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9:00
חדר סמינרים 528 )בנין 72(

דר' יוני מנדל – יהודים והשפה הערבית: מבט היסטורי ועכשווי

10:00
אולם ברקן

פרופ' נחם אילן – ערבית יהודית ותרומתה לתרבות היהודית 
מרכז הרצוג )בנין 74(

דר' חוסני שחאדה – אמנות פלסטינית

11:00
חדר סמינרים 528 )בנין 72(

סהר בוסטוק ואלה ולסטרה - ללמוד ערבית מקריקטורות
דשא )מול הקרנף(

עידן בריר מארח את המשורר מרואן מח'ול לשיחה על שירה ותרגום

11:45
מרכז הרצוג )בנין 74(

ברכות ודברים לזכרה של פרופ' חוה לצרוס-יפה
ארוחת צהרים קלה

13:00
מרכז הרצוג )בנין 74( 

דר' סארה אבו-כף - ללמוד בשפת ה"אחר": סדנה לסטודנטים ערבים 
דשא )מול הקרנף(

סהר בוסטוק ואלה ולסטרה – דיאלוגים בערבית מדוברת 

14:00
חדר סמינרים 528 )בנין 72(

שירי אורן – 28 אותיות ב-45 דקות
אולם ברקן

פרופ' אבנר גלעדי – "תשובה", סיפורו הקצר של מחמוד תימור, 
ויחסי אבות ובנותיהן

 15:00
חדר סמינרים 528 )בנין 72(

דר' אלון פרגמן – חוריה: חירות בכתיבת נשים בעקבות האביב הערבי 
אולם ברקן

פרופ' רוני הנקין ודר' לטיציה צ'רקליני - ימין ושמאל, מזרח ומערב 
– התמצאות במרחב בלהגים הבדואיים בנגב

16:00
מרכז הרצוג )בנין 74(

סאלם אבו רביעה – "אהלן וסהלן": שיעור ראשון בערבית מדוברת
חדר סמינרים 528 )בנין 72(

דר' דניאלה טלמון-הלר - איך כותבים את דברי אלוהים? קוראן 
ותורה במבט משווה

17:00
אולם ברקן

תיאטרון "אלמהבש" – קטעים סאטיריים

http://in.bgu.ac.il/humsos/mideast/
Pages/Mahrajan-Arabic.aspx

החטיבה לשפה ותרבות ערבית מזמינה אתכם ליום השפה הערבית לזכרה של פרופ' חוה לצרוס-יפה

ה הערבית השני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3.5.2018
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 דוכן קליגרפיה ערבית ויריד ספרים ערביים 
ברחבת בית הסטודנט בין השעות 17:00-10:00

המחלקה ללימודי מזרח תיכון
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9:00
غرفة 528 ) بناية 72(

د. يوين مندل، الهيود واللغة العربّية: نظرة تارخيّية ومعارصة

10:00
 قاعة املؤمترات ب

الربوفسور حنمي إيالن،  اللغة العربية-الهيودية وتربعها للثقافة الهيودية
مركز هرتسوغ )بناية 74(

د. حسين حشادة - الفن الفلسطيين

11:00
غرفة 528 ) بناية 72(

هسر بوستوق وإيال فلسرتة – تعمل العربية عن طريق الرسومات الاكرياكتورية
عىل جنيل ״قرنف״

عيدان برير يستضيف الشاعر مروان خمول حلوار حول شعره وترمجته

11:45
مركز هرتسوغ )بناية 74(

حتيات ولكامت يف ذكرى الربوفيسورة حافا الزاروس-يافيه. غداء خفيف.

13:00
مركز هرتسوغ )بناية 74(

د.  سارة أبو كف - تدريس بلغة "االخر"- حلقة نقاش لطالب عرب
عىل جنيل ״قرنف״

إيال فلسرتة, هسر بوستوق - حمادثة بالعامية 

14:00
غرفة 528 )بناية 72(

شريي أورن - 28 حرف ب 45 دقيقة : تعرُّف عىل احلروف االجبدية العربية
 قاعة املؤمترات ب

الربوفيسور افرن جلعدي - "جنية بنت الفيق" - قصة قصرية حملمود تميور، 
وعالقة االباء وبناهتم

 15:00
مركز هرتسوغ )بناية 74(

د. ألون فرامغن - أحلّرّية يف الكتابة النسائية عىل ضوء الربيع العريب
قاعة املؤمترات ب

الربوفيسورة روين هنكني, د. لتيتسية ترشكوليين - الرشق والغرب, الميني 
واليسار: التمتوضع يف هلجات بدو النقب

16:00

مركز هرتسوغ )بناية 74(
سامل أبو ربيعة  - "اهاًل وهساًل" الدرس األول يف العربية العامية

غرفة 528 )بناية 72(
دانيئلة طملون-هلر - مقارنة بني كتابة القرآن والتوراة

17:00

 قاعة املؤمترات ب
هسل الدبسان, مرسح املهبش -  مقاطع مرسحية ساخرة

برناجم دراسات اللغة والثقافة العربية يدعومك حلضور سلسلة قمّية من احملارضات وورشات العمل يف ذكرى 
الربوفيسورة حافا الزاروس يافيه

ה הערבית השני באוניברסיטת בן-גוריון בנגב 3.5.2018
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http://in.bgu.ac.il/humsos/mideast/
Pages/Mahrajan-Arabic.aspx

10:00 – 17:00  قاعة بيت الطالب: اخلط العريب: عروض 
توضيحية ورشح )يوسف ابو مديغم(;  معرض الكتاب العريب

قسم دراسات الرشق االوسط


