
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

حول املبادرات التربوية، والن  السنةيتمحور االستكمال في هذه 

املعهد يؤمن بأهمية الشراكة الحقيقية بين املعهد والحقل فقد 

تم دعوة مدراء ومعلمي املدارس من املنطقة للتباحث سوية في 

االحتياجات امللحة للوسط العربي وبناء مشاريع ومبادرات تلبي 

 هذه االحتياجات.

 ملزيد من الصور 

 

 

 

املحاضرة في املعهد األكاديمي العربي تشارك في  يحيى حاج ثار االدكتورة 

للحديث عن نتائج البيزا وتدني  برنامج "هذا اليوم" مع اإلعالمي بالل شالعطة

 تحصيل الطالب العرب في االمتحان. بمشاركة كل من البروفيسور 

  للمقابلة خالد أبو عصبة ودكتور عبد عزب.

 

 

 

 

زة اإلدارية للطاقم  تكريم
ّ
، تقديرا وعرفانا لعطائها عالية حاج يحيىاملرك

ومجهودها املخلص وانجازاتها اإليجابية ومساهمتها املهنية في وظيفتها بعد 

لصالح املعهد ولطاقمه مرور سنوات طويلة من العمل املتواصل واملخلص 

وقد شارك في هذا التكريم جميع أفراد عائلتها الكريمة  األكاديمي ولطالبه.

والطاقم اإلداري في املعهد. إدارة املعهد ترجو للمركزة اإلدارية عالية مزيدا 

من العطاء والنجاح في وظيفتها وتشكر أفراد عائلتها على املشاركة في هذه 

 للمزيد .هللا بكم وبالتوفيق للجميع بمشيئة هللا املناسبة السعيدة. بارك

  

                                         نيوز -معهد
 12/2019 ،14 نشرة

 

اللقاء الثاني من سلسلة االستكمال السنوي للمرشدين التربويين في املعهد االكاديمي 

  להשתלמות של המדפ"ים במכון השני המפגש العربي

زة اإلدارية للطاقم عالية حاج يحيى تكّرمإدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية 
ّ
 הערבי האקדמי המכון הנהלת -املرك

 יחיא' חאג עאליה, המנהלית של הסגל במכון רכזתומעריכה את עבודתה של ה מכבדת לחינוך

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

 

 

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

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

 

 

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

 "הזה היום"  בתוכנית משתתפת יחיא' חאג אתאר ר"ד -حاج يحيى تشارك في برنامج "هذا اليوم"الدكتورة اثار 

http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/astkmal220.aspx
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/astkmal220.aspx
https://m.panet.co.il/article/2770709
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/takreem.aspx


 
 

 

 

 

 

 

 

 

املعهد األكاديمي في رئيس  بروفيسور قص ي حاج يحيىلقاء مع 

 راديو مكان

بيزا اسمعوا حتى النهاية فالتحليل شّيق ال حول نتائج امتحانات

 
 
  جدا

  للمقابلة

 

 

 

في مكتبه وبارك لها  سلسبيل، رئيس املعهد، باستقبال الطالبة ب. قص ي حاج يحيىلقد قام 

إصدار الرواية ووعد الطالبة بتنظيم ندوة أدبية بمناسبة هذا اإلصدار. تجدر اإلشارة أن إدارة 

املعهد العربي تدعم وتساند إبداعات طالب املعهد األدبية والفنية بواسطة تنظيم املعارض 

  والندوات الثقافية.

ا اإلنجاز وترجو لها مزيدا من النجاح إدارة املعهد تبارك للطالبة املتميزة سلسبيل هذ

 والتفوق بمشيئة هللا.

 

  

 إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية

 واإلداري يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات للزميل واملحاضر األكاديميوطاقمه 

 بروفيسور محمد أمارة

 األستاذية الكاملة نيله درجةبمناسبة 

 مجلس التعليم العالي. من (המניין מן פרופסור)

 هذا فخر لنا جميعا في املعهد وملجتمعنا العربي في البالد.                     

 نرجو لك التوفيق في مسيرتك األكاديمية واملواصلة في كتابة ونشر األبحاث بمشيئة هللا.

 مبروك والى األمام.ألف                     

 

 

 

 

 אןכמ ברדיו יחיא ' חאג  קוסאי פרופ' עם ראיון -لقاء مع بروفيسور قص ي حاج يحيى في راديو مكان
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 –، تهدي روايتها "الثالث عشر من أيار" إلدارة املعهد طالبة املعهد األكاديمي العربي للتربية املبدعة سلسبيل خاسكية
 הסטודנטית סלסביל חאסקיה מפרסמת את הרומן הראשון
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לרגל מינויו לפרופ' מן  אמארה מוחמד 'חמות לפרופ ברכות -على نيله األستاذية الكاملة تهنئة للبروفيسور محمد أمارة

 המניין

https://ar-ar.facebook.com/ArabAcademicInstitute.BeitBerl/videos/vb.390374474441518/450602625853571/?type=2&theater


 
 

 

 

 

 

 

املرشد التربوي للطفولة املبكرة في املعهد األكاديمي العربي للتربية، د. 

مكان حول مبادرة "التربية سالم قدس ي، في مقابلة في راديو 

 املستقبلية في الطفولة املبكرة".

 للمقابلة

 

 

 

 

طالب السنة الثانية في برنامج اللقب الثاني في التربية والثقافة  اشترك  

ثقافي مع -العربية في ورشة عمل في موضوع تنظيم واقامة معرض تراثي

 للمزيد. توجهات حديثة وبأساليب حديثة وتفكير خارج الصندوق 

 

 

 

وتضّمنت الزيارة جلسة بين إدارة املعهد ورئيس البلدية وطاقمه املرافق 

ملناقشة دور املعهد في تعزيز وتشبيك التعاون بين املعهد العربي وبين 

 -مدينة-بلدية كفر قاسم وخصوصا في مجال مشروع "أكاديميا

العربي في الكلية وبالتعاون مع  والتي تنوي إدارة املعهد" עיר-אקדמיה

وزارة التربية والتعليم املباشرة بتنفيذه مع بلدية كفر قاسم في السنة 

 للمزيد الدراسية القادمة بمشيئة هللا.

 

 

، رئيس املعهد األكاديمي العربي للتربية، املشرف التربوي ملوضوع قص ي حاج يحيى ب. استضاف

، من أجل التحضير لليوم الدراس ي القطري د. هاني موس ىاللغة العبرية في وزارة املعارف، 

ملعلمي اللغة العبرية في املدارس االبتدائية واالعدادية في املجتمع العربي في البالد والذي سيعقد 

في شهر شباط القادم. سيتمحور اليوم الدراس ي في موضوع تعزيز اللغة العبرية املحكية والثروة 

  .د. تامي يئيراع أيضا رئيسة قسم اللغة العبرية في املعهد اللغوية. وشاركت في االجتم

 קודסי סלאם ר"ד -سالم قدس ي في مقابلة في راديو مكان حول مبادرة "التربية املستقبلية في الطفولة املبكرة"دكتور 

 "הרך בגיל עתידי חינוך" יוזמהעל ה אןכמ לרדיו בראיון
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' ב בשנה סטודנטים -ة عملطالب السنة الثانية في برنامج اللقب الثاني في التربية والثقافة العربية يشاركون في ورش

בנושא "ארגון תערוכה של  במרכז לתכנון לימודים בסדנה משתתפיםערבית  ומורשת בחינוך שניה תוארה בתכנית
 המורשת" במסגרת התערוכה של מנהרת הזמן
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 "דעו ראש עיריית כפר קאסם -املحامي عادل بدير، رئيس بلدية كفر قاسم، يحّل ضيفا على املعهد األكاديمي العربي

  עיר-התארח במכון הערבי לקידום הפרויקט אקדמיה, בדיר עאדל
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המפמ"ר  -موس ى هاني. د املعارف وزارة في العبرية اللغة ملوضوع التربوي  املشرف تستضيف للتربية العربي األكاديمي املعهد ادارة

 למורים של העברית בחברה הערבית תארח במכון הערבי לקידום יום עיוןשל שפה עברית בחברה הערבית מ

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20/1/2020ى الى املركزة تقوى جبالي حت القادمةيمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة 

 

https://ar-ar.facebook.com/ArabAcademicInstitute.BeitBerl/videos/2193060980795348/
http://bbsps13-web/arabic/m.a/tkafe/act/pages/workshop.aspx
http://bbsps13-web/arabic/m.a/tkafe/act/pages/workshop.aspx
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/koforqasem.aspx
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/koforqasem.aspx
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

