רשימת סטודנטים מצטיינים
מצטיינת נשיאת המכללה
מכללת קיי מברכת את הסטודנטית לבון יעל ,הלומדת בתכנית ההכשרה על יסודי על קבלת תעודת מצטיין נשיא בזכות הצטיינות
יתרה בלימודים ,בשנת תשע"ח.

מצטייני דיקן
מכללת קיי מברכת את התלמידים ,ששמותיהם מופיעים להלן ,על שזכו להימנות עם מצטייני דיקן בזכות הישגיהם:

בתחום הלימודי:
על סמך הישגים בשנת הלימודים תשע"ח

בתחום ההתנסות המעשית:
על סמך שקלול הישגים בשנת הלימודים תשע"ח ו-תשע"ט

גרשון אריאל  -התמחות בגיל הרך
בלושטיין חן  -התמחות לשון עברית
גבועה לילה  -התמחות מתמטיקה
קרעאן רנא  -התמחות מתמטיקה
אלעציבי אחלאם  -התמחות בגיל הרך
דוידוביץ איתן  -התמחות בחינוך גופני
סרור חן  -התמחות באמנות
שר הדר  -התמחות בחינוך מיוחד
אלהוזייל נהאד -התמחות בחינוך מיוחד
תפיירו טניה תהילה  -תוכנית שבילים
הזייל סלוא  -התמחות מדעים תכנית רגב
אבו שריקי ברא -תוכנית נתיבים

כהן ליז  -תכנית ההכשרה לגננות
נעמן יסכה  -תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
אבו גאמע ארקאן  -תוכנית ההכשרה לבית הספר העל יסודי
אלעטאר מנאל  -תוכנית ההכשרה לגננות
אלעתאיקה אנהאר  -תוכנית ההכשרה לבית הספר יסודי
אפונסו פרדריקו אדיר  -תוכנית שבילים
קינן קדוש כנרת  -תוכנית ההכשרה לאומנות
ברגר מאי  -תוכנית ההכשרה לחינוך גופני
בוטרא שרית  -תוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד
אלאסד סוהא  -תוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד

בתחום החברתי והרב תרבותי:
על סמך פעילות בשנת הלימודים תשע“ט

ברכות חמות לכל המצטיינים
עלו והצליחו!!

קורקין )חדאד( ליטל -חונכת בהתנדבות סטודנטיות בתוכנית ההכשרה לגננות
ליבה נופר נעמי  -מתנדבת במועדונית לילדים בקבוצת סיכון ,יוזמת ומנהלת פרויקטים חברתיים
אלג'ונדי סאג'דה  -חונכת חברתית-אקדמית בתכנית העל יסודי ובמסגרת החינוכית בה היא מתנסה
חדד לינוי  -חונכת חברתית בהתנדבות בתכנית האקדמיה החברתית במכללת קיי
נאוגאוקר נופר  -מתנדבת זה שלוש שנים ביד שרה בנתיבות
אסרף ליהיא  -אקטיביסטית חברתית ,חונכת תלמידים ממשפחות מעוטות יכולת
יפרח איתן – מנהל בהתנדבות את חדר הכושר של מכללת קיי
אלעטאונה אמינה – פעילה ויוזמת אירועים חברתיים בתוכנית ההכשרה לחינוך המיוחד
זיאדנה יוסף  -אקטיביסט ,מוביל פרויקטים חינוכיים במסגרת הלימודית בה מתנסה
אטדגי ליהי – חונכת ומתנדבת בוועדת מערכת בתוכנית שבילים
אבו ענזה איה – חונכת חברתית ואקדמית ,פעילה בתוכנית נתיבים
טורי רים – מתנדבת למען שינוי הרגלי הקריאה בעיר רהט
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