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Barak Obama’s Afghan Statement
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Modern Islamic Thought: A Sociological Perspective
عبد هللا بيار
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Iraq
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تربية الديوانية
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University of El-Oued

Romania

Anticus Multicultural
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Iraq
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Dr. Rahamat Shaikh
Case Assignment of Koch
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Dr. Ghedeir Brahim Mohammed & Guerrah Fatma
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Taner Murat
Modern and Contemporary Representations of 'Mother Tongue' in
Tatar Poetry
د .حسين قاسم محمد الياسري
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الجامعة التقنية الجنوبية
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Iraq
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& University of Peshawar
University of Swat
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---

Iraq

جامعة واسط
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ّ
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Sudan

البطانة
جامعة ُ

Morocco

جامعة محمد الخامس

Algeria

جامعة الجياللي بونعامة

الصادق البدوي بّله
الصّدیق عبد ّ
دّ .
ط العربي لدى تالميذ
الخ ّ
فاعلية برنامج مقترح قائم على الفيديو في تحسين مهارات َ
ّ
ّ
مرحلة األساس
إبراهيم بن مدان

إسهامات اللسانيات في تدريس اللغة العربية للناطقين بها وبغيرها
بن طيبة ابراهيم

تعليمية اللغة العربية في الطور األول من التعليم االبتدائي بالجزائر

مركز البحث العلمي والتقني لتطوير

Algeria

اللغة العربية

Algeria

جامعة سعيدة

Pakistan

GIFT University

Morocco

جامعة ابن طقيل

Algeria

جامعة قاصدي مرباح ورقلة

Lebanon

الجامعة اللبنانية

Iraq

University of Kufa

Algeria

جامعة سطيف

Algeria

جامعة أحمد زبانا

Algeria

جامعة محمد لمين دباغين

محمد الحبيب
د .حاج ّ
التحليل النقدي لبعض النماذج السيميائية لأليديولوجيا
د .حسن عالي

علم اللغة االجتماعي – مقاربة سوسيوأنثروبولوجية-
Dr. Taimur Kayani
Subversion through Storytelling: Presence of Foucauldian Bottomup Power Model in Selected Plays of Ajoka Theatre, Pakistan
د .عبدهللا شكربة
اللغة و التنمية

د .عبد المجيد عيسـاني

المداخل الحديثة وفاعليتها في تعليم اللغة العربية
د .ابراهيم نظام الدین فضل هللا

سيميائية البالغة في لغة العرب
& Dr. Hussein D. Muzhir, Dr. Musaab A. Raheem Alkhazaali
Ali Muhammed Ridha
A Survey Study of Motivation in English Language Learning in
Iraqi EFL University Context
د .سليم بركان
تكوينية الخطاب النقدي السوسيولوجي األدبي
د .مفالح بن عبد هللا

الصوفي على ضوء اللسانيات النصية
تحليل الخطاب ّ
د .ليلى بن عائشة

تحديات الترجمة الفنية للنص المسرحي :مسرحيات فاطمة قالير ،والفجر األحمر آلسيا
جبار ووليد قرن أنموذجا
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Algeria
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Iraq

جامعة ميسان

Iraq

معهد الفنون الجميلة للبنين

Iraq

الجامعة المستنصرية

Iraq

جامعة بغداد
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جامعة الجامي ،هراة
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د .ريــلــي نصيرة

فن الخطابة والتواصل لدى العرب
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National Open University of
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University of Dhaka
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Tribhuvan University
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بن أبي طالب (عليه السالم)
د .محمد منصور جبريل

البنية الجمالية في سورة القرقان :دراسة لنماذج
Dr. ABM Razaul Karim Faquire
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Ichchha Purna Rai & Man Kumari Limbu
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عبدهللا یونس حسين
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Nigeria

جامعة الجياللي بونعامة
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جامعة بغداد
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Open Mindz
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Southern Luzon State
University

Philippines

Islamia University,
Bahawalpur

Pakistan

University of Management
and Technology
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University of Kufa

Iraq

University of Karbala

Iraq

Ibn-Zohr University

Morocco

Al-Imam Al-Kadhum
University College

Iraq

University of Sindh

Pakistan

University of Babylon
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فرع مروي-جامعة ام درمان االسالمية
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) المنهج التداولي في التراث اللساني العربي دراسة في (نظرية النفوذ والتواصل

جامعة الموصل
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محمد مزعل خالطي
ّ .د
تأصيلية
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من األلفاظ
ّ
ّ
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قوادري عيشوش فاطمة زهراء

الرهانات السيبرنيطيقية في مجال الدرس األسلوبي
 رحیم غابی.د
ویژگى هاى شخصیت پردازى نمادى در شعر صوفى
Jayalakshmi Thirugnanam
The Impact of Poor Handwriting Acquisition among Children
Rommel C. De Guzman
Inaeta Literature: The Selected Poems and Stories
Marghoob Ahmad
Deconstructing Bond of Signifier & Signified: A Corpus-Based
Study of Variation in Meaning
Faiza Abid, Rida Sarfraz & Naheed Ashfaq
Analysis of Code-mixing Used Language in Commercial
Television: A Corpus Study
Hind Sabah Bilal
Child Abuse in British and Iraqi Contemporary Selected Drama
Shaima Ni'ma Mohammad
The Paranoid Child Image in Trevor Shane's Fiction Novel
Children of Paranoia : A Psychoanalytic Study
Omar Hansali
The Priority of ‘Ethical Excellence’: A Hermeneutical Re-thinking
of Education
Husam Mohammed Kareem
The Impact of Postmethod Pedagogy on Iraqi EFL Teaching
Strategies
Yaseen Piyar Ali
Investigating the Issue of Ideological Conflicts in Uzma Aslam
Khan’s The Geometry of God (2008)
Manal Adnan Sadoon & Nassem Mahdi
The Danger of Ambiguity and Tautology in The Iraqi Constitution
 سرالختم اسماعيل محجوب عبدالعزيز.د
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الجامعة الّل ّ

Mali

اإلنسانية
جامعة اآلداب والعلوم
ّ

Algeria

---

Algeria

جامعة أحمد بن بلة وهران 1

Morocco

جامعة المولى إسماعيل بمكناس

Algeria

جامعة 80ماي

Tunisia

المعهد العالي للغات بنابل

Morocco

المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث

Iraq

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

Jordan

جامعة اليرموك

فاطمة عبد زيد شوين الخزاعي

تأويل معنى الكبرياء في شعر المتنبي
خلود عبد الّنبي ياسين

نموذجا)
محمد زينو شومان
الشعر الل
الصعلكة في ّ
ً
بناني الحديث (شعر ّ
ّ
ّ ّ
د .عبد هللا درامي

المعاجم الثنائية اللغة لتعليم العر ّبية لغير الناطقين بها بأفريقيا-األسس والتّوظيف-
محلو فاطمة الزهراء
النصي بين الرؤية البالغية القديمة و الدراسة اللغوية الحديثة
االنسجام ّ
فاطمة الزهرة بالش

الصاعد" أنموذجا
النصي في القصيدة الثورية الجزائرية"الذبيح ّ
آليات االنسجام ّ
أنس ملموس
دراسة في اللغة العربية االقتصادية
بسمة خالف

المعالجة المعرفية ألنشطة اللغة العر ّبية "التعبير الكتابي أنموذجا"
فريدة شورو
عولمة األبنية االشتقاقية العربية في المصطلح العلمي

148
149
151
151
152
153
154
155

زكرياء عزاب

تطور اللغة العربية بالمغرب األقصى من خالل شواهد القبور ( من القرن  11إلى القرن 156
)11
علي طالب مهدي احمر العجيلي

االغتراب في شعر ابن العنبري انموذجا
سالم سهيل على عيرون الشحري
التنوع اللغوي في محافظة ظفار
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