
 
 

 

 

 

  

 

 

 

وطاقم معلمي اللغة العربية  االستاذ ناشد بديرقام مدير مدرسة ابن سينا في كفر قاسم 

 والعلوم بتكريم الطالب على انجازهم ومساهمتهم في املسيرة التعليمية في املدرسة.

 رئيس )لغة عربية(، د. موس ى إغباريةو  )علوم( د. إبراهيم عامراملرشدان التربويان،  وقد شارك في هذا التكريم

  .احسان حاج يحيى د.ومركز التربية العملية  مروة صرصور  د.، نائبة رئيس املعهد قص ي حاج يحيى ب.املعهد 

 

 

اللغة  وشكر طالبالذي أشاد بهذا االنجاز التربوي  االستاذ عمر سالمةاملدرسة  شارك في تدشين الغرفة مدير

على هذه املساهمة التربوية وكان  وائل طيبي د.املرشد التربوي و  االنجليزية في املعهد األكاديمي العربي للتربية

 . ريم بشارة د.ورئيسة مسار اللغة االنجليزية  قص ي حاج يحيى ب.بحضور  التدشين

 

 

بعد مرور عاٍم كامل من الجد واالجتهاد والعمل في إطار التطبيقات العملية، في 

صف لطالب تخصص العلوم فوق االبتدائي، اختتم الطالب  مشروع أكاديميا

، بلقاء جميل لالحتفاء بسنة حافلة د. محمد محسنالسنة مع مرشدهم 

واملدرسة  الطيبةباإلبداعات والنجاحات التي قام بها الطالب في مدرسه عتيد 

  عمال األخوة على اسم يوسف شاهين في الطيبة. الشاملة

                                         نيوز -معهد
 6/2020 ،19 نشرة

 

 אירוע חגיגי של -صف في تخصصات اللغة العربية والعلوم في مدرسة ابن سينا كفر قاسم-تكريم طالب أكاديميا

"כפר קאסםבעיר  אסינ אבן" הספר בבית והמדעים הערבית השפה תיובהתמחו כיתה -האקדמי פרויקטב הסטודנטים
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 הסטודנטים של השפה -قلنسوة -طالب املعهد في تخصص اللغة االنجليزية يدشنون غرفة لتدريس اللغة االنجليزية في مدرسة الراشدية

 אלראשידיה בקלנסווה הספר בבית אנגלית ללימודי משיקים חדר האנגלית

.................................................................................................................. 
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 מוקירים את המדרכים הפדגוגיים שלהם הסטודנטים -التربوي  طالبنا يقدمون باقات الشكر والعرفان ملرشدهم



 
 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

استغالل املدارس االعدادية والثانوية واملراكز  د. ورود تقترح فيه

الجماهيرية لتقسيم طالب االبتدائيات الى مجموعات صغيرة 

 وتشغيل االف املعلمين واملعلمات العرب العاطلين عن العمل.

برامج بديلة وثابتة للمستقبل ذكرت أيضا أهمية التخطيط وبناء 

 واملطالبة بتحسين أوضاع املدارس العربية بشكل فوري.

"ملاذا ننتظر اقتراحات الوزارة، علينا أخذ اقتراحاتنا الى مرحلة 

 للمقابلة جديدة ومطالبة الوزارة. يكفينا اجحافا."

 

  

 

 

عبر قناة هال حول تداعيات أزمة  الدكتورة آثار حاج يحيىمقابلة مع 

 .كورونا وتأثيرها على جهاز التعليم العربي

 لمشاهدة المقابلة كاملة اضغطوا هنا

 
 

 

 

وطاقم التدريس للغة العربية، العلوم والرياضيات، بتكريم طالب اإلرشاد  األستاذ وحيد خاسكيةقام مدير املدرسة 

 التربوي في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل مع نهاية السنة الدراسية.

واملعهد والذي يصّب في مصلحة إعداد وتأهيل  وقد أشاد مدير املدرسة األستاذ وحيد بالتعاون املتبادل بين املدرسة

   للمزيد نوعي للمعلمين الجدد.
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בנושא  יוסי'ג רודוו ר"ד עם מעניין ראיון -ورود جيوس ي حول عمل املدارس في ظل خطر الكورونا همقابلة شّيقة للدكتور 

 הקורונה סכנת בצל ספרה בתי של העבודה

המגפה של  התפשטות מתראיינת בנושא יחיא' חאג אר'את ר"ד -آثار حاج يحيى تتحدث عن انتشار الفيروس في املدارس هالدكتور 

 הספר בבתי קורונה
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 בבתי הספר הסטודנטים שלנו מצטיינים בהתנסות המעשית-طالبنا يتألقون في املدارس

https://m.panet.co.il/article/2940996
https://m.panet.co.il/article/2940996
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/tolab.aspx
http://bbsps13-web/arabic/link/news/pages/tolab.aspx


 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

يحتفلون  ، مارلين إيرز في زيارة ملنزل املحاضرة في املعهد األكاديمي العربي للتربية  طالب مساق املتفوقين، سنة ثانية

 .Dream makersبختام مساق 

حيث قام كل منهم بتأليف وإصدار كتاب أشعار خاص به باللغة اإلنجليزية ، كما وأنتجوا موقعهم الخاص بموضوع  

 للمزيد .مارلين واملعيد ماتان املعلمةالتصوير بقيادة  احترافية

 

 

 

 

 

 يائيرد. تامي  بإرشادفي املعهد  العبريةاختتم طالب السنة الثانية في قسم اللغة 

 וליה'לג'ג -אלמוסתקבל ספר ביתالتدريب العملي في مدرسة املستقبل 

 ملخصه. بفعالية

العبرية منار أبو ديب، بإعداد فعالية من خاللها قام  اللغةحيث قامت مركزة 

 للمزيد .ةخالل السن أنفسهمالطالب بتقييم 

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20/7/2020ى جبالي حتالى املركزة تقوى  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 

 את חוגגים בתכנית המצוינים הסטודנטים -Dream makersطالب مساق املتفوقين سنة ثانية يحتفلون بختام مساق 

 Dream makers קורס סיום

 בהתמחות ב' שנה הסטודנטים של -بفعالية ملخصة اإلرشاد التربوي  اختتم طالب السنة الثانية في قسم اللغة العبرية

 מסכמת עם פעילות המעשית ההכשרה את סיימו העברית השפה

http://bbsps13-web/arabic/msarat/msrat/mtsoyanim/projects/dream/pages/dreammakers.aspx
http://bbsps13-web/arabic/msarat/hogim/heb/hakhshara/pages/tal5ees.aspx
http://bbsps13-web/arabic/msarat/hogim/heb/hakhshara/pages/tal5ees.aspx
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

