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תחום\מי התמחות
חינוך ומדעי הלמידה :למידה בעידן המידע ויצירה שיתופית של ידע בקהילות עתירות טכנולוגיה ,הוראה
ולמידה בסביבה רב תרבותית ,מוטיבציה ,ארגומנטציה (פעילות טיעון) ,דיאלוג ואינטראקציה חברתית,
למידה מושגית ,חשיבה אפיסטמולוגית ותהליכי שכילה.

מינויים ודרגות אקדמיות
שנה

שם המוסד

דרגה

 2017ואילך

הקריה האקדמית אונו

מרצה (סגל פנים)

2013-2015

אוניברסיטת בן גוריון

חוקרת בתר-דוקטורט ב I-CORE

השכלה
שנים

פירוט

2013-2015

השתלמות בתר-דוקטורט ) :(Post Docחוקרת במרכז המצוינות לחינוך – "חינוך
וחברת המידע החדשה  -למידה בחברה מרושתת" ) ,(I-COREהמחלקה לחינוך,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

2007-2013

תואר שלישי :דוקטור ) (PhDבחוג לחינוך ,האוניברסיטה העברית

2005-2007

לימודי השלמה לקראת תואר שלישי ,החוג לפסיכולוגיה ,האוניברסיטה העברית
בירושלים.

2001-2004

תואר שני :מוסמך ) (M.A.בחוג לחינוך ,המגמה של תהליכים בהוראה ופיתוח
תוכניות לימודים  -המסלול המחקרי ,האוניברסיטה העברית בירושלים .סיום
הלימודים בהצטיינות.

2000-2002

תעודת הוראה :תעודת הוראה בערבית לחינוך העל-יסודי ,במחלקה להכשרת מורים
לבתי-הספר העל-יסודיים באוניברסיטה העברית בירושלים .סיום לימודי התעודה
וההכשרה בהצטיינות.

1998-2001

תואר ראשון :בוגר ) (B.A.במסלול דו-חוגי :החוג לשפה וספרות ערבית והחוג
לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים .השתתפות בתוכנית ההצטיינות של כל
אחד מהחוגים .סיום הלימודים בשני החוגים בהצטיינות (קבלת תעודת הצטיינות
מטעם דיקאן האוניברסיטה).
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ניסיון אקדמי
שנים

פירוט

2017-2019

מרצה (סגל חוץ) :החוג לחינוך ,לימודי תואר ראשון ,מכללת לוינסקי.

 2016ואילך

מרצה במסגרת לימודי תואר ראשון בחוג לחינוך וחברה ותואר שני בחינוך ובמנהל
עסקים ,הקריה האקדמית אונו.

2013-2015

יועצת אקדמית :המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע.

2007-2009

עוזרת הוראה ועוזרת מחקר ,האוניברסיטה העברית

2005-2007

ריכוז והובלת פרוייקט מחקרי ,האוניברסיטה העברית

 2003ואילך

מרצה מן החוץ ,האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי
פירוט

שנים
2015-2017

יועצת פדגוגית להקמת תוכנית ייעודית לתלמידים מחוננים ומורה לערבית ,מודיעין
מפתחת תוכניות לימודים ומנחה פדגוגית דיסציפלינרית של סגלי הוראה ,מכון

 2012-2013העצמה חינוכית.
 2007כיול מבחני מיצ"ב בעברית ובערבית ,מט"ח (המרכז לטכנולוגיה חינוכית).
הוראת ערבית וריכוז מקצוע הערבית בבית הספר התיכון "אוולינה דה-רוטשילד"
בירושלים.
 2002-2006ריכוז הוראת ערבית לתלמידים מתקשים ,קרן קרב (.)2002
 2004-2006ניהול פדגוגי ,בית ספר על-יסודי שש-שנתי "אוולינה דה-רוטשילד" בירושלים
הוראת ערבית וריכוז מקצוע הערבית בבית-הספר התיכון למדעים ואומנויות של
 2004-2008המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 2005-2007ריכוז פרוייקט מחקרי ,האוניברסיטה העברית בירושלים.
 2003-2007בוחנת מחוזית במבחני בגרות בעל-פה בערבית ,משרד החינוך ,ירושלים.
 2003עוזרת מחקר ,האוניברסיטה העברית
 2001-2002הוראת ערבית לכיתות ז'-י' ומתמטיקה לכיתה ז' בבית הספר "הגימנסיה העברית".
 2000תרגום ועריכה של ידיעות בערבית ,מטה תיאום ותקשורת.
 1998-1999הדרכת מפגשי מדע" ,מוזיאון המדע על שם בלומפילד" ,ירושלים.

רישיון מקצועי והסמכה
 :2003בעלת רישיון הוראה קבוע להוראה בבתי-הספר העל-יסודיים (כיתות ז'-י"ב) מטעם משרד החינוך.
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תוכניות הכשרה בחו"ל
יוני  :2014פיתוח אקדמי-מקצועי לחוקרים מצטיינים ומובילים בתחילת דרכם בתחום של מדעי הלמידה,
אוניברסיטת קולורדו ) ,(University of Colorado Boulderקולורדו ,ארה"ב ,מטעם הקרן הבינלאומית
למדעי הלמידה (יוני  .)2014נבחרתי כאחת מתוך  16חוקרים מובילים ומצטיינים בתחום מדעי הלמידה
באוניברסיטאות ברחבי העולם; נציגה יחידה ממדינת ישראל.

קורסים והשתלמויות מקצועיות בתחום החינוך בארץ
פירוט

שנים

פיתוח מקצועי של בעלי תפקידים מובילים בבית הספר ,מרכז פסג"ה (פיתוח סגל
 2007-2008הוראה) ,מה"ד ,ירושלים (קבלת תעודת סיום).
התמחות בהוראת תלמידים מחוננים ומצטיינים ,האוניברסיטה העברית בירושלים
( 2007-2009קבלת תעודת סיום בהתמקצעות בהוראת מחוננים ומצטיינים).
הוראה לתלמידים מצטיינים :השתלמות מטעם בית הספר למדעים ואומנויות
 2006-2007והמרכז הישראלי למצויינות בחינוך (ללא קבלת תעודה בסיום).
רכזי הערכה בית-ספריים ,מכללה ירושלים ,מרכז להנהגה ולפיתוח מנהלים בחינוך
( 2004-2005מנו"ף) (קבלת תעודת סיום).

שפות
עברית – שפת אם
אנגלית  -קריאה ,כתיבה ,דיבור :ברמת שפת אם
ערבית (ספרותית) :קריאה ,כתיבה ,דיבור :ברמה שוטפת
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