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استلم د. قص ي حاج يحيى، بداية هذا العام الدراس ي، منصبه الجديد كرئيس للمعهد األكاديمي العربي 

للتربية في كلّية بيت بيرل، خلًفا لد. علي وتد الذي أشغل هذا 

املنصب خالل السنوات الست األخيرة. ويشار إلى أّن د. قص ي حاج 

لعربي للتربية في بيت بيرل يحيى هو محاضر كبير في املعهد األكاديمي ا

منذ خمسة وعشرين عاًما، وكان قد أشغل منصب رئيس برنامج 

اللقب الثاني في "التربية والثقافة العربية في اسرائيل" في السنوات 

األخيرة، كما كان أحد أبرز مؤّسس ي هذا البرنامج، وكان قد أشغل 

 يت بيرل.كذلك منصب رئيس مسار املتفوقين في الكلية األكاديمية ب

د. قص ي حاج يحيى متخصص في موضوع التعليم العالي وحراك 

كما   الطالب العالمي في املجتمع العربي الفلسطيني في البالد. أنهى دراسة اللقب الثالث الدكتوراه في أملانيا.

 Guelph Universityجوالف أنهى دراسات ما بعد الدكتوراه في قسم علم االجتماع واألنثروبولوجيا في جامعة 

جامعة تل ابيب. له أبحاث كثيرة باللغة العربية ولغات  في واألنثروبولوجيافي كندا وفي قسم علم االجتماع 

أجنبية في مواضيع التعليم العالي، الهجرة وحراك الطالب العرب من إسرائيل خارج البالد من أجل اكتساب 

 Higher Education among the Palestinian Minorityالتعليم العالي. صدرت له كتب عديدة واخرها كتابه "

in Israel.)بمشاركة بروفيسور خالد عرار( " 

 

 

رئيس املعهد، د. قص ي حاج يحيى، بالطاقم  جتمعا 

األكاديمي لعرض رؤيته وخطته الجديدة بشأن النهوض 

باملعهد والحياة األكاديمية داخله واملساهمة في تطوير الواقع 

د د. قص ي  التربوي والتعليمي
ّ
لألقلّية العربية في البالد. وأك

 على أّن املعهد هو حاضنة لألكاديمي العربي 
ً
حاج يحيى بداية

لذا يجب الحفاظ عليه والتعامل معه كأمانة، كما شّدد على 

حرصه بأن تتم مسيرة تطوير وتحديث 

والطالب املعهد والطاقم األكاديمي بالشراكة التاّمة والتعاون الكامل مع املحاضرين 

 للمزيد .واملركزين األكاديميين، معتبًرا أّن نجاحه ال يكون إال من خالل نجاحهم

ثم عرضت د. مروة صرصور نائبة رئيس املعهد الخطة الدراسية للعام ال 

وتطرقت الى التغيرات التي سوف يتم ادخالها في الخطة األكاديمية  2018/2019دراس ي

 اديمي في املعهد ورفع مستوى الثقافة التنظيمية فيه.وعرضت قضايا متنوعة تخص شؤون الطاقم األك

 نيوز                                 -معهد
 10/2018نشرة أولى، 

 

 د. قص ي حاج يحيى يعّين رئيًسا للمعهد األكاديمي العربي للتربية في كلّية بيت بيرل 

 2019-2018افتتاحية العام الدراس ي الجديد 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/eftitah18-19.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/eftitah18-19.aspx


 

بلقاءات  2019-2018افتتح املعهد األكاديمي العربي للت، برئاسة د. قص ي حاج يحيى، العام الدراس ي الجديد 

جمعت ما بين اإلدارة والطاقم األكاديمي والطالب الجدد للقبين األّول 

  والثاني.

كلمة ترحيبّية من قبل د. قص ي حاج وقد استهّل اليوم االفتتاحي ب

يحيى، الرئيس الجديد للمعهد، بحيث هّنأ الطالب بمناسبة بداية 

ًدا أّن الرؤية التي سيعمل على تطبيقها خالل 
ّ
مشوارهم األكاديمي، مؤك

ا في اتخاذ القرار في كل ما 
ً
فترة رئاسته للمعهد ترى بالطالب شريك

التعاون املشترك ما بين اإلدارة  يتعلق بسيرورة التعليم، وشّدد على أّن 

واملحاضرين والطالب من شأنه تعزيز مكانة املعهد األكاديمّية والّريادّية 

 واالرتقاء بجهاز التربية والتعليم العربي في البالد.

وقّدم الطاقم اإلداري في املعهد شرًحا مفصال للطالب الجدد حول 

ل االستفادة منها، مختلف الخدمات واملرافق املتوفرة لصالحهم وسب

إلى جانب تقديم الشرح حول مختلف البرامج واملشاريع التربوية والتثقيفية واالجتماعية والتطوعّية التي تدار 

 في املعهد ويمكن االنضمام إليها.

 

 

معهدنا في تجدد وتألق مسييييييييييييييتمر ومن أجل خلق جو أفضييييييييييييييل  مقتطفات من اليوم الدراسيييييييييييييي ي األول في املعهد.

 بكم طالبنا األعزاء تعود الحياة للحرم األكاديمي. جديدة،تلبس حلة  منطقة فيرد

 

 

 

 

 

 يوم التوجيه لطالب السنة االولى
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 افتتاح السنة الدراسية في املعهد األكاديمي العربي للتربية



 

 
 

 

في ورشه ضمن  الكليةشارك املرشدون التربويون في 

إذ قاموا في اللقاء  استكمال "اداره مشاريع ومبادرات".

بتصميم الهوية من خالل استخدام بعض املواد 

املحسوسة، ثّم ترجمت ألحان "الفصول األربعة" 

  لفيفالدي إلى صور باستعمال الحواس فقط.

 

 

 

والدرامية النزعة السردية  بعنوان " املعهد، بحثانشرت د. اثار حاج يحيى، مركزة أساسيات اللغة العربية في 

 األصول  حسب تحكيمه تّم  وقد  "أنموذًجا الخال ليوسف "املهجورة البئر قصيدة :املعاصر العربي الشعر

 واألدب العربية اللغة في أبحاث :املجمع" مجلة من عشر الثالث العدد ضمن نشر وقد لنشر،ل وقبوله العلمية

 والفكر.

  يمكن قراءة املقال من خالل الرابط التالي:

documents/atharhaj.pdfhttps://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/ 

 بموضوع الكامل البرنامج إنهاء شهادةعلى مبروك حصولها  وكذلك

 ."العربية اللغة تدريس بموضوع تدريس ي أخصائي"

 موفيت. بمعهد الدولية للقناة التابعة الين أون  موفيت أكاديمية نشاط ضمن البرنامج

 

 

شتركة في الكلية، املعهد ومديرة مشاركة ملركز الحياة امل نشرت د. ورود جيوس ي، رئيسة املسار اإلعدادي في 

 مقاال بعنوان:

Does teaching on the  " Other "side create a change? 

 في املجلة العاملية املرموقة:

Teaching and Teacher Education 

شاركها بكتابة املقال د. تسفي بقرمان من الجامعة العبرية. 

ب املعلمات الفلسطينيات اللواتي يعملن باملدارس اليهودية ويظهر مدى إيجابية املقال يتحدث عن تجار 

 البالد. يمكنالعمل فيها للمعلمات وللتالميذ واملجتمع في تغيير اآلراء املسبقة السلبية حول الفلسطينيين في 

 https://authors.elsevier.com/a/1XsU-,Gtqvg7TR قراءة املقال من خالل الرابط التالي:

 "إدارة مشاريع ومبادرات"-استكمال ملرشدي املعهد األكاديمي
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 اثار حاج يحيى للدكتوره مبروك

 ورود جيوس ي للدكتورهمبروك 
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https://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/documents/atharhaj.pdf
https://authors.elsevier.com/a/1XsU-,Gtqvg7TR


 

 

 

نساء الحرية " جائزتين في مهرجان " حداد "تلقى فيلم املعلمة والفنانة عبير 

Religion Today Film Festival  "  

 والذي اقيم بإيطاليا، حيث كانت الجائزة األولى:

WOMEN OF FREEDOM won the BEST DOCUMENTARY 

 والجائزة الثانية:

                  WOMEN OF FAITH FOR PEACE AWARD 

 

 

 

 The impact of the ERASMUS program on cultural identity: A case study of an 

Arab Muslim female student from Israel 

Kussai Haj-Yehia, Marlene Erez 

 :رموقةفي املجلة العلمية امل

Women's Studies International Forum 70 (2018) 32–38 

  

 

  

 

Looking on the Bright Side: Pathways, Initiative, and Programs to Widen 

Arab High School Graduates’ Participation in Israeli 

Higher Education 

Khalid Arar and Kussai Haj-Yehia 

:يف كتاب  

Contexts for Diversity and Gender Identities in Higher Education: 

International Perspectives on Equity and Inclusion Vol: 12 

Jaimie Hoffman, Patrick Blessinger & Mandla Makhanya(Editors) 

 مبروك للمعلمة عبير حداد
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 ايرز  مرلين واملحاضرة يحيى حاج قص ي. د للمحاضر مقالة مبروك نشر

................................................................................................................
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 يحيى حاج قص ي. د و رارع خالد. ب للباحثين فصل مبروك نشر

 

https://books.emeraldinsight.com/page/results/?SF1=contributor&ST1=%27Jaimie%20Hoffman%27
https://books.emeraldinsight.com/page/results/?SF1=contributor&ST1=%27Patrick%20Blessinger%27
https://books.emeraldinsight.com/page/results/?SF1=contributor&ST1=%27Mandla%20Makhanya%27
https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwja-ajsoZzeAhXGMewKHV5TAhMQjRx6BAgBEAU&url=https://books.emeraldinsight.com/page/detail/Contexts-for-Diversity-and-Gender-Identities-in-Higher-Education/?k%3D9781787560574&psig=AOvVaw3YnamzVsneNuvrfA_ARKLe&ust=1540373809825860


 

 

 

 "الحاضرون الغائبون":  روك صدور كتاب جديد بعنوان "صمت"مب

 .لعرب في األكاديمية اإلسرائيليةاملحاضرون ا

يسلط هذا الكتاب الرائد واألولي الضوء على حالة املحاضر العربي 

كأحد أبناء األقلية الفلسطينية داخل حرم أكاديمي صهيوني، وُيتيح 

تقييمه لحالته ومكانته في الحرم للمّرة األولى حّرية التعبير عن  له

 للمزيد.هل هو ابن البيت أم ضيف غريب؟ -األكاديمي االسرائيلي

 

 

 

 דוברי בקרב תלשוני התפתחותصدور فصلها في كتاب جديد بعنوان " 

 עלית' ופרופ ול'מח' בהאא ר"ד בעריכת לשונית-רב בחברה ערבית

خلوب قعوار، رئيسة مسار التربية الخاصة في املعهد  " وقد شاركت د.. אולשטיין

 .الكالم لدى ذوي العسر السمعي إدراك : عنوان الفصل:فصل فيهبمساهمة 

صم وعسيري السمع يبحث الفصل في موضوع االدراك السمعي للكالم لدى ال

 ويتطرق الى أهمية التشخيص من الناحية العالجية ومن الناحية العلمية.

 ية.تنتائجه واستعماالته اآل مقنًنا، كذلك يعرض الفصل تشخيًصا

 

 

 

 

د.  )رئيس التحرير: من مجلة الحصييييييييييياد الحولية الصيييييييييييادرة عن املعهد األكاديمي العربي للتربية 8صيييييييييييدر العدد 

يتنييياول العيييدد الثيييامن من "الحصيييييييييييييييياد" مقييياالت تقع في محورين  (.محييياجنيييهسييييييييييييييييامي 

اسييياسييييين: املحور األول يتناول قضيييايا سيييياسيييية اجتماعية ويتخصيييص بالذات حول 

 على الفلسطينيين في اسرائيل. وترتيباتهاقضاي السياسية املحلية 

ئة اما املحور الثاني فهو باألسييييييييييياس يتناول قضيييييييييييايا تربوية مدرسيييييييييييية ذات صيييييييييييلة بالبي

املدرسييييية. كذلك هناك مقاالت في مواضيييييع علم النفس واكتسيييياب اللفة ومقال اخر 

 لتصفح مجلة الحصاد. يناقض قضايا تتعلق بالطائفة السومرية
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 محاجنهمبروك للدكتور ابراهيم 

 

 خلوب قعوار للدكتورةمبروك 

................................................................................................................ 
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 صدور العدد الثامن من مجلة الحصاد

https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/pages/samt.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/pages/samt.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/mjletal7sad/asad_mag/hasad8/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/mjletal7sad/asad_mag/hasad8/pages/default.aspx


 

 

 

 

 

 בהבנת הקבוצתית השייכות תפקיד على نشييييييييير مقال " مبروك املوافقة

 (.דפיםفي مجلة دفيم )"  ערביים מורים של העצמית המסוגלות

 

 

 

واإلداري يرفعون  األكاديميطاقمه و  إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية

بروفيسور محمود حليحل  أسمى آيات التهاني والتبريكات للزميل واملحاضر 

 من مجلس التعليم العالي.بروفيسور مشارك  درجة بمناسبة نيله

لك التوفيق في  البالد. نرجو هذا فخر لنا جميعا في املعهد وملجتمعنا العربي في 

  مسيرتك األكاديمية واملواصلة في كتابة ونشر األبحاث بمشيئة هللا.

                             ألف مبروك والى األمام.

 .رة املعهد األكاديمي العربي للتربيةإدا مع خالص االحترام،

 

 

 

تنفيذ  2019-2018 السنةهذه  الجدد، تمل للطالب العرب ير امج اتاحة التعليم في كلية بيت بضمن برن

تخلل البرنامج دروس وورشات في  .الدراسية السنةية داب قبل כולם לפני צעדبرنامج خطوه قبل الجميع 

 السنةكذلك تم مرافقة الطالب عن طريق طالب اخرين من  والحاسوب. يةواإلنكليز  العبرية اللغةموضوع 

 للمزيد  .الثالثة

الجدد بالنجاح  للطلبةتمنياتنا 

 .والتوفيق

 .مركز البرنامج -حاج يحيى دد. جها

املشرف على  -ح شرقيهد. راج

 ياراالعالي. منالية التعليم برنامج 

 املركزة األكاديمية -حاج يحيى

 .برنامجلل

 يوسفمبروك للدكتور هشام جبران واالستاذ أمين 

................................................................................................................ 
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 مبروك للبروفيسور محمود حليحل

................................................................................................................ 
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 برنامج "خطوه قبل الجميع"

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20.11.18الى املركزة تقوى جبالي حتى  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/information/khotwa/pages/default.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/information/khotwa/pages/default.aspx
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

