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حفل تخريج فوج جديد لطالب اللقب األول واللقب الثاني في املعهد – טקס הענקת תארים לתואר ראשון ולתואר
השני במכון הערבי
نبارك لجميع الخريجين من اللقب األول وشهادة التدريس ،حيث تخرجوا برفقة أهاليهم
وراق يليق بخريجاتنا وخريجينا.
ومحاضريهم الفخورين بإنجازاتهم ،خالل حفل مهيب ٍ
نتمنى لكم دوام التقدم والنجاح وأن تكونوا قدوة لطالبكم
املستقبليين.
ملشاهدة جميع الصور

..................................................................................................................
املعهد األكاديمي العربي بيت بيرل يفتح أبوابه ليوم مفتوح من جديد -היום הפתוח במכון האקדמי בית ברל
عقد يوم االثنين تاريخ  ،12/7/2021وبأجواء حماسية ومتفائلة اليوم املفتوح في املعهد العربي
..................................
األكاديمي في كلية بيت بيرل للتربية .وقد شارك خالل هذا اليوم العشرات من طالبات وطالب
الثانويات والخريجين ،املعنيين بااللتحاق في التعليم األكاديمي للسنة الدراسية القريبة
 ،2021/2022وخريجي اللقب األول املعنيين باستمرار مسيرتهم األكاديمية
وااللتحاق باللقب الثاني

..................................................................................................................
مشاركة بعض من محاضري املعهد بمؤتمرالجمعية االسرائيلية للتنور واللغة – השתתפות קבוצת מרצים מהמכון בכנס
האיגוד הישראלי לאוריינות ושפה
 ..................................خلوب قعوار من قسم التربية الخاصة ،و د .راما
اشترك د .سائد بشارة و د.
مانور و د .تامي يائير من قسم العبرية من املعهد األكاديمي العربي للتربية-كلية
بيت بيرل بمؤتمر الجمعية االسرائيلية للتنور واللغة.
ّ
قدم د .سائد محاضرة شيقة بعنوان عالقة الوعي الصوتي ،الوعي الصرفي
وفهم املقروء .وشاركت د .خلوب ببوستر عن بحثها بعنوان عالقة مضمون
ولغة القصة بإعادة سردها ،فهمها واستعمال مصطلحات ّ
تعبر عن الحالة
الداخلية للشخصيات
وشاركت د .راما ود .تامي ببوستر بعنوان تعليم العبرية كلغة ثانية :التغييرات
في إدراك التطور املنهي لدى الطالب العرب الذين يعلمون العبرية في التطبيق العملي اثناء دراستهم للقب ّ
األول .للمزيد

تهنئة للمحاضرة سمرحاج يح بفوز مشروعها ضمن مسابقة مركزاالبتكارواملبادرة -ברכות למרצה סמר חאג' יחיא ,על
זכייתה בפרויקט שלה בתחרות מרכז החדשנות במכללה
حص ل ل لللت ااحاض ل ل للرة في املعهد األكاديمي العربي للتربية في ّ
كلية بيت بيرل سم م مممر حاج يح على جائزة
ّ
املبللادرة من قبللل مركز تطوير املبللادرات في الكل ّيلة وللللش مقللابللل املش ل ل ل للرو
املمي الللذ بللادرت إليل
ّ
ّ
بإقامة مكتبة ّ
تعليمية مصل ل ل ّلورة ،يقوم طالب املعهد من مختل
(ديجيتالية) تضل ل للم دروّ
رقمية
التخ ّ
ص لص للات واملس للارات بتص للويرها وتوثيقها خالل فترة التطبيق في املدارّ وأرش للفتها في املكتبة
ّ
ّ
الديجيتالية .وقد أقيمت املكتبة في هذه املرحلة كمشرو تجريبي وسيتم توسيع ليشكل قاعدة
ّ
ّ
اإلبداعية املص ل للورة ،وللش بمس ل للاعدة الجائزة املالية
التفاعلية
بيانات تش ل للمل املاات من الدروّ
التي حظي بها املشل للرو  .نبارك للمحاض ممرة س مممرحاج يح بفوز مشل للروعها ضل للمن مسل للابقة
مركز االبتكار واملبادرة ونرجو لها املزيد من التقدم والنجاح بمسيرتها .للمزيد عن املبادرة
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شخصية الشهر
االسم:
الدكتورة صفية عرفات حسونة
هوايات:
قراءة الكتب ،وتحضيرالطعام والحلويات
شخصية قدوة:
"والدي رحمه هللا ،تعلمت منه ما معن الحياة"
اخر كتاب قرأته:
 40خطوة – أحمد الشقيري

يمكنكم إرسال أخباركم ومنشور اتكم للنشرة القادمة إلى املركزة تقوى جبالي حت  20/8/2021بواسطة امليل:
tikwa.jabali@beitberl.ac.il

