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لقاء تربوي لطو اقم الرياضيات ،العلوم وطالب أكاديميا-صف من املعهد العربي في كلية بيت بيرل -מפגש
חינוכי לסגל המתמטיקה ,המדעים וסטודנטים מאקדמיה כיתה מהמכון הערבי במכללת בית ברל

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

ما أجملها من لحظات عندما تلتقي طواقم العلوم وممثلين عن طواقم
الرياضيات من املدارس اإلعدادية ابن سينا والحياة في مدينة كفر قاسم.
يرافقهم طالب العلوم من مشروع أكاديميا  -الصف من املعهد األكاديمي العربي
للتربية في كلية بيت بيرل تحت إرشاد ّ
مميز للدكتور إبراهيم عامر وبمشاركة
مديري املدارس للقاءات تربوية تهدف إلى إدخال كل جديد للمنظومة التعليمية
من أساليب حديثة ومواضيع ّ
شيقة كموضوع  STEMو PBLوالذي يدمج ما بين
العلوم والرياضيات والتكنولوجيا من أجل تطوير مهارات طالبنا وتحصيلهم
العلمي على املدى القريب والبعيد.
ّ
وفقنا هللا وإياكم ملا ُيحب ويرض ى .للمزيد
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لقاء مع د .آثار حاج يحيى في فضائية هال بعنوان " :اللغة العربية تواجه تحديات صعبة"  -ריאיון עם ד"ר אתאר
חאג' יחיא בטלוויזיה של "הלא" בנושא" :השפה הערבית מתמודדת עם אתגרים קשים"

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

ّ
لقاء مع الدكتوره آثارحاج يحيى ،محاضرة في قسم اللغة العربية ومركزة
أساسيات اللغة العربية في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت
بيرل .في فضائية هال في برنامج "هذا اليوم" ،وقد تحدثت فيه عن تحديات
اللغة العربية ،والصعوبات التي تواجه اللغة العربية واقترحت حلول
للنهوض بها .ملشاهدة اللقاء كامل

مشاركة د .خلوب قعوار في مؤتمر عقده قسم العالج بالتخاطب في كلية هداسا – השתתפותה של ד"ר ח'לוב קעואר
בכנס שנערך במכללה האקדמית הדסה

شاركت د .خلوب قعوار ،رئيسة مسار التربية الخاصة في املعهد األكاديمي العربي
للتربية في كلية بيت بيرل ،في مؤتمر عقده قسم العالج بالتخاطب في كلية هداسا،
اشترك فيه باحثون من جميع أنحاء العالم ،وكانت مشاركة د .خلوب في بحث
حول استعمال وسائل التقييم في السرد القصص ي لدى السامعين وال ّ
صم في جيل
املراهقة .حيث تشير نتائج البحث الى فروقات بين السامعين ّ
والصم ،في استعمال
وسائل التقييم عامة وبأنواعها خاصة .كما وجدت عالقة متبادلة بين القدرات
ً
تحديدا
الصرفية والنحوية واستعمال وسائل التقييم .وبرز بين هذه العالقات
العالقة العكسية بين األخطاء النحوية املتعلقة بأحرف الجر ،األخطاء الصرفية
املتعلقة باألفعال واستعمال وسائل التقييم .ملخص البحث📑

..................................................................................................................
مشاركة طالب العلوم ف المعهد األكاديم العرب ر
للتبية ف كلية بيت ربتل ف ر
مشوع :التوعية حول هدر الطعام -השתתפות
ي
ي
ي
ي
ي
הסטודנטים למדעים במכון האקדמי הערבי לחינוך במכללת בית ברל בפרויקט :מודעות לבזבוז מזון

ّ
بالحد من هدر الطعام،
انطالقا من اإليمان بأن التربية والتوعية من املمكن أن تساهما

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

انطلقت مبادرة بمشاركة مدرسة املستقبل االبتدائية في جلجولية ،طالب املعهد بإرشاد
الدكتور راجح شرقية وجمعية الجليل لألبحاث .تشمل هذه املبادرة بناء وحدات
ّ
تتضمن جوانب علمية ،بيئية ،تربوية ،اجتماعية ،دينية واقتصادية
تعليمية متعددة املجاالت ،بحيث
يتخلل تطبيقها وسائل تربوية متعددة ومتنوعة .للمزيد
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اس لتنامج "ندمج ونندمج" ف المعهد األكاديم العرب ر
يوم در ّ
للتبية -كلية بيت ربتل عت منظومة
ي
ي
ي
ي
الزوم  -יום עיון לתכנית "הכלה ושילוב" במכון הערבי -מכללת בית ברל בזום

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

"عندما تقرر أن تبدأ الرحلة ستظهر الطريق" ،بمقولة جالل
الدين الرومي
ُعقد بتاريخ  ،4.1.2022يوم دراس ّي لبرنامج "ندمج ونندمج" لفتح

مجال آخر لطالب املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل
إليجاد أماكن عمل في مدارس املجتمع العبري.
شارك بهذا املؤتمر ،نائب رئيسة الكلية للشؤون األكاديمية
ورئيس املعهد ومحاضرون أصحاب وظائف في املعهد إلى جانب
مسؤولين من معهد مجاالت (מרחבים) وممثلين عن قسم
ّ
التخصص بوزارة املعارف ونقابة املعلمين.

يحي بمناسبة صدور مقاله الجديد  -ברכות לד"ר יחסן חאג' יחיא לרגל פרסום מאמרו
تهنئة للدكتور إحسان حاج ر
האקדמי החדש

ّ
ُ
ّ
العربي للتربية تبارك للمحاضر د .إحسان حاج يحيى ،مركز التربية العملية في
إدارة املعهد األكاديمي
املعهد ،لنشره مقالة أكاديمية جديدة وبمشاركة باحثين اخرين:
Investigating students’ geometrical proofs through the lens of students’ definitions
والتي نشرت في املجلة األكاديمية:
Mathematics Education Research Journal
ألف مبروك وبالتوفيق في مسيرتك البحثية
إدارة املعهد
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تهنئة للدكتور مصطف بدران بمناسبة تعيينه عضوا ف الجمعية اإلرسائيلية لدراسات ر
الشق األوسط واإلسالم
ي

 -ברכות לד"ר מוסטפא בדראן לרגל מינויו לנציג מכללת בית ברל ב-אילמ"א

..................................
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل تبارك للمحاضر الدكتور
مصطفى بدران ،رئيس برنامج اللقب الثاني في "التربية والثقافة العربية في
إسرائيل" بمناسبة تعيينه ممثال عن كلية بيت بيرل في الجمعية اإلسرائيلية
لدراسات الشرق األوسط واإلسالم
بالتوفيق وإلى األمام
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