
مركز نحميا ليفتسيون 
لألبحاث اإلسالمية 

الجامعة العبرية في أورشليم القدس   
قسم اللغة العربية وآدابها     

الكلية األكاديمية بيت بيرل
المعهد األكاديمي العربي للتربية
مركز أبحاث اللغة, الثقافة والمجتمع العربي 
قسم اللغة العربية وآدابها

٩:٣٠ – ٩:٤٥: افتتاحية

- كلية  للتربية  العربي  املعهد األكادميي  د. علي وتد, رئيس 
بيت بيرل

العبرية  - اجلامعة  اآلداب  ب. روبني عميتاي, عميد كلية 
ب. مئير حطينه, رئيس مركز نحميا ليفتسيون لألبحاث 

اإلسالمية - اجلامعة العبرية
اللغة, الثقافة واجملتمع  أبحاث  د.غامن يعقوبي- مدير مركز 

العربي – كلية بيت بيرل
 

التعبير الفنية وأساليب  ٩:٤٥ – ١١:٤٥: التقنيات 
العربية  اللغة  رئيس اجللسة: د. غالب عنابسه, قسم 

وآدابها -  كلية بيت بيرل

البالغة  بيرل: األدب احمللي وغياب  د. إميان يونس, كلية بيت 
الرقمية   

املفتوحة: التقنيات األسلوبية في  د. عمر العتيق, اجلامعة 
األدب الفلسطيني احمللي.

القصة  بيرل: املفارقة في  د. سمير احلاج, كلية بيت 
القصيرة احمللية - محمد علي طه وسهيل كيوان أمنوذجاَ.

والعامية في  العبرية: الفصحى  د. أوري شحمون, اجلامعة 
أدب األطفال الفلسطيني: حتليل حالة بحث عينية

١١:٤٥ - ١٢: استراحة

١٢:٠٠ – ١٤:٠٠: تشظي املعتقدات وكسر 
          التابوهات – القسم األول

العبرية رئيس اجللسة: ب. مئير بار- آشر, اجلامعة 

ابيب: قراءة في شعر راشد  ب. سليمان جبران, جامعة تل 
حسني 

أدبنا احمللي  التابوهات في  د. كوثر جابر, جامعة حيفا: كسر 
أمنوذجاَ. - رجاء بكرية 

الشاعرة نداء خوري جامعة بن غوريون: شعر في ظل 
الصراع

الشاعر سامر خير: شعر بال شعارات

١٤:٠٠ – ١٥:٠٠: وجبة غداء

١٥:٠٠ – ١٧:٠٠: تشظي املعتقدات وكسر 
الثاني – القسم           التابوهات 

بيرل رئيس اجللسة: عنان حبيب, كلية بيت 

د.صالح ابو ليل مصاروة, جامعة بن غوريون: نساء عربيات 
فلسطينيات في إسرائيل يكتنب عن ذواتهن

د. إيلينا مايا تسكايا - جامعة سانت بطربرغ: مسألة 
الهوية في سداسية األيام الستة إلميل حبيبي.

العبرية: مكانة املصادر  جاي رون- جلبواع, اجلامعة 
الكالسيكية في كتابة إميل حبيبي

الشاعر نزيه حسون: "عشقٌ على سفر"

يتشرفون بدعوتكم لحضور مؤتمر تحت عنوان:

أألدب الفلسطيني في إسرائيل 
ومسألة الحداثة

وذلك يوم األحد ٢٠١٣/١٢/١٥ 
في الكلية األكاديمية بيت بيرل- في قاعة أوديتوريوم المكتبة


