
  

 

في  العربي األكاديمي رئيس قسم التاريخ في املعهد د. مهند مصطفىلقاء مع 

 عن االنتخابات في السلطات املحلية العربية." מרחאבית" برنامج الراديو

 :41من الدقيقة  لبدايةا

https://www.kan.org.il/radio/player.aspx?ItemId=56115 

 

 

 

 

קטרין  האמנית נערכה תערוכה של המרצהבחודש אוקטובר 

 היא לציון.בבית אמני ראשון התערוכה נערכה   .פרנקל

אל הגלריה כאל תהליך של הכנסת אורחים בדומה  ההתייחס

פרנקל זכתה בפרס  לציון לשבח ליצירה  .לאירוח בבית מלון

 מטעם העמותה לאמנות חזותית בראשון לציון. 2017ב 

-http://megafon עיתוןקישור לכתבה ב

news.co.il/asys/archives/289580 

 

 

 

 

على  بحصررررررررررررررول  الدكتور علي وتد العربي للتربية أن نهنأ األكاديمييسرررررررررررررررنا في  دار  املعهد 

 .IFSمنحة من

 ..."המליץ ספר"إلصدار كتاب  بالعبرية  (95000₪) 

  صدار الكتاب قريبا  ن شاء هللا. ، بانتظار هذا فخر كبير لنا في املعهد

 بالتوفيق والى األمام في الكتابة والنشر.

  

 نيوز                                 -معهد
 11/2018، 2نشرة 

 

 لقاء مع د. مهند مصطفى في راديو "كان"

 IFSمن  تهنئة للدكتور علي وتد بمناسبة حصوله على منحة

 

  "Paris Hilton was always blonde"املحاضرة كاترين فرينكل بمعرض بعنوان  مشاركة
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  : بعنوان مقاال أسعد خالد. د و غنايم أسماء. د ،طيبي مؤنس. د نشر

The privacy paradox in using Facebook among 

Arab teens: between declarations and behavior. 

:املرموقة العاملية املجلة في  

International Journal of Information Privacy, Security 

and Integrity. 

 

 للمزيد 
 

 

قامت مركزات التطوع االجتماعي في املجالس والبلديات العربية في منطقة املثلث 

الجنوبي بزيار  الى املعهد األكاديمي العربي للتربية في بيت بيرل من أجل تفعيل 

طالب املعهد من أجل التطوع في بلدانهم في شتى املرافق العامة وخصوصا في 

السيدة ن الناشطات االجتماعيات مجال التربية والتعليم. وقد شاركت كل م

من قلنسو  بزيار  بعض من  والسيدة رندا ناطور من الطيبة  منال مصاروة

هم مساقات التعليم في املعهد من أجل  طالع الطالب على مجاالت التطوع وحث  

على االنتساب للتطوع االجتماعي في بلدانهم من أجل النهوض في تنمية املجتمع 

وتعزيز قيم التطوع بين الطالب. وقد شارك مركز مشروع نفق الزمن في املعهد 

  نشأت عياد مصاروةاالستاذ 
 

بدوره الطالب لالنتساب الى  بهذه الزيار  وحث

  .في املعهداملشروع كجزء من التطوع والتداخل االجتماعي 

 

    

 

راسررررررررموي االوروبي يشررررررررتركون في مسررررررررا  برنامج  العربي للتربية وطالب من برنامج  األكاديميطالب من املعهد 

نجليزية . هذا املسا  يمرر باللغة اإل يرز إمرلين مع املعلمة القدير   dreammakersاملتفوفين "صانعو االحالم" 

يقوم بعرضرررررررررها الطالب في اخر السرررررررررنة في معرض سرررررررررنو  في ويعنى بترجمة االدب والثقافة الى منتوجات فنية 

 قرية عربية.

 لقاء طالب املعهد بمركزات التطور االجتماعي         
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 "صانعو االحالم" مساق االوروبي يشتركون في "راسموس"إطالب من املعهد وطالب من برنامج 

 لنشر مقالة علمية مبروك للدكتور مؤنس طيبي والدكتورة أسماء غنايم والدكتور خالد أسعد

http://bbsps13-web/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/pages/maqal.aspx
http://bbsps13-web/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/pages/maqal.aspx


 

 

 

 

حفل خاص لتكريم املحاضرين  الكلية في بيت بيرل في  عقد

د. سليم ، د. ادوار صادر، د. جوني منصور املتقاعدين: 

الشكر و  نتقدم لكم بخالص  املناسبةوبهذه  .مقطرن 

بالعمل طوال فتر   ما قدمتموه من اخالص وتفان   على  ناالمتنا

من  واملزيدوالعافية  لكم الصحةعملكم في املعهد. ونسأل هللا 

 املستمر. الدائم والتميز الرائع والنجاحالتألق 

 

 

 

 األكرراديميطرراقم مشررررررررررررررروع نفق الزمن في املعهررد  .نبراس عبددد القددادرنور الرائعررة  التلميررذ بطلررة هررذا الفيلم 

لتلميذ  االعربي في كلية بيت بيرل يهنأ 

ز  الرائعررررة على مسررررررررررررررررراهم هررررا في و  املتمي 

الترررررألق في هرررررذا املشررررررررررررررروع ونرجو لهرررررا 

  ميز.ألق والت  مزيدا من الت  

 ملشاهد  الفيديو

 

 

في  ، رئيس املعهد األكاديمي العربي للتربية،د. قصددددددددديي حا  يح  اسرررررررررررت رررررررررررا  

من جامعة بوسررررررررررطن في الواليات املتحد  بلوم  الر   بروفيسررررررررررور مكتب  مؤخرا 

ضررررررررررررررمن زيار  يقوم بها في كلية بيت بيرل. ومن الجدير ذكره ان ب. بلوم يعتبر 

وزار مركز تطوير الحيا  من املتبرعين للكلية في مجال تعزيز الحيا  املشررررررررررررررتركة 

 .املشتركة وشارك في مسا  متعدد الثقافات

 

 

 التي من مسار الطفولة املبكر  ريمان ياسينلمعلمة الجديد  تهنئة ل

حازت على جائز  في مسابقة قسم تأهيل املعلمين في وزار  التربية 

يجة من املعهد املر  األولى التي تفوز بها خر  هي ذه ه والتعليم.

هذا شر  كبير للمعهد  األفالم، للتربية بجائز العربي  األكاديمي

 الرائع. ويدل على جود   عداد وتأهيل املعلمين واملعلمات في معهدنا

 حفل خاص لتكريم املحاضرين املتقاعدين

 مشروع نفق الزمن إطار  ضمننور  لتلميذةفيلم قصير من بطولة ا

................................................................................................................
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 بروفيسور الري من جامعة بوسطن استضافة
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.. 

 

 

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

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

.. 

 

 

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

 تهنئة للمعلمة ريمان ياسين 

 

https://ajyalpress.com/%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7.html
https://ajyalpress.com/%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7.html
https://ajyalpress.com/%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%a6%d9%84-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d9%83%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d9%83%d8%b1-%d8%aa%d9%82%d8%af%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%aa%d9%86%d8%a7.html
http://bbsps13-web/arabic/khdmatakadime/mrakis/nfak_alzman/action/pages/nafaq.aspx
http://bbsps13-web/arabic/khdmatakadime/mrakis/nfak_alzman/action/pages/nafaq.aspx


 

 

 

العربي للتربية في بيت  األكاديميمن أفكار خريجة اللقب الثاني في برنامج التربية والثقافة العربية في املعهد 

 .املعلمة املبدعة دعاء عبد القادربيرل: 

 للتصفح.

 

 

 

 

 

  

 

نا أن ندعوكم للكتابة في مجلة "الحصاد" األكاديمية  مةيسر 
 
لعدد التاسع، واملزمع  صداره في أواخر ل املحك

اب في مقاالتهم والتي تمت بصلة 2019سنة  ب مجلة الحصاد بمساهمة الباحثين والكت  . وعلى هذا ترح 

واجتماعية وثقافية ولغوية، على أن تكون غير منشور  سابقا في أ  دورية أو مجلة عربية أو بمواضيع تربوية 

مة األصول العلمية املتعار  عليها في البحث العلمي واألكاديمي، وتحديدا ما  تبع املقالة املقد 
 
غيرها، وأن ت

ات املقاالت الى عناوين ال يتعلق بالتوثيق واملصادر واملراجع. بريد االلكترونية االتية حتى موعد ترسل ملخص 

كل من يرغب في نشر مقالت  في العدد ل :30.1.2019  أقصاه 

 .التاسع من مجلة الحصاد

Dr.aliwated@bezeqint.net /aliwated@beitberl.ac.il 

 

 

 

 19.11.18 يوم االثنين املوافق عقدت الجلسة األولى لهذا العام 

وقد  املعهد األكاديمي.صحاب الوظائف في بح ور  دار  املعهد وأ

، نائبة رئيس املعهد، مواضيع  دارية د. مروة صرصور عرضت 

القبول والتسجيل في العام معطيات وأكاديمية مهمة، ومن بينها: 

ف وتحسين جود  الثقافة التنظيمية عمل أصحاب الوظائالقادم،

واالعتماد األكاديمي للطالب املتسجلين ضمن برنامج تأهيل 

 األكاديميين.

 واقع ثم أمل وعمل

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

 

 

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

شر في مجلة الحصادن
ّ
  9 -داء للن

 

................................................................................................................ 
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 الجلسة األولى للجنة أصحاب الوظائف في املعهد 

 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/information/falita/pages/waqe3.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/mjletal7sad/pages/قواعدالنشرفيمجلةالحصاد.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/asdarat2/mjletal7sad/pages/قواعدالنشرفيمجلةالحصاد.aspx
mailto:Dr.aliwated@bezeqint.net
mailto:aliwated@beitberl.ac.il


 

 

 

 

ية بيت بيرل في مؤتمر رئيس وحدة تعليم اللغة االنجليزية لألهداف األكاديمية بكلد. وائل الطيبي شارك 

 .28/10/18من مجلس التعليم العالي ومعهد فان لير بالقدس وذلك يوم األحد املوافق  متعليمي بدع

بحث املؤتمر التغيرات الحديثة في منها  تعليم اللغة االنجليزية بالكليات والجامعات في اسرائيل 

الذي يدمج جميع املهارات اللغوية بما في    + Erasmusوتبني املنها  القائم في دول االتحاد األوروبي 

 تصال العاملي.ندما  الثقافي واالذلك التعبير الشفهي والكتابي ويركز على اال 

قد عرض رؤيته باملوضوع وشرح عن برنامج املعهد األكاديمي د. وائل الطيبي من الجدير بالذكر أن 

العربي للتربية وكلية بيت بيرل بخصوص تعدد الثقافات ودور اللغة االنجليزية األكاديمية في 

االندما  الثقافي وكيفية تطبيق البرنامج الجديد في الكلية. وقد القى البرنامج الجديد لبيت بيرل 

 اعي حاجات الطالب املختلفة في الكلية من خلفيات لغوية وثقافية متعددة. اعجاب الجمهور حيث أنه ير 

قد استمع الحضور املكون من رؤساء وممثلي وحدات تعليم االنجليزية األكاديمية في جميع مؤسسات التعليم العالية في 

ليم االنجليزية األكاديمية هج لتعالبالد ملحاضرات قيمة من قبل باحثين مختصين خار  البالد الذين اشتركوا في فحص املنا

 وأخرى. بإنجلتراسور جوس يبلين من جامعة كوفنتري يبروفسور م. فبرسبور و يبروفمثل 

 .اليوم األول جرى في نهاية شهر أكتوبر واليومان اآلخران في شهر نوفمبر .عقد املؤتمر مدة ثالثة أيام مختلفة

 

 

قيم حفل افتتاح أ الكليةالطالب في  نقابةمن  بمبادر 

يوم االربعاء بتاريخ  الحالية الدراسيةللسن  

حي ها فرق  أ موسيقية  تخلل الحفل فقر  .31/10/2018

 الى العديد من املحطات باإلضافة دام،
للتسجيل للمنح  ة، محطاملتنوعةمعرض الدورات  مثل:

 وغيرها من الفعاليات.

 

 بعنوان:  مقاال  حلبروفيسور محمود حلينشر 

Effective temperature and performance characteristics of heat 

engines 

:املرموقة العاملية املجلة في   

DergiPark Uzmanlık Konuları Genişletildi 

مزيدلل  

  

 

 
في  للتربيةفي املعهد االكاديمي العربي  املحاضر يح   ثار حا  آ هالدكتور  شاركت

ة م" على قنا  "هال".  ذ طرح املقدبرنامج "هذا اليو  م، د. يحيى رافع، ق ي 

ساء. وذلك  ثر 
 
ة العنف ضد  الن ، وخاص  العنف املستشر  في الوسط العربي 

.وب من الجشتل الطالبة يارا أيحادثة مق  

 http://m.panet.co.il/article/2401988 .لى قنا  هالعتابعوا الحلقة من برنامج هذا اليوم  

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20.12.18حت  الى املركزة تقوى جبالي  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة
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 ؤتمر تعليم اللغة االنجليزية لألهداف األكاديمية في معهد فان لير بالقدسم

 لنقابة الطالب حفل افتتاح السنة الدراسية الجديدة
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 مبروك للبروفيسور محمود حليحل
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 ثار ببرنامج "هذا اليوم"مشاركة الدكتوره آ

 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/pages/mahmod.aspx
http://m.panet.co.il/article/2401988
http://m.panet.co.il/article/2401988
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

