קורות  -חיים
פרטים אישיים
שם ומשפחה

מואפק קדח

ארץ לידה

ישראל

Email

Mowafaq.q@ono.ac.il

השכלה
שנים

פירוט

-2018

אוניברסיטת בר אילן – לימודי בתר-דוקטורט ,מנהל ומנהיגות חינוכית בהנחייתה
של ד"ר איריס בן דויד-הדר.

2009-2017

אוניברסיטת בר אילן  -תואר שלישי ,מנהל ומנהיגות חינוכית בהנחייתו של
פר .שכטר חן.

2008-2009

אוניברסיטת בר אילן  -תואר שני בהצטיינות במנהיגות חינוכית.

2008-2009

אבנה ראשה -מכללת גורדון לחינוך  -קורס דו-שנתי להכשרת מנהלי בתי ספר.

2005-2007

אוניברסיטת חיפה  -תואר שני (ללא תזה) במנהל חינוך.

2004-2007

אוניברסיטת חיפה  -תואר ראשון דו חוגי :במנהל ,פיתוח מערכות חינוך ומוסיקה
בהצטיינות.

2002

משרד החינוך  -רישיון הוראה קבוע במקצועות ביולוגיה וכימיה.

1998-1999

המכללה לחינוך ע"ש דויד ילין  -תעודת הוראה במדעים

1994-1998

האוניברסיטה העברית בירושלים  -תואר ראשון במדעי החיים.

1990-1994

מכללת מר אליאס -אעבלין  -תעודת בגרות עיונית ,ביולוגיה וכימיה מוגבר

ניסיון אקדמי
שנים

פירוט

2016-2018

מרצה בקריית אונו :סמינר אלימות ובני נוער ,מבוא למנהיגות ומבוא לפילוסופיה
של החינוך ,מחקר כמותי בארגונים ,התנהגות ארגונית ,שינוי ארגוני ,ייעוץ בחברה
רב תרבותית ,אבחון ארגוני.
מרצה במכללת אלקאסמי :מנהיגות חינוכית ,שיטות מחקר כמותני ,ואוריינות
מדעית.

2015-2016

מרצה במכללה הערבית חיפה השתלמות :מפקח ומנהליו הטמעת למידה
משמעותית בבתי ספר (קבוצת מנהלים מחוז צפון).

2009-2015

מרצה השתלמויות מורים בפסגות ובתי ספר בנושאים :שעה פרטנית ,ניהול כיתה,
עיצוב אקלים חינוכי מיטבי ,תקשוב מערכת החינוך.

2014-2015

אותות והצטיינויות
שנים

פירוט

2004-2007

אוניברסיטת חיפה  -תואר ראשון דו חוגי :במנהל ,פיתוח מערכות חינוך ומוסיקה
בהצטיינות.

2008-2009

תואר שני בבר אילן במנהיגות החינוך בהצטיינות.

2009

מלגת מצטיין דיקן אוניברסיטת בר אילן בלימודי דוקטורט.

ניסיון מקצועי
שנים

פירוט

1999-2017

מורה למדעים ולמוסיקה בכמה בתי ספר יסודיים וחט"ב בכפר מנדא .בבתי ספר
אילו אני נושא או נשאתי בתפקידים הבאים :רכז פעילויות חברתיות ,רכז זהירות
בדרכים ,רכז מדעים וטכנולוגיה  ,מחנך ,רכז פדגוגי בית ספרי ,מעריך בחינות
מיצ"ב מדעים ,מדריך תקשוב חמש שנים ברמה יישובית במשרד החינוך.

ועדות וגופים ציבוריים
מפת דרכים לחברה משותפת יהודים וערבים קבוצת חינוך  2016-2018באחריות גבעת חביבה.
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