משאל הערכת ההוראה

האוניברסיטה העברית בירושלים

תשעו

היחידה להוראה ולמידה

תאריך הדפסה05/02/2017 :
הפקולטה למדעי הרוח

סגל אקדמי זוטר  -מורים מצטיינים בפקולטה על פי הערכות התלמידים
מורה מצטיין:
מורה הנכלל ב 15 -אחוז המורים העליונים במדרג מורי הפקולטה השייכים לסגל הנ"ל.
אם סה"כ מספר המשיבים בקורסי המורה בפקולטה קטן מ ,17 -המורה איננו יכול להימנות עם המורים המצטיינים גם אם הוא עומד בתנאי שלעיל.
הציון מבוסס על הערכות התלמידים לשאלה "שביעות הרצון הכללית מהמורה" בכל קורסי המורה בפקולטה בסמסטר א' ובסמסטר ב'.
הרשימה ערוכה לפי א – ב של שמות המורים.

שם מורה

חוגי הוראה

ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
אבישר מירי )גב(
אברמוביץ תמרה-רחל )גב( תולדות האמנות
פילוסופיה
אזולאי שמעון )ד"ר(
ארכאולוגיה והמזרח הקרוב הקדום
אקר אבנר )מר(
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו,תכנית בלימודי יהדות
בירנבאום חנן )ד"ר(
בן ששון-גורדיס אבישי )מר( פילוסופיה
ביה"ס לספרויות עתיקות וחדשות
ברוך איתי )מר(
היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו,מדעי הרוח  -תכנית מיוחדת
ברוכי-אונא אמתי )ד"ר(
לימודים גרמניים ,רוסיים ומזרח אירופיים
גוטמן נפתלי )מר(
לימודי האסלאם והמזרח התיכון
גלעדי אלעד )מר(
תלמוד והלכה
הר שמואל )מר(
לימודי אסיה
וולפסון אנה )גב(
תולדות האמנות
וייזמן רחל )גב(
ביה"ס להגות ודתות
וסילבסקי ארז )מר(
מדעי הקוגניציה,פילוסופיה
זילברפניג אליעזר )ד"ר(
פילוסופיה
חלוצי שלמה-אברהם )מר(
הלשון העברית ולשונות היהודים
יעקב דורון )ד"ר(

כהן קרן )גב(
כרדוש ראשה )גב(
לבקוביץ אלון-צבי )ד"ר(
לוין אייל )מר(
ליאן אירינה )גב(
מוס יונתן )ד"ר(
מילר אפרת )גב(
סבתו דוד )מר(
סדן אריה )ד"ר(
סטנדר רות )גב(
פלד דנה )גב(
פלדמן-ליו אביה )גב(
קדרי-דוידוב דורית )גב(
קסלר אליענה )גב(
קפלושניק מריה )גב(
רדק פביו )מר(
רובק שרון )ד"ר(
רוטמן דוד )ד"ר(
שור פנינה )ד"ר(
שלם ענת )גב(

ביה"ס לאמנויות,לימודי התאטרון
מדעי הקוגניציה
לימודי אסיה
לימודי האסלאם והמזרח התיכון
לימודי אסיה
מדע הדתות
ביה"ס למדעי הלשון,בלשנות
תלמוד והלכה
שפה וספרות ערבית
אנגלית שפה זרה
תולדות האמנות
לימודי אסיה
מדעי הרוח  -תכנית מיוחדת
בלשנות
לימודים רומאניים ולטינו אמריקניים
המכינה לעברית לתלמידים מן המניין,מדעי הרוח  -תכנית מיוחדת
מדע הדתות
ספרות עברית
תכנית "רביבים"
אמירים  -תכנית מצטיינים

