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..................................................................................................................
األكاديم بيت ربيل -יום פתוח במכון האקדמי הערבי בית ברל
العرب
يوم مفتوح حافل يف المعهد
ي
ي

ُعقد يوم األربعاء  ،13/16وبأجواء حماسية ومتفائلة اليوم املفتوح في املعهد العربي األكاديمي في كلية بيت
..................................
بيرل للتربية .بحسب بيان صادر عن املعهد ":شارك فيه
طالبات وطالب الثانويات والخريجين ،املعنيين بااللتحاق في التعليم األكاديمي للسنة الدراسية القريبة
 ،2022/2023وخريجي اللقب األول املعنيين باستمرار مسيرتهم األكاديمية وااللتحاق باللقب الثاني.
كما أتيحت الفرصة لجمهور الطالب والجمهور الواسع من الزوار التعرف عن قرب
على حرم املعهد واملسارات والتخصصات املختلفة التي ّ
تدرس فيه وشروط القبول.
ّ
التخصصات ومع رئيس املعهد،
بحيث تخلل اليوم لقاءات ُوجاهية مع رؤساء هذه
بروفيسور قص ي حاج يحيى والنائبة الدكتورة مروة صرصور.

..................................................................................................................
العال يف مدارس يف الطيبة  -השתתפות המכון הערבי בירידים להשכלה
مشاركة المعهد بعدة معارض التعليم
ي
גבוהה בבתי ספר תיכוניים בטייבה

..................................
شارك املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل اليوم في معارض التعليم العالي وذلك في
مدارس في عمال الثانوية على اسم املرحوم يوسف شاهين في مدينة الطيبة وفي
مدرسة عتيد الثانوية.
ّ
وقدم املعهد العربي في الكلية معلومات وإرشادات هامة ملجموعات التالميذ الذين
ّ
اهتموا في ّ
الدراسة في الكلية .وقد شاركت في املعرض املركزات اإلداريات منى حاج
يحيى ورباب برانس ي من قسم التسجيل من املعهد األكاديمي العربي في بيت بيرل.

ّ
المتفوقي -
األكاديم والطاقم اإلداري
التفوق الذي عقد اليوم يف الكلية احتفاء بالطاقم
مقتطفات من حفل
ر
ي
תמונות מטקס המצוינות לסגל האקדמי ולסגל המנהלי שנערך במכללה

التهاني ّ
والتبريكات للمحاضر ر ر ر ررات وامل اض ر ر ر رررين املتفوقين في ّ
ُت ّ
قدم ّ
التدريس في مس ر ر ر رراقات أكاديمية
ّ
محددة في املعهد االكاديمي للتربية في ّ
كلية بيت بيرل للسنة األكاديمية 2021\2020
كما حصلت املركزة اإلدارية عالية حاج يحيى على شهادة تقدير على اخالصها وتفانيها بعملها.
مبررارك ونرجو ل م ولجميع الطرراقم األكرراديمي في املعهررد مزيرردا من ّ
التمي وال ر ر ر ر ر ر ر ر رتررأل في ال ّتردريس في
السنة القادمة بمشيئة هللا .للمزيد

..................................................................................................................
ّ
ّ
المتفوق -
تهنئة للدكتور فادي نحاس بمناسبة حصوله عىل لقب المحاض
ברכות לד"ר פאדי נחאס לרגל זכייתו בפרס "מרצה מצטיין בהוראה" במכון הערבי

التهاني ّ
ّ
كلية بيت بيرل بأجمل ّ
تتقدم إدارة املعهد االكاديمي العربي للتربية في ّ
والتبريكات

ّ ..................................
املتفوق في ّ
ّ
ُ
التدريس للسنة األكاديمية  2021\2020الدكتور فادي نحاس
للمحاضر
ّ
ّ
والتمي !
مبارك ونرجو لك مواصلة النجاح ومزيدا من التأل

..................................................................................................................
ر

بيل  -כנס
األكاديم
المهن التابع للمعهد
المهن لمركز التوظيف
مؤتمر التوظيف
العرب لليبية بكلية بيت ر
ي
ي
ي
ي
הכוונה תעסוקתית שאירגן מרכז הקריירה של המכון האקדמי הערבי לחינוך במכללת בית ברל

عقررد بترراري  22.3مؤتمر التوظيف املنهي التررابع للمعهررد االكرراديمي العربي للتربيررة بكليررة بيررت بيرل.
..................................
شارك باملؤتمر العديد من املشغلين ،الجمعيات ،شبكات مدارس ومنظمات مختلفة هدفت جميعها
الى ادماج ودمج كوادر جدد بين طواقمها .افتتح املؤتمر بعروض ر ر ر ررات قص ر ر ر رريرة من قبل تفتي العلوم
بلواء تل ابيب ،تالها فقرة تعريفية عن رؤية معهد مجاالت (מרחבים) ودوره بدمج معلمين عرب في
املدارس في املجتمع اليهودي .للمزيد

..................................................................................................................
ر
ورشة عمل للطاقم األكاديم ف المعهد العرب ف موضوع ّ
الريادة واالبتكار يف اليبية –סדנה לסגל האקדמי במכון
ي ي
ي ي

הערבי בנושא חדשנות ויזמות בחינוך

ّ
إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية وبالتعاون مع مركز الريادة في كلية بيت بيرل ينظمان ورشة عمل للطاقم األكاديمي في
ّ
املعهد العربي في موضوع ّ
..................................
الريادة واالبتكار في التربية .وهدفت الورشة الى تحسين طرق وطرائ التدريس والتعلم بمساعدة
اليات من التجديد واالبتكار في التربية .للمزيد

طالب السنة الثانية والثالثة يف قسم اللغة العيية وآدابها يف زيارة لمدينة القدس  -סטודנטים שנה ב' וג' בחוג ללשון
וספרות עברית בסיור לירושלים

قام طالب السنة الثانية والثالثة في قسم اللغة العبرية وآدابها في املعهد العربي األكاديمي ،األسبوع املاض ي بجولة في القدس برفقة
املدربين التربويين الدكتور عبد الرحمن مرعي واملحاضرة سمرحاج يحيى
ترافقهم رئيسة القسم الدكتورة تامي يائير.
في بداية الجولة ،زار الطالب امل تبة الوطنية في جفعات رام ،وتجولوا
في القاعات املختلفة ،شاهدوا املجموعة اإلسالمية واليهودية،
واستمعوا إلى محاضرات حول مجموعة الخرائط الفريدة واملوسيقى
أغان نادرة لتعلم اللغة العبرية حول العالم .كما شاركوا في
التي تضم ٍ
نشاطات ممتعة وتعليمية حول البوسترات باللغة العبرية .للمزيد

..................................................................................................................
تهنئة للدكتور

زياد أبو حمد بمناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه  -ברכות לד"ר זיאד אבו חמד לרגל קבלת הדוקטורט

بالتهاني ّ
يسر إدارة املعهد أن ّ
تتقدم ّ
ّ
والتبريكات للمحاضر
د .زياد أبو حمد

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

بحصوله على درجة الدكتوراه 🎓
ّ
والسداد في مسيرتك األكاديمية بمشيئة هللا.
فخورون بك وبهذا االنجاز ،نتمنى لك التوفي
ألف مبروك والى األمام
مع فائ االحترام والتقدير،
ب .قص ي حاج يحيى ،رئيس املعهد وأعضاء اللجنة اإلدارية

..................................................................................................................
العرب بنجاح – סיום שבוע העבודה המעשית במכון הערבי בהצלחה
اختتام اسبوع التطبيقات المكثف يف المعهد
ي

ّ
اختتام األسبوع امل ثف للتطبيقات والتدريبات التربوية العملية في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل،
..................................
بحيث تواجد الطالبات والطالب ملدة أسبوع كامل في املدارس واألطر التربوية األخرى ،فيه ّ
تم تدريس وحدات تعليمية
كاملة ومتكاملة خالل هذا األسبوع .كما راف الطالبات والطالب في هذا األسبوع باإلضافة إلى املرشدين/ات التربويين/ات
درس في املعهد العربي في كلية بيت بيرلّ .
أيضا محاضرات ومحاضرون ملواضيع تربوية نظرية ومواضيع ّ
تخصص ُت ّ
تمي
الطالب في تطبي مبادرات وطرق وطرائ تدريس حديثة .للمزيد

يوم دراس ي بعنوان "الفنون املرئية في خدمة اللغة"  -יום עיון הוראה בין-תחומית :אומנות חזותית בשימוש השפה

ً
ً
عقدت الكلية األكاديمية بيت بيرل في املعهد يوما دراسيا بعنوان "الفنون املرئية في خدمة
اللغة" ،ملساق اللغة العبرية وآدابها بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم .وركز اليوم الدراس ي على
أهمية الفنون البصرية في تعليم اللغة العبرية كلغة ثانية.
نظم اليوم الدراس ي املعهد األكاديمي العربي للتربية برئاسة البروفيسور
قص ي حاج يحيى ،وقسم اللغة العبرية وآدابها في املعهد برئاسة الدكتورة
تامي يائير ،وقسم اللغات الذي يشرف على تدريس اللغة العبرية في
املدارس العربية التابعة لوزارة التربية والتعليم برئاسة املفت الدكتور
هاني موس ى.

..................................................................................................................
"شراكة" :استضافة طالب من املدرسة الثانوية عتيد النجاح من مدينة الطيبة في املعهد األكاديمي العربي للتربية– "שראכה":
אירוח תלמידים מתיכון "אל נג'אח" מטייבה במכון האקדמי הערבי לחינוך

استضاف املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل وضمن مشروع "شراكة" طالب فرعي ال يمياء
..................................
والبيولوجيا من املدرسة الثانوية عتيد النجاح من مدينة الطيبة وبإرشاد املعلمة واملربية ياسمين ناشف
واملربية دعاء حاج يحيى ،وهدفت الزيارة للتعرف على املعهد األكاديمي العربي وتوسيع آفاق
الطالب العلمية ومساعدتهم في تعزيز مفهومهم بالنسبة للمواضيع املدرسية حيث ّ
يتعرف
الطالب على طرق العمل في مختبرات العلوم بأساليب ّ
متقدمة والقيام بتجربة علمية
بسيطة .وكان في استقبال الطالب بروفيسور قص ّي حاج يحيى ،رئيس املعهد والدكتور

محمود تايه ،امل اضر في قسم العلوم والذي رافقهم في التجربة في املختبر .ومن الجدير
بالذكر أن املعلمة واملربية ياسمين ناشف هي ّ
خريجة قسم العلوم من املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية
بيت بيرل .للمزيد
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