
יום העיון לזכרו של פרופ' דוד צמח ז"ל
دعوة لحضور اليوم الدرايس يف ذكرى الربوفسور دافيد صيمح

התכנסות וכיבוד קל  10:00 - 9:30
تجمع وتضييفات    

דברים לזכרו של פרופ' דוד צמח  10:30 - 10:00
كلامت يف ذكرى بروفسور دافيد صيمح

פרופ' אהרון גבע קליינברגר - ראש החוג לשפה וספרות ערבית
بروفسور أهارون جيبع كالينربجر، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

פרופ' ג'ורג' קנאזע  بروفسور جورج قنازع

פרופ' ג'רייס ח'ורי  بروفسور جريس خوري

משפחת צמח  عائلة الربوفسور صيمح

הענקת פרס הצטיינות ע"ש פרופ' דוד צמח ז"ל
تقديم منحة تََفوُّق عىل اسم الربوفسور صيمح )رحمه الله( 

קטע מוסיקלי: "طموح", שיר מפרי   10:45 - 10:30
 עטו של דוד צמח.

לחן: פרופ' אהרון גבע קליינברגר ואדיב סכניני. 
שירה: נואר ח׳ליליה.

 فقرة موسيقية: "طموح"، قصيدة من إبداع دافيد صيمح.
لحن: بروفسور أهارون جيبع كالينربجر وأديب سخنيني. غناء: نوار خليلية.

המושב הראשון- תרבות האסלאם   12:15 - 10:45
ובלשנות ערבית

الجلسة األوىل – الحضارة اإلسالمية والَّلهجات العربية 

יו"ר: ג'ורג' קנאזע

פרופ' רוני הנקין-רויטפרב )אוניברסיטת בן גוריון(:
"הפלאח במסורת הסיפורית-שירית הבדואית בנגב"

ד"ר לבנת הולצמן )אוניברסיטת בר אילן(: 
"מחוות גוף ותנועות יד בתהליך מסירת חדית'ים: מקרה מבחן

מ-أحاديث الصفات"

פרופ' אהרון-גבע קליינברגר )אוניברסיטת חיפה(:
"שיטות לחיזוי מזג-אויר בקרב הפלאחים בגליל: לשון ופולקלור"

הפסקת קפה  12:30 - 12:15

המושב השני – מוסיקה ערבית      13:30 - 12:30
الجلسة الثانية –  املوسيقى العربية 

יו"ר: ד"ר רועי וילוז'ני

ד"ר אמציה בר יוסף )האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים(:
"הדיון במשקלי השירה העממית הלבנונית והפלסטינית בכתיבתו 

של דוד צמח: נקודת המבט המוסיקלית" 

:)Stony Brook University, USA( ד"ר פאדי דיב
"מוסיקה אמנותית עכשווית שנכתבה על ידי מלחינים פלסטינים 

מאמצע המאה ה 20 ועד ימינו"

הפסקת צהריים   14:30 - 13:30

המושב השלישי- ספרות עממית   15:30 - 14:30
פלסטינית

الجلسة الثالثة: األدب الشعبي الفلسطيني

יו"ר: ד"ר קלרה סרוג'י-שג'ראוי

פרופ' ג'רייס ח'ורי )אוניברסיטת תל אביב( 
"عّز الدين املنارصة ورسمنة الشعبّي"

ד"ר רוזלנד דעים )המכללה האקדמית הערבית לחינוך(:
"الخرض يف الذاكرة الجمعّية الفلسطينّية - حيفا أمنوذًجا"

פרופ’ דוד צמח ז”ל

4.5.2017
יום חמישי, ח' אייר תשע״ז

המצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה

** מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית, אוטובוסים מס' 24 ו-37 מהתחנה 
המרכזית. 46 מתחנת הרכבת "חוף הכרמל". רכב פרטי ניתן להחנות 

בחניוני פארק הכרמל מול הכניסה הדרומית לאוניברסיטה.
הציבור מוזמן


