
 

 

 

 

 

 

  

 

 

اقبال كبير على التسجيل في األيام 

املفتوحة، حيث استقطبت فئات 

مختلفة من املهتمين من شتى املدن 

 والقرى العربية.

تم فيها التعريف باملساقات واملسارات 

والتجول في حرم الكلية وتلقي االستشارة 

 .االكاديمية من طواقم التدريس واالدارة

  للمزيد

 

 

 

 

بي العر  األكاديميقام طالب تخصص اللغة اإلنجليزية سنة ثانية في املعهد 

للتربية بتدريب طالب الصفوف الخامسة في املدرسة الرشيدية بقلنسوة 

التي ترعاها مؤسسة من  Minds in Motion   لفعاليات تعليمية ضمن مبادرة

 للمزيد .األمريكيةوالية فيرجينيا بالواليات املتحدة 

 

 

  

 

 ללשון החוג של עיון יום ברל בית האקדמית במכללה התקיים 
 משלב של בחשיבותו בעיקר התמקד העיון יום. במכון עברית ולספרות

 .לטיפוחו ובדרכים ערבים תלמידים בקרב הדבורה העברית

 של בראשותו לחינוך הערבי האקדמי המכון ידי על אורגן העיון יום

 במכון עברית ולספרות ללשון והחוג יחיא' חאג קוסאי' פרופ

 הוראת על בפיקוח שפות א אגף ידי ועל יאיר תמי ר"ד של בראשותה

 של בראשותו החינוך במשרד ובדואים ערביים ספר בבתי העברית

 للمزيد.אמוס האני ר"ד, ר"המפמ

                                         نيوز -معهد
 2/2020 ،16 نشرة

 

ثالثة أيام مفتوحة

  הערבי במכון עברית לשוןל עיון בחוג יום–يوم اللغة العبرية في املعهد األكاديمي العربي للتربية 

 "הדבורה השפה וטיפוח מילים אוצר: העברית בשפה משלבים" 
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 مشاركة تخصص اللغة االنجليزية بفعاليات مدرسية باللغة االنجليزية
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http://bbsps13-web/arabic/arb_odot/deraei/moatmarat/2019-2020/pages/molkhas.aspx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شارك الطاقم األكاديمي، أصحاب الوظائف، في املعهد العربي وكلية 

 ،שלום נווהالتربية في بيت بيرل في يوم دراس ّي في فندق واحة السالم 

والذي استمر يومين على التوالي. وقد تم مناقشة مواضيع أكاديمية، 

حديثة ومتعّددة في تأهيل املعلمين، وخصوصا في مجال  وبيداغوجية

إدخال طرائق وأساليب تعليمية وحديثة تخّص مهارات القرن الحادي 

والعشرين. ويأتي هذا اليوم الّدراس ي تحضيرا للسنة الّدراسية القادمة بما 

 للمزيد سيتخللها من تغييرات في برامج التعليم في الكلية.

 

 

 

تالميذ املدرسة قاموا بكتابة رسائل شكر مؤثرة 

لطالب الكلية على املجهود الذي بذلوه في 

والفعاليات خالل هذا  تخطيط وتنفيذ الدروس

 مزيدلل بوركت جهودكم طالبنا األعزاء. األسبوع.

 

 

 

 

في الفيسبوك وموقع املعهد عن طالب/ة  أسبوعكل  النشر فيتم ي                                  

متميز/ة ومن الجدير ذكره أن هذه النشرات تالقي اعجاب الكثير من 

والتعليقات االعجاب عدد من  أكبروتحصد  جمهور الفيسبوك

 االيجابية.

 رماء مصاروة وأمين صرصور : هم الشهرن لهذا وطالبنا املتميز

 نيللمزيد من املعلومات عن طالبنا املتميز 

 

 

 
 
 
 

 ، محاضرة كبيرة في املعهد، بمناسبة صدور كتابها بالعبريةللدكتوره عايدة نصر هللااملعهد تبارك  إدارة

 .من اصدار دار النشر "جما"" לאוקיאנוס מעבר יקירי"

 

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20/3/2020ى الى املركزة تقوى جبالي حت يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 אקדמיה לסגל סמינר פקולטה -يوم دراس ي للطاقم األكاديمي في كلية التربية واملعهد األكاديمي العربي للتربية

  לחינוך הערבי והמכון לחינוך במכללה
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