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إدارة املعهد تبارك للدكتوره نسرين رابي بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه  -הנהלת המכון האקדמי הערבי
לחינוך מברכת את ד"ר נסרין ראבי לרגל קבלת הדוקטורט
يسر إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية أن تتقدم بالتهاني والتبريكات للمحاضرة
د .نسرين رابي
بحصولها على درجة الدكتوراه ،كانت أطروحة الدكتوراه بإشراف:
ب.النا جومل ،مديرة قسم االدب-اللغة اإلنجليزية االمريكية بجامعة تل -أبيب The Department of English and American studies
تجدر اإلشارة ان د .نسرين هي خريجة مسار املتفوقين في معهدنا.
فخورين بهذا اإلنجاز ونرجو لك التوفيق والسداد في مسيرتك األكاديمية بمشيئة هللا.

..................................................................................................................
تهنئة للبروفيسور غالب عنابسة بمناسبة صدور كتابه الجديد بعنوان“ :رسالتان حول مسائل لها أبعاد مقدسة" –
ברכות לפרופ' ג'אלב ענאבסה לרגל פרסום ספרו החדש " :שני כתבי יד על סוגיות בעלות ממדים קדושים"

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

إدارة املعهد العربي تبارك للبروفيسور غالب عنابسة ،رئيس برنامج اللقب الثاني في برنامج "تدريس
ّ
وتعلم لغات" في املعهد العربي بمناسبة صدور كتابه الجديد ،بمشاركة د .نادر مصاروة وبروفيسور
يوسف سيدان" :رسالتان حول مسائل لها أبعاد مقدسة "والذي صدر عن دار النشر Noor
 Publishingنيويورك /أملانيا .وقد ّ
تضمن الكتاب رسالتين أي مخطوطتين منذ الفترة العثمانية في ظل املنافسة بين الكتاب التابعين
للمركز القدس ي والدمشقي حول ماهية األرض املقدسة وهل تعتبر دمشق هي األرض املقدسة؟

..................................................................................................................
إدارة املعهد تبارك للدكتور إحسان حاج يحيى بمناسبة نشر مقاله العلمي -הנהלת המכון האקדמי הערבי לחינוך
מברכת את ד"ר איחסאן חאג' יחיא לרגל פרסום מאמרו החדש

..................................
مبارك للدكتور احسان حاج يحيى نشر مقاله العلمي بعنوان:

Preservice teachers experience with digital formative assessment in
mathematics
في املجلة املرموقة:
International Journal of Mathematical Education in Science and Technology
الى األمام في مسيرتك البحثية

إدارة املعهد تبارك للدكتور علي وتد بمناسبة نشر مقاله الجديد -הנהלת המכון האקדמי הערבי לחינוך מברכת
את ד"ר עלי ותד לרגל פרסום מאמרו החדש
مبارك للدكتور علي وتد بمناسبة نشر مقاله العلمي:

An Anonymous Samaritan Bilingual Glossary Hebrew and
Arabic: Dating of the Manuscript and the Glossary, with an
Annotated Edition of the Text
في مجلة:
[ANES 57 [= Ancient Near Eastern Studies
الصادرة عن جامعة ملبورن في استراليا.
مبارك والى األمام في مسيرتك البحثية

..................................................................................................................
إدارة املعهد تبارك للدكتوره آثار حاج يحيى بمناسبة نشر مقالها الجديد -הנהלת המכון האקדמי הערבי לחינוך
מברכת את ד"ר אתאר חאג' יחיא לרגל פרסום מאמר החדש שלה

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

مقال جديد للدكتورة آثار حاج يحيى يحمل املقال عنوان:
"سندباد بري يصوغ تناقضات الحياة وتضارباتها"
املقال يتناول دراسة الصورة األوكسيمورونية في شعر أمجد ناصر.
نشر في "املجلة "وهي مجلة علمية محكمة صادرة عن مجمع اللغة العربية في الناصرة.
مبارك والى األمام في مسيرتك البحثية

..................................................................................................................
إدارة املعهد تتقدم بالشكر والتقدير للدكتور أسعد خالد والدكتور موس ى اغبارية بمناسبة خروجهما للتقاعد-
הנהלת המכון שמחה להודות בכבוד ובהערכה את ד"ר אסעד ח'אלד וד"ר מוסא אג'באריה לרגל יצאתם לגמלאות

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

يسر إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية أن ّ
ّ
تتقدم بخالص
ّ
ّ
الشكر ّ
والتقدير والثناء إلى:
الدكتور خالد أسعد
الدكتور موس ى إغبارية
بمناسبة خروجهما إلى التقاعد في نهاية السنة األكاديمية
األخيرة بعد أن امضيا سنوات طويلة في العمل األكاديمي
وتفان ،حيث كان لهما مساهمة هامة
بكل إخالص واجتهاد
ٍ
في رفع املستوى األكاديمي والبيداغوجي في املعهد العربي.
ّ
يوفقهما في مسيرتهما ّ
نسأل هللا ّ
عز ّ
ويمتعهما
وجل أن
ّ
بالصحة والعافية وهداة البال.
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