معهد-نيوز
نشرة 1/2019 ،15

ّ
ّ
املتفوقون في املعهد العربي للعام الدراس ي  2019-2018وتكريم املركزة اإلدارية سلوى برانس ي-
املحاضرون
המרצים המצטיינים במכון הערבי בתשע"ט ותעודת הוקרה
לרכזת המנהלית סלוא בראנסי

إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للمحاضرات واملحاضرين املتفوقين في املعهد العربي
ّ
خاصة وفي الكلية عامة وترجو لهم ولبقية املحاضرين مزيدا من ّ
التفوق
والتميز
هللا.
بمشيئة
وقد حاز كل من د .راما منور واالستاذ أمين يوسف على لقب املحاضر املتفوق
لهذه السنة وحصلت املحاضرة املبدعة عبير حداد على التفوق في تمرير
املحوسبة.
املحاضرات
كما حصلت املركزة اإلدارية سلوى برانس ي على شهادة تقدير على اخالصها
وتفانيها بعملها.

..................................................................................................................
لقاء السمنار األكاديمي األول عنوان :املعنى السياقي للكلمة في النص حسب املنهج :الشكلي ،اللفظي ،الترتيلي -
מפגש הסמינר המחלקתי במכון הערבי :בשיר ותד -פירוש המילה לפי השיטה :צורה ,מבטא וסדר משפטים

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

لقد قدم األستاذ بشير وتد املحاضر في قسم علم الحاسوب،
مداخلة أكاديمية شيقة في موضوع "املعنى السياقي :حسب
املنهج الشكلي اللفظي الترتيلي".
وأثناء املداخلة وبعد نهايتها تم اإلجابة عن أسئلة املحاضرات
واملحاضرين وطالب مشاركين ونقاش موضوع املداخلة .ومن
الجدير ذكره ،أن املعهد العربي يولي اهتماما بالغا للتضامن
االجتماعي والتشبيك املعرفي للطاقم األكاديمي فيه وقام بتنظيم
هذه الندوة الثقافية الشهرية من أجل تعزيز هذا التشبيك
والتكتل االجتماعي لطاقمه األكاديمي .للمزيد

..................................................................................................................
يوم اللغة العبرية في املعهد األكاديمي العربي للتربية  -יום הלשון העברית במכון הערבי תש"ף

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

شارك طالب اللغة العبرية اليوم في يوم اللغة العبرية.
تحدثت الطالبة أسماء ريان عن اليعزر بن يهودا
ودوره في إحياء اللغة العبرية وكذلك ّ
تضمنت
فعاليات تحد ومسابقات في موضوع اللغة العبرية من
إعداد الطالبتين ،سندس عبادي ونيروز جبارة .وقد
ختم اليوم د .علي وتد في مداخلة في موضوع كلمات
"תחייה ונס" .للمزيد

خريجة املعهد األكاديمي العربي للتربية ،رشا جابر من معلمة الى مبرمجة في الهايتك -בוגרת המכון האקדמי הערבי
לחינוך ראשה ג'אבר ממורה למתכנתת בהיי-טק

رشا جابر طالبة املعهد العربي األكاديمي من معلمة
بتخصص الرياضيات والحاسوب ملبرمجة في الهايتك

كنت طالبة طموحة واصبحت معلمة طموحة
فحققت حلمك
للمقابلة

..................................................................................................................
مشاركة طالب

املعهد العربي في ورشات محاكاة في التربية في مركز املحاكاة في كلية بيت بيرل – סטודנטים במכון הערבי

השתתפו בסדנאות סימולציה במרכז הסימולציה במכללת בית ברל

..................................رات االتصال والتواصل في
خالل الورشة تدرب الطالب على مها
حاالت الصراع وكيفية تحويل الصراع الى تجربة نتعلم منها من خالل
دعوة األخر للحوار والتفاهم معه.
عن طريق التعامل مع حاالت الرفض واإلصغاء الفعال ،الدعوة
للتعاون وخلق لغة مشتركة من أجل حل الصراع .للمزيد

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

الكلية األكاديمية بيت بيرل ّ
تكرم بروفيسور محمد أمارة لنيله األستاذية الكاملة  -המכללה האקדמית בבית ברל
מכבדת את פרופ' מוחמד אמארה לרגל קבלתו דרגת פרופ' מן המניין

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

ّ
نظم كل من قسم اللغة اإلنجليزية وبرنامج اللقب الثاني في
ّ
تدريس وتعلم اللغات في املعهد األكاديمي العربي للتربية ،حفال
لتكريم بروفيسور محمد أمارة لنيله األستاذية الكاملة من قبل
مجلس التعليم العالي في البالد .وقد شارك في حفل التكريم
أصحاب الوظائف األكاديمية ومحاضرون من الكلية األكاديمية
بيت بيرل ،مبروك والى األمام .للمزيد

حصاد أسبوع التطبيقات لطالب اللغة العبرية-

התוצר של שבוע העבודה המעשית ,ינואר 2020

تالميذ املدرسة قاموا بكتابة رسائل شكر مؤثرة لطالب الكلية على املجهود الذي
بذلوه في تخطيط وتنفيذ الدروس والفعاليات خالل هذا األسبوع.
بوركت جهودكم طالبنا األعزاء
للمزيد

..................................................................................................................
جلسة مع مندوبي مركز "ماهيتي" -מפגש עם נציגי מרכז "מהותי"

ُعقدت يوم الخميس املاض ي جلسة مع مندوبين من مركز "ماهيتي"
מהותי التابع ملجموعات "اريسون  "arisonالعاملية وإدارة املعهد
..................................
األكاديمي العربي للتربية ،وذلك بهدف بحث سبل التعاون بين
االثنينُ .ي ّ
قدم مركز "ماهيتي" ورشات إبداعية بروح التربية
الالمنهجية تهدف للتعرف على أهمية السالم الداخلي وتأثيره على
الناس وعلى البيئة الخارجية .بادر وخطط إلقامة هذه الجلسة
ّ
األستاذ نشأت عياد مركز في "ماهيتي".

مقتطفات من حفل التفوق

يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة الى املركزة تقوى جبالي حتى  20/2/2020بواسطة امليلtikwa.jabali@beitberl.ac.il :

