
 
 

  

 

 الطاقم األكاديمي واإلداري والطالب والطالبات في املعهد األكاديمي العربي للتربية

 يرفعون أسمى آيات التهاني والتبريكات الحارة لرئيس املعهد

 بروفيسور قص ي حاج يحيى

 بمناسبة نيله درجة

 بروفيسور مشارك

 من مجلس التعليم العالي.

 املعهد والكلية وملجتمعنا العربي في البالد.هذا فخر لنا جميعا في 

نرجو لك التوفيق في مسيرتك األكاديمية واملواصلة في كتابة ونشر األبحاث مع املزيد من 

 اإلنجازات األكاديمية واملهنية بمشيئة هللا.

  مبارك هذا اإلنجاز ألف مبروك والى األمام ان شاء هللا.

              
 
 
 

 

 

 

 للمقابلة اضغط هنا

 

 

 

 

 

املعلمة الجديدة كفاية عبد القادر من مسار الطفولة املبكرة في املعهد العربي حازت على جائزة في مسابقة 

 املعلمين في وزارة التربية والتعليم بدرجة تفوق. تأهيلامللصقات لقسم 

 هذا شرف كبير للمعهد ويدل على جودة املعلمين الذين يتم تخريجهم من معهدنا العريق

 كفاية املزيد من التقدم والنجاح في سلك التعليم. ةللمعلمنتمنى 

 
 

 
صف ومحاضر في موضوع الرياضيات -، مركز أكاديمياالدكتور احسان حاج يحيىشارك 

العربي للتربية في بيت بيرل، في املؤتمر الحادي عشر للمجتمع االوروبي  األكاديميفي املعهد 

م CERMEلألبحاث في التربية الرياضية 
ّ
. وقد شارك الدكتور احسان مجموعة تعليم وتعل

 القاسمي أكاديميةبحث بمشاركة الدكتور وجيه ظاهر من  الهندسة وهنالك عرض تقرير

التقرير  هذاغوريون في بئر السبع. وقد تطرق -والدكتور اسامه سويدان من جامعه بن

  لتصّور املعلمين خالل عملهم التدريس ي للتعريفات الهندسية.
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                                  ניוז-כוןמ-نيوز -معهد
 2/2019، 5نشرة 
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قام طالب برنامج شهادة التدريس، تحديًدا في التربية الالمنهجية، في املركز العربي في الكلية األكاديمية بيت بيرل 

الع على وبالتعاون مع مساق ا
ّ
لتربية الالمنهجية بالكلية، بزيارات ميدانية ملؤسسات تربوية في مدينة الناصرة لالط

طر تربوية مختلفة، ولكسب مهارات وأدوات 
ُ
سيرورة العمل التربوي الالمنهجي في أ

رمي إلى إثراء الطالب وقدراتهم املستقبلية في الحقل.
َ
 للمزيد عمل ت

 
 
 
 
 

 

كتور محمود الد، رئيس املعهد األكاديمي العربي للتربية، قصوو ي حاج يحيى البروفيسووور استتتفتتاف 

، املحاضتتر الستتابق في املعهد العربي والذي أشتتغل عدة مناصتتب تربوية فيه، وقام د. محمود زحالقة

لكليتتة. املعهتتد وللمكتبتتة العربيتتة في ا إلدارةكتتتابيتته الجتتديتتديني  التربيتتة العلميتتة  و  العوملتتة ،  بتتدهتتداء

  االنتاج املعرفي.نبارك للدكتور محمود هذا االنجاز ونرجو له مزيدا من العطاء و 

 

 

اصرة املشتركة في فندق كراون في مدينة الن تم تنظيم يوم دراس ي ملركز الحياة

  بمشاركة محاضرين ومحاضرات من الكلية األكاديمية بيت بيرل.

. ، د. ورود جيوس ي و دوقد رحبت مديرات مركز الحياة املشتركة في الكلية

، باملحاضرين املشاركين وقّدمن ملخصا عن فعاليات باول  إيالنة بنيامين

وبرامج املركز للسنة الحالية وللسنة القادمة. وخالل اليوم الدراس ي تم 

وتقّيم  ترافقعرض قسم من فعاليات املركز وتم عرض نتائج األبحاث التي 

ثم تفاعلت املجموعة مع فعاليات اجتماعية قام بدرشادها  هذه الفعاليات.

الفنان حسن مصاروة. في اليوم األخير، زارت مجموعة املحاضرين الحفانة التكنولوجية في مدينة الناصرة واستمع املشاركون إلى مداخالت 

  ربي في البالد.حول مبادرات تكنولوجية اقتصادية ريادية في املجتمع الع

 
 
 

الذي و  في حفل توزيع جوائز التّفوق لألبحاث النهائية املتفّوقة في برامج اللقب الثاني على اسم د. يعيل شيلوح

أقيم في الكلية األكاديمية بيت بيرل نال سبعة طالب جوائز تفوق ضمن دراستهم في برامج اللقب الثاني في 

الكلية. وقد نالت املعلمة والطالبة اعتدال عتيلي على جائزة التفّوق على اسم د. يعيل شيلوح في بحثها النهائي 

املاجستير  ي املعهد األكاديمي العربي للتربية. وقد عالج بحثللقب الثاني في برنامج التربية والثقافة العربية ف

النهائي للمعلمة اعتدال موضوع مساهمة التربية القيمية لألهالي ودورها في دمج األطفال في صفوف البستان 

ج مفي جهاز التعليم العربي والذي كان بدرشاد د. قص ي حاج يحيى. وقد نال الطالب، ماهر املصري من برنا

الثاني في  فروجة من برنامج اللقب الثاني في موضوع القياس والتقييم في كلية التربية والطالبة سهى اللقب

  الفنون من كلية الفنون، جوائز تفّوق أيفا في أبحاثهم النهائية. مبروك للجميع.
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االسبوع املاض ي في زيارة تعليمية الى جامعات وكليات أكاديمية  ورود جيوس يالدكتورة اشتركت 

 إيرلندا الشمالية. -في بلفاست 

التي تهدف إلى تطوير الحياة "בהקדימה  ישראלית תקווהهذه الزيارة كانت في نطاق بعثة   

 في الكليات والجامعات في البالد. املشتركة

خالل الزيارة سمعت وتعرفت د. ورود على دور األكاديميا في تعزيز الحياة املشتركة والتعليم 

 املشترك في مجتمع متعدد الثقافات وحتى في مجتمع  متنازع القوميات .

 
 
 

شتتتتتتتتتتتتتتتتتتارك املعهتتتتد األكتتتتاديمي العربي للتربيتتتتة اليوم في معرض التعليم العتتتتالي التتتتذي تنظمتتتته 

جمعية الرواد للتعليم العالي وذلك في مبنى املركز الجماهيري في مدينة ام الفحم. وقدم 

ليتتتة معلومتتتات هتتتامتتتة ملجموعتتتات التالميتتتذ التتتذين املعهتتتد العربي ومتتتدرستتتتتتتتتتتتتتتتة الفنون في الك

اهتموا في الدراستة في الكلية. وقد شتارك في املعرض كل من بروفيستور قصت ي حاج يحيى، 

صتتتتتتتتتف في املعهد والفنان حستتتتتتتتتن  أكاديميارئيس املعهد، الدكتور احستتتتتتتتتان عا تتتتتتتتت ي، مركز 

مصتتتتاروة، ممثل كلية الفنون. وقد قدم بروفيستتتتور قصتتتت ي لتالميذ صتتتتفوف الثواني عشتتتتر 

في املدارس املشتتتتتتاركة مداخلة قصتتتتتتيرة عن أهمية التعليم العالي وأهمية دراستتتتتتة املوضتتتتتتوع 

 الذي يرغبه الطالب.

 
 
 
 

ات كلية بيت ناصر وطالب حعبد الفتانظمت مدرسة املنار للتعليم الخاص في الطيرة وبمبادرة من البروفيسور 

 بالنشاطات والفعاليات لزيادة الوعي عند الطالب ألهمية 
ً
 حافال

ً
بيرل اسبوعا

 17/2/2019املساهمة الفعالة باملحافظة على البيئة، وذلك من يوم االحد 

, الذي تزامن مع العمل والتشديد على قيمة   العطاء   21/2/2019ولغاية 

 للمزيد .ضمن برنامج مفتاح القلب
 
 
 
 
 
 

 -أفكار وخواطر تكتبها املعلمة دعاء عبد القادر

تربية وثقافة عربية، خّريجة املعهد األكاديمي  ماجستير

 العربي للتربية في بيت بيرل.

 للمزيد
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عديد من يقوم بال د. ايالنه بأول ود. ورود جيوس يمركز تعزيز الحياة املشتركة بالكلية االكاديمية بيت بيرل والذي تديره بشراكة 

واإلداري بهدف تعزيز الحياة  األكاديميالنشاطات من اجل الطالب والطاقم 

هامة التي يسعى اليها املركز هي تنمية خريج األمور ال أحداملشتركة بالكلية. 

مدرك ألهمية الحياة املشتركة، العادلة والديمقراطية وقائد يمتلك القدرة 

ركز ا عمل بعد التخرج. لذا قام املواألدوات للتغير ولتعزيز الحياة املشتركة أينم

ل مبافتتاح برنامج قيادي يؤهل املشتركين من طالب الكلية العرب واليهود للع

كمركزين للتربية للحياة املشتركة بمؤسسات تعليمية ومجتمعية مختلفة. 

يحصل املشترك بالبرنامج لشهادة مركز تربية للحياة املشتركة ومنحة بقيمة 

 شاقل. 1500

سيقوم املركز باالستمرار بهذا املشروع القيم بالسنة القادمة وسيعلن عن فتح التسجيل قريبا لطالب اللقب األول والثاني. ملعلومات 

 …pages/lead-https://www.beitberl.ac.il/…/newsletter/feb/2019مفصلةي 

 

 

ض املعهد حبيبيا. وقد القى معر  شارك املعهد األكاديمي العربي للتربية في معرض التعليم العالي الذي أقيم مؤخرا في جفعات

ورباب  منى حاج يحيىاهتماما ملحوظا من قبل التالميذ العرب من مدارس متنوعة. وقد شاركت املركزات اإلداريات، 

 في عرض وتمثيل املعهد في هذا اليوم. برانس ي
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اتكم للنشرة القادمة  tikwa.jabali@beitberl.ac.il بواسطة امليل: 20.3.19الى املركزة تقوى جبالي حتى  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشور
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