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 اللجنة العلمية :

 االسم الجامعة التخصص الدولة

النحو العربي وتحقيق  العراق
 النصوص

 أ.م.د صباح حسين محمد جامعة زاخو -رئيس اللجنة 

–أربيل 
 العراق -كوردستان

 أ.د. إبراهيم عبود ياسين السامرائي كلية التربية/ جامعة كويه النحو

–أربيل 
 العراق-كوردستان

 أ.د. أشواق محمد إسماعيل النجار جامعة صالح الدين علم الداللة والتداولية

 أ.د. حازم ذنون إسماعيل جامعة الموصل النحو والداللة العراق -نينوى 

–أربيل 
 العراق-كوردستان

 أ.د. دلخوش جار الله حسين الدينجامعة صالح  علم الداللة والتداولية

الدراسةالمصطلحية في  المغرب
 الخطاب البالغي

 أ.د. دنيا لشهب جامعة سيدي محمد بن عبد الله

 أ.د. صالح حاوي  جامعة البصرة النقد والبالغة العراق

 أ.د. عاصم شحاته علي الجامعة االسالمية العالمية بماليزيا اللسانيات التطبيقية ماليزيا

 أ.د. عبدالسالم السيد حامد جامعة قطر النحو والصرف والعروض قطر

علم الداللة والدراسات  العراق  أ.د. عماد عبد يحيى جامعة الموصل
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 الصوتية

 أ.د. عيد بلبع جامعة المنوفية البالغة وتحليل الخطاب مصر

 أ.د. محمد ذنون يونس جامعة الموصل النحو والتحقيق العراق

 أ.د. ناصر شاكر االسدي جامعة البصرة دبيالسيمياء والنقد األ العراق

 -كوردستان-أربيل
 العراق

 أ.د. نشأت علي محمود السنجاري  جامعة صالح الدين النحو والداللة 

أستاذ مشارك د.أيمن توفيق عبدالله  اسطنبول -أكاديمية المعرفة  اللغة والنحو تركيا
 الوتاري 

 أستاذ مشارك د. لؤي علي خليل جامعة قطر ادب ونقد قطر

-دهوك
 العراق-كوردستان

 أ.م.د. إباء يونس رشيد جامعة زاخو فقه اللغة وعلم الداللة

 أ.م.د. باسم محمد جاسم  جامعة بغداد طرائق تدريس العراق

 أ.م.د. تغريد عبد الخالق جامعة بغداد النقد الحديث والسرد العراق

 أ.م. د. حيدر صاحب شاكر جامعة سامراء البالغة والنقد االدبي العراق

 أ.م.د. خالد فهد مياس جامعة جدارا اللغة والنحو االردن
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-دهوك
 العراق -كوردستان

 أ.م.د.ستار جبار حاجي جامعة زاخو طرائق تدريس عامة

المناهج وطرائق التدريس  العراق-نينوى 
 العامة

 أ.م.د. صدام محمد حميد جامعة الموصل

 أ.م.د. عرفات فيصل المناع جامعة البصرة والصرفالنحو  العراق

-دهوك
 العراق-كوردستان

علم الداللة والتحليل 
 الصوتي

 أ.م.د. عزة عدنان احمد عزت جامعة زاخو

 أ.م.د. فهد طالل سليم الخالدي كلية األمام االعظم علوم الحديث والفقه العراق-نينوى 

للتربية  االكاديمية الجهوية التلقي والتأويل المغرب
 فاس -والتكوين

 أ.م.د. مصطفى شميعة

 د. ايهاب النجدي جامعة الكويت المفتوحة دب القديماأل الكويت

تعليم  اللغة  العربية   مصر
 للناطقين بغيرها

 د. خالد أحمد محمود جامعة االسكندرية

 د. دنيا باقل جامعة ابن خلدون تيارت اللسانيات الجزائر

 د. عبد الوهاب صحراوي  جامعة قاصدي مرباح ورقله األدب والنقد الجزائر

 د. محروس السيد بريك جامعة قطر النحو والصرف قطر

 د. محمد فتحي جامعة سيدي محمد بن عبد الله اللسانيات المغرب



 

` 
 

 د. نزهة خلفاوي  المرطز العلمي لتطوير اللغة العربية اللسانيات الجزائر

 أحمد بن عمار استاذ محاضر أدرارجامعة  لغة وتواصل حضاري الجزائر

 أستاذ باحث. حنان المراكشي جامعة سيدي محمد بن عبدالله اسلوبيات المغرب

 عبد الله رزوقي استاذ محاضر جامعة أدرار األدب الشعبي الجزائر

 محمد كنتاوي استاذ محاضر. جامعة أدرار النحو والصرف الجزائر

 موالي لكبير أحمد استاذ محاضر أدرارجامعة  نقد حديث ومعاصر الجزائر

 م. د. ريمة عبد االله جامعة الحياة االدب سوريا
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