
ום
טר

נש
וז
 ר

טל
רוי

Beit Berl College
الكلية األكادميّية بيت بيرل

טקס הענקת 
M.Ed. תואר מוסמך בחינוך

M.Teach. תואר מוסמך בהוראה
במסלול העל-יסודי

حفل توزيع
M.Ed. اللقب الثاني في التربية

واللقب الثاني في التدريس باملسار 
M.Teach. الفوق ابتدائي

תשע״ו
2 0 1 6

בתכנית: 
התכנסות וכיבוד בדשא מול הקפטריה    19:30

ברכות    20:00
פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה 

פרופ' מוחמד אמארה, ראש היחידה ללימודים מתקדמים
מופע מוסיקלי

דבר הבוגרים - גב' סנאא סאפי-כבהה וגב' רוני רותם
חלוקת תארים לבוגרים המצטיינים 

מפגשים וחלוקת תארים לבוגרי התכניות:   21:00
.M.Ed בייעוץ חינוכי 

.M.Ed  בהערכה ותכנון לימודים 
.M.Ed  בליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית 

.M.Ed  בניהול וארגון מערכות חינוך 
.M.Ed  בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

.M.Teach מוסמך להוראה במסלול העל-יסודי
מנחה: ד"ר מרים בן יהודה   

  M.Ed. אנו מתכבדים להזמינכם לטקס הענקת תואר מוסמך בחינוך
ומוסמך בהוראה .M.Teach במסלול העל-יסודי
שיתקיים ביום רביעי 13.7.2016, ז’ בתמוז תשע”ו

בדשא המרכזי, המכללה האקדמית בית ברל

  M.Ed.  نتشرف بدعوتكم حلضور حفل توزيع اللقب الثاني في التربية
 M.Teach.  واللقب الثاني في التدريس باملسار الفوق ابتدائي 

 الذي يصادف يوم االربعاء  13.7.2016
 في ساحة العشب االخضر, الكلية االكادمية بيت بيرل

في البرنامج:
جتمع وتضييفات في ساحة العشب االخضر مقابل الكافيتريا   19:30

تبريكات   20:00
أ.د. متار اريئاف, رئيسة الكلية

أ.د. محمد امارة, رئيس قسم الدراسات العليا
وصلة موسيقية

كلمة اخلريجني - السيدة سناء صافي-كبها والسيدة روني رومت
توزيع الشهادات على اخلريجني املتفوقني

لقاءات وتوزيع الشهادات خلريجي البرامج التعليمية:   21:00 
.M.Ed - استشارة تربوية 

.M.Ed -تقومي وتخطيط تعليمي 
.M.Ed -العسر التعليمي: التقومي والتدخل التربوي 

.M.Ed -ادارة وتنظيم منظومات التعليم 
.M.Ed -نهوض الشبيبة بخطر وضائقة 

 M.Teach. اللقب الثاني في التدريس باملسار الفوق ابتدائي
 عرافة: د. مريام بن يهودا

החניה ללא תשלום למציג הזמנה זו



בתכנית: 

התכנסות וכיבוד בדשא מול הקפטריה    19:30

ברכות    20:00
פרופ' תמר אריאב, נשיאת המכללה 

פרופ' מוחמד אמארה, ראש היחידה ללימודים מתקדמים

מופע מוסיקלי

דבר הבוגרים - גב' סנאא סאפי-כבהה וגב' רוני רותם

חלוקת תארים לבוגרים המצטיינים 

מפגשים וחלוקת תארים לבוגרי התכניות:   21:00

.M.Ed בייעוץ חינוכי 

.M.Ed  בהערכה ותכנון לימודים 

.M.Ed  בליקויי למידה: הערכה והתערבות חינוכית 

.M.Ed  בניהול וארגון מערכות חינוך 

.M.Ed  בקידום נוער בסיכון ובמצוקה

.M.Teach מוסמך להוראה בבית הספר העל-יסודי

מנחה: ד"ר מרים בן יהודה   

  M.Ed. אנו מתכבדים להזמינכם לטקס הענקת תואר מוסמך בחינוך

ומוסמך בהוראה .M.Teach בבית הספר העל-יסודי

שיתקיים ביום רביעי 13.7.2016, ז’ בתמוז תשע”ו

בדשא המרכזי, המכללה האקדמית בית ברל

  M.Ed.  نتشرف بدعوتكم حلضور حفل توزيع اللقب الثاني في التربية
M.Teach.  واللقب الثاني في التدريس الفوق ابتدائي 

 الذي يصادف يوم االربعاء  13.7.2016
 في ساحة العشب االخضر, الكلية االكادمية بيت بيرل

في البرنامج:
جتمع وتضييفات في ساحة العشب االخضر مقابل الكافيتريا   19:30

تبريكات   20:00
أ.د. متار اريئاف, رئيسة الكلية

أ.د. محمد امارة, رئيس قسم الدراسات العليا

وصلة موسيقية

كلمة اخلريجني - السيدة سناء صافي-كبها والسيدة روني رومت

توزيع الشهادات على اخلريجني املتفوقني

لقاءات وتوزيع الشهادات خلريجي البرامج التعليمية:   21:00 
.M.Ed - استشارة تربوية 

.M.Ed - تقومي وتخطيط تعليمي 

.M.Ed - العسر التعليمي: التقومي والتدخل التربوي 

.M.Ed - ادارة وتنظيم منظومات التعليم 

.M.Ed - نهوض الشبيبة بخطر وضائقة 

 M.Teach. اللقب الثاني في التدريس الفوق ابتدائي

 عرافة: د. مريام بن يهودا

החניה ללא תשלום למציג הזמנה זו


