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 היבטים תיאטרליים בטקס אל ח'ג באסלאם". "נושא עבודת המוסמך: 

   .משה יצחקי פרופסורשם המנחה: 

"כשירות חברתית ,דימוי עצמי ותחושת בדידות בקרב מתבגרים  : תזהנושא עבודת 

 ומתבגרות ערבים עם לקות קריאה".

 פרופ' סלים אבו רביעה . שם המנחה :

  

כשירות חברתית, דימוי עצמי ותרומתה של תמיכה רגשית חברתית  " נושא עבודת הדוקטורט:

 "בקרב מתבגרים ערבים עם לקות קריאה בגיל חט"ב ותיכון

 .סלים אבו רביעהפרופסור  המנחה:שם 

  

נת קבלת ש מחלקה שם האוניברסיטה תואר

 התואר

 2018 הוראה למידה והדרכה  חיפה אוניברסיטת  שלישיתואר 

 2013 הרוח המחלקה למדעי  מכללת אורנים  תואר שני

 2010 מורה מומחה –לימודי הסמכה  מכללת אורנים  לימודי תעודה 

לימודי תעודת 

 הוראה 

 2002 הוראה להכשרת המחלקה  חיפה אוניברסיטת 

 2002 ארץ ישראל המחלקה ללימודי  חיפהאוניברסיטת  תואר ראשון

 2002 תולדות האמנות  –מדעי רוח  אוניברסיטת חיפה  תואר ראשון



 דרגות: .3

 

 

 מקומות עבודה: .4

 תפקיד מוסד תקופה

 מרצה  מכללת הגליל הערבי  2019-2020

  מכללת כנרת  היום  -2018

  מרצה 

 אוניברסיטה פתוחה היום -2018

 

 מרצה 

עמותה למנהיגות ישראלית    2020
 משותפת 

 חברת ועד מנהל 

גוינט   LightUpחברה בתכנית  היום  -2020
 מנהיגות לנשים ערביות –תבת 

 מנטורינג  –קידום  תכניות 

 העברת השתלמויות למורים  בתי ספר ברחבי הארץ  היום  -2018

 חברת ועדת בתכנית שוויון מגדרי  עמותת אל זהראא  היום -2019

 

 היום  -2017

 

 ראמ"ה  –מט"ח 

 חברת ועדת היגוי למבחני מיצ"ב 

 חברה בוועדת מעקב על חינוך ערבי  ועדת מעקב על חינוך ערבי  היום -2017

 היום  -2002

 

 מורה ומחנכת כיתה  משרד  חינוך 

מובילה תכנית ייחודיות לבית הספר" 
 גילוי עצמי "

מובילה תכנית טיפול נוער בסיכון 
 באמצעות אומנות.

  EFQMמובילה ומנהלת תכנית 
למצוינות ארגונית " סביבה תומכת 

 למידה "

מובילה ומנהלת  תכנית שילוב אומנות 
 במדעים 

  

 תאריך קבלת הדרגה שם המחלקה והמוסד דרגה

 2019 אוניברסיטה פתוחה  מרצה מן החוץ

 2018-2020 מכללה אקדמית כנרת עמק הירדן מרצה מן החוץ

  2019-2020 מכללת הגליל המערבי  מרצה מן החוץ 



 :תמלמדרשימת קורסים שהמרצה  .5

  חינוך ותרבות בחברה ערבית 

 מבוא לתורת החינוך 

  סוגיות חינוכיות נבחרות בתרבות ערבית 

  כתיבה אקדמית 

  ניהול אקלים כתתי 

  פיתוח רגשי חברתי במערכת החינוך 

  קשיים רגשיים והתנהגותיים בקרב ילדים במשפחה 

  דינמיקה קבוצתית 

 

 מלגות ופרסים: .6

על עשייה פדגוגית  פרס חינוך מחוזימובילת צוות בית ספרי למדעים וגיאוגרפי שקיבל 

 בחט"ב טאהא חוסין סכנין .

 השתתפות בכנסים  .7

 

בהשתתפות 

 עם

 תאריך  שם הכנס  מקום הכנס נושא ההרצאה 

פיתוח רגשי חברתי במערכת  

רגשית  אנטליגנציה -החינוך  

לאומי  –כנס הבין  מכון מופת 

השביעי בהכשרת 

מורים סיפורה של 

חדשנות בהכשרת 

 מורים 

6/2019 

"כשירות חברתית, דימוי עצמי  

ותרומתה של תמיכה רגשית 

חברתית בקרב מתבגרים ערבים 

עם לקות קריאה בגיל חט"ב 

 ".ותיכון

כנס פדגוגיה מתבוננת:  מכון מופת 

רוח, מודעות וקסם 

 בחינוך

2018 

   תרומתה של תמיכה רגשית"

חברתית בקרב מתבגרות 

ומתבגרים ערבים  עם לקות 

 קריאה".  

 

 

אוניברסיטה 

 פתוחה 

כנס האגודה 

הישראלית לאוריינות 

 השפה

2018 

 Social competence, 

loneliness and self image  

 אוניברסיטת 

 בר אילן 

כנס זיכרון ושפה של 

 הקרן הלאומית למדע

2018 



בהשתתפות 

 עם

 תאריך  שם הכנס  מקום הכנס נושא ההרצאה 

פיתוח רגשי חברתי במערכת  

רגשית  אנטליגנציה -החינוך  

לאומי  –כנס הבין  מכון מופת 

השביעי בהכשרת 

מורים סיפורה של 

חדשנות בהכשרת 

 מורים 

6/2019 

שירות חברתית, תחושת בדידות כ כ 
מתבגרות ודימוי עצמי בקרב 

 ומתבגרים עם לקות קריאה" 

 

 אוניברסיטת 

אביב -תל  

נס האגודה כ

הישראלית לאוריינות 

 ושפה

2017 

     

     

     

 
 

 רשימת פרסומים:  .8

 :עבודות

בקרב  כשירות חברתית, דימוי עצמי ותרומתה של תמיכה רגשית חברתית .(2017טרביה,א .)

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה,  מתבגרים ערבים עם לקות קריאה בגיל חט"ב ותיכון,

 )בהנחיית סלים אבו רביעה ( אוניברסיטת חיפה .

כשירות חברתית, תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב מתבגרות ומתבגרים ערבים  (.2015טרביה, א. )

לאחר קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת חיפה. )בהנחיית  תעבודת גמר מחקרי,  עם לקות קריאה

  .(פרופ' סלים אבו רביעה

 

 מאמרים שהתפרסמו

 כשירות חברתית, תחושת בדידות ודימוי עצמי בקרב  (.2020) אבו רביעה ,ס., טרביה ,א

 .96-70, 30. כרך אוניברסיטת חיפה, סחי"ש, מתבגרות ומתבגרים ערבים עם לקות קריאה

 

 Tarabia, E., Abu-Rabia, S. (2016). Social competence , sense of loneliness and 
self image among reading disabled (RD) Arab adolescents. Creative Educational 
Journal 7, pp 1292 – 1313. 

 

 
 

 

 
 



 :התקבלו לפרסום

 Tarabia, E., Abu-Rabia, S. Social competence and self-image among Arab (middle 

and high) school adolescents with reading disability. Journal of Learning 

Disabilities (Under review). 

 

 Tarabia, E., Abu-Rabia, S, Contribution of socio-emotional support to Arab (middle 
and high) school adolescents with reading disabilities. Disability & Society (Under 
review). 

 

 עבודות דוקטורט  -שיפוט .9
   2020אוניברסיטה העברית בהנחיית פרופ' מרים שיף

לחצים אקדמיים, תמיכה, תפקוד אקדמי ורווחה נפשית בקרב סטודנטים  :נושא העבודה
 .2020.של גב אחלאם סבאח עם ליקויי ראייה


