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تهنئة بمناسبة بداية الفصل الثاني -ברכות לפתיחת סמסטר ב'

نهنئكم ببداية الفصل الدراس ي الثاني ونعلمكم أن التعليم ينتظم عن
بعد في األسبوع األول وعلى أمل أن نستلم إرشادات جديدة من مجلس
التعليم العالي بالنسبة لكيفية مواصلة الدراسة بعد هذا املوعد.
ً
ً
ّ
وبالصحة ّ
ً
والسلمة
موفقا
تعليميا
إدارة املعهد العربي ترجو لكم فصل
للجميع إن شاء هللا.

..................................................................................................................
الطالبة فادية ناصر من بجروت منخفض الى االمتياز واللقب الثاني-

הסטודנטית פאדיה נאסר מבגרות נמוך ועד להצטיינות ולתואר השני במכון

ال يرتدي جميع األبطال عباءات ،فهم بيننا يكدحون ويتميزون رغم كل التحديات.
..................................
 33سنة ،زوجة وأم لطفلتين ،التحقت
الطالبة فادية ناصر ،البالغة من العمر
بالفوج األول للسنة التحضيرية في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل
بعد أن واجهت عقبات في إعادة بجروت اللغة العربية وهي في جيل 28سنة ،وتقع
على عاتقها مسؤوليات األمومة.
في حديث مع فادية ناصر قالت" :كان طموحي أن أصبح معلمة تربية خاصة ،وبعد
اجتهاد وبإرادتي وبدعم من املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل وعائلتي
أنهيت السنة التحضيرية بمعدل عال مما منحني استحقاق منحة مالية من املعهد.
من ثم تقدمت ملقابلة لتعليم التربية الخاصة واجتزتها بنجاح ألبدأ تعليم اللقب األول
في هذا املسار وحصلت على تفوق خلل دراستي" .للمزيد

..................................................................................................................
حوار مع الدكتوره خلوب قعوار حول موضوع تقبل

عسيري السمع والنطق في املجتمع -ריאיון עם ד"ר ח'לוב קעואר בנושא

שילובם של אנשים עם ליקוי שמיעה ודיבור בחברה

..................................
خلوب قعوار ،رئيسة مسار التربية الخاصة
شاهدوا اللقاء مع د.
في املعهد األكاديمي العربي بيت بيرل .تتحدث عن تقبل عسيري
السمع والنطق في املجتمع ،كضيفة في برنامج "إحنا لوين؟" على
قناة إحنا .TV
ملشاهدة اللقاء

تلخيص نهاية الفصل األول بطريقة مميزة لطالب شهادة التربية املوسيقية في

املعهد -סיכום סמסטר א' באופן ייחודי

לסטודנטים של תעודת החינוך המוסיקלי במכון

تلخيص للفصل األول من مساق التدريب العملي آللة
الجيتارة الكلسيكية ضمن تدريس شهادة التربية
ُ
املوسيقية والتي تدرس ألول مرة في املعهد العربي
األكاديمي بيت بيرل ومركز كيشت .بإرشاد مركز
البرنامج الدكتور محمد موس ى خلف.
شاهدوا معزوفات مختلفة نتاج تدريبات طلب
املعهد:
فيديو 1
فيديو 2

االسم:

شخصية الشهر

هذا االسم لي...
ٌ
آمال ٌ
ٌ
ألفٌ :
وآداب وآثار
وآالم
ٌ
ٌ
وثروة ٌ
ٌ
وثراء وثريا
ثاء :ثورة
ٌ
ٌ
ٌ
ٌ
وأريج ورهف وانبعاث
أحالم
ألف:
ٌ
ربيع ور ٌ
ٌ
ان ورهف ورؤى
راء ٌ :ز
هوايات:
القراءة ،الغوص في محيطات املعرفة والتأمل الفكري.
شخصية قدوة:

ً
من علمني جمالية األعماق وحب األرض مثبتا" :على هذه األرض ما يستحق الحياة"...
من وسع دائرة أحالمي وقدرتي على تخطي حدود الواقع مؤك ًدا" :على قدر أحالمنا تتسع األرض"...
ً
ً
من زاد للعربية جماال على جمالها ،فجعل منها مركب هوية وكينونة قائال" :أنا لغتي أنا"...
ً
من أجاد العزف على أوتار الغزل برقي وذوق
ناصحا" :بذوق األمير البديع الرفيع انتظرها"...
آخر كتاب قرأته:
"مي -ليالي إيزيس كوبيا" لواسيني األعرج
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