תשע"ט

רשימת סטודנטים מצטיינים
מצטיינת נשיאת המכללה
מכללת קיי מברכת את הסטודנטית

זארוק אליאן ,הלומדת בתוכנית ההכשרה לבית הספר העל יסודי על קבלת תעודת מצטיין נשיאה בזכות הצטיינות יתרה
בלימודים ,בשנת תשע"ט

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

בתחום הלימודי:

בתחום החברתי והרב תרבותי:

על סמך הישגים בשנת הלימודים תשע"ט

על סמך פעילות בשנת הלימודים תש"ף

לוי עינב  -התמחות בגיל הרך
טורי רים  -התמחות בגיל הרך
צלף יונת  -התמחות מקרא
אבו רביעה ראנד -התמחות מתמטיקה
ששה נתן  -התמחות גיאוגרפיה
מראחלה נור  -התמחות גיאוגרפיה
דדון טל  -התמחות מתמטיקה
לוי שובל  -התמחות בחינוך מיוחד
אלהוזייל נהאד -התמחות בחינוך מיוחד
דוידוביץ איתן  -התמחות בחינוך גופני
חג'ג' לירון  -התמחות באומנות
שבתאי לי  -התמחות מדעים ,רג"ב

סופרי נופר  -מתנדבת בעמותת נגב"ה המפעילה מועדוניות לילדים.
אבו ראשד אסיל  -משקיעה רבות מזמנה במתן עזרה לחברותיה ללימודים.
לוי לינוי  -מתנדבת במהלך שנות לימודיה במכללה ב"סביונה",
דיור מוגן לקשישים.
אבו סולב רחמה  -נמצאת בכל מקום בו ניתן לעזור .יוזמת ומובילה את
קבוצתה בבית הספר וגם במכללה.
אליעזר לין  -משתמשת ביכולותיה הבינאישיות הגבוהות ללוות סטודנטים
רבים.
אלאעסם האלה  -מעורבת חברתית ותורמת בוועדות תרבות ותרומה
לקהילה .לוקחת אחריות ,יוזמת ומתמידה.
יאצקעייר אליס  -משקיעה בקשר הבין אישי עם תלמידי הכיתה בה היא
מלמדת ,מגלה יחס מכבד כלפי חברי הקבוצה ,מסייעת תמיד ומשתפת
בחומרים שיצרה בעמל רב.
זיסו נעה – מתנדבת באקדמיה החברתית זו שנה שלישית ומשמשת גם
כחונכת וגם כעוזרת הוראה .בנוסף יוזמת ומפעילה פרוייקטים מעוררי השראה
במעורבות החברתית.
אבו עראר ראניה  -אחראית ,יוזמת ,עוזרת ותומכת בחברותיה ללימודים.
תמיד ראשונה להתנדב.
ששון אבישי  -הקים את תא סמ"ן במכללה ,השם לו למטרה להעלות
את המודעות לנושא הנגישות כלפי סטודנטים עם צרכים מיוחדים.
נגר מזל  -מהראשונות להתנדב בבנק החברתי למזון תינוקות
שמטרתו איסוף מזון וחלוקתו לתינוקות נזקקים.

בתחום ההתנסות המעשית:
על סמך שקלול הישגים בשנת הלימודים תשע"ט ו-תש"ף
בן אהרון חן  -תוכנית ההכשרה לגן
אלמחדי אמנה  -תוכנית ההכשרה לגן
צפרירי גל  -תוכנית ההכשרה לבית הספר היסודי
אבו סריחאן ביאן  -תוכנית ההכשרה לבית הספר יסודי
כהן יערה  -תוכנית שבילים
אבו אלקיעאן אסלאם  -תוכנית נתיבים
אבו רביעה (אלקרעאן) סגוד  -תוכנית ההכשרה לבית הספר העל יסודי
אזרן שיר  -תוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד
אבו קיעאן הדיל  -תוכנית ההכשרה לחינוך מיוחד
קבסה דניאל  -תוכנית ההכשרה לחינוך גופני
אבוטבול לי  -תוכנית ההכשרה לאומנות

ברכות חמות לכל המצטיינים
עלו והצליחו!

kaye.ac.il 08-6402777

בשביל החינוך

