
 קורות חיים
 מוך פאידה-ד"ר אבו

 

 :פרטים אישיים

 אבו מוך פאידה  :שם

 רבייה , ישראל 'באקה אל ג :מקום לידה

  4נשואה +  :מצב משפחתי

 .רבייה'באקה אל ג כתובת:

    faida@qsm.ac.il   דואר אלקטרוני:
 

 :השכלה גבוהה

1994- ערבית, מכללת וספרות ושפה  אסלאם לימודיבהצטיינות יתרה,  מוסמכת בכירהמורה : 1989

 -, באקה אל גרבייהלהכשרת עו"ה האסלאםהשריעה ולימודי 

1997-  שכם- , , אונ' אלנג'אחאסלאם בלימודי   .M.A: תואר שני1994

 "-ההבדלים בין המינים בתפילה ובעליה לרגל"  עבודת התיזה בנושא9 

 -מרואן קדומי  פרופ' המנחה9

2009-   ירדן- ארבד, , אונ' אלירמוק,סלאמיאחינוך .Ph.D  תואר שלישי: 2005

)הצעת  הדוגמ פיתוח –ישראל  אזרחי דמות האישה בספרי הלימוד לפלסטינים" עבודת התיזה בנושא9

 תכנים לספר לימוד לכיתה "י" בלימודי אסלאם(

 -ראמין בני עאמד מוחמ פרופ'אבראהים אבו ערקוב,  פרופ' המנחים9

 

 מרצה בכיר9 הדרגה המבוקשת  לקידום         2009   -החל משנת:        מרצה     -הדרגה הנוכחית:  
 
 

  :העלאות בדרגה
 -, מכללה אקדמית לחינוךממכללת אלקאסמי " מורה בכיר"דרגת קידום  1.9.2005

 -לחינוך, מכללה אקדמית ממכללת אלקאסמי " "מרצהדרגת קידום  1.9.2009

 

 :השתלמויות

 מס( שעות מוסד השתלמות שנה
 50 אקדמיית אלקאסמי פורצי דרך -תוכנית אתגרים 2019
 50 אקדמיית אלקאסמי 0122-מתקוונים בערבית 2017

 55 אקדמיית אלקאסמי שלב ב  -שילוב התקשוב 2014 
 55 אקדמיית אלקאסמי -הקניית שיטות -המדריך הפדגוגי 2014
 50 מכון מופת הכשרת מורים לחינוךהתאמת  2012
 55 אקדמיית אלקאסמי אל הפיתוח המקצועי של המדריכים הפד 2012
 55 אקדמיית אלקאסמי מדריכים פדגוגיים 2012
 ש'071 מכון מופ"ת 'הדרכה הנחיה והוראה שנה ב 2011

mailto:faida@qsm.ac.il


קורס קהילות חשיבה ע"י ד"ר  יורם  2010
 הרפז

 ש' 05 אקדמיית אלקאסמי

קורס אסטרטגיות למידה ע"י ד"ר  2010
 מוחמד זיאד 

 ש' 05 אקדמיית אלקאסמי

 ש'  071שנה א'      מכון מופ"ת הדרכה והנחיה בהכשרת מורים 2010
קורס פיתוח חשיבה רחבה ע"י ד"ר   2009

 יורם הרפז-
 ש' 05 אקדמיית אלקאסמי

קורס אסטרטגיות הוראה ע"י פרופ'  2009
 לזרוביץ-רחל הרץ

 ש' 05 אלקאסמיאקדמיית 

 ש' 04 אקדמיית אלקאסמי הכנס הטכנולוגי הרב תרבותי 2007
 ש' 17 אקדמיית אלקאסמי מיומניות הדרכה והנחיה 2005
המרכז להשתלמות מורים  מיומניות מחשב בעשייה חינוכית 2005

 במדעים וטכנולוגיה, שלומי
 ש' 20

 ש' 17 אקדמיית אלקאסמי סימנר מחקר 2005
 ש' 17 אקדמיית אלקאסמי הקוגניטיבי כמודל להדרכה האימון 2004
תהליכי חקר ופרויקטים בהכשרת  2002

 עו"ה
 ש' 14 מכון מופ"ת

 ש' 140 מכללה למורים ערבים, חיפה הכשרת מורים מאמנים 1999
משרד החינוך מחוז חיפה,  דת כגורם חינוכי במערכת החינוך 1999

 מרפ"ד באקה אל ג'רבייה
 ש' 55

משרד החינוך מחוז חיפה,  סדנת המחנך 1999
 מרפ"ד באקה אל ג'רבייה

 ש' 55

משרד החינוך מחוז חיפה,  א'אומנות הכתב הערבי   1998
 מרפ"ד באקה אל ג'רבייה

 ש' 001

משרד החינוך מחוז חיפה,  כישורי חיים 1998
 מרפ"ד באקה אל ג'רבייה

 ש' 55

משרד החינוך מחוז חיפה,  אומנות הכתב הערבי  ג'  )אלנסך( 1998
 מרפ"ד באקה אל ג'רבייה

 ש' 001

 ש'  55 אקדמיית אלקאסמי יישומי מחשב בהוראה 1996
   

 :)כמורה) השתלמויות

מס(  מוסד נושא ההשתלמות שנה
 שעות

–אקדמיה   -פיתוח מקצועי בית ספרי 2020-2019
   כיתה

, ראזי-אלבית ספר 
 גרבייה-באקה אל

 ש' 20

 התפתחות מקצועית וליווי מורה חדש 2019-2018

 

 ש' 30 אקדמיית אלקאסמי

 התפתחות מקצועית וליווי מורה חדש 2018-2017

 

 ש' 40 אקדמיית אלקאסמי

  
 

 

 

 : תפקידים במכללה



 "מוסמך בהוראה"- M.Teachמרצה בתכנית         עד היום -2016

 -.M.Edמרצה בלימודים מתקדמים       עד היום -2015

  "הוראה גמר יישומי במסגרת ההתמחות סטודנטים לכתיבת פרויקט  המנח        היום עד-2014

 בלימודים מתקדמים, תואר שני- אסלאם"ת לימודי "הורא ולמידה" ו

 בנושא ההתנסות מדריכים פדגוגיםהדרכה ולווי של 9 ראש מסלול יסודי במכללה         2012 – 2010

                 -המעשית וההדרכה                              

 מנחה לסדנאות סטאז'           2017 -2008

2005-  -רכזת לפעילות בלתי פורמאלית במכללה            1998

 -תואר ראשון –מדריכה פדגוגית בלימודי אסלאם, שפה וספרות ערבית עד היום       -1998

 -תואר ראשון -ודת אסלאם  בחוג חינוך  מרצה עד היום       -1995

 
 :במכללהועדות בוחברות 

 . חברת ועדת שיפור איכות ההוראה במכללת אלקאסמי                   202020

 "9חברת מערכת כתב העת המכללתי "ג'אמעהעד היום       -2018

 חברת הוועדה להעצמת נשים  במכללה-            2019 -2017

 חברת ועדת המינויים המוסדית במכללת אלקאסמי-           2018 -2015

 לד"ר  ו "אלביאדר" ואפי"-"אל ים בשפה ערבית עדת יעוץ בהפקת ספרת בוחבר   עד היום     2012

 מחמד חמד-                             

 במכללת אלקאסמי- לחקר המגדר והחברה "נאס"חברת וועדת היגוי במרכז          2012 - 2010

2007-  -חברת הוועדה לדירוג אקדמי במכללה          2000

 
 :מחוץ למכללהבמכללה וניסיון תעסוקתי 

להלן טבלה בפרויקטים  -תואר שניב פרויקט סיוםכתיבת סטודנטים לחיית הנ:  עד היום -2014

)השנה מציינת את מועד סיום ומעלה)  90ציון  -מצטיינים לפי הערכת המנחה והקורא השני

 הלימודים(-

תרומת תכני תכנית הלימודים בחינוך האסלאמי לשלב ההכנה לענות על צרכי ( 1008גרה, ש- ) -

  -הקהילה הערבית המוסלמית בישראל

על פיתוח "אלתהדיב" השפעת השימוש באסטרטגיית הכיתה ההפוכה בשיעורי ( 1008כבהא, ו- ) -

 -אחריות הישגית לתלמידי כיתה ט'

הלימודים בדת האסלאם למימוש הצרכים של תלמידי בית תרומת תכנית ( 1008אבו מוך, ת- ) -

 -ספר יסודי

 ?אלתהדיב" " פרק את  בית ספר יסודיכיצד מעביר מורה לחינוך האסלאמי ב( 1007ותד, מ- ) -

תרומתם של מורים לדת האסלאם להכוונת תלמידים לקראת חשיבה ( 1007גנאים, מ- ) -

 -ביקורתית דרך ההוראה של חינוך דתי אסלאמי



תפיסת מורי תיכון בקשר לשוויון וצדק בין האישה 9 ומגדרים סלאמיאחינוך ( 1007זועבי, ש- ) -

 .לבין הגבר

כיצד מעביר מורה לחינוך האסלאמי בחטיבות , את תכנים קשורים לחינוך ( 1007נאטור, ש- ) -

 המיני?

 השפעת השימוש בלמידה מתוקשבת על התפתחות מיומנויות( 1006מחאג'נה, מ- )אבדיר  -

יסודי ערבי -קוגניטיבית בשיעורי דת אסלאם אצל תלמידי כיתה "י" בבית ספר על-חשיבה מטא

 במחוז חיפה

תרומת האסטרטגיה לשאול שאלות במהלך שיעורי החינוך האיסלמי לשפר ( 1005ח'לף, ס- ) -

  - חשיבה ביקורתית בקרב תלמידי כיתה ו' בבית ספר יסודי ערבי במחוז הצפון

תרומת השימוש בשיטת הג'יקסו לשיפור עמדות לכיוון הערכים האיסלאמיים ( 1005ריאן, פ- ) -

 -לכיתה ז' במחוז מרכז

ממדים של חשיבה במחני וספרי לימוד דת האיסלאם בחט"ב לפי תיאוריות ( 1002הנדאווי, ש- ) -

 - במחוז צפון Mind -החשיבה9 בלום, הרפז ואולסון וברונר בזיקה לתיאוריית המיינד

השפעת לימוד צוואות לוקמאן על הקניית ערכים חינוכיים לתלמידי כתות ו'9  ( 1002) מרעי, ג- -

 -חקר מקרה

ו' -אינטגרציה של ידע הלימוד של דת האסלאם וחינוך אסלאמי לכתות ה' ( 1002) סיח, ר- -

 במערכת החינוך הערבית בישראל- 

 גמר בשפה ערבית- עבודותכתיבת ספר תיכון ב-תלמידי ביתייעוץ וליווי   2015 - 2008

 
  :במכללה פיתוח קורסים

פיתוח קורס במסגרת תכנית תואר ראשון במסלול יסודי9 "פיתוח מושגים דתיים וחברתיים  2012

 לילד"-

פיתוח קורס במסגרת תכנית תואר ראשון במסלול יסודי9 התפתחות אנושית והדרישות  2012

 החינוכיות באסלאם-

פיתוח "    בנושאM.Ed.  9פיתוח קורס במסגרת תכנית מוצעת לתואר שני בהוראת לימודי אסלאם  2011

 -"הלכה למעשה -כניות לימודים בלימודי אסלאםת

 דת אסלאם, מסלול יסודי- הוראת לקטיקה דידפיתוח קורס  2011

מגדרים "בנושאM.Ed.  9פיתוח קורס במסגרת תכנית מוצעת לתואר שני בהוראת לימודי אסלאם  2009

 -דרך הוראה שיתופית" באסלאם

 

 תכניות לימוד שפיתחתי:

2012- דת אסלאם ושפה ערבית, מסלול תכנית לימודים להתמחות תכנית ההדרכה הפדגוגית ל9 2010

 יסודי במכללת אלקאסמי-



2011- הוראת  שותפה פעילה לכתיבת סילבוסים במסגרת הגשת תכנית לימודים להתמחות 20099

 -M.Edאיסלאם לימודי 

 

 :יתוח כלים פדגוגייםפ

2012-  פדגוגיתכמדריכה ו תפקידי כראש מסלול יסודיפיתחתי דוחות תכנון והערכה הקשורים ב 20109

)דוחות אלה הועלו לאתר  - הדוחות שפיתחתי9בשיתוף פעולה עם ראש החוג לחינוך )ד"ר נביל סעדה(

 של המסלול היסודי במכללה(-

 יומן פדגוגי- תכנון והערכתדו"ח  -

 דו"ח הכנת שיעור בדת אסלאם ושפה ערבית- -

 דו"ח תכנון שיעור פרטני בדת אסלאם ושפה ערבית- -

 תצפיות ודוחות ממוקדים-דוחות של  -

 הערכת מדריך פדגוגי לעבודה המעשית של הסטודנט-דו"ח  -

 הערכת מורה מאמן לעבודה המעשית של הסטודנט-דו"ח  -

 

 :ואתרים הקמת מרכזי למידה-

2015- גבוה  מסדר חשיבה טיפוח המעודדות מתוקשבות לימוד יחידות 9 הקמת אתר שכולל2014

-ראזי, באקה אל-היחידות ייושמו בבית ספר אל היסודי- הספר בבית שפה ערביתדת אסלאם ובהוראת 

 ג'רבייה ע"י סטודנטים שנה ג' בהדרכתי-

 אתר יחידות הלימוד9

https://sites.google.com/site/dorosww7datfaadahayfa/home 

2012- הקמת אתר שכולל  )אתר מלווה קורס התנסות מעשית שמתעדכן כל שנה עד היום) 2011

הערבית, אשר מהווה כלי עזר לסטודנטים- שפה דת אסלאם ומתוקשבות ב שיעורים ויחידות לימוד

, 10-מעת התכנית הלאומית של המאה ההפדגוגית, לצורך הט האתר משלב את התקשוב בהדרכה

 רבייה-'ומתעדכן בסוף כל שנה תוך כדי הוספת יחידות לימוד שייושמו בבית ספר אלראזי בבאקה אל ג

 https://sites.google.com/site/faidaabumokh/קישור האתר9  

 

 

https://sites.google.com/site/dorosww7datfaadahayfa/home
https://sites.google.com/site/faidaabumokh/


 : מקצועות ההוראה במכללה

 תואר שני).סדנת ליווי לפרויקט הגמר היישומי ) עד היום -902015

 תואר שני).) -דרך הוראה שיתופית מגדרים באסלאם  602019 -902015

 תואר שני).) הלכה למעשה- -אסלאם כניות לימודים בלימודיפיתוח ת עד היום -902015

 וגרפיה של הנביא מוחמד-ביה עד היום -902014

 .פיתוח מושגים דתיים וחברתיים לילד  602015 -902012

 התפתחות אנושית והדרישות החינוכיות באסלאם- עד היום -902012

 דידקטיקה להוראת דת אסלאם-  602017 -902010

 באסלאם-חינוך ילדים   עד היום -902010

 סקי הדין בתורת ההלכה-מקורות פ עד היום  -902009

 סלאמי- במקורת הפקה האמבואות   עד היום -902000

 -התנסות מעשית עד היום -901998

 דיני טהרה ותפילה- עד היום -901995

 , צום דיני צדקה עד היום -901995

 
 

 : פרסים ומענקי מחקר
 מענקי מחקר:

פיתוח יחידות לימוד 9 "עבור יוזמה חינוכיתממכללת אלקאסמי  שקל  2000מלגה בסך  ) -

טיפוח חשיבה מסדר גבוה בהוראת שפה ערבית ודת אסלאם בבית הספר מתוקשבות המעודדות 

 (-1002-1004)היסודי"- 

  10-מורים למאה ההתאמת הכשרת ש"ש עבור יוזמה חינוכית במסגרת 0הקצקת שעות בהיקף  ) -

 -(1001-1002מתוקשבות להוראת דת אסלאם בבית ספר יסודי"- ) "שיעורים ויחידות לימוד

הקצאת שעות באמצעות מכון מופ"ת כמתמחה בהתמחות פרופסיונאלית בהדרכה והנחיה  ) -

 -20-7-1000 – 0-8-1000ש"ש מ  1בהכשרת מורים, הקף המענק 

כמתמחה בהתמחות פרופסיונאלית בהדרכה והנחיה  הקצאת שעות באמצעות מכון מופ"ת ) -

 - 20-7-1000 – 0-8-1008ש"ש מ  1בהכשרת מורים, הקף המענק 

הקצאת שעות באמצעות מכון מופ"ת ככותבת בנושא9 היבטים הומניסטים ביהדות ובאסלאם,  -

 - 20-7-88 -0-8-87 -ש"ש  מ 1מענק9 היקף ה

 ותעודת הוקרה: פרסים

 בחברה הערבית- הספריה הציבורית, באקה אלג'רבייה- הוקרה, כאישה  מובילה תעודת  2017 -2016

2011-   -שעמדתי בראשו היסודי במכללת אלקאסמיהצטיינות למסלול   2010

2009-  -תעודת הוקרה על הצטיינות בהדרכה הפדגוגית  2008
 



 
 :  פורומיםו ימי עיון -השתתפות פעילה בכנסים

 

 .הלימודים של דת האסלאם והמרחב הציבורי בחברה הערבית הפלסטינית בישראל תוכנית -1

החוג להוראת אסלאם במכללת אלקאסמי ומדא אלכרמל בנושא "דת ומרחב ציבורי הכנס של 

, 5, , מאיאלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך- באקה אל גרבייה ", בחברה הפלסטינית בישראל

1007-  

המושג "אלבדעה" יום עיון9  -באפיון והתאמת "הבדעה" באסלאםהמדענים המוסלמים שיטות  -2

- ג'רבייה-אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אלוהשפעת השגיאה בתפיסה הנכונה למושג- 

 - 1007, 00ינואר, 

היום הבינלאומי למאבק באלימות : דרכי מניעה. הסיבות להרג נשים על רקע כבוד המשפחה -3

 -1006, 17נובמבר,  ג'רבייה--אקדמית לחינוך, באקה אלנגד נשים- אלקאסמי מכללה 

היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים- המבט הדתי של הרג נשים על רקע כבוד המשפחה.  -4

 - 1005, 18נובמבר,  ג'רבייה--אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל  יום עיון9 "נשיות ופמיניזם" אלקאסמי האישה באיסלאם. -5

 - 1005, 07גרבייה- מרץ, 

9 "אנחנו יכולות9 השיגים ואתגרים במציאות החברתית של נשים חברת בוועדת ארגון הכנס -6

דום מעמד האישה במשרד ראש בשיתוף פעולה עם הרשות לקי ערביות", מכללת אלקאסמי

 - 1004, 02הממשלה, מרץ, 

אלקאסמי מכללה אקדמית , 9 סוגיות מודרניות בדיני ממונות, אלקאסמיניהול מושב ביום עיון -7

 - 1002, 08, ינואר, לחינוך

בכנס9 התאמת המכללות להכשרת מורים לחינוך  הצגת תכנית התקשוב במכללת אלקאסמי -8

 - 1002, 10, מכון מופת, פברואר, 10-במאה ה

9 התפתחות טכנולוגית להצגת יחידות לימוד מתוקשבות בשפה ערבית בכנס ניהול מושב -9

 - 1002, 00, מרץ, אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, והתרוממות חינוכית במכללת אלקאסמי

כנס9 מעמד האישה הערבייה בחברה- המכללה האישה בחברה ערבית בין המצוי והראוי.  -10

 - 1001, 08האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע- מרץ, 

מציאות כנס9 הוראת דת אסלאם9 - האסלאםקשיים ואתגרים שעומדים בפני מורה דת  -11

 - 1001, 07- מרץ, ג'רבייה-אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אלושאיפות, 

השיגים ואתגרים בישום כנס9 - שילוב התקשוב בהוראת מקצועות  במסלול יסודי במכללה -12

- 'רבייהג-אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל- 10תכנית התאמת המכללה לחינוך במאה 

 - 1001, 10פברואר, 

אלקאסמי - המחקר הראשון- כנס האישה המוסלמית בתוכניות לימודים לבתי ספר ערביים -13

 -1000, 05- אפריל, ג'רבייה-מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל



אלקאסמי מכללה אקדמית מפגש העמיתים- . דמות האישה בספרי הלימוד לערבי ישראל -14

 -1000, 08מאי, - ג'רבייה-לחינוך, באקה אל

יוני,  -1000אביב, אוקטובר,-- מכון מופת, תללראשי מסלול יסודי השתתפות פעילה בפורום -15

 (-ש'( למשך השנה2מפגש חודשי )- )1000

אלקאסמי - סוגיות גירושין בזמננו -סוגיות במשפחה המודרניתיום עיון9  השלכות הגירושין. -16

 -1008, 02- מאי, ג'רבייה-מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

 -סוגיות במשפחה המוסלמית המודרנית- יום עיון9 ההשלכות החברתיות של תקופת האירוסין -17

 -1007, 10- אפריל, ג'רבייה-אלקאסמי מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל- סוגיות של אירוסין

מכללה  אלקאסמי -מחשבים ואינטרנט בשירות מורה דת האסלאם- כנס9 השתתפות בפאנל דיון -18

 -1005, 15- מאי, ג'רבייה-אקדמית לחינוך, באקה אל

אלקאסמי  -סוגיות במשפחה המודרנית- יום עיון9 האסלאמית תקופת האירוסין  לפי ההלכה  -19

 - 1004, 17- ינואר, ג'רבייה-מכללה אקדמית לחינוך, באקה אל

 

 9כנסים בין לאומייםהשתתפות פעילה ב

הכנס . לשיפור עמדות לכיוון הערכים האסלאמיים תרומת השימוש בשיטת הג(יקסו -1

 -1008, 1-4רבת עמון- יולי, ,future vision for conferenceהבינלאומי להוראה ולמידה, 

 search for common" הכנס הבינלאומי לחברה הבינלאומית  מעמד האישה באסלאם. -2

ground ." ,1006, 2נצרת- אוגוסט - 

 

 :יוזמות חינוכיות 

2018- 9 יוזמה חינוכית בשיתוף פעולה עם מורות מאמנות בבית ספר יסודי "אלראזי" דרך הקמת 2017

מורות , אשר מהווה כלי עזר לודת אסלאם מתוקשבות בשפה הערבית יחידות לימודאתר שכולל 

ומייצג אתרים שנבנו על ידי  הפדגוגית, האתר משלב את התקשוב בהדרכה- סטודנטיםמאמנות  ו

 בשנה ג, כאחד המשימות להצגת פרויקט סיום-   סטודנטים בהוראה

 אתר היוזמה9

https://sites.google.com/site/faidaabumokh. 

 

9 פיתוח קריאה בקרב בבית ספר יסודי "אלראזי" באקה אל גרבייה יוזמה חינוכית  2017 -2016
 תלמידים מתקשים דרך למידה פרטנית- 

 
 

2015- פיתוח יחידות לימוד מתוקשבות "רכזת יוזמה חינוכית מטעם מכון מופ"ת בנושא  2014

  -"המעודדות טיפוח חשיבה מסדר גבוה בהוראת שפה ערבית ודת אסלאם בבית הספר היסודי

 אתר היוזמה9

https://sites.google.com/site/faidaabumokh/


https://sites.google.com/site/dorosww7datfaadahayfa/haifa- 

היוזמה נבעה מנקודת מבט שהפדגוגיה החדשנית ומתוקשבת הינה העתיד של החינוך- הסטודנטים 

לימוד המתנסים בהוראת לימודי אסלאם ושפה ערבית בשנתם השלישית התבקשו לפתח יחידות 

  -מתוקשבות המעודדות טיפוח חשיבה מסדר גבוה

 
 

שיעורים ויחידות לימוד "  10-התאמת הכשרת מורים למאה היוזמה חינוכית במסגרת   2014 - 2012

היוזמה הינה ייחודית לאור השילוב של הוראה  מתוקשבות להוראת דת אסלאם בבית ספר יסודי"-

בנוסף, הינה מהווה מאגר חשוב ליחידות לימוד ולמידה מקוונת מבוססת למידה משמעותית- 

מתוקשבות, ומגוון רב של חומרי הוראה למידה מתוקשבים בשני נושאים חשובים9 לימודי אסלאם 

התוצרים והתרומה המרכזית9 אתר אינטרנטי נגיש למורי שפה ערבית שמציג יחידות  ושפה ערבית-

 -שפה ערביתדת אסלאם ולימוד ב

 אתר היוזמה9 

https://sites.google.com/site/islamicqsm2012. 

 

2010- יוזמה בבי"ס על יסודי ברטעה בנושא9 אלוף הקריאה שסיימנו אותו במסיבה גדולה לכל  2009

 -התלמידים להענקת הפרס לאלוף הקריאה בביה"ס

 

 ובנוסף: 
 

-רמליות- טקסים, ביקורים לבתיופעילויות שונות במהלך  תפקידי  כמרכזת לפעילויות בלתי פויוזמות 

 -'דוכארגון ימים פתוחים במכללה,  , הרצאות, ספר

 
 וספרי לימוד:פרסומים- ספרים 

 ספרי לימוד: 

 - בו ספרים-חיפה9 כל ,1מהד" ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ז'-- (1008) -כבהא, ס', אבו מוך, פ' -1

 בו ספרים- -חיפה9 כל, 1מהד" ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ח'-- (1008) -כבהא, ס', אבו מוך, פ' -2

 בו ספרים- -חיפה9 כל ,1מהד" ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ט'-- (1008) -פ'כבהא, ס', אבו מוך,  -3

בו -חיפה9 כל ,1מהד" ספר החינוך האסלאמי9 חטיבה עליונה-(- 1007) -כבהא, ס', אבו מוך, פ' -4

 ספרים-

 בו ספרים- -חיפה9 כל ,1מהד" ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ו'-(- 1005) -כבהא, ס', אבו מוך, פ' -5

בו -חיפה9 כל ,1מהד" -ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ה'(- 1005) -כבהא, ס', אבו מוך, פ'  -6

 ספרים- 

 בו ספרים- -חיפה9 כל, 1מהד"- ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ד'(- 1005) -בהא, ס', אבו מוך, פ'כ  -7

 בו ספרים- -חיפה9 כל, 1מהד"- ספר החינוך האסלאמי9 כיתה ג'(- 1005) -כבהא, ס', אבו מוך, פ'  -8

https://sites.google.com/site/dorosww7datfaadahayfa/haifa
https://sites.google.com/site/islamicqsm2012/


בו -חיפה9 כל ,1מהד" -כיתה ב'(- ספר החינוך האסלאמי9 1005) -כבהא, ס', אבו מוך, פ'  -9

 ספרים- 

 

 :ותהער

התפניתי לכתיבת ספרי לימוד בדת אסלאם בשיתוף פעולה עם ד"ר סופיאן כבהא  2009משנת  -

בשנות קצוע דת אסלאם בבתי ספר ערביים בישראל. מלפי תכנית הלימודים החדשה של 

 יצאה לאור המהדורה הראשונה לספרי הלימוד באישור של משרד החינוך. 2015=2015

o יצאה ) מכיתה ב' עד כיתה ו'( מהדורה הראשונה של ספרי הלימוד לבתי ספר יסודיים ה

 -1004לאור בשנת 

o 1004מהדורה הראשונה של ספר הלימוד לחטיבה עליונה יצאה לאור בשנת ה- 

o יצאה  )מכיתה ז' עד כיתה ט'( מהדורה הראשונה של ספרי הלימוד לחטיבת הבינייםה

 -1005לאור בשנת 

לו שינויים בתכנית הלימודים של דת האסלאם לבתי ספר על יסודיים וחטיבה ח 2017בשנת  -

עליונה- דבר שהכריח אותנו לכתיבת ספרי לימוד לפי התוכנית החדשה המעודכנת- ויצאה 

-2018לאור המהדורה השנייה לספרים בשנות  2019. 

o 1007של ספר הלימוד לחטיבה עליונה יצאה לאור בשנת  שנייהמהדורה הה- 

o יצאה  )מכיתה ז' עד כיתה ט'( של ספרי הלימוד לחטיבת הבינייםדורה השנייה המה

 -1008לאור בשנת 

 

 
 ספרים: 

ג'רבייה9 מכללת  -- באקה אלההבדלים בין המינים בתפילה ובעליה לרגל(- 0886ך, פ' )אבו מו -1

 השריעה ולימודי האסלאם-

  
 

 :מאמרים בכתבי עת שפיטים

תרומת השימוש בשיטת הג'יקסו לשיפור עמדות לכיוון הערכים  (-1010) - ריאן, פ'-פ' אבו מוך, -1

 -56-41, (0) 12 ,ג'אמעה- האסלאמיים

דמות האישה בספרי לימוד של השפה הערבית לערבים פלסטיניים בישראל-   (-1008פ' ) אבו מוך, -2

 . 765-748(9 5)22ים )מדעי רוח(, למחקר "'אחנג-לא"כתב העת של אוניברסיטת 

 .055- 055 ,01, ג'אמעה- - חינוך היופי(1007) 'פ אבו מוך, .3

 -הזו מהעדות אותם המפיקים החינוכיים והצדדים הקולקטיבי האינטרס- (1005) 'פ אבו מוך, .4

  -122- 100 ,00, ג'אמעה

 -122-155, 8 ,ג'אמעההערכים מראיה חינוכית אסלאמית- - (1005) 'פ אבו מוך, .5

 -128 – 116, 6, ג'אמעה -האסלאמיתתקופת האירוסין לפי ההלכה - (1002) 'פ אבו מוך, .6



 -002-006 (,ב)5 ,ג'אמעה- הקבוצתיתהתפילה  -(1001) 'פ אבו מוך, .7

 
 

   
 :מאמרים בכתבי עת אינם שפיטים

 -016-85, 5, לימודים אסלאמיים(- מעמד האישה המוסלמית באסלאם- 1000אבו מוך, פ' ) .1

 

 

 


