
 



 أحباث يف اللغة واألدبالكرمل 

 (٢٠١7-٢٠16) ٣8-٣7العددان 

 
 رؤوبني س نري :احملرر املس ئول

 عيل حسني سكرتري التحرير:

براهمي طه هيئة التحرير:  أ هارون جيبع الكينربجر، ا 
 

 مستشارو التحرير )حسب الرتتيب ال جبدي(:

رسائيل(  أ ريه ليفني )اجلامعة العربية يف القدس، ا 

رسائيل(أ لبري أ را  زي )اجلامعة العربية يف القدس، ا 

يطاليا( يزابيال اكمريا دي أ فليتو )جامعة روما، ا   ا 

رسائيل( بنيامني أ براهاموڤ يالن، ا   )جامعة ابر ا 

ساكسون )جامعة أ وبساال، السويد(   بو ا 

 أ نتيال )جامعة هلسكين، فنلندا( -جاكو هامني

 حدة ال مريكية(جوزيف زيدان )جامعة والية أ وهايو، الوالايت املت

 جيريت جان فان خيدلر )جامعة أ كسفورد، بريطانيا(

 رامس خامييس )جامعة حيفا(
 روجري أ لني )جامعة بنس يلفانيا، الوالايت املتحدة ال مريكية(

رسائيل(  ساسون سوميخ )جامعة تل أ بيب، ا 

نْديرفيتس )جامعة هايدلبريج، أ ملانيا(   سوزانة ا 

رسائيل(أ شري )اجلامعة العرب  -ميئري ابر  ية يف القدس، ا 

رسائيل(  يوسف سادان )جامعة تل أ بيب، ا 



 
 

 يف جامعة حيفاواملركز الهيودي العريب  الآدابمن لكية  بدمع ماّديّ  العدداننرش 

 
 .تنرش ال حباث حسب الرتتيب ال جبدي ل سامء املؤلفني ويه تعرب عن وهجات نظرمه فقط

رسال أ ية مادة للنرش، جيب مراعاة اال   رشادات الفنية املسجةل يف موقع اجملةل اال لكرتوين: قبل ا 
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ىل عنوان اجملةل التايل:  ترسل املقاالت ا 

 جمةل الكرمل

آداهبا  قسم اللغة العربية وأ

 ٣١٩٠٥جامعة حيفا، حيفا، 

 )داخل البالد( ٠٤-٨٢٤٠٠٦١؛ )خارج البالد( ٩٧٢-٤-٨٢٤٠٠٦١هاتف: 

 )داخل البالد( ٠٤-٨٢٤٩٧١٠؛ )خارج البالد( ٩٧٢-٤-٨٢٤٩٧١٠اكس: ف

 ahussein@univ.haifa.ac.ilأ و عرب الربيد اال لكرتوين: 
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 سلسةل منشورات الكرمل

نتاجه ال ديبابن ا. فهد أ بو خرضة. ١  .١٩٨١. عاك: ملعزت وا 

 .١٩٨٣. عاك: كتاب املوت وكتاب القبور البن أ يب ادلنيا. ليئة كينربج. ٢

صالح ما غلط فيه أ بو عبد هللا النَّمري مما فرسه من أ بيات امحلاسة أ واًل . جورج قنازع. ٣ كتاب ا 

 .١٩٨٨. حيفا: حتقيق ودراسة –واثنًيا 

ة فامي مل يُضبط من امحلاسة تأ ليف أ يب الهالل احلسن بن عبد هللا الرساةل املاس. جورج قنازع. ٤

 .١٩٩١. حيفا: حتقيق وتقدمي –العسكري 

 .١٩٩٤. حيفا: صّل الفال: دراسة يف سرية اجلواهري وشعره. سلامين جربان. ٥

رسائيل. محمود غنامي. ٦  .١٩٩٥. حيفا: املدار الصعب: رحةل يف القصة الفلسطينية يف ا 

نشاء حبيب أ بال مالطيموريه وموىس شواربه.  . مشوئيل٧ . ال محق البس يط )رواية كوميدية( من ا 

 .١٩٩٧حيفا: 

 .٢٠٠٥. القدس: راكئز الفقرات وانتفاخ النص يف اللغة العربية املعارصة. معني هلون. ٨

 .٢٠٠٦. حيفا: نظرة جديدة عىل الشعر الفلسطيين يف عهد الانتداب. سلامين جربان. ٩
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