את תכיות הלימודים להכשרת מורים לשפה ), ג"מל(המועצה להשכלה גבוהה 

מיתה המועצה להשכלה , להחלטה זובהתאם . ח"תשע-ז"וספרות ערבית בשת הלימודים תשע

:התחום בהרכב הבאגבוהה את הוועדה להערכת איכות של   

 ,יברסיטת חיפה, יו"ר 1פרופ' אבראהים טאהאהחוג לשפה וספרות ערבית, או  

  יברסיטה העבריתחם מילסון (אמריטוס), החוג לשפה וספרות ערבית, האופרופ' מ 

 דלקי, פייברסיטת הלסיפרופ' חסיב שחאדה (אמריטוס), המחלקה לתרבויות עולם, או 

 ,אים'יברסיטת תל  2פרופ' מחמוד עאביב-החוג ללימודי הערבית והאסלאם, או  

 דאויברסיטה -פרופ' אלה לטסרון (אמריטוס), החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון, האו

 העברית

 ,יברסיטת בן  3ד"ר אלון פרגמןגוריון-המחלקה ללימודי מזרח תיכון, או  

  וך, מפמ"ר לימודי ערבית לשעברד"ר שלמה אלון, משרד החי 

.אפרתי ריכזה את עבודת הוועדה מטעם המועצה להשכלה גבוהה-תמר מעגן' הגב  

 

:במסגרת עבודתה הוועדה התבקשה  

לבחון את דוחות ההערכה העצמית שהוגשו על ידי המוסדות המקיימים תכיות לימודים  .1

 .להכשרת עובדי הוראה בתחום הוראת שפה וספרות ערבית ולקיים ביקורים במוסדות אלה

ח פרטי עבור כל אחת מתכיות הלימודים הכולל את ממצאי הוועדה "ג דו"מללהגיש ל .2

 .והמלצותיה

ח כללי הכולל הערות רוחביות בוגע לתחום המוערך ולמקומו במערכת "ג דו"להגיש למל .3

 .ההשכלה הגבוהה ובישראל בכלל

 

ח הערכה עצמית "ג לכתיבת דו"תהליך ההערכה על ידי המוסדות התבצע בהתאם להחיות המל

.2017במכללות לחיוך ממרץ   

 

                                                 
ה ת תכנית הלימודים במכללבהערכ ףלא השתתאבראהים טאהא ' פרופ, לשם הימנעות מניגוד עניינים, ג"בהתאם למדיניות המל   1

 .הערבית חיפה
הלימודים במכללה הערבית נאים לא השתתף בהערכת 'מחמוד ע' פרופ, לשם הימנעות מניגוד עניינים, ג"בהתאם למדיניות המל   2

 .מכללת אלקאסמי ומכללת סכנין, מכללת בית ברל, חיפה
בית ת תכנית הלימודים במכללת בהערכר אלון פרגמן לא השתתף "ד, ניגוד ענייניםלשם הימנעות מ, ג"בהתאם למדיניות המל   3

 .ברל
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 פרק 2: תהליכי העבודה של הוועדה

הוועדה קיימה את ביקוריה בכל המוסדות העוברים הערכת איכות בתחום הוראת השפה והספרות 

טרם הביקורים קיימה הוועדה ישיבת הכה במסגרתה דה בושאים . 2018הערבית במהלך חודש מרץ 

לפעילות הערכת האיכות בכלל ולתכיות , למערכת ההשכלה הגבוהה בישראלעקרויים הוגעים 

  .כמו כן התקיימו ישיבות פרטיות להכת כל ביקור .להכשרת עובדי הוראה בתחום זה בפרט

 

  :במסגרת פעילותה ביקרה הוועדה במוסדות הבאים

מכללת , ית בחיפההמכללה הערב, מכללת אלקאסמי, מכללת קיי, מכללת בית ברל, מכללת דוד ילין

 .סכין ומכללת אורים

  

וכן עם , במהלך הביקורים פגשה הוועדה עם בעלי תפקידים בההלת המוסדות ובההלת התכיות

 .סטודטים ובוגרים, אשי סגל

 

במרץ  14 -התקיים ב הביקור במכללה. ית ברלח זה עוסק בחוג להוראת השפה הערבית במכללת ב"דו

2018 .  

  

  .ח זה"לדו 2הביקור מצורף בספח סדר היום של 

 חסיב' פרופ, מחם מילסון' פרופ ,אבראהים טאהא' פרופ :בביקור זה השתתפו מבין חברי הוועדה

  .ר שלמה אלון"ד, טסרון-אלה לדאו' פרופ, שחאדה 

 

ח ההערכה העצמית ועל קבלת "הוועדה מודה לההלה הבכירה במוסד ולחוג להוראת ערבית על דו

  .האדיב בעת יום הביקור של ציגי הוועדה במוסד והאירוחהפים 
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הערכת האיכות של תכית הלימודים להוראת השפה הערבית : 3פרק 
  במכללת בית ברל

. ואיו מתייחס לשיויים שחלו מאזח זה מתייחס למצב שהיה קיים בעת ביקור הוועדה במוסדות השוים "דו
מידע , שאליהן הגיעה ועדת הערכת האיכות על סמך המסמכים שקיבלה מהמוסדותח מתעד את המסקות "הדו

  .דיוים והבחות של הוועדה ומידע זמין לוועדה, שהתווסף במהלך השיחות במוסדות

 .אך מכוון לשי המיים, ח כתוב בלשון זכר"*הדו

  

  כללי:. 1

הוועדה ? מוצלח או חוקרהאם המטרה העיקרית של המכללה היא להכשיר מורה ראוי לשאול  

שתפקידה הראשי של המכללה  הוא להכשיר מורה לערבית תקית הפתוח למתחדש  סבורה

לצד זאת חשוב ללמוד את תחום הדעת על בוריו טרם . בתחום והמעורה בשיטות הוראה עדכיות

 לשפה החוג בוגרי בקרב התקית הערבית של לומדים כיצד ללמדו. הוועדה התרשמה כי רמתה

כפי  מכון הערבי במכללה,הסיבות שהובילו למצב זה ידועות ל. רצון משביעה איה ערבית ספרותו

ה המרכזית עוצה בכך שהחוג לשפה וספרות ייתכן שהבעי .ההערכה העצמיתח ’’שמתברר מדו

  . ערבית איבד את תפקידו המוביל בהכשרת מורים לערבית הן למגזר הערבי הן למגזר היהודי

במכללה לשפה וספרות ערבית  לחוג המתקבלים הסטודטים של המוכה בדרך כלל רמתםיכר כי 

הסגל ותוכית  חברי של ומסירותם מומחיותם למרותבאה לידי ביטוי גם בארבע שות הלימודים 

  .מצב זה אומר דרשי. הלימודים הבויה היטב והמלווה בחומרי קריאה מתאימים

 המכללה ההלת כאשרחיזוק החוג לערבית הוא חשוב, וצריך להוות מטרה לכל הוגעים בדבר. 

 הערכה של מסר משדרת בעצם היא ערבית וספרות ללשון לחוג חשיבות ומייחסת דואגת, תומכת

  . ולהפיצה לפתחה, התקית הערבית על לשמור ולמאמצים לדובריה, ערביתשפה הל וכבוד

 משותפות תכיות פיתוח לשם המכללה לביןהערבי  המכון בין הפעולה שיתופי את לתגבראף חשוב 

 למכון מאפשר עוד כל חשוב הוא פעולה ששיתוף להדגיש יש. שייה שפהכ ערביתהוראת ל תיב כמו

  .והתרבותית הלשוית זהותו את לשֵמרהערבי 

ולהיות מסגרת מובילה  לשובחייבים לדחוף אותה להפוך מ גיהמיקום המכללה ותולדות היש

  בהכשרת מורים מוצלחים לערבית הן במגזר הערבי הן במגזר היהודי. 

   

  :לשימור קודות

 
 ה, הערבית החברה לחקר המרכזתון של לאור וההוצאה ותרבותה לשוַחצאד–אל שפיט ש .

 שהוא השתון של פיתוחו ושל המרכז של פעילותו את להרחיב כדי התקציב את עלותלה יש

  . בישראל המעטות השפיטות הערביות הבמות אחת

 וך קורסמקיימת  המכללה. וערבים יהודים בין בקמפוס משותפים חייםמשותפים, לחיים חי 

 . ותרבותיים חברתיים מפגשים, יהודים 30 -ו ערבים 30

 טים יזמות של עידוד קייםים סטודתאטרון הצגות, עיון ערבי קיום, יצירתית לכתיבה מצטיי 

 ן.במימו לסייע אףיזמות אלה ו לשמר חשוב

  הלי לסגל מדוברת בערבית קורסוהאקדמי המ.  
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 הכרחיות: המלצות
  

 :יך להוות מטרה לכל הוגעים בדבריש לחזק את החוג לערבית, הדבר חשוב וצר

  קוטישים תלמידים לקליטת ותמריצים אמצעיםב למלגות מתן י’"ע למשל בערבית מצטיי 

 חוגי.-, בפרט לסטודטים הלומדים במסלול החדהלימוד שכר את המכסות

 ית הערבית של והטיפוח השמירה חשיבות את להגביר חובההאחדות , התרבות לשון, התק

עשות ל המכון מורי מכל לדרוש .ויםימיל 400 -מ למעלה המוים הערבית דוברי והלאום של

 .וספרותה הערבית הלשון ממורי רק ולא התקית בערבית להשתמשמאמץ 

 

 :דרשות המלצות

 האקדמי בסולם להתקדם כדי מבטיחים מרצים לעידוד מחקר תקציב הקצאת.  

 מדי ועקבי מתמיד באופן הערבית בשפה בספרים הספרייה להעשרת יייעוד תקציב הקצאת 

 .בשה שה

  וך: ציון ישאי הקבלה, כפי שהגדירם משרד החיבחמש יחידות  80להקפיד על עמידה בת

ולשקוד על מציאת לפחות,  75לימוד בערבית ועמידה במבחן הכיסה של משרד החיוך בציון 

 מאידך בערבית רמתם וטיב גיסא מחד הסטודטים מספר של הבעיה כדי לפתור אתדרכים 

תחומים החלשים הכמות והאיכות היא מתן קורסי חיזוק ב הדרכים להתמודד עםאחת . גיסא

  .בעיקר בדקדוקיותר, 

 תיב פתיחת לשקול יי כשפה הערבית להוראת ויהודים ערבים מורים להכשרתה בבתי ספר ש

 עבריים. 

  

  :תכית הלימודים. 2

 ותם (אין קורסי בחירה).ו מראש קבועים ערבית ובספרות בלשון הקורסיםיתן לש אך לא 

   .ללמד בוחר שהוא לתוכן באשר לתמרן חופשי המרצה

 יקוד ללא( חובה קורס יש (ה ביבליוגרפית הדרכה שלחשוב מאוד שקורס כזה  . ’א בש

 ביבליוגרפית הדרכה אין זאת לעומת. האקדמית הכתיבה כללי אתמתקיים ועליו לכלול גם 

  .חוגי–בחד

 ים המוריםם בזמן מוגבלים לרוב המאמים ואיעבודתם על הולם משוב לתת תמיד זמי 

  . של הסטודטים המעשית

 הית' ג בשית ההכשרה "ב, עמוסה מאוד התכהןו יסודיבמסלול ה הן "כיתה אקדמיהשל תכ 

  . ין השיםב העומס את לחלק צורך יש), pds בדגם עבדו  כן לפי( יסודי בעל

 אי איןה או’ ב לקורס’ א מקורס מעבר תה אחת משייה לשש . 

 ית הבית, תחוגי חדתכה התכת אים , מאוזויות קורסי מדי יותרישים.ו מיומחזרה על תכ  

 .יםוך, על אף ששמות הקורסים שוים בקורסי החיה חזרה על התכיכר כי יש 
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  :לשימור קודות

  י ה שכל מרצה ילמד במסגרת תחוםיש להמשיך ולהקפידהתמחות שרכש בשלב התואר הש

 .)ומודרית קלאסית להבחין בין לשון לספרות(או השלישי 

 תיים מזה המתקיים מדעיים טקסטים בכתיבת קורסית במסגרת רמות בשתי שתכ 

 ם".אתגרי"

  

 הכרחיות: המלצות

  יתת לשפר את מצבה של הערבית התקית(על מעל המרצים) הספרותית המודר 

 מדוברתשפה הב השימוש את בהדרגה ולהמעיט בה להשתמשכדי  להתאמץ הסטודטיםו

יש לבצע . תקית בסופו של תהליך להרגלהאת השיחה הפוך השאיפה היא ל. במהלך הלימודים

) ֻמַיָּסָרה(לערבית מפושטת ) להגים שוים(המדוברת שימוש בשפה מעבר הדרגתי מחושב מ

  לתקית.

  ה"ש 6–5הוועדה ממליצה להוסיףש ללימוד הדיסציפלי. 

  ספרים  של מסוים מספר על יחליטו אם החוג ראשת עם אחת בעצה הסגל חברי יעשוטוב מאוד

 שבלי גלוי סוד. בכתב כך על ולדווח שה בכל לקרוא חייב סטודט שכל בערביתבחרים (

 יכולת את ולהעמיק לשפר אפשרות כל אין זמן לאורך ודיבור כתיבה, שמיעה, קריאה

. לשום הראשוה של דוברי הערבית שאיה התקית בערבית בכתב הן פה בעל הן ההתבטאות

החשק לקרוא ולהפוך את /כיצד יתן לעורר בסטודטים את הרצון: שאלת השאלות היא

  קבוע.הדבר למהג 

 גילאי–חוגי רב–חברי הוועדה ממליצים לפתוח מסלול חד. 

 מקופח עדיין ערביים ספר בבתי שחלקה משום מספקת לב תשומת הצורות לתורת לייחס שי .

 זה שקורס מוטב. המורפולוגי ביתוח המערבית השיטה את גם להציג חשוב זאת עם יחד

 תורת של ידיעה בלי הרי. הלמידה במהלךיעיל  תרגול לאפשר כדי קטות בקבוצות יילמד

  עיצורי. התלת השורש לפי הבויים הרגילים במילוים להשתמש הסטודט קשהתי הצורות

 וןים יש צורך ברעי הקורסים מדי מספר שתכ. 

  

 :המלצות דרשות

  י בין חפיפה תהיה שלא לדאוג ישים שריוים הן במועדים, הסמיהן בתכ. 

 ע מחזרהים יש להימוך בקורסי בתכהחי. 

 תית הלימודים חייבת להיות מאוזית  תכת תחומי הלימוד: לשון, ספרות מודרמבחי

 וספרות קלאסית.

   ולוגיה מוטב ללמדיטיקה ופוה אמחד ודקדוק שימושי מאידך ) תורת ההגה(פוכבר בש ’

  '.או ג’ ולא לדחות לשה ב

 ספרות לימודי חשבון על לשון בלימודי שעות בהוספת צורך יש חוגי הדו במסלול.  
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  ים בדרך כלל גבוהיםיות עוסקות בספרות והציוריוה שכל העבודות הסמיהוועדה הבחי

. לא תוקןגם רובן , אשר הטעויות הלשויות הבסיסיות בתורת הצורות ובתחבירלמרות שפע 

למשל על השוי שבין להג הסטודט (אי לכך יש לעודד כתיבת עבודות סימריויות בלשון 

  .במתן הציוים אחידיםולהוג בקריטריוים ) לתקית מבחיות מסוימות

  ות הקורסעלות מבוא להיות לבלשהערבית הלשון על מיוחד דגש שימת תוך שמית לבלש.  

  סת לשקולישיים טקסטים הכפולמוס, ביקורת, בהגיון העוסקים קלאסיים או מודר ,

  . ואוטוביוגרפיה ואדר רק ולא פילוסופיה

 ית הערבית לתגבור אחת ש"ש של קורס מתן לשקולי התקסות לפהמעשית ההת.  

 הדו  לתלמידי לערבית מעברית תרגום של תרגיל/קורס הוספת של האפשרות את לשקול יש-

  ’.ד או’ ג בשה עברית– ערבית חוגי

  

  :המלצות לשדרוג

  קורס לכתיבה יצירתיתשילוב . 

 
  :ובוגרים סטודטים .3

  ה מתקבליםטים  35–30כל שעל, יסודי מסלולים הגילאיים:ה בשלושת המשתבציםסטוד 

שירה  איןו מעטכ .מטעם משרד החיוךיותר אך יש הגבלה אף יתן לקלוט  .גילאי רב, יסודי

  של סטודטים במהלך שות הלימודים.

 הבוגרים מתקשים במציאת תעסוקה הן במגזר הערבי הן במגזר היהודי . מסוים סיון ייש

  .בסקטור היהודי וקיימת הצלחה מסוימת‘‘ מרחבים וקרן אברהם’’לעזור לבוגרים דרך 

 אין במכללה מעקב ממוסד אחר הבוגרים  .  

 יהם טוביםטים מרוצים מהסגל והיחסים ביהוועדה התרשמה שהסטוד.  

  .הוועדה התרשמה מאוד מרמתם הגבוהה של מספר בוגרים שהציגו כישורים יוצאי דופן  

  :לשימור קודות

 טים למרציםהיחסים הטובים השוררים בין הסטוד.  

  טיםשל חשיבותית והשימוש בה ידועים לסטודלימוד הערבית התק. 

   
 הכרחיות:המלצות 

 קליטה כזו עשויה לפתור חלק . יהודיים ספר בבתי לערבית ערביים מורים בקליטת סיוע

. מהאבטלה שבה תקלים בוגרים ערבים לא מעטים בגלל מחסור בתקים בבתי ספר ערביים

  . לשם כך יש להכשיר את המורה הן מבחיה לשוית בעברית והן בתרבות היהודית

  אי הקבלהיסה מטעם משרד  והצלחהלפחות  80ל בבגרות בציון של ’’יח 5של תת הכבבחי

 . לפחות 75החיוך בציון של 

  

  :דרשות המלצות
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 טים שיכלול יצירותיהם בלשון ובספרות  מטעם עת כתב הוועדה רואה ברכה בהוצאתהסטוד

  . בעצה אחת ובהדרכת סגל המורים

 למד  החומר בבדיקת מתמיד יש צורך בגיווןמתוהלעשות כל מאמץ  המכללה חייבת. ובהפ

יות בכתיבה יצירתית מודרכת ליושה ולהיות שּוב מרכז של מצו אפשרי כדי להחזיר עטרה

  .בערבית

 טים אפשרי מאמץ כל לעשות ישמעברלחרוג  ולא, בזמן לימודיהם מסכת את יסיימו שהסטוד 

  .שים לארבע

  .ית להכשרת אקדמאיםיש להקפיד על רמת הערבית של המתקבלים לתכ 

 תיב להכשרת מורים ערבים ויהודים להוראת הערבית  יש ייכלשקול פתיחתה. שפה ש 

  

  :סגל .4

 יםה ארבעב לפחות, הקידום תהליכי לגבי המרצים בקרב מודעות קיימתות,  שאזהאחרו 

  ן.בדו חוברת המכללה פרסמה

 מצא הסגל קידום ים,  להימשך עשוי והוא ת"ותול הדרגתי מעבר בתהליך עדייןמספר ש

 .שלהם הקידום כיבעקבות זאת אשי סגל רבים מצויים בתחושה של אי ודאות לגבי הלי

 ים בכירים מרצים כלל בדרך להיות שחייבים היחידות ראשיוראש הפקולטה דיקן י"ע מתמ 

 משקל כמובן ויש המחקרית הפעילות לאור מתבצע הקידום. המכללה שיאת באישור המכון

  ם.מורי להכשרת במכללה מדובר, דבר של בסופו שהרי, ההוראה לטיב

 טים מדי יותר יש, פדגוגיים מדריכים די איןמדריך לכל סטוד. 

 ים המוריםם המאמויים אילהדרכה בגלל העומסבמידה מספקת  פ. 

 יותיסמ בעבודות המרצים הערותריו ן לעתיםתקלים הציון את תואמות אי לעתים .

של הבודק בגוף העבודה, אך הציוים היתים בסופו של דבר על אותה עבודה,  קשות הערותב

 .שפע השגיאות הלשויות צריך להדליק ורה אדומה. יחסית גבוהים הם 

  היג ישים באשר מסוים תאום להים במתן לקריֶטריויהן במטלותבעבודות והן  הן ציולמי.  

  פיים’’מסלולשל המכללה ראוי להערכה‘‘ פורשים כ  . 

 בלשון ועובדה זו ראויה לשבח שמומחיותם מרצים שלושה יש, ומגוון טוב, צעיר סגלה. 

 

  

  ר:לשימו קודות

  ות  עוברת החוג ראשתהקריאה חומרי עלו הסילבוסים עלבקפד.  

 אישפיטים פרסומים 4–3 עם דוקטור תואר: לחוגחדשים  מרצים קבלת ת.  

 .הדוקטורט כתיבת בתהליךמצא  ולפחות בפועל מורה: פדגוגים מדריכים     

 הה בלימודי ההבחים הדיסציפליהמיועדים למסלולי הגיל השו.  

 ית בין התאמהלמד לבין לערבית בחוג הלימודים תכהספר בבית ה. 
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 ת. מבחוץ ומרצים סופרים, חוקרים עם פעולה שיתופיכדי למכללה מחוץ מומחים הזמ 

 הקשורים מחקרים על ערבית וספרות לשפה החוג מורי בפי) כמובן בערבית תקית( להרצות

  בספרותה. או הערבית בלשון

 סיעות כספי סיועסים בגלית או לעברית"בחו לכל ובתרגום מחקרים לא.  

  

  הכרחיות:המלצות 

 וןגשי סגל ע מסודר יש צורך במקורא וועדת קבלה מקצועיתפ קול "לגיוס א.  

 יש מקום להכיר בפרסומים בערבית או בעברית בכתבי עת שפיטים. 

  
  :דרשות המלצות

 ים תיחשב לגורם שלילי מוסד על הלהבהיר למרצים כי פריסה בלתי סבירה ועקבית של ציו
 בתהליך הקידום.

  ש לשקול זירוז תהליך הקידום האקדמי. י 

 וכית   הכשרה מתן לשקול ישוספתחי טים במסלולהעל יסודי להתמודדות עם  לסטוד
  אתגרי גיל ההתבגרות בקרב התלמידים איתם יפגשו בבתי הספר. 

 

  תשתיות .5

   ו כירופילש מקום ישעם זאת  .ילדים ספרות תחוםב למשללמדי,  טובה  הספרייההתרשמ 

 .והמתורגמת המקורית הערבית הבלשות בתחום

  ים בשלושות השגישות האחרו הפעלת בעקבות השתפרלמכללה  הציבורית התחבורה מצב 

  .התחבורה משרד מטעם חדשים תחבורה קווי

 :לשימור קודות

 יין הערבית הספרייה מיקוםהכללית הספרייה בב. 

 ם.ספרייה פדגוגית של ספרות הילדי 

 

  הכרחיות: המלצות

 .הגדלת מאגרי כתבי העת הערביים  

  חלת הערבית . ילדים בערביתפיתוח מרכז לספרותחשוב מאוד להתחיל באופן הדרגתי בה
  .התקית הקלה בגיל הרך

 .ושא של ספרות הילדים בערביתאותים לספרייה ולהקצאת תקציבים ייעודיים ו  

  :המלצות דרשות

 .הרחבת המרחב של הספרייה הערבית  
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  הוראה ותוצאות הלמידה .6

  קיטת כל האמצעים העומדים לרשות ועדת תופעת ההעתקה קיימת לפעמים ויש להתמידב
הרי מדובר בהכשרת מורים , המשמעת כדי למגר תופעה זו ולשמור על טוהר המידות בסוגיה זו
 .ומחכים בעתיד האמורים לשמש דוגמא של יושרה לתלמידיהם

  יתחברי הוועדה התרשמו שקיים פער ביןת הלימודים תכבפועל יישומה לבין המתוכ .  

 שלישי תואר העדר בשל אקדמית דרגה אין מרצים לכמה .  

 ים ביותבדרך כלל הציוריום משקפים את איכות העבודהגבוהים  עבודות הסמילמדי ואי 
  .ויש לבדוק את המצב במטלות ובמבחים

  ות ובעבודותקיימת תופעה שלהעתקה בבחי.   

  

  :לשימור קודות

 הי צעד’’ מכיטים‘‘ כולם לפה של לסטודי שבועות שלושה למשך’ א שת תחילת לפש 
 . הלימודים

 הוראה הערכת סקרי ועריכת ההוראה לקידום מרכזה. 
 

  הכרחיות:המלצות 

  ית במהלך השיעורים והתרגילים הן מצד המרצים הןיש להקפיד על השימוש בערבית תק
  .מצד התלמידים

 ה או מקורס אקבוע יש לה לשקורס בל’ ציון מעבר מש.’    

  ן. אות חמורות בתורת הצורות ובתחבירשגילצריך להתייחס בכובד ראשולתק 

 .יש לפעול למיגור תופעות ההעתקה 

 

  :המלצות דרשות

  טים. קריאה וכתיבה להדריך את הסגל לעודדבקרב הסטוד 
  

   סיכום .7

 הן הסטודטים הישגי של אמתית והערכה בהוראה טובה רמה על לשמור צורךמדגישה את ההוועדה 

 לאורך תקית בערבית והכתיבה הקריאה, הדיבור, השמיעה. ריויותיסמ בעבודות הן למייהן במטלות

 למצוא לחיוך הערבי האקדמי המכון עם אחת בעצה ,המכללה על. להצלחה הכרחי תאי בחזקת הם זמן

אילו היו היה תורם . הלימודים על הצד הטוב ביותר תכית מימוש שלבי אחר לעקוב כדי יעילה דרך

   .מתווספות מספר שעות וספות ללימוד הדיסציפליה

 רכשו אכן שהסטודטים שתבדוק בחיה, הלימודים סיום לקראת גמר בחית עריכת לשקול ישכן 

   .התקית הערבית הספרות בתחום הן הלשון בתחום הן שלמדו החוץ החומר את והפימו
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  :על החתום

  

  

                                                                       

_____________  _____________    ______________________________  

 אים'מחמוד ע' ר                                                        פרופ"יו -אברהים טאהא' פרופ  

  

  

____________________________    _____________________________   

   טסרון-אלה לדאו' פרופ          מחם מילסון' פרופ

             

  __ ____    _____________________________  

    ר שלמה אלון"ד                                                                  חסיב שחאדה' פרופ      

   

                                       

______________________     

   ר אלון פרגמן    "ד       
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 וי של הוועדה: 1ספחכתב המי 
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 ספח 2: סדר יום הביקור

 
 שמות המשתתפים הגורם עמו פגשיםשעה

ללא ראש ( ההלת המוסד: מפגש פתיחה 9:00-9:30
)החוג  

, עמוס הופמן' פרופ, תמר אריאב' פרופ
, ר עלי ותד"ד, ברכה אלפרט' פרופ
ר דיאלה "ד, ורית בוכוויץ' פרופ

 שקר
ר אימאן יוס"ד ראש החוג  9:30-10:15  

ים בהם למד החוג לשפה /י המסלול/ראש  10:15-10:45
 וספרות ערבית

ראש המסלול העל , ר וורוד גיוסי"ד
 יסודי

ראש המסלול העל , ר רמה מור"ד
ראש , ובראן'הישאם ג, יסודי לשעבר

 המסלול היסודי
 סגל ליבתי המלמד בתכית  10:45-11:30

 
ראש תכית , גאלב עאבסה' פרופ

.תואר שי להוראת שפות  
ר מוראד מוסא"ד  
ר אתאר חאג יחיא"ד  

'ר סמיר חאג"ד  
ר מוסא אגבאריה"ד  

חד חוגי -ר עבד אלאסר גבארין"ד מדריכים פדגוגיים  11:30-12:15  
על יסודי -אתאר חאג יחיאר "ד  
יסודי - ר מוסא אגבאריה"ד  

לבתי (על יסודי  –ר תאלה מלמד "ד
)ספר עבריים  

)פגישה סגורה של הוועדה( ארוחת צהריים  12:15-13:00   

 ביקור בספריה חלון זמן פתוח  13:00-13:45

משה ב ומעלה סטודטים וסטודטיות  13:45-14:30   

  בוגרים ובוגרות  14:30-15:15

  הפסקה  15:15-15:30

ההלת המוסד והתכית: מפגש סיכום  15:30-15:45 , עמוס הופמן' פרופ, תמר אריאב' פרופ 
, ר עלי ותד"ד, ברכה אלפרט' פרופ
ר דיאלה "ד, ורית בוכוויץ' פרופ

 שקר
  ישיבה פימית של הוועדה  15:45-16:15

 

 

 
 

 


