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تهنئة بمناسبة افتتاح السنة الدراسية األكاديمية الجديدة  -2021/2020ברכה לרגל פתיחת שנת הלימודים האקדמית
החדשה תשפ"א

بمناسبة افتتاح السنة الدراسية األكاديمية الجديدة ،2021/2020
يسرنا أن نتقدم لكل من الطاقم األكاديمي والطاقم اإلداري والطالب األعزاء بأطيب
التهاني واألمنيات ونرجو لكم سنة موفقة مثمرة وممتعة وصحية بمشيئة هللا.
مع خالص االحترام ،إدارة املعهد العربي.
..................................................................................................................
لقاء" زومي" الفتتاح السنة الدراسية للطاقم األكاديمي واإلداري في املعهد األكاديمي العربي -מפגש "זום" של אירוע
פתיחת שנת הלימודים תשפ"א במכון האקדמי הערבי לחינוך

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

صور من افتتاحية السنة الدراسية الجديدة ،حيث تم تنظيم لقاء عن بعد عبر منظومة الزوم

..................................................................................................................
تهنئة للمحاضر املتفوق في املعهد العربي للسنة الدراسية  - 2019/2020ברכות למרצה המצטיין במכון הערבי לשנת
הלימודים תש"פ

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

أجمل التبريكات للمحاضر املتفوق في التدريس للسنة الدراسية2019/2020
نقدم التهاني إلى :الدكتور ابراهيم عامر
لحصوله على لقب" املحاضر املتفوق في التدريس "للسنة الدراسية
2019/2020.
نأمل أن يكون املحاضر الدكتور ابراهيم عامر نموذجا لسائر املحاضرين في
املعهد ،وأن ترتفع جودة التدريس أكثر فأكثر

إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للدكتوره مروة صرصور بمناسبة قبولها في برنامج ألوموت -הנהלת המכון
האקדמי הערבי לחינוך מברכת את ד"ר מרואה סרסור לרגל קבלתה לתכנית אלומות
بمناسبة قبولها في البرنامج األكاديمي املرموق في معهد موفيت" ألوموت -
برنامج ّرواد تدريب املعلمين األكاديميين".
هذا فخر للمعهد وللكلية !مشاركتك في هذا البرنامج الهام ستجلب
ملعهدنا وللكلية كثيرا من املعارف واملهارات في مجال التطور القيادي
واإلداري في تأهيل املعلمين.

..................................................................................................................
مشروع" إحياء الذكرى "الذي يهدف الى إحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق في املجتمع العربي -פרויקט "ההנצחה"
שמטרתו להנציח את קורבנות תאונות הדרכים בחברה הערבית

..................................
املشروع بتعاون بين املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل ووزارة التربية .وقد
أشرف على هذا املشروع الهام الطالب أمين صرصور ،سنة ثالثة لغة إنجليزية في املعهد ،وقد
شاركت طالبات املعهد في اعداد كتيبات عن املشروع :أمارة صرصور ،عبير ابو زايد ،بهان
صرصور ،نداء صرصور ،أزهار عاص ي للمزيد

..................................................................................................................
اصدار ّ
كراسة تعليمية-تربوية تحت عنوان ":مسيرتي إلى العمل املجتمعي" – פרסום חוברת חינוכית תחת הכותרת :
"המסע שלי לעבודה בקהילה"
كراسة" مسيرتي إلى العمل املجتمعي "وكل األفكار واملعايير التي تحتوي عليها هي نتاج عمل
..................................
فكري ملجموعة مهنية متعلمة تطورت من خالل مساق في برنامج التربية الالمنهجية في املعهد
األكاديمي العربي في كلية بيت بيرل والذي قام بتركيزه املحاضر في املعهد العربي د .هشام
جبران .
وقد قام بتطوير وكتابة الكراسة :فداء جابر-ناشف | زكاء خطيب | وفاء مبروك | فدوى
عاص ي | عدن عبد القادر | استبرق عويوي
وبإشراف ومرافقة وإرشاد املحاضرة في املعهد العربي برفنيه إيراني .لتصفح الكراسة

كتاب جديد للدكتوره عايدة نصر هللا بعنوان ":أربعون ً
وجها لعبد هللا " -ספר חדש מאת ד"ר עאידה נסראללה
שכותרתו" :ארבעים פרצופים של עבדאללה"
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية
تبارك للدكتوره عايدة نصر هللا بمناسبة صدور كتابها الجديد" :أربعون ً
وجها
لعبد هللا" ،عن دار نشر الوسط اآلن في رام هللا
مبارك وبالتوفيق في مسيرتك البحثية واإلبداعية.

..................................................................................................................
تهنئة :مقال أكاديمي جديد للدكتور مؤنس طيبي بمشاركة باحثين أتراك – ברכות :מאמר חדש של ד"ר מואניס טיבי,
בהשתתפות חוקרים טורקים
..................................للدكتور مؤنس طيبي بمناسبة نشر مقاله
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك
بعنوان "" DEVELOPMENT OF ONLINE COURSE SATISFACTION SCALE
لتصفح المقال

..................................................................................................................
تهنئة للدكتور علي وتد بمناسبة نشر مقاله " :עיון בסוגיה לשונית בספר" שרח אם בחקותי "לנפיס אלדין אבו אלפרג '
אבן אלכת'אר מאה ”)- (13מאמר חדש מאת ד"ר עלי ותד

..................................
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للدكتور علي وتد بمناسبة نشر مقاله " :עיון
בסוגיה לשונית בספר" שרח אם בחקותי "לנפיס אלדין אבו אלפרג 'אבן
אלכת'אר מאה ( )13في املجلة األكاديمية املرموقة  JSSوالتي تنشر في اوكسفورد.
مبارك وبالتوفيق في مسيرتك البحثية.

..................................................................................................................
ّ
صدور العدد العاشر من مجلة الحصاد املحكمة  --יצא לאור כרך מס'  10של כתב העת השפיט "אלחצאד"
..................................

مجلة الحصاد هي مجلة أكاديمية محكمة تصدر عن املعهد األكاديمي العربي
للتربية في كلية بيت بيرل .ويرأس تحرير مجلة الحصاد د .علي وتد ،وأعضاء هيئة
التحرير :د .صفية حسونة-عرفات ،د .مهند مصطفى و د .ورود جيوس ي .
وللمجلة هيئة استشارية مكونة من  13أكاديميا عربيا ويهوديا .يحتوي العدد
العاشر على  8مقاالت أكاديمية ومراجعتين لكتب حديثة .كما يحتوي العدد
العاشر على ملخصات في اللغة اإلنجليزية.

"البحث عن الكنز" فعالية تربوية إلحياء ذكرى مجزرة كفر قاسم –"חפש את המטמון" אירוע חינוכי לזכר הטבח כפר
קאסם
من أجل احياء ذكرى مجزرة كفر قاسم
قام ابن كفر قاسم
د .ابراهيم عامر ،املحاضر واملرشد التربوي في املعهد
بفعالية "البحث عن الكنز" ملسار املجزرة
بمشاركة العديد من طالب املدارس وأهالي البلد.

يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة الى املركزة تقوى جبالي حتى  20/11/2020بواسطة امليلtikwa.jabali@beitberl.ac.il :

