
 
 

  

 

 ✔من املعهد األكاديمي العربي للتربية كلية بيت بيرل  �🁩🞓🁨�صور من حفل التخّرج 

 . مبروك للجميع ��

 للمزيد من الصور 

 

 

 

 

سينا في كفر قاسم بمديرها األستاذ ناشد بدير وبطاقمها  ابنقامت مدرسة 

التدريس ي في قسم العلوم بتكريم طالب قسم العلوم بمناسبة إنهاء التربية 

العربي للتربية  األكاديميصف" التابع للمعهد -العملية في برنامج "أكاديميا

 للمزيد .وبإشراف املرشد التربوي د. ابراهيم عامر

 

 

 

 
بادر طالب اللغة العبرية ومرشدتهم التربوية سمر حاج يحيى بإجراء مسابقة في فن املناظرة 

عززت لديهم مهارات واإللقاء، وقد القت املبادرة أصداء رائعة في أوساط الطالب، حيث 

 للمزيد اإللقاء وطالقة الحديث باللغة العبرية.

 

 

 

 

زيارة طالب مسار املتفوقين سنة ثانية من املعهد األكاديمي العربي للتربية في 

 ل برفقة طالب اجانب أوروبيين ملتحف الفنون في مدينة القدس.بيت بير 

 للمزيد
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                                         نيوز -معهد
 6/2019 ،9 نشرة

 

 -صف" لطالب قسم العلوم -حفل نهاية السنة الدراسية ملشروع "أكاديميا

-مبادرة رائعة من قبل طالب اللغة العبرية

2018/2019حفل تخريج اللقب األول في املعهد العربي 

.................................................................................................................. 
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 ارة طالب مسار املتفوقين سنة ثانية ملتحف الفنون في مدينة القدسيز 

https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/information/7flattolabia/pages/t5roj.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/sp/proj/pages/akdimia.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/sp/proj/pages/akdimia.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/sp/proj/pages/mobadara.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/sp/proj/pages/mobadara.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/mtsoyanim/projects/dream/pages/mt7af-fonon.aspx


 
 

 

 :2019االنتخابات البرملانية االسرئيلية )الكنسيت( 

 من النظام الحزبي املسيطر الى تبلور الكتلة املسيطرة.

 للمزيد

 

 

 

 

 

من معهدنا بتفوق من قسم اللغة دارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك لخريجة املعهد هبة غنام، والتي تخرجت هذا العام ا

اإلنجليزية، بحصولها على املرتبة األولى في مسابقة الشعر باللغة االنجليزية السنوية في جامعة بار ايالن 

بين طالب لغتهم األم االنجليزية. وقد أقيم حفل التكريم قبل يومين في الجامعة. هذا فخر ملعهدنا وفخر 

  .وبالتوفيق في مسيرتك األكاديمية والتربوية ملجتمعنا. ألف مبروك والى األمام

 

 

 
 

 
 

م املعهد األكاديمي العربي للتربية في بيت بيرل يوم األربعاء املوافق 
ّ
ًما يو  12/6/2019نظ

دراسًيا هدف إلى دعم وتشجيع طالب وطالبات املعهد في موضوع البحث األكاديمي، حيث 

يرى مركز األبحاث ان تطوير وتنمية البحث العلمي عند طالب املعهد بمثابة ركيزة مهمة 

لتخريج طالب يواكبون التطور البحثي والعلمي في العالم بشكل عام واملجتمع العربي بشكل 

 للمزيد .خاص

 
 
 
 
 
 

                        

 اللغة موضوع فيمشروع القصة من ابداع طالب مدرسة ابن سينا ب 

 األكاديميطالبات تخصص اللغة االنجليزية في املعهد  وبإرشاداالنجليزية 

املرشدة التربوية د. ريم بشارة وبالتعاون  وبإرشادالعربي للتربية في بيت بيرل 

 للمزيد مع معلمة اللغة االنجليزية في املدرسة املعلمة حنان ربيع.

 

 

 

 

 

 البرملانية اإلسرائيلية )الكنيست( االنتخابات ورقة بحثية للدكتور مهند مصطفى حول 

.................................................................................................................. 
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 لنيلها املرتبة األولى في مسابقة الشعر باللغة اإلنجليزية ألف مبروك لخريجة املعهد هبه غنام

.................................................................................................................. 
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 -يوم دراس ي لعرض أبحاث طالب املعهد األكاديمي العربي للتربية

 בב"ס אנגליתשפה ב הסיפור פרויקט  -كتاب القصة باللغة االنجليزية في مدرسة ابن سينا ب الطيبةمشروع 

 בטייבה ב סינא אבן

.................................................................................................................. 
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https://www.beitberl.ac.il/arabic/khdmatakadime/arb_lebr/arb_version/arb_bersomim/articl/pages/ant5abat.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_odot/deraei/m3ared/pages/drase.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/eng/activate/pages/ketabqesa.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/msarat/msrat/eng/activate/pages/ketabqesa.aspx


 
 

 

 

آثار شاركت املحاضرتان في املعهد األكاديمي العربي، الّدكتورة 

حاج يحيى وسمر حاج يحيى، بمؤتمر الجمعّية اإلسرائيلّية 

ذي تناول 
ّ
غة واملجتمع في جامعة تل_أبيب، وال

ّ
لدراسة الل

غوّية. عرضت الّدكتورة 
ّ
موضوع املساواة والعدالة االجتماعّية الل

آثار حاج يحيى دراستها حول القيم الجمعّية في منهج األدب 

انوّية،
ّ
بينما عرضت سمر حاج يحيى،  العربّي للمدارس الث

بمشاركة طاقم البحث العلمّي برئاسة بروفيسور إالنة شوهامي، 

غوّي في إسرائيل.
ّ
غة العربّية في املشهد الل

ّ
   دراستها حول مكانة الل

 

 

 

 

 حضرة الطاقم األكاديمي واالداري الكرام،

  عبير حداد تتقدم ادارة املعهد باحر التهاني والتبريكات للمحاضرة

ألف مبروك عبير ونتمنى لك  محاضر كبير مبدع"" بمناسبة حصولها على درجة

 التقدم والنجاح.دوام 

 ادارة املعهد مع االحترام 

 

تنشر فصال أكاديميا في كتاب تم نشره في األيام االخيرة  املحاضرة كاترين فرانكل

بموضوع "الحيز الطوبغرافي: قضايا ومالحظات هامشية". وقد قامت املحاضرة بعرض 

الكتاب على ب. قص ي حاج يحيى، رئيس املعهد العربي، الذي بارك لها نشرها الفصل 

هتماما كبيرا ملوضوع البحث األكاديمي. والجدير بالذكر أن إدارة املعهد العربي تولي ا

العلمي بين املحاضرين بواسطة دعم املحاضرين وتشجيعهم على إجراء األبحاث 

 ونشرها.

 

 

نظم مركز تطوير الحياة املشتركة في كلية بيت بيرل امسية االصالح في الديانات الثالث وكانت متميزة 

 للمزيد  بروعتها.

 

غة واملجتمعاملعلمة شاركت الّدكتورة آثار حاج يحيى و 
ّ
 سمر حاج يحيى بمؤتمر الجمعّية اإلسرائيلّية لدراسة الل
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 "לקבלתה דרגת "מרצה בכיר יצירתי חדאד עביר למרצה ברכות-ألف مبروك للمحاضرة عبير حداد

 בספר אקדמי פרק מפרסמת פרנקל קתרין המרצה -املحاضرة كاترين فرانكل تنشر فصال أكاديميا 

.................................................................................................................. 
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 בשלוש  בנושא התיקון החברתיודיון שבירת הצום  ערב -وإفطار جماعي في الديانات الثالث اإلصالحامسية 

 הדתות

بواسطة  20.7.19الى املركزة تقوى جبالي حتى  يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة

 tikwa.jabali@beitberl.ac.ilامليل:

https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/noqat/mabat/nshatat/pages/dianat.aspx
https://www.beitberl.ac.il/arabic/arb_stu/noqat/mabat/nshatat/pages/dianat.aspx
mailto:tikwa.jabali@beitberl.ac.il

