
 

  
 عام عن مؤمتر الس نة الثالثة ریتقر 

 ذه  مت حتکمی و قد(. عامن، البحرین، العراقروس يا، الياابن، مالزياي، س نغافورة، مقدونيا، اجلزائر، )و ذلک من كندا،  بدل 73وصل للجنه املؤمتر مقاالت من 

للغات العربية، وقد مت عرض املقاالت یف املؤمتر اب. بحوثقد مت طبع و نرش ال و  للمؤمتر من بینها جامعة واش نطن و جامعة اكليفورنيا. ةاملقاالت عرب اللجنة ادلولي

 االإجنلزيية، و الفارس ية.
 

 رأ ي املشاركني

 رأ ي املشاركني الامس الاکمل و الانامتء العلمی 

د. النا شلس توک / جامعة  1

 شليابیس نک

القول برصاحة ان املس توی العایل للمؤمتر قد فاق التوقعات و اثر فینا کام ان املقاالت املقدمة یف ذها ...نس تطيع 

ات اكنت النوايح الادارية والترشيف...الضيافة اكنت جید  جداجدا... املؤمتر اكنت أ يضا عیل مس توی علمی عایل

 بدرجة جیدة جدا...

ويو  املؤمتر واحاور  ملنؤ م عیل جناك م الباذر وكسن اس تقاال م وييافك م للمشاركني، وكها كسن اتكيار م ...كام ن  بن حیی حیی / جامعة غرداية .د 2

واليت تعد من املويوعات احليوية والعرصية واليت ختدم تمنية اللغات والثقافات وجتمع الاتكالفات والتنوعات وغري 

 .منغلقة عیل لغة دون اترى أ و ثقافة دون أ ترى..

حافظ بن أ محد بن سامل  د. 7

 اللكية التقنية بزنوى أ ماوسعيدي /

عالن املؤمتر/  :اكن املؤمتر ممتزيا من النّوايح الآتية اكن اإعالن املؤمتر شامال مجليع  احملاور املمتزية اليت طركت يف اإ

شاركني، وعرعة الردود التواصل املس متر مع امل  /.اجلوانب العلمية، واجلوانب املتعلقة ابالس تقاال والسكن والّضيافة

سري املؤمتر بطريقة منظمة  / .تنس يق أ مور السفر والانتقال . كفاوة الاس تقاال وكرم الّضيافة /.عیل الاس تفسارات

داريني وطلبة /  .جدا ورائعة الفائدة العلمية العظمية اليت جنيناذا من  / .لطافة املنظمني يف التعامل أ ساتهة واإ

الرحةل الرتفیهية الرائعة برانجما وزايرة  /  .برانمج املؤمتر /  .وارات العلمية عیل ذام  املؤمترالنقاشات واحل / .املؤمتر

 / كفاوة التوديع واحلرص التام عیل سالمة املشاركني. .واكنت زايرة القايةل العربية أ مجل ما فیها /  .وكفاوة واس تقااال

د. ايناس عباس صاحل البريماين /  4

 جامعة بغداد

مؤمتر موفق ورائع...اكنت اجلوالت الس ياكیة مجيةل جداً أ شكر م حلسن الضيافة والاس تقاال وأ متىن اللقاء ب م يف 

 .العام املقال ان شاء هللا

د. شاوین شارونسپ / جامعة  5

 فیتسالونک

تقاال م وكسن ذكل اس  اكن مؤمترا رائعا بلك...والامجل من ......لقد اكن تنظمی املؤمتر ممتازا عیل مجيع املس توايت

 ...أ متىن اللقاء ب م يف العام املقالييافك م ...

...املؤمتر مض عددا كبريا من علامء اللغات يف العامل اذلین قدموا حبواث ودراسات رصينة ومكنوعة تشري اإیل تنو   بلري جان اتمسون / جامعة تويو 6

 املؤمتر وجلساته ابل فاکر والآراء...مشارهبم الثقافیة ومناذلهم املعرفیة مما أ ثرى حلقات 

 املؤمتر مثّل حاينة فكريّة، وفرصة مثينة لاللتقاء بنخبة ممزّية من الباكثني من ش ىت احناء العامل...  یشوارب د. محمد عیل / جامعة  3

دارته ورائعا بأ خالق أ ذهل زادان يف العمل  د. محمد ابوالهامش / جامعة شیكاکنک 8  .بسطة من أ ذل عمل وزمالء..اكن املؤمتر مجيال ابإ

كسام محمد کرمی / لكية الامام  9

 الاکظم )عليه السالم(

...نس تطيع القول برصاحة ان املس توی العایل للمؤمتر قد فاق التوقعات و اثر فینا کام ان املقاالت املقدمة یف ذها 

 جدا... اكنت أ يضا عیل مس توی علمی عایلاملؤمتر 

 ...و قد اس تفاد املشارکون فیها من عدة نوایح و اکتس بوا منها جتارب کثرية مسري  عطشان الفیاض / جامعة اببل 11
 


