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املعهد األكاديمي العربي يعقد في بيت بيرل أيام مفتوحة عبر منظومة

الزوم -המכון האקדמי הערבי בבית ברל

מארגן ימים פתוחים באמצעות מערכת הזום

عقد املعهد األكاديمي العربي بيت بيرل أيام مفتوحة للمدارس
الثانوية في مدينتي الطيبة وكفر قاسم.
واشترك باملداخالت البروفيسور قص ي حاج يحيى رئيس املعهد،
وكال املحاضرين الدكتور هشام جبران والدكتورة ورود جيوس ي.

..................................................................................................................
كيف نتأقلم؟ تحديات أطفالنا في التعلم عن بعد ودورنا كأهالي في مواجهتها -איך מתמודדים? האתגרים העומדים בפני
הילדים שלנו בלמידה מרחוק ותפקידנו כהורים

..................................
قصيرة ومثرية تتطرق لوجهات نظر مختلفة في مجال صحة ورفاه األطفال خالل اإلغالق.
عقد بتاريخ  20.1.21ثالث محاضرات
قدمتها جمعية جوشن بالتعاون مع املعهد األكاديمي العربي بيت بيرل .حيث تمحورت املحاضرات حول املواضيع التالية:
اضطراب الحركة ونقص االنتباه لدى األطفال .حوار مع بروفيسور لطفي جابر ،أخصائي طب أطفال ،تحاوره ريم يحيى ،أخصائية
علم النفس االجتماعي
• الجوانب اإلدراكية للتعلم عن بعد ،محاضرة يقدمها د .هشام
جبران ،محاضر في املعهد األكاديمي العربي للتربية -كلية بيت بيرل
• التعامل العاطفي وتطوير املناعة النفسية لدى األهل واألطفال في ظل
الجائحة ،محاضرة تقدمها السيدة نبيلة محسن عنبوس ي ،أخصائية
نفسية عالجية وتربوية
ملشاهدة املحاضرات الثالثة <<<
..................................................................................................................

مقالة صحفية جديدة للدكتور سمير الحاج  -מאמר בעיתון "אלקודס" מאת ד"ר סמיר אלחאג'

نشرت صحيفة " القدس العربي" مقالة جديدة للدكتور سمير الحاج وهو محاضر في
..................................
املعهد العربي بيت بيرل بعنوان:

"الشاعر فوزي البكري… ُص ْعلوك القدس القديمة"
لتصفح املقال>>>

َ
لقاء اخر ضمن سلسة لقاءات استكمال في موضوع

دمج مفاهيم وقيم ونهج هايتك هاي ملحاضري ومرشدي املعهد -מפגש

נוסף בסדרת מפגשי ההשתלמות בנושא שילוב הערכים של הייטק היי למרצים ולמדפ"ים של המכון הערבי

َ
عقد املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل لقاء اخر
لسلسة لقاءات ضمن استكمال دمج مفاهيم وقيم ونهج هايتك هاي
ملحاضري ومرشدي املعهد بتاريخ  ،19.1.21حيث استضافت الكلية
هذه املرة الباحثة واملرشدة ادي كايروز والتي تعمل كمرشدة موجهة
من شبكة هاي تك هاي في سان دييجو بكاليفورنيا
تضمن اللقاء ورشة عمل إبداعية شارك بها محاضرو املعهد بهدف
تسليط الضوء على قيمتين :العدالة ( )equityواإلنصاف ( . )justiceتم تعزيز ثقافة
التحاور والتعلم املشترك على نطاق محلي وأيضا عالمي بحيث أبدع املرشدون في إثراء
النقاش وإشراك خبراتهم .وخالل اللقاء تم أيضا عرض نماذج ملدارس في البالد وخارجها
قد تبنوا هذه األسس والفكر كنهج في األطر التربوية املختلفة.
للمزيد<<<

..................................................................................................................
تهنئة للدكتوره ورود جيوسي بمناسبة نشرها فصل أكاديمي في كتاب "מרחבים משותפים" -

ברכות חמות לד"ר ורוד ג'יוסי

לרגל פרסום פרק אקדמי שלה בספר "מרחבים משותפים"

إدارة املعهد تبارك للمحاضرة الدكتورة ورود جيوس ي رئيسة مسار فوق االبتدائي ومديرة مركز تطوير
..................................
الحياة املشتركة في املعهد األكاديمي العربي.
بمناسبة نشر فصل بعنوان ":اختيار حيز االغلبية" "הבחירה במרחב של
הרוב" في كتاب "מרחבים משותפים" تحرير ד"ר אילנה פאול-בנימין
וד"ר רוני ריינגולד.
مبارك والى األمام في مسيرتك البحثية

..................................................................................................................
"تظهر املعطيات :املجتمع العربي يخش

ى الكورونا ولكن اللقاح أيضا" بقلم الدكتور هشام جبران -הנתונים מראים:

בחברה הערבית חוששים מהקורונה ,אך גם מהחיסון .כתב ד"ר הישאם ג'ובראן.

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

نشرت صحيفة " גלובס" مقال جديد للمحاضر في املعهد العربي األكاديمي بيت بيرل
الدكتور هشام جبران بعنوان
" הנתונים מראים :בחברה הערבית חוששים מהקורונה ,אך גם
מהחיסון"

من األيام املفتوحة السنة املاضية

يمكنكم ارسال اخباركم ومنشوراتكم للنشرة القادمة الى املركزة تقوى جبالي حتى  20/2/2021بواسطة امليل:
tikwa.jabali@beitberl.ac.il

