المشاركون والمشاركات في هذا العدد
بروفيسور يزهار أبالتكا
يعمل محاضرا في قسم التربية في جامعة تل أبيب ،وهو مختص في قضايا اإالدارة والقيادة
التربوية ،ويشغل منصب رئيس قسم الدائرة والسياسة التربوية في الجامعة نفسها .تتمحور
مواضيع أبحاثه في الحياة المهنية للمديرين والمعلمين ،تسويق المدارس ،الجندرية واالدارة
التربوية والجوانب التاريخية والمعرفية لإلدارة التربوية .نشر بروفيسور أبلتكا كتبا ومقاالت
كثيرة في البالد والخارج في مجالت علمية عالمية رائدة في التخصص.
د .إبراهيم فريد محاجنة
أنهى األلقاب الثالثة بامتياز في تخصص الخدمة االجتماعية في "الجامعة العبرية" في القدس.
استمر كباحث ما بعد الدكتوراه )  ) scholar postdoctoralفي نفس التخصص في
جامعه تل-أبيب َ .حاضر حول موضوع "الرفاه االجتماعي في عصر العولمة" في الجامعة
العبرية و"خدمة اجتماعية متعددة الثقافات" في جامعه "تل -أبيب .وقد أسس وترأس "دائرة
الخدمة االجتماعية" في جامعة القدس حرم أبو ديس .في نفس الحرم الجامعي نجح ببناء
ومأسسة أول برنامج ماجستير في الخدمة االجتماعية داخل فلسطين .يعمل االن كمحاضر في
المعهد األكاديمي العربي للتربية في كليه بيت ييرل  .تتركز أبحاثه في المحاور التالية :تطور
دولة الرفاه الفلسطينية كنتاج لتفاعل المنظمات الدولية ،مؤسسات الدولة الناشئة ومركبات
المجتمع المدني ،تجليات العولمة داخل المجتمع  ،دور المعلم تجاه الطالب العربي في إسرائيل
خاصة فيما يتعلق بضائقة وخطر ،وأخيرا تعاطي المجتمع العربي في إسرائيل مع الفقر .نشر
العديد من المقاالت المحكمة وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية العالمية ،والمحلبة .يحكم
في عدة مجالت علمية .في االونة ألخيرة ينصب اهتمامه في نشر أبحاثه حول موضوع "الرفاه
االجتماعي" ضمن مجالت عربية محكمة.
بروفيسور خالد عرار
بروفسور مشارك في مركز التعليم االكاديمي-اور يهودا وعميد سلطة االبحاث والتطوير
يشغل منصب ّ عضو في هيئة تحرير أكثر من مجلة علمية عالمية في مجالي التعليم العالي .فيه
وهي المواضيع التي يبحثها وله فيها العديد من اإلصدارات باللغات العربية ،واالدارة التربوية
اإلنجليزية والعبرية .صدر له من الكتب :أردنة التعليم العالي لدى العرب في إسرائيل
(بالعبرية ،بمشاركة الدكتور قصي حاج يحيى) ،القيادة واإلدارة لدى النساء العربيات
(باإلنجليزية ،بمشاركة تمار شبيرا ،وفيصل عزايزة ،وراحيل لزروبيتس) ،و تدويل التعليم
العالي لدى العرب في إسرائيل( ،بمشاركة الدكتور قصي حاج يحيى) ،وكتابه األخير :التعليم
).العالي لدى الفلسطينيين في إسرائيل (باإلنجليزية بمشاركة الدكتور قصي حاج يحيى
وليد عيساوي
مدرس للتعليم الخاص ،حاصل على اللقب األول في اإلدارة التربوية من جامعة بار ايالن،
وعلى اللقب الثاني في إدارة وتنظيم األطر التربوية من قسم الدراسات العليا في كلية سخنين
لتأهيل المعلمين.

د .سائد بشارة
انهى اللقبين االول والثاني فـي الجامعة العبرية ثم اللقب الثالث في جامعة بار ايالن في
موضوع عسر التعلم والتربية الخاصة .يعمل محاضرا ورئيسا لقسم ومسار التربية الخاصة فـي
المعهد األكاديمي ّ العربي للتربية فـي الكلية األكاديمية بيت بيرل .أبحاثه تهتم بمجال التنور
اللغوي والرياضيات لدى طالب عسر تعلم وذوي التعليم الخاص.
د .آثار حاج يحيى
د .آثار حاج يحيى أنهت األلقاب الثالثة بكالوريوس ،ماجستير ودكتوراة بامتياز في اللغة
العربية وآدابها في جامعة بار-إيالن ،وقد تناولت في أطروحة الدكتوراة دراسة الصورة
الشعرية عند كل ّ من الشاعرين الحديثين :محمود درويش وأمجد ناصر .تم منحها لقب الطالبة
المتفوقة من َقبل مكتب عميد كلية العلوم اإلنسانية ،كما وحصلت على منحة رئيس الجامعة
لطالب اللقب الثالث المتفوقين .تعمل االن مدرسة في كلية يوسف شاهين التكنولوجية في
الطيبة ،باإلضافة إلى عملها كمحاضرة ومرشدة تربوية فيالمعهد االكاديمي العربي في بيت
بيرل .لها دور فعال في العمل التطوعي المجتمعي ،الثقافي واالدبي ،فهي عضو في المنتدى
االدبي في الطيبة ،وعضو في اتحّ اد الكرمل لألدباء الفلسطينيين.
د .حاجيت شيفر
تدرس حاجيت شيفر مساقات في قسم اللغة االنكليزية في المعهد العربي االكاديمي-بيت بيرل.
تختص حاجيت في مجال دالالت االلفاظ واالنماط النحوية وهو موضوع رسالتها في الدكتوراة،
وقد نشرت عدة مقاالت في اللغة االنكليزية واللغة العبرية في هذا المجال.
د .مؤنس طيبي
باحث ومحاضر فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية –الكلية األكاديمية بيت بيرل  -وكلية
القاسمي .حاصل على شهادة الماجستير فـي علم الحاسوب من جامعة بون فـي ألمانيا وعلى لقب
الدكتوراه من جامعة بار إيالن فـي علم المعلومات .حاليا يشغل منصب رئيس قسم علم
الحاسوب فـي المعهد األكاديمي العربي للتربية.
د .خالد أسعد
نال الدكتور خالد أسعد شهادة اللقب األول في هندسة الحاسوب من معهد التخنيون في حيفا سنة
 .1989وأنهى شهادة الماجستير في علوم الكومبيوتر من الجامعة األمريكية في
األمريكية واشنطن سنة  .1994في سنة  2015حصل على شهادة الدكتوراه من العاصمة
جامعة بن غوريون في النقب في كلية تدريس العلوم والتكنولوجيا .منذ حصوله على اللقب
األول ،عمل الدكتور خالد في مهنة التدريس في المدراس الثانوية .بعد إنهائه للماجستير عمل
في والية مريالند األمريكية .منذ سنة  1995وحتى اآلن QRC ،الهايتك في شركة في مجال
يعمل محاضرا لمواضيع الحاسوب في كليات تخريج المعلمين العرب ،في كلية بيت بيرل

األكاديمية وفي أكاديمية القاسمي .للدكتور خالد مشاركات عديدة وحضور في مؤتمرات عالمية
.ومحلية وله مقاالت منشورة في مجالت عالمية ومحلية
بروفيسور حسيب شحادة
بروفيسور حسيب (جريس حريز) شحادة من مواليد قرية كفر ياسيف ،درس المرحلتين
االبتدائية والثانوية فيها ثم التحق مباشرة بالجامعة العبرية في القدس عام  ،١٩٦٢حيث درس
العربية والعبرية واإلنجليزية وحصل فيها على الشهادة الجامعية االولى ثم تابع دراسته في قسم
اللغة العبرية ونال شهادة الماجستير بامتياز فشهادة الدكتوراة عام  . ١٩٧٧كما حصل على
شهادة للتدريس في المدارس الثانوية .موضوع االطروحة كان :الترجمة العربية لنص ّ توراة
السامريني :مدخل إلى طبعة علمية ّ ٣ ،أجزاء (في األصل بالعبرية) .درس العربية والعبرية
بخصائصهما المختلفة في المراحل االبتدائية والثانوية وفي الكليات ،وأخيرا في الجامعة العبرية
قرابة العقدين من الزمن ،جامعة بئر السبع ،جامعة بير زيت ،جامعة ّّ برلني الحر ّة ثم ّ
جامعة هلسنكي .مجال تخصصه هو اللغات السامية وثقافاتها عامة والتراث السامري باللغة
العربية خاصة .وفي هذه المواضيع أرشد طالبا كثيرين في إعداد أبحاثهم الجامعية .من
مؤلفاته مجلدان يضمان أول طبعة علمية كاملة لتوراة السامريين العربية ،صدر عن األكاديمية
الوطنية اإلسرائيلية للعلوم واآلداب .يشغل شحادة عضوا في جمعيات علمية عديدة ،وقد حصل
على منح بحثية كثيرة في البالد وخارجها وفاز بالميدالية السامرية لعام  . 2011نشرت له
عشرات المقاالت العلمية في مجالت وإصدارات بحثية عالمية كثيرة كما ونشرت له مئات
المقاالت العربية التي تعنى بالثقافة وباللسانيات . Haseeb.Shehadeh@Helsinki.Fi
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