קורות חיים
 .1פרטים אישיים:
שם :מסארווה עאוני
כתובת :רח' אלקאסמי ,באקה אלגרבייה .30100
דואר אלקטרוני+ awnymassarwh@gmail.com :

awny_m@qsm.ac.il

 .3השכלה גבוהה:
תקופת הלימודים
7.1997 – 10.1994

שם המוסד והחוג
אקדמית אלקאסמי -באקה אלגרבייה

מורה
מוסמך
בכיר

אונ' אלנג'אח  -שכם

M.A

חוג מדעי האסלאם ושפה ערבית
11.1003 – 10.1997

תואר

שנת אישור
התואר
1997

1003

חוג מדעי האסלאם – הלכה אסלאמת.
9.1007- 10.1006

אקדמית אלקאסמי -באקה אלגרבייה

B.Ed

1007

התמחות דת אסלאם ושפה וספרות ערבית
5.1015 – 10.1010

האוניברסיטה העולמית למדעים וחינוך
אסלאמי – רבת עמון – ירדן.
תזה בנושא" :קביעת המומחה והשפעתה
באיגתיהאד (שיקול דעת) ויישומיו
העכשוויים" – מחקר פורמאליסטי
תיאולוגי השוואתי
מנחה :פרופ' .מוחמד חמד אלגראייבה.
הפקולטה ללימודי האסלאם ומשפטנות –
התמחות לימודי דת האיסלאם.

 .4דרגות אקדמיות -במוסדות להשכלה גבוהה:
דרגת קודמת.____:
הדרגה המבוקשת לקידום( :מרצה)

 .5תפקידים במכללה ומחוץ למכללה:
 .Aתפקידים במכללה:
1

Ph.D

1015

 :311107 . 1:::011אחראי קיטלוג ספרים – תוכנת אלף – ספריית אקדמית אלקאסמי.
 3114 011. 311107מנהל מרכז תרבות ,אקדמית אלקאסמי.
 3114 011. 311107מנהל פרויקט הילן דורון ללימודי שפה אנגלית ,מרכז תרבות ,אקדמית
אלקאסמי.
 311306. 311107מנהל קייטנות מגיל  ,4-14מרכז תרבות ,אקדמית אלקאסמי.
 3115 07– 311307אחראי במנהל הסטודנטים – מחלקת בחינות והשתלמויות ,אקדמית
אלקאסמי.
 311:09 – 311509מנהל אדמיניסטרטיבי למכללת אלקאסמי הטכנולוגית.
 3119 07– 311704ראש ועד עובדי אקדמית אלקאסמי.
 – 3116011עד היום מרצה למדעי האסלאם – אקדמית אלקאסמי (סטודנטים תואר ראשון).
 – 311:03עד היום חבר במועצת הפתוה ( אלאיפתא) ,אקדמית אלקאסמי.
 . 3111011עד היום :מדריך פדגוגי בלימודי אסלאם ,שפה וספרות ערבית – אקדמית אלקאסמי.
 3117011 . 311103רכז פרויקט ההדרכה של האיממים והדרשנים במסגדים ,בבאקה אלגרביה,
מטעם החוג ללימודי השריעה ומדעי האסלאם ,אקדמית אלקאסמי.
 3115 07 . 3114011רכז ומרצה להשתלמות אנשי הסולחה בחברה הערבית ,מטעם החוג ללימודי
השריעה ומדעי האסלאם ,אקדמית אלקאסמי.
 2017/1– 2014/1חבר בוועדת מעקב לקבלת ההסמכה "קמפוס ירוק" אלקאסמי.
 . 3116011עד היום מנחה לסדנאות סטאז' א ,אקדמית אלקאסמי.
 . 3117011עד היום מנחה לסדנאות התפתחות מיקצועית וליווי מורה חדש ,אקדמית אלקאסמי.
 3119 011. 311607מעריך שני לעבודות סיום תואר . M.ED
 31190 : – 3117011מרצה להוראת דת האסלם ולימודי אסלאם לתואר  , M.EDאקדמית
אלקאסמי.
 3119 : 0. 3117011מנחה לעבודת סיום לתואר  , M.EDאקדמית אלקאסמי.
 3119 07 . 311707חבר בוועד המנהל לפורם בוגרי מוסדות אלקאסמי.
 3119013 . 311704חבר בוועדה ליחסים אקדמיים בין אקדמית אלקאסמי ואוניברסטאות
מטורקיה.
 3119013 . 31170:אחראי על המלגות לסטודנטים מאקדמית אלקאסמי ואוניברסטאות
מטורקיה.
 . 3117011עד היום מרצה להוראת דת האסלם ולימודי אסלאם לתואר  , M.Teachאקדמית
אלקאסמי.
 – 3119013עד היום :חבר בפורם המחקר של המוגבלות בחברה הערבית מטעם אקדמית
אלקאסמי בשיתוף גוינט ישראל.

 .Bתפקידים מחוץ למכללה:
2

 : 1::909 . 1::70:מורה בבית ספר יסודי אלטורשן – ערב אלאטרש – בנגב.
 :1:::09 . 1::90:מורה בבית ספר מקיף ערוער – בנגב.
 – 3116011עד היום מנחה ומרצה להשתלמויות בהוראת דת האסלאם בפסג"ה בירושלים ,באקה
אלגרביה  ,טייבה.
 – 3116011עד היום :מנחה ומרצה להשתלמויות זה"ב וניגשות ,בפסג"ה באקה אלגרביה  ,טייבה.
 – 311601עד היום מנהל מרכז "עטאא" הדרכה ,ולימדה ,עסק פרטי ,סדנאות ,הרצאות ,הדרכה
לקבוצות ,והפעלות אות דור.
 :3117 05 . 3117011מרצה ומנחה קבוצות בעמותת גיל הזהב ,מועצה מקומית עארה ,ערערה.

 .6חברות באגודות מקצועיות בארץ ובחו"ל:
 – 311:03עד היום חבר במועצת הפתוה ( אלאיפתא) ,אקדמית אלקאסמי.
 . 311506עד היום חבר מיסד ויועץ שרעי לעמותת אנשי הסולחה והקיימות בבאקה אלגרביה.
 . 311706עד היום חבר בפורם בוגרי תוכניות מנדל למנהגות.
 – 3119013עד היום :חבר בפורם המחקר של המוגבלות בחברה הערבית מטעם אקדמית
אלקאסמי בשיתוף גוינט ישראל.
 3119013 . 311704חבר בוועדה המתאמת ליחסים אקדמיים בין אקדמית אלקאסמי
ואוניברסטאות מטורקיה ,ואיש קשר עם אוניברסטת יאלובא -טורקיה ,אוניברסטת סבאח אלדין
זעים -טורקיה ,המשרד הממשלתי למלגות -טורקיה ,קרן מלגות מוולאנא – טורקיה.
 .7השתתפות פעילה בכנסים בארץ ובחו"ל:
 .Aהשתתפות פעילה
תאריך

שם הקנס

מקום הכנס

17.3.1007

סוגיות במשפחה
המוסלמית המודרנית-
סוגיות של אירוסין

אקדמית
אלקאסמי

15.11.1007

כנס " הדיאלוג",
אקדמית אלקאסמי
כנס " הדיאלוג",
אקדמית אלקאסמי

אקדמית
אלקאסמי
אקדמית
אלקאסמי

17.3.1007

3

נושא ההרצאה

תפקיד

השפעות אירוסין
לגיטימי חוזה משפטי
מקובל ,מחקר
השוואתי
תרבות השיח והדילוג
בין קיים ורצוי
גילויים של
איסלאמופוביה
בתקשורת המערבית
והשפעתה על תרבות
השיח

מרצה

מרצה
מרצה

סוגיות במשפחה
10.4.1007
המוסלמית המודרנית-
סוגיות של אירוסין
ניסים מדעיים בקוראן
11.5.2011
ובסונה
 22-24.4-2011הכנס האסטרונומי
החמישי
14-15.5.1011

19.3.1011
19.1.1013

16.3.1014

5.4.1015

1.5.1016
12.3.2016
17.1.1017

9.3.2019
16.4.2019

11\2019

אקדמית
אלקאסמי

עזיבת הארוסה,
מחקר השוואתי
מנחה מושב

אקדמית
אלקאסמי
רבת עמון  -החישובים
האסטרונומיים
ירדן
בפולחן המוסלימי
מסדר אלקאסמי
אקדמית
מסע עם הסופים:
אלחולותיה
אלקאסמי
היסטוריה ,תיאוריה
אלגאמיעה ,היסטוריה
ומעשה
וחדשנות
מכללת קיי ,טענות מופרכות על
נשים ערביות בקהילה:
מניין של נשים
בין המציאות ושאפתנות בבאר שבע
בירושה
הסיבות ההלכתיות
סוגיות עכשוויים בעסקות אקדמית
לאיסור הלוואה
אלקאסמי
פיננסיות אסלאמיות
בריבית  -מחקר
השוואתי
קביעת מניין של זכאת
סוגיות עכשוויים בעסקות אקדמית
מבוסס על השינוי
אלקאסמי
פיננסיות אסלאמיות
בשווי של זהב וכסף
בתורת משפט
האיסלמי -מחקר
השוואתי
מכירת דירות על
סוגיות עכשוויים בעסקות אקדמית
המפה -.מחקר
אלקאסמי
פיננסיות אסלאמיות
השוואתי בתורת
משפט האיסלמי-
מחקר השוואתי
דני הכפרה בין
אקדמית
תופעת כפירת האחר
הסונים ואחרים
אלקאסמי
מנחה מושב
אקדמית
המורשת הערבית
אלקאסמי
והאמנות האסלאמית
דגמים מהיחסים
אקדמית
הערכים עם האחר
הטובים בין מדעני
אלקאסמי
השונה.
האסלאם למרות
השוני בדיעות שלהם.
החלטת הח'ליפה או
אקדמית
המדינה והחברה
השליט לשנות את
אלקאסמי
באיסלאם
הפולחן
אוניברסטת מוות של המוח
סוגיות רפואיות
עכשוויות בתורת המשפט אלנגאח  -במשפט מוסלמי
שכם
המוסלמית
ראש ועד מארגן
אקדמית
כנס בינלאומי
אלקאסמי
אלאגתיהאד וחדשנות
במשפט מוסלמי -
מציאות ואתגרים
4

מרצה
מנחה מושב
מרצה
מרצה

מרצה
מרצה

מרצה

מרצה

מרצה
מנחה מושב
מרצה

מרצה
מרצה
ראש ועד
מארגן

 . Bהשתתפות בכנסים בארץ ובחו"ל – השתתפות לא פעילה(בלי הרצאות(:
 9-11.7.2007כנס " ועידת דוחא
החמישית של דיאלוג
בין-דתי" ,משלחת
אקדמית אלקאסמי
 8-9.8.2007כנס " האיסלאמופוביה
"שנערך באיסטנבול
בטורקיה ,משלחת
אקדמית אלקאסמי
כנס "איגוד העמותות
22 24.6.2008האסלאמיות ,משלחת
אקדמית אלקאסמי"

דוחא,קטאר

השתתפות

השתתפות

איסטנבול
בטורקיה

השתתפות

השתתפות

אוניברסיטה
האסלאמית
רוטרדם,
הולנד

השתתפות

השתתפות

 .7ארגון כנסים:
שם הכנס

תאריך
6.7.2006
17-19.6.1007
31.5.2015
19.5.2016

הכנס השלישי  -סוגיות
במשפחה המוסלמית
המודרנית
כנס בינלאומי "מחשבה
אסלאמית בהקשר של
פלורליזם גלובלי"
כנס  q – startאקדמית
אלקאסמי
יום עיון מרכז מנדל
למנהגות בצפון

מקום הכנס

תפקיד

אקדמית
אלקאסמי

ארגון והנחיה

אקדמית
אלקאסמי

חבר ועד מארגן

אקדמית
אלקאסמי
אקדמית
אלקאסמי

ארגון ויוזם
ארגון ומנחה שולחן עגול

 .9השתתפות בפורמים -ימי עיון:
שם הפורום 0יום העיון

המקום

הצגה

תאריך
30.4.2016

יום עיון לסטאגרים – בנושא
ההערכה מסכמית
יום עיון לסטאגרים – בנושא
ההערכה מסכמית
טקס סיום בוגרים במכללה

אקדמית אלקאסמי

ארגון ומרצה

אקדמית אלקאסמי

ארגון ומרצה

אקדמית אלקאסמי

11.1.2019

יום עיון לסטאגרים – בנושא
ההערכה המעצבית

הנחיה בוגרים לשבעת
אימונים
ארגון ומרצה

28.4.2017
11.5.2017

אקדמית אלקאסמי

5

 .:הוראה:
 .Aקורסים שלימדתי בחמש השנים האחרונות:
השנה

שם הקורס

סוג הקורס

תואר

1014

יסודות ההלכה

הרצאה

B.ED

מס)
תלמידים
17

1014

פקה אלאימאן ואלנוזור

הרצאה

B.ED

16

2014

דיני ממונות

הרצאה

B.ED

39

1014- 1019

סוגיות דתיות והלכתיות
בחברה המודרנית  -סימינר
סדנאת סטאג

B.ED

11

1014- 1019

התנסות מעשית בהוראת דת
וערבית בבי"ס יסודי
הצופיזם באיסלאם

סימינר ,סדנה
שנתי
סדנה
שנתי
הרצאה ,סדנה
שנתי
הרצאה

B.ED

19

B.ED

10

B.ED

33

1014- 1019

עיונים בתרבות האסלאם

הרצאה

B.ED

33

1014- 1019

סוגיות הלכתיות בצופיזים
האסלאמי

הרצאה

B.ED

19

1014- 1019

דיני עונשין

הרצאה

B.ED

37

1016

דידקטקה להוראת דת
האסלאם

הרצאה -סדנה

B.ED

19

1016-1017

מורים מתחילים שנה א –
התפתחות מקצועית וליווי
מורה חדש

הרצאה ,סדנה
שנתי

B.ED

15

1016-1017

סוגיות התפתחותיות
מרכזיות בראי הקוראן
הקדוש גיל ההתברות

הרצאה

M.ED

30

1015- 1019

מבוא לצופיזים באיסלאם

הרצאה

B.ED

31

1015- 1019

הלכה השוואתית

הרצאה

B.ED

51

1019

מבואות במקורות הפקה
האיסלאמי

הרצאה

M.tech

11

1019

זיכוך הנפשות

הרצאה

M.tech

11

1014- 1019

1014- 1019
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 .Bקורסים שפיתחתי -לפי שנים:

סוג הקורס
הרצאה

השנה
1013-1011

שם הקורס
הצופיים באסלאם

1013 – 1011

התנסות מעשית בהוראת
דת וערבית בבי"ס יסודי

1014 - 1013

סוגיות דתיות והלכתיות
בחברה המודרנית -
סימנאר

הרצאה,
סדנה

1015 – 1014

הלכה השוואתית

הרצאה

1016 – 1015

עיונים בתרבות האסלאם

הרצאה

1016 – 1015

סדנאת סטאג

סדנה
שנתי

1017 – 1016

סוגיות הלכתיות

הרצאה

הרצאה,
סדנה
שנתי

בצופיזים האסלאמי
1017 – 1016

סוגיות התפתחותיות
מרכזיות בראי הקוראן
הקדוש גיל ההתברות

הרצאה

1017 – 1016

לקורס שיטות הוראה
אלטרנטיביות
ואסטרטגיות לימדה
חדשנית

הרצאה,
סדנה

7

פיתוח
תואר
הכנת סילאבוס חדש ,חומר
B.ED
מתוקשב באתר מלווה קורס
במודיל.
 B.EDפיתוח מחוון להערכת קורס
הדרכה פדגוגית .פיתוח
טפסים בית ספרית להערכה
בהתנסות לסטודנטים
ולמורים מאמנים.
הכנת סילאבוס חדש ,חומר
B.ED
מתוקשב באתר מלווה קורס
במודיל .בנית מחוון הערכה
לעבודות סימנריונת.
הכנת סילאבוס חדש ,חומר
B.ED
מתוקשב באתר מלווה קורס
במודיל .הכנת חוברת לימוד
מותוקשבת.
 B.EDפיתוח טופס ת.ז לחקר
היסטוריית כפר ערבי.
( ריפרט בהרצאה על הכפרים)
 B.EDחומר מתוקשב באתר מלווה
קורס במודיל .פיתוח משחקי
לימדה לסטאגרם.
 B.EDהכנת סילאבוס חדש ,חומר
מתוקשב באתר מלווה קורס
במודיל .הכנת חוברת לימוד
מותוקשבת.
הכנת סילאבוס חדש ,חומר
 M.EDמתוקשב באתר מלווה קורס
במודיל .הכנת חומר לימוד
M.tech
מותוקשב על גיל ההתבגרות
באסלאם.
בסג"ה כתבת סילאבוס ,הכנת חומר
באקה לימוד למורים בקורס לפי
אלגרביה מפות החשיבה.
טייבה ,לתוכנית החדשה בדת
ירושלים .האסלאם ,משרד חינוך.

 .Cהנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים : M.ED
נושא התיזה

תואר

סעאדה רמזי

השפעת הלימודים
דרך מוזיאונים
ממוחשבים על שיפור
עמדות כלפי שיעורי
דת אסלאם בקרב
תלמידי כיתה "ט"
בבית ספר במחוז
מרכז
השפעת הלמידה של
עמיתים על רמת
הביצוע הבינאישי
בקרב תלמידי כיתות
י"א דרך הדת
האסלאמית ירושלים
השפעת תכנית לימוד
מבוססת אינטלגנציה
רגשית על רמת היחס
כלפי האחר בשיעורי
ד ת אסלאם בקרב
תלמידי כיתה ד '
בבית ספר יסודי
במזרח ירושלים
מידת השפעת
תיאוריית קורט
בפיתוח חשיבה
ביקורתית אצל
תלמידי כיתה י
בהוראת דת איסלאם

M.ED

תאריך
סיום
3117

המוסד
האקדמי
אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

שם התלמיד

M.ED

3117

אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

יחיד

M.ED

3117

אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

יחיד

M.ED

3117

אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

יחיד

סלאמה אלהאם

השפעת השימוש
במפות מושגים על
פוטנציאל היצירתיות
בשיעורי דת אסלאם

M.ED

3117

אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

יחיד

אפגאני מונה

ע'ית הנאדי

פלאח מהא
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יחיד

 .Dהערכה ושיפוט \ חוות דעת לפרויקטים ל סטיודנטים לתארים מתקדמים : M.ED
שם התלמיד

נושא התיזה

תואר

הערכה  -חוות דעת
על פרויקט גמר
יישומי

שיטות החשיבה
והאיזו מידה הם
מושגים בכמה
פסוקים בקוראן
הקדוש
שיטות החשיבה
והאיזו מידה הם
מושגים בכמה
פסוקים בקוראן
הקדוש
האפקטיביות של
האסטרטגיה של
הצגת שאלות בשיעורי
החינוך האסלאמי
בפיתוח מיומנויות
חשיבה ביקורתית
תרומה באמצעות
פיצול מידע ממוחשב
על מנת לשפר את
היחס לערכים
האסלאמיים

M.ED

תאריך
סיום
3116

M.ED

3116

M.ED

3117

המוסד
האקדמי
אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה
אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה
אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

M.ED

3117

אלקאסמי
מכללה
אקדמית
לחינוך ,באקה
אל-ג'רבייה

הערכה  -חוות דעת
על פרויקט גמר
יישומי
הערכה  -חוות דעת
על פרויקט גמר
יישומי

הערכה  -חוות דעת
על פרויקט גמר
יישומי

יחיד

יחיד

יחיד

יחיד

 .11השתלמויות:
מס

שנה

השתלמות

מקום

מס) שעות

1

1999

סדנת המחנך

משרד החינוך מחוז חיפה

56

2

1999

3

1999

משרד החינוך מחוז חיפה

56

4

1000

הכרת המחשב וכלים
פתוחים למתחיל
דת כגורם חינוכי במערכת
החינוך
פעילות שדה לאום וחברה

משרד החינוך מחוז חיפה

56

5

1000

6

1005

7

1007

8

1009

התפתחות מוטורית בגיל
הילדות
יום עיון -היערכות שנה"ל
תשס"ו
הכנס הטכנולוגי הרב
תרבותי
מורי מורים מובילים זה"ב

111
משרד החינוך מחוז חיפה
משרד החינוך מחוז חיפה

111

המכללה הערבית לחינוך

15

אקדמית אלקאסמי

14
56

מכון מופ"ת
9

9

1011

מדריכים פדגוגיים

10

1011

11

1013

נושאים בהכשרת מורים
תשע"ב
שילוב התקשוב שלב ב

11

1013

המדריך הפדגוגי

13

1011

14

1014

15

1015

הדרכה ,הנחייה והוראה
בהכשרת מורים
הדרכה ,הנחייה והוראה
בהכשרת מורים
תוכנית מנדל למנהיגות
בצפון

16

1016

17

1017

17

1017

תוכנית מנדל למנהיגות
בצפון
קידום תהליכי הדרכה
ולימדה PDS
מתקוונים בערבית

19

1017

10

1017

סדנת פדגוגיה איכותית
בשילוב טכנולוגיה חדשנית
קורס גיוס משאבים והגשת
בקשות לקרנות

56
מכון מופ"ת
אקדמית אלקאסמי

14
56

אקדמית אלקאסמי
56
אקדמית אלקאסמי
 ,מכון מופ"ת
 ,מכון מופ"ת

540

מרכז פסג"ה חיפה
114
מרכז פסג"ה באקה אלגרביה

140

אקדמית אלקאסמי

60

אקדמית אלקאסמי

60

מכון מופ"ת.

15

מכון ישראל גראנטס ,גיוס
משאבים לעמותות

14

 . 11יוזמות חינוכיות ופרויקטים:


 – 3111עד היום ארגון פרויקטים חינוכיים והפעלות שונות בבי"ס יסודיים ,שהסטודנטם
מאקדמית אלקאסמי מתנסים ,בהתנסות מעשית -יום המורשת -יום הולדת הנבי מוחמד-
יום האם -שבוע השפה הערבית -שבוע זהירות בדרכים.....



 2013 – 2012יוזם ואחראי על תכנון וביצוע ובנית אתר אינטרנט חדש לזרם הסופי
המייסד של אקדמית אלקאסמי " ,מסדר אלקאסמי אלחולותיה אלגאמיעה" -עם צוות
מתכנתים מבאקה אלגרבייה ומנצרת.)http://www.alqasimy.com/ ( .



 2014 - 2013יוזמה חינוכית מאושרת בתקציב ממכון מופ"ת ,בשם " מנהיגים דתיים
וחברתיים מוסלמים" אשר מטרתה בניית יחידת לימוד באופן מתוקשב לתלמידים בבית
ספר אלחיכמה – באקה אלגרבייה( .התוכן הנו בנית אתר).
 2015 – 2014יוזם ומנהל יוזמה חינוכית בתוכנית  – q-startמאיץ היוזמות באקדמית
אלקאסמי ,בשיתוף עם ארגון  PresenTenseישראל .והמיזם שלי הוא :עטאא" נתינה
באהבה ,שהיה מעודדת ההתנדבות באוכלוסיות שונות בבאקה אלגרבייה.
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 2015-2014יוזם ומדרך לסטודנטים בקורס הדרכה פדגוגית לפיתוח אתרי גוגל סאיית
ליחידות לימוד בשפה הערבית ודת האסלאם לשימוש התלמידים בבתי הספר היסודיים,
אשר מטרתה התנסות סטודנטים מאקדמית אלקאסמי בהוראת יחידת לימוד באופן
מתוקשב לתלמידים בבית ספר אלחיכמה – באקה אלגרבייה( .התוכן הנו בניית אתרים)
(  7-11אתרים לימודיים באנטרנט).
 2016 – 2015יוזמה חינוכית בתוכנית מאנדל למנהגות בצפון ,והיוזמה היה " :קרן עטאא
– מלגות לסטודנטים באקדמית אלקאסמי" .מימון הקרן בהשתתפות הסגל המנהלי
והאקדמי במוסדות אלקאסמי לתרום לקרן שקל אחד ביום .סכום חודשי  30שקל לעובד.
 3117 – 3117תכנון וארגון יוזמה חינוכית בבי"ס יסודי אלחכמה  ,באקה אלגרביה  ,בי"ס
אלזהראא ,גת המשולש ,הדרכה והכנה ל  60תלמיד לדבר בראדיו אלקאסמי בשידור חי .
און לאין ..
 3119 – 3117יוזמה חינוכית והדרכת סטודנטים בסדנת סטאג א -באקדמית אלקאסמי-
לתכנון ובניית משחקים לימודיים ,משחקי קלפים חינוכיים.
 .13פרסומים:
א .ספרים שפורסמו :
מסארווה ,ע" .)2006( .אליסתיסחאב" והשפעתו באיגתיהאד (שיקול דעת) ויישומיו – מחקר
פורמאליסטי תיאולוגי השוואתי ,דפוס אלהודא ,אקדמית אלקאסמי( .בערבית) 150 .עמודים.
מנחה :פרופ' .עלי אלסרטאוי.

مصاروة ،ع " .)2006( .االستصحاب حجيّته وأثره في األحكام الفقهية – دراسة
فقهية مقارنة" .مطبعة الهدى ،باقة الغربية ،أكاديمية القاسمي.
“Accompanying; its Argument and Effect in the Rules A Comparative
”Comprehend Principles Study
מסארווה ,ע" .)2014( .אלחג ולעומרה – עליה לרגל" .דפוס אלהודא ,אקדמית אלקאסמי.
(בערבית) 16 .עמודים

مصاروة ،ع" .)2014( .دليل الحج والعمرة" .مطبعة الهدى ،باقة الغربية ،أكاديمية
القاسمي.
חוברת לימוד ( ":) 1014צעדים מעשיים במיומניות הטפה והדרשה" ,מדריך מעשי לאיממים
והדרשנים במסגדים( .בערבית) ( .הוצאה פנימית – نشرة داخليّة) 60 .עמודים.
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مصاروة ،عوني أحمد" .الخطوات العملية لفن الوعظ والخطابة" ،2013 .نشرة داخلية،
أكاديمية القاسمي.
ב .ספרים לא פורסמו :
עבודת הדוקטורט :
"קביעת המומחה והשפעתה באיגתיהאד (שיקול דעת) ויישומיו העכשוויים" – מחקר
פורמאליסטי תיאולוגי השוואתי( . 1015.ערבית) 107 ,עמודים ( .לא פורסם ).
בחוג ללימודי השריעה ומדעי האסלאם ,אונ' האסלאמית העולמית ללימודי השריעה ,ירדןThe Word .
Islamic Sciences and Education University
מנחה :פרופ' .מוחמד חמד אלגראייבה.

مصاروة ،ع" .قول الخبير وأثره في االجتهاد – دراسة فقهية مقارنة".
א“The effect of expert’s ruling in Aligtihad and contemporary application: .
”fundamental Islamic jurisprudent comparative study

ב .מאמרים בכתבי עת

מסארווה ,ע" .)1007( .אליסתיסחאב וסמכותו במקורות ההלכה המוסלמית" .ג'אמעה ( ,11
שפיט)( ,עמ' .)109-154

مصاروة ،ع " .)2008( .االستصحاب وحجيّته في أصول الفقه" .مجلة "جامعة"،
تصدر عن أكاديمية القاسمي( ،ص .) 109 – 154


מסארווה ,ע" .)1010( .נישואים מקובלים – מחקר פורמאליסטי תיאולוגי השוואתי".
כתב עת " לימודי האסלאם  -אינו שפיט " ,אקדמית אלקאסמי( ,עמ' .)80-42

مصاروة ،ع " .)2010( .الزواج العرفي" – دراسة فقهية مقارنة ،مجلة دراسات
إسالمية ،تصدر عن قسم الدراسات اإلسالمية ،أكاديمية القاسمي( ،ص .) 80 – 42
 . 13פרסים ומענקי מחקר:


 1015-1011מענק שעות לדוקטורנטים ,מאקדמית אלקאסמי.



 1011מענק שעות 1 ,ש"ש ,מכון מופ"ת.



 1011פרס המרצה המצטיין ,בחוג ללימודי השריעה ומדעי האסלאם ,מאקדמית
אלקאסמי.
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 1013פרס המרצה המצטיין ,בחוג ללימודי השריעה ומדעי האסלאם ,אקדמית
אלקאסמי.



 1019- 1017מענק שעות חוקר בפורם המחקר של המוגבלות בחברה הערבית מטעם
אקדמית אלקאסמי בשיתוף גוינט ישראל.

 . 14פעילויות חברתיות שונות:
 .1הטפה במסגדים בהתנדבות ,בבאקה אלגרביה ,גת המשולש ,ערערה ,משנת  – 1997עד היום.
 .2רכז פרויקט ההדרכה של האיממים והדרשנים במסגדים ,למסדר הצופי אלקאסמי אלכלותי,
מטעם החוג ללימודי השריעה ומדעי האסלאם ,אקדמית אלקאסמי .בהתנדבות משנת  – 1000עד
היום.
 .3חבר ומיסד ויועץ שרעי לעמותת אנשי הסולחה והקיימות בבאקה אלגרביה -1013 .עד היום.
שמתעסקת בפתרון בעיות וסכסוכים חברתיים ,ומשפחתיים.
 .4רכז ומרצה מתנדב לקורס דיני הסולחה בפקה האסלאמי ,הראשון מסוגו בחברה הערבית ,מטעם
אקדמית אלקאסמי. 1014 -1013 ,
 .5מגשר לפיתרון סכסוכים בין בני הזוג מטעם בית המשפט השרעי – באקה אל גרבייה משנת 1016
– עד היום.
 .6הנחית תלמידים בתיכון י"א  ,י"ב בבית ספר תיכון חקלאי ימה – זמר ,לכתיבת עבודות גמר בדת
האסלאם ,הסטוריה (.חמש יחדות לימוד).
 .7הרצאות בהתנדבות בנושאים ותחומים שונים ,ערכים ,קבלת האחר ,גיל ההתבגרות ,דילומות ...
בביתי ספר באקה אלגרביה ,אלחכמה  -יסודי ,אבן אלהתאם  -תיכון ,תיכון אלקאסמי ,אלאנדלוס-
על יסודי  ,...בנושאים חברתיים ,דתיים ,זהרות בדרכים ,יום הולדת הנבי מוחמד ,רמדאן ,בעלי
מוגבלות באסלאם.....
 .8מרצה מתנדב בעמותת גיל הזהב באקה אלגרביה ,עמותת גיל הזהב ערערה.
 .9ראש ועד הורים בבית ספר יסודי אלראזי ,באקה אלגרביה .1016-1015
 .10חבר ומתנדב קבוע בפעוליות פורום הסבתים ,במרכז הורות ומשפחה באקשמית אלקאסמי-1015 ,
עד היום.
 .11יוזם ואחראי על תכנון ובצוע ובניית אתר אינטרנט חדש לזרם הסופי המייסד של אקדמית
אלקאסמי " ,מסדר אלקאסמי אלחולותיה אלגאמיעה" ,עם צוות מתכנתים מבאקה אלגרבייה
ומנצרת.
 .12שידור עשר תוכניות דתיות בחודש רמדאן באתר אקדמית אל-קאסימי.) 1017 (.
 .13אחראי ומארגן בהתנדבות רוב המסיבות החברתיות והדתיות לזרם הסופי המייסד של אקדמית
אלקאסמי " ,מסדר אלקאסמי אלחולותיה אלגאמיעה" ,עם צוות תומך מאנשי ונוער הזרם( .כל
שנה  5-7מסיבות שונות ,משנת  – 1000עד היום).
 .14כתיבה ותרומה ועורך לנושאים שונים בויקיפדיה הערבית ,החל משנת . 2018
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הצהרה אישית
אני עאוני אחמד מסארווה  ,מבאקה אלגרביה ,בוגר אקדמית אלקאסמי בשנת
 ,1997המחזור השישי.
בשנת  1999התחלתי לעבוד באקדמית אלקאסמי בספריה ,ועד היום אני עובד
באלקאסמי.
אני מאמין ומשוכנע מאוד שהעשיה שלי במשך  10שנה באקדמית אלקאסמי
תרמה לי רבות להגשמת החלומות שלי ,כי מצאתי באלקאסמי המון תמיכה,
עידוד ,ועזרה לכל אורך הדרך ,והשאיפה הגדולה להתקדם ולהמשך דרכי
בהצלחה ובמרץ לשאר החיים והימים.
יש לי מטרות ויעדים עתודאיים ,והחשוב מהן לחקור ולכתוב בתחום שלי
ולפרסם רבות ,כי מחקר בתחום לימודי אסלאם ובסוגויות דתיות וחדשניות
יתרום ויעודד אותי יותר להשיג תוצאות חדשניות.
אני סולל דרך ברורה לחקור סוגיות דתיות ורפואיות חדשניות בהלכה ובפקה
האסלאמי ,וזה המשך למחקר שלי בדוקטורט ,שבו חקרתי כמה סוגויות
מודרניות בהלכה ובפקה האסלאמי ,ואני היום כותב מאמר על אחת
מהסוגיות ,שיתפרסם בכתב עת שפיט ( ,מוות גזע המוח ) .אני מניח שהתחום
הזה חשוב מאוד וראוי למחקר ,והוא זוכה להתעניינות ותשומת לב  .מחקר
בתחום זה יאפשר לי לתרום במידה משמעותית לקידומו ולסלילת דרך
למחקרים נוספים בתחום.
נוסף על כך ,בכוונתי לתכנן יוזמה בעלת ערך חברתי ותרבותי רב "נתינה
באהבה – עטאא" שמטרתה לסייע לסטודנטים במכללת אלקאסמי תוך גיוס
משאבים ומתנדבים למטרה זו.

בכבוד רב
עאוני מסארווה
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