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 عن عام تقرير

 المؤتمر الدولي الثاني حول القضايا الراهنة للغات، اللهجات و علم اللغة
شر و ن دولة )و ذلک من کندا ، فرنسا ، کرواتيا ، بلغاريا ، تايوان ، أرمينيا ، عمان ، البحرين ، العراق ، الواليات المتحدة(. و قد تم طبع 03وصل للجنه المؤتمر مقاالت من اکثر 

 . و قد تم وضع هذه المقاالت فی اکثر المکاتب العالمية(www.amazon.com-)و من بينها األمازوندور النشر العالمية المعروفة هذه المقاالت فی داخل و خارج ايران عن 

تم  وقد للمؤتمر من بينها جامعة واشنطن و جامعة کاليفورنيا. ةتم تحکيم هذه المقاالت عبر اللجنة الدولي و قد (.Civilicaو ثبت فی مواقع الخاصه للمقاالت من بينها سيويليکا)

 .الفارسية و العربية ، اإلنجليزية ،للغات با المؤتمرعرض المقاالت فی 
 

 المشاركين رأي

 المشاركين رأي یاالنتماء العلمو  الکامل االسم 

 السلطان جامعة /الکندي خالد. د 1

 قابوس

 المؤتمر مالأع بمواعيد االلتزام کان العادة غير فعلى ، ".. الدولی المؤتمر" لجنة من والدقيق المستمر التواصل ذلک...

 ىأخر بأعمال قُورِنَت ما إذا عندهم المُسَلَّمات من -وتحکيمه البحث وتقديم وتحکيمها للملخصات تسليم من-

 ..المؤتمر لجنة حفاوة عن للتعبير کافيًا سابقًا قلتُه ما يکن لم...المؤتمر لجنة على واجبة ليست

 السلطان جامعة /طالفحة أمجد. د 2

 قابوس

 اللجنة مع التواصل کان المؤتمر عن اإلعالن بداية ففی المستويات، جميع على ممتازا المؤتمر تنظيم کان لقد...

 لىع الحصول وإجراءات المقبولة البحوث على الردود فی السرعة يخص فيما األمر وکذلک وسريعا، سهال المنظمة

 ...معهم واألکاديمية العلمية اآلراء وتبادل العماء ببعض االلتقاء بفرصة حظينا وقد...التأشيرة

 جامعة /حمودي فاضل شيماء. د 3

 بغداد

 األجواء کتل کل المشارکين مع وتعاونکم ضيافتکم وحسن استقبالکم ذلک من واالجمل...بکل رائعا مؤتمرا کان...

 ... العلمی المحفل هذا فی اخرى مرة للمشارکة اصرارا وذاکرتنا نفوسنا فی طبعت

وزارة  / جعفر محمد علی أيّوب. د 4

 البحرين / التربية والتعليم

ما أنّ المؤتمر ک ...المؤتمر مثّل حاضنة فکريّة، وفرصة ثمينة لاللتقاء بنخبة مميّزة من الباحثين من شتى انحاء العالم

 .....ساعد على التواصل مع األکاديميين

اللغات فی العالم الذين قدموا بحوثا ودراسات رصينة ومتنوعة تشير إلى تنوع ...المؤتمر ضم عددا کبيرا من علماء  د. سليم الجصاني/ جامعة الكوفة 5

 مشاربهم الثقافية ومناهلهم المعرفية مما أثرى حلقات المؤتمر وجلساته باألفکار واآلراء ...

 ...المؤتمر جيد جدا والتنظيم ممتاز والضيافة فوق الممتاز ونأمل دائما ان نشارك معکم فی کل سنة  بغداد جامعة / . رنا علید 6

کان المؤتمر جميال بإدارته ورائعا بأخالق أهله زادنا فی العلم بسطة من أهل علم وزمالء وکان الذهن مرة يسبح فی  جامعة المثنى/. ناجح جابر الميالید 7

 …فی أرج التنظيم بحر کرمکم وأخرى يتيه 

فالنتين و د.   . بيسرکا فيليفاد 8

 و  جامعة صوفيا / بتروسنيسکو

  جامعة بلوفديف

فی هذا  ةا ان المقاالت المقدممقد فاق التوقعات و اثر فينا ک مؤتمرللالعالی  المستوي ان ةنستطيع القول بصراح...

 ...علی مستوي علمی عالی جدا... أيضاکانت  رالمؤتم



2 
 

تبار / جامعة  يکاظم يمحمدعلد.  9
 انيفرهنج

 .....ةنواحی و اکتسبوا منها تجارب کثير ةو قد استفاد المشارکون فيها من عد

 / علی سفاح عيسى ناجیاستاذ  11

 بغداد جامعة

 ...التنظيم کان جيدا / الضيافة کانت جيده جدا/النواحی االدارية والتشريفات کانت بدرجة جيدة جدا...

 جامعة /عباس خليف عليوياستاذ  11

 بغداد

 ...شکرا لکرم الضيافة وحسن االستقبال لنا  ...ان المؤتمر کان جيد جدا ورائع وناجحا

 جامعة / وسفي يعباس داو. د 12

 بغداد

 ....اللتقاء دةيفرصة ج المؤتمرفی هذا  ةفی الواقع کانت المشارک

 Al / رزايم نياستاذ داود حس 13

Jamea Tus Saifiyah 

المشارکة  کانت... .المؤتمر ضم عددا کبيرا من علماء اللغات فی العالم الذين قدموا بحوثا ودراسات رصينة ومتنوعة ...

  اللتقاء.... دةيهذا المؤتمر فرصة ج یف

 /. قصی عدنان سعيد الحسينی د 14

 الجامعة المستنصريَّة

إدارة الجلسات البحثية النِّقاشية، وهذا أمر غاية فی إشراك األساتيذ من الباحثين المُشارکين فی المؤتمر فی ...

 ..األهمية

 


