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 : ديوان العرب(. قراءة في مجموعة حفنات، للكاتبة عايدة نصرهللا. موقع  5105) .إ ،يونس*

article&id_article=33219http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=  

 בעברית:

דיואן   נסראללה. עאידה היוצרת של חפנאת" בספר ביקורתית (. קריאה2112א. ) ,יונס
  אלערב:

id_article=33219http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&  
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http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=33219
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 ד בשפה הערביתומיפיתוח חומרי ל  

 (5102) مطاح -كتابة وتطوير وحدات تعليمية محوسبة للصفوف السابعة**

 בעברית:
 (2113), מט"ח  פיתוח יחידות לימוד דיגיטליות בשפה הערבית לכיתות ז'

 

 

. كفر والفهم واملعرفة اللغوية والتعبيرالجديد في القراءة (. 5100) .أ ،غنايم .ف ،أبو خضرة .إ ،يونس*

 كريم. -قرع: دار الهدى للطباعة والنشر

 בעברית:

 . כפר קרע: החדש בקריאה, הבנה, ידע לשוני והבעה(. 2111א. ) ,גנאיים  .פ ,אבו חדרה  .א ,יונס
 כרים.  -אלהודא דאר

 

ر ونعّبر5100مجموعة مؤلفين ) .إ ،يونس*
ّ
التربية اللغوية للصف الرابع. الناصرة:  . كراسة عمل في (.  نفك

  .وزارة املعارف، قسم املناهج التعليمية

 בעברית:

הערבית. נצרת:  בשפה' ד לכיתה מקראה חוברת .ומביעים חושבים (.2111) .ואחרים  .א ,יונס

 .הלימודים תכניות אגף משרד חינוך, 

 

. منهج تعليمي للمرحلة االبتدائية. القدس: مركز تخطيط وتطوير (9002) التربية اللغوية: لغة، أدب ، ثقافة* 

  المناهج 

 בעברית:

. תכנית לימודים לבית הספר היסודי, ירושלים: (2117) שפה, ספרות, תרבות חינוך לשוני ערבי:
 .1האגף לפיתוח תכניות לימודים

 
                                                 

1
 חברת צוות כתיבת תכנית הלימודים, וחברת ועדת ההגוי 



 

 

 

 

 

 

 הצגה בכנסים ובימי עיון. י"ב

6102, October: Arabic Digital Literature: Challenges and Difficulties, Arabic 

Electronic Literature, Rochester Institute of Technology, NY, USA
1
. 

2016, April: History of  Arabic Digital Literature, International Seminar: Paraules 

Pixelades. La Literatura a L'era digital, Arts Santa Monica, Barcelona.
2
  

2015, August,6: Artistic Literary Interactivity in Arabic Digital Poetry and the 

Process of Criticism, ELO Conference: The End OF Digital Literature, Bergen 

University, Norway.  

דאגותיה של האישה ברומן הפזורה הפלסטינית: חוזמא חבאיב : הרצאה בנושא: 2 , מרץ6102

, כנס שינוי הסדר המגדרי: מבט אופטימי, כנס לכבוד יום האישה הבינלאומי, המרכז כדוגמא

 . , ירושליםהאוניברסיטה העברית, מרכז לייפר ללימודי נשים ומגדרולבציון,   -לחקר האסלאם

, כנס "לחנך דור הניט", והכתיבה בסביבה דיגיטאליתהקריאה בנושא " פאנל :  62, מרץ 6102

 מכללת בית ברל,  ומכללת לודביסבורג, גרמניה )באנגלית(.   

, כנס "הספרות הפלסטינית וזכות השיבה"  ספרות נשים בגלות: הרצאה בנושא "02, אפריל 6102

 אוניברסיטת בית לחם. 

,                             ית: גלישה בזיכרון של הניטהשירה של המאה השליש: הרצאה בנושא:  62 , אפריל6102

המודרנית", אוניברסיטת בר  הערבית בספרות המרחבים, את ולזעזע האבק את " לקרוא  כנס

 אילן.

החוג לשפה וספרות ", סמינר מחלקתי, האינטרנט והשיח הספרותיהרצאה בנושא: ": 6102
 אוניברסיטת בר אילן. ערבית, 

   
החוג לשפה וספרות ערבית, ", סמינר מחלקתי, מבוא לספרות דיגיטאליתהרצאה בנושא: ": 6102

 .   תל אביבאוניברסיטת 
 

                                                 
1

 מצורף מסמך רלוונטי 
2

 מצורפת הזמנה 



:  הספרות כינוס, "העדר הרטוריקה הדיגיטאלית בספרות הפלסטינית"הרצאה בנושא: : 6102

 -וןהפלסטינית ושאלת המודרניזם, המרכז לחקר השפה והתרבות הערבית בית ברל, מכון לב צי

 האוניברסיטה העברית, ירושלים.    

 ", סימפוזיון, הקריה האקדמית, קריית אונו. אוריינות דיגיטאליתהרצאה בנושא: ": 6102

 תיכון מזרח",  מסדרת ההרצאות  על  "הדיגיטאלית הערבית הספרות" :  הרצאה בנושא: 6100

 , המכון לחקר האינטרנט, אוניברסיטת תל אביב.  "ברשת

 , כנס "השפה"המודרנית הערבית בספרות השיח על האינטרנט השפעת":  הרצאה בנושא: 6101

  , האקדמיה ללשון הערבית, חיפה."התקשורת באמצעי הערבית

,  יום עיון, החוג לתקשורת, האוניברסיטה ?"דיגיטאלית ספרות היא מה": הרצאה בנושא: 6101

 הפתוחה, תל אביב. 


