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الباحثة اسمهان حلوي

جامعة قاضي عياض- المغرب

االستعارة والترجمة، دراسة مقارنة بين

ترجمتين من الفرنسية إلى العربية،

 قصيدة   «la musique»   لشارل بودلير

أنموذجا

Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

 C U M U A  2 2 / 0 7 / 2 0 2 2 ة  ع م ج ل ا

 11:00-12:15

Asst. Prof. Dr. Ahmed
Hayder Sigar

 

University of Duhok - Iraq
 

The Translation of Conditional Clauses in

the Glorious Qur’an into English

Researcher Loozan
Ahmed Rasool

University of Zakho -

Iraq 

د. باكير محمدعلي

جامعة كلس - تركيا

مالمح البطل الفرد في شعر

عنترة بن شد�اد

الباحث أحمد بالكاري

جامعة محمد الخامس - المغرب

صورة المغرب في أدب الرحلة البرتغالية

رحلة الملك البرتغالي الدون فرناندو إلى

المغرب – نموذجا

أ. د.محمود فوزي عبدالله

الكبيسي

أكاديمية ريمار

د. بشرى الكاضي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله –

المغرب

Moderatör- مقرر الجلسة 

د. بشرى الكاضي

جامعة سيدي محمد بن عبد الله  –

المغرب

المعلقات بين القراءة والتأويل (قراءة

األنباري أنموذجا)

Prof. Ahmed H. Ubeid

University of Anbar-

Iraq

Manifestation of Thanatos in Edward Bond’s Saved

Researcher  Mostafa
A. S. Rosheed

University of Baghdad-

Iraq

أ.د. محمد امحمد بن

طاهر

جامعة الوفاق الدولية -جمهورية النيجر

ليبيا

شذرات من ديوان الفقيه الشاعر

(الطيب عثمان محمد بن طاهر (المصراتي اإلدريسي

1986-1918

 

الباحث معاذ محمد

طاهر

جامعة بهشي شهير - تركيا

ليبيا

أ. د.محمود فوزي

عبدالله الكبيسي

أكاديمية ريمار

((منهج النّساخ في ضبط

المخطوطات ))

 

م.د. نور عبد الكريم صبري

الجامعة العراقية - العراق

(أسلوب النداء في شعر محمود

درويش، دراسة نحوية)

https://www.haznevi-ilim-ve-irfan-kuran-kursu.com/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A9-1


د باسل قادري
ّ

الباحث محم

جامعة النجاح الوطنية - فلسطين

اضطرابات الهامش الّصعلوكيّ من
ٌ
الفاعليّة إلى االغتراب: نماذج مختارة

ّ عر الجاهلي
ّ

من الش

Oturum Başkanı - رئيس الجلسة 

 P A Z A R  2 4 / 0 7 / 2 0 2 2 د  ح أل ا

 11:30-12:30

أ. فتحي رشيد علي سلطان

الجبوري

المديرية العامة لتربية محافظة

نينوى - العراق

الحوارية في رواية رائحة التفاصيل

لسليمان الصدي

أ.م. د. ســالف مصــطفى كامــل

الجامعة العراقّية ـ العراق

توجيه النّص القرآني في ضوء تعدّد

القراءات القرآنيّة

بين القدماء والمحدَثين

Dr. Doaa Taher AL-dihaymawee

Islamic university of Najaf
Iraq

The Light We Lost by Jill

Santopolo: Semiotics Study

Dr.Öğr.Üyesi. M. SALEM
ASSAD

Kilis7Aralık Üniversitesi. Türkiye

Dr. Zohra Merabti
Kasdi Merbah University

Ouargla-Algeria
Moderatör- مقرر الجلسة 

Dr. Zohra Merabti

Kasdi Merbah University
Ouargla-Algeria

Code Switching as a Sociolinguistic Feature

in the EFLClassroom:

Understanding its Nature and Functions

Dr. Halima Benzoukh

Kasdi Merbah University
Ouargla-Algeria

Dr. Khalid Ahmed Hassan Ahmed

Rimar Academy - Sudan

The Mismatch between Theory

and Practice in the Teaching of

English Language as a Target

language

د. سلمى خبان

جامعة القرويين -  المغرب

أثر علم النحو في تفسير القرآن الكريم ،

دراسة تطبيقية من سورة التوبة

آيات 38/40/42

Dr.Öğr.Üyesi. M. SALEM
ASSAD

Kilis7Aralık Üniversitesi.
Türkiye

One of the manifestations of

semantic development in the

Prophet's hadith

Ratiba GUIDOUM 

Université Alger2

 

La posture discursive du

voyageur dans le récit de

voyage



Journalsمجالتنا

 DRJI

 Research Bib

 ISI

 CiteFactor

 Root

Indexing:  

www.ijherjournal.com
ISSN Online
2757-5403

International Journal of
Humanities and Educational

Research

مجلة ايجهار للعلوم اإلنسانية

والتربوية

www.rimakjournal.com
ISSN Online
2717-8293

RIMAK International Journal
of Humanities and Social

Sciences

مجلة ريماك للعلوم االجتماعية

 DRJI

CiteFactor

 Research

Bib

 ISI

 Root

Indexing:  

 International Journal of
Education and language

Studies

مجلة إيجال للعلوم التربوية

واللغوية

www.ijeljournal.com

 Research Bib

 DRJI

Doi

Crossref

Road

Indexing:  

ISSN Online
2791-9323

http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886
http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2717-6886


RimarAcademy

RimarAcademy

AcademyRimar

RimarAcademy vt.tik
tok.c

om/

http://e.com/c/RimarAcademy
http://e.com/c/RimarAcademy
https://twitter.com/AcademyRimar
http://e.com/c/RimarAcademy
https://vt.tiktok.com/ZSdHHQeYp/


لالطالع على الموقع
االلكتروني
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تواصل معنا 


