
14 أيار 2019، اوديتوريوم المكتبة

استقبال     9:15-9:00
9:15-9:30      كلمات ترحيبية

بروفيسور قصي حاج يحيى، رئيس المعهد األكاديمي للتربية       
د. ورود جيوسي، رئيسة المسار فوق االبتدائي، المعهد األكاديمي للتربية        

محاضرة مركزية: عن اإلدراك، التعلم والتدريس المستقبلي في بيئات الواقع االفتراضي والمعّزز   10:30-9:30
د. روتم بنت، جامعة حيفا    

عرض المبادرات – القسم األول    11:20-10:30
مبادرات العلوم والرياضيات من قبل الطالب المتدربين بإرشاد المرشدين التربويين 

السيدة سميرة ناصر  .1
د. محمد تايه  .2

د. عوني جبارة  .3
السيدة راوية جرايسي  .4

د. إحسان حاج يحيى  .5
استراحة )صوم – رمضان كريم(   11:30-11:20

عرض المبادرات – القسم الثاني   12:10-11:30
مبادرات اللغة العبرية والتاريخ من قبل الطالب المتدربين بإرشاد المرشدين التربويين 

د. تامي يائير  .1
د. عبد الرحمن مرعي  .2

د. اثار حاج يحيى  .3
د. مصطفى بدران والسيد عدنان ياسين  .4

عريفة اليوم الدراسي: الطالبة دينا طيبي

המסלול היסודי והעל יסודי במכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל 

יום עיון בהכשרה המעשית - שנה ב

المسار االبتدائي والفوق ابتدائي، المعهد األكاديمي العربي للتربية، كلية بيت- بيرل
 يوم دراسي بالتربية العملية - سنة ثانية

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College

הפקולטה לחינוך
המכון האקדמי הערבי לחינוך

المعهد األكاديمي العربي للتربية

חדשנות בפדגוגיה ובהוראה
الحداثة في البيداغوجيا والتدريس 



14 במאי 2019, אודיטוריום הספרייה המרכזית

התכנסות     9:15-9:00

ברכות        9:30-9:15

פרופ' קוסאי חאג' יחיא, ראש המכון האקדמי הערבי לחינוך        

ד"ר וורוד ג'יוסי, ראשת המסלול העל יסודי, המכון האקדמי הערבי לחינוך        

הרצאת מליאה: על קוגניציה, למידה והוראה עתידנית בסביבות מציאות מדומה ורבודה    10:30-9:30

ד"ר רותם בנט, אוניברסיטת חיפה   

הצגת יוזמות – חלק א     11:20-10:30

יוזמות במדעים ובמתמטיקה ע"י הסטודנטים בהדרכת המד"פים 

1. גב' סמירה נאסר 

2. ד"ר מוחמד תאיה

3. ד"ר עווני ג'בארה

4. גב' ראויה ג'ראיסי

5. ד"ר אחסאן חאג' יחיא

הפסקה )צום – רמדאן כרים(   11:30-11:20

הצגת יוזמות – חלק ב     12:10-11:30

יוזמות בעברית ובהיסטוריה ע"י הסטודנטים בהדרכת המד"פים

1. ד"ר תמי יאיר

2. ד"ר עבד אלרחמן מרעי 

3. ד"ר את'אר חאג' יחיא 

4. ד"ר מוסטפא בדראן ומר. עדנאן עאסין

מנחה: הסטודנטית דיאנה טיבי

המסלול היסודי והעל יסודי במכון האקדמי הערבי לחינוך, המכללה האקדמית בית ברל 

יום עיון בהכשרה המעשית - שנה ב

المسار االبتدائي والفوق ابتدائي، المعهد األكاديمي العربي للتربية، كلية بيت- بيرل
 يوم دراسي بالتربية العملية - سنة ثانية

המכללה האקדמית בית ברל
بيرل بيت  األكاديمّية  الكلية 

Beit Berl College

הפקולטה לחינוך
המכון האקדמי הערבי לחינוך

المعهد األكاديمي العربي للتربية

חדשנות בפדגוגיה ובהוראה
الحداثة في البيداغوجيا والتدريس 


