
1 

 

 קורות חיים
 

 
 :פרטים אישיים. 1
 

  כבהה סופיאן :שם

 10.3.1971  תאריך לידה:

 . 5דואר נע מנשה, ת.ד , 37857מיקוד  ,אום אל קוטוף  כתובת:

  046155838 :בבית טלפון

  0507178185  פלפון:

  sofian@qsm.ac.il   דואר אלקטרוני:

   

 
 :השכלה גבוהה. 3

 

תקופת 
 הלימודים

שנת אישור  תואר שם המוסד והחוג
 התואר

 אלגרבייה בקה -אקדמיית אלקאסמי 1993-1989

 חוג מדעי האסלאם.

מורה 
 ךמוסמ
 בכיר

1993 

 שכם - אונ' אלנג'אח  1999-1995

 חוג מדעי האסלאם.

M.A 1999 

1007-1003  

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER 

UNIVERSITY IN NITRA     

 החוג לפלסופיה. - קיהוסלו  

Ph.D 1007 

 רעננה –האוניברסיטה הפתוחה  1010 – 1007

 החוג למדעי הרוח והחברה.

B.A     1010 

 

 דוקטורט: –פוסט . 4

 

השלמת  תואר שם המוסד- המחלקה- המנחה. תקופת הלימודים
 התואר

3118. 3114  

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER 

UNIVERSITY IN NITRA   

 . סלווקיה - המחלקה לפילוסופיה

Ph.D. 3118 

mailto:sofian@qsm.ac.il
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 prof.phDr.Dalimir Hajko :ההמנח

 דרגות אקדמיות- במוסדות להשכלה גבוהה:. 5
 

 ." רצהמ" :דרגת
 

 : מחוץ למכללהבמכללה ותפקידים . 6
 

 א. תפקידים במכללה:
 

 אקדמיית אלקאסמי )סטיודנטים  תואר ראשון(. –מרצה למדעי האסלאם  : עד היום.:::1

 תואר ראשון –בלימודי אסלאם, שפה וספרות ערבית פדגוגי  ךמדרי : עד היום .3117

 , משתלמים. B.ED  ,M.EDהנחיית טקסי סיום בוגרים במכללה:  :3118 – 3115

 אקדמיית אלקאסמי. -מנחה לסדנאות סטאז'   :3119 .3117

 .  M.ED: מעריך שני לעבודות סיום תואר עד היום – 3118

 .אקדמיית אלקאסמי – בעבודה המעשית PDS: רכז דגם 3131 – 3119

 (.שניאקדמיית אלקאסמי )סטיודנטים  תואר  –מרצה למדעי האסלאם  : :311

 

 ב. תפקידים מחוץ למכללה:
 

 הנגב.  –מורה בבית ספר מקיף ערוער  :   6::1 .4::1

 פרדייס.  –ורה בחטיבת ביניים מ:   עד היום .7::1

 .ירושליםבקה ובב מנחה להשתלמויות בהוראת דת האסלאם בפסג"העד היום:  – 3116

  מדריך למקצוע דת האסלאם בבתי ספר תיכוניים. :עד היום – 3117

 

 

 חברות באגודות מקצועיות בארץ ובחו"ל:. 7
 

 משרד החינוך. –חבר בוועדת מקצוע דת האסלאם עד היום:  – 3116
 

 
 השתתפות פעילה בכנסים בארץ ובחו"ל: . 8
 
 

 תפקיד ההרצאה נושא הכנס מקום שם הקנס תאריך
 

סוגיות במשפחה  13.5.1009
 .המודרנית

אקדמיית 
 אלקאסמי

דיני הגירושין 
 .תבשלושה בעת אח

 מרצה

אקדמיית  סוגיות מודירניות 16.3.1014
 אלקאסמי

דרכי ההשקעה בכספי 
 אלזכא.

 מרצה

אקדמיית  תופעת כפירת האחר 10.3.1016
 אלקאסמי

ארגון  מנחה
 והנחיה
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הערכים עם האחר  11.1.1017
 .השונה

אקדמיית 
 אלקאסמי

דגמים מהיחסים 
הטובים בין מדעני 

האסלאם למרות 
 .םהשוני בדיעות שלה

מנחה 
 מרצהו

סוגיות בפילוסופיה  8.4.1017
 המוסלמי.ובמשפט 

 M.teachחוג 

אקדמיית 
 אלקאסמי

 מנחה מושב מנחה

16.11.1017-14 Excellence; 

Innovation;Creativity; 

. and Giftednees   

ההערכה החילופית  אנטאליה
ככלי למוטיבציה 
ללמידה ולשיפור 

 .גיםההיש

 מרצה

אקדמיית  "."אלבדעה 10.1.18
 אלקאסמי

ארגון  מנחה
 והנחיה

16.11.1017-14 Excellence; 

Innovation;Creativity; 

. and Giftednees   

ההערכה החילופית  אנטאליה
ככלי למוטיבציה 
ללמידה ולשיפור 

 .גיםההיש

 מרצה

 
 
 
 ארגון כנסים:. 9
 

 
 תפקיד מקום הכנס שם הכנס תאריך

 

 

אלקאסמי מכללה אקדמית  תופעת כפירת האחר 31.4.3117
 .ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

  והנחיה ארגון

אלקאסמי מכללה אקדמית  " אלבדעה" 11.1.3119
 .ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

  ארגון והנחיה

  

 
 
 השתתפות בפורמים- ימי עיון:. :
 
 

 הצגה יום העיוןהפורום 0שם  המקום תאריך
 

אלקאסמי מכללה אקדמית  11.6.3111
 ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

יישומי ההנדסה  מפגש עמיתים.
הגיניטית לבחירת מין 

האובר בין דיני דת 
 .האסלאם למדע

אלקאסמי מכללה אקדמית  18.4.3118
 ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

הערכה ה ,מבחני הבגרות
 חילופית.ה

 לכלל מורי התיכון בארץ.

 ארגון והנחיה

אלקאסמי מכללה אקדמית  31.4.3119
 ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

שיטות  ,מבחני הבגרות
מרכיבי ההערכה  הוראה,

 .החילופית

 ארגון והנחיה
מרכיבי והצגת 

 .ההערכה החילופית
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  לכלל מורי התיכון בארץ.
 

 הוראה: . 11

 קורסים שלימדתי בחמש השנים האחרונות:  .א

 
מס(  תואר סוג הקורס שם הקורס השנה

 תלמידים
 דיני טהרה ותפילה. 3115

 

 B.ED 35 הרצאה

 האסלאמית.האמונה יסודות  3115. :311

 

 B.ED 40 הרצאה

 .מתדלוגית הטפה והדרכה 5311. 3131

 

 B.ED 40 הרצאה

מערכת השיפוט השרעית  5311. :311
 והרפורמות.

 B.ED 37 הרצאה

 ביוגרפיה של הנביא מוחמד. 5311. :311

 

 B.ED 16 הרצאה

התנסות מעשית בהוראת דת  5311. 3131
 וערבית בבי"ס יסודי

 B.ED 11 הרצאה

 סדנת סטאג' 6311. :311
 

 B.ED 10 הרצאה

יסודות הקריאה הנכונה  6311. :311

 בקוראן.

 B.ED 11 הרצאה

 דיני משפחה באיסלאם. 7311. :311

 

 B.ED 40 הרצאה

דיני אישיות ורפורמות  :311
 בענייני מעמד אישי.

 M.ED 11 הרצאה

מוסד הווקף והרפורמות בו  :311

 בעולם המוסלמי.

 M.ED 11 הרצאה

 
 

  פיתחתי- לפי שנים: קורסים ש .ב

 

 פיתוח תואר סוג הקורס שם הקורס השנה

מקצוע דת איסלאם בשילוב הוראת  3131

למידה משמעותית והערכה חילופית 

    .וערכים

  B.ED הרצאה
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 : M.ED הנחיית סטיודנטים לתארים מתקדמים .ג
 

תאריך  תואר תיזהנושא ה שם התלמיד
 סיום

המוסד 
 האקדמי

 

ניתוח שאלות בספרי   .ןאגבאריה עז אלדי

לימוד של דת אסלאם 

 בתיכון על פי 

 תפקודי הלומד

-הקוגניטיבי והמטה

 קוגניטיבי

 

M.ED 3119  אלקאסמי
מכללה 

אקדמית 
לחינוך, באקה 

 ג'רבייה-אל

 יחיד

 
 
 

    השתלמויות:. 13
 
 

מס(  מקום השתלמות שנה מס
 שעות

 
, השתלמות החינוך מחוז חיפהמשרד  טיפוח צוות חינוכי 6::1 1

 בית ספרית.
17 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה מדעי המחשב 6::1 3
 בית ספרית.

39 

קידום ושילוב הילד  8::1 4
 החריג

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 בית ספרית.

18 

תורת הפנאי והנופש  :::1 5
 הפעיל

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 בית ספרית.

111 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה חינוך לחיי משפחה :::1 6
 בית ספרית.

111 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה חלופות בהערכה 3111 7
 בית ספרית.

111 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה דמוקרטיה מורשת ואדם 3111 8
 בית ספרית.

111 

תקשורת בינאישית  3111 9
 והמונים

, השתלמות החינוך מחוז חיפהמשרד 
 בית ספרית.

111 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה קבלת החלטות בארגון 3111 :
 בית ספרית.

111 

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה תהליכי למידה בהוראה 3113 11
 בית ספרית.

111 

בעיות אלימןת והטיפול  3113 11
 בהם

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 בית ספרית.

111 
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פסיכולוגיה והטיפול  3113 13
 בבעיות התנה

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 בית ספרית.

111 

התמודדות במצבי לחץ  3113 14
 ושחיקה

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 בית ספרית.

111 

שימושים בסיסיים  3114 15
 במחשב להוראה

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה
 ספרית.בית 

14 

האסלאם מבוא  3117 16
 להיסטוריה של דת

 111 האוניברסיטה הפתוחה

תכנון, פיתוח ויישום  3118 17
 תכנית לימוד

 111 האוניברסיטה הפתוחה

מבוא להסטוריה של  3118 18
 המזרח התיכון

 111 האוניברסיטה הפתוחה

, השתלמות משרד החינוך מחוז חיפה מגיש עזרה ראשונה 3119 19
 ספרית. בית

56 

הפיתוח המקצועי של  3113 :1
המדריכים הפדגוגיים 

 pds -ע"פ דגם ה

 56 אקדמיית אלקאסמי

 56 אקדמיית אלקאסמי המדריך הפדגוגי 3114 31
הדרכה, הנחייה והוראה  3114 31

 בהכשרת מורים
 181 מכון מופת

 56 אקדמיית אלקאסמי שילוב התקשוב 3114 33
והוראה הדרכה, הנחייה  3115 34

 בהכשרת מורים
 181 מכון מופת

 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה מורים מובילים 3116 35
הכרת  –דת האסלאם  3116 36

 תכנית לימודים
 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה

קידום תהליכי הדרכה  3118 37

 pdsולמידה בדגם 

 60 אקדמיית אלקאסמי

 30 פסג"ה באקה אל גרביהמרכז  חשיבה יצירתית וחדשנות 3118 38
 75 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה מורה חוקר את עשיתו 3118 39
 60 אקדמיית אלקאסמי מתקוונים בערבית 3118 :3
 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה הוראה, למידה והערכה :311 41
יחסים ורגשות בתהליכי  :311 41

 הוראה
 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה

תוכנית אתגרים פורצי  :311 43
 דרך

 60 אקדמיית אלקאסמי

אקלים חינוכי לחינוך  :311 44
 המשולב

 60 אקדמיית אלקאסמי

מורשת ודת אסלאם  3131 45
 בחינוך הערבי

 30 בית יציב באר שבע

גמישות פדגוגית בפיתוח  3131 46
 המקצועי

 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה

 60 אלקאסמי אקדמיית מדריכים פדגוגיים 3131 47
כישורים ומיומניות  3131 48

 הדרכה
 30 מרכז פסג"ה באקה אל גרביה
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 פרסומים:. 41
 

 עבודת הדוקטורט: .א
 

 עמודים.  170,  1007 .יישומי ההנדסה הגיניטית לבחירת מין האובר בין הידע לדת האסלאם

 שפת הכתיבה: אנגלית.

   CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA: יבירסיטהאונ 

 prof.phDr.Dalimir Hajko :ההמנח

 
 
 

 פרסום ספרים: .ב
 

 ספרי לימוד:
 

 ) כתאב אלתרבייה אלאסלאמייה): ספר החינוך האסלאמי(. 1014, אבו מוך, פ' )'כבהא, ס .1

  עמודים. 181 בו ספרים.-. חיפה: כלכיתה ב'

 141בו ספרים. -. חיפה: כל: כיתה ג'ספר החינוך האסלאמי(. 1014, אבו מוך, פ' )'כבהא, ס .2

 עמודים.

 160בו ספרים. -. חיפה: כל: כיתה ד'ספר החינוך האסלאמי(. 1014, אבו מוך, פ' )'כבהא, ס   .3

 עמודים.

 106בו ספרים. -. חיפה: כל: כיתה ה'ספר החינוך האסלאמי(. 1014, אבו מוך, פ' )'כבהא, ס .4

 עמודים.

 119בו ספרים. -חיפה: כל כיתה ו'.ספר החינוך האסלאמי(. 1014, אבו מוך, פ' )'כבהא, ס .5

 עמודים.

בו -חיפה: כל : כיתה ז'.ספר החינוך האסלאמי. (2015)ואחרים. , אבו מוך, פ' 'כבהא, ס .6

 עמודים. 131ספרים. 

בו -חיפה: כל כיתה ח'.: ספר החינוך האסלאמי. (2015)ואחרים. , אבו מוך, פ' 'כבהא, ס  .7

 עמודים. 116ספרים. 

בו -חיפה: כל : כיתה ט'.ספר החינוך האסלאמי. (2015)ואחרים. כבהא, ס, אבו מוך, פ'   .8

 עמודים. 136ספרים. 

 עמודים. 104 בו ספרים.-חיפה: כל ות: ח, ט .כית: איכות ההבעה : (. ספר1016) ',כבהא, ס .9

בו -חיפה: כל חטיבה עליונה.ספר החינוך האסלאמי: (. 1018כבהא, ס', אבו מוך, פ' ) .10

 עמודים. 160ספרים.
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 :יוזמות חינוכיות . 51

 

סהלה בנושא: המורשת הפלסטינית. בשיתוף עם -יסודי עין אלתכנון וארגון יוזמה בבי"ס  :3115

 הסטיודנטים בעבודה המעשית. 
 

כפר קרע בנושא: המחזור והשמירה על איכות  –יסודי אלחוארנה תכנון וארגון יוזמה בבי"ס  :3116

 הסביבה. בשיתוף עם הסטיודנטים בעבודה המעשית. 

 

 

 . פעילויות חברתיות שונות:61

 

 הטפה במסגדים.. 1

 בקה אל גרבייה. –. מגשר לפיתרון סכסוכים בין בני הזוג מטעם בית המשפט השרעי 1

 (. 1011 – 1000שנים.  )  11. יו"ר ועד מקומי בכפרי אום אל קוטוף 3

 . הנחיית תלמידי תיכון לכתיבת עבודות חקר.4

 

 

 

 

 

 
      


