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املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل في معرض التعليم العالي في املدرسة العربية الشاملة اورط الرملة
ة ة ة ة مم لي
أقيم في املدرسة ة ة ةةل املة يل اماة ة ة ةةالتل امرا امةلتل للة امملتيم املا ي ا
امثواني عا ة ةةة في املدارة املة يل لا أته لو ة ةةاعدرام ماوتلاام متدراس ة ةةل املتيا ماوتلاام
الخميار لوض ة ةةوة امدراس ة ةةل ماملوسة ة ةو ة ةةل افياهذايلمل مقد لثت امللاد املة ي في ا امللة
الدكتوره صفية حسونة عرفات ،رئيول لةكز افبحاث ملةكزة اموماج في امللاد املة يمل

..................................................................................................................
طالب اللقب الثاني في برنامج التربية والثقافة في لفتة جميلة

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

ط ب امتقب امثاني في امللاد افياهذمي املة ي متتربيل في بةنالج امتربيل مامثقافل في مفمل
تايتل باناسبل لنح مقب بةمفيوور حاضة املواق مرئيس امللاد قص ي حاج يحيى.

..................................................................................................................
سلسلة لقاءات مشتركة بين طالب عرب من مدرسة السالم اإلعدادية مع طالب يهود من مدرسة علوميم رمات هشارون ضمن مشروع نفق
الزمن -סדרה של מפגשים משותפים בין תלמידים ערבים מבית ספר "אלסלאם" בטייבה עם תלמידים יהודים מבית ספר עלומים ברמת
השרון במסגרת פרויקט מנהרת הזמן

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

أقيم امتقاء في لدرسل امو م اإلعداهذل ،رحب لدذة املدرسل افسماذ إبةا يم هعوان
بامضيوف فور مصومام ،ماحدث عا أ ايل الحياة املاتركل مهمر الجيه ام اعد في
انجاحاامل ملا ثم قدم االسماذ ناأت عياه ،لةكز املاةمة ،شةحا بويطا عا لدذنل
امطيبل محث امط ب على للةفل ااريخااة ثقافتاا محياراا االتمااعيل تنبا ا ى تنبمل
اخته امتقاء مرشات تلارف تدذدة بةمح امملتيم ام لناجي ،حيث قاه ملةر امورشات
متاجاوعات ،لةشدمن عةب مياوه ،بانسجام متلامنمل متازيد لا ام ور

..................................................................................................................
مبروك للدكتوره عايدة نصرهللا-

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

لبرمك متدكموره ما حاضةة في امللاد افياهذمي املة ي متتربيل عايدة نصرهللا باناسبل
فوز ا بفنانل امااة في تاليل امبحث عا امفا امنووي مالجندر في اسةائيهمل
نةتو ماا امموفيق.
مم فح أعاال امفناة امدكموره عاذدة ن ة هللا

يوم دراس ي في قسم اللغة العبرية اعنوان :طرق تقييم ومساهمة األلعاب التعليمية في فئتين عمريتين في املدارس العربية :املدارس االبتدا ية
واإلعدادية -יום עיון :דרכי הערכה והתרומה של משחקים לימודיים בשתי חטיבות גיל בבתי הספר הערביים :יסודי וחטיבת ביניים
יום העיון התקיים במכללה האקדמית בית ברל ביום שלישי 26 ,בפברואר  .2019הוא אורגן
על ידי המכון האקדמי הערבי לחינוך בראשותו של פרופ' קוסאי חאג' יחיא והחוג ללשון
ולספרות עברית במכון בראשותה של ד"ר תמי יאיר ועל ידי הפיקוח על הוראת העברית
בבתי ספר ערביים במשרד החינוך בראשותו של המפמ"ר ,ד"ר האני מוסא .עוד

..................................................................................................................
كيف تصبح ً
معلما عبر االنترنت؟ -איך להיות מורה באמצעות האינטרנט?
ام عقد امتقاء امثامث متندمة امثقافيل امااةيل متطاقم افياهذمي في امللاد
املة ي مامتي ذقوم بتركيز ةةا د .مهنددد مصد د د د ف  ،رئيس قو ة ة ة ةةم امم ةةاري في

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

امللاةدمل مقةد قةدم د .مؤنس طيبي ،ا حةاضة ة ة ةةة في قوة ة ة ةةم عتم الحةاسة ة ة ةةوب،
لداختل أياهذايل ش ة ة ةةيقل في لوض ة ة ةةوة "كيف ا ة ة ةةبح للتاا عبر اإلنترن "مل
مأثناء املداختل م لد نااذتاا ام اإلتابل عا أسةةةتل ا حاضةةات ما حاضةةيا
منقاش لوض ة ة ة ةةوة املداختل على أس ة ة ة ةةاميب اممدر سمل ملا الجدذة ذكةه ،أن
امللاةةد املة ي ذو ي ا ماةةالةةا بةةاممةةا متمض ة ة ة ةةالا االتماةةاألي ماميا ة ة ة ة ية امللةفي متطةةاقم افيةةاهذمي فية مقةةام بينظيم ة ه امنةةدمة
امثقافيل امااةيل لا أته تلزيز ا اميا ي ماممكمه االتمااألي مطاقا افياهذميمل متازيد

..................................................................................................................
نهاية أسبوع مميزة لل اقم األكاديمي في املعهد األكاديمي للعربي للتربية في بيت بيرل-סוף שבוע מיוחד לסגל האקדמי של
המכון האקדמי הערבי לחינוך בבית ברל

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

في نااذل افسبوة املن ةم نظا إهارة امللاد افياهذمي
املة ي متتربيل نااذل اس ة ةةبوة هراس ة ةةيل اتمااعيل مملزيز
امترابط االتما ةةاألي متط ةةاقم افي ةةاهذمي مذم ة في فن ةةدق
ميماس ة ةةيي في لدذنل امناص ة ةةةةمل ماخته اميوم لداخ ت في
لوض ة ةةوة تلزيز امتمل املة يل بين ا حاض ة ةةةيا مفقةات

فةنةية ةةل لةمةنةوعة ةةل
ماةفلايل متومل في املدذنل بارش ة ة ة ةةاه لةش ة ة ة ةةد س ة ة ة ةةيا ي .مقال املا ة ة ة ةةةفل امتربويل في مزارة
امتربيل د .راوية بربارة في عة نمائج بحثيل عامليل اخ

مضع امتمل املة يل في املدارة

املة يل ماقتراح اميات اممحوين باا ذخ توهة امللتم مإعداههمل ثم قدم لحاضةمن
لا امللاد لداخ ت ش ة ةةيقل في لواض ة ةةيع لمنوعل في امتمل املة يل د .مراد موس د د ى في
لوضة ة ة ةةوة اإلعةاب د .اثار حاج يحيى في لوضة ة ة ةةوة لرانل امتمل املة يل في امدممل د.
عبد الناصددر جبارين في لوض ةةوة ام حا في امتمل املة يلمل مقام ب .قص د ي حاج يحيى
بم ي

اميوم امدراسة ةةيي ممعد باالسة ةةماةار في ه االذام امدراسة ةةيل امثقافيل مشة ةةكة

يه لا سةةا م في إنجاح ه امفلاميل مخ ةةوصةةا د .سددا د اشددارة لا لجنل املوظفين
مامفنان حسن مصريمل

املعلم الجديد" /بقلم :بروفيسور قص
نحو تأهيل وإعداد " ِّ

ي حاج يحيى-לקראת הכשרת "המורה החדש" .מאמר דעה של

פרופ' קוסאי חאג יחיא

"بات لا املام إاباة س ة ة ة ةةياسة ة ة ةةل تدذدة في إعداه "امللتم الجدذد" لا
أته لواتال احدذات املامم الجدذد ،ملا أته احضيره متملاله لع
ا
ملمميرةمل إلح ةةداث ة ا
ا لي ة وليا ة ة ة ةةون في ظةمف حي ةةااي ةةل ت ةةدذ ةةدة
د
اممميير مإعداه "امللتم الجدذد" ،نحا بحاتل إ ى االحمفاظ بامللتاين
املمايزذا اأمال مرايةل ط ب ا
ا
لمايزذا كجزء لا لنظولل فاعتل في ه
املانل افس ة ةةاس ة ةةيل في حياانا ثانيامل ان افمان مب ل الجاد في االس ة ةةيثاار
امنوألي أثنةةاء إعةةداه "امللتم الجةةدذةةد" مك ة م ة إعةةداه لةةدذة املةةدرس ة ة ة ة ةةل
"الجدذد" أذضامل املقال امراله في امةابط أهناهمل

..................................................................................................................
املئات يشاركون في اليوم املفتوح الذي نظمه املعهد األكاديمي العربي للتربية في كلية بيت بيرل -מאות תלמידם ומורים
השתתפו ביום הפתוח שארגן המכון האקדמי הערבי לחינוך בבית ברל

شارك املةات لا ط ب املدارة مال ةيجين ،ا
امللنيين باالممحاق بامملتيم افياهذمي
..................................
ا
في اموة ة ة ة ةنةل امةدراسة ة ة ة ة ايةل امقةاهلةل  ،2020/2019في اميوم املفموح امة ي نظاة امللاد
افية ةةاهذمي املة ي متتربية ةةل في يت اي ة ةل بي ة ة بيرل ،متملةف على امتقبين ا
افمل مامثة ةةانيمل
لةيفيل في الحةم افياهذمي مناة ة ةةاطات ا
ماضة ة ة اةاا اميوم أذض ة ة ةا تومل ت ا
ثقافيل تاة ة ةةاه
لحاضةة ا
قيال فشةف قةطاممل متازيد

..................................................................................................................
إدارة الصف ومعالجة املشاكل السلوكية واالنضباطية-ניהול כיתה וטיפול בבעיות התנהגות ומשמעת
اسمضاف قوم امتمل املة يل في امللاد افياهذمي املة ي امباحثل ملدذةة لةكز رماه م سياارة همل إن اف أبو أحاد ممقدم
مط ب امقوم لحاضةة بلنوان إهارة ام ف مللالجل املاايه اموتوكيل ماالنضباطيلملململ

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

..................................................................................................................
املشاركة في مؤتمر"الهجرة ،التربية وجوانب سياسية وثقافية"-השתתפות בכנס "הגירה ,חינוך והיבטים פוליטיים ותרבותיים"

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

ب .قص ي حاج يحيى واارك في املوااة امدم ي املنلقد في يتيل بي بيرل
في لوضوة :امهجةة ،امتربيل متوانب سياسيل مثقافيلمل مااحورت
لداختل بمل حاج ذحيى في لوضوة "حةاك امط ب املةب لا امب ه
خارج امب ه"مل

سلسلة لقاءات مشتركة بين طالب عرب ويهود ضمن مشروع نفق الزمن التااع للمعهد األكاديمي العربي للتربية في ألكلية األكاديمية بيت بيرل-
סדרת מפגשים בין סטודנטים ערבים ויהודים במסגרת פרויקט מנהרת הזמן

ذكة أن امبرنالج ذقام في يتيل عاال على اسم املةحوم "ذوسف شا ين" متونل امثانيل
على امموا ي ،ميخم بموثيق الحياة اميوليل متط ب املةب ماملاوه معائ راممل شارك في
امبرنالج ط ب لا شةيحل املاشة لا يتيل عاال امطيبل ملا لدرسل رمابرغ رلات
اارمنمل اةلي رؤيل نفق امزلا إ ى أن امموثيق ذختق لواحل ماسلل ،لثيرة ،مليواميل
بين امط ب م شجع امط ب على الحوار بين االشياء املاتركل ما متفل بينام باحترام
لمباهلمل متازيد

..................................................................................................................
استضافة اعثة أكاديمية أمريكية في املعهد العربي -אירוח משלחת אקדמית אמריקאית במכון הערבי
اسمضاف ب .قص ي حاج يحيى ،رئيس امللاد افياهذمي بلثل أياهذايل الةيكيل لرونل لاJay Leipzig and Cindy Chazan, :
partners
..................................شارك في االتمااة اذضا :د.
 .in Chazan-Leipzig Consultingمقد
خلوب قعوار ،رئيول لوار امتربيل ال اصل في امللاد مد .احسان
عاص ي ،لةكز أياهذايا-صفمل
عةض متضيوف للتولات عا امللاد املة ي مسبه امملامن بين
امللاد مالجاليل االلةيكيل ،مخ وصا ارسال بلثات ط بيل
ملحاضةيا متاااركل في بةنالج أياهذمي متقياهة ناك

..................................................................................................................
طالب اللقب الثاني في التربية والثقافة العربية في جولة الى يافا-
בסיור לימודי בעיר יפו

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

في إطار نااطام امملتيمي قام ط ب مطامبات سنل أم ى في بةنالج امتقب
امثاني متتربيل مامتراث املة ي بجومل تلتيايل في ذافا ذوم 2019مل3مل18مل رافق
امط ب الدكتور مص ف بدران رئيس امبرنالج مقام باإلرشاه املةشد
خامد حاوههمل مقالوا بزيارة املواقع افثةيل املة يل ماإلس ليل مامملةف
على للامم املدذنل امقدذال ،مشات الجومل املواقع امماميل :ذافا امقدذال
مأزقتاا ،س يه نبوت ،لسجد ا حاوهذل ،الحاام امتريي ،كنيول بطةة،
الحفةيات لا امزلا امفةعوني مامليناء .متازيد

..................................................................................................................
برنامج نفق الزمن يبحث في تاريخ السكان والمكان في هذه البالد في نواح مختلفة -תכנית מנהרת הזמן בוחנת את ההיסטוריה
של האוכלוסייה ושל המקום בארץ במגוון מישורים

باهر ط ب امرتيل افياهذايل بي بيرل املاوه ماملةب في لوار امتربيل ام لنهجيل
إ ى زراعل أشجار امبتوا في ا
..................................
اارمن ،مذم كااةمة ناائي في إطار بةنالج
لمنزه
نفق امزلا ام ي ذبحث في ااري اموران ماملران في ه امب ه لا نواح لخمتفلمل
ا
مقد نظم امنااا اح عنوان "نةتع أشجار امبتوا إ ى امبي " ،بامملامن لع
لةكز اطوية الحياة املاتركل في ا
ا
ماضاا الحدث
امرتيل افياهذايل بي بيرلمل
لحاضةة في لوضوة امماري امبيئي في لنطقل اماارمن متومل في ا
املمنزه ،متلامن
امط ب باااركل عائ رام مطاقم ا
امقياين على املاةمة ،بلد ا بزراعل أشجار
امبتوا في ا
املمنزهملمتازيد

يوم قمة في اللغة العبرية في مدرسة ابن سينا "أ" بال يبة -יום שיא בלשון העברית לשכבת ו' בבית ספר "אבן סינא
א" בטייבה
ב 5-במרס  2019התקיים בבית ספר "אבן סינא א" בטייבה יום שיא במקצוע
הלשון ,לתלמידי שכבת ו' .ביום זה חולקו תלמידי השכבה לשש תחנות והעמיקו
את ידיעותיהם בשפה העברית בדרך מהנה וחווייתית .עוד

..................................................................................................................
د .صفية حسونة عرفات مركزة الستاج ور يسة مركزاالبحاث في املعهد األكاديمي العربي تتحدث عن جهوزية ال الب العرب في السنة
االكاديمية االولى-אירוח ד"ר ספייה חסונה ערפאת בתכנית "ביום הזה" בנושא מוכנות הסטודנטים הערבים
לאקדמיה

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

اسمضافل د .صفية حسونة عرفات في بةنالج "في ا اميوم"مل

متاقابتل يالتل اضمط نا
..................................................................................................................
محاكاة في جامعة بار ايالن -סימולציה באוניברסיטת בר-אילן
ط بنا ذزمرمن لةكز " اميف  -املةكز امقطةي متاحاياة في امتربيل" ،في تالل بار اذ نمل
متمدرب على لاارات االا ال في حاالت ام ةاة في امتربيل لا خ ل مرش لحاياه في امتربيلمل
..................................رؤيل ذاتي مرؤيل االخة خ ل ام ةاة مل
امادف لا امورشل اطوية امقدرة على
اكيوب ط بنا خ ل اميوم اهمات ملاارات اا ال باااركل لاثتين لانيين هر وا على اقا
يات لا عامم امتربيل ( -طامب لااغب  ،ضليف  ،للتم لدربململململ)

ش

اراكزت امويناريو ات على حاالت صةاة للةمفل مدى امط ب في املدارةمل متازيد

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

فصل دراس ي في أملانيا-סמסטר אקדמי בגרמניה
سافةت ا االسبوة طامبما امللاد افياهذمي املة ي متتربيل في بي بيرل ،سجى عبد
امقاهر معبير عبد امقاهر ،ا ى هممل أملانيا مدراسل ف ه تلتيمي ناك مذم في إطار
..................................امللاد املة ي في يتيل بي بيرل اةتو
بةنالج االاحاه افمرم ي إذةاساوةمل إهارة
متطامبمين امنجاح مامموفيق في امدراسل في أملانيا مأن تلدن ساملمين غانامين باايةل
هللامل

..................................................................................................................
انعقاد مؤتمراللغة والقومية في املعهد العربي-כנס השפה והלאומיות במכון הערבי
ا
عقد امللاد افياهذمي املة ي متتربيل في ا
افياهذايل بي بيرل لوااةا
امرتيل
ا
مامقوليل مذم في إطار امدراسات املتيا في امللاد لا
بحث لوضوة امتمل

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

خ ل بةنالجي امتقب امثاني ،امتربيل مامثقافل املة يل مادر س امتماتمل
مشارك في املوااة إهارة ملحاضةي مط ب امللادمل متازيد

يمكنكم ارسال اخباركم ومنشور اتكم للنشرة القادمة الى املركزة تقوى جبالي حتى  20.4.19بواس ة امليل:
tikwa.jabali@beitberl.ac.il

