
      אבו מוך אללה ד"ר חנאן רזק

 ורות חייםק

 : פרטים אישיים

 אללה אבו מוך      חנאן עבד אלרחמן רזק שם מלא:

 3+ נשואה :משפחתי מצב

 .יהיגרב באקה אל כתובת:

 dr.hanan.rizq@gmail.comדוא"ל: 

 : גבוהה השכלה

 B.ed ה, ישראל.יגרבי מית ולשון ערבית, אקדמיית אלקאסמי, באקה אלבשריעה האסלא 

 M.A. ( אוניברסיטת אלנג'אח, נאבלוס, הרשות הפלסטינית, 2003בשריעה האסלאמית ,)

 התמחות בתיאולוגיה. כותרת התזה: "דיני אכיפת משמעת באמצעות ענישה".

 PhD בודת בתחום הכלכלה (, האוניברסיטה הירדנית, ע2007) סלאמית )פיקה(בתיאולוגיה א

 האסלאמית תחת הכותרת "מצוות הפרשות צדקה של חברות בתיאולוגיה האסלאמית".

 

 השתלמויות: מה

מועדי 

 ההשתלמויות

 מס' שעות המוסד שנתן ההשתלמות נושא ההשתלמות

 שעות 160 מכללת מופ"ת דיאלוג מצמיח 2015

mailto:dr.hanan.rizq@gmail.com


 עותש   320 מכללת מופ"ת תעודת התמחות בהדרכה חינוכית 2014

מאמנת מוסמכת לתרגול מיומנויות  2008

 (CORTחשיבה )

 מרכז דיבונו ללימודי חשיבה.  

 )ירדן(

שעות  16

 מעשיות.

 מרכז דיבונו ללימודי חשיבה.  מיומנויות חשיבה בסיסיות 2008

 )ירדן(

שעות  20

 מעשיות.

 -שילוב מיומנויות חשיבה בהוראה 2008

 תוכנית בהנחיית רוברט שוורץ

 בונו ללימודי חשיבה. מרכז די

 )ירדן(

שעות תרגול  12

 מעשי

חשיבה ויישום על פי תוכנית ששת  2008

 הכובעים

 מרכז דיבונו ללימודי חשיבה. 

 )ירדן(

שעות  12

 מעשיות.

לפתרון בעיות באופן יז תוכנית תר 2008

 יצירתי

 מרכז דיבונו ללימודי חשיבה. 

 )ירדן(

שעות  20

 מעשיות.

לימודי  -של ילדיםת וויסות התנהגו 2008

  -תעודה

מרכז "דלילי" ליצירתיות, 

 לימודים

שעות  60

 מעשיות.

מרכז "דלילי" ליצירתיות,  טיפול בילדים בגיל ההתבגרות  2008

 לימודים

שעות  60

 מעשיות.

מרכז "דלילי" ליצירתיות,  - טיפול בקוגניציה  2008

 לימודים

שעות  60

 מעשיות.

-ת נוירו)תכנו NLP -דיפלומה ב 2007

  -לינגוויסטי(

 אמריקן בורד

 )ירדו(

 

)תכנות  NLP -תעודת עוסק ב 2007

  -לינגוויסטי(-נוירו

 אמריקן בורד.

 )ירדו(

 



 NLP -תעודת עוסק מתקדם ב 2007

  -לינגוויסטי(-)תכנות נוירו

 הבריטית. האוניברסיטה 

 )ירדו(

 

תעודת מטפל מתקדם לטיפול  2007

  -זמן-בשיטת קו

 ה הבריטית.האוניברסיט

 )ירדו(

 

-נוירו )תכנות NLP -דיפלומה ב 2006

  -לינגוויסטי(

 האמריקאית.האוניברסיטה 

 )ירדו(

 

"רישיון בינלאומי  ICDLתעודת  2005

 במחשבים"

 שעות. 78 )ירדן(    ictהמרכז האירובי ל 

תעודת חשבונאות פנקסים  2005

עם תעודת , וחשבונאות ממוחשבת

 התנסות מעשית 

לאם" לחשבונאות מרכז "ס -

בירדן. לימודים מוכרים על ידי 

משרד החינוך והתרבות 

 הירדני.

שעות  36

של 

עבודה 

 מעשית.

 

 

 

 

 

 ניסיון תעסוקתי:

 : ממשיך - 2011

 לחינוך אקדמית מרצה ללימודי השריעה האסלאמית באקדמיית אלקאסמי. מכללת. 

 בבתי הדין השרעיים שרעידין  רכתעו  



 ופיתוח קהילתיפאתח לייעוץ -מרכז אל תמנהל 

2009-2010 

 .מרצה ללימודי השריעה האסלאמית באקדמיית אלקאסמי 

 .חברה בוועדה להכנה וניסוח של תוכניות לימודים של דת האסלאם במשרד החינוך 

 .עוזרת מנהל מחלקת החינוך הערבית לליווי בתי ספר תיכוניים בבחינות הבגרות 

 וב מיומנויות חשיבה בתוכנית הלימודים מעבירה חמישה קורסי השתלמות למורים בנושא שיל

 של דת האסלאם ולשון ערבית.

 .נותנת ארבע הרצאות במהלך ימי עיון בנושא מנהיגות נשים בראי האסלאם 

2008-2009 : 

 .מרצה ללימודי השריעה האסלאמית באקדמיית אלקאסמי 

 .מדריכה חינוכית באקדמיית אלקאסמי 

 פסקי הלכה( והמחקר באקדמיית אלקאסמי. עוזרת ראש מרכז האיפתאא' )המרכז להנפקת 

  להכנה וניסוח של תוכניות לימודים של דת האסלאם במשרד החינוך. בוועדהחברה 

2007-2008 : 

 .מרצה ללימודי השריעה האסלאמית באקדמיית אלקאסמי 

 .עוזרת ראש מרכז האיפתאא' )המרכז להנפקת פסקי הלכה( והמחקר באקדמיית אלקאסמי 

 ירה למורי דת האסלאם מטעם משרד החינוך.מנחה ומדריכה בכ 

  להכנת תוכניות לימודים להוראת דת האסלאם במשרד החינוך. בוועדהחברה בכירה 

 .מנהלת המרכז ללימודי האישה בעיר טירה שבמשולש 

 מרצה במכללה הטכנולוגית בבאקה אלגרביה.     -2006

 אזור הנגב.מורה בבית ספר יסודי ב      : 2000-2003

 ראה שלי במכללה: מקצועות ההו

2019-2018 



 האיסלאם בתרבות עיונים

 ממונות דיני

 צום , צדקה דיני

 ההלכה יסודות

 הבורא בעבודת יסודות

 באיסלאם המשפחה דיני

 באסלאם הפקה במקורות מתקדמים ניםעיו

 עונשין  דיני

 1תלאוה 

 3תלאוה 

2015-2016 

 באסלאם הפקה במקורות מתקדמים עיונים

 האיסלאם בתרבות עיונים

 האיסלאמי הפקה במקורת מבואות

 ממונות דיני

 צום , צדקה דיני

 ההלכה יסודות

 הבורא בעבודת יסודות

2015-2014 

 באסלאם הפקה במקורות מתקדמים עיונים

 האיסלאם בתרבות עיונים

 האיסלאמי הפקה במקורת מבואות

 ממונות דיני

 צום , צדקה דיני

 ההלכה יסודות

 הבורא בעבודת יסודות

http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=339
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=413
http://www.qsm.ac.il/
http://www.qsm.ac.il/
http://www.qsm.ac.il/
http://www.qsm.ac.il/
http://www.qsm.ac.il/
http://www.qsm.ac.il/


2014-2013 

 באיסלאם המשפחה דיני

 ממונות דיני

 צום , צדקה דיני

 בוראה בעבודת יסודות

 ההלכה יסודות

 האיסלאמי הפקה במקורת מבואות

 האיסלאם בתרבות עיונים

 באסלאם הפקה במקורות מתקדמים עיונים

 קורסים שפיתחתי:

חיברתי סילבוס לקורס חדש לפקולטה ללימודים מתקדמים בנושא "שילוב כישורי  -2010

 חשיבה בסיפורים מהקוראן". הסילבוס מצורף עם הקובץ.     

 

 : שפיתחתי לימוד תוכניות

 חומרי למידה: פיתוח

שנים רבות עברו ותלמידינו עדיין לומדים באותם הספרים במקצוע החינוך  -2014

באסלאם, וזה למרות שספרים אלו כללו שגיאות מבחינת משפט אסלאמי )פיקה(, כמו כן 

הספרים מציגים את מקצוע החינוך האסלאמי באופן שגרתי ומיושן דבר שמוריד את 

הלימודית בקרב התלמידים, קל וחומר, הכריכה החיצונית של הספרים חסרת המוטיבציה 

 האלמנטים שמתחברים עם עולמם של תלמידים בגל הרך. 

http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=339
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=398
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=402
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=415
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=407
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=385
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=805
http://online.qsm.ac.il/course/view.php?id=413


מכאן הגיע הרעיון לחבר ספר חדש וחלופי המכפר על הפערים והחסרים הקיימים 

בספרים הישנים, ובעזרת השם הוצאתי את הספרים לאור ברמה גבוהה ואובייקטיבית 

שכו את התלמידים, הן מבחינת אופן הכתיבה שלהם דרך סיפור ושירה, והן מבחינת שמ

 האינפורמציה המגוונת בם.

עם קבלת האישור ממשרד החינוך על פרסום הספרים, התכוונתי לפרסמם דרך מו"לים 

מסחריים. כיום אני שוקדת על כתיבת ספרי הדרכה למורים לכל הספרים שחיברתי, דבר 

דול מהמורים למקצוע החינוך האסלאמי בבתי הספר, שלרוב אינם שיתרום לחלק ג

 הדף הרשון מצורף עם הקובץ.      מתמחים בתחום ההלכה האסלאמית )השריעה(.

 יוזמות ופעילויות: 

2019 

תן את הידע שלך להיות  מנהלת השנה את שבוע החינוך האסלאמי, שנשא את השם "

 לכל התלמידים במסלולי המכללה השונים.ונות, ", אשר כלל פעילויות שונות ומגו שימושי

2018 

קסימי על נשים בתורת המשפט של -בסמינר של תלמידי מכללת אלהשתתפתי בהרצאה 

   “  whats App “  השריעה, ההרצאה שלי על גירושין באמצעות רשתות חברתיות היתה

2017 

דין בבתי ה תגייצומ פתחתי משרד עורכי דין והתחלתי לתרגל את המקצוע -

 השרעיים

  פאתח לייעוץ ופיתוח קהילתי-ל מרכז אלוהינו הקמת -



2015 

ניהלתי השנה את שבוע החינוך האסלאמי, שנשא את השם "עולה במידתי", אשר כלל 

פעילויות שונות ומגוונות, הטפות מוסר וערכים קצרות שערכו הסטודנטים והסטודנטיות 

ללה השונים. כמו כן, נערכו מהחוג להוראת אסלאם, לכל התלמידים במסלולי המכ

ואחרות לסטודנטים, כגון תחנת "הבית המוסלמי",  תסדנאות ותחנות "אמונה" לסטודנטיו

תחנת "הילול השם", "ניסוי הרעלה", הקמת קבוצות משותפות בוואטסאפ להילול השם 

 ולהזכיר לכולם את חשיבות המעשים הטובים לזולת, זה בנוסף לעוד תחנות אחרות.

ינוך האסלאמי בלטו שלושה דברים: הראשון היה הקמת תחנות חוץ כיתתיות בשבוע הח

לאורך כל ימי השבוע, שילוב רוב מסלולי ההתמחות במכללה דרך עבודת צוות, כמו כן 

שולבו מוסדות אחרים שערכו את "המחנה הראשון לילד המוסלמי", בו השתתפו ילדים 

כטאב עם המחנכת סמייה אבו -אבן אלכיתת עומר  -מאחת הכיתות מגן "ריאד אלסאלחין"

מוך. סטודנטיות מהחוגים לאנגלית, מתמטיקה, גיל רך, הוראת אסלאם וחינוך מיוחד ליוו 

את הילדים מהגן וערכו להם הפעלות שונות שמטרתן הייתה לימוד ערכי האסלאם. 

פרויקט זה נשא הצלחה רבה, דבר שהוסיף רבות לאווירה הכללית החיובית של שבוע 

 נוך האסלאמי.החי

בעזרת השם, הצלחת השבוע באה לידי ביטוי באימפקט החיובי ששרר בקרב הסטודנטים 

והסטודנטיות, דבר שהוביל אותם לבקש את המשך הפעילות לאורך כל ימות השנה. יצוין 

כי קרוב למאה סטודנטים וסטודנטיות עמלו בעבודת צוות במסגרת התחנות וסדנאות 

 ברית, מלאת אהבת השם ונביאו מוחמד.האמונה הרוחניות ברוח ח



שבוע החינוך האסלמי, נחתם בטקס חגיגי בו הציגו הסטודנטים, קריאת פסוקים 

 לבסוף נערך קטע הוקרה לסטודנטים.מהקוראן, שירים ושירות, תחרויות שונות, ו

אשר נחשב לאתר  –הקמת אתר אינטרנט תחת השם "נון לחינוך האסלאמי"  – 2014

הראשון המתמקד ומתחמה בחינוך האסלאמי בארץ, אתר שמשמש את המורה, התלמיד 

 וגם כן את ההורים.

הייתי אחראית על שבוע החינוך האסלאמי, והתוכנית שלי הייתה לשנות את אופן  – 2013

ההרצאות כך שהתלמידים הם אלה שהעבירו את הרצאות לסטודנטים במסלולים השונים 

 ה. יצוין כי רעיון זה יושם גם כן בשנה החולפת. במכלל

    

השתתפתי בחיבור נייר עבודה הדן בכללי אנשים עם הפרעת זהות מגדרית בשריעה 

האסלאמית, במסגרת יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה על הכללים החלים על המין 

 השלישי בדתות, וייצגתי את הצד האסלאמי בנושא.

אות בעמותות נשים כמו עמותת שתיל בבאקה אל גרביה, אום ערכתי הרצ 2010-2012

פחם, כפר קרע וטירה, להעלאת המודעות בנושא המנהיגות ומעמד האישה באסלאם. -אל

 ההרצאות שינו את הדעות הקדומות אצל המשתתפות, רובן אשר הגיעו מרקע חילוני.

 

בין דתי", בה הייתי נטלתי חלק בסדנה שערך מרכז "סוקיינה" בירושלים, בנושא "דיון 

 הדוברת והנציגה של הצד האסלאמי. הסדנה נמשכה לשלושה ימים בכפר בלום.

 



 הקמתי ועמדתי בראש המרכז ללימודי נשים בעיר טירה.    2008-2009

 

 השתתפות פעילה בכנסים:   

 

 שנתתי ההרצאה כנסשם ה המקום ותאריך

2:-2- 212:   

 

 מכללת אלקאסמי

 באקה אלגרבייה

 

 הבינלאומי הכנס 

 אימהות מחוץ לטקסט
 

 

 
 אמהות בתרבות האיסלאמית וניסיון אישי

 

9-3-2125   

 

 במכללת  ההנדסיים 

 באקה אלגרבייה

 

 תפקידהכנס הבינלאומי 

בעולם  המוסלמית האישה

 המודרני

 בעולם המודרני המוסלמית האישה תפקיד

בהשואה ביניה לבין האישה היהודית ו 

 הנוצרית

29-4- 2122  

 

 אלנגאח ברסיטהוניא

 נאבלס-שכם

 הכנס הבינלאומי השנתי 

 העובדיםמשכורות בזכאת 

האם יש זכה בכספי העובדים? ואם כן איך 

 עושים החשבון ? 

2121 

 

 הכנס הבינלאומי השנתי  מכללת אלקאסמי

 מתקדמיםרפואיים  עיוניםב

 מיאסלאה  בפקה

 

 השתתפות בארגון הכנס 

 

 

 ::אחרים עיון ובימי בכנסים השתתפות



 (2013 השתתפתי בחיבור נייר עבודה הדן בכללי אנשים עם הפרעת זהות )

מגדרית בשריעה האסלאמית, במסגרת יום עיון שנערך באוניברסיטת חיפה על 

 הכללים החלים על המין השלישי בדתות, וייצגתי את הצד האסלאמי בנושא.

 

 (2010 ,נטלתי חלק בסדנה שערך מרכז "סוקיינה" בירושלים ) בנושא "דיון בין

דתי", בה הייתי הדוברת והנציגה של הצד האסלאמי. הסדנה נמשכה לשלושה 
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 הצהרה אישית: 

 נכון להיום

סיימתי את לימודי התואר השלישי במשפט אסלאמי )פיקה( ומקורותיו באוניברסיטה 

ירדנית, ולאחר מכן התחלתי לעבוד בבתי הספר באופן חלקי ואת שאר זמני את ה

 מקדישה להוראה באקדמיה.

אני מלמדת בעיקר את חומרי המשפט האסלאמי ומקורותיו, בין היתר אני מלמדת גם 

נושאים אחרים כמו הלכה אסלאמית, מדעי הקוראן, חינוך ועוד. הכתיבה שלי התמקדה 

תתפתי בנושא מצוות הצדקה לעניים )זכאה(, וזה מפאת הצורך במחקרים ובכנס בו הש

י התמידי והעניינים המתחדשים והסוגיות השונות אשר דורשות בחינה מתחדשת של כלל

 הצדקה על פי קריטריונים חדשים.

במסלול ההוראה והלמידה, שקדתי בשלוש השנים האחרונות על שינוי ספרי ההוראה 

החשיבה האסלאמית, וזה בגלל הפער הקיים בין השיח  הישנים בבתי הספר, בכל נושאי

והשפה של הספרים לבין המציאות היומיומית והמתחדשת שלנו. ולכן, חיברתי ספרים 

חדשים על פי תכנית הלימודים של משרד החינוך, יצוין כי בזמנו הייתי חברה בוועדת 

 ההיגוי לתוכניות הלימודים במשרד החינוך. 



רקטיביים לתלמידים, דנים עם המציאות המודרנית והסוגיות הספרים שחיברתי הם אט

הדתיות בדרכים מגוונות ע"י שירה, סיפורים ונרטיבים, ומציגים איורים על הרעיונות 

 השונים. 

בנוסף, חיברתי ספר הדרכה לספריי החדשים למורים בבתי הספר, אשר כלל את מטרות 

 ת יותר מתשובה אחת.השיעור ותכנונו, חומרי העשרה ושאלות שלהן קיימ

כמו כן ולצד ספר ההדרכה, הקמתי אתר עזר אינטרנטי למורה ולתלמיד אשר העניק להם 

הזדמנות ללמוד את השיעורים, לדפדף בספרים, להוריד שיעורי בית , דפי עבודה וחומרי 

  העשרה. בתי ספר ממוחשבים אימצו את השימוש באתר כחומר עזר לתוכנית הלימודים.            

 העתיד

 בעתיד הקרוב אני מתכננת להתקדם ולהתמקד בשלושה צירים:

משפט  ;העשייה האקדמית במכללה והגדלת מספר המחקרים בהתמחות שלי הראשון:

אסלאמי ומקורותיו, כמו כן התמקדות בנושאי הצדקה )זכאה( המודרנית בפרט, וזה כי אני 

קה לעניים, הדורשים יותר רואה צורך בבדיקת נושאים מודרניים רבים הקשורים לצד

 כללים ההלכתיים בצל המודרניזציה.מחקרים המציגים את ה

התחום המשפטי: תחום הדורש שינוי מהותי, היות ותחום זה מתמקד כיום בדיני  השני:

אישים ומה שקשור בהם בלבד. לכן אני מתכוונת להרחיב את סמכויותיהם של בתי 

 בעניינים פיננסיים ופליליים.  המשפט השרעיים בארץ, בכל הנוגע לריבים



דינים פיננסיים הם חלק מנושא ההתמחות שלי במשפט אסלאמי, לצד היותה חלק 

מהתזה שלי, בה הרחבתי בנושא צדקת החברות, שהן מהוות חלק גדול מהדינים 

 הפיננסיים.

 פלילים גם כן היו חלק מהתזה שלי, בה הרחבתי בסוגיות השונות בדיני עונשין.

 ליח בנושא החשוב הזה הלכה למעשה.מקווה להצ

כדי להגיע למטרה, היה חייבת לעבור בהתחלה את מבחן הפרקליטים השרעיים, כדי 

לעבוד  תי מ שנתייםלבמבחן, והתח 97%אכן קיבלתי ציון של לעבוד בתחום המשפט. ו

 .בתחום 

עבודה בשטח דרך הקמת משרד ייעוץ ללימודי חישובי צדקה לעניים לבעלי  השלישי:

מקצוע ולחברות. פרויקט אשר יהיה תחת פיקוחם של סגל מהחוג ללימודי אסלאם 

 במכללה. 


