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انتقال مكاتب إدارة املعهد العربي وأصحاب الوظائف فيه إلى املبنى الجديد في فيرد  -603מעבר המשרדים של הנהלת המכון הערבי ובעלי
התפקידים למבנה החדש בורד 603

يسعد إدارة املعهد العربي مشاركتكم ببعض من صور االنتقال للمبنى الجديد في فيرد ،603
ّ
ال ّ
خصص لإلدارة ،ألصحاب الوظائف وللطاقم اإلداري.

يتم تقديم جميع الخدمات في هذا املبنى بشكل ناجع ومريح أكثر.
ذ

راجين هللا ان تكون سنة مثمرة وموفقة للجميع

..................................................................................................................
مبروك للدكتور هشام جبران بمناسبة صدور مقاله الجديد – ברכות לד"ר הישאם ג'ובראן לרגל פרסום מאמרו החדש

إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للدكتور هشام جبران ،محاضر في علوم التربية في املعهد،
..................................
بمناسبة نشر مقاله األكاديمي (بمشاركة باحثين آخرين):
COVID-19 related difficulties and perceived coping among university and college
students: the moderating role of media-related exposure and stress
والذي نشر في الجلة األكاديمية:
European Journal of Psychotraumatology
نرجو لك ً
مزيدا من البحث والكتابة العلمية
يمكنكم قراءة املقال من خالل الرابطhttps://ilog.io/SvCkYg1 :

..................................................................................................................
مشاركة الدكتورة خلوب قعوار في املؤتمرالدولي الختصاص

ي التخاطب – השתתפותה של ד"ר ח'לוב קעואר בכנס

הבינלאומי לקלינאי תקשורת

رئيسة مسار التربية الخاصة في املعهد األكاديمي العربي
شاركت د .خلوب قعوار،
..................................
للتربية ،في املؤتمر الدولي الختصاص ي التخاطب بعنوان:
Narrative Language and Digital Literacy Around the World: Helping
.Clinicians Know What to Do
يمكنكم مشاهدة الحاضرة عبر الرابط التالي 👇
https://ilog.io/N72yqd

مبروك ملحاضرات املعهد ،د .ورود جيوس ي ود .إيمان يونس بمناسبة صدور كتابهن الجديد ومبروك ل د .آثار حاج يحيى لنشرفصل لها في نفس الكتاب –ברכות
למרצות המכון ,ד"ר וורוד ג'יוסי וד"ר אימאן יונס ,לרגל פרסום ספרן החדש וברכות לד"ר אתאר חאג' יחיא לרגל פרסום פרק שלה באותו ספר

العربي :د .ورود ّ
ّ
جيوس ي ،رئيسة مركز تطوير
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك لحاضرات املعهد
الحياة املشتركة في ّ
كلية بيت بيرل ،د .إيمان يونس ،محاضرة كبيرة في قسم اللغة العربية وآدابها في املعهد،
ّ
بمناسبة صدور
كتابهن الجديد باللغة اإلنجليزية (إعداد) بمشاركة د .عينات برعم إيشيل ،مديرة مركز
بيت ياميما في بيت بيرل و د .إيالنه بأول-بنيامين ،عميدة كلية التربية في بيت بيرل
Eshel, E. B., Jayusi, W., Paul-Binyamin, I., & Younis, E. (2021). Jewish and Arab Childhood in
ّ .Israel: Contemporary Perspectives
والصادر عن دار نشرLexington Book :
في الكتاب فصالن لحاضرات املعهد ،نبارك ّ
لهن أيضا :د .ورود جيوس ي ود .ايالنه باول-بنيامين
.The Experience of Shared Childhood: Jewish and Arab Children in a Bilingual and Binational School
ّ
و د .آثارحاج يحيى ،مركزة أساسيات اللغة العربية في املعهدMulticulturalism in Lantern Library Education Program for Palestinian-Arab Children :

للمزيد

in Israel

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

صدور العدد الحادي عشر من مجلة الحصاد املحكمة – פרסום כרך מס'  11של כתב העת השפיט "אלחצאד"

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

يسعدنا إعالمكم عن صدور العدد الحادي عشر من مجلة الحصاد
ّ
الحكمة والصادرة عن املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل.
ّ
يحتوي هذا العدد على  8مقاالت أكاديمية محكمة و 3مراجعات كتب،
ً
ّ
إضافة الى مقدمة لرئيس التحرير وملخصات باإلنجليزية.
يقوم بتحرير الجلة بروفيسور علي وتد.
يمكنكم ّ
تصفح العدد  11واألعداد السابقة من خالل موقعنا
https://ilog.io/bn0yXxH

..................................................................................................................
مبروك للدكتورة عايدة نصر هللا بمناسبة صدور كتابها الجديد – ברכות לד"ר עאידה נסראללה לרגל פרסום ספרה החדש

 ..................................املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للدكتورة عايدة نصر هللا ،محاضرة كبيرة في
إدارة
املعهد ،بمناسبة صدور كتابها الجديد "יחפה"
نرجو لك ً
مزيدا من الكتابة واإلبداع
ِ

ّ

مبروك للبروفيسور غالب عنابسة تعيينه من قبل وزارة التربية في لجنة األدب العربي – ברכות לפרופ' ג'אלב ענאבסה לרגל מינויו כחבר בוועדה
לספרות ערבית של משרד החינוך
ّ
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية تبارك للبروفيسور غالب عنابسة ،رئيس برنامج اللقب
ّ ّ
ّ
الثاني في تدريس وتعلم اللغات ،بمناسبة تعيينه من قبل وزارة التربية في لجنة األدب العربي.

ّ
نرجو له التوفيق في خدمة التربية والتعليم وتعزيز اللغة العربية وآدابها وإلى األمام.

..................................................................................................................
سلسلة لقاءات تربوية تدمج ما بين العلوم ،الرياضيات والتكنولوجيا– סדרת מפגשים חינוכיים המשלבים מדע,
מתמטיקה וטכנולוגיה

..................................العلوم وممثلين عن طواقم الرياضيات من املدارس
في لقاء مثمر ومنهي اجتمعت طواقم
اإلعدادية ابن سينا والحياة في كفر قاسم ،يرافقهم طالب العلوم من مشروع أكاديميا-
الصف تحت إرشاد مميز للدكتور إبراهيم عامر،
محاضر كبير في قسم علوم الطبيعة ورئيس املسار
اإلعدادي في املعهد العربي األكاديمي بيت بيرل،
وبمشاركة مديري املدارس .للمزيد

..................................................................................................................
زيارة ب .قص

ّ

ّي حاج يحيى ،رئيس املعهد العربي ،و د .إحسان حاج يحيى ،مركزالتربية العملية ،للمدارس املشاركة في التربية العملية– ביקור פרופ' קוסאי

חאג' יחיא ,ראש המכון הערבי ,וד"ר איחסן חאג' יחיא ,רכז ההתנסות המעשית ,בבתי הספר המשתתפים בהתנסות המעשית

ّ
من أجل تعزيز ّ
شبيك بين املعهد األكاديمي العربي في كلية بيت بيرل واملدارس العربية الجاورة للمعهد ،قام
التعاون والت
..................................
ّ
بروفيسور قص ّي حاج يحيى ،رئيس املعهد بمشاركة الدكتور إحسان حاج يحيى ،مركز التربية العملية ،بزيارة بعض املدارس
في مدينة الطيرة وبحثوا مع مديرات املدارس تعزيز التربية العملية وسبل التعاون في مشاريع وبرامج تربوية وبداغوجية حديثة.

ّ

مشاركة املحاضرة عبير حداد في مهرجان االفالم االسالمي في تايوان  -השתתפות המרצה עביר חדאד ,בפסטיבל הסרטים
האסלאמי בטאיוואן

شاركت الحاضرة في املعهد العربي عبير حداد في املهرجان االسالمي في تايوان بتاريخ 24.10.2021
""Tafakkur- Muslim Film festival 2021 in Taiwan
وقد قدمت محاضرتها بعنوان "قتل النساء" بعد
عرض فيلمها نساء الحرية

شخصية الشهر
االسم:
بروفيسور غالب عنابسة
هوايات:
الرياضة وخاصة تنس الطاولة والقراءة

قدوة:
الصديق الكاتب الجزائري واسيني األعرج
اخر كتاب قرأته:
حكاية العربي األخير 2084وهي رو اية تصور ما آل إليه املجتمع العربي من تفكك وتحلل حتى
أصبحوا خارج التاريخ بال هوية وأرض بل شعوب ضائعة

يمكنكم إرسال أخباركم ومنشور اتكم للنشرة القادمة إلى تقوى جبالي حتى  20/11/2021بواسطة امليلtikwa.jabali@beitberl.ac.il :

