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 (2222ريفربا 2-3) تقرير عام عن مؤمتر الس نة اخلامسة

 

و قد مت حتكمي هذه البحوث عرب اللجنة (. لبنان، الياابن، روس يا ،فرنسا عامن،، )و ذلک من اجلزائر، العراق بدل 02أ كرث من من مت اس تالم البحوث

ّ طبعها و نرشها. اكن تقدمي البحوث يف  املؤمتر ابللغتني العربية والإجنلزيية. ال خصائية ادلولية للمؤمتر و من َثم

 

 لكمة املشارك امس املشارك 
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 د. صاحل مفقوده

 (جامعة بسكرة)

 العم،، فقد ملست براعة يف التنظمي وتنس يقا يف ...أ نمت أ منوذج يف التنظمي وعنوان للتَّمزي

جيابيا من خالل التصال املتنوع، ورحابة الصدر يف تلقي والرد عىل  وتواصال فعال واإ

رسال لك الواثئق العلمية مهنا  املاكملات، والتغطية الواسعة للك ال قطار ، واحلرص عىل اإ

لتنظميية اجليدة تقدير جلهودمك العلمية العالية واواملادية مما جيعلين أ رفع لمك أ مسى عبارات الود وال 

 . دممت ودام مسعامك.
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 د. سعد عبد احلسني فرج هللا

 (جامعة البرصة)

مؤمتر ال هواز ادلويل من املؤمترات العلميّة الرصينة املتقنة علميًّا وتنظمييام ؛ فقد أ جعبُت حقًّا مبا 

 ،توفّر هل من اهامتم رمسي وأ اكدميي أ سهم يف رفع قميته وماكنته عن املؤمترات ادلوليّة ال خرى 

خالص للعمل واملعرفة من دلن القامئني عليه والّراعني هل لامء خدمًة للع ، ما يدّل عىل اإ

 ...والباحثني

 

3 

 د. عبد القادر ساليّم

 (جامعة تلمسان)

لقد اكن مؤمترمك اخلامس  عالمة فارقة يف الإعداد والتنظمي و دقّة احملاور ، و ما تزامنم معه ...

در و تواص، أ خوي و حضور كرمي ورسعة نرش. فشكراً جزيال  للك من أ ْسهم  من رحابة صم

جناحه  ...يف اإ
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 حسام عبد احلسن عبد

 (جامعة بغداد)

 وراره ايمجي ة عىلاب عزفيبلحن السعادة  شعری  تهي حيامن يكون الانسان بني أ ههل وبين أ دم ...

مسامعه ، هکذا شعرت بوجودي الافرتايض يف مؤمتر الاهواز ادلويل الس نوي اخلامس ، 

احناء  عييف ج  يميالباحث الاكد ةی متجانسًا قد جندوا انفسهم دلمع مس یً جد قاً يشعرت ان فر 

البحوث  ميکيف حت هيعل  نيوبذلک اثبت املؤمتر جناجًا ابهرًا من خالل تواجد القامئ ،العامل 

 . ةيعال  ةيعلم  ةميجلعلها ذات ق  هنايوترص 
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 فايزة قالل

 (22جامعة وهران )

ر مبس توى عايل من املؤمتترشفنا ابملشاركة يف مؤمترمك ونشكرمك عىل هجودمك العلمية، قدممت ...

 التنظمي والتس يی والإتصال والتواص، مع املشاركني، ودمع الباحثني يف جمالهتم وختصصاهتم

وهذا من شأ نه تمنية البحث العلمي وتطويره كام أ ن مؤمترمك أ ثبت جدارتمك يف هذا اجملال من 

 خالل جناح فعالياته، ونمتى لمك النجاح، التأ لق والتوفيق.
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 د. فوزية دندوقة

 (بسكرة -جامعة محمد خيرض)

ذ أ تقدم هبذا الرأ ي أ عرب أ ول عن املس توى الرايق يف التعام، مع املشاركني، من  ... ين اإ واإ

طاةل أ و متاط،، مبا يف ذكل معلية  حيث الرُد عىل جيع اس تفساراهتم، وانشغالهتم، دون اإ

سعاديت البالغة بكوين واحدة من التحكمي اليت امتازت ابجلودة وادلقة، كام أ عرب عن 

ل أ هنا مل متنع من متابعتنا احلثيثة جملری ت املشاركني يف املؤمتر، رمغ كوهنا مشاركة افرتاضية، اإ

هنم مل يغفلوا أ بدا عن  التدخ، العلمي، ولك ذكل اكن بفض، القامئني عىل امللتقى، حيث اإ

 يوافوننا بلك جديد، ويف لكالزمالء اذلين حالت ظروف الكوروان من حضورمه، فاكنوا 

 أ دام هللا عطاءمك، ونفع اللغة مبؤمترمك.    .حلظة
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 د. جامس خادل محمد

 (جامعة الانبار)

هنا اكنت عن بعد بسبب الظروف اليت حتيط  ... والرصاحة اكنت مشاركة موفقة ابلرمغ من اإ

ابلعامل، ولكن العاملني عىل هذا املؤمتر بذلوا جمهوداً یس تحقوا الشكر عليه، لتواصلهم ادلؤوب 

قامة املؤمتر وجناحه جفزامه هللا خی اجلزاء.  معنا منذ البداية حىت اإ
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 الزهیيحسن اكظم حسني 

 (اجلامعة املستنرصية)

ليمك أ عطر لكامت  الشكر والامتنان وأ صدقها عىل ما بذلمتوه من هجود ُمضنية ...  نزف اإ

ِّّيت  وحثيثة لإجناح املؤمتر ، شكًرا لس تجابتمك الرسيعة واللطيفة ، شكًرا ملالحيظمك ادلقيقة ال

َّيت انبثقت من رمح ابعددانه ابقات من الزهور الفواحة  شكًرا لتكل البحوث  حي القيِّّمة ال

ي يُعدُّ مرشوعًا علميًّا واعًدا ، مزيًدا من املؤمترات الفاع ة واملائزة  هذا املؤمتر ، هذا املؤمتر اذلَّ

. 
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 د. بلقامس شعبان

 (2جامعة محمد ملني دابغني سطيف)

املؤمتر ادّلويل الس نوي اخلامس حول القضای الراهنة املنعقد ابل هواز ويف عّز ال زمة    

( ، هو صورة من صور التحّدي والّصمود، ودلي، عىل الإرادة 29-الصحية العاملية )كوفيد 

القويّة واحلضور العقيل والتقين لذلهن الفاريس اذلي حيّدد ال هداف ويوفّر الرشوط الالزمة 

اح ، وهذا ما ملس ناه يف تعاُملنا الافرتايض مع اللّجنة امللكّفة ابلإعداد والتنظمي، فقد اكنت للنج

موفّقة متاما وحيوية وذات فعالية وكفاءة عالية يف توظيف ممكنات اذلاكء الاصطناعي، لقد 

ال لْفمة  ععش نا معمك جتربة ممزّية فهيا الكثی من الانضباط واجلّدية والرصامة واحرتام املواعيد م

وعليه نشكر جع املشاركني يف اإجناح هذا املؤمتر، وندعو اّلّل أ ن يوفّق  واحلّس احلضاري،

كرة وتمطّورا وُخلوًدا.  أ ههل مس تقبال فِّ

 د. الرشيف مرزوق 22

 (جامعة أ م البوايق)

ىل حد بعيد يف املواضيع املقدمة، والانضباط التنظميي والتواصيل مع امل  ... عنيني املؤمتر انحج اإ

ىل مزيد من العطاءات....، ومتنينا احلضور الفعىل  وفقمك هللا اإ
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 د. أ حالم بن معرة

 (2جامعة محمد ملني دابغني سطيف )

يف البداية أ ّود أ ن أ عرّب عن سعاديت؛ حيث اكن يل عظمي الرشف أ ن شاركت يف املؤمتر  ...

يران؛ حول قضای اللّغة وال دب والرتجة ؛ واذلي أ مثر نتاجئ كبیة حبيث  اذلي نظمته دوةل اإ

فتحت اجملال للباحثني ليدلو بتجاربه؛ وحبوهثم القمية حول قضای عديدة؛ وقد بذل القامئون 

 ؤمتر هجد كبیا  فلهم منا خال  الشكر .عىل امل
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ان ملممم  عائشة اإميان ب

 (أ بو القامس سعد هللا -2جامعة اجلزائر )

هذه أ ول مشاركة يل يف هذا املؤمتر الرايق ورمغ أ هنا اكنت افرتاضيًة بسبب جاحئة كوروان، ...

لقاء مداخليت بفض، التنظمي احملمك. وقد منحنا مؤمتر  ل أ نين وامحلد هلل اس تطعت بلك أ رحيية اإ اإ

وض ال هواز، حنن الباحثون من خمتلف أ رجاء العامل، فرصة مثينة لعرض أ حباثنا وأ فاكران  للهنّ 

 مبجالت ختصصنا... 
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 د. صليحة بردي

 (مخيس مليانة –جامعة اجلياليل بونعامة )

املؤمتر ممتزي يف طرحه العلمي، وأ فاقه البحثية املسطرة، رائد يف خدماته الإعالمية  ...

والتواصلية، نمثن كثیا الإضافة النوعية اليت يقدهما يف لك طبعة، والالفت للنظر واملثی 

جعاب تكل الاحرتافية العالية عىل مس توى التنظمي اليت اس تطاعت التكيف والظرف  لالإ

 طارئ.  الصحي العاملي ال
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 د. أ نفال انرص طالب محمد املوسوي

 (جامعة البرصة)

اكن مؤمترمك حول القضای الراهنة للغات ول يزال نبعًا عذاًب يهن، منه الباحثون يف لك عام ، 

ون ، ع ومناراً یس هتدي به طالب املعرفة ، ونرباسًا ييضء لنا دروب العمل ، كنمت لنا خی

 ...، وعنوااًن للنجاح واكن حمفلمك مثاًل للريق
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 د. فاطمة عبد زيد شوين اخلزاعي

 (جامعة الكوفة)
فالتعام،  ،لتوايلللس نة الثالثة عىل ایسعدين ویرشفين املشاركة يف مؤمترمك ادلويل الس نوي 

مع أ رسة املؤمتر لها وقع خمتلف فهم حريصني عىل التواص، والاهامتم فضالً عن تقدمي املبادرات 

 ... العلمية والفنية اليت اكنت لها أ ثر فعال يف اجناح املؤمتر
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یمسني حامت بديد الابراهميي و محمد رايض 

 هلول

 (جامعة كربالء)

ن يف مؤمترمك الكرمي و الاكرث من رائع ... و اذلي يعترب م اكن لنا عظمي الرشف ابملشاركة... 

املؤمترات العلمية الناحجة و اذلي سامه برفد املكتبة العربية و الاسالمية ببحوث علمية رصينة 

حول اللغة العربية و اداهبا ... شكري و تقديري للك اللجان التحضیية و اللجان العلمية و 

  ابجناح هذا املؤمتر الرائع ... احلمكية  و من شارك و سامه
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Zohra Merabti 

 (Kasdi Merbah University 

Ouargla) 

ذلمت هجودا جبارة أ نمك ب عینيوهذا  ای اس تفدت منه کث واحلق أ ین داياملؤمتر اكن انحجا ومف ...

دارته ورائعا بأ خالق أ ههل...اكن املؤمتر جيال لجناحه... هليج  یومساع   ابإ
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Dr. Nadia Ghounane 

 (Dr. Moulay Tahar 

University-Saida) 

كام هننؤمك عىل جناحمك الباهر ، وكذا حسن اختيارمك ملوضوع املؤمتر وحماوره واليت تعد من ...

 ...املوضوعات احليوية والعرصية
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Dr. Shelestyuk Elena 

)Chelyabinsk State 

University( 

کام ان  ناي للمؤمتر قد فاق التوقعات و اثر ف  العاىل یالقول برصاحة ان املس تو عينس تط ...

متر اكن انحج املؤ  جدا... عاىل یعلم یمس تو هذا املؤمتر اكنت أ يضا عىل املقالت املقدمة یف

  ...جدا علميا وتنظمييا

 


