تقرير عام عن مؤمتر الس نة الرابعة

وصل للجنه املؤمتر مقاالت من  25بدل (و ذلک من اجلزائر ،العراق ،عامن ،مرص ،تونس ،فرنسا ،بولندا ،رومانيا ،الهند ،البحرين) .و قد مت حتکمی هذه املقاالت عرب
اللجنة ادلولية للمؤمتر من بینها جامعة واش نطن و جامعة اكليفورنيا .و قد مت طبع و نرش البحوث .وقد مت عرض املقاالت یف املؤمتر ابللغات العربية و االإجنلزيية.

رأي املشاركني
رأي املشاركني
الامس الاکمل و الانامتء العلمی
 1د .نبيةل بورشيف  /جامعة اجلزائر  5يسعدين أن أشكرمك جزيل الشكر عىل لك ماقدممتوه من هجود الإجناح املؤمتر...ال أنىس هجود لك أولئك الش باب
اذلي بقوا عىل أهبة الاس تعداد ل إلجابة عىل لك تساؤالتنا وللس تجابة اإىل لك متطلباتنا يف اجلامعة ويف قاعة
أبو القامس سعد هللا
االإطعام وأثناء النقل واجلوةل الس ياحية .فهم حقا جمندون بقلوهبم خلدمة البحث العلمي وترشيف وطنهم .فلمك مين
مجيعا أمسى عبارات الشكر والامتنان.
... Dr. Simona Smaranda 5نس تطيع القول برصاحة ان املس توی العاىل للمؤمتر قد فاق التوقعات و اثر فينا کام ان املقاالت املقدمة یف هذا
/ Library of the
 Farcasanاملؤمتر اكنت أيضا عىل مس توی علمی عاىل جدا...الضيافة اكنت جيده جدا...النوايح الادارية والترشيفات اكنت
Romanian Academy
بدرجة جيدة جدا... ...املؤمتر مض عددا كبريا من علامء اللغات يف العامل اذلين قدموا حبواث ودراسات رصينة ومتنوعة
تشري اإىل تنوع مشارهبم الثقافية ومناهلهم املعرفية مما أثرى حلقات املؤمتر وجلساته ابلفاکر والآراء...
 ...لقد اكنت اايم املؤمتر منظمة بشلك دقيق ومفيدة مليئة ابلنقاش والتحاور  ...وخبصوص اجلوةل الس ياحية فاکنت
 3د .كرمية بلخامسة  /جامعة
رائعة اكتشفنا فيها أماكن طبيعية مجيةل وكذا طيبة الناس بشلك عام وحفاوة اس تقباهلم لنا ...
عبد الرحامن مرية جباية
اكن املؤمتر منظام بشلك جيد والضيافة ممتازة والاقامة حس نة والبحوث عىل قدر عال من اجلودة...
 4د .محمد عبدالحسين محمد
الﺨطيﺐ  /جامعة كربلء
...يف احلقيقة مؤمتر را ئع جدا وممثرة وعاجلت قضية من أمه قضية اجملمتع يف الوقت الراهن ما يتعلق ابللغة ونمتىن
 2د .محدان رمضان محمد  /جامعة
لكن املزيد من العطاء و النجاح واملوفقية يف املس تقبل واملؤمتر منظم بشلك كبري وتتوفر اكفة اخلدمات والجواء
املوصل
املرحية واملمتعة وخاصة السفرة الس ياحية ...
الربانمج الس يايح ممتاز جدا وتعاملمك رايق ومتحرض وشعران أننا بني اهلنا فشكرا لمك...
 6د .مسرية حسن عطية  /اجلامعة
املستنرصية
...اكن مؤمترا انحجا ومنظام عىل مجيع املس توايت ،متزي حبفاوة الاس تقبال والضيافة ،فقد حظينا بفرصة الالتقاء
 7د .نصرية ريــلــي  /جامعة
ابلعديد من الباحثني من خمتلف ادلول العربية والوروبية وتبادل الآراء العلمية والاكدميية معهم...أمتىن اللقاء بمك يف
عبد الرحامن مرية جباية
العام املقبل اإن شاء هللا.
أوال أقدم شكري وامتناين للك من شارك يف تنظمی هذا املؤمتر...فاملؤمتر اكن انحجا ابمتياز  ،وسعيدة جدا ابجلوةل
 8د .جنمة زقرور  /جامعة محمد ملني
الس ياحية اليت س نحت لنا التعرف عىل الهواز وما جاورها  ،وعىل أهلها الطيبني اذلين اس تقبلوان أحسن اس تقبال.
دابغني
شكرا لهل اإيران عىل حفاوة الاس تقبال ،تقبلوا مين فائق التقدير والاحرتام.
املؤمتر اكن انحج جدا علميا وتنظمييا والسفرة اكنت مجيةل جدا وممتعة ابرك هللا جبميع اجلهود املبذوةل...
 9د .موفق عبدالعزيز احلس ناوي /
اجلامعة التقنية اجلنوبية
 11د .مرتىض كامل حرجيه اليارسي  /اكن مؤمترا رائع ًا و علميا فذ ًا و ثقافي ًا ابهراً و اجامتعي ًا ثر ًا...والشكر اجلزيل مجليع العاملني عىل اإجناح هذا الرصح
احلضاري الباهر...
اجلامعة املستنرصية
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د .س يد جامل ادلين الهروی  /جامعة ...املؤمتر اكن انحجا ومفيدا واحلق أین اس تفدت منه کثريا وهذا يعىن أنمك بذلمت هجودا جبارة ومساعی مجيهل الجناحه...
اجلامی
... Abderrazak Ben-Hamida /كام هننؤمك عىل جناحمك الباهر وحسن اس تقبالمك وضيافتمك للمشاركني ،وكذا حسن اختيارمك ملوضوع املؤمتر واحاوره
 iCompassواليت تعد من املوضوعات احليوية والعرصية واليت ختدم تمنية اللغات والثقافات وجتمع الاختلفات والتنوعات وغري
منغلقة عىل لغة دون اخرى أو ثقافة دون أخرى ...املؤمتر مث ّل حاضنة فكريّة ،وفرصة مثينة لللتقاء بنﺨبة ّممزية من
الباحثني من ش ىت احناء العامل...
...قد رحل بنا يف كنف الاحرتام والاختلف اإىل أآفاق الفكر والعمل ،فاإن الرحةل الس ياحية ،قد نقلتنا يف أجواء
نفیسة حلرش
احلﺐ والاحرتام اإىل احراب االإنسانية والخوية الرائعة ،عرفتنا عن كثﺐ عىل كرم أمة وسليقة الشعﺐ عرب املناطق
اليت زرانها واليت تواصلنا فيها عن كثﺐ مع خمتلف عنارص الشعﺐ االإيراين الكرمي ...اإن اكن عيل أن أشكر
املنظمني لهذا املؤمتر ،فشكري الكبري ،للمسؤولني االإيرانيني اذلين سهلوا لنا زايرة بدلمه...ألف شكر للك الساهرين
عىل هذا الربانمج الشامل والناحج ،وإاىل برامج أخرى قادمة اإن شاء هللا تعاىل.
... Dr. Zdzisław Wąsik /نس تطيع القول برصاحة ان املس توی العاىل للمؤمتر قد فاق التوقعات و اثر فينا کام ان املقاالت املقدمة یف هذا
School of
 Philologicalاملؤمتر اكنت أيضا عىل مس توی علمی عاىل جدا...لقد اكن تنظمی املؤمتر ممتازا عىل مجيع املس توايت...اكن مؤمترا رائعا
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اس
 Wrocław & Dr. Elżbietaبلك...والامجل من ذكل تقبالمك وحسن ضيافتمك ...
Magdalena Wąsik /
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University of Kufa

اكن املؤمتر مجيل ابإدارته ورائعا بأخلق أههل زادان يف العمل بسطة من أهل عمل وزملء...
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