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 ב. השכלה 

שנה הענקת  מיקום ומוסד נושא ומנחה תואר

 התואר

התמחות פרופסיונאלית 

 במחקר

 2010 מכון מופ"ת 

 2002 מכללת אחוה  קורס מנהלים

מדעי חברה ואזרחות  )על  תעודת הוראה

 יסודי(

 1998 מכללת בית ברל

המצב הבריאותי  Phd תואר שלישי

והסביבתי בצל השינוי 

י המיעוט החברתי אצל בנ

ערבי בישראל. מנחה: 

 אנגיבורג נאנסין´ פרופ

-אוניברסיטת גוטנגן

הפקולטה למדעי 

 גרמניה -החברה 

1990 

השינוי החברתי בחיים   M.A  תואר שני

הכפריים  בצל הרפורמה 

 החקלאית במצריים. 

קונראד ´ מנחה: פרופ

 טומאס

-אוניברסיטת גוטנגן

 -החוג לסוציולוגיה 

 גרמניה

1986 
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   ודרגות אקדמיות מינויים. ג

 דרגה אקדמית מוסד ומיקומו תפקיד יםשנ

 מורה בכיר מכללת קיי מרצה  1995משנת 

 מורה בכיר מכללת בית ברל מרצה  1995-1998

מכללת אלחיואר  מנהל מכללה 2004-2006

למדעי האסלאם 

 בטירה– והרוח

 בכיר מרצה

אוניברסיטת  הוראה 2006-2008

 האלקודס הפתוח

 בכיר מרצה

ת וחבר בצו 2006

החשיבה במסלול 

 הבדואי

 מרצה מכללת אחוה

חבר ביחידת  2007

 המחקר

 מרצה מכללת אחוה

2008  

 

חבר במערכת  

כתב עת ערבי 

( בעריכת )אדאאת

המסלול הבדואי 

 במכללת אחוה

 עורך מכללת אחוה

עמותה לניהול גני  פיקוח 2010

 ילדים במשולש

 מפקח

       

 

 : קותתעסוד. 

 

 מרצה -גרמניה-: אוניברסיטת גוטנגן1994-1991

1991-1994 :Olympic   מנהל מוסד. –חברה לקליטת מהגרים בגרמניה 

 : ב"ס מקיף יפו וב"ס מקיף רהט: מורה ויועץ חינוכי1995-1996

 מרצה –עד היום: מכללת קיי  1995

 מרצה –: מכללת בית ברל 1996-1999

 מרצה –וה עד היום: מכללת אח 1999

 מרצה –: האוניברסיטה הפתוחה 2000-2004

 מרצה –עד היום: אקדמאית אלקאסמי  2001

 מרצה –ולוגי בית ברל נ: המכון הטכ2001-2002



 : מנהל טירה-: מכללת אלחואר למדעי הרוח והאיסלאם2004-2006

 

 27שנות נסיות בהוראה : ה. 

 

 פרסים וציונים לשבח אקדמייםו. 

 שנה וסדמ דרגה/ציון

אקדמאית אלקאסמי  תעודת הוקרה והצטיינות בהוראה    

 גרבייה -בבאקה אל

2010 

 

 תעסוקה בתחומים אחרים . ז

שם המסגרת  

 ומיקומה

תחום/נושא  מעמד/תפקיד שנות הפעילות

 העיסוק

המכון לשלום במזרח 

 גבעת חביבה-התיכון

הרצאות על  מרצה אורח 1995-1998

"המיעוט הערבי 

בישראל" 

לקבוצות 

 מדברות גרמנית

המכון הטכנולוגי 

 בבית ברל

סוציולוגיה של  מרצה 2002-2003

 החינוך

Olympic  מוסד

-לקליטת מהגרים

 גרמניה

עבודה  מנהל 19991-1994

 סוציאלית

ילדים ונוער  מרצה אורח 2004-2009 מתנ"סים

 ערבי 

ההון האנושי של  כנס

 –בחברה הערבית

 ועדת המעקב העליונה 

חבר מארגן  2017-2019

 בכנס

פיתוח יכולות 

לקידום 

 ההאוכלוסיי

 הערבית

 

-סוציולוגיה ואנתרופולוגיה של החינוך, מבנה חברתי ויחסי רוב: מדעי חברה: תמחות \ח. תחום

 .; משפחה במעבר תרבותימיעוט

 

   . פרסומיםי

 מאמרים

מזווית ראייתם של ראשי מעורבות החמולה בענייני החינוך ביישובים הערביים  (. 2020´ )רביע ח

 )התקבל לפרסום(. סוגיות חברתיות. ראשיות מקומיות
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 .1-5´( קבוצה אברט . גבעת חביבה, עמ2. )דפי מידע מס. ועכו
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