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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  ،18/5وبأجواء حماسية ومتفائلة اليوم املفتوح في املعهد العربي األكاديمي في كلية بيت بيرل
للتربية .حيث 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 .بحيث تخلل اليوم
ّ
التخصصات .للمزيد
لقاءات وجاهية مع رؤساء هذه

..................................................................................................................
االحتفال بالمرحلة النهائية من أولمبيادة العلوم – אירוע חגיגי של השלב האחרון באולימפיאדת המדעים

بأجواء مليئة بالسرور والفخر ألبناء املجتمع العربي تمت بتاريخ  17.5.2022املرحلة النهائية من
اولومبيادة العلوم للصفوف التاسعة تحت إشراف الدكتور إبراهيم عامر واألستاذ املشرف
..................................قاعة
التربوي ملواضيع العلوم والتكنولوجيا في وزارة التربية شفيع الجمال .حيث عقد هذا اليوم في
املكتبة املركزية في كلية بيت بيرل.
جدير بالذكر تواجد مشرفين تربويين وعلى رأسهم األستاذ يوسف عاص ي املشرف التربوي في
املدارس االعدادية العربية بلواء املركز ،مديرون ،رؤساء مجالس ومديري أقسام معارف،
معلمين ،ومرشدين.
كما وشارك في هذا العرس العلمي بروفسيور قص ي حاج يحيى رئيس املعهد العربي األكاديمي للتربية بيت بيرل .للمزيد

..................................................................................................................
مركز التوظيف المهن يستضيف محاض التنمية ر
البشية ستاذ رأشف قرطام لتقديم محاضة بعنوان ":قوة االنجاز"  -מרכז הקריירה
ي
אירח את אשרף קורטאם ,מאמן ומומחה בתחום פיתוח ומיצוי הפוטנציאל האישי להרצאה בנושא" :הכוח של הישגיות"

أقام مركز التوظيف املنهي في املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل ّ
وبالتعاون مع قسم
..................................
الستاج في املعهد فعالية احتفالية بعنوان "قوة اإلنجاز" مع املحاضر ورائد التنمية البشرية ،األستاذ
أشرف قرطام .اشترك في هذا اليوم جميع طالب الستاج في املعهد من جميع الورشات.
وشمل هذا اليوم عرضا لقصص نجاح محلية وعاملية وتجارب شخصية تؤكد على أهمية
ّ
التحديات والعراقيل في املسيرة املهنية.
التركيز على الهدف والتفكير اإليجابي رغم
ّ
تنظيم هذا اليوم ،وفكرة إقامته وحث الطالب على االشتراك به جاء بالتعاون مع د .صفية
حسونة عرفات وجميع مرشدي ورشات الستاج في املعهد :د .وسام بشارة ،د .إبراهيم
عامر ،د .زياد ابو حمد ود .هشام جبران.

تهنئة للدكتور وسام بشارة بمناسبة حصوله عىل درجة الدكتوراه – ברכות חמות לד"ר ויסאם בשארה לרגל קבלת הדוקטורט

بالتهاني ّ
كلية بيت بيرل أن ّ
تتقدم ّ
يسر إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية في ّ
ّ
والتبريكات للمحاضر ،د .وسام
بشارةّ ،
خريج معهدنا العربي ،بمناسبة نيله شهادة الدكتوراه في تدريس العلوم والتكنولوجيا من جامعة تل
أبيب.

والتقدير على هذا اإلنجاز ،ونرجو لك ّ
فخر لنا جميعا وكل االحترام ّ
ّ
والتميز في مسيرتك األكاديمية
التوفيق
بمشيئة هللا .مبارك وإلى األمام.
مع فائق االحترام،
ب .قص ّي حاج يحيى ،رئيس املعهد وأعضاء اللجنة اإلدارية

..................................................................................................................
تهنئة للدكتورة خلوب قعوار بمناسبة صدور مقالها الجديد -ברכות חמות לד"ר חלוב קעואר לרגל פרסום מאמרה האקדמי החדש

..................................
الدكتورة خلوب قعوار ،رئيسة مسار التربية الخاصة في املعهد العربي بيت بيرل ،بمناسبة نشر مقالها
ننهئ
األكاديمي حول االستيعاب وضيق التركيز لدى اليافعين العرب الذين يعانون من ضعف السمع ،في املجلة
األكاديمية  JSLHRالتي تختص في األبحاث في مجال النطق ،اللغة والسمع.
لك املزيد من التقدم والتوفيق في الكتابة األكاديمية 💐
بك ونتمنى ِ
نفتخر ِ
رابط لالطالع على املقال

..................................................................................................................
تهنئة لليوفيسور راجح رشقية بمناسبة حصوله عىل درجة بروفيسور مشارك – ברכות חמות לפרופ' ראג'ח שרקיה לרגל קבלת
דרגת פרופסור חבר

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

بالتهاني ّ
كلية بيت بيرل أن ّ
تتقدم ّ
يسر إدارة املعهد األكاديمي العربي للتربية في ّ
ّ
والتبريكات للمحاضر
ب .راجح شرقية ،لحصوله على الدرجة العلمية الرفيعة بروفيسور مشارك
فخورون بك وبهذا اإلنجاز ،نرجو لك التوفيق ّ
والسداد في مسيرتك األكاديمية بمشيئة هللا 💐
مع فائق االحترام والتقدير
ب .قص ي حاج يحيى ،رئيس املعهد وأعضاء اللجنة اإلداري

الثاب يف المعهد بعنوان " :اللغة يف مجتمع متعدد الثقافات"  -יום עיון לשתי תכניות התואר השני
نامج اللقب
اس لي ي
ي
يوم در ي
במכון בנושא" :השפה בחברה רב תרבותית"

ً
عقد املعهد األكاديمي العربي للتربية يوم اإلثنين في تاريخ ً 16.5.2022
يوما در ً
اسيا مشتركا لبرنامجي
اللقب الثاني "التربية والثقافة العربية" و"تعلم وتدريس اللغات" ،والذي تناول موض و و وووع "اللغة في
مجتمع متعوودد الثقووافووات" .اش و و و ووتموول برنووامج اليوم الوودرا و و و و و ي على محوواض و و و وورة
افتتوواحيووة وجلس و و و ووتين ،تخللهووا فقرات فنيووة .حض و و و وور اليوم الوودرا و و و و و ي طووالبووات
وطالب البرن ووامجين ومح وواض و و و وورون وض و و و وويوف من امل وودارس املختلف ووة واملجتمع
العربي .للمزيد

..................................................................................................................
عبي حداد يف ثالث مؤتمرات مختلفة  -השתתפות המרצה עביר חדד ,בשלושה כנסים שונים
مشاركة المحاضة ر

لقد شوواركت األستتتاذة عر ححدا املحاضوورة في املعهد األكاديمي العربي للتربية في الكلية األكاديمية بيت بيرل
في ثالث مؤتمرات خالل ش و و ووهر نيس و و ووان .حيث تطرقت إلى "األفالم الوثائقية في ص و و وونع التغيير حول موض و و وووع

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

االعتداءات الجنسووية وقتل النسوواء في املجتمع الفلسووطيني من خالل فيلم "دمى" وفلم "نسوواء الحرية
"
عقد املؤتمر األول في جامعه كوبنهاغن وكانت املداخلة حول فيلم "نس وواء الحرية" وأهميته في إحداث
التغيير .املؤتمر الثوواني كووان عبر منظومووة الزوم الووذي عقوود في معهوود "موفيووت" وتحوودثووت عن أهميووة
عرض فيلم "دمى" في املدارس وتأثيره على كسوور حاجز الصوومت حول موضوووع االعتداءات الجنسووية.
أما املؤتمر الثالث فكان في جامعه افيرو في البرتغال ً
أيضا املواضيع السابقة.
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