
 جامعة راب��ن                       

��ة � قالدزى                    �ل�ة ال��

� لقسم اللغة الع���ة 
 المؤتمر العل�� الدو�� الثا��

  Google Meet:  fde-ybjo-yfg     2020!  9!  2اليوم األول                           

10:00—12:00 

 جلسات اللغة : الجلسة األو�

 أ.م.د. نعمة دهش فرحان 
��ة ابن رشد للعلوم اإل-سان�ة  جامعة 6غداد! 5ل�ة ال34

 االس=ثمار اللغوّي والوافد الجد9د للع���ة  
 (مقار�ة إجرائ�ة) 

 أ.د. طالل خل�فة سلمان العب�دي
��ة للبنات !جامعة 6غداد   5ل�ة ال34

� القرآن الK�Lم 
�N اء الحضاري�Rة حوار األن��Sأسل-  

 حوار هود (ع) مع عاد أنموذجا

 ّ
�
Y

Zالموص ّ
�
 م.د. ل�ث حازم محمود حم�د البّ�ا�3

��ة ! جامعة كKSه       � ال34
3̀   فاaل

� القرآن الK�Lم 
�N ة دالل�ة -الطالقKSدراسة نح  

 � deب هاشم حسgKم . د. ز 
 جامعة 6غداد      

 �Zم.د. فاطمة محمد ع 
  وزارة التعل�م العا��         

 .. �
 تداول المصطلح اللسا��

 اإلشlال�ة والحلول  

 أ.م. د. ش�ماء رش�د محمد

 م.م. تا6ان نوري حمه سع�د
��ة ! جامعة راب�Kن   5ل�ة ال34

� الع���ة والLرد9ة  deاللغت � deث بmوالتأن d4ظاهرة التذك– 
  دراسة تقا6ل�ة 

  د. جم�ل ابراه�م مند9ل المحمد
 الجهود النحKSة لإلمام االلو�t من خالل حاشsته

ح قطر الندا  yz Zدراسة وصف�ة إحصائ�ة –ع  

 أ.د. أشواق محمد النجار 

  5ل�ة اللغات ! جامعة صالح الدين

 رئmس الجلسة



 أ.م.د. ع{د الستار صالح أحمد البناء
 م.م. شنك محمد أد9ب محمد رؤوف

��ة  ! جامعة صالح الدين   5ل�ة ال34
� قصة يوسف  

�N دراسة نص�ة -االس={دال 

 جامعة راب��ن                       

��ة � قالدزى                    �ل�ة ال��

� لقسم اللغة الع���ة
 المؤتمر العل�� الدو�� الثا��

� اليوم 
  Google Meet: fde-ybjo-yfg     2020!  9! 3 الثا��

3:00—500 

 جلسات اللغة : الجلسة الثان�ة

 أ.م.د. خل�فة محمد خل�ل الصامدي
 5ل�ة العلوم والدراسات اإل-سان�ة! 
 السعود9ة  –جامعة األمd4 سطام بن ع{د الع�Kز 
� التحل�ل النحوي 

�N تضافر القرائن 

    �� م. د. إبراه�م أحمد الشاف
  5ل�ة دار العلوم ! جامعة القاهرة           

 م. محمد ع�Kز مصط��      
��ة! جامعة راب�Kن            5ل�ة ال34

� تدرKب معل�� اللغة الع���ة      
�N مداخل جد9دة 

ها       d46غ � deاأليزو  نموذجا –للناطق  

وان أنور مج�د  d4م.د.س 
  5ل�ة اإلدارة التقن�ة! جامعة أر��ل التقن�ة  

� تعل�م اللغة الع���ة
�N ب اللغويKسلطة التدر- 
 
�
 متعلمو الLورد أنموذجا

 أ.م.د. خالد حKSر الشمس

  5ل�ة االداب ! جامعة ذي قار
� النص�ة

�N �
�Nسق الثقاgأثر ال— 

 �
�Nتحل�ل النص الصو �

�N قةKط�  

tم.د.جاسم محمد مو 

 د.ع�Z سعد لط�ف
��ة األساس�ة! جامعة واسط   5ل�ة ال34

� القرآن الK�Lم
�N حذف الموصوف 

 م . د.سهاد مازن فائق
  6غدادجامعة 5ل�ة اآلداب ! 

  –اللغة الع���ة وأزمة الهKSة 
 دراسة عن مواقع التواصل االجتما�� 

� اللغة الع���ة 
�N وأثرها  

 أ.م.د. ش�ماء رش�د محمد  
��ة ! جامعة راب�Kن   5ل�ة ال34

  رئmس الجلسة        



 جامعة راب��ن                       

��ة � قالدزى                    �ل�ة ال��

� لقسم اللغة العر           
� المؤتمر العل�� الدو�� الثا�� �� 

  Google Meet: fde-ybjo-yfg       2020!  9!  2ليوم األول ا                  

 جلسات األدب : الجلسة األو�

 أ.د. إنعام داود سلوم

��ة للبنات ! جامعة 6غداد   5ل�ة ال34

� القد9م ان النقد العر�� � d4م �
�N الغزل العذري 

ي d4الظف �Zع � deأ.م.د. أحمد حس 

��ة! جامعة سامراء   5ل�ة ال34
� شعر عدنان الصائغ

�N أسطورة االن{عاث والنماء  

 أ.م.د. صــالح كـاظم هــادي

��ة للبنات   جامعة 6غداد.5ل�ة ال34
� شعر أدونmس

�N لهKوتأو �
�Nشك�ل الخطاب الصو�  

 م.د. سؤدد جّسام حمادي

  1الرصافة  -معهد الفنون الجم�لة ! 6غداد 
ع{اس محمود العقاد شاع�Kته ، ومعاركه األدب�ة ، 

  وآراء النقاد ف�ه قراءة نقد9ة معا�ة

 أ.د. فاطمة 6در

  5ل�ة الفنون الجم�لة ! جامعة 6غداد
� الروا9ة العراق�ة

�N �
 التداخل الحlا��

3:00—5:00  

 أ.د. ر�اب صالح حسن
��ة ! الجامعة المس=ن�Kة   5ل�ة ال34

  رئmس الجلسة        



 أ.م.د. إخالص محمد ع�دان 

  5ل�ة اآلداب ! جامعة 6غداد 
� �شك�ل النص الشعري الجاه�Z وتوجيهه

�N �
  أثر المتل�3

 جامعة راب��ن                       

��ة � قالدزى                    �ل�ة ال��

� لقسم اللغة الع���ة        
 المؤتمر العل�� الدو�� الثا��

                           �
                 Google Meet: fde-ybjo-yfg       2020!  9!  3اليوم الثا��

 جلسات األدب : الجلسة الثان�ة

 أ.د. محمد عKSد محمد الساير

��ة األساس�ة ! جامعة األن{ار   5ل�ة ال34
استدراaات شع�Kة عZ دواوKن 

ق�ة  y دراسة وصنعة—م  

 أ.د. ر�اب صالح حسن

��ة  ! الجامعة المس=ن�Kة   5ل�ة ال34
� عZ مواقع  � نصوص الدكتور حافظ المغر��

�N الثنائ�ات الضد9ة
 ) التواصل االجتما�� (الفmس بوك

 د. عبd4 فاضل هادي
��ة للبنات   جامعة 6غداد ! 5ل�ة ال34

� األحمر 
�̀ � شعر ع� ب

�N ال د والحوار- 
� الرؤى الجمال�ة 

�N دراسة  

 د.  قاسم محمد ع{د

��ة ! جامعة راب�Kن   5ل�ة ال34
� مقامات م�خائ�ل نع�مة

�N الحوار  

10:00—12:00 

ي d4الظف �Zع � deأ.م.د. أحمد حس 
��ة ! جامعة سامراء    5ل�ة ال34

  رئmس الجلسة        




