
הזמנה זו מהווה אישור כניסה לחניון המכללה

נשמח לראותכם !

هذه الّدعوة مبثابة ترصيح دخول إىل موقف السّيارات يف الكلّية

يُرشّفنا حضوركم!

הזמנה
دعـــوة
הזמנה
دعـــوة

אנו מתכבדים להזמינכם ליום עיון בנושא:
למידה משמעותית בהוראת 

השפה הערבית בבית הספר היסודי

יום שני, 5 בינואר 2015
יום העיון יתקיים במכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי 

באולם 203

يُرشّفنا أن ندعوكم لحضور اليوم الّدرايّس: 

التَّعلُّم ذو املَعنى يف تدريِس اللَُّغة العربيَّة 
يف املرحلة االبِتدائيَّة

وذلك يوم اإلثنني، املوافق 5 كانون الثّاين 2015

يف كليّة "يك"، بقاعة املحارضات 203

مركز الّدكتور إبراهيم عدنان سعدي
ألبحاث تدريس اللغة العربّية

قسم اللغة العربّية وآدابها
القسم االبتدايئ لتأهيل املعلمني 

العرب وقسم رياض األطفال

התמחות לשפה ולספרות ערבית
תכניות ההכשרה לבית הספר היסודי 

ולגן במגזר

מרכז לחקר הוראת השפה הערבית
ע"ש ד"ר אבראהים עדנאן סעדי ז"ל



בתכנית البــرنــامج

10:15-10:0010:15-10:00

10:30-10:1510:30-10:15

11:15-10:3011:15-10:30

12:00-11:1512:00-11:15

12:20-12:0012:20-12:00

12:30-12:2012:30-12:20

13:40-13:30

13:30-13:10

13:40-13:30

13:10-12:30

13:30-13:10

13:10-12:30

تجّمع وتسجيل

كلامت ترحيبّية وافتتاحّية 

الربوفسورة ليئة كوزمينسيك، رئيسة الكليّة 

الدكتور موىس أبو شارب، رئيس قسم اللغة العربية 

الدكتورة آمال أبو سعد، رئيسة قسم رياض األطفال

الدكتور سليم أبو جابر، رئيس القسم االبتدايئ ورئيس مركز أبحاث

تدريس اللغة العربيّة

התכנסות והרשמה

ברכות ודברי פתיחה
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת מכללת קיי 

ד"ר מוסא אבו שארב, ראש התמחות השפה הערבית במכללת קיי
ד"ר אמאל אבו סעד, ראש תכנית הכשרה לגן במגזר

היסודי  הספר  לבית  הכשרה  תכנית  ראש  ג'אבר,  אבו  סלים  ד"ר 
וראש המרכז לחקר הוראת השפה הערבית, מכללת קיי

السّيد فاضل عيل، شاعر وأديب

املعنى الَحْريف واملَجازي يف أدب األطفال: نحو قراءة سليمة َوفَْهِم املقروء

الدكتور أحمد العطاونة،  ُمحارض وُمرشد تربوّي يف كليّة "يك"

هل التّعلّم ذو املعنى يَُشّكل َحبْل نجاة للغة العربيّة ؟

الفّنان حسام أبو عيشة وجوقته، جمعيّة ميجانا للفنون

مشهد مرسحّي بعنوان "حروف وكفوف"

מר פאד'ל עלי, משורר וסופר
המשמעות המילולית והמטאפורה בספרות ילדים: קריאה נכונה והבנת הנקרא

ד"ר אחמד אלעטאונה, מרצה ומדריך פדגוגי במכללת קיי
האם הלמידה המשמעותית יכולה להוות חבל הצלה לשפה הערבית ? 
האומן חוסם אבו עישה ולהקתו, עמותת מיג'נא לאומנות

מחזה תיאטרוני "אותיות וסתירות לחי" 

ندوة وحوار مفتوح، )بإدارة األستاذ طارق رجب، محارض يف كليَّة "يك"، ومرشد 
قُطْري يف وزارة املعارف(

"كَيَف نُطبِّق التَّعلَُّم ذا املَعنى يف تدريس اللّغة العربيَّة؟"

פאנל ודיון פתוח: )מנחה מר טארק רג'ב, מרצה מכללת 
קיי ומדריך ארצי במשרד החינוך (

השפה  בהוראת  משמעותית  למידה  מיישמים  "כיצד 
הערבית ?!

משתתפים: מר פאד'ל עלי, ד"ר אחמד אלעטאונה, 
      ד"ר סאמי אדריס ומר מחמד עבאסי

האומן חוסם אבו עישה ולהקתו, עמותת מיג'נא לאומנות
מחזה תיאטרוני  "גילי, או שאני בא אליך"

ומרצה  סופר  משורר,  אדריס,  סאמי  ד"ר  סיכום:  דברי 
במכללת קיי

املُشاركون: الّشاعر واألديب فاضل عيل، الدكتور أحمد العطاونة، 
               الدكتور سامي إدريس والسيّد محمد عبّايّس

الفّنان حسام أبو عيشة وجوقته، جمعيّة ميجانا للفنون
مشهد مرسحّي بعنوان "ِجييِل، َوالّ أجيلك"

تلخيص وإجامل: الدكتور سامي إدريس، شاعر، أديب وُمحارض يف كليّة "يك" 

الِعرافة: الدكتور كامل أبو ربيعة، محارض يف كلّية "يك"
يعاونُه الطّالبتان: نرسين الجالّد ونعمة الّزبيدي

מנחה: ד"ר כמאל אבו רביעה, מרצה במכללת קיי
והסטודנטיות: נסרין אלג'לאד ונעמה אלזבידי

הפסקהاسرتاحة

מושב ראשון: الجلسة األوىل:

מושב שני: الجلسة الثانية:


