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 חביב-ע"ש נתנאל ודיאנה בן                החוג לשפה וספרות ערבית  وآدابها العربية اللغة قسم

 

 

 

 
 

   התכנסות וכיבוד קל         10:00 – 9:30

 דברים לזכרו של פרופ' דוד צמח     10:30 – 10:00
 ראש החוג לשפה וספרות ערבית –ינברגר אהרון גבע קלפרופ' 

 ראובן שנירפרופ' 
 משפחת צמח  

 הענקת פרס הצטיינות ע"ש פרופ' דוד צמח ז"ל

חקר האסלאם  -הראשוןהמושב   12:15 – 10:30
  ערביים ולהגים

 ד"ר רועי וילוז'ני )אוניברסיטת חיפה(יו"ר: 

 מועין הלון )אוניברסיטת בית לחם(פרופ' 
"Ottomanization of Classical Arabic Lexemes in the 

Palestinian Dialect" 

Prof. Camilla Adang (Tel Aviv University) 

"The Fatwas of al-Nawawī (d. 676/1277): Some Case 

Studies" 

 ד"ר ליבנת הולצמן )אוניברסיטת בר אילן(

הציבורי ימה במרחב הנביא והכס: גלגולה של מסורת מגש"
 "(14 -9)מאות 

 ה )האוניברסיטה העברית בירושלים(ד"ר תופיק דעאדל

ביקורו העונתי של מעאויה בן אבי צפיאן בדרום הכנרת: ממצא "
  "מול עדויות

 הפסקת צהריים 13:15 – 12:15

 

 

 

  ספרות ערבית מודרנית -המושב השני  14:45 – 13:15

 )אוניברסיטת חיפה( יו"ר: פרופ' ראובן שניר

Prof. Xavier Luffin (Université Libre de Bruxelles) 

"The Place of Kurdish in S. Naqqash’s novel 'Shlomo the 

Kurd': A Metaphor of the author's relationship with 

Arabic? "  

 וד ג'נאיים )אוניברסיטת תל אביב(פרופ' מחמ

 "إشكاليات في البحث األدبي"

 (קאסמי-)מכללת אל ותד-ד"ר עאידה פחמאוי

تم األمهات: قراءة في ألبوم الحرب، الثورة واالحتالل: سنان أنطون، نوري " يُ

 "الجراح وغّسان زقطان

 קפההפסקת  15:00 – 14:45

 

  ספרות פלסטינית  – השלישיהמושב    16:15 – 15:00

 "الحساسّية الفردانّية في األدب الفلسطينّي املحلّي"
 נין ואוניברסיטת חיפה(כ)מכללת ס קסום-ג'אברד"ר כות'ר יו"ר: 

 בהשתתפות:

 הסופרת רג'אא בכריה

 חלבי-אלהסופר מרזוק 

 הסופר השאם נפאע

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ישנן הרצאות בערבית, עברית ואנגלית.* 
 اإلنجليزية.بالعبرية، ومحاضرات ب ومحاضرات ،بالعربية محاضرات ثمة* 

מתחנת הרכבת "חוף הכרמל". רכב פרטי ניתן  46מהתחנה המרכזית.  37-ו 24מומלץ להגיע בתחבורה ציבורית, אוטובוסים מס'  **
  לאוניברסיטה.י פארק הכרמל מול הכניסה הדרומית להחנות בחניונ

 הציבור מוזמן

ח מ צ ד  ו ד  ' פ ו ר פ ל  ש ו  ר כ ז ל ן  ו י ע ה ם  ו   י

 صيمح دعوة لحضور اليوم الدراس ي في ذكرى البروفسور دافيد

22.4.2018 
 יום ראשון, ז' אייר תשע״ח

 , מגדל אשכול, אוניברסיטת חיפה30המצפור ע"ש אביבה וסמי עופר, קומה 

 


