זיוה א .בראל-שושני

בשלבי סיום הדוקטורט במסגרת היחידה הבין תחומית ,הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ,אוניברסיטת
חיפה.
נייד050-7912083 :
דוא"לzivabarel@gmail.com :
השכלה:
 -2013כיום:

לימודי דוקטורט ביחידה הבין תחומית ,תחום פסיכולוגיה וטיפול באמנות ,אוניברסיטת חיפה.
(בשלבי סיום)

 :2014-2015תעודת הוראה במסלול להסבת אקדמאיים' ,מכללת בית ברל' ,כפר סבא
 :2014-2011תואר שני  MBAבמנהל עסקים' ,האוניברסיטה הפתוחה'.
 :2012-2009תואר שני  M.Aבטיפול בהבעה ויצירה ,התמחות באמנות פלסטית' ,אוניברסיטת חיפה' ,סיום
בהצטיינות דיקן.
 2010-2007תואר ראשון  B.Aבפסיכולוגיה' ,האוניברסיטה הפתוחה' ,סיום בהצטיינות.
 :1999-1993תואר שני  M.Scבהנדסה חקלאית' ,הטכניון' ,חיפה.
 :1991-1987תואר ראשון  B.Scבהנדסת מכונות' ,הטכניון' ,חיפה.
פרסומים:
Barel-Shoshani, Z. A., Kreitler, S. (2017). Changes in Self-Perception following Breast
cancer as Expressed in Self-Figure Drawings: Present-Past. The Arts in
Psychotherapy, 55(2017), 136-145. https://doi.org/10.1016/j.aip.2017.05.001
בראל-שושני ,ז .)2014( .אפשר לצאת לדרך! כותרת משנית :המסע של סבא ראובן ,ישראל .הוצאת:
בוקסאראס .זכה בפרס יוסי הראל להעפלה ,עליה וקליטה ,מטעם מוזיאון הפלמ"ח
בראל-שושני ,ז .)2013( .דימוי גוף ודימוי עצמי בציור ובשאלונים ,אצל נשים שחלו בסרטן שד .עבודת גמר
(תזה) למילוי דרישת קבלת התואר "מוסמך" .אוניברסיטת חיפה ,חיפה.
בראל-שושני ,ז ,.גיל ,ר ,.צ'רניקוב ,א ,.רגב ,ר .)2011( .סרטן שד ,האם וכיצד יבוא לידי ביטוי בציור עצמי.
טיפול באמנויות :מחקר ויצירה במעשה הטיפולי.43-48 ,)1(1 ,
בראל-שושני ,ז ,.קורקוס-סטרוגו ,ר .)2011( .עבודה קבוצתית בטיפול באמנות :קבוצה סגורה לעומת קבוצה
פתוחה .טיפול באמנויות :מחקר ויצירה במעשה הטיפולי.118-125 ,)1(2 ,
בראל-שושני ,ז .)1999( .מקדם ההסעה של עלה בתוך נוף של גידול בחממה .חיבור על מחקר (תזה) לשם
מילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר מגיסטר למדעים בהנדסה חקלאית .הטכניון ,חיפה.

נושאי מחקר
השלכות רגשיות בציורי דמות אנוש של שורדות סרטן שד
:תערוכות/ירידים/ השתתפות פעילה בכנסים
:דוברת
Barel-Shoshani, Z. A., and Kreitler, S. (2017). Distinguishing change in self-perception by
Self-Figure Drawings in subjects who underwent different breast cancer treatments.
8th European breast congress, 4-5 December 2017, Rome, Italy
:הצגת ממצאי מחקרים בפוסטר
:2010 , אונ' חיפה, של הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות7-ביריד המחקר הפקולטטי ה
"The development of drawing in autistic subjects:

.)2010( . ל,דניאלי- שליפר,. ז,שושני-בראל
similarities and differences"

"If and how breast cancer is expressed in the .)2010( . ר, רגב,. א, צ'רניקוב,. ר, גיל,. ז,שושני-בראל
drawings of women who have suffered from breast cancer. An examination through
the comparison of the self figure drawings of subjects in the present, after the onset
, of breast cancer; and in the past, before the onset of breast cancer"
ניסיון תעסוקתי
 קריית אונו, מטפלת באמנות ביחידה להתפתחות הילד, היום-2012
. תלמידים מחוננים ומצטיינים בתיכון, מלמדת פיזיקה, היום-2015
. תעשיית ההיטק ותעשיה ביטחונית, במחקר: מגוון תפקידי הנדסה1992-2007

