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 18.6.19 املواف الثالثاء يوم األول  للقب التربية كلية في التخرج حفلة. 2

 األربعاء يوم العربي املعهد خريجي ويشمل الثاني للقب الكلية في التخرج حفلة. 3

 19.6.19 املوافق

 .هللا شاء إن قريبا الحفالت برامج لكم سترسل

 املعهد االحترام،إدارة خالص مع

 

 

 

 

 

 في املعهد العربياملحاضرة في  د. آثار حاج يحيىمشاركة 

 ع اإلعالمي بالل شالعطة حيثبرنامج "هذا اليوم" م 

 عن تأقلم الطالب مع النظام املدرس ي في شهر تتحدث 

 رمضان ونصائح للحد من انتشار ظاهرة تغيب الطالب 

 للمقابلة .عن املدرسة خالل هذا الشهر 

 
 
 

 

+. تخللت الزيارة جلسات عمل حول Erasmusضمن برنامج تبادل املحاضرين 

اجتماعات وزيارات ألقسام ضمن الكلية  أبحاث مشتركة بين الطرفين وكذلك

تم زيارتها داخل الكلية  وخارجها. مركز املحاكاة التربوي كان من بين املراكز التي

ومن بين األماكن التي تم زيارتها خارج الكلية، وبالتحديد في مدينة الطيبة، كانت 

 للمزيد .منطقة البلدة القديمة واملتحف البلدي

 
 

 

 

 

مة، العدد العاشر، واملزمع إصداره في يسّرنا أن 
ّ
ندعوكم للكتابة في مجلة "الحصاد" األكاديمية املحك

. وعلى هذا ترّحب هيئة تحرير مجلة الحصاد بمساهمة الباحثين والكّتاب في مقاالتهم 2020أواخر سنة 

سابقا في أي والتي تمت بصلة بمواضيع تربوية واجتماعية وثقافية ولغوية، على أن تكون غير منشورة 

تبع املقالة املقّدمة األصول العلمية املتعارف عليها في البحث 
ّ
دورية أو مجلة عربية أو غيرها، وأن ت

 للمزيد العلمي واألكاديمي، وتحديدا ما يتعلق بالتوثيق واملصادر واملراجع.
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                                         نيوز -معهد
 5/2019 ،8 نشرة

 

 השתתפות -في برنامج "هذا اليوم" مع اإلعالمي بالل شالعطة املعهد العربيمشاركة د. آثار حاج يحيى املحاضرة في 

 בתכנית "היום"  , מרצה במכון הערבי,ד"ר אתאר חג' יחיא

 – Hacettepe Universityأنقرة ) -أربعة باحثين من جامعة هاشيتيبي  07.05.19استقبل د. مؤنس طيبي يوم الثالثاء املوافق 

Ankara)(Hacettepe University – Ankara)
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شر في مجلة الحصاد نداء
ّ
 10אלחצאד הערבי  קול קורא לפרסום בכתב עת של המכון – 10 -للن

 

2018/2019 في املعهد العربي حفل تخريج اللقب األول تّرقبوا 
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الزمن  نفق مشروعمن  انبثق "مشروع "استعادة شجر البلوط

Time Tunnel -األكاديمي  بمشاركة املعهد – הזמן מנהרת

بيت بيرل وبمساعدة املجلس املحلي  للتربية في كليةالعربي 

والكشاف في مدينة كفار سابا، هو مشروع  مشروع قرية في جت

بيئي اجتماعي ثقافي والذي من خالله ناقش طالب عرب ويهود 

في مسألة واحدة وهي ماذا حدث ألشجار البلوط في بالدنا؟؟ 

 للمزيد الختفاء؟وملاذا بدأت با

 
 

 
 

أكاديمي باللغة األملانية يتحدث عن "الدافعية الختيار مهنة التديس بين  نشر فصل في كتاب

، الدكتور ارئيل سريد، حاج يحيى يبروفيسور قص م بنشره كل من: االطالب العرب واليهود" ق

 الدكتوره حايت شاحام والدكتور عميحاي رغبي من الكلية االكاديمية بيت بيرل.

 

 

 
 

 

بيت بيرل تحدثت كلية  في  ةمديرة مركز تطوير الحياة املشترك د. ورود جيوس ي

راديو مكان مع اإلذاعي نادر أبو تامر حول مركز  -البارحة في برنامج على االجندة 

لتطوير  -رؤية ونشاطات  -تطوير الحياة املشتركة في الكلية االكاديمية بيت بيرل 

باشر على املجتمع متعدد املغير داخل الكلية والتأثير املباشر و حياة مشتركة 

د. عس ى ان ينبع التغيير في النهاية على يد خريجي وسفراء التربية الثقافات في البال 

 املعلمات واملعلمين . -

 .45-34لالستماع للمقابلة الرجاء الضغط على الرابط التالي بين الدقائق 

 

 
 
 

 

، رئيس قسم التاريخ في املعهد األكاديمي العربي د. مهند مصطفىمجلس التعليم العالي يمنح 

نرجو للدكتور مهند التوفيق والى ". מעוףللتربية شهادة تقدير بمناسبة تسلمه منحة "معوف 

 االمام في مسيرته األكاديمية.

 

 

 

مشروع "استعادة شجر البلوط"
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للبروفيسور قص ي حاج يحيى نشر فصل أكاديمي باللغة األملانية
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املشتركةمقابلة مع الدكتورة ورود جيوس ي حول مركز تطوير الحياة 
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مهند مصطفى شهادة التقدير مبروك للدكتور 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/mrakis/nfak_alzman/action/pages/balot.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/mrakis/nfak_alzman/action/pages/balot.aspx


 
 

 

 

الكلية، ( في املكتبة العربية هو نتاج العمل املشترك بين معرض امللصقات )بوسترات

 السيدة سميره ناصر بإرشادوطالبات سنة ثانية تخصص علوم اعدادي،  طالب

" مصطلح Fake News "ال واملدرسة اإلعدادية ب على اسم صويلح منصور. في عهد 

جزء من االخبار اليومية، والتداول السريع للمعلومات عبر وسائل  أصبحالذي 

التواصل املختلفة منها الصحيحة ومنها الخاطئة. أصبح من الواجب علينا كمربين 

التركيز على اكساب الطالب مهارات التفكير الناقد املتنوعة واهمها التمييز بين املصادر 

 ، تلخيص املعلومات وعرضها للقارئ.املوثوقة عن غيرها، وطرح االسئلة البحثية

 للمزيد

 

 

حاسوب في املعهد األكاديمي -تخصص رياضياتتم افتتاح معرض رسومات للطالبة الفنانة شروق نصر ناصر، طالبة 

  العربي للتربية في بيت بيرل.

أشرق في سالم" - Rise in peace" وقد منحت الفنانة شروق اسم

  ملعرضها.

، رئيس املعهد العربي، بفكرة اقامة ب. قص ي حاج يحيىوقد رحب 

املعرض وبارك للطالبة شروق افتتاح معرضها االول ووعد بدعم 

لطالب في شتى املجاالت. يمكن زيارة ومشاهدة معرض ابداعات ا

 للمزيد .رسومات الطالبة شروق في ساحة املكتبة العربية في بناية املكتبة املركزية في كلية بيت بيرل 

 

 
 

 

العربي للتربية، املدير  األكاديمي، رئيس املعهد ب. قص ي حاج يحيىالتقى 

العام لبلدية قلنسوة د. ايمن قشقوش والدكتور نشأت خشب، مدير 

قسم التربية في بلدية قلنسوة، من أجل التباحث في سبل التعاون بين 

املعهد العربي وقسم التربية في قلنسوة. وقد وافق الضيوف على 

لشروع به التواصل في موضوع "أكاديميا مدينة" والذي ينوي املعهد ا

وقد شاركت في االجتماع د. ايالنة  السنة الدراسية القادمة ان شاء هللا.

 .ملشتاين، مركزة وحدة االرشاد في كلية التربية

 
 
 

اعداديسنة ثانية علوم معرض ملصقات لطالبات 

معرض للطالبة شروق ناصر
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قلنسوةشروع "أكاديميا مدينة" في م اقتراح
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العربي للتربية،  األكاديميرئيس املعهد  يحيى،ب. قص ي حاج استقبل 

 הישראלי המרכזاعضاء جمعية " املركز االسرائيلي للتجديد" "

وقد عرض اعضاء الجمعية الفعاليات واألنشطة التي ". לחדשנות

تقوم بها الجمعية في املدارس في البالد. وقد تمت املوافقة على ادخال 

بية" وادخال برامج في "التنوير مشروع "تنمية التفكير في اللغة العر 

وتوجيه منهي من الطاقم األكاديمي  بإرشاداللغوي" في املدارس العربية 

 في املعهد في السنة الدراسية املقبلة ان شاء هللا.

 

 

 

 

 
 

، رئيس املعهد األكاديمي العربي القدير واملربي عبد الكريم ظاهرلألستاذ إدارة املعهد األكاديمي والطاقم األكاديمي واإلداري يبارك 

للتربية السابق ومن مؤسسيه، بمناسبة إصداره كتيب في موضوع " 

 والجريمة".  االنحراف

ومن الجدير بالذكر ان االستاذ عبد الكريم بعد خروجه للتقاعد 

 منها: قام بإصدار العديد من املؤلفات 

 التعليم في املجتمع العربي. مسيرة

 فصول مختارة في علم النفس.

  االنثروبولوجيا _علم االنسان.

 . הערבית בחברה וסטייה פשיעה סולחה

 نرجو لألستاذ ابي أحمد الصحة والعافية ومزيدا من الكتابة والعطاء بمشيئة هللا.

 

 

 
 

 

 לחדשנות הישראלי למרכז הערבי המכון בין פעולה שיתוף – تعاون بني املعهد العريب واملركز الإرسائييل للتجديد

بواسطة  20.6.19املركزة تقوى جبالي حتى الى  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 tikwa.jabali@beitberl.ac.il امليل:
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 עבד ראש המכון הערבי לשעבר מר' מאת חדש ספר פרסום-ظاهراصدار كتاب جديد للمربي القدير االستاذ عبد الكريم 

 אהר'ד ריםאלכ
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