
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

بها  أسمى أبو لبدةقامت طالبة املعهد األكاديمي للتربية 
ا

تخصص لغة عربية سنة رابعة وطّل

ة  قافات. EMISالعرب في ثانويا
ا
دة الث ة متعدا  العامليا

ب غير العرب في املدرسة
ا

ّل
ا
يتون ومشاركة الط بثقافة  بإحياء يوم تراث واالحتفال بموسم الزا

يته لنا، فكانت األجواء  يتون وأهما ة الزا عب الفلسطينيا ورمزيا
ا

الش

ميها 
ا
ة بمدرسة ذات طابع أجنبيا بمعل ة فلسطينيا ة ثقافيا حماسيا

بها
ا

 للمزيد من الصور .وطّل

 

 

 

 

الننتننطننويننر املنن نني  -عنننننوان االسنننننننننننننننتنن ننمنننننننال فنني هننننننن   السنننننننننننننننننننننننة

للمرشدين التربويين في إطار مشروع تحديات. وسيتمحور 

حول املبنننننننادرات التربوينننننننة من التخطي  وح   التطبي  

 للمزيد من الصور . والتقييم
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 بأجواء تعددية مبادرة بنبضات تراثّية فلسطينّية

 פתיחת שנת הלימודים בטקס ונלהבת נהדרת אווירה -السنة الدراسية أجواء مميزة وحماسية في حفل افتتاح
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 במכון בסדרת השתלמויות של המדריכים הפדגוגיים ראשוןה מפגשה –اللقاء االول الستكمال املرشدين التربويين 

للمزيد من  قتطفات من حفل افتتاحية السنننننننننننننة الدراسننننننننننننية ا  ديدة.م

 الصور 
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 د. راما مانور تتقدم ادارة املعهد باحر التهاني والتبريكات للمحاضرة 

 بمناسبة حصولها على درجة "محاضر كبير"

 دوام التقدم والنجاح. نرجو لها

 مع االحترام ادارة املعهد

 

 

 

م املعهد األكاديمي العربي للتربية يوما دراسننننيا بمناسننننبة إدنننندار العدد التاسننننع 
ا
نظ

ب  مة. في البداية، رحا
ا
، بروفيسووووووووووور حيوووووووووو    ا  ي   من مجلة ا حصننننننننننننناد املح 

رئيس املعهد العربي، با حضننننننور من باحثين ومحاضننننننرين وطّلب من برام  اللقب 

م شنننننننننننننن ر  ا  زينل لرئيس ، د. علي وتدتحرير املجلنة،  الثناني في املعهند العربي وقندا

على إعداد املجلة أكاديميا وفنيا وشنننننن ر أيضننننننا أعضنننننناء هيية تحرير املجلة وجميع 

 للمزيد الباحثين ال ين نشروا مقاالتهم في املجلة.

 

 

م اللغات في املعهد 
ا
نبارك للبروفيسور غالب عنابسة، رئيس برنام  اللقب الثاني في تدريس وتعل

العربي، بمناسبة تعيينه عضوا في مجمع اللغة العربية الراسمي وذلك بمقتض   البند السادس 

 .2007"ج " لقانون املؤسسة العليا للغة العربية 

  مبروك ونرجو لك النجاح في خدمة مجتمعنا العربي في البّلد.ألف 

 

 

إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للطالبة والفنانة املتألقة زهور عودة 

من قرية جل ولية بمناسبة افتتاح معرضها الفني من رسوماتها وابداعاتها 

زة "انت قادر، أنت مختلف". وقد تم افتتاح معرضها الفني اليوم في فناء  املميا

 للمزيد من الصور امل تبة العربية في كلية بيت بيرل. 

 

 

 מנור רמה ר"לד ברכות -مبروك للدكتورة راما مانور 
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המכון הקדמי הערבי לחינוך חוגג  -من مجلة الحصاد المحّكمة ٩المعهد األكاديمي العربي للتربية يحتفي بإصدار العدد 

 השפיטכתה העת "אלחצאד" של  9את הוצאת גיליון 
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 כחבר מינויו לרגל ' ג'אלב ענאבסהלפרופ ברכות - مبروك للبروفيسور غالب عنابسة

 הערבית לשפה הרשמית האקדמיה
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  שונה אתה, יכול אתה"תערוכת ציורים לסטודנטית זוהור עודה -أنت قادر، أنت مختلف""معرض رسومات للطالبة زهور عوده 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/hasad91127-5615.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/hasad91127-5615.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/m3rad.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/link/news/pages/m3rad.aspx


 
 

 

 

 

 

   

بمناسبة حصولها على شهادة الدكتورا  ر للدكتورة سميرة ناصنبارك 

 التقدم والنجاح.ونرجو لها دوام 

 مع االحترام

 ادارة املعهد

 

 

ددر حديثا كتاب بعنوان تنمية مهارات التف ير للدكتور ب ر يونس، املحاضر في املعهد 

األكاديمي العربي للتربية ومدير مدرسة دي بونو لتدريس علم التف ير واملتخصص في ه ا 

 املجال.

ال تاب أعد لتدريب الطّلب ال ين ينوون خوض غمار املرحلة الثانية من امتحان 

 املوهوبين واملتفوقين التابع لوزارة التربية والتعليم.

 

 

 02.11.19قام د. مؤنس طيبي بإلقاء محاضرة مباشرة عبر اإلنترنت في مؤتمر بتاريخ 

 عنوان املحاضرة:

First Steps in Teaching Elementary School Pupils How to Code :Lessons learned 

  املؤتمر:

1st International Congress on Informal Learning, 1-3.11.2019, Cappadocia, Turkey  
 

 

 

 

، مركزة أكاديمية في نقابة األكاديميبيولوجيا بيية في املعهد  -مريم زحالقه، طالبه سنه ثانيه 

 الطّلب في بيت بيرل.

ل الطّلب " 
ا
في قضايا مختلفة، وأشكل حلقة الودل بين م زمّلئي الطّلب وهييات أنا أمث

  املعهد املختلفة

 وتطوير ا حياةوانا دائما موجودة ملساعدة اي طالب في اي مجال يحتاجه ولرفع دوته 

 االجتماعية وس  الطّلب العرب"

 

 לרגל קבלת תואר דוקטור ברכות לד"ר סמירה נאסר -مبروك للدكتورة سميرة ناصر
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 יונס בכר ר"לד חדש ספר -اصدار جديد للم اضر د. بكر يونس
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 בטורקיה מקוון בכנס משתתף טיבי ניסאמו ר"ד -مشاركة الدكتور مؤنس طيب  في مؤتمر في تركيا
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המכון הערבי  נציגתמרים זחאלקה,  הסטודנטית -في نقابة الطالب ممثلة المعهد العربيمريم زحالقة،  الطالبة

 באגודת הסטודנטים

  20/12/2019   ت الى املركزة تقوى جبالي يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

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