
 
 

  

 

 

 

 

عقد لقاء اخر من استكمال للمرشدين التربويين ضمن  ٩.٧في يوم الثالثاء املوافق 

ومجموعه من طالبه  الدكتور ابراهيم عامر عرضفيه  אתגריםاستكمال التحديات 

حديثه لتعليم موضوع العلوم. وقد ضمت هذه االدوات: صناديق  بيداغوجيةادوات 

 .Plickers ،Hp Reveal هروب،

 

 

 

 

وذلك ضمن  25/3/2019عقد يوم دراس ي في املعهد األكاديمي للتربية بتاريخ 

 برنامجي اللقب الثاني، تعلم وتدريس اللغات واملجتمع والثقافة العربية

وقد تضمن اليوم كلمة افتتاحية  حول موضوع: اللغة والقومية

وأشار الى اهمية  ، حيث رحب بالحضور للبروفيسور قص ي حاج يحيى

 االيام الدراسية في املعهد.

أما بالنسبة لبرنامج هذا اليوم فقد احتوى على محاضرة مركزية 

محاضرته تحت عنوان: اللغة والقومية  وكانت للبروفيسور محمد أمارة

  للمزيد في الشرق االوسط.

 

تركيا في إطار برنامج إراسموس. -بعثة من محاضري ومحاضرات املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل من أنقرة

في أنقرة وكان لها لقاءات مثمرة مع عدة أقسام في الجامعة،  Hacettepe Universityتابا -وقد زارت البعثة جامعة حاجي

وخصوصا في قسم التعلم عن بعد. وقد تم االتفاق على زيادة التعاون بين املعهد والجامعة في ميادين تربوية أخرى في 

  الفترة القريبة.

 

                                         نيوز -معهد
 7/2019 ،10 نشرة

 

يوم دراس ي ضمن برنامجي اللقب الثاني، تعلم وتدريس اللغات واملجتمع والثقافة العربية حول موضوع: اللغة 

 ולאומיות שפה: בנושא במכון השני התואר תכניות שתיב לסטודנטים עיון יום -لقوميةوا

 

استكمال للمرشدين التربويين ضمن استكمال التحديات 
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  טורקיה-לאנקרה הערבי המכון של מרצים משלחת-انقرةبعثة من محاضري ومحاضرات املعهد الى 
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، املحاضر في املعهد األكاديمي العربي للتربية، محاضرة في املؤتمر التاسع عشر لجمعية الدراسات العربية اليهودية د. علي وتدألقى 

(، من القرن الثالث عشر.32حول موضوع: ترجمة عربية أخرى لـ "أغنية موس ى )ديوت   

Another Arabic Translation of =  האזינו שירת"  Song of Moses" (Deut. 32), by Nafīs al-Dīn Abū l-Faraj Ibn al-Kathār 

(13th century( 

.1- 4/7/2019بتاريخ  عقد املؤتمر في دولة بلجيكا في معهد الدراسات اليهودية، جامعة أنتفيرب  

Institute of Jewish Studies, University of Antwerp 

عن ترجمة عربية  د. وتدخالل املحاضرة، كشف 

جملة من كتاب "أغنية موس ى" )الخطبة  13إضافية لـ 

 الجامعة(.

باإلضافة إلى املحاضرة، أدار د. وتد إحدى جلسات 

  .املؤتمر التي تناولت موضوع اللغة واللغويات

 
 
 
 
 

طالبة املعهد األكاديمي العربي للتربية، سجى عبد القادر، واملتواجدة في جامعة لودفيغسبورغ في أملانيا في 

م فصل أكاديمي ضمن برنامج إراسمس
ّ
 أملانيا وتشاركنا، ترسل انطباعاتها األولى من دراستها في إطار تعل

التي تمر بها وهي تقول: "أنا حاضرة ألي مبادرة في سبيل التغيير اإليجابي  التجربة

واملستقبل األفضل وجودي في أملانيا لفصل دراس ي كامل كان بمثابة نافذة واسعة أرى 

ّسع أفاقي كل يوم أكثر وأكثر، تجارب العالم من خاللها، نافذة أعطتني الفرصة لكي تتو 

 وراضية بقراري في دراسة  كبيرة جديدة حصدت منها املعرفة الجّمة.
ً
سعيدة جدا

  وأحمد هللا الذي وهبني ومنحني هذه التجربة." الخارج. أشكر فصل في 

 
 
 
 

  

، مركز البرنامج في املعهد؛ سحر برانس ي، د. هشام جبرانوقد حضر االجتماع 

مفتشة بلدية ومنسقة لواء املركز في التربية االجتماعية الالمنهجية في لواء املركز في 

املجتمع العربي؛ عالء عمر، مفتش بلدي للتربية االجتماعية الالمنهجية لواء املركز 

تماعية في املدارس في املجتمع العربي؛ أفكار عيناش، مرشدة لوائية للتربية االج

الثانوية لواء املركز في املجتمع العربي، والسيدة سارة كريمر، من الكلية إضافة الى 

. وقد اعتذر قسم رباب برانس ي وسلوى برانس ياملركزات االداريات في املعهد العربي، 

 للمزيد اخر من أعضاء اللجنة عن الحضور.
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 משה לשיר נוסף ערבי תרגום -(، من القرن الثالث عشر32ترجمة عربية أخرى لـ أغنية موس ى )ديوت 

 עשרה השלוש מהמאה(, 32 דברים)
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 קטעים -في املانيا HP Ludwigsburg University of Educationمقتطفات من البعثة التعليمية الى جامعة 

 בגרמניה HP Ludwigsburg University of Education באוניברסיטת החינוכית תחמהמשל

 של ההיגוי ועדת ישיבת -اجتماع للجنة التوجيه لبرنامج التربية الالمنهجية في املعهد األكاديمي العربي للتربية 

לחינוך הערבי האקדמי במכון פורמלי הבלתי החינוך תכנית

https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/tarbia/faliattrbie/pages/tarbia.aspx
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، رئيسة قسم اللغة العربية في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل، د. إيمان يونسقّدمت 

في دولة ايرلندا في موضوع األدب الرقمي وذلك ضمن املؤتمر السنوي ملنظمة  UCCمحاضرة في جامعة 

  العاملية. وستقوم د. إيمان بنشر املداخلة في مجلة أكاديمية قريبا. اإللكترونياالدب 

 .املعهد العربي ترجو للمحاضرة د. إيمان مزيدا من اإلنجازات األكاديمية وبالتوفيقإدارة 

 

 

 

 

فتتحت هذا الشــهر ســلســلة لقاءات مشــتركة بين طالب عرب و هود ضــمن 
ُ
ا

إطار برنامج نفق الزمن التابع للمعهد األكاديمي العربي في الكلية األكاديمية 

تضــــمنت اللقاءات فعاليات وورشــــات المنهجية التي ". הידברותبيت بيرل"

من خاللها تعرف الطالب على بعضــهم البع ، وكشــفوا وشــاركوا بعضــهم 

ط الضــــــــــوء في اللقاءا
ّ
ل ت البع  قصــــــــــئ وجذور عائالتهم التاريطية. وســــــــــُ

 للمزيد على موضوع اللباس واملوضة.

 

 
، مـــــديرة مركز تطوير الحيـــــاة د. ورود جيوســـــــــــ يل ادارة املعهـــــد األكـــــاديمي العربي للتربيـــــة تبـــــار  

 املشتركة في الكلية

التي نظمتها منظمة ال  storytellingبمناسـبة فوزها باملكان الثاني في مسـابقة 

UJA  السنوي.في املؤتمر  

ـــتركـــة"  ــ ــ ــ ــ هـــذه املنظمـــة تـــدعم البرنـــامج الخـــات واملميل "مركز تربيـــة للحيـــاة املشـــ

 الذي ينظم في مركز تطوير الحياة املشتركة بالكلية االكاديمية بيت بيرل.

 
 

 

انعقــاد الحفــل الســــــــــــــنوي ملشــــــــــــــروع نفق الزمن في الكليــة األكــاديميــة بيــت بيرل 

بحضــور طالب ومحاضــرين وضــيوف عرب و هود من أرجاء البالد. وقد تمحور 

املوضــــــــوع الســــــــنوي في اللباس وتطوره بلرشــــــــاد طاقم نفق الزمن وطالب عرب 

تركة وبرنامج و هود في اطار برنامج "حوار" وبمشاركة املركز لتطوير الحياة املش

 للمزيد منالية التعليم العالي في الكلية.

 בכנס יונס אימן ר"ד השתתפות - العاملية اإللكترونياملؤتمر السنوي ملنظمة االدب مشاركة د. إيمان يونس في 

  תהבינלאומי הדיגיטלית הספרות ארגון של השנתי

 -ي سلسلة لقاءات مشتركة بين طالب عرب ويهود ضمن إطار برنامج نفق الزمن التابع للمعهد األكاديمي العرب

 המכון של הזמן מנהרת תוכנית במסגרת ויהודים ערבים סטודנטים בין משותפים מפגשים סדרת

"הידברות" הערבי האקדמי
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.................................. 

.................................................................................................................. 

 

 

.................................. 

 תמנהל, יוסי'ג רודו ר"לד ברכות  -وير الحياة املشتركة في الكليةد. ورود جيوس ي، مديرة مركز تطمبروك  

במכללה  משותפים חיים לקידום המרכז של שותפה

.................................................................................................................. 
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 الحفل السنوي ملشروع نفق الزمن
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العربي للتربيــة بكليــة بيــت بيرل في اليوم الــدراســــــــــــــ ي الــذي تم  األكــاديميبتمثيــل املعهــد  املعلمــة رحيق جبــارةقــامــت 

الهدف ". הדיגיטלית השירות תפיסתم الخدمة الرقمية" "عقده من قبل وزارة التربية والتعليم بموضوع" مفهو 

ـــــر  هومن هذا اليوم الدراســــــــــــــ ي  ــ ــ ــ الوعي بين العاملين في جهاز التربية والتعليم حول اهمية املنتديات التي قامت  نشـــ

وتقوم الوزارة بتطويرها من اجل اإلجابة عن كل ما يطرح من قبل معلمين واولياء امور. للمؤتمر دور مهم جدا في 

ت التي تفيده في عمله وظيفة املعلم، اذ ان هنا  منتدى خات لكل معلم والذي يحتوي على العديد من املعلوما

قامت املعلمة رحيق جبارة بطرح افكار جديدة لتحسين بع  املنتديات، ومنها فكرة إعداد منتدى خات   كمعلم.

باملعلم املرافق للمعلمين الجدد، وذلك من أجل ضمان استيعاب جيد للمعلمين الجدد في الحقل. لقد القت هذه 

ب وزير التربية والتعليم واملســـــؤولة عن قســـــم تيهيل املعلمين الجدد الفكرة اســـــتحســـــان جميع املســـــؤولين منهم نائ

 بالوزارة. 

 

 األكاديميبمناسبة نشر مقالها  ورود جيوس ي للدكتوره مبرو 

 Yes, We Can! Palestinian-Israeli Teachersاملشتر : 

In Jewish-Israeli Schools والذي نشر في املجلة املرموقة Journal of Teacher 

Education. 

 للمقال

 

 املشتر : بمناسبة نشر مقالهم األكاديمي للدكتور مؤنس طيبي، األستاذ بشير وتد واملعلمة خلود خديجة مبرو 

Cybercrime Awareness among Students at a Teacher Training College 

 والذي نشر في املجلة األكاديمية:

International Journal of Computer Trends and Technology 

 

 

 

 لنشرهد. إحسان حاج يحيى إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبار  للمحاضر 

 :مقالة أكاديمية

 Do prototypical constructions and self-attributes 

of presented drawings affect the construction 

and validation of proofs? 

Aehsan Haj-Yahya 

 األكاديمية:والذي نشر في املجلة 

Mathematics Education Research Journal   للمزيد 

 يوم الدراس ي بموضوع" مفهوم الخدمة الرقمية"الالعربي للتربية في  األكاديمياملعلمة رحيق جبارة تمثل املعهد 

 יוסי'ג ורוד ר"לד ברכות -للدكتوره ورود جيوس ي مبروك
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 ולוד'חו וותד בשיר ,טיבי מואנס ר"לד ברכות - مؤنس طيبي، األستاذ بشير وتد واملعلمة خلود خديجة للدكتور  مبروك

 ה'דיג'ח

.................................................................................................................. 
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 יחיא' חג אחסאן ר"לד ברכות -إحسان حاج يحيى للدكتور  مبروك 

 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/Documents/Yes%2c%20We%20Can%21%20Palestinian-Israeli%20Teachers.pdf
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، نــــائبــــة رئيس املعهــــد، للـــدكتوره مروة وـــــــــــروـــــــــــور إدارة املعهــــد األكــــاديمي العربي للتربيــــة تبــــار  

من لجنة الترقيات في كلية بيت بيرل. نرجو للدكتوره " מרצהبمناســــــــــــــبة نيلها درجة "محاضــــــــــــــر" "

 مروة التوفيق ومزيدا من االنجازات األكاديمية والبحثية بمشيئة هللا.

 

 

 الجديد: األكاديميبمناسبة نشر مقاله  للدكتور علي وتدالعربي للتربية تبار   األكاديميإدارة املعهد 
 :החדש מאמרו פרסום לרגל ותד עלי ר"לד ברכות

"שרח אם בחקותי" לשמס אלֻחכמא נפיס אלדין אבו אלפרג' בן  
 ( לקראת הוצאתו לאור במהדורה מדעית.13-אלכת'אר )המאה ה

 والذي تم نشره في مجلة:

 : שהתפרסם
 כו  ספונות

 במזרח ישראל קהילות לתולדות ומקורות מחקרים
 ישראל קהילות לחקר צבי-בן מכון

 

 

 

ـــــر والباحث في املعهد األكاديمي العربي في هشـــــــــــام جبران الدكتور لقاء مع  ــ ــ ــ ، املحاضــ

 العربي.كلية بيت بيرل، في قناة هال في موضوع االبحاث األكاديمية واملستهلك 

 

 

 

ـــــة عقــــد تم ــ ــ ــ ــ ــ  بيرل  بيــــت كليــــة في للتربيــــة العربي األكــــاديمي املعهــــد إدارة بين عمــــل جلســ

 أجــــــل من البالد في العربي املجتمع في العنف ملكــــــافحــــــة أمــــــان مركز  عن واملســــــــــــــؤولين

ــــوع في املعهــــد لطالب اجتمــــاعي -أكــــاديمي برنــــامج إدخــــال على التعــــاون  ــ ــ ــ ــ  مكــــافحــــة موضــ

ـــــافة. العنف ــ ــ ـــــة تمت لذلك، إضـ ــ ــ ــــوع مناقشـ ــ ــ ـــتر  أكاديمي دراســــــــــ ي يوم تنظيم موضــ ــ ــ ــ  مشـ

 حاج قصــ ي. ب املعهد من الجلســة في شــار  وقد. العنف مكافحة موضــوع في يتمحور 

ــــو  ،عاصـــــــــــ ي إحســــــــــــان. د املعهد، رئيس ،يحيى ــ ــ ــ ــ  أمان، مركز  ومن اإلدارية، اللجنة عضــ

  .جابر رضا واملحامي ريان كامل الشيخ

 סרסור מרואה ר"לד ברכות -ه مروة وروور للدكتور  مبروك 

 

.................................................................................................................. 

 

 

.................................. 

 ותד עלי ר"לד ברכות -علي وتد للدكتور  مبروك 

 

.................................................................................................................. 

 

 

.................................. 

 -دكنور هشام جبران ضيف برنامج " املؤشر "

 "אלמואשר" התוכנית אורח ובראן'ג הישאם ר"ד 

 

  יחיא' חאג  קוסאי 'פרופ -مركز أمان ملكافحة العنف في املجتمع العربي أعضاء من استضاف بروفيسور قص ي حاج يحيى

 הערבית בחברה אלימות למיגור  אמאן מרכז חברי את מארח

 

.................................................................................................................. 
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mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

