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 הראשון התואר לימודי השאם אבו ריא מתמחה בפסיכולוגיה חברתית ותרבותית. הוא סיים את

העברית ובאותו מוסד  באוניברסיטה(magna cum laude)  בפסיכולוגיה וסטטיסטיקה בהצטיינות

וסטטיסטיקה יישומית בהצטיינות. במהלך שנות סיים גם לימודי תארים מתקדמים בפסיכולוגיה 

 את . אבו ריא קיבללימודיו השונות באוניברסיטה העברית, אבו ריא זכה במלגות דיקן למצטיינים

 לשתי לימודיו בתקופת זכה הוא , כאשר'קמברידג בפסיכולוגיה באוניברסיטת שלו הדוקטור תואר

 Overseas Researchמהמועמדים(,  1%ביותר )מוענקות לטופ'  ויוקרתיות תחרותיות לימוד מלגות

Student Award (ORS)  מה- Principals of the Universities of the United Kingdom   ו 

Gates Cambridge Scholarship  יוקרתית למלגה זכה הוא, . בנוסף'מאוניברסיטת  קמברידג 

 לחוקרים הניתנת מעוף ומלגת, צעירים קטורנטיםדו לפוסט הניתנת סידני מאוניברסיטת ביותר

 הקריירה בראשית כבר שהשיג ומשמעותי נוסף הישג. חיפה באוניברסיטת מצטיינים צעירים

 Australian Research Councilכמו תחרותיות מקרנות מחקר מענקי קבלת היה שלו האקדמית

Discovery Grant ו Israeli Science Foundation . מקיים את עיקר עבודתו האקדמית אבו ריא

 Laבהוראה ומחקר באוניברסיטת חיפה ויש לו גם מעמד פרופסור מן החוץ באוניברסיטת לה טרופ )

Trobe University)  .במלבורן, אוסטרליה 

 תחומי המחקר העיקריים של אבו ריא הינם: 

 מעברים בין תרבותיים/הגירה, זהות והסתגלות. 

 רקע רב תרבותיות ואסטרטגיות לשיפורןקבוצתיים על -יחסים בין. 

 תרבותיים והשפעתם על זהותם והסתגלותם של הורים וילדיהם-נישואים בין. 

 השפעות תרבותיות על התפתחות פסיכולוגית ובריאות הנפש. 

 דתיות, אישיות ובריאות הנפש. 

 .תפקוד קוגניטיבי והתנהגותי בקרב ילדים 

 תודולוגיותמ, ניסויים מחקרמערכי , ואורך רוחב ערכילל ממגוונות כו הוא משתמש בשיטות ,במחקריו

, ותואינטגרטיביות ביקורתיסקירות ספרות ,  (large datasets)גדולים מידע מאגרי ניתוח, ותאיכותני

 .ותאנליטי-מטהתודולוגיות ומ

מאמרים מדעיים  40לאומיים ופרסמם יותר מ נכנסים בי 30את מחקריו ביותר מ  אבו ריא הציג

 :כמו ויוקרתיות נחשבות פרסום בבמות הגדול חלקם כאשר, עת בכתבי

Journal of Adolescent Health, The British Journal of Developmental Psychology, 

Journal of Cross-Cultural Psychology, Journal of Experimental Social Psychology, 

Neuroscience & , of General Psychology Review, Computers in Human Behaviour



Biobehavioural Review. 

-International Association for Cross)כמו באגודות בינלאומיות ריא הינו חבר פעיל  אבו

Cultural Psychology, the Association for Psychological Science שופט מדעי עבור ;)

 ,Australian Research Council, Israeli Science Foundationקרנות מחקר יוקרתיות )כמו 

Swiss National Science Foundation, EU Grants- Marie Curie Actions והינו עורך משנה ;)

 . International Journal of Intercultural Relations בכתב העת
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