
 

 في هذا العدد والمشاركاتالمشاِركون 

 قصي حاج يحيى د.

" العربية محاضر كبير في قسم الدراسات العليا ورئيس برنامج اللقب الثاني في "التربية والثقافة 

في قسم الدراسات العليا في كلية سخنين لتأهيل  . يعمل محاضرافي الكلية األكاديمية بيت بيرل

الطالب العالمي في المجتمع العربي راك ح  وفي موضوع التعليم العالي ص ص  متخالمعلمين. 

باللغة العربية ولغات أجنبية في مواضيع التعليم العالي،  عديدةله أبحاث . سرائيلإالفلسطيني في 

الطالب العرب من إسرائيل خارج البالد من أجل اكتساب التعليم العالي. صدرت راك ح  والهجرة 

يجو ون ي  األكاديمغات عديدة، منها، "الحلم والواقع: كثيرة بلتب ك  له  العرب من إسرائيل خر 

التالية: تب ك  الالجامعات األلمانية" )بالعبرية(، وبمشاركة بروفيسور خالد عرار صدر ت له 

تدويل التعليم العالي لدى العرب في إسرائيل"، "العالي لدى العرب في إسرائيل"،  أردنة التعليم"

“Higher Education among the Palestinian Minority in Israel"   وأخيرا كتاب

 .فاقآو"التعليم العربي الفلسطيني في إسرائيل: بيانات، أبعاد 

 

 نهى دسوقي

المعهد األكاديمي إلعداد المعلمين العرب في الكلية األكاديمية بيت بيرل في  في لو  األاللقب  ت  نهأ

اللقب الثاني في موضوع "التربية والثقافة  حصلت علىم ث  موضوع "الطبيعة والرياضيات"، 

 .  نفسهاالعربية في إسرائيل" من قسم الدراسات العليا في الكلية 

  ية في الطيبة.للغة العربية في مدرسة ابتدائسة ر  مدتعمل 

 

 د. إيناس قعدان

في   M.B.A وعلى اللقب الثاني ،في الرياضيات وعلوم الحاسوبل و  األحاصلة على اللقب 

منذ أكثر من عشر سنوات تعمل في اإلدارة التربوية.  .Ph.Dإدارة األعمال وعلى اللقب الثالث 

وكذلك مرشدة تربوية  ،التربية االبتكارية والقيادة التربويةمحاضرة في مجاالت التربية للتفكير، 

. 9-7العليا الدرجات في دورات للمعلمين وخاصة هة ج  كموتعمل . كما وفي أكاديمية القاسمي

المهني والتعلم المستمر في أكاديمية القاسمي حيث شمل القسم قرابة ر و  التطعملت كمديرة لقسم 

بداع اإلدولية في تشخيص صة ص  متخ حديثا هيفي المسارات المختلفة. مة ل  م ومعل  مع 3000

وفي السنة األخيرة  ، Evaluation of potential creativityالكامن لدى األطفال والبالغين

 .ACIEإقامة مركز القاسمي للتربية االبتكارية م قَ طاعضوة في أصبَحت  

 

 عرفاتونة س  ة حي  صف د.

والمسار االبتدائي في المعهد األكاديمي العربي للتربية في رة ك  المبمحاضرة في مسار الطفولة  

اللغوي واكتساب القراءة والكتابة في ر و  التنمساقات في مجال م ل  تعبيت بيرل. كاديمية ألاالكلية 

صهاالطفولة المبكرة زة ك  مرمنصب  شَغلَت   2007 -2005. في سنوات ، وهي ضمن مجال تخص 

التربية العملية )الـ زة ك  مرمنصب  َشَغلَت   2010-2007نوات الس  في و،  رةك  المبمسار الطفولة 

P.D.S  ،)تشغل وهي  2010ومنذ سنة  .2015-2012سنوات المنصب نائبة مدير المعهد في و

 في التدريس )الستاج(. كذلك تعمل الدكتورة صفية كمستشارةص ص  التخقسم زة ك  مرمنصب 

في الدكتور نمر اسمير  شارَكت  في مدينة اللد.  "كنان"ومرشدة لروضات وبساتين في جمعية 

لكتاب لتدريس القراءة والكتابة للصف  إعداد ل)كتابي  األو  في القراءة واالتصال اللغوي(،  األو 

 كتاب أطروحة (2017) لها اللغة. وأخيرا صدرمجال في بحاث أكذلك شاركت في عدة و



 

يقرأن كتابًا ألوالدهن ويتواسطن في عملي ة القراءة، شهادات من العائلة هات م  أ"للدكتوراه بعنوان 

ر اللغوي لدى الطفل"  .العربي ة حول أهمي ة الوساطة في تطوير التنو 

 

 نور منصور 

في دار الطفل  -روضه سابقا. عملت في عدة بلدان: عرعرة ية ب  ومرصف بستان، ية ب  مر 

 -بعد ذلك في مدينة قلنسوة وأخيرا في مدينة الطيرة و ،في مدينة اللد المحطة ثَم  ومن  -العربي

لحاصلة على اللقب  المثلث. بيت  –المعهد األكاديمي العربي  من 2007منذ سنة    B.ed األو 

 2016-2015ثاني ابتدائي .في السنوات ووصف ل و  أ وصفوفرياض أطفال ص ص  تخبيرل، 

  2016سنة  M.EDعلى اللقب الثاني  وحصلت    اإلرشاد في الطيرة وزيمر.عملت في مجال 

 تعليم وتدريس اللغات .ص ص  تخبيت بيرل،  –من المعهد األكاديمي العربي 

 مصطفى بدراند. 

،. حاصل على ليسانس 2000 سنةحاصل على اللقب الثالث في موضوع التاريخ من جامعة حيفا 

ة ي  الكل. محاضر في 1998 سنة، وإجازة الحقوق 1997 سنةالحقوق من جامعة تل أبيب 

رئيس لجنة كما يشَغل األكاديمية بيت بيرل ورئيس قسم التاريخ في المعهد األكاديمي التابع لها. 

في الجامعة المفتوحة. من مؤلفاته:  امحاضر وإلى جانب ذلك أيضا يعمل .ةي  الكلالطاعة في 

التاسع عشر والعشرين عن وحدة وادي النيل في القرن الكتابة التاريخية المصرية في القرن "

الكتابة التاريخية الفلسطينية عن تاريخ فلسطين في عهد " ؛()أطروحة الماجستير "التاسع عشر

باللغات العربية مة ك  مح علمي ة)أطروحة الدكتوراة(. نشرت له أبحاث في مجالت  "اإلنتداب

  المصري والتاريخ الفلسطيني الحديث. مواضيع التاريخ حولوالعبرية واإلنجليزية 

 

خلوب قعوار د.   

حصلت على اللقب و ،بيبأدرست عالج مشاكل التخاطب في جامعة تل  ،من مواليد الناصرة

من جامعة  2016 سنةالدكتوراة  وحصلت على ،2002 سنةواللقب الثاني  ،1998 سنةل و  ألا

ر . بار إيالن . عملت في بيبأللحصول على شهادة البوست دكتوراه من جامعة تل وهي تحض 

بيب أتل و حيفا تيجامع فيمرشدة للطالب وهي  ،ةي  وصحتربوية ر أط   ضمنعالج التخاطب 

رشاد إلا.  درست أيضا بيبأوجامعة تل ورنيم أة ي  كلعملت كمحاضرة في  . وقدهداساة ي  وكل

في محاضرة إلى جانب كونها ة ص  الخاوكذلك تشغل اليوم رئيسة قسم التربية  ،والتنمية البشرية

 العربي في بيت بيرل.كاديمي األالمعهد 

 

 فريد محاجنهبراهيم إد. 

"الجامعة العبرية" في القدس  فيالخدمة االجتماعية ص ص  تخالثالث بامتياز في لقاب نهى األأ

( في postdoctoral scholarكباحث ما بعد الدكتوراه ) ر  (. استمر2004، 1997، 1992)

حول موضوع "الرفاه االجتماعي في  رَ حاض(. 2006ابيب )-تلجامعه في ص ص  التخنفس 

"دائرة الخدمة س أ  وتر أس س وقد .بيبأ-تل جامعةو الجامعة العبري ة" في مةلَ العوعصر 

 ةسسأبناء ومفي ديس. في نفس الحرم الجامعي نجح بو أحرم  -القدس ةجامعاالجتماعية" في 



 

ل عنقود ز ك  ومركمحاضر ن اآلبرنامج ماجستير في الخدمة االجتماعية داخل فلسطين. يعمل  أو 

 األكاديمية صفد. ة ي  الكل"السياسات والرفاه االجتماعي" في 

اعل المنظمات الدولية، الفلسطينية كنتاج لتففاه ر  ال ةر دولو  تطفي ثالثة محاور: بحاثه أزت ك  تر

، تجليات العولمة داخل المجتمع العربي في ي  المدنالمجتمع بات ك  ومرالدولة الناشئة سات س  مؤ

 إسرائيل، تعاطي المجتمع العربي في إسرائيل مع الفقر. 

يشغل اللغة العبرية وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية. بمة ك  المحنشر العديد من المقاالت 

موضوع  البحثي  علىاهتمامه  ب  ينصاألخيرة اآلونة في . ي ةعلممجالت  د ةعفي  محك ما

 . ك مةمح ي ةعربمجالت  ونشر األبحاث في"السياسات االجتماعية" 

 

 

 نسرين رابي

 

بيت بيرل ضمن مسار ة ي  كلفي  (B.Ed) لقبنهت أمعلمة لغة إنجليزية في االبتدائية أ جلجولية .  

في صت ص  تخو ،بيب أ–اللقب الثاني بامتياز في جامعة تل نهت أفي اللغة االنجليزية.  الممتازين

– ي  فريقاإلدب األفي موضوع  الماجستيرتمحورت رسالة  . مريكيةنجليزية واألاإلاللغة داب آ

الذهاب إلى الشمال: قضايا الهجرة " وعنوانها African American Literature ألمريكي  ا

تعمل محاضرة في المركز وكما . "أعمال ريتشارد رايت وإيزابيل ويلكيرسونالداخلية في 

على العديد من الدورات االستكمالية التي شرفت أو ،( الرشاد المعلمينה טייבה”פסג) التربوي

. وباإلضافة نجليزيةاإلتدريس اللغة مهنة في المهني للمعلمين العاملين ر و  التطتعزيز لى إتهدف 

إلى ذلك، فهي تعمل  كمستشارة  ومرشدة في منطقة المركز للكثير من المدارس االبتدائية 

د والطالب هو متعل م في بيئة تفكيري ة.واالعدادية   م المعل م على أن ه مرش  كما  بوجهة منهجي ة تقد 

-عربي للتربية بيتالكاديمي األحاليا منصب محاضرة ومرشدة تربوية في المعهد  الباحثة تشغلو

القيادة وتدريس اللغة اإلنجليزية مواضيع حول حلقات دراسية   ضمننشاطات في بيرل. شاركت 

. نسرين رابي The British Councilالمجلس الثقافي البريطاني  بإشرافكلغة أجنبية /ثانية 

 كي واآلسيوي .الدكتوراه في جامعة تل أبيب في مجال األدب األمرينهاء إمن مة د  متقمراحل  في

 

 عويضة -اماني جابر

يتمركز بحثها  .باحثة وطالبة دكتوراة في مجال بحث اللغويات االنجليزية في جامعة بار ايالن

كما وقد  .في الجانب االجتماعي للغويات ويلقي ضوءا على ظاهرة ثنايي اللغة واالنتقال اللغوي

الفكرية لالوالد المصابون في -بحثت في السابق في موضوع اللغة والذاكرة، والقدرات اللغوية

تحاضر اماني في الكلية االكاديمية بيت بيرل، كما انها سبق وكانت محاضرة في  .الرأس

 .ابيب يافا-الجامعة المفتوحة والكلية االكاديمية تل

 

 ( حريز جريس) شحادة حسيب بروفيسور

 بالجامعة مباشرة التحق ثم فيها، والثانوية االبتدائية المرحلتين سَ در كفرياسف، قرية مواليد من 

 على فيها وحصل واإلنجليزية والعبرية العربية درس حيث ،١٩٦٢ سنة القدس في العبرية



 

 بامتياز، الماجستير شهادة ونال العبرية اللغة قسم في دراسته تابع ثم األولى، الجامعية الشهادة

 كان. الثانوية المدارس في للتدريس شهادة على حصل كما. ١٩٧٧ سنة الدكتوراة فشهادة

 ، أجزاء ٣ علمية، لطبعة مدخل: يني  السامر توراة لنص العربية الترجمة: األطروحة موضوع

 وفي والثانوية االبتدائية المراحل في والعبرية العربية در س(. بالعبرية األصل في. )ص ٦٠٠

 زيت، بير جامعة السبع، بئر جامعة الزمن، من العقدين قرابة العبرية الجامعة في وأخيرا اتي  الكل

ة برلين جامعة  بعام ة وثقافاتها السامية اللغات هو التخص ص مجال. هلسنكي فجامعة الحر 

ة العربية باللغة السامري والتراث  إعداد في كثيرين طالبًا أرشد المواضيع هذه في. بخاص 

 يني  السامر لتوراة كاملة علمية طبعة أول يضم ان مجلدان فاتهل  مؤ من. المتقد مة الجامعية أبحاثهم

عشرات  إلىواآلداب استناًدا  للعلوم اإلسرائيلية الوطنية األكاديمية عن صدرا العربية،

 جمعيات في عضو هو شحادة .صدقة الحكيم السامري لسفر التكوينرا خ  مؤالمخطوطات. نشر 

نَ  على حصلو عديدة، علمية  لعام السامرية بالميدالية وفاز وخارجها البالد في كثيرة ةي  بحث حم 

 رتن ش  .  في الجامعة مقام ، قد مها له رئيس جامعة هلسنكي ورئيس لجنة الميدالية في حفل٢٠١١

ة لغات في المقاالت حوالي مائة من له  كما كثيرة، عالمية بحثية وإصدارات مجالت العلمية بعد 

 . واللسانياتكر ف  والبالثقافة  عنىت   التي العربية المقاالت مئات له رتن ش  و

 

 د. آثار حاج يحيى

أنهت األلقاب الث الثة )بكالوريوس، ماجستير ودكتوراة( بامتياز في موضوع الل غة العربي ة  

ورة الش عري ة عند كل  -وآدابها من جامعة بار إيالن، وقد تناولت في أطروحة الد كتوراة دراسة الص 

قة" من : محمود درويش وأمجد ناصر. تم  منحها لقب "الط البة المتفينثَ ين الحديرَ الش اعمن   ق بَلو 

ب الل قب الث الث  مكتب عميد كلي ة العلوم اإلنساني ة، كما وحصلت على منحة رئيس الجامعة لطال 

قين. عملت في مجال الت دريس في المرحلة الث انوي ة، وتعمل اآلن محاضرة ومرشدة تربوي ة  المتفو 

ناشطة في المجالين االجتماعي  بيرل. -في المعهد العربي  األكاديمي  إلعداد المعل مين العرب بيت

 ، .  ووالث قافي  عضو في ات حاد الكرمل لألدباء الفلسطيني ين وفي سوق عكاظ الط يباوي   

 

 

 

 


