
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 2019/2020 بمناسبة افتتاح السنة الدراسية األكاديمية الجديدة
م لكل من الطالب، الطاقم األكاديمي واإلداري بأطيب التهاني نا ان نتقد ّيسرّ 

 سنة مثمرة وممتعة بمشيئة هللا. لكمواألمنيات ونرجو 

ّمع خالص االحترام،

 املعهد األكاديمي العربي للتربية رئيس، يحيىبروفيسور قص ي حاج  

  نائبة رئيس املعهد د. مروه صرصور،

 

 

 

حول املوسرررررررررريقة الكالسرررررررررريكية ال ر ية للم حن فردر    املعهد األكاديمي العربي للتربيةللمحاضررررررررررر ن    مداخلة الحفل  تخلل ّ

املبدع نزار ّشرررو ون وال رررلة بين  و ون امل حن اللبناني احسررران املن ر من قبل ضررريفنا

 مز د من ال وّرللالخاطر. 

 

 

ّ

 

 

               نيوّز-معهد
 10/2019 ،12 نشرة

 

 תמברכ הנהלת המכון 

שנה אקדמית מוצלחת את כולם לרגל תחילת שנת הלימודים האקדמית החדשה.

נעימה  אווירה -بمشاركة الطاقم األكاديمي واإلداري  2019/2020اجواء رائعة في افتتاحية السنة الدراسية 

 והמנהלי האקדמי הסגל בהשתתפותתש"פ  האקדמית הלימודים שנת בפתיחת
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 أجواء رائعة في افتتاح السنة الدراسية في املعهد األكاديمي العربي للتربية

https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/sane20.aspx


 
 

 

 

 

 

 

 

 

   املعهد األكاديمي العربي ومجموعة من  املحاضرررررررررررررررة د. آثار حاج يحيىشررررررررررررررار   

طرررالبرررات قسررررررررررررررم الل رررة العر يرررة بمبتمر املعلمون واملعلمرررات العرب، والررر ي ن متررر  

لجنررة مترراقعررة قلرررررررررررررررايررا التعليم العربي احتفرراد  بيوم املعلم العررالمي. وقررد تم اختيررار 

 اج يحيىد. آثار حاملبادرة التربو ة التي قام  بها طالبات الل ة العر ية ومرشدتهن 

 ة 
 
من ضررررررمن املبادرات التي تم تكر مها    املبتمر، ونل  ضررررررمن مشررررررروع  عام الل

ة . ة والهو     العر ي 

 

ّ

، نائبة رئيس املعهد األكاديمي العربي د. مروه صررررررررصرررررررور قام  كل من 

، رئيسرررررة مسرررررار ود. ورود جيوسرررر يللتربية    الكلية األكاديمية بي  بورل 

فرع ومررديرة مر ز الحيرراة املشررررررررررررررتر ررة بز ررارة بيرر   ميخررا   االبترردا يفوق 

 فر قاسررررررررررم، حيا تم اسررررررررررتقبالهما من قبل مدير بي   ميخا  فرع  فر 

  רועיقاسررررم السرررريد بررررالي شررررور ي ، مدير عام جمعية  ميخا  السرررريد 

هدف  الز ارة بحا . חסון סיוןومديرة املوارد البشرررر ة السررريدة  פלפל

ل ونليررات التعرراون بون بيرر   ميخررا  فرع  فر قرراسررررررررررررررم و ون املعهررد  بررت سررررررررررررررت

 لمز دل بورل.عربي للتربية    الكلية األكاديمية بي  األكاديمي ال

 

 

   The Asian Conference on Media, Communication  &Film (MediAsia2019 ) عقد مبتمر

 27/10-25ّطو يو بتار خ

 عاملية.كان  حول فيلم  نساد الحر ة  ال ي ح ي بخمس جوائز  عبير حدادمداخلة املحاضرة 

ا بأن  "ّفيلم ة ما يسمى زور  تلن بدٍم بارٍد على خلفي 
ت
ة  يروي ق ص نساد فلسطينيات ق نساد الحر  

 شرف العائلة ، وق ص نساد يِعشَن تح  التهديد بالقتل، أو نجوَن من محاوالت القتل.  ما يتطرق 

 أبدى ندم  على اقتراف جر مت .الفيلم إلى ق ة قاتل 

 

 

 ، رئيس املعهد العربي، وفدا تر و ا من مدينة راهطبروفيسررررررور قصرررررر ي حاج يحيىاسررررررررتقبل 

ومنطقررررة النقررررب    الكليررررة اليوم وكرررران من بون الزوارل الررررد تور حسررررررررررررررون القر نرررراوي، مرررردير 

مدرسررة عمال الثانو ة    راهط، واألسررتان سررالم القر ناوي، مر ز قسررم العلوم التكنولوجية 

   بلرررديرررة راهط واملحرررامي مفيرررد القر نررراوي، مر ز مشررررررررررررررروع  بوابرررة  للتعليم العرررال . وقرررد تم 

لتعاون وانتساب طالب ومعلمون من النقب    اللقب األول واللقب الثاني مناقشة موضوع ا

 مشاركة د. آثار حاج يحيى بمؤتمر املعلمين واملعلمات العرب
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 בדרכי לדון כדי אחמי בבית רביקו -زيارة الى بيت ميخا لبحث ُسُبل التعاون مع املعهد األكاديمي العربي للتربية

לחינוך הערבי המכון עם פעולה שיתוף

.................................................................................................................. 
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-املحاضرة عبير حداد في مؤتمر في طوكيو مشاركة

.................................................................................................................. 
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 -وفد تربوي من مدينة رهط ومنطقة النقب يزور املعهد األكاديمي العربي للتربية

https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/mekha.aspx


 
 

 

 

 

 

شررررررررارد مدير مدرسررررررررة ابن سررررررررينا االعدادية    مدينة  فر قاسررررررررم، األسررررررررتان ناشررررررررد 

بدير،    جلسرررررررررررررة مع رئيس املعهد األكاديمي للتربية    كلية بي  بورل، ب. ق ررررررررررررر ي 

ز ز التعاون والتشررربي  بون املعهد العربي ومدرسرررة ابن حاج يحيى، ونل  بهدف تع

ّ  سينا وخ وبا    مجال التربية العملية.

قد شررررررارد    الجلسررررررة أيلررررررا د. مروس بررررررربررررررور، نائبة رئيس املعهد، د. إحسرررررران ّو

عاصرررررررررررررر ي، مر ز التربية العملية    املعهد واألسررررررررررررررتان مروان عازم من مدرسررررررررررررررة ابن 

ّسينا.

 

 

   املعهرررد االكررراديمي العربي    مبتمر  املحررراضررررررررررررررةنثرررار حررراج يحيى،  مشرررررررررررررررار رررة د.

 ي عقررد    مرردينررة القررد  وتنرراول 
 
عليم    إسررررررررررررررائيررل ، والرر  سررررررررررررربعون سرررررررررررررنررة للت 

عليم    إسرائيل  ربية والت 
 
ىموضوع سياسات الت ولة حت  ّا.يومنا ه  من  قيام الد 

ّ

ّ

( High Tech Highهدف  الجولة ز ارة املبسسات التربو ة لشبكة  هاي تي  هاي  )

ّ ّوالتعرف عن قرب على الفكر التربوي للنهج الدراس ي تعليمي له س املبسسات.

خالل الجولة تم ز ارة بفوف البساتون، املدار  االبتدائية، املدار  اإلعدادية، 

املدار  الثانو ة وكلية التربية التاقعة ملبسسات الهاي تي  هاي. تخلل  الز ارة شرح 

عن املبسسات من قبل املسبولون، ورشات عمل، املشار ة    مساقات إلعداد 

  لمز دلالدراسية. ل فوف    مختلف املراحل املعلمون، مشاهدات داخل البساتون وا

 

 

 

 املكان األول    تقييم جودة التدريس!

 املكان األول    تقييم البيئة واإلقليم التدريس ي!

 ه س ه  نتائج االستطالع ال ي يجر   اتحاد الطالب القطري    البالد

وال ي يفحص مدى رضا الطالب من الدراسة بجميع جوانبها    

 املبسسات التي يدرسون بها.

ّة.الكاديمي واإلداري    الكلياألعزاد وشكر خاص للطاقم اشكرا جز ال لطالبنا 

 -زيارة األستاذ ناشد بدير، مدير إعدادية ابن سينا في مدينة كفر قاسم للمعهد
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عليم في إسرائيل" مشاركة د.
ّ
آثار حاج يحيى في مؤتمر "سبعون سنة للت
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في بعثة تعليمية الى سان دييغو في والية كاليفورنيا ، نائبة رئيس املعهد،شاركت د. مروه صرصور 

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

 

 

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

 -الكلية األكاديمية بيت بيرل في املكان األول من بين كل املؤسسات األكاديمية في البالد

https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/drmarwa.aspx


 
 

 

 

 

 واالدارّي األكاديميادارة املعهد األكاديمي العربي للتربية والطاقم 

 بمناسبةيتقدمون للمحاضر د. مراد موس ى باحر التهاني والتبريكات            

 املولودة البكر "مرجان"       

 ألف ألف مبرود       

 بارد هللا لكم بها وجعلها هللا من ال ر ة ال الحة ومن بنات السعادة          

 مع االحترام           

 إدارة املعهد          

ّ

ّ

 

محاضر  بور    موضوع الل ة العبرية ورئيس املعهد األكاديمي العربي شارد د. عل  وتد، 

 70 -من قانون التعليم اإللزامي الى ال ف الدراس ي“للتربية    بي  بورل سابقا،    مبتمر 

 אל חובה לימוד מחוקسنة للتربية    إسرائيل: سياسات وسياسة، معلمون وتالمي    

وقد ألقة ". ותלמידים מורים, ופוליטיקה מדיניות: בישראל חינוך שנות 70 - הכיתה

 د. وتد مداخلة    موضوع:

يات  " الت وتحد   תולדותتار خ تدريس الل ة العبرية    املدار  العر ية    إسرائيل: تحو 

 .ואתגרים תמורות: בישראל הערביים הספר בבתי העברית הוראת

 

 

 -و 25)والخميس قررام الطالب املتفوقون    كليررة بيرر  بورل بجولررة تعليميررة يومي االربعرراد 

أيلول(    نطررراق مسررررررررررررررررراق خررراص للطالب املتفوقون عر رررا و هودا،  املسررررررررررررررررراق املتجول .  26

شررمل  ه س الجولة ز ارة ملدينة الطيبة، مدينة النابرررة ومدينة عكا، حيا التقة الطالب 

مع قعض الشررررررررررررررخ رررررررررررررريات الناشررررررررررررررطة اجتماعيا، وزارت قعض املواقع    ه س املدن بهدف 

ع  وتحرررررديرررررات الحيررررراة اليوميرررررة التي تواجررررر  املجتمع العربي    التعرف على املبنى االجتمرررررا

  للمز د البالد.

 

 

 ר"לד הבת להולדת טוב ומזל חמות ברכות الف مبروك د. مراد موس ى بمناسبه املولودة البكر "مرجان "

 מוסא מוראד

.................................................................................................................. 
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سنة للتربية في إسرائيل: سياسات وسياسة،  70 -شاركة د. علي وتد في مؤتمر "من قانون التعليم اإللزامي الى الصف الدراس يم

בישראל חינוך שנות 70 - לכיתה חובה חינוך חוק" בכנס ותד עלי ר"ד השתתפות-معلمون وتالميذ"
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  20/11/2019ى الى املركزة تقوى جبالي حت يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل:

 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/mtsoyanim/rahalat/pages/re7la.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/mtsoyanim/rahalat/pages/re7la.aspx
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

