
שפה וספרות ערבית, אסלאם

(  בפברואר5)בשבט ' י, יום רביעי

402חדר , 1004בניין 

אילן  -אוניברסיטת בר

ת"תרבות ומסורת במזה, חברה

(  בפברואר6)א בשבט "י, יום חמישי

אולם כנסים

האקדמית גליל מערבי  

קבלת פנים והתכנסות–10:00-09:30

:ברכות–10:15-10:00
סגן הרקטור, אלבקאמנון ' פרופ

דקן הפקולטה למדעי הרוח, אליעזר שלוסברג' פרופ

המחלקה לערביתראשת, ר דורית גוטספלד"ד

קבלת פנים והתכנסות–10:30-10:00

:ברכות–10:45-10:30
נשיא האקדמית גליל מערבי, דוד-נסים בן' פרופ

ראש החטיבה ללימודי המזרח התיכון, ר רונן יצחק"ד

מחשבה והטפה דתית בעולם האסלאם: מושב ראשון-12:15-10:15
אילן-אוניברסיטת בר,אברהמובבנימין' פרופ: ר"יו

האוניברסיטה העברית, רון שחם' פרופ: מגיב

שכלתנית בהרמנויטיקה הקוראנית -מסורתיות, אילן-אוניברסיטת בר, מרים עובדיה

וזיה'ג-של אבן קים אל

: תימיהבכתבי אבן ( תשבהואלא " )אל תידמו", גוריון-אוניברסיטת בן, לחאםסמיח

ניתוח של השימוש בעיקרון הלכתי על רקע תקופתו של המחבר

המסע הלילי בקוראן ובמסורת המוסלמית  , אביב-אוניברסיטת תל, יבוריולנדה

בחינה מחודשת–הקדומה  

יאסר ' של השייחמסריו : בארצות הבריתדעוה, אילן-אוניברסיטת בר, אלעד בן דוד

כמקרה מבחןקאדי 

מיעוטים ערבים -אזרחות ולאום : מושב ראשון-12:15-10:45

מוסלמים
האקדמית גליל מערבי, לסקר. מיכאל מ' פרופ: ר ומגיב"יו

על תפקידו      -" ריבונות"מול " אזרחות", אביב-אוניברסיטת תל, דסברגפינגררעות 

של בית המשפט בתווך שביניהן

אתגר השמירה על  : מוסלמים ואירופה, יהודים, האוניברסיטה העברית, ביגמןתהילה 

תרבותית-זהות מובחנת בחברה רב

תפקידו וחובותיו של ? האומהאזרח המדינה או , אביב-אוניברסיטת תל, רועי נחמיאס

מסלמה-אלאקליאת-פקה אלפי -המוסלמי באירופה על

הפסקת קפה–12:30-12:15הפסקת קפה–12:30-12:15

ספרות ערבית מודרנית: מושב שני-14:00-12:30
אביב-אוניברסיטת תל, ורי'חיריס'ג' פרופ: ר ומגיב"יו

קונפורמיות של נשים  -אי: מהאישי לפוליטי, אביב-אוניברסיטת תל, מואסיגרה אפנאן

דיקנסוןמול אמילי טוקאןפדואשירתה של –לנורמות פטריארכליות 

מודרניים -היבטים פילוסופיים מודרניים ופוסט, אוניברסיטת בר אילן, ראויה שנטי

סעדאוי-ביצירתה הספרותית וההגותית של נואל אל

תפיסת המקום בשירה של המיעוט הערבי  , אילן-אוניברסיטת בר, אבראהיםתומאדר 

2018-1993הפלסטיני בישראל בין השנים 

מסורת , תרבות–נשים בעולם האסלאם : מושב שני-14:00-12:30

והלכה
גוריון-אוניברסיטת בן, כלב-דהאןהנרייט' פרופ: ר ומגיבה"יו

התפתחות השיח הפמיניסטי בסוריה, אביב-אוניברסיטת תל, והבהלנא

זאלי'ע-מעמד האישה בהגותו של מחמד אל, אביב-אוניברסיטת תל, כפיר גרוס

המנהג והרפואה, השריעה: ניתוח קרום הבתולין, אוניברסיטת חיפה, סעבנור קשקוש 

הפסקת צהרים –15:00-14:00הפסקת צהרים–15:00-14:00

השפה הערבית בימינו ובימי הבינים: מושב שלישי–16:30-15:00
אילן-אוניברסיטת בר, ר אלמוג כשר"ד: ר ומגיב"יו

–שפה וזהות , חתימה, (ACMBB)מוח והתנהגות , לנפש, המרכז הערבי,גנאיםדיא
המקרה של הערבים הפלסטינים בישראל

המופיעה בראש אסתאנאף-התפקיד של ואו אל, אוניברסיטת חיפה, סלאם סעיד

בקוראן הפואצל

קאמשליהלהג של יהודי , אוניברסיטת חיפה, יהודה צוברי

היסטוריה וזיכרון-ישראל ופלסטין : מושב שלישי–16:30-15:00
האקדמית גליל מערבי, ר רונן יצחק"ד: ר ומגיב"יו

1948קריסת המרחב הכפרי היפואי במלחמת , אילן-אוניברסיטת בר, חן שופט

פלסטיני בראי הקריקטורה-הסכסוך הישראלי, אילן-אוניברסיטת בר, אתי סתיו

חקר יומנים  –זיכרון אישי וזיכרון קולקטיבי , אוניברסיטת אריאל, שלמה אברמוביץ

שנכתבו במהלך ביצוע תכנית ההתנתקות

ר ליבנת הולצמן"ר דורית גוטספלד וד"ד, ר רונן יצחק"ד: חברי הועדה המארגנת של הסדנה

אסתי חסיד' גב: ארגון ואדמיניסטרציה

הערבית והאסלאם, תכנית הסדנה השנתית לחוקרים צעירים בתחומי המזרח התיכון

(2020בפברואר 6-5)ף"תשא בשבט "י-י, חמישי-הסדנה תתקיים בימים רביעי

ת"המזההחטיבה ללימודי 


