
 
 

 
 

القطري للرياضيات في وزارة ، والمفتش العربي تحدث د. أسعد محاجنة المحاضر في المعهد

 عن عن المضامين وآليات التعلم في راديو مكان م، في برنامج على الأجندةالتربية والتعلي

الأهل على استغلال الكم  يحث د. محاجنة  .في ظل كورونا ومكوث الطلاب في البيوت بعد 

 .أزمة الكوروناالوفير من المضامين المتاح لطلاب المدارس، لتدارك 

https://www.facebook.com/336115676805662/posts/996039217479968/ 

  

 

  

                                         نيوز -معهد
 4/2020 ،17 نشرة
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   لتعليم عن بعد في كل مساقات المعهد والكلية امرحلة  

 .16.3.2020يوم الاثنين  تبدأ

أن   تعليم عن بعد" بوّدنالل" لثالثا نهاية الأسبوع ع م

 نشكركم على تعاونكم ونقّدر ونثّمن جهودكم. 

ن أجل مواصلة نجاح سيرورة "التعليم عن بعد" من م

 لتي ارسلت لكم.   المهم التقيّد بالتعليمات وبالإرشادات ا

تم إرسال إرشادات للتعليم عن بعد لجميع الطلاب من 

 ZOOM أو    منظومة المودلين بواسطة  رقبل المحاض

 

وطلابنا السلامة والتوفيق بإذن  محاضرينا نرجو لجميع 

 .هللا

 

.................................................................................................................. 
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جلسة مع طلاب الاستكمال في  في تاريخ  ُعقدت   

التربية اللامنهجية وُمركزين من مركز ماهيتي  

التابع لمجموعة اريسون في المعهد  מהותי" "

الأكاديمي العربي للتربية بيت بيرل. هدفت  

الجلسة لكشف مضامين المركز وعرض الورشات 

كز ماهيتي. المميزة والهادفة التي يقدمها مر 

تهدف الورشات وُتشجع المشتركين الى التعرف 

الحياة،   على صفاتهم الشخصية، قيمهم العليا في  

 .ة لتنمية وصقل قدراتهم الشخصيةوتمنحهم طرقا عملي

لمركز "ماهيتي"   تحّمس وتفاعل الطلاب مع المضامين، وقرروا ان يقوموا بزيارة 

لمعهد، ب. قصي حاج يحيى ود. هشام في تل أبيب لرؤيته عن كثب. وشارك رئيس ا

جبران مركز برنامج التربية اللامنهجية في المعهد في استقبالهم وشدّدوا على  

   .دار الجلسة الأستاذ نشأت عياد، ُمركز ماهيتي في المجتمع العربي. أالتواصل

 
 

 

 

  

 

في الفيسبوك وموقع المعهد   أسبوعكل  النشر فييتم 

 ن الجدير ذكره أن هذه النشراتعن طالب/ة متميز/ة وم

  أكبر تلاقي اعجاب الكثير من جمهور الفيسبوك وتحصد 

ن وطلابنا المتميز  والتعليقات الايجابية.الاعجاب عدد من 

   هم:  لهذا الشهر

صفحتنا على  زيارة  تعرفوا  عليهن من خلال 

 الفيسبوك 

 https://www.facebook.com/390374474441518/posts/2061186997360249/ 

89158/https://www.facebook.com/390374474441518/posts/20698979064 
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 ي شهر المرأة نقول لِك، ف    

 ��بك ينهض المجتمع    

 امرأة في المعهد،  لكل قرنفلة قدمنا    

 المعهد من  نساء تكريمقمنا بهكذا     

 محاضرات وإداريات وطالبات عاملات     

  .وأمهات    
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  ورئيسة قسم اللغة العربية  دراج اسم المحاضرةا

  لعربي للتربية، الدكتوره الأكاديمي افي المعهد

  اللواتي طّورن  الباحثات إيمان يونس، ضمن 

  .الأدب الرقمي عالميًامجال 

 . لف مبروك د. ايمان يونسأ

 

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

 

 

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



 
 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6djnJ2aJadY 

 

 

 

 

  

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: /2020/420ى الى املركزة تقوى جبالي حت  ومنشوراتكم للنشرة القادمة يمكنكم ارسال اخباركم
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محاضرة للدكتور مؤنس طيبي بعنوان "أدوات رقمية 

 التعليم والتعّلم عن بعد" دمةتنظيمية في خ وأساليب

 .معهد موفيت- 

https://youtu.be/6djnJ2aJadY
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

