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تهنئة بمناسبة بداية السنة الدراسية الجديدة – ברכות לרגל תחילת שנת הלימודים החדשה

ذ

إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل ترجو
ّ
خريجات ّ
والتميز لجميع ّ
وخريجي املعهد وطالباته
التوفيق والنجاح
وطالبه الذين يبدؤون هذا االسبوع سنة دراسية جديدة في
مختلف األطر التربوية في البالد .سنة تعليمية موفقة وهادئة
ّ
وبالصحة والسالمة للجميع.
كل عام وأنتم بخير
عنهم :ب .قص ّي حاج يحيى
رئيس املعهد

..................................................................................................................
بروفيسور غالب عنابسة ،يتحدث عن رحيل بروفيسور محمود غنايم رحمه هللا -פרופ' גאלב ענאבסה ,על
חייו של המנוח פרופ' מחמוד גנאים ז"ל

..................................
ّ
بروفيسور غالب عنابسة ،رئيس اللقب الثاني بتدريس وتعلم لغات في املعهد ،يتحدث عن رحيل
البروفيسور محمود غنايم رحمه هللا .حيث عمل في املعهد األكاديمي العربي للتربية بيت بيرل بين
 2004-1988وكان رئيس قسم مركز دراسات االدب العربي.

ملشاهدة املقالة الكاملة
..................................................................................................................
ّ

فيلم قصي ّ
ممي لمركز االبتكار والمبادرة يف الكلية األكاديمية بيت بيل – סרטון מעניין של מרכז החדשנות
והיוזמות במכללה האקדמית בית ברל

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

مركز االبتكار واملبادرة في كلية بيت بيرل هو فرصتكم إلخراج أفكاركم
وابتكاراتكم الى النور

من هنا يبدأ التغيير ،االبتكار واإلبداع في حقل التربية والتعليم
طالب ومحاضرين .انضموا الى ٌمسرع االبتكارات .نحن نؤمن بكم!

لمشاهدة الفيلم

االستعدادات في أوجها لتجهيزمبنى إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية الجديد – ההכנות בעיצומן לקראת מעברו של המכון
האקדמי הערבי לחינוך לבניין החדש

يسعد ادارة المعهد العرب مشاركتكم ببعض الصور من االستعدادات ر
والتميمات القائمة عىل
ي
ى
ُ
ى
للمبن الجديد يف رفتد  ،603المعد لإلدارة المعهد
قدم وساق
وأصحاب الوظائف.
ى
بحيث سيتم االنتقال إليه يف بداية السنة الدراسية الجديدة
 .2022-2021تعمل اإلدارة عىل استقبالكم ىف ال ى
مبن بحلة
ي
ر
الن تحتاجونها بشكل ناجع
جديدة لتقديم جميع الخدمات ي
ومري ح ر
أكت.
ر رى
اجي هللا ان تكون سنة مثمرة وموفقة للجميع.
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