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 פרטים אישיים. 1

 
 מוסטפא בדראן    שם:

 85829575                                       ת.ז.: 

 mostafabd@walla.com  :דוא"ל

Mustafa.budran@beitberl.ac.il 
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 פרטים בדבר השכלה גבוהה:. 6

          

 תאריך הענקתו התואר שם המחלקה מועדי הלימוד שם המוסד

היסטוריה של  1251-1257 אונ' חיפה

המזה"ת, שפה 

 וספרות ערבית

 1257 ראשון

היסטוריה של  1255-1221 אונ' חיפה

 המזה"ת

 1229 שני

נושא המחקר:  

"השלטון המצרי 

בסודאן בין השנים 

226.-2281 

בהיסטוריוגרפיה 

המצרית במאות 

 ".6-וה 21-ה

נכתב בשפה 

גש העברית. הו

לאוניברסיטת 

 -אושר ב חיפה.

. המנחה 1221
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 פרופ' ג. ורבורג 

 

היסטוריה של  1221-1222 אונ' חיפה

 המזה"ת

 9000 שלישי

 נושא המחקר:

"ההיסטוריוגרפיה 

הפלסטינית על 

ההיסטוריה 

המדינית של 

 .תקופת המנדט"

נכתב בשפה 

גש העברית. הו

באוניברסיטת 

 -אושר ב חיפה.

. בהנחיית 9000

 פרופ' י. נבו.

 

 

 1225 ראשון משפטים 1229-1227 אביב -אונ' תל

 ההמכלל

האקדמית בית 

 ברל

הוראת תעודה  תעודת הוראה 9018

על יסודי ל

  ואקדמי

9018 

 

 . הוראה:3

 הגדרת התפקיד מקום העיסוק תאריכים

 ועד היום 9001 -מ

 

 

 

בית  -המכללה האקדמית

ן האקדמי וכהמברל, 

 להכשרת מורים ערביים

  

 

 מרצה ומדריך פדגוגי

 

 

 

    



 ועד היום 9000 -מ

 

 האונ' הפתוחה

 

 מנחה

 

 

 . דרוג אקדמי2

 דרגת מרצה במכללה האקדמית בית ברל.

  תפקידים:. 5

 9015 -149011/מכון האקדמי להכשרת מורים ערביים . ראש החוג להיסטוריה ב1

 . ראש תכנית תואר שני "חנוך ומורשת ערבית בישראל". 9

 עד היום.  9012/9018 מעת במכללה האקדמית בית ברל משנת. יו"ר ועדת המש1

 

    תעודות הוקרה ופרסים  .2

 תואר שני בהצטיינות הדיקן. .1

 תעודת הצטיינות הדיקן על המחקר לתואר שני מאונ' חיפה. .9

 . תעודת הצטיינות מטעם הרשות ללימודים מתקדמים מאונ' חיפה.1

 . פרס לנדאו למצטיינים.2        

 . פרס משרד החינוך והתרבות למצטיינים.8        

 . תעודת הוקרה של יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת על המחקר לתואר 7        

 שלישי.            

 

 פרסומים בכתבי עת שפיטים :. 8

 

 ,              9005, שנת 2, כרך נבראס-אל, "הכתיבה ההיסטורית הפלסטינית בתקופת המנדט" .1

 . 98 -5ע"ע     

 )תשע"ג  כרך כ, ג'מאעה," 12-השלטון המצרי בסודאן במאה ה . ההיסטוריוגרפיה המצרית על9

 . 51-119(, ע"ע 9019   

3. “The Palestinian Historiography of Family Leadership during the British   

      Mandate,” Journal of Levantine Studies, Vol. 4 no. 1 (Summer 2014), pp.  

      65- 106. 

. "התחזקות משפחות האליטה בחברה הערבית הפלסטינית במאה התשע עשרה וראשית 2

 .901-991(, ע"ע 9018)תשע"ה  8, כרך חצאד-אלהמאה העשרים," 



עד סוף תקופת המנדט  של הערבים הפלסטינים מסוף התקופה העותמאנית םזהות. "8

 .  105 -72(, ע"ע 9015)תשע"ח  5, כרך חצאד-אל," הבריטי

 :בספר פרסום

 ", בתוך: קובטי, עטאללה ואח' )עורכים(,ון בחברה הפלסטינית בתקופת המנדטתפיסת השלט" 

. 9011.  בירות: המכון למחקרים פלסטיניים, מאמרים היסטוריים לכבוד ד"ר בוטרוס אבו מנה

 . 975-927ע"ע 

מורה להדרכה  -הספר הערביים יהוראת ההיסטוריה בביתשל  מתודולוגיהל זרקונים. 7
בית המכללה האקדמית  -בית ברל: המרכז לחקר השפה, החברה והתרבות הערבית. ולמתאמן

 בשפה הערבית. .9091ברל, 
 

 מאמרים מוכנים לקראת פרסום בשפה הערבית והאנגלית:

 . הפולמוס הפלסיטני סביב כתב המנדט הבריטי .1

 מעמד הערבים בעקבות חוק הלאום .9

  

 הרצאות בכנסים וימי עיון. 2

 

 נושא ההרצאה / דיון מקום ומועד הכינוס

אונ' חיפה וכתב העת 

 המזה"ח לכבוד פרופ' ורבורג  

הרצאה: "ההיסטוריוגרפיה  9001אונ' חיפה, 

המצרית על השלטון המצרי 

 " 12-בסודאן במאה ה

יום עיון במכללה האקדמית 

בין ל המחלקות בית ברל , ע

 ספרות ולהיסטוריה

"על הרצאה:  9001בית ברל, 

ההיסטוריוגרפיה 

 הפלסטינית"

מרכז אמיל תמוא, חיפה,  יום עיון לזכר ד"ר אמיל תומא

9005 

מגמות בקרב ההיסטוריונים 

 הפלסטינים

יום עיון במכללה האקדמית 

בית ברל, על חברה הערבית 

 בראי הספרות. 

המכללה האקדמית בית 

 9018ברל, 

התפתחות הזהות הלאומית 

 של הערבית הפלסטינים.

יום עיון במכללה האקדמית 

בית ברל על השפה הערבית 

 והלאומיות

 המכללה אקדמית בית ברל

98.1.9012 

מעמד השפה הערבית בחוק 

 הלאום 

  



 

 קורסים שלמדתי 

 כל הקורסים בתחום ההיסטוריה המודרנית של המזרח התיכון. .1

 קורסים על תולדות האיסלאם.  .9

 .בתחום מדעי הרוח והמצוינים קורסים בתחום החינוך ושיטות הוראה .1

 מנהלי ודיני חוזים.  טמשפ אתיקה המקצועית, קורסים בתחום .2

 

 

 

 

  


