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 (دولة 00من  عضوا 404)   09/09/0000حتی 

 )یجدد التحدیث فی کل شهر(
 . بترتیب الاختصاص الأول3. بترتیب بلدان المشارکین، 2. بترتیب أسماء المشارکین، 1: في ما يلي ثلاث قائمات متکررة)

 بترتیب أسماء المشارکینالقائمة 

أستاذ  العراق الاء محمد لازم محمد .1
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة بغداد  جامعة بغداد 
 العباسي

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

alaa@.uobaghdad.edu.iq  

أستاذ  ايران ابراهيم اناري بزچلوئي .2
 مشارك

 i-anari@araku.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي جامعة اراك جامعة طهران

جامعة الإمام  أستاذ لبنان إبراهيم قاسم جمعة العزنکي .3
 الأوزاعي

 schoolalrashad@gmail.com   تعليم اللغة العربية جامعة الإمام الأوزاعي

الجامعة  أستاذ لبنان ابراهيم نظام الدين فضل الله .4
 اللبنانية

 ibrahimfadlallah@hotmail.com النقد الأدبي أدب المقاومة الجامعة اللبنانية

دانشگاه تربيت  أستاذ ایران مقدسیابوالحسن امين  .5
 مدرس

الأدب الأندلسي  الأدب المعاصر دانشگاه تهران 
 والعصور الوسطی

abamin@ut.ac.ir  

أستاذ  نيجيريا أبوبكر آدم مساما .6
 مساعد

جامعة بخت 
الرضا دويم 

جمهورية 
 السودان

الجامعة الفيدرالية 
 غسو نيجيريا

 aamasama@gmail.com   الأدب المعاصر

أستاذ  عباس احسان اسماعيلی طاهری .7
 مساعد

 Taheri @ Semnan.ac.ir الترجمة  النحو والصرف جامعه کاشان کليه الآداب

أستاذ  العراق احسان محمد جواد حاجم .8
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 timimy99th@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد

الجامعة  مدرس لبنان أحلام فتحي أبو الحجل .9
 اللبنانّية

  Ahlam-11@live.com النحو والصرف اللسانيات جامعة الجنان

 ahmedbdeer30@gmail.com النقد الأدبي البلاغة الازهر الازهر محاضر مصر أحمد بدير شعبان .11

جامعه    ایران احمد جابری نصر .11
الفردوسی 

 بمشهد 

  Ahmadkhanafi@gmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي جامعه چمران
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كلية الفقه  مدرس العراق أحمد جاسم محمد رضا .12
قسم علوم 

القرآن والحديث 
 الشريف

 quran_ahmed@yahoo.com   العروض والقافية  

أحمد حياوي مهجر حسين  .13
 السعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة البصرة  جامعة البصرة  أستاذ العراق 
 العباسي

 dr.ahmedalsaad@yahoo.com تاریخ الأدب العربي

الأدب الجاهلي حتی  بابل كربلاء  مدرس لعراقا أحمد سالم عبيد راضي  .14
 العباسي

  ahamry99@gmail.com  

جامعة كلية  محاضر باكستان احمد سعيد .15
 اسلامية بيشاور

 ahmadregi1234@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة بشاور

أستاذ  مصر أحمد سمير علي مرزوق .16
 مساعد

أكتوبر للعلوم الحديثة  القاهرة
 والآداب

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 ahmad2004samir@hotmail.com تحليل الخطاب

احمد عبدالله نوح  .17
 المنصوري

أستاذ  العراق
 مساعد

 aljareehahmed9@gmail.com النحو والصرف تحليل الخطاب البصرة البصرة

جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .18
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

 الإمام المهدي 
كلية الآداب 

والعلوم 
الانسانية قسم 

 اللغة العربية 

  fedailahmad38@gmail.com   اللسانيات جامعة الإمام المهدي 

جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .19
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

  fedailahmad38@gmail.com علم الدلالة اللسانيات الإمام المهدي  الإمام المهدي 

أحمد علي محمد عطية  .21
 البهادلي

أستاذ  العراق
 مساعد

 asahasah358@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أستاذ  ايران احمد نهيرات .21
 مساعد

  a.nohairat@uok.ac.ir الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية كردستان اصفهان

أحمد يحيى حسن  .22
 السلطاني 

 ahmedhum11. hum2016 @gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية بابل البصرة أستاذ العراق

 chhouryahmad@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات   اللبنانية   لبنان أحمدعلي شحوري .23

الجامعة    ایران ازاده گریوانی .24
الاسلامية في 

 بيروت

 Gerivani.azadeh@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن  

 osamarashidalsafar@yahoo.com اللسانيات العربية والعلوم البينية بغداد بغداد أستاذ العراق أسامة رشيد عباس الصفار .25

أستاذ  ایران اسحق رحمانی .26
 مشارك

 esrahmani@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية شيراز الخرطوم

الجامعة  أستاذ العراق اسراء حسين جابر .27
 المستنصرية

 Lsraahussan987@gmsil.com   السرد والقّصة الجامعة المستنصرية

أستاذ  مصر إسلام ماهر فرج عمارة  .28
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  أولوداغ القاهرة
 العباسي

  islamomara@hotmail.com النقد الأدبي
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أستاذ  ایران اشرف چگيني .29
 مساعد

جامعة الآزاد 
 الإسلامية

 ashraf_chegini@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن آزاد

 abdenbilachkar@yahoo.fr تحليل الخطاب اللسانيات ٣مونبليير  ٣مونبليير  أستاذ فرنسا الاشقر عبدالنبي .31

جامعة الإمام الخميني  أصفهان   ايران اصغر شهبازی .31
 قزوین -الدولية 

 aliasghar.shahbazi@gmail.com الأدب المقارن الترجمة

أستاذ  ایران اعظم شمس الديني .32
 مساعد

 a.shamsoddini@vru.ac.ir البلاغة النحو والصرف رفسنجان-ولی العصر جامعة طهران

جامعة  أستاذ بنغلاديش افتخار العالم مسعود  .33
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 

جامعة  أستاذ بنغلاديش  افتخار العالم مسعود  .34
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 

 ikram68mahaa@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة بنجاب جامعة بنجاب محاضر باكستان اكرام الله خان  .35

أستاذ  ایران اكرم روشنفكر .36
 مساعد

 saneh210@yahoo.com أدب المقاومة السرد والقّصة كيلان تهران

أستاذ  لبنان أكرم محمد نبها .37
 مساعد

الجامعة 
الاسلامية _ 

 خلده

_ الجامعة اللبنانية  _ 1
العلوم  _ جامعة2

 والآدب اللبنانية

 akramnabha@gmail.com النحو والصرف اللسانيات

أمجد حميد عبد الله  .38
 الفاضل

  dr-amjadalfadhil@uokerbala.edu.iq   النقد الأدبي   جامعة كربلاء أستاذ العراق

مدرس  العراق  أمجد محمد رضا عودة  .39
 مساعد

  amjad_alshawi@yahoo.com تحليل الخطاب السرد والقّصة جامعة البصرة جامعة البصرة

الجامعة  مدرس لبنان أمل حسان بدرا .41
 اللبنانية

 Badraamal@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

امل محمد عبد الكريم  .41
 العبدالله 

أستاذ  العراق
 مساعد

 amalmhdm551@gmil.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 

أستاذ  ایران اميد جهان بخت ليلی .42
 مساعد

شهيد تشمران 
 أهواز

 Omidjahanbakht@gmail.com اللسانيات السيميائيات جامعة جيلان

أستاذ  ایران امير فرهنگ نيا .43
 مساعد

 farhangnia2002@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر الشهيد بهشتي تربيت مدرس

أستاذ  ایران امير مقدم متقی .44
 مشارك

جامعة فردوسي  جامعة طهران
 مشهد

 a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir البلاغة النقد الأدبي

الجامعة  أستاذ لبنان اميرة عبدالله يوسف .45
 اللبنانية

الأدب الجاهلي حتی   
 العباسي

  amiraucef1974@gmail.com 

أستاذ  ایران اميرحسين رسول نيا .46
 مساعد

جامعة 
 فردوسی

 rasoulnia@kashanu.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کاشان

 nc.hashemi65@gmail.com   الترجمة جامعة طهران جامعة طهران مدرس ايران انسيه السادات هاشمی .47
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جامعة سيدي    المغرب أنوار بنيعيش .48
محمد بن عبد 

 الله  فاس

 anouar1_ben@hotmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية  

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة كربلاء مدرس العراق أوراس نصيف جاسم محمد .49
 العباسي

 oraasoraas@gmail.com تحليل الخطاب

أستاذ  ایران اویس محمدی .51
 مشارك

 Ovais.mohamadi@yahoo.com الترجمة  النقد الأدبي جامعه گنبدکاووس جامعه طهران

 Eyad_1961@yahoo.com العربية والعلوم البينية تحليل الخطاب جامعة بغداد  جامعة بغداد  أستاذ العراق  إياد محمد علي الأرناؤوطي .51

أستاذ  لبنان ايليان مهنا بطيش .52
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  Mhannaeliane@hotmail.com النحو والصرف السيميائيات الجامعة اللبنانية

جامعة آزاد  مدرس ايران ايمان ديدار .53
اسلامي آبادان 

 خرمشهر-

 iman.didar@yahoo.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية پيام نور

  imandkeelaljmeel@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر بابل الكوفة  أستاذ العراق ايمان عبد دخيل ال جميل .54

ايمان مسلم عباس  .55
 الجابري

 eman.maljabery@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

 inas.abbas@coeduw.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق ايناس عباس صالح  .56

أستاذ  الأردن  إيناس محمد عليمات  .57
 مشارك

  Enass@hu.edu.jo تعليم اللغة العربية اللسانيات الهاشمية الاردنية  الأردنية 

جامعة  محاضر تايلاند أيوب عبد القادر كانجا .58
 الإنسانية ماليزيا 

جامعة الأمير سونكلا 
 فرع فطاني تايلاند

 ayukanga@Gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

الجامعة    لبنان باسلة موسى زعيتر .59
 اللبنانية

 bassela_z@hotmail. com   السرد والقّصة  

جامعة الروح  أستاذ لبنان باسمة سعدو زين الدين .61
القدس 

 الكسليك

 basima.zeindeen@ul.edu.lb أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

مدرس  العراق باسمه عبود محيد .61
 مساعد

 basemaabood2012@gmail.com العربية والعلوم البينية العربية والعلوم البينية ماجستير ماحسنيز

الجامعة    لبنان بتول حسين عبدالله .62
 اللبنانية

 batoulabdallah0@gmail.com الأدب المعاصر الأسلوبيات  

أستاذ  ایران بتول محسنی راد .63
 مشارك

الجامعة 
 اللبنانية 

جامعة سيستان 
 وبلوشستان

 bmohseni1388@gmail.com اللسانيات الأدب المعاصر

عيسى بتول ناجي هادي  .64
 الجنابي 

أستاذ  العراق
 مساعد

  umjafer13@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف المثنى المثنى

أستاذ  تايلاند براسيرت بان بري .65
 مساعد

جامعة ماليزيا 
 كلنتان

 Der2521hotmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الأميرة سونكلا
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الجامعة  أستاذ لبنان بسمة خمبس خليفة .66
 اللبنانية

الأدب الأندلسي  الجامعة اللبنانية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Bassma_khalifeh@hotmail.com 

أستاذ  ايران بشری سادات ميرقادري .67
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  العروض والقافية شيراز اصفهان
 العباسي

bsmirghaderi@gmail.com 

أستاذ  ایران بهروز قربان زاده .68
 مساعد

جامعه بيروت 
 العربيه

 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir الترجمة  الأدب المقارن جامعه مازندران

أستاذ  یزد بهنام فارسی .69
 مساعد

 behnam.farsi@yazd.ac.ir اللسانيات الأدب المعاصر یزد طهران

بيداء عبد الصاحب عنبر  .71
 الطائي

 AL_anbar@perc.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي النقد الأدبي بغداد المستنصرية مدرس العراق

أستاذ  ایران پرویز احمدزاده .71
 مساعد

الشهيد مدني  الأردنية
 بأذربيجان

 Ac.ahmadzadeh@azaruniv.According.ir الترجمة  النقد الأدبي

الجامعة    لبنان تهاني جميل شعيب .72
 اللبنانية

 Totooo.ts@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر  

أستاذ  ایران تورج زینی وند .73
 مشارك

 T_zinivand56@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة رازي اصفهان

أستاذ  العراق ثائر عبد الزهرة لازم  .74
 مساعد

  Dr.thaer71@gmail .com تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

ثائر عبد الفاضل كاطع  .75
 الابراهيمي

 thaera.alibraheemi@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

الجامعة الوطنية  أستاذ سورية جاسم علي جاسم  .76
 الماليزية 

الجامعة الإسلامية 
 بمنيسوتا فرع تركيا 

  jjassem@hotmail.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  العراق جاسم محمد حسين .77
 مساعد

وزارة التعليم العالي  الجامعة العراقية
 والبحث العلمي

 jassim80_sat@yahoo.com الأسلوبيات البلاغة

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ایران جعفر جعفرزاده .78

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ايران جعفر جعفرزاده .79

أستاذ  ایران جمال طالبی قره قشلاقی .81
 مساعد

 jamal_talebii@yahoo.com تحليل الخطاب الأدب المعاصر فرهنگيان اصفهان

أستاذ  الجزائر الجمعي محمود بولعراس  .81
 مشارك

جامعة عناية.  
 الجزائر 

جامعة الملك سعود. 
 السعودية

  boulaares.d@live.fr اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران جهانگير اميری .82
 مشارك

 Gaamiri686@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة رازي جامعة طهىان

أستاذ  ایران جواد طالب زاده  .83
 مساعد

 j_talebzadeh@yahoo.com البلاغة النحو والصرف   جامعة اصفهان

أستاذ  ایران جواد غلامعلی زاده  .84
 مشارك

جامعة 
 فردوسي

جامعة سيستان و 
 بلوشستان

  j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir الأسلوبيات الأدب المقارن

http://arabiciran.ir/page/116/


 

 لون في مشروع المسجّ

 وسام المرجعيّة العلميّة في اللغة العربيّة وآدابها 
http://arabiciran.ir/page/116/ 

 

 

6 
 

جامعة بو علي    ایران جواد محمدزاده .85
 سينا همذان

  Jvdmohammadzadeh@gmail.com البلاغة الأسلوبيات  

أستاذ  ايران جوادسعدون زاده .86
 مشارك

جامعة شهيد چمران  جامعة طهران
 اهواز

 dr.sadounzadeh@gmail.com المدارس الأدبية العروض والقافية

جامعة تبليسي  أستاذ سورية  جودت إبراهيم إبراهيم  .87
 الحكومية 

  Jawdatibrahim955@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة البعث بحمص 

حافظ محمد عباس  .88
 الشمري

 hafedh.alshamery@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المستنصرية بغداد أستاذ العراق

حاكم جاسم عبدالله  .89
 غرباوي

جامعة  مدرس عراق
فردوسي 

 مشهد

الأدب الأندلسي  وزارة التربية 
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

hakimgassim@gmail.com 

 poorheshmati@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کيلان جامعة رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .91

حامد  حامد پورحشمتی .91
 پورحشمتی

 poorheshmati@gmail.com السيميائيات الأدب المعاصر کيلان رازي مدرس

 poorheshmati@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات کيلان رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .92

أستاذ  ایران حامد فشی .93
 مساعد

الإمام الحسين عليه  خوارزمي
 السلام

 hamedfashi@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية

جامعة ابو بكر  محاضر الجزائر الحبيب دحماني .94
 بلقائد تلمسان

جامعة ابن خلدون 
 تيارت

 dahmanihabib50@yahoo.fr النحو والصرف اللسانيات

  htrasouli@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي شهيد بهشتی  تهران  أستاذ ایران حجت رسولی .95

أستاذ  ایران  حسن اسماعيل زاده  .96
 مساعد

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران 
 بأذربيجان 

  h.esmailzade@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حبيب الكريطي .97
 العباسي

 hasan.h@uokerbala.edu.iq النقد الأدبي

 hasanh.muhsin@uokufa.edu.iq تاریخ الأدب العربي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حميد الفياض .98

أستاذ  ایران حسن خلف .99
 مساعد

جامعة 
فرودسی 

 مشهد

 Hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة کوثر

أستاذ  ايران حسن خلف .111
 مساعد

جامعة 
فردوسي 

 مشهد

جامعة المصطفی 
 العالمية

 hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة

أستاذ  ایران حسن سرباز .111
 مشارك

 h.sarbaz@uok.ac.ir البلاغة السرد والقّصة کردستان طهران

أستاذ  ایران حسن گودرزی لمراسکی .112
 مشارك

 h.goodarzi@umz.ac.ir   الأدب المعاصر جامعة مازندران تهران
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حسن منديل حسن  .113
 العكيلي

 aligeali@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد  جامعة بغداد.  أستاذ العراق 

أستاذ  إيران  حسين ابویسانی  .114
 مشارك

  ho.abavisani@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة الخوارزمي  جامعة طهران 

أستاذ  کاشان حسين ایمانيان .115
 مساعد

 h.i1361@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن   اصفهان

 -ایران  حسين حدیدی .116
 تهران

أستاذ 
 مساعد

 hadidi660@gmail.com البلاغة البلاغة پيام نور تهران الجامعة بمبئی

حسين عبيد شراد  .117
 الشمري

جامعة  أستاذ العراق
 القادسية 

الأدب الجاهلي حتی  تحليل الخطاب جامعة القادسية 
 العباسي

hussain. obied@qu.edu.iq 

أستاذ  ایران حسين کيانی .118
 مشارك

 hkyanee@yahoo.com العربية والعلوم البينية النقد الأدبي شيراز اصفهان

 Altamy176@gmai. Com البلاغة البلاغة الكوفة الكوفة أستاذ العراق حسين لفته حافظ .119

 أستاذ إیران حسين محسنی .111
 مساعد

 hmohsenib@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات المحقق الأردبيلي تربيت مدرس 

أستاذ  ایران حسين یوسفی .111
 مشارك

 hoseinyosofi@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف مازندران تهران

أستاذ  ايران حميد رضا ميرحاجي .112
 مشارك

 mirhaji_sayyed@yahoo.com علم الدلالة النحو والصرف العلامة الطباطبايي جامعة طهران

أستاذ  ایران حميد ولی زاده .113
 مساعد

الشهيد مدنی  طهران
 بأذربيجان

 drhvalizadeh@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف

جامعة شهيد    ایران حميدرضا پيرمرادیان .114
 چمران

 ghasedak121161@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن  

أستاذ  إیران حميدرضا حيدري .115
 مساعد

العلوم 
 والتحقيقات

 Heidari@atu.ac.ir تعليم اللغة العربية الترجمة العلامة الطباطبائی

أستاذ  إيران حميدرضا مشایخی .116
 مشارك

 mashayekhih@umz.ac.ir البلاغة النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة تهران

 haider.hadi@ircoedu.uobaghdad.edu.iq تحليل الخطاب النحو والصرف بغداد بغداد أستاذ العراق حيدر عبد الزهرة هادي .117

أستاذ  لبنان حيدر علي إسماعيل  .118
 مساعد

الجامعة 
 الّلبنانّية 

  hissmael2013@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف الجامعة الّلبنانّية

 drhaider13@yahoo.com اللسانيات اللسانيات بابل بابل مدرس العراق حيدر غضبان محسن .119

أستاذ  العراق  حيدر فاضل عباس حميد  .121
 مساعد

 dr.hayder.f.a@gmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر .121
 مساعد

جامعة البصرة / 
قسم اللغة 

 العربية

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة البصرة
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أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر الجديع .122
 مساعد

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

خالد بن سليمان بن مهنا  .123
 الكندي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  الجامعة الأردنية
 قابوس

 abuqasimkindi@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف

أستاذ  إيران خداداد بحري .124
 مساعد

جامعة تربية 
معلم 

 )خوارزمي(

-جامعة خليج فارس
 بوشهر

الأدب الأندلسي  البلاغة
 والعصور الوسطی

Bahri@pgu.ac.ir 

الجامعة  أستاذ لبنان خديجة  شهاب  .125
 الإسلامية. 

  d.kshehab@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية 

جامعة تربية  أستاذ ایران خليل پروینی .126
 مدرس بطهران

جامعة تربية مدرس 
 بطهران

 Parvini@ modares.ac.ir النقد الأدبي الأدب المقارن

 dr.khalel.am@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة أستاذ العراق خليل خلف بشير .127

أستاذ  ایران خيریه عچرش .128
 مشارك

  Echresh.kh@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية شهيد چمران تهران

أستاذ  العراق د.تغريد عبد الخالق هادي .129
 مساعد

 taghreedhadi76@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد الجامعة العراقية 

الجامعة  مدرس لبنان د.ملاك حاتم الطفيلي .131
 اللبنانية

 Dr.malaktf@hotmail.com   تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية

د.نعمة دهش فرحان  .131
 الطائي

أستاذ  العراق
 مساعد

 muhajlkj5733@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بغداد  جامعة بغداد

أستاذ  ایران دانش محمدی .132
 مساعد

 d.mohammadi64@gmail.com   تعليم اللغة العربية شيراز تربيت مدرس

 D_nejati1364@yahoo.com تعليم اللغة العربية السرد والقّصة   أصفهان مدرس إيران داود نجاتي .133

أستاذ  لبنان درية كمال فرحات .134
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 dorriaf@hotmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

الجامعة  أستاذ لبنان دلال حسن عّباس .135
 اللبنانّية

 dalal.abbas@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن الجامعة اللبنانّية

دلدار غفور حمدامين  .136
 البالكي 

صلاح الدين /  أستاذ العراق
 أربيل 

  deldar. hamadameen@su.edu.krd علم الدلالة اللسانيات اربيل-صلاح الدين

 sami-salut@hotmail.fr العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة تلمسان جامعة تلمسان أستاذ الجزائر  ديدوح عمر  .137

أستاذ  لبنان رائدة علي علي احمد .138
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 Raida.ali.ahmad@gmail.com  السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

جامعة سطيف  محاضر الجزائر  رحماني زهر الدين  .139
٢ 

  Bachou2009@yahoo.fr علم الدلالة علم الدلالة جامعة برج بوعريريج 

رحمن غركان  .141
 ضعباديضعبادي

  Rahmangar2013@gmail.com البلاغة النقد الأدبي القادسية بغداد أستاذ العراق
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أستاذ  ایران رحيمه چولانيان .141
 مساعد

جامعه تهران 
 مرکز

جامعه آزاد الاسلاميه 
 فرع آبادان

 rahimeh_choulanian@yahoo.com الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي

أستاذ  ایران رسول بلاوی .142
 مشارك

جامعة 
الفردوسي 

 مشهد

جامعة خليج فارس، 
 بوشهر

 r.ballawy@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي

جامعة محمد  أستاذ قطر  رشيد بن الحسن بوزيان  .143
الخامس 

 المغرب

 rachid.bouziane@qu.edu.qa النحو والصرف اللسانيات جامعة قطر 

أستاذ  ایران رضا شكراني .144
 مشارك

  Shokrani.r@gmail.com الترجمة  النحو والصرف اصفهان طهران

أستاذ  ایران رضا محمدی .145
 مساعد

صر عج ولی ع حکيم سبزواری
 رفسنجان

 r.mohammadi@vru.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي

رعد حسون عاكول  .146
 الجمالي 

الجامعة  مدرس العراق 
 المستنصرية 

جامعة الإمام الصادق 
 فرع ميسان 

  rdhswn4@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة

جامعة  مدرس لعراق ا رنا فرمان محمد  .147
 القادسية 

  rana.mohammed@qu.edu.iq النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة القادسية 

أستاذ  ایران روح الله صيادی نجاد .148
 مشارك

 saiiadi57 @gmail.com الترجمة  اللسانيات کاشان طهران

أستاذ  العراق رياض حمود حاتم .149
 مساعد

 reyadalmalekey70@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية بابل المستنصرية

الجامعة    لبنان ريما حسين أمهز .151
 الّلبنانّية

 rimaamhaz1980@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  

أستاذ  ایران زهرا سليمانی .151
 مساعد

جامعة آزاد 
الاسلامية فرع 

علوم و 
تحقيقات 

 بطهران

جامعة آزاد الاسلامية 
 فرع طهران المرکزیة

 soleymani9500@gmail.com الأدب المقارن الترجمة

 Mother 71277@yahoo.com النحو والصرف اللسانيات   جامعه اصفهان   ایران زهرا قاسم پيوندی .152

الجامعة    لبنان زهراء علي دخيل .153
 اللبنانية

 Profzahraa@gmail.com اللسانيات البلاغة  

أستاذ  عراق زهور كاظم صادق زعيميان .154
 مساعد

 Zuhoor1927@gmail.com النحو والصرف علم الدلالة الجامعة المستتصرية جامعة بغداد

 z.zahid.39@gmail.com النحو والصرف اللسانيات متقاعد جامعة القاهرة   العراق زهير زاهد .155

زيد عبد الحسين يوسف  .156
 العكايشي

الجامعة الاسلامية في  جامعة الكوفة مدرس العراق
 النجف الاشرف

 Zaid.iq83@gmail.com تاریخ الأدب العربي الأدب المعاصر

الأدب الجاهلي حتی  البلاغة كلية الامام الكاظم القادسية   عراق زينب حسين كاظم .157
 العباسي

Zozorahman2016@gmail.com  
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 zainab.darya1993@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب ..... .......   إيران زینب دریانورد .158

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق  زينب فاضل عباس  .159
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق زينب فاضل عباس جاسم  .161
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي

 zainab9468@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق زينب هاشم حسين .161

الجامعة    لبنان زينة شوقي  .162
 اللبنانية

  Zeina.chawki1212@gmail.com   النقد الأدبي  

أستاذ  إیران ساجد زارع .163
 مساعد

 zare.sajed@gmail.com النقد الأدبي تعليم اللغة العربية   جامعة أصفهان

الجامعة  أستاذ لبنان سارة سليم كنج .164
 اللبنانية

 Sarah.kanj@ul.edu.lb تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر الجامعة اللبنانية

أستاذ  ایران سجاد اسماعيلی .165
 مساعد

جامعة الإمام الخميني  تربيت مدرس 
 الدولية

  Sjd.esmaili@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية

 Arabisajad@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن   خليج فارس مدرس ايران سجاد عربی .166

سعيد جاسم عباس  .167
 الزبيدي

 Saidalzubaidy@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة نزوى جامعة بغداد أستاذ العراق

محمد الخامس  أستاذ المغرب سعيد سهمي .168
 الرباط

 sahmi_said@yahoi.fr  تعليم اللغة العربية السرد والقّصة مفتش

المدرسة  أستاذ فرنسا سلام دياب ديرنتون .169
الوطنية الكبرى 

 ليون

 sdiab.duranton@gmail.com علم الدلالة اللسانيات جامعة غرونوبل ألب

سليمان بن سيف بن  .171
 سالمين الغتامي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة ادنبرة
 قابوس

 Sghatami@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

 ammheart78@gmail.com الأسلوبيات البلاغة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق سليمة فاضل حبيب عبد .171

  samaneh.naghavi@yahoo.com السرد والقّصة الترجمة   جامعه کاشان محاضر ایران سمانه نقوی .172

الجامعة    لبنان سمّية محّمد طليس .173
 الّلبنانّية

 somaya.tlais@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

أستاذ  الأردن سناء كامل أحمد شعلان .174
 مشارك

 selenapollo@hotmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر الاردنية الأردنية

أستاذ  ايران سهاد جادري .175
 مساعد

جامعة آزاد 
 طهران

 sohadjaderi@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة آزاد آبادان

أستاذ  لبنان سهام علي طالب .176
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  talebemail1912@gmail.com البلاغة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية 
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أستاذ  ایران سهيلا محسنى نژاد .177
 مساعد

جامعة 
 -الخوارزمی 

 طهران

جامعة الامام الصادق 
 )ع(

 smohseny1967@yahoo.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران سودابه مظفری .178
 مساعد

الأدب الأندلسي  النحو والصرف جامعة الخوارزمي جامعة طهران
 والعصور الوسطی

soud42_moz@khu.ac.ir 

أستاذ  ایران سيد ابراهيم آرمن .179
 مشارك

جامعة آزاد 
 الإسلامية

 shams1516@yahoo.com النقد الأدبي المدارس الأدبية جامعة آزاد الإسلامية

أستاذ  ایران سيد ابوالفضل سجادي .181
 مشارك

العلامة 
 الطباطبايي

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراك

أستاذ  ایران السيد ابوالفضل سجادی .181
 مشارك

العلامه 
 الطباطبایی

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراک

علوم و  أستاذ ایران سيد بابک فرزانه .182
 تحقيقات

 dr.farzanehat@gmail.com   اللسانيات علوم و تحقيقات

سيد رضا سليمان زاده  .183
 نجفی

أستاذ  ايران
 مشارك

 Rezanajafi84@yahoo,com البلاغة النحو والصرف اصفهان تربيت مدرس

أستاذ  إيران سيد رضا ميرأحمدي .184
 مساعد

 rmirahmadi@semnan.ac.ir الأسلوبيات البلاغة سمنان أصفهان

أستاذ  ایران سيد عدنان اشکوری  .185
 مساعد

  eshkewaree45@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة الخوارزمي جمعة اصفهان 

 sfmirghaderi@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة شيراز تربيت مدرس أستاذ إیران سيد فضل الله ميرقادری .186

سيد محمود ميرزايي  .187
 الحسيني

أستاذ  إيران
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائي 

الأدب الجاهلي حتی  علم الدلالة جامعة لرستان
 العباسي

mirzaei.m@lu.ac.ir 

أستاذ  ایران سيد مرتضی صباغ جعفری .188
 مساعد

 M.sabbagh@veu.ac.ir النحو والصرف البلاغة ولي عصر رفسنجان جامعة خوارزمي

الأدب الأندلسي  بوعلی سينا طهران أستاذ ایران سيد مهدی مسبوق .189
 والعصور الوسطی

 masbooghmehdi@gmail.com الترجمة 

 seyedi@um.ac.ir الأدب المعاصر اللسانيات فردوسی تهران أستاذ ایران سيدحسين سيدی .191

أستاذ  إيران شاكر أحمد العامري .191
 مشارك

 sh.ameri@semnan.ac.ir اللسانيات النحو والصرف سمنان طهران

أستاذ  إيران  شرافت كريمي .192
 مساعد

 sh.karimi@uok.ac.ir الأدب المعاصر السرد والقّصة دانشگاه کردستان  دانشگاه تهران

 sh.delshad@ymail.com   الأدب المقارن   بوعلی سينا مدرس ایران شهرام دلشاد .193

أستاذ  ایران شهریار نيازی .194
 مشارك

 shniazi@ut.ac.ir تحليل الخطاب علم الدلالة ظهران تربيت مدرس

أستاذ  ایران  شهریار همتی .195
 مشارك

  Sh.Hemati@yahoo.com البلاغة النحو والصرف رازی تربيت مدرس

http://arabiciran.ir/page/116/


 

 لون في مشروع المسجّ

 وسام المرجعيّة العلميّة في اللغة العربيّة وآدابها 
http://arabiciran.ir/page/116/ 

 

 

12 
 

 Shymaa.fahim@qu.edu.iq السرد والقّصة النقد الأدبي جامعة القادسية جامعة بابل أستاذ العراق شيماء خيري فاهم .196

جامعة المصطفى  بغداد  مدرس العراق شيماء عدنان عبدالحسين  .197
 الامين 

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 Shaymaa1970adnan@yahoo.com البلاغة

صاحب البحر الحاج عثمان  .198
 بن مونج

أستاذ  تايلاند
 مساعد

جامعة 
 النيلين،السودان

 sorhibulbahree@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة الأمير سونكلا

أستاذ  ایران صادق البوغبيش  .199
 مشارك

جامعة خليج 
 فارس بوشهر

  sadegh8258a@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

أستاذ  العراق  صادق جعفر عبد الحسين  .211
 مشارك

جامعة 
 القادسية 

الأدب الأندلسي  جامعة ذي قار
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

sadeqjafer72@gmali.com 

أستاذ  إيران صادق عسكري .211
 مشارك

جامعة القديس 
 بيروت -يوسف

 s_askari@semnan.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة سمنان 

  Sabahanooz888@gmail.com النقد الأدبي البلاغة جامعة الكوفة  جامعة الكوفة  أستاذ العراق  صباح عباس جودي عنوز .212

أستاذ  العراق صباح كاظم بحر  .213
 مشارك

الجامعة 
 المستنصرية 

 sabauhe@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات الجامعة المستنصرية 

شهيد مدنی  محاضر ایران صدیقه حسينی .214
 آذربایجان

 seddighe.hoseini@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن شهيد مدنی آذربایجان

أستاذ  ايران  صلاح الدين  عبدي  .215
 مشارك

 s.abdi57@gmail.com السرد والقّصة اللسانيات بوعلي سينا بهمدان  طهران 

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الکوفة جامعة بغداد أستاذ العراق صلاح الفرطوسي .216
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Kim246@hotmail.com 

أستاذ  العراق ضياء عبد الرزاق ايوب .217
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  كويه المستنصرية
 العباسي

 dhiya.abduirazaq@koyauniversity.org الأسلوبيات

 talib73nief@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة المستنصرية المستنصرية أستاذ العراق طالب عويد نايف .218

  Taheresadatshojaei@yahoo.com النحو والصرف الترجمة   جامعة طهران   إيران طاهرة سادات شجاعي  .219

طاهرة عبدالخالق علي  .211
 اللواتية

جامعة عين    عمان
 شمس 

جامعة السلطان 
 قابوس

 tahiraallawati@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي

طلال خليفة سلمان  .211
 العبيدي

 talalkhalifa17@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق 

أستاذ  ایران طيبه سيفی .212
 مساعد

جامعه الشهيد  جامعه طهران
 بهشتی

 t_seyfi@sbu.ac.ir     الأدب المعاصر

ظاهر محسن جاسم  .213
 الجبوري

أستاذ  العراق
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

 dhahir..alduhaidahawi@uokufa.ed.iq النقد الأدبي

جامعة آزاد  محاضر ايران عادل حيدري .214
الإسلامية 

 بطهران

 adelhedari2@gmail.com تعليم اللغة العربية العروض والقافية پيام نور
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 adelabedi26@yahoo.com   تعليم اللغة العربية آبادان و خرمشهر جامعه آبادان مدرس ایران عادل عابدی .215

أستاذ  ایران عباس اقبالی .216
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  جامعه کاشان تربيت مدرس
 العباسي

 Aeghbaly@kashanu.ac.ir اللسانيات

أستاذ  العراق عباس عبد الحسين غياض .217
 مساعد

 abbas.algaydh@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة

  Abbasa.hussein@uokufa.edu.iq اللسانيات البلاغة جامعة الكوفة جامعة الكوفة  أستاذ العراق  عباس علي حسين الفحام  .218

أستاذ  قطر عبد الحق عمر بلعابد .219
 مشارك

 abelabed@qu.edu.qa الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة قطر جامعة الجزائر

أستاذ  الهند عبد الحمد بن عبد الرحمن .221
 مساعد

جامعة مهاتما 
 غاندي

 kmlhameed@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية ة مهاتما غانديجامع

 rasolelhaei@yahoo.com الأدب المعاصر الترجمة   طهران  محاضر إيران  عبد الرسول الهائي .221

عبد الكريم أحمد عاصي  .222
 المحمود

أستاذ  العراق
 مساعد

 Abdulkareem_asy@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة

أستاذ  باكستان عبد الماجد نديم .223
 مشارك

الجامعة 
الإسلامية، 

 بهاولفور

 pabdulmajid@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بنجاب

جامعة القديس  أستاذ لبنان عبد المجيد حسين زراقط .224
 يوسف

 zaraket_abdelmajid@ yahoo.fr السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

عبد الولي عبد الوارث  .225
 الشميري

 Shemiry@shemiry.com تاریخ الأدب العربي النحو والصرف   جامعة البنجاب أستاذ اليمن

أستاذ  إیران عبدالأحد غيبي .226
 مشارك

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران
 بأذربيجان

 Abdolahad@azaruniv.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر

عبدالباسط عرب يوسف  .227
 آبادی 

أستاذ  ایران 
 مساعد

حکيم 
 السبزواري 

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل 

عبدالباسط عرب یوسف  .228
 آبادی

أستاذ  ایران
 مساعد

حکيم 
 السبزواری

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل

 _abdalhusan12 @gmial.com الأسلوبيات تحليل الخطاب ذي قار  بغداد  أستاذ العراق عبدالحسين العمري  .229

أستاذ  تونس عبدالرحيم الخليفي .231
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

-جامعة المنستير 
 تونس

 alkhalify@gmail.com   تعليم اللغة العربية

أستاذ  ماليزيا عبدالغني بن محمد دین .231
 مساعد

جامعة السلطان عبد  جامعة الأزهر
الحليم معظم شاه 
 الإسلامية العالمية

 drghani@unishams.edu.my النحو والصرف اللسانيات

عبدالله حبيب كاظم  .232
 التميمي 

الجامعة  أستاذ العراق 
 المستنصرية 

  abdallah. kadhem @qu.edu.iq الأدب المعاصر النقد الأدبي القادسية 
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أستاذ  نيجيريا عبدالله غربا إبراهيم  .233
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com النقد الأدبي البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

أستاذ  نيجيريا  عبدالله غربا إبراهيم  .234
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com الأدب المعاصر البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

جامعة الوفاق  محاضر نيجریا عبدالله يونس حسين .235
 الدولية

جامعة سلي لاميطو 
 ولاية جيغاوا الحكومية

 abdullahiy.husaini@slu.edu.ng النحو والصرف اللسانيات

الجامعة    لبنان عبير ابراهيم سلامة .236
 اللبنانية

 flowerlotus961@gmail.com البلاغة النحو والصرف  

عثمان  محاضر ایران عثمان سردارزهی .237
 سردارزهی

 @Sardarzehi70 النحو والصرف الترجمة  

جامعة عين  أستاذ العراق  عدنان عبد طلاك الخفاجي  .238
 شمس 

 adnan.tallag@uokufa.edu.iq تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الكوفة 

أستاذ  مصر عزة شبل محمد أبو العلا .239
 مساعد

 azza_shebl_cu@hotmail.com تحليل الخطاب اللسانيات جامعة القاهرة جامعة القاهرة

 mebrahim@ut.ac.ir الأدب المعاصر أدب المقاومة جامعة طهران جامعة طهران أستاذ ایران عزت ملا ابراهيمی .241

الجامعة    لبنان عزيزة ابراهيم سمادي .241
 اللبنانية

 drazizasamadi@gmail.com السرد والقّصة تحليل الخطاب  

  aaaa19732004@yahoo.com الأسلوبيات اللسانيات المستنصرية  المستنصرية  أستاذ العراق علاء جبر محمد الموسوي  .242

الجامعة    لبنان علي اسماعيل عبدالله .243
 اللبنانية

 Gharibalnas@live.com اللسانيات اللسانيات  

أستاذ  ايران علي أسودي .244
 مساعد

طهران 
 الحكومية

 asvadi@khu.ac.ir اللسانيات الترجمة خوارزمي

أستاذ  ایران علی اصغر حبيبی .245
 مشارك

جامعه 
 فردوسی

 ali_habibi@uoz.ac.ir السرد والقّصة الأدب المقارن جامعه زابل

أستاذ  ایران علی اصغر روان شاد .246
 مساعد

 ravanshada@yazd.ac.ir تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن یزد اصفهان

أستاذ  ايران علي أصغر قهرماني مقبل .247
 مشارك

جامعة الشهيد  القديس يوسف
 بهشتي

 ali.ghahramanim@gmail.com الأدب المقارن العروض والقافية

أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .248
 مساعد

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن تاریخ الأدب العربي جامعة بيرجند طهران

أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .249
 مشارك

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن ریخ الأدب العربيتا بيرجند طهران

أستاذ  ایران علی اکبر احمدی .251
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائی

 akbar463@yahoo.com تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة بيام نور

أستاذ  ایران علی اکبر احمدی چناری .251
 مشارك

 ahmadichenari54@yahoo.com   الأدب المعاصر دانشگاه زابل فردوسی
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أستاذ  ایران علی اکبر مرادیان قبادی .252
 مساعد

 aliakbarmoradian@gmail.con الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعه لرستان جامعه اصفهان

أستاذ  ايران علی اکبر ملایی  .253
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  ولی عصر رفسنجان  خوارزمی
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Akbar.m87@gmail.com  

أستاذ  إيران علي السالمي .254
 مساعد

الجامعة الرضوية للعلوم  جامعة سمنان
 الإسلامية

 alisalemi21@gmail.com البلاغة السيميائيات

أستاذ  العراق علي المرسومي .255
 مساعد

 ali.almarme1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي المستنصرية بغداد

الأدب الأندلسي  جامعه طهران جامعه طهران أستاذ ایران علی باقر طاهری نيا .256
 والعصور الوسطی

 btaheriniya@.ut.ac.ir تحليل الخطاب

أستاذ  إيران علي بنائيان الأصفهاني .257
 مساعد

جامعة معارف القرآن و  جامعة قم
 العترة أصفهان

 banaeyan@icqt.ac.ir علم الدلالة العربية والعلوم البينية

أستاذ  ایران علی پيرانی شال .258
 مشارك

 ali.piranishal@Yahoo.can النقد الأدبي البلاغة خوارزمی جامعة تهران

أستاذ  ایران علی حاجی خانی .259
 مشارك

العلامه الطبا 
 طبایی

 ali.hajikhani@modares.ac.ir الترجمة  النحو والصرف تربيت مدرس

  Iraqani@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بابل  جامعة بابل  مدرس العراق علي حسوني الشرفي  .261

 ali.hilo@ircoedu.uobaghdad.edu.iq علم الدلالة اللسانيات جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي حلو حواس .261

أستاذ  ايران علي رضا محمدرضايي .262
 مشارك

جامعة طهران فرديس  جامعة طهران
 الفارابي

 amredhaei@ut.ac.ir السيميائيات اللسانيات

أستاذ  إيران علي ضيغمي .263
 مساعد

 zeighami@semnan.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة سمنان جامعة طهران

جامعة  مدرس العراق علي طالب مهدي العجيلي .264
فردوسي 

 مشهد 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي قسم 

 شؤون المواطنين 

الأدب الجاهلي حتی  النقد الأدبي
 العباسي

Ali1981talib@gmail.com  

الجامعة  مدرس العراق علي طرخان خرباط .265
 اللبنانية

 alihht@yanoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة بابل

 aliaziz19401940@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي عزيز صالح .266

أستاذ  ايران علي قهرماني .267
 مشارك

جامعة الحرة 
 الاسلامية

جامعة الشهيد مدني 
 بأذربيجان

 d.ghahramani@yahoo.com الأدب المقارن البلاغة

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة بغداد أستاذ العراق علي كاظم محمد علي .268
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

ali.mohammedali@uokerbala.edu.iq 

أستاذ  ایران علی کواری .269
 مساعد

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان مدرس ایران علی کواری .271
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أستاذ  العراق علي مجيد البديري .271
 مساعد

 al_budyri72@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر البصرة البصرة

الجامعة  أستاذ لبنان علي محمود حجازي .272
 اللبنانية

  Dr.alihijazi@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

أستاذ  ایران علی نجفی أیوکی .273
 مشارك

  Najafi.ivaki@yahoo.com  تحليل الخطاب السيميائيات کاشان جامعه طهران

 alinazary2002@gmail.com الأدب المقارن السيميائيات لرستان تربيت مدرس أستاذ ایران علی نظری .274

أستاذ  العراق علي هاشم طلاب  .275
 مساعد

  alih46416@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المثنى بابل

أستاذ  ايران عليرضا حسيني .276
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المقارن كوثر بجنورد خوارزمي
 العباسي

Alirhosseyni@yahoo.com 

أستاذ  العراق عماد جبار كاظم .277
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 imadjabbar@uowasit.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة واسط

 emad.abdullatif@qu.edu.qa تحليل الخطاب البلاغة القاهرة القاهرة أستاذ مصر عماد عبد اللطيف .278

أستاذ  ماليزيا عمر بن محمد دين .279
 مساعد

الجامعة 
الإسلامية 
 السعودية

 omardindin@gmail.com النحو والصرف اللسانيات  

عهود عبد الواحد عبد  .281
 الصاحب

التربية/  ابن  أستاذ العراق
 رشد

 uhoudalaqyly6670@gmail.com النقد الأدبي البلاغة بغداد

 I.hammadi20@gmail.com تعليم اللغة العربية الترجمة   جامعة لرستان   ايران عيسى حمادي .281

أستاذ  ایران عيسی متقی زاده .282
 مشارك

 Motaghizadeh@modares.ac.ir النحو والصرف تعليم اللغة العربية تربيت مدرس الامام الاوزاعی

  Fatena_y@hotmail.com تعليم اللغة العربية الأسلوبيات اللبنانية اللبنانية    لبنان فاتنة صبحي بزبك .283

 farish.mohsin@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق فارس حسن محسن .284

أستاذ  ایران فاروق نعمتی .285
 مشارك

 Faroogh.nemati@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المقارن پيام نور رازی

مركز الاستشهاد  جامعة شيراز مدرس إيران فاطمة علي نجاد جمازكتي .286
المرجعي لعلوم العالم 

 الإسلامي

 alinezhad@isc.gov.ir تحليل الخطاب علم الدلالة

الجامعة  مدرس لبنان فاطمة محسن القرصيفي .287
 اللبنانية

 Fatimakarssifi@hotmail.com تحليل الخطاب السرد والقّصة اللبنانية

الجامعة    لبنان فاطمة مهدي البزال .288
 اللبنانية

 bazzalfatima@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  
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أستاذ  ایران فاطمه اکبری زاده .289
 مساعد

 hasty8359@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي الزهرا تربيت مدرس

 tavanaf1393@gmail.com الأدب المقارن البلاغة خليج فارس خليج فارس مدرس بوشهر فاطمه توانا .291

أستاذ  ایران فاطمه قادری .291
 مشارك

 mf_ghadery@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر یزد تربيت مدرس

أستاذ  ایران فاطه صحرایی سرمزده .292
 مساعد

 f.sahrayi@cfu.ac.ir      : الأدب المقارن السرد والقّصة فرهنگيان فردوسی 

 fayezaref@yu.edu.jo الأسلوبيات البلاغة جامعة اليرموك  عين شمس أستاذ الأردن فايز عارف القرعان .293

 f_mirzaei@modares.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس أستاذ ایران فرامرز ميرزائی .294

جامعة الشهيد    ایران فرشاد جبروتی كجل .295
 بهشتي

 Farshadjabaruti5@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المقارن  

الجامعة    لبنان فضل حسين سعد .296
 اللبنانية

 fadelsaad1972adloun@gmail.com   النقد الأدبي  

جامعة السلطان  جامعة القاهرة  أستاذ مصر فضل يوسف زيد .297
 قابوس

 zeidfadl00@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف

 Kassembazzoun@gmx.net الترجمة  الأدب المقارن   اللبنانية   لبنان قاسم محمد بزون .298

أستاذ  ایران قاسم مختاری .299
 مشارك

 q-mokhtari@araku.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة اراك جامعة طهران

أستاذ  العراق قصي ابراهيم نعمة .311
 مشارك

 Drqussi72@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة ذي قار جامعة البصرة

قصي عدنان سعيد  .311
 الحسيني

أستاذ  العراق
 مساعد

الأدب الأندلسي  المستنصرية المستنصرية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

dr.qusayadnan61@gmail.com 

  Kareema.n@uokerbala.edu.iq الأسلوبيات البلاغة جامعة كربلاء  جامعة كربلاء  أستاذ العراق  كريمة نوماس محمد  .312

أستاذ  العراق كوثر هاتف كريم عبد الرضا .313
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

  Kawtherh.alshaibain@uokufa.edu.iq 

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .314
 مساعد

جامعه 
الاسلاميه الحره 

 )آزاد(

جامعه الاسلاميه 
 فرع خرم آباد -الحره

 kazimy57@yahoo.com النقد الأدبي أدب المقاومة

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .315
 مساعد

جامعه آزاد 
فرع  -الاسلاميه

 العلوم و البحوث 

 -جامعه آزاد الاسلاميه
 فرع خرم آباد

 kazimy57@yahoo.com أدب المقاومة المدارس الأدبية

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس مدرس ایران کاوه خضری .316
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أستاذ  ایران کاوه خضری .317
 مساعد

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

مدرس  ایران کاوه خضری .318
 مساعد

 Kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

أستاذ  ایران کبری روشنفکر .319
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس
 العباسي

Kroshanfekr@gmail.com 

 alamirikarim@gmail.com الأدب المعاصر السرد والقّصة   خليج فارس    ایران کریم  اميری .311

أستاذ  ایران کيفيه اهوازیان .311
 مساعد

جامعه شهيد 
 تشمران اهواز

 K1_ahvaziyan@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف جامعه فرهنگيان

أستاذ  ايران ماجد نجاريان .312
 مساعد

جامعة آزاد الاسلامية  اصفهان
 فرع فلاورجان

 majednajarian@gmail.com العروض والقافية علم الدلالة

شهيد چمران  مدرس ایران  مالک کعب عمير  .313
 اهواز 

  Mko138990@yahoo.com   الأدب المعاصر  

الجامعة  أستاذ لبنان مايا شاهين .314
 اللبنانية

 Maya___@msn.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

مثنى عبد الرسول مغير  .315
 الشكري

 qur.muthana.shukri@uobabylon.edu.iq البلاغة البلاغة بابل المستنصرية أستاذ العراق
00964 

أستاذ  ايران مجتبي بهروزي .316
 مساعد

 mojtaba_behroozi@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المعاصر زابل خوارزمي

العلامة    إيران  مجيد قاسمي  .317
 الطباطبائي 

  majidghasemi118@gmail.com   النحو والصرف  

أستاذ  ايران محسن سيفي .318
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة كاشان جامعة طهران

أستاذ  ايران محسن سيفي .319
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأسلوبيات السيميائيات جامعة كاشان جامعة طهران

جامعة المصطفی  جامعة أصفهان محاضر إيران محمد ُأجاقي .321
 فرع أصفهان -العالمية 

 mehr5064@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية

 awabyousuf@yahoo.com الترجمة  تاریخ الأدب العربي   جامعة كراتشي    باكستان محمد اسامة يوسف .321

الجامعة الملية  جامعة دلهي أستاذ الهند محمد ايوب الندوي .322
 الاسلامية

 mayub@jmi.ac.in  الترجمة تعليم اللغة العربية

محمد بن سليمان بن  .323
 محمد العميري

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة القاهرة
 قابوس

 bayan@squ.edu.om النحو والصرف النحو والصرف

محمد بن صالح بن علي  .324
 الشيزاوي 

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان 
 قابوس 

جامعة السلطان 
 قابوس 

  abuthkra@hotmail.com النحو والصرف النحو والصرف

أستاذ  ایران محمد تقی زندوکيلی  .325
 مشارك

  Mt_zand@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف سيستان و بلوشستان  طهران
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جامعة على  أستاذ الهند محمد ثناء الله الندوي .326
 كره الإسلامية 

جامعة على كره 
 الإسلامية 

  sanaullahnadawi@gmail.com  النقد الأدبي الأدب المعاصر

 mohammed.jamal@uokerbala.edu.iq الأدب المقارن الأدب المقارن كربلاء طهران مدرس العراق محمد جمال حسين الطيف .327

أستاذ  ایران محمد جواد پورعابد .328
 مساعد

جامعة 
 فردوسي

 Javad406@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة خليج فارس

 prof.dr.mohammdalbdrany@yahoo.com النقد الأدبي العروض والقافية البصرة البصرة أستاذ العراق محمد جواد حبيب البدراني .329

محمد حسين عبد الله  .331
 المهداوي

الأدب الجاهلي حتی  كربلاء الكوفة أستاذ العراق
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

mohammed.hussien@uokerbala.edu.iq 

 mohammadkhaqani@yahoo.com اللسانيات البلاغة أصفهان طهران أستاذ إیران محمد خاقاني أصفهاني .331

محمد رشيد بن علي  .332
 بوغزالة

كلية الدعوة  أستاذ الجزائر
 الإسلامية

جامعة الشهيد حمه 
 الوادي -لخضر

 bougrachid@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

  shahidislam@du.ac.bd الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة داكا داكاجامعة  أستاذ بنغلاديش  محمد شهيد الإسلام  .333

أستاذ  ایران  محمد شيخ .334
 مشارك

جامعه 
فردوسی 

 مشهد 

الأدب الجاهلي حتی  سيستان و بلوشستان 
 العباسي

  sheikh.m1585@gmail.com البلاغة

الجامعة العراقية  أستاذ العراق  محمد صبار نجم الزرفي  .335
 بغداد 

  mohmmeds.najim@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة الكوفة 

أستاذ  الهند محمد صدیقو .336
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  تعليم اللغة العربية جامعة کلکته جامعة کلکته
 العباسي

zayansadiqu@gmail.com 

 safiuqu@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية   جامعة أم القرى مدرس بنغلاديش محمد صفي الله .337

أستاذ  تركيا محمد عبدالرحيم .338
 مساعد

  mshetwe75@gmail.com  تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة التجديد  القاهرة

 aliazammiddya@gmail.com الترجمة  الترجمة   الجامعة العالية مدرس الهند محمد علي أعظم مدا .339

أستاذ  الهند محمد قطب الدين .341
 مشارك

جامعة 
جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

جامعة جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

 basmaqutb@gmail.com تاریخ الأدب العربي الترجمة

 mkalbakka@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق محمد كاظم البّكاء .341

جامعة عليكرة  أستاذ بنغلاديش محمد محبوب الرحمن .342
الإسلامية. 

 الهند

الجامعة الإسلامية، 
 بنغلاديش 

 prof.mahbubiu@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  بنغلاديش محمد منير الزمان .343
 مشارك

 dr.md.manirozzaman@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة راجشاهي جامعة داكا
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أستاذ  بنغلاديش محمد نصير الدين .344
 مشارك

جامعة داكا 
 بنغلاديش

 nasir@du.ac.bd الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعة داكا بنغلاديش

محمد نوري محمد  .345
 الموسوي 

أستاذ  العراق
 مشارك

  Dr.mhmnoori@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل جامعة بابل

أستاذ  العراق محمد ياسين الشكري .346
 مساعد

 mohammady.alshkrey@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة الكوفة 

أستاذ  ایران محمدجعفر اصغری .347
 مساعد

جامعه ولی عصر"عج"  جامعه اصفهان
 برفسنجان

 mj.asghari@vru.ac.ir  الترجمة  الأدب المقارن

أستاذ  ایران محمدحسن امرائی .348
 مساعد

جامعة رازی فی 
 کرمانشاه

جامعة ولایت فی 
 ایرانشهر 

 m.amraei@velayat.ac.ir النحو والصرف الترجمة

أستاذ  ایران محمدرضا العابدی .349
 مساعد

 abedi61@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة آزاد اسلامي جامعة لرستان

أستاذ  ایران محمدعلی کاظمی تبار .351
 مساعد

 makt1972@gmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف فرهنگيان فردوسی

أستاذ  ایران محمدنبي الأحمدي .351
 مشارك

 Mn.ahmadi217@yahoo.com اللسانيات البلاغة رازي أصفهان

أستاذ  ایران  محمود شهبازی  .352
 مشارك

 m-shahbazi@arak.according.ir علم الدلالة النحو والصرف دانشگاه اراک  تهران 

محمود محمد عبدالله  .353
 الشيخ

 hodaalshikh85@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر

محمود محمد عبدالله  .354
 الشيخ

 mahmoudmohamedelsheike@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر

مرتضى عبد النبي علي  .355
 الشاوي 

أستاذ  العراق
 مساعد

 murtathaalshawi@yahoo.com البلاغة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 

أستاذ  ایران مرضيه اباد .356
 مشارك

جامعة فردوسي  تربيت مدرس
 مشهد

 mabad @um.ac. ir أدب المقاومة البلاغة

أستاذ  ایران مرضيه زارع زردینی .357
 مساعد

جامعه علامه 
 طباطبائی

 mzarezardeyni@gmail.com الأدب المعاصر النحو والصرف جامعه پيام نور یزد

 marziehkadkhodaie@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة كاشان جامعة كاشان  مدرس ایران مرضيه سادات کدخدائی .358

  marziehghorbankhai@yahoo.com البلاغة اللسانيات فرهنگيان اصفهان مدرس ایران مرضيه قربان خانی .359

مريم بنت حميد بن صقر  .361
 الغافرية 

  mghafri80@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة السلطان  جامعة السلطان  أستاذ ُعمان

أستاذ  ايران مريم جلائي  .361
 مساعد

 maryamjalaei@gmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة کاشان جامعة أصفهان

أستاذ  ایران مریم حکمت نيا .362
 مساعد

 Hekmatnia290@yahoo.com تحليل الخطاب تاریخ الأدب العربي جامعه قم جامعه اصفهان
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أستاذ  إيران مريم رحمتي تركاشوند .363
 مساعد

جامعة بوعلي 
 سينا 

  Rahmatimaryam88@Gmail.Com الأدب المعاصر الأدب المقارن جامعة رازي

مريم عيد الحسين مجبل  .364
 حسين التميمي

أستاذ  العراق
 مساعد

 mariam.altemimi@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة الكوفة  الكوفة 

أستاذ  ایران مسعود فکری .365
 مشارك

جامعة الامام 
 الصادق ع

 mfekri@ut.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة طهران

مصطفى بن شرف بن علي  .366
 الموسوي

 maaa201040@yahoo.com الأسلوبيات النقد الأدبي وزارة التربية والتعليم جامعة المنصورة مدرس عمان

مصطفى طاهر أحمد  .367
 الحيادرة

أستاذ  الأردن
 مشارك

 hydr@yu.edu.jo اللسانيات النحو والصرف اليرموك اليرموك

أستاذ  ايران مصطفى مهدوی سبزواری .368
 مساعد

 m.mahdavi@hsu.ac.ir السرد والقّصة أدب المقاومة الحكيم السبزواري فردوسي

أستاذ  إيران مالجومصطفی ک .369
 مساعد

 kamaljoo@umz.ac.ir البلاغة الأدب المعاصر جامعة مازندران تربيت مدرس

أستاذ  الهند معراج أحمد معراج الندوي .371
 مساعد

جامعة جواهر 
 لال نهرو

 merajjnu@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر الجامةالعالية

أستاذ  ایران معصومه حاجی عموشا .371
 مساعد

جامعه آزاد 
الاسلاميه 

 بطهران

جامعه الامام الصادق 
 عليه السلام

 m.h.amoosha@gmail.com  أدب المقاومة النحو والصرف

 talebiyan.2011@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة کاشان جامعة کاشان مدرس ایران منصوره طالبيان .372

أستاذ  العراق منى جابر مجبل حسين  .373
 مساعد

 drmunajabir@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة بغداد

الجامعة    لبنان مها أمان الدين .374
 اللبنانية

 maha.ad@hotmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي  

مها حسن يوسف عوض  .375
 الله القصراوي

أستاذ  الاردن
 مشارك

 Maha.jsl@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر   الجامعة الاردنية

الجامعة  أستاذ لبنان مها خيربك ناصر .376
 اللبنانية

 maha_h86@hitmail.com النقد الأدبي حو والصرفالن الجامعة اللبنانية

أستاذ  ایران مهدی شاهرخ .377
 مساعد

 m.shahrokh@umz.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة طهران

أستاذ  إيران مهدي ناصري .378
 مشارك

جامعة العلامة 
الطباطبائي في 

 طهران

 mahdinaseri23@yahoo.com الأدب المقارن الترجمة جامعة قم

أستاذ  ایران مهرداد آقائی .379
 مساعد

جامعة محقق  جامعة طهران
 الأردبيلی

 almehr55@yahoo.com الترجمة  الأدب المعاصر

 ghaderi.bibak@yahoo.com   الأدب المقارن   قم محاضر همذان مهری قادری بيباک .381
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أستاذ  ایران مهين حاجی زاده .381
 مشارك

جامعه الشهيد مدنی  جامعه طهران
 باذربيجان

 hajizadeh@azaruniv.ac.ir السيميائيات اللسانيات

جامعة آزاد    ایران مهين عنافجه .382
الإسلامية، فرع 

 آبادان

 Mahinanafje@gmail.com تحليل الخطاب الترجمة  

أستاذ  ایران موسی عربی .383
 مساعد

 moosaarabi@yahoo.com أدب المقاومة البلاغة شيراز تهران

أستاذ  المغرب مولااي علي سليماني .384
 مشارك

جامعة مولاي 
اسماعيل 

 مكناس المغرب

جامعة السلطان مولاي 
 ن بني ملالسليما

 myali. Slimani@gmail.com تعليم اللغة العربية تحليل الخطاب

الجامعة  مدرس العراق ميثم احمد عبد حمزة  .385
 اللبنانية 

جامعة الإمام جعفر 
 الصادق ع فرع ميسان 

  maytham2002@gmail.com اللسانيات علم الدلالة

ميثم مهدي صالح هاشم  .386
 الحمامي 

 maythamm.salih@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات العربية   جامعة الكوفة أستاذ العراق

أستاذ  لبنان ميراي ابو حمدان .387
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 mireille.aa.h@hotmail.com  النحو والصرف الأسلوبيات الجامعة اللبنانية

ميسم عدنان عبد الرسول  .388
 الكفائي 

 Maysamadnan74@.com اللسانيات تعليم اللغة العربية المستنصرية بغداد مدرس عراق

أستاذ  العراق ناجح جابر جخيور الميالي  .389
 مساعد

  Najihm46@mu.edu.iq الأسلوبيات اللسانيات المثنى البصرة

 nasserdosh@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق ناصر عبدالاله كاظم دوش .391

مولود معمري،  محاضر الجزائر نبيل محمد صغير .391
 تيزي وزو

مولود معمري، تيزي 
 وزو

 nabilserir@hotmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي

أستاذ  العراق نجلاء حميد مجيد  .392
 مشارك

  Dr.najlaahameed@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل بابل

 na.hashemi1371@gmail.com الترجمة  أدب المقاومة شهيد چمران شهيد چمران محاضر ایران نرجس هاشمی .393

 na.hashemi1371@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر شهيد چمران شهيد چمران مدرس ایران نرجس هاشمی .394

نسرين ستار جبار  .395
 الساعدي

 nesrinsattar2016@gamil.com تحليل الخطاب البلاغة جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق

الجامعة  مدرس لبنان نسرين نديم شلهوب .396
 اللبنانية

مدارس الليسه 
 ناسيونال

 chalhoubnisrine83@gmail.com تحليل الخطاب تعليم اللغة العربية

أستاذ  النرويج نسيم عبيد .397
 مساعد

 nassim165@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة برغن جامعة ميسور

 shameli@fgn.ui.ac.ir البلاغة اللسانيات أصفهان طهران أستاذ ایران نصرالله شاملي .398
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جامعة محمد  محاضر الجزائر  نضيرة بن زايد  .399
الأمين دباغين 
 سطيف الجزائر

 55أوت  21جامعة 
 سكيكدة الجزائر 

  Nadiranadjwa@gmail.com علم الدلالة اللسانيات

خليج فارس  مدرس إيران نعمت الله مقصودی  .411
 بوشهر

  maghsoudinm@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة  

أستاذ  العراق  نوري كاظم امنسف علي  .411
 مساعد

  noori.kadhim@ircoedu.uobaghdad.edu.iq البلاغة النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد 

أستاذ  العراق نوري كاظم امنسف علي  .412
 مساعد

  noorygh51@gmail.com البلاغة النقد الأدبي بغداد  بغداد 

أستاذ  إيران  هادي رضوان .413
 مشارك

  Hrezwan@uok.ac.ir النحو والصرف البلاغة جامعة كردستان  جامعة اصفهان 

أستاذ  ايران هادي نظري منظم .414
 مشارك

العلامة 
 الطباطبائي

 hnazarimonazam@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن تربيت مدرس

جامعة الآزاد    ایران دههاله بادین .415
 الإسلامية

 hbadindeh@yahoo.com السيميائيات الترجمة  

 ek.khademi@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن   فردوسي   ایران الهام خادمي .416

أستاذ  ایران هدایت الله تقی زاده .417
 مساعد

 drtaghizadeh@yahoo.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة "فرهنگيان" جامعة الحرة

جامعة الجيلالي  محاضر الجزائر هدى عماري .418
ليابس سيدي 
 بلعباس. الجزائر

جامعة امحمد بوقرة 
 بومرداس. الجزائر

 houdaamari1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي

جامعة الإخوة  محاضر الجزائر هناء شبايكي .419
منتوري 

 قسنطينة

جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية 

 قسنطينة

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

chebaikihana@gmail.com 

 e_safian@yahoo.com النحو والصرف النحو والصرف   جامعة اصفهان مدرس إيران الهه صفيان .411

أستاذ  ایران  هومن ناظميان .411
 مشارك

 houmannazemyan@yahoo.com النقد الأدبي السرد والقّصة خوارزمی  تربيت مدرس 

وداد حامد عطشان  .412
 السلامي 

 Widad.atshan@uokufa.idu.iq علم الدلالة النحو والصرف الكوفة الكوفة مدرس العراق

أستاذ  العراق المالكي وسام جمعة لفتة  .413
 مساعد

  Wesam1983gma1983@gmail.com الأسلوبيات اللسانيات البصرة البصرة

  wisam.alkhalidi@uokufa.edu.iq السرد والقّصة الأدب المعاصر جامعه الكوفه   جامعه الكوفه أستاذ العراق وسام علي محمد الخالدي  .414

أستاذ  العراق وسام مجيد جابر البكري .415
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 dr.wisam.albakry@gmail.com اللسانيات اللسانيات الجامعة المستنصرية

أستاذ  ایران وصال ميمندی .416
 مشارك

فردوسی 
 مشهد

 vmeymandi@yazd.ac.ir البلاغة النحو والصرف دانشگاه یزد
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أستاذ  ایران ولی بهاروند .417
 مساعد

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

 daneshmand11@gmail.com النحو والصرف الترجمة

وليد طالب كاظم حمد  .418
 الحسيني

 alhsynyw266@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية مديرية تربية بابل  بابل مدرس العراق

الأدب الجاهلي حتی  القادسية القادسية أستاذ العراق ياسر علي عبد الخالدي .419
 العباسي

 yasser.abed@qu.edu.iq النقد الأدبي

جامعة اعداد  أستاذ ايران یحيی معروف .421
المدرسين 

)دانشگاه تربيت 
 مدرس(

جامعة رازي في 
 گرمانشاه

 y.marof@yahoo.com العروض والقافية الترجمة

أستاذ  ایران یدالله رفيعی .421
 مساعد

الجامعة آزاد 
الإسلامية في 

 طهران

آکادیمية العلوم 
الإنسانية و الدراسات 

 الثقافية

 rafiei_y20@yahoo.com البلاغة النحو والصرف

 yaghub1989@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف آموزش و پرورش الشهيد مدنی مدرس ایران یعقوب رضائی .422

أستاذ  ایران یوسف فضيلت .423
 مساعد

 youseffazilat@gmail.com المدارس الأدبية علم الدلالة آل طه خوارزمی

جامعة غرنوبل  مدرس لبنان يونس محمد علي زلزلي .424
ألب فرنسا 

والجامعة 
 اللبنانية

 youness.zalzali@outlook.com أدب المقاومة الأدب المعاصر  

 

 القائمة بترتیب بلد المشارکین:

مها حسن يوسف عوض الله  .1
 القصراوي

أستاذ  الاردن
 مشارك

 Maha.jsl@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر   الجامعة الاردنية

أستاذ  الأردن  إيناس محمد عليمات  .2
 مشارك

  Enass@hu.edu.jo تعليم اللغة العربية اللسانيات الهاشمية الاردنية  الأردنية 

أستاذ  الأردن سناء كامل أحمد شعلان .3
 مشارك

 selenapollo@hotmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر الاردنية الأردنية

 fayezaref@yu.edu.jo الأسلوبيات البلاغة جامعة اليرموك  عين شمس أستاذ الأردن فايز عارف القرعان .4

أستاذ  الأردن مصطفى طاهر أحمد الحيادرة .5
 مشارك

 hydr@yu.edu.jo اللسانيات النحو والصرف اليرموك اليرموك
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أستاذ  ايران ابراهيم اناري بزچلوئي .6
 مشارك

 i-anari@araku.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي جامعة اراك جامعة طهران

أستاذ  ايران احمد نهيرات .7
 مساعد

  a.nohairat@uok.ac.ir الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية كردستان اصفهان

جامعة الإمام الخميني  أصفهان   ايران اصغر شهبازی .8
 قزوین -الدولية 

 aliasghar.shahbazi@gmail.com الأدب المقارن الترجمة

 nc.hashemi65@gmail.com   الترجمة جامعة طهران جامعة طهران مدرس ايران انسيه السادات هاشمی .9

جامعة آزاد  مدرس ايران ايمان ديدار .11
اسلامي آبادان 

 خرمشهر-

 iman.didar@yahoo.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية پيام نور

أستاذ  ايران بشری سادات ميرقادري .11
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  العروض والقافية شيراز اصفهان
 العباسي

bsmirghaderi@gmail.com 

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ايران جعفر جعفرزاده .12

أستاذ  ايران جوادسعدون زاده .13
 مشارك

جامعة شهيد چمران  جامعة طهران
 اهواز

 dr.sadounzadeh@gmail.com المدارس الأدبية العروض والقافية

أستاذ  ايران حسن خلف .14
 مساعد

جامعة 
فردوسي 

 مشهد

جامعة المصطفی 
 العالمية

 hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة

أستاذ  ايران حميد رضا ميرحاجي .15
 مشارك

 mirhaji_sayyed@yahoo.com علم الدلالة النحو والصرف العلامة الطباطبايي جامعة طهران

 Arabisajad@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن   خليج فارس مدرس ايران سجاد عربی .16

أستاذ  ايران سهاد جادري .17
 مساعد

جامعة آزاد 
 طهران

 sohadjaderi@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة آزاد آبادان

سيد رضا سليمان زاده  .18
 نجفی

أستاذ  ايران
 مشارك

 Rezanajafi84@yahoo,com البلاغة النحو والصرف اصفهان تربيت مدرس

أستاذ  ايران  صلاح الدين  عبدي  .19
 مشارك

 s.abdi57@gmail.com السرد والقّصة اللسانيات بوعلي سينا بهمدان  طهران 

جامعة آزاد  محاضر ايران عادل حيدري .21
الإسلامية 

 بطهران

 adelhedari2@gmail.com تعليم اللغة العربية العروض والقافية پيام نور

أستاذ  ايران علي أسودي .21
 مساعد

طهران 
 الحكومية

 asvadi@khu.ac.ir اللسانيات الترجمة خوارزمي

أستاذ  ايران علي أصغر قهرماني مقبل .22
 مشارك

جامعة الشهيد  القديس يوسف
 بهشتي

 ali.ghahramanim@gmail.com الأدب المقارن العروض والقافية

أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .23
 مساعد

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن تاریخ الأدب العربي جامعة بيرجند طهران
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أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .24
 مشارك

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن ریخ الأدب العربيتا بيرجند طهران

أستاذ  ايران علی اکبر ملایی  .25
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  ولی عصر رفسنجان  خوارزمی
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Akbar.m87@gmail.com  

أستاذ  ايران علي رضا محمدرضايي .26
 مشارك

جامعة طهران فرديس  جامعة طهران
 الفارابي

 amredhaei@ut.ac.ir السيميائيات اللسانيات

أستاذ  ايران علي قهرماني .27
 مشارك

جامعة الحرة 
 الاسلامية

جامعة الشهيد مدني 
 بأذربيجان

 d.ghahramani@yahoo.com الأدب المقارن البلاغة

أستاذ  ايران عليرضا حسيني .28
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المقارن كوثر بجنورد خوارزمي
 العباسي

Alirhosseyni@yahoo.com 

 I.hammadi20@gmail.com تعليم اللغة العربية الترجمة   جامعة لرستان   ايران عيسى حمادي .29

أستاذ  ايران ماجد نجاريان .31
 مساعد

جامعة آزاد الاسلامية  اصفهان
 فرع فلاورجان

 majednajarian@gmail.com العروض والقافية علم الدلالة

أستاذ  ايران مجتبي بهروزي .31
 مساعد

 mojtaba_behroozi@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المعاصر زابل خوارزمي

أستاذ  ايران محسن سيفي .32
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة كاشان جامعة طهران

أستاذ  ايران محسن سيفي .33
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأسلوبيات السيميائيات جامعة كاشان جامعة طهران

أستاذ  ايران مريم جلائي  .34
 مساعد

 maryamjalaei@gmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة کاشان جامعة أصفهان

أستاذ  ايران مصطفى مهدوی سبزواری .35
 مساعد

 m.mahdavi@hsu.ac.ir السرد والقّصة أدب المقاومة الحكيم السبزواري فردوسي

أستاذ  ايران هادي نظري منظم .36
 مشارك

العلامة 
 الطباطبائي

 hnazarimonazam@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن تربيت مدرس

جامعة اعداد  أستاذ ايران یحيی معروف .37
المدرسين 

)دانشگاه تربيت 
 مدرس(

جامعة رازي في 
 گرمانشاه

 y.marof@yahoo.com العروض والقافية الترجمة

دانشگاه تربيت  أستاذ ایران مقدسیابوالحسن امين  .38
 مدرس

الأدب الأندلسي  الأدب المعاصر دانشگاه تهران 
 والعصور الوسطی

abamin@ut.ac.ir  

جامعه    ایران احمد جابری نصر .39
الفردوسی 

 بمشهد 

  Ahmadkhanafi@gmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي جامعه چمران

الجامعة    ایران ازاده گریوانی .41
الاسلامية في 

 بيروت

 Gerivani.azadeh@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن  

أستاذ  ایران اسحق رحمانی .41
 مشارك

 esrahmani@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية شيراز الخرطوم
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أستاذ  ایران اشرف چگيني .42
 مساعد

جامعة الآزاد 
 الإسلامية

 ashraf_chegini@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن آزاد

أستاذ  ایران اعظم شمس الديني .43
 مساعد

 a.shamsoddini@vru.ac.ir البلاغة النحو والصرف رفسنجان-ولی العصر جامعة طهران

أستاذ  ایران اكرم روشنفكر .44
 مساعد

 saneh210@yahoo.com أدب المقاومة السرد والقّصة كيلان تهران

أستاذ  ایران اميد جهان بخت ليلی .45
 مساعد

شهيد تشمران 
 أهواز

 Omidjahanbakht@gmail.com اللسانيات السيميائيات جامعة جيلان

أستاذ  ایران امير فرهنگ نيا .46
 مساعد

 farhangnia2002@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر الشهيد بهشتي تربيت مدرس

أستاذ  ایران امير مقدم متقی .47
 مشارك

جامعة فردوسي  جامعة طهران
 مشهد

 a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir البلاغة النقد الأدبي

أستاذ  ایران اميرحسين رسول نيا .48
 مساعد

جامعة 
 فردوسی

 rasoulnia@kashanu.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کاشان

أستاذ  ایران اویس محمدی .49
 مشارك

 Ovais.mohamadi@yahoo.com الترجمة  النقد الأدبي جامعه گنبدکاووس جامعه طهران

أستاذ  ایران بتول محسنی راد .51
 مشارك

الجامعة 
 اللبنانية 

جامعة سيستان 
 وبلوشستان

 bmohseni1388@gmail.com اللسانيات الأدب المعاصر

أستاذ  ایران بهروز قربان زاده .51
 مساعد

جامعه بيروت 
 العربيه

 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir الترجمة  الأدب المقارن جامعه مازندران

أستاذ  ایران پرویز احمدزاده .52
 مساعد

الشهيد مدني  الأردنية
 بأذربيجان

 Ac.ahmadzadeh@azaruniv.According.ir الترجمة  النقد الأدبي

أستاذ  ایران تورج زینی وند .53
 مشارك

 T_zinivand56@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة رازي اصفهان

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ایران جعفر جعفرزاده .54

أستاذ  ایران جمال طالبی قره قشلاقی .55
 مساعد

 jamal_talebii@yahoo.com تحليل الخطاب الأدب المعاصر فرهنگيان اصفهان

أستاذ  ایران جهانگير اميری .56
 مشارك

 Gaamiri686@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة رازي جامعة طهىان

أستاذ  ایران جواد طالب زاده  .57
 مساعد

 j_talebzadeh@yahoo.com البلاغة النحو والصرف   جامعة اصفهان

أستاذ  ایران جواد غلامعلی زاده  .58
 مشارك

جامعة 
 فردوسي

جامعة سيستان و 
 بلوشستان

  j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir الأسلوبيات الأدب المقارن

جامعة بو علي    ایران جواد محمدزاده .59
 سينا همذان

  Jvdmohammadzadeh@gmail.com البلاغة الأسلوبيات  

 poorheshmati@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کيلان جامعة رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .61
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 poorheshmati@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات کيلان رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .61

أستاذ  ایران حامد فشی .62
 مساعد

الإمام الحسين عليه  خوارزمي
 السلام

 hamedfashi@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية

  htrasouli@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي شهيد بهشتی  تهران  أستاذ ایران حجت رسولی .63

أستاذ  ایران  حسن اسماعيل زاده  .64
 مساعد

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران 
 بأذربيجان 

  h.esmailzade@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب

أستاذ  ایران حسن خلف .65
 مساعد

جامعة 
فرودسی 

 مشهد

 Hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة کوثر

أستاذ  ایران حسن سرباز .66
 مشارك

 h.sarbaz@uok.ac.ir البلاغة السرد والقّصة کردستان طهران

أستاذ  ایران حسن گودرزی لمراسکی .67
 مشارك

 h.goodarzi@umz.ac.ir   الأدب المعاصر جامعة مازندران تهران

أستاذ  ایران حسين کيانی .68
 مشارك

 hkyanee@yahoo.com العربية والعلوم البينية النقد الأدبي شيراز اصفهان

أستاذ  ایران حسين یوسفی .69
 مشارك

 hoseinyosofi@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف مازندران تهران

أستاذ  ایران حميد ولی زاده .71
 مساعد

الشهيد مدنی  طهران
 بأذربيجان

 drhvalizadeh@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف

جامعة شهيد    ایران حميدرضا پيرمرادیان .71
 چمران

 ghasedak121161@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن  

جامعة تربية  أستاذ ایران خليل پروینی .72
 مدرس بطهران

جامعة تربية مدرس 
 بطهران

 Parvini@ modares.ac.ir النقد الأدبي الأدب المقارن

أستاذ  ایران خيریه عچرش .73
 مشارك

  Echresh.kh@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية شهيد چمران تهران

أستاذ  ایران دانش محمدی .74
 مساعد

 d.mohammadi64@gmail.com   تعليم اللغة العربية شيراز تربيت مدرس

أستاذ  ایران رحيمه چولانيان .75
 مساعد

جامعه تهران 
 مرکز

جامعه آزاد الاسلاميه 
 فرع آبادان

 rahimeh_choulanian@yahoo.com الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي

أستاذ  ایران رسول بلاوی .76
 مشارك

جامعة 
الفردوسي 

 مشهد

جامعة خليج فارس، 
 بوشهر

 r.ballawy@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي

أستاذ  ایران رضا شكراني .77
 مشارك

  Shokrani.r@gmail.com الترجمة  النحو والصرف اصفهان طهران

أستاذ  ایران رضا محمدی .78
 مساعد

صر عج ولی ع حکيم سبزواری
 رفسنجان

 r.mohammadi@vru.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي
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أستاذ  ایران روح الله صيادی نجاد .79
 مشارك

 saiiadi57 @gmail.com الترجمة  اللسانيات کاشان طهران

أستاذ  ایران زهرا سليمانی .81
 مساعد

جامعة آزاد 
الاسلامية فرع 

علوم و 
تحقيقات 

 بطهران

جامعة آزاد الاسلامية 
 فرع طهران المرکزیة

 soleymani9500@gmail.com الأدب المقارن الترجمة

 Mother 71277@yahoo.com النحو والصرف اللسانيات   جامعه اصفهان   ایران زهرا قاسم پيوندی .81

أستاذ  ایران سجاد اسماعيلی .82
 مساعد

جامعة الإمام الخميني  تربيت مدرس 
 الدولية

  Sjd.esmaili@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية

  samaneh.naghavi@yahoo.com السرد والقّصة الترجمة   جامعه کاشان محاضر ایران سمانه نقوی .83

أستاذ  ایران سهيلا محسنى نژاد .84
 مساعد

جامعة 
 -الخوارزمی 

 طهران

جامعة الامام الصادق 
 )ع(

 smohseny1967@yahoo.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران سودابه مظفری .85
 مساعد

الأدب الأندلسي  النحو والصرف جامعة الخوارزمي جامعة طهران
 والعصور الوسطی

soud42_moz@khu.ac.ir 

أستاذ  ایران سيد ابراهيم آرمن .86
 مشارك

جامعة آزاد 
 الإسلامية

 shams1516@yahoo.com النقد الأدبي المدارس الأدبية جامعة آزاد الإسلامية

أستاذ  ایران سيد ابوالفضل سجادي .87
 مشارك

العلامة 
 الطباطبايي

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراك

أستاذ  ایران السيد ابوالفضل سجادی .88
 مشارك

العلامه 
 الطباطبایی

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراک

علوم و  أستاذ ایران سيد بابک فرزانه .89
 تحقيقات

 dr.farzanehat@gmail.com   اللسانيات علوم و تحقيقات

أستاذ  ایران سيد عدنان اشکوری  .91
 مساعد

  eshkewaree45@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة الخوارزمي جمعة اصفهان 

أستاذ  ایران سيد مرتضی صباغ جعفری .91
 مساعد

 M.sabbagh@veu.ac.ir النحو والصرف البلاغة ولي عصر رفسنجان جامعة خوارزمي

الأدب الأندلسي  بوعلی سينا طهران أستاذ ایران سيد مهدی مسبوق .92
 والعصور الوسطی

 masbooghmehdi@gmail.com الترجمة 

 seyedi@um.ac.ir الأدب المعاصر اللسانيات فردوسی تهران أستاذ ایران سيدحسين سيدی .93

 sh.delshad@ymail.com   الأدب المقارن   بوعلی سينا مدرس ایران شهرام دلشاد .94

أستاذ  ایران شهریار نيازی .95
 مشارك

 shniazi@ut.ac.ir تحليل الخطاب علم الدلالة ظهران تربيت مدرس

أستاذ  ایران  شهریار همتی .96
 مشارك

  Sh.Hemati@yahoo.com البلاغة النحو والصرف رازی تربيت مدرس
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أستاذ  ایران صادق البوغبيش  .97
 مشارك

جامعة خليج 
 فارس بوشهر

  sadegh8258a@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

شهيد مدنی  محاضر ایران صدیقه حسينی .98
 آذربایجان

 seddighe.hoseini@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن شهيد مدنی آذربایجان

أستاذ  ایران طيبه سيفی .99
 مساعد

جامعه الشهيد  جامعه طهران
 بهشتی

 t_seyfi@sbu.ac.ir     الأدب المعاصر

 adelabedi26@yahoo.com   تعليم اللغة العربية آبادان و خرمشهر جامعه آبادان مدرس ایران عادل عابدی .111

أستاذ  ایران عباس اقبالی .111
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  جامعه کاشان تربيت مدرس
 العباسي

 Aeghbaly@kashanu.ac.ir اللسانيات

عبدالباسط عرب يوسف  .112
 آبادی 

أستاذ  ایران 
 مساعد

حکيم 
 السبزواري 

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل 

عبدالباسط عرب یوسف  .113
 آبادی

أستاذ  ایران
 مساعد

حکيم 
 السبزواری

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل

عثمان  محاضر ایران عثمان سردارزهی .114
 سردارزهی

 @Sardarzehi70 النحو والصرف الترجمة  

 mebrahim@ut.ac.ir الأدب المعاصر أدب المقاومة جامعة طهران جامعة طهران أستاذ ایران عزت ملا ابراهيمی .115

أستاذ  ایران علی اصغر حبيبی .116
 مشارك

جامعه 
 فردوسی

 ali_habibi@uoz.ac.ir السرد والقّصة الأدب المقارن جامعه زابل

أستاذ  ایران علی اصغر روان شاد .117
 مساعد

 ravanshada@yazd.ac.ir تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن یزد اصفهان

أستاذ  ایران علی اکبر احمدی .118
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائی

 akbar463@yahoo.com تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة بيام نور

أستاذ  ایران علی اکبر احمدی چناری .119
 مشارك

 ahmadichenari54@yahoo.com   الأدب المعاصر دانشگاه زابل فردوسی

أستاذ  ایران علی اکبر مرادیان قبادی .111
 مساعد

 aliakbarmoradian@gmail.con الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعه لرستان جامعه اصفهان

الأدب الأندلسي  جامعه طهران جامعه طهران أستاذ ایران علی باقر طاهری نيا .111
 والعصور الوسطی

 btaheriniya@.ut.ac.ir تحليل الخطاب

أستاذ  ایران علی پيرانی شال .112
 مشارك

 ali.piranishal@Yahoo.can النقد الأدبي البلاغة خوارزمی جامعة تهران

أستاذ  ایران علی حاجی خانی .113
 مشارك

العلامه الطبا 
 طبایی

 ali.hajikhani@modares.ac.ir الترجمة  النحو والصرف تربيت مدرس

أستاذ  ایران علی کواری .114
 مساعد

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان مدرس ایران علی کواری .115
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أستاذ  ایران علی نجفی أیوکی .116
 مشارك

  Najafi.ivaki@yahoo.com  تحليل الخطاب السيميائيات کاشان جامعه طهران

 alinazary2002@gmail.com الأدب المقارن السيميائيات لرستان تربيت مدرس أستاذ ایران علی نظری .117

أستاذ  ایران عيسی متقی زاده .118
 مشارك

 Motaghizadeh@modares.ac.ir النحو والصرف تعليم اللغة العربية تربيت مدرس الامام الاوزاعی

أستاذ  ایران فاروق نعمتی .119
 مشارك

 Faroogh.nemati@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المقارن پيام نور رازی

أستاذ  ایران فاطمه اکبری زاده .121
 مساعد

 hasty8359@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي الزهرا تربيت مدرس

أستاذ  ایران فاطمه قادری .121
 مشارك

 mf_ghadery@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر یزد تربيت مدرس

أستاذ  ایران فاطه صحرایی سرمزده .122
 مساعد

 f.sahrayi@cfu.ac.ir      : الأدب المقارن السرد والقّصة فرهنگيان فردوسی 

 f_mirzaei@modares.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس أستاذ ایران فرامرز ميرزائی .123

جامعة الشهيد    ایران فرشاد جبروتی كجل .124
 بهشتي

 Farshadjabaruti5@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المقارن  

أستاذ  ایران قاسم مختاری .125
 مشارك

 q-mokhtari@araku.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة اراك جامعة طهران

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .126
 مساعد

جامعه 
الاسلاميه الحره 

 )آزاد(

جامعه الاسلاميه 
 فرع خرم آباد -الحره

 kazimy57@yahoo.com النقد الأدبي أدب المقاومة

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .127
 مساعد

جامعه آزاد 
فرع  -الاسلاميه

 العلوم و البحوث 

 -جامعه آزاد الاسلاميه
 فرع خرم آباد

 kazimy57@yahoo.com أدب المقاومة المدارس الأدبية

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس مدرس ایران کاوه خضری .128

أستاذ  ایران کاوه خضری .129
 مساعد

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

مدرس  ایران کاوه خضری .131
 مساعد

 Kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

أستاذ  ایران کبری روشنفکر .131
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس
 العباسي

Kroshanfekr@gmail.com 

 alamirikarim@gmail.com الأدب المعاصر السرد والقّصة   خليج فارس    ایران کریم  اميری .132

أستاذ  ایران کيفيه اهوازیان .133
 مساعد

جامعه شهيد 
 تشمران اهواز

 K1_ahvaziyan@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف جامعه فرهنگيان
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شهيد چمران  مدرس ایران  مالک کعب عمير  .134
 اهواز 

  Mko138990@yahoo.com   الأدب المعاصر  

أستاذ  ایران محمد تقی زندوکيلی  .135
 مشارك

  Mt_zand@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف سيستان و بلوشستان  طهران

أستاذ  ایران محمد جواد پورعابد .136
 مساعد

جامعة 
 فردوسي

 Javad406@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة خليج فارس

أستاذ  ایران  محمد شيخ .137
 مشارك

جامعه 
فردوسی 

 مشهد 

الأدب الجاهلي حتی  سيستان و بلوشستان 
 العباسي

  sheikh.m1585@gmail.com البلاغة

أستاذ  ایران محمدجعفر اصغری .138
 مساعد

جامعه ولی عصر"عج"  جامعه اصفهان
 برفسنجان

 mj.asghari@vru.ac.ir  الترجمة  الأدب المقارن

أستاذ  ایران محمدحسن امرائی .139
 مساعد

جامعة رازی فی 
 کرمانشاه

جامعة ولایت فی 
 ایرانشهر 

 m.amraei@velayat.ac.ir النحو والصرف الترجمة

أستاذ  ایران محمدرضا العابدی .141
 مساعد

 abedi61@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة آزاد اسلامي جامعة لرستان

أستاذ  ایران محمدعلی کاظمی تبار .141
 مساعد

 makt1972@gmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف فرهنگيان فردوسی

أستاذ  ایران محمدنبي الأحمدي .142
 مشارك

 Mn.ahmadi217@yahoo.com اللسانيات البلاغة رازي أصفهان

أستاذ  ایران  محمود شهبازی  .143
 مشارك

 m-shahbazi@arak.according.ir علم الدلالة النحو والصرف دانشگاه اراک  تهران 

أستاذ  ایران مرضيه اباد .144
 مشارك

جامعة فردوسي  تربيت مدرس
 مشهد

 mabad @um.ac. ir أدب المقاومة البلاغة

أستاذ  ایران مرضيه زارع زردینی .145
 مساعد

جامعه علامه 
 طباطبائی

 mzarezardeyni@gmail.com الأدب المعاصر النحو والصرف جامعه پيام نور یزد

 marziehkadkhodaie@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة كاشان جامعة كاشان  مدرس ایران مرضيه سادات کدخدائی .146

  marziehghorbankhai@yahoo.com البلاغة اللسانيات فرهنگيان اصفهان مدرس ایران مرضيه قربان خانی .147

أستاذ  ایران مریم حکمت نيا .148
 مساعد

 Hekmatnia290@yahoo.com تحليل الخطاب تاریخ الأدب العربي جامعه قم جامعه اصفهان

أستاذ  ایران مسعود فکری .149
 مشارك

جامعة الامام 
 الصادق ع

 mfekri@ut.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة طهران

أستاذ  ایران معصومه حاجی عموشا .151
 مساعد

جامعه آزاد 
الاسلاميه 

 بطهران

جامعه الامام الصادق 
 عليه السلام

 m.h.amoosha@gmail.com  أدب المقاومة النحو والصرف

 talebiyan.2011@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة کاشان جامعة کاشان مدرس ایران منصوره طالبيان .151
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أستاذ  ایران مهدی شاهرخ .152
 مساعد

 m.shahrokh@umz.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة طهران

أستاذ  ایران مهرداد آقائی .153
 مساعد

جامعة محقق  جامعة طهران
 الأردبيلی

 almehr55@yahoo.com الترجمة  الأدب المعاصر

أستاذ  ایران مهين حاجی زاده .154
 مشارك

جامعه الشهيد مدنی  جامعه طهران
 باذربيجان

 hajizadeh@azaruniv.ac.ir السيميائيات اللسانيات

جامعة آزاد    ایران مهين عنافجه .155
الإسلامية، فرع 

 آبادان

 Mahinanafje@gmail.com تحليل الخطاب الترجمة  

أستاذ  ایران موسی عربی .156
 مساعد

 moosaarabi@yahoo.com أدب المقاومة البلاغة شيراز تهران

 na.hashemi1371@gmail.com الترجمة  أدب المقاومة شهيد چمران شهيد چمران محاضر ایران نرجس هاشمی .157

 na.hashemi1371@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر شهيد چمران شهيد چمران مدرس ایران نرجس هاشمی .158

 shameli@fgn.ui.ac.ir البلاغة اللسانيات أصفهان طهران أستاذ ایران نصرالله شاملي .159

جامعة الآزاد    ایران دههاله بادین .161
 الإسلامية

 hbadindeh@yahoo.com السيميائيات الترجمة  

 ek.khademi@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن   فردوسي   ایران الهام خادمي .161

أستاذ  ایران هدایت الله تقی زاده .162
 مساعد

 drtaghizadeh@yahoo.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة "فرهنگيان" جامعة الحرة

أستاذ  ایران  هومن ناظميان .163
 مشارك

 houmannazemyan@yahoo.com النقد الأدبي السرد والقّصة خوارزمی  تربيت مدرس 

أستاذ  ایران وصال ميمندی .164
 مشارك

فردوسی 
 مشهد

 vmeymandi@yazd.ac.ir البلاغة النحو والصرف دانشگاه یزد

أستاذ  ایران ولی بهاروند .165
 مساعد

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

 daneshmand11@gmail.com النحو والصرف الترجمة

أستاذ  ایران یدالله رفيعی .166
 مساعد

الجامعة آزاد 
الإسلامية في 

 طهران

آکادیمية العلوم 
الإنسانية و الدراسات 

 الثقافية

 rafiei_y20@yahoo.com البلاغة النحو والصرف

 yaghub1989@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف آموزش و پرورش الشهيد مدنی مدرس ایران یعقوب رضائی .167

أستاذ  ایران یوسف فضيلت .168
 مساعد

 youseffazilat@gmail.com المدارس الأدبية علم الدلالة آل طه خوارزمی

أستاذ  إيران  حسين ابویسانی  .169
 مشارك

  ho.abavisani@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة الخوارزمي  جامعة طهران 
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أستاذ  إيران حميدرضا مشایخی .171
 مشارك

 mashayekhih@umz.ac.ir البلاغة النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة تهران

أستاذ  إيران خداداد بحري .171
 مساعد

جامعة تربية 
معلم 

 )خوارزمي(

-جامعة خليج فارس
 بوشهر

الأدب الأندلسي  البلاغة
 والعصور الوسطی

Bahri@pgu.ac.ir 

 D_nejati1364@yahoo.com تعليم اللغة العربية السرد والقّصة   أصفهان مدرس إيران داود نجاتي .172

 zainab.darya1993@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب ..... .......   إيران زینب دریانورد .173

أستاذ  إيران سيد رضا ميرأحمدي .174
 مساعد

 rmirahmadi@semnan.ac.ir الأسلوبيات البلاغة سمنان أصفهان

سيد محمود ميرزايي  .175
 الحسيني

أستاذ  إيران
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائي 

الأدب الجاهلي حتی  علم الدلالة جامعة لرستان
 العباسي

mirzaei.m@lu.ac.ir 

أستاذ  إيران شاكر أحمد العامري .176
 مشارك

 sh.ameri@semnan.ac.ir اللسانيات النحو والصرف سمنان طهران

أستاذ  إيران  شرافت كريمي .177
 مساعد

 sh.karimi@uok.ac.ir الأدب المعاصر السرد والقّصة دانشگاه کردستان  دانشگاه تهران

أستاذ  إيران صادق عسكري .178
 مشارك

جامعة القديس 
 بيروت -يوسف

 s_askari@semnan.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة سمنان 

  Taheresadatshojaei@yahoo.com النحو والصرف الترجمة   جامعة طهران   إيران طاهرة سادات شجاعي  .179

 rasolelhaei@yahoo.com الأدب المعاصر الترجمة   طهران  محاضر إيران  عبد الرسول الهائي .181

أستاذ  إيران علي السالمي .181
 مساعد

الجامعة الرضوية للعلوم  جامعة سمنان
 الإسلامية

 alisalemi21@gmail.com البلاغة السيميائيات

أستاذ  إيران علي بنائيان الأصفهاني .182
 مساعد

جامعة معارف القرآن و  جامعة قم
 العترة أصفهان

 banaeyan@icqt.ac.ir علم الدلالة العربية والعلوم البينية

أستاذ  إيران علي ضيغمي .183
 مساعد

 zeighami@semnan.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة سمنان جامعة طهران

مركز الاستشهاد  جامعة شيراز مدرس إيران فاطمة علي نجاد جمازكتي .184
المرجعي لعلوم العالم 

 الإسلامي

 alinezhad@isc.gov.ir تحليل الخطاب علم الدلالة

العلامة    إيران  مجيد قاسمي  .185
 الطباطبائي 

  majidghasemi118@gmail.com   النحو والصرف  

جامعة المصطفی  جامعة أصفهان محاضر إيران محمد ُأجاقي .186
 فرع أصفهان -العالمية 

 mehr5064@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية

أستاذ  إيران مريم رحمتي تركاشوند .187
 مساعد

جامعة بوعلي 
 سينا 

  Rahmatimaryam88@Gmail.Com الأدب المعاصر الأدب المقارن جامعة رازي
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أستاذ  إيران مالجومصطفی ک .188
 مساعد

 kamaljoo@umz.ac.ir البلاغة الأدب المعاصر جامعة مازندران تربيت مدرس

أستاذ  إيران مهدي ناصري .189
 مشارك

جامعة العلامة 
الطباطبائي في 

 طهران

 mahdinaseri23@yahoo.com الأدب المقارن الترجمة جامعة قم

خليج فارس  مدرس إيران نعمت الله مقصودی  .191
 بوشهر

  maghsoudinm@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة  

أستاذ  إيران  هادي رضوان .191
 مشارك

  Hrezwan@uok.ac.ir النحو والصرف البلاغة جامعة كردستان  جامعة اصفهان 

 e_safian@yahoo.com النحو والصرف النحو والصرف   جامعة اصفهان مدرس إيران الهه صفيان .192

 أستاذ إیران حسين محسنی .193
 مساعد

 hmohsenib@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات المحقق الأردبيلي تربيت مدرس 

أستاذ  إیران حميدرضا حيدري .194
 مساعد

العلوم 
 والتحقيقات

 Heidari@atu.ac.ir تعليم اللغة العربية الترجمة العلامة الطباطبائی

أستاذ  إیران ساجد زارع .195
 مساعد

 zare.sajed@gmail.com النقد الأدبي تعليم اللغة العربية   جامعة أصفهان

 sfmirghaderi@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة شيراز تربيت مدرس أستاذ إیران سيد فضل الله ميرقادری .196

أستاذ  إیران عبدالأحد غيبي .197
 مشارك

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران
 بأذربيجان

 Abdolahad@azaruniv.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر

 mohammadkhaqani@yahoo.com اللسانيات البلاغة أصفهان طهران أستاذ إیران محمد خاقاني أصفهاني .198

 -ایران  حسين حدیدی .199
 تهران

أستاذ 
 مساعد

 hadidi660@gmail.com البلاغة البلاغة پيام نور تهران الجامعة بمبئی

جامعة كلية  محاضر باكستان احمد سعيد .211
 اسلامية بيشاور

 ahmadregi1234@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة بشاور

 ikram68mahaa@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة بنجاب جامعة بنجاب محاضر باكستان اكرام الله خان  .211

أستاذ  باكستان عبد الماجد نديم .212
 مشارك

الجامعة 
الإسلامية، 

 بهاولفور

 pabdulmajid@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بنجاب

 awabyousuf@yahoo.com الترجمة  تاریخ الأدب العربي   جامعة كراتشي    باكستان محمد اسامة يوسف .213

جامعة  أستاذ بنغلاديش افتخار العالم مسعود  .214
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 

جامعة  أستاذ بنغلاديش  افتخار العالم مسعود  .215
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 
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  shahidislam@du.ac.bd الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة داكا داكاجامعة  أستاذ بنغلاديش  محمد شهيد الإسلام  .216

 safiuqu@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية   جامعة أم القرى مدرس بنغلاديش محمد صفي الله .217

جامعة عليكرة  أستاذ بنغلاديش محمد محبوب الرحمن .218
الإسلامية. 

 الهند

الجامعة الإسلامية، 
 بنغلاديش 

 prof.mahbubiu@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  بنغلاديش محمد منير الزمان .219
 مشارك

 dr.md.manirozzaman@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة راجشاهي جامعة داكا

أستاذ  بنغلاديش محمد نصير الدين .211
 مشارك

جامعة داكا 
 بنغلاديش

 nasir@du.ac.bd الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعة داكا بنغلاديش

 tavanaf1393@gmail.com الأدب المقارن البلاغة خليج فارس خليج فارس مدرس بوشهر فاطمه توانا .211

جامعة  محاضر تايلاند أيوب عبد القادر كانجا .212
 الإنسانية ماليزيا 

جامعة الأمير سونكلا 
 فرع فطاني تايلاند

 ayukanga@Gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  تايلاند براسيرت بان بري .213
 مساعد

جامعة ماليزيا 
 كلنتان

 Der2521hotmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الأميرة سونكلا

صاحب البحر الحاج عثمان  .214
 بن مونج

أستاذ  تايلاند
 مساعد

جامعة 
 النيلين،السودان

 sorhibulbahree@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة الأمير سونكلا

أستاذ  تركيا محمد عبدالرحيم .215
 مساعد

  mshetwe75@gmail.com  تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة التجديد  القاهرة

أستاذ  تونس عبدالرحيم الخليفي .216
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

-جامعة المنستير 
 تونس

 alkhalify@gmail.com   تعليم اللغة العربية

أستاذ  الجزائر الجمعي محمود بولعراس  .217
 مشارك

جامعة عناية.  
 الجزائر 

جامعة الملك سعود. 
 السعودية

  boulaares.d@live.fr اللسانيات تعليم اللغة العربية

جامعة ابو بكر  محاضر الجزائر الحبيب دحماني .218
 بلقائد تلمسان

جامعة ابن خلدون 
 تيارت

 dahmanihabib50@yahoo.fr النحو والصرف اللسانيات

 sami-salut@hotmail.fr العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة تلمسان جامعة تلمسان أستاذ الجزائر  ديدوح عمر  .219

جامعة سطيف  محاضر الجزائر  رحماني زهر الدين  .221
٢ 

  Bachou2009@yahoo.fr علم الدلالة علم الدلالة جامعة برج بوعريريج 

محمد رشيد بن علي  .221
 بوغزالة

كلية الدعوة  أستاذ الجزائر
 الإسلامية

جامعة الشهيد حمه 
 الوادي -لخضر

 bougrachid@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

مولود معمري،  محاضر الجزائر نبيل محمد صغير .222
 تيزي وزو

مولود معمري، تيزي 
 وزو

 nabilserir@hotmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي

جامعة محمد  محاضر الجزائر  نضيرة بن زايد  .223
الأمين دباغين 
 سطيف الجزائر

 55أوت  21جامعة 
 سكيكدة الجزائر 

  Nadiranadjwa@gmail.com علم الدلالة اللسانيات
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جامعة الجيلالي  محاضر الجزائر هدى عماري .224
ليابس سيدي 
 بلعباس. الجزائر

جامعة امحمد بوقرة 
 بومرداس. الجزائر

 houdaamari1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي

جامعة الإخوة  محاضر الجزائر هناء شبايكي .225
منتوري 

 قسنطينة

جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية 

 قسنطينة

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

chebaikihana@gmail.com 

جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .226
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

 الإمام المهدي 
كلية الآداب 

والعلوم 
الانسانية قسم 

 اللغة العربية 

  fedailahmad38@gmail.com   اللسانيات جامعة الإمام المهدي 

جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .227
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

  fedailahmad38@gmail.com علم الدلالة اللسانيات الإمام المهدي  الإمام المهدي 

حامد  حامد پورحشمتی .228
 پورحشمتی

 poorheshmati@gmail.com السيميائيات الأدب المعاصر کيلان رازي مدرس

الجامعة الوطنية  أستاذ سورية جاسم علي جاسم  .229
 الماليزية 

الجامعة الإسلامية 
 بمنيسوتا فرع تركيا 

  jjassem@hotmail.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

جامعة تبليسي  أستاذ سورية  جودت إبراهيم إبراهيم  .231
 الحكومية 

  Jawdatibrahim955@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة البعث بحمص 

أستاذ  عباس احسان اسماعيلی طاهری .231
 مساعد

 Taheri @ Semnan.ac.ir الترجمة  النحو والصرف جامعه کاشان کليه الآداب

أستاذ  العراق الاء محمد لازم محمد .232
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة بغداد  جامعة بغداد 
 العباسي

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

alaa@.uobaghdad.edu.iq  

أستاذ  العراق احسان محمد جواد حاجم .233
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 timimy99th@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد

كلية الفقه  مدرس العراق أحمد جاسم محمد رضا .234
قسم علوم 

القرآن والحديث 
 الشريف

 quran_ahmed@yahoo.com   العروض والقافية  

أحمد حياوي مهجر حسين  .235
 السعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة البصرة  جامعة البصرة  أستاذ العراق 
 العباسي

 dr.ahmedalsaad@yahoo.com تاریخ الأدب العربي

الأدب الجاهلي حتی  بابل كربلاء  مدرس لعراقا أحمد سالم عبيد راضي  .236
 العباسي

  ahamry99@gmail.com  

احمد عبدالله نوح  .237
 المنصوري

أستاذ  العراق
 مساعد

 aljareehahmed9@gmail.com النحو والصرف تحليل الخطاب البصرة البصرة

أحمد علي محمد عطية  .238
 البهادلي

أستاذ  العراق
 مساعد

 asahasah358@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أحمد يحيى حسن  .239
 السلطاني 

 ahmedhum11. hum2016 @gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية بابل البصرة أستاذ العراق
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 osamarashidalsafar@yahoo.com اللسانيات العربية والعلوم البينية بغداد بغداد أستاذ العراق أسامة رشيد عباس الصفار .241

الجامعة  أستاذ العراق اسراء حسين جابر .241
 المستنصرية

 Lsraahussan987@gmsil.com   السرد والقّصة الجامعة المستنصرية

أمجد حميد عبد الله  .242
 الفاضل

  dr-amjadalfadhil@uokerbala.edu.iq   النقد الأدبي   جامعة كربلاء أستاذ العراق

مدرس  العراق  أمجد محمد رضا عودة  .243
 مساعد

  amjad_alshawi@yahoo.com تحليل الخطاب السرد والقّصة جامعة البصرة جامعة البصرة

امل محمد عبد الكريم  .244
 العبدالله 

أستاذ  العراق
 مساعد

 amalmhdm551@gmil.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة كربلاء مدرس العراق أوراس نصيف جاسم محمد .245
 العباسي

 oraasoraas@gmail.com تحليل الخطاب

 Eyad_1961@yahoo.com العربية والعلوم البينية تحليل الخطاب جامعة بغداد  جامعة بغداد  أستاذ العراق  إياد محمد علي الأرناؤوطي .246

  imandkeelaljmeel@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر بابل الكوفة  أستاذ العراق ايمان عبد دخيل ال جميل .247

ايمان مسلم عباس  .248
 الجابري

 eman.maljabery@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

 inas.abbas@coeduw.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق ايناس عباس صالح  .249

مدرس  العراق باسمه عبود محيد .251
 مساعد

 basemaabood2012@gmail.com العربية والعلوم البينية العربية والعلوم البينية ماجستير ماحسنيز

عيسى بتول ناجي هادي  .251
 الجنابي 

أستاذ  العراق
 مساعد

  umjafer13@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف المثنى المثنى

بيداء عبد الصاحب عنبر  .252
 الطائي

 AL_anbar@perc.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي النقد الأدبي بغداد المستنصرية مدرس العراق

أستاذ  العراق ثائر عبد الزهرة لازم  .253
 مساعد

  Dr.thaer71@gmail .com تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

ثائر عبد الفاضل كاطع  .254
 الابراهيمي

 thaera.alibraheemi@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

أستاذ  العراق جاسم محمد حسين .255
 مساعد

وزارة التعليم العالي  الجامعة العراقية
 والبحث العلمي

 jassim80_sat@yahoo.com الأسلوبيات البلاغة

حافظ محمد عباس  .256
 الشمري

 hafedh.alshamery@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المستنصرية بغداد أستاذ العراق

حاكم جاسم عبدالله  .257
 غرباوي

جامعة  مدرس عراق
فردوسي 

 مشهد

الأدب الأندلسي  وزارة التربية 
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

hakimgassim@gmail.com 

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حبيب الكريطي .258
 العباسي

 hasan.h@uokerbala.edu.iq النقد الأدبي
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 hasanh.muhsin@uokufa.edu.iq تاریخ الأدب العربي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حميد الفياض .259

حسن منديل حسن  .261
 العكيلي

 aligeali@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد  جامعة بغداد.  أستاذ العراق 

حسين عبيد شراد  .261
 الشمري

جامعة  أستاذ العراق
 القادسية 

الأدب الجاهلي حتی  تحليل الخطاب جامعة القادسية 
 العباسي

hussain. obied@qu.edu.iq 

 Altamy176@gmai. Com البلاغة البلاغة الكوفة الكوفة أستاذ العراق حسين لفته حافظ .262

 haider.hadi@ircoedu.uobaghdad.edu.iq تحليل الخطاب النحو والصرف بغداد بغداد أستاذ العراق حيدر عبد الزهرة هادي .263

 drhaider13@yahoo.com اللسانيات اللسانيات بابل بابل مدرس العراق حيدر غضبان محسن .264

أستاذ  العراق  حيدر فاضل عباس حميد  .265
 مساعد

 dr.hayder.f.a@gmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر .266
 مساعد

جامعة البصرة / 
قسم اللغة 

 العربية

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة البصرة

أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر الجديع .267
 مساعد

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

 dr.khalel.am@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة أستاذ العراق خليل خلف بشير .268

أستاذ  العراق د.تغريد عبد الخالق هادي .269
 مساعد

 taghreedhadi76@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد الجامعة العراقية 

د.نعمة دهش فرحان  .271
 الطائي

أستاذ  العراق
 مساعد

 muhajlkj5733@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بغداد  جامعة بغداد

دلدار غفور حمدامين  .271
 البالكي 

صلاح الدين /  أستاذ العراق
 أربيل 

  deldar. hamadameen@su.edu.krd علم الدلالة اللسانيات اربيل-صلاح الدين

رحمن غركان  .272
 ضعباديضعبادي

  Rahmangar2013@gmail.com البلاغة النقد الأدبي القادسية بغداد أستاذ العراق

رعد حسون عاكول  .273
 الجمالي 

الجامعة  مدرس العراق 
 المستنصرية 

جامعة الإمام الصادق 
 فرع ميسان 

  rdhswn4@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة

جامعة  مدرس لعراق ا رنا فرمان محمد  .274
 القادسية 

  rana.mohammed@qu.edu.iq النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة القادسية 

أستاذ  العراق رياض حمود حاتم .275
 مساعد

 reyadalmalekey70@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية بابل المستنصرية

أستاذ  عراق زهور كاظم صادق زعيميان .276
 مساعد

 Zuhoor1927@gmail.com النحو والصرف علم الدلالة الجامعة المستتصرية جامعة بغداد

 z.zahid.39@gmail.com النحو والصرف اللسانيات متقاعد جامعة القاهرة   العراق زهير زاهد .277
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زيد عبد الحسين يوسف  .278
 العكايشي

الجامعة الاسلامية في  جامعة الكوفة مدرس العراق
 النجف الاشرف

 Zaid.iq83@gmail.com تاریخ الأدب العربي الأدب المعاصر

الأدب الجاهلي حتی  البلاغة كلية الامام الكاظم القادسية   عراق زينب حسين كاظم .279
 العباسي

Zozorahman2016@gmail.com  

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق  زينب فاضل عباس  .281
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق زينب فاضل عباس جاسم  .281
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي

 zainab9468@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق زينب هاشم حسين .282

سعيد جاسم عباس  .283
 الزبيدي

 Saidalzubaidy@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة نزوى جامعة بغداد أستاذ العراق

 ammheart78@gmail.com الأسلوبيات البلاغة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق سليمة فاضل حبيب عبد .284

 Shymaa.fahim@qu.edu.iq السرد والقّصة النقد الأدبي جامعة القادسية جامعة بابل أستاذ العراق شيماء خيري فاهم .285

جامعة المصطفى  بغداد  مدرس العراق شيماء عدنان عبدالحسين  .286
 الامين 

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 Shaymaa1970adnan@yahoo.com البلاغة

أستاذ  العراق  صادق جعفر عبد الحسين  .287
 مشارك

جامعة 
 القادسية 

الأدب الأندلسي  جامعة ذي قار
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

sadeqjafer72@gmali.com 

  Sabahanooz888@gmail.com النقد الأدبي البلاغة جامعة الكوفة  جامعة الكوفة  أستاذ العراق  صباح عباس جودي عنوز .288

أستاذ  العراق صباح كاظم بحر  .289
 مشارك

الجامعة 
 المستنصرية 

 sabauhe@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات الجامعة المستنصرية 

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الکوفة جامعة بغداد أستاذ العراق صلاح الفرطوسي .291
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Kim246@hotmail.com 

أستاذ  العراق ضياء عبد الرزاق ايوب .291
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  كويه المستنصرية
 العباسي

 dhiya.abduirazaq@koyauniversity.org الأسلوبيات

 talib73nief@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة المستنصرية المستنصرية أستاذ العراق طالب عويد نايف .292

طلال خليفة سلمان  .293
 العبيدي

 talalkhalifa17@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق 

ظاهر محسن جاسم  .294
 الجبوري

أستاذ  العراق
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

 dhahir..alduhaidahawi@uokufa.ed.iq النقد الأدبي

أستاذ  العراق عباس عبد الحسين غياض .295
 مساعد

 abbas.algaydh@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة

  Abbasa.hussein@uokufa.edu.iq اللسانيات البلاغة جامعة الكوفة جامعة الكوفة  أستاذ العراق  عباس علي حسين الفحام  .296
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عبد الكريم أحمد عاصي  .297
 المحمود

أستاذ  العراق
 مساعد

 Abdulkareem_asy@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة

 _abdalhusan12 @gmial.com الأسلوبيات تحليل الخطاب ذي قار  بغداد  أستاذ العراق عبدالحسين العمري  .298

عبدالله حبيب كاظم  .299
 التميمي 

الجامعة  أستاذ العراق 
 المستنصرية 

  abdallah. kadhem @qu.edu.iq الأدب المعاصر النقد الأدبي القادسية 

جامعة عين  أستاذ العراق  عدنان عبد طلاك الخفاجي  .311
 شمس 

 adnan.tallag@uokufa.edu.iq تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الكوفة 

  aaaa19732004@yahoo.com الأسلوبيات اللسانيات المستنصرية  المستنصرية  أستاذ العراق علاء جبر محمد الموسوي  .311

أستاذ  العراق علي المرسومي .312
 مساعد

 ali.almarme1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي المستنصرية بغداد

  Iraqani@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بابل  جامعة بابل  مدرس العراق علي حسوني الشرفي  .313

 ali.hilo@ircoedu.uobaghdad.edu.iq علم الدلالة اللسانيات جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي حلو حواس .314

جامعة  مدرس العراق علي طالب مهدي العجيلي .315
فردوسي 

 مشهد 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي قسم 

 شؤون المواطنين 

الأدب الجاهلي حتی  النقد الأدبي
 العباسي

Ali1981talib@gmail.com  

الجامعة  مدرس العراق علي طرخان خرباط .316
 اللبنانية

 alihht@yanoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة بابل

 aliaziz19401940@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي عزيز صالح .317

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة بغداد أستاذ العراق علي كاظم محمد علي .318
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

ali.mohammedali@uokerbala.edu.iq 

أستاذ  العراق علي مجيد البديري .319
 مساعد

 al_budyri72@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر البصرة البصرة

أستاذ  العراق علي هاشم طلاب  .311
 مساعد

  alih46416@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المثنى بابل

أستاذ  العراق عماد جبار كاظم .311
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 imadjabbar@uowasit.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة واسط

عهود عبد الواحد عبد  .312
 الصاحب

التربية/  ابن  أستاذ العراق
 رشد

 uhoudalaqyly6670@gmail.com النقد الأدبي البلاغة بغداد

 farish.mohsin@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق فارس حسن محسن .313

أستاذ  العراق قصي ابراهيم نعمة .314
 مشارك

 Drqussi72@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة ذي قار جامعة البصرة

قصي عدنان سعيد  .315
 الحسيني

أستاذ  العراق
 مساعد

الأدب الأندلسي  المستنصرية المستنصرية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

dr.qusayadnan61@gmail.com 
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  Kareema.n@uokerbala.edu.iq الأسلوبيات البلاغة جامعة كربلاء  جامعة كربلاء  أستاذ العراق  كريمة نوماس محمد  .316

أستاذ  العراق كوثر هاتف كريم عبد الرضا .317
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

  Kawtherh.alshaibain@uokufa.edu.iq 

مثنى عبد الرسول مغير  .318
 الشكري

 qur.muthana.shukri@uobabylon.edu.iq البلاغة البلاغة بابل المستنصرية أستاذ العراق
00964 

 mohammed.jamal@uokerbala.edu.iq الأدب المقارن الأدب المقارن كربلاء طهران مدرس العراق محمد جمال حسين الطيف .319

 prof.dr.mohammdalbdrany@yahoo.com النقد الأدبي العروض والقافية البصرة البصرة أستاذ العراق محمد جواد حبيب البدراني .321

محمد حسين عبد الله  .321
 المهداوي

الأدب الجاهلي حتی  كربلاء الكوفة أستاذ العراق
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

mohammed.hussien@uokerbala.edu.iq 

الجامعة العراقية  أستاذ العراق  محمد صبار نجم الزرفي  .322
 بغداد 

  mohmmeds.najim@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة الكوفة 

 mkalbakka@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق محمد كاظم البّكاء .323

محمد نوري محمد  .324
 الموسوي 

أستاذ  العراق
 مشارك

  Dr.mhmnoori@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل جامعة بابل

أستاذ  العراق محمد ياسين الشكري .325
 مساعد

 mohammady.alshkrey@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة الكوفة 

مرتضى عبد النبي علي  .326
 الشاوي 

أستاذ  العراق
 مساعد

 murtathaalshawi@yahoo.com البلاغة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 

مريم عيد الحسين مجبل  .327
 حسين التميمي

أستاذ  العراق
 مساعد

 mariam.altemimi@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة الكوفة  الكوفة 

أستاذ  العراق منى جابر مجبل حسين  .328
 مساعد

 drmunajabir@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة بغداد

الجامعة  مدرس العراق ميثم احمد عبد حمزة  .329
 اللبنانية 

جامعة الإمام جعفر 
 الصادق ع فرع ميسان 

  maytham2002@gmail.com اللسانيات علم الدلالة

ميثم مهدي صالح هاشم  .331
 الحمامي 

 maythamm.salih@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات العربية   جامعة الكوفة أستاذ العراق

ميسم عدنان عبد الرسول  .331
 الكفائي 

 Maysamadnan74@.com اللسانيات تعليم اللغة العربية المستنصرية بغداد مدرس عراق

أستاذ  العراق ناجح جابر جخيور الميالي  .332
 مساعد

  Najihm46@mu.edu.iq الأسلوبيات اللسانيات المثنى البصرة

 nasserdosh@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق ناصر عبدالاله كاظم دوش .333

أستاذ  العراق نجلاء حميد مجيد  .334
 مشارك

  Dr.najlaahameed@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل بابل
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نسرين ستار جبار  .335
 الساعدي

 nesrinsattar2016@gamil.com تحليل الخطاب البلاغة جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق

أستاذ  العراق  نوري كاظم امنسف علي  .336
 مساعد

  noori.kadhim@ircoedu.uobaghdad.edu.iq البلاغة النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد 

أستاذ  العراق نوري كاظم امنسف علي  .337
 مساعد

  noorygh51@gmail.com البلاغة النقد الأدبي بغداد  بغداد 

وداد حامد عطشان  .338
 السلامي 

 Widad.atshan@uokufa.idu.iq علم الدلالة النحو والصرف الكوفة الكوفة مدرس العراق

أستاذ  العراق المالكي وسام جمعة لفتة  .339
 مساعد

  Wesam1983gma1983@gmail.com الأسلوبيات اللسانيات البصرة البصرة

  wisam.alkhalidi@uokufa.edu.iq السرد والقّصة الأدب المعاصر جامعه الكوفه   جامعه الكوفه أستاذ العراق وسام علي محمد الخالدي  .341

أستاذ  العراق وسام مجيد جابر البكري .341
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 dr.wisam.albakry@gmail.com اللسانيات اللسانيات الجامعة المستنصرية

وليد طالب كاظم حمد  .342
 الحسيني

 alhsynyw266@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية مديرية تربية بابل  بابل مدرس العراق

الأدب الجاهلي حتی  القادسية القادسية أستاذ العراق ياسر علي عبد الخالدي .343
 العباسي

 yasser.abed@qu.edu.iq النقد الأدبي

خالد بن سليمان بن مهنا  .344
 الكندي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  الجامعة الأردنية
 قابوس

 abuqasimkindi@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف

سليمان بن سيف بن  .345
 سالمين الغتامي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة ادنبرة
 قابوس

 Sghatami@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

طاهرة عبدالخالق علي  .346
 اللواتية

جامعة عين    عمان
 شمس 

جامعة السلطان 
 قابوس

 tahiraallawati@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي

محمد بن سليمان بن  .347
 محمد العميري

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة القاهرة
 قابوس

 bayan@squ.edu.om النحو والصرف النحو والصرف

محمد بن صالح بن علي  .348
 الشيزاوي 

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان 
 قابوس 

جامعة السلطان 
 قابوس 

  abuthkra@hotmail.com النحو والصرف النحو والصرف

مصطفى بن شرف بن علي  .349
 الموسوي

 maaa201040@yahoo.com الأسلوبيات النقد الأدبي وزارة التربية والتعليم جامعة المنصورة مدرس عمان

مريم بنت حميد بن صقر  .351
 الغافرية 

  mghafri80@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة السلطان  جامعة السلطان  أستاذ ُعمان

 abdenbilachkar@yahoo.fr تحليل الخطاب اللسانيات ٣مونبليير  ٣مونبليير  أستاذ فرنسا الاشقر عبدالنبي .351

المدرسة  أستاذ فرنسا سلام دياب ديرنتون .352
الوطنية الكبرى 

 ليون

 sdiab.duranton@gmail.com علم الدلالة اللسانيات جامعة غرونوبل ألب
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جامعة محمد  أستاذ قطر  رشيد بن الحسن بوزيان  .353
الخامس 

 المغرب

 rachid.bouziane@qu.edu.qa النحو والصرف اللسانيات جامعة قطر 

أستاذ  قطر عبد الحق عمر بلعابد .354
 مشارك

 abelabed@qu.edu.qa الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة قطر جامعة الجزائر

أستاذ  کاشان حسين ایمانيان .355
 مساعد

 h.i1361@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن   اصفهان

إبراهيم قاسم جمعة  .356
 العزنکي

جامعة الإمام  أستاذ لبنان
 الأوزاعي

 schoolalrashad@gmail.com   تعليم اللغة العربية جامعة الإمام الأوزاعي

ابراهيم نظام الدين فضل  .357
 الله

الجامعة  أستاذ لبنان
 اللبنانية

 ibrahimfadlallah@hotmail.com النقد الأدبي أدب المقاومة الجامعة اللبنانية

الجامعة  مدرس لبنان أحلام فتحي أبو الحجل .358
 اللبنانّية

  Ahlam-11@live.com النحو والصرف اللسانيات جامعة الجنان

 chhouryahmad@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات   اللبنانية   لبنان أحمدعلي شحوري .359

أستاذ  لبنان أكرم محمد نبها .361
 مساعد

الجامعة 
الاسلامية _ 

 خلده

_ الجامعة اللبنانية  _ 1
العلوم  _ جامعة2

 والآدب اللبنانية

 akramnabha@gmail.com النحو والصرف اللسانيات

الجامعة  مدرس لبنان أمل حسان بدرا .361
 اللبنانية

 Badraamal@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

الجامعة  أستاذ لبنان اميرة عبدالله يوسف .362
 اللبنانية

الأدب الجاهلي حتی   
 العباسي

  amiraucef1974@gmail.com 

أستاذ  لبنان ايليان مهنا بطيش .363
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  Mhannaeliane@hotmail.com النحو والصرف السيميائيات الجامعة اللبنانية

الجامعة    لبنان باسلة موسى زعيتر .364
 اللبنانية

 bassela_z@hotmail. com   السرد والقّصة  

جامعة الروح  أستاذ لبنان باسمة سعدو زين الدين .365
القدس 

 الكسليك

 basima.zeindeen@ul.edu.lb أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

الجامعة    لبنان بتول حسين عبدالله .366
 اللبنانية

 batoulabdallah0@gmail.com الأدب المعاصر الأسلوبيات  

الجامعة  أستاذ لبنان بسمة خمبس خليفة .367
 اللبنانية

الأدب الأندلسي  الجامعة اللبنانية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Bassma_khalifeh@hotmail.com 

الجامعة    لبنان تهاني جميل شعيب .368
 اللبنانية

 Totooo.ts@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر  

أستاذ  لبنان حيدر علي إسماعيل  .369
 مساعد

الجامعة 
 الّلبنانّية 

  hissmael2013@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف الجامعة الّلبنانّية

الجامعة  أستاذ لبنان خديجة  شهاب  .371
 الإسلامية. 

  d.kshehab@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية 
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الجامعة  مدرس لبنان د.ملاك حاتم الطفيلي .371
 اللبنانية

 Dr.malaktf@hotmail.com   تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية

أستاذ  لبنان درية كمال فرحات .372
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 dorriaf@hotmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

الجامعة  أستاذ لبنان دلال حسن عّباس .373
 اللبنانّية

 dalal.abbas@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن الجامعة اللبنانّية

أستاذ  لبنان رائدة علي علي احمد .374
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 Raida.ali.ahmad@gmail.com  السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

الجامعة    لبنان ريما حسين أمهز .375
 الّلبنانّية

 rimaamhaz1980@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  

الجامعة    لبنان زهراء علي دخيل .376
 اللبنانية

 Profzahraa@gmail.com اللسانيات البلاغة  

الجامعة    لبنان زينة شوقي  .377
 اللبنانية

  Zeina.chawki1212@gmail.com   النقد الأدبي  

الجامعة  أستاذ لبنان سارة سليم كنج .378
 اللبنانية

 Sarah.kanj@ul.edu.lb تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر الجامعة اللبنانية

الجامعة    لبنان سمّية محّمد طليس .379
 الّلبنانّية

 somaya.tlais@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

أستاذ  لبنان سهام علي طالب .381
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  talebemail1912@gmail.com البلاغة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية 

جامعة القديس  أستاذ لبنان عبد المجيد حسين زراقط .381
 يوسف

 zaraket_abdelmajid@ yahoo.fr السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

الجامعة    لبنان عبير ابراهيم سلامة .382
 اللبنانية

 flowerlotus961@gmail.com البلاغة النحو والصرف  

الجامعة    لبنان عزيزة ابراهيم سمادي .383
 اللبنانية

 drazizasamadi@gmail.com السرد والقّصة تحليل الخطاب  

الجامعة    لبنان علي اسماعيل عبدالله .384
 اللبنانية

 Gharibalnas@live.com اللسانيات اللسانيات  

الجامعة  أستاذ لبنان علي محمود حجازي .385
 اللبنانية

  Dr.alihijazi@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

  Fatena_y@hotmail.com تعليم اللغة العربية الأسلوبيات اللبنانية اللبنانية    لبنان فاتنة صبحي بزبك .386

الجامعة  مدرس لبنان فاطمة محسن القرصيفي .387
 اللبنانية

 Fatimakarssifi@hotmail.com تحليل الخطاب السرد والقّصة اللبنانية

الجامعة    لبنان فاطمة مهدي البزال .388
 اللبنانية

 bazzalfatima@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  

الجامعة    لبنان فضل حسين سعد .389
 اللبنانية

 fadelsaad1972adloun@gmail.com   النقد الأدبي  
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 Kassembazzoun@gmx.net الترجمة  الأدب المقارن   اللبنانية   لبنان قاسم محمد بزون .391

الجامعة  أستاذ لبنان مايا شاهين .391
 اللبنانية

 Maya___@msn.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

الجامعة    لبنان مها أمان الدين .392
 اللبنانية

 maha.ad@hotmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي  

الجامعة  أستاذ لبنان مها خيربك ناصر .393
 اللبنانية

 maha_h86@hitmail.com النقد الأدبي حو والصرفالن الجامعة اللبنانية

أستاذ  لبنان ميراي ابو حمدان .394
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 mireille.aa.h@hotmail.com  النحو والصرف الأسلوبيات الجامعة اللبنانية

الجامعة  مدرس لبنان نسرين نديم شلهوب .395
 اللبنانية

مدارس الليسه 
 ناسيونال

 chalhoubnisrine83@gmail.com تحليل الخطاب تعليم اللغة العربية

جامعة غرنوبل  مدرس لبنان يونس محمد علي زلزلي .396
ألب فرنسا 

والجامعة 
 اللبنانية

 youness.zalzali@outlook.com أدب المقاومة الأدب المعاصر  

أستاذ  ماليزيا عبدالغني بن محمد دین .397
 مساعد

جامعة السلطان عبد  جامعة الأزهر
الحليم معظم شاه 
 الإسلامية العالمية

 drghani@unishams.edu.my النحو والصرف اللسانيات

أستاذ  ماليزيا عمر بن محمد دين .398
 مساعد

الجامعة 
الإسلامية 
 السعودية

 omardindin@gmail.com النحو والصرف اللسانيات  

 ahmedbdeer30@gmail.com النقد الأدبي البلاغة الازهر الازهر محاضر مصر أحمد بدير شعبان .399

أستاذ  مصر أحمد سمير علي مرزوق .411
 مساعد

أكتوبر للعلوم الحديثة  القاهرة
 والآداب

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 ahmad2004samir@hotmail.com تحليل الخطاب

أستاذ  مصر إسلام ماهر فرج عمارة  .411
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  أولوداغ القاهرة
 العباسي

  islamomara@hotmail.com النقد الأدبي

أستاذ  مصر عزة شبل محمد أبو العلا .412
 مساعد

 azza_shebl_cu@hotmail.com تحليل الخطاب اللسانيات جامعة القاهرة جامعة القاهرة

 emad.abdullatif@qu.edu.qa تحليل الخطاب البلاغة القاهرة القاهرة أستاذ مصر عماد عبد اللطيف .413

جامعة السلطان  جامعة القاهرة  أستاذ مصر فضل يوسف زيد .414
 قابوس

 zeidfadl00@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف

محمود محمد عبدالله  .415
 الشيخ

 hodaalshikh85@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر

محمود محمد عبدالله  .416
 الشيخ

 mahmoudmohamedelsheike@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر
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جامعة سيدي    المغرب أنوار بنيعيش .417
محمد بن عبد 

 الله  فاس

 anouar1_ben@hotmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية  

محمد الخامس  أستاذ المغرب سعيد سهمي .418
 الرباط

 sahmi_said@yahoi.fr  تعليم اللغة العربية السرد والقّصة مفتش

أستاذ  المغرب مولااي علي سليماني .419
 مشارك

جامعة مولاي 
اسماعيل 

 مكناس المغرب

جامعة السلطان مولاي 
 ن بني ملالسليما

 myali. Slimani@gmail.com تعليم اللغة العربية تحليل الخطاب

أستاذ  النرويج نسيم عبيد .411
 مساعد

 nassim165@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة برغن جامعة ميسور

جامعة الوفاق  محاضر نيجریا عبدالله يونس حسين .411
 الدولية

جامعة سلي لاميطو 
 ولاية جيغاوا الحكومية

 abdullahiy.husaini@slu.edu.ng النحو والصرف اللسانيات

أستاذ  نيجيريا أبوبكر آدم مساما .412
 مساعد

جامعة بخت 
الرضا دويم 

جمهورية 
 السودان

الجامعة الفيدرالية 
 غسو نيجيريا

 aamasama@gmail.com   الأدب المعاصر

أستاذ  نيجيريا عبدالله غربا إبراهيم  .413
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com النقد الأدبي البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

أستاذ  نيجيريا  عبدالله غربا إبراهيم  .414
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com الأدب المعاصر البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

 ghaderi.bibak@yahoo.com   الأدب المقارن   قم محاضر همذان مهری قادری بيباک .415

أستاذ  الهند عبد الحمد بن عبد الرحمن .416
 مساعد

جامعة مهاتما 
 غاندي

 kmlhameed@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية ة مهاتما غانديجامع

الجامعة الملية  جامعة دلهي أستاذ الهند محمد ايوب الندوي .417
 الاسلامية

 mayub@jmi.ac.in  الترجمة تعليم اللغة العربية

جامعة على  أستاذ الهند محمد ثناء الله الندوي .418
 كره الإسلامية 

جامعة على كره 
 الإسلامية 

  sanaullahnadawi@gmail.com  النقد الأدبي الأدب المعاصر

أستاذ  الهند محمد صدیقو .419
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  تعليم اللغة العربية جامعة کلکته جامعة کلکته
 العباسي

zayansadiqu@gmail.com 

 aliazammiddya@gmail.com الترجمة  الترجمة   الجامعة العالية مدرس الهند محمد علي أعظم مدا .421

أستاذ  الهند محمد قطب الدين .421
 مشارك

جامعة 
جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

جامعة جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

 basmaqutb@gmail.com تاریخ الأدب العربي الترجمة

أستاذ  الهند معراج أحمد معراج الندوي .422
 مساعد

جامعة جواهر 
 لال نهرو

 merajjnu@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر الجامةالعالية

أستاذ  یزد بهنام فارسی .423
 مساعد

 behnam.farsi@yazd.ac.ir اللسانيات الأدب المعاصر یزد طهران
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عبد الولي عبد الوارث  .424
 الشميري

 Shemiry@shemiry.com تاریخ الأدب العربي النحو والصرف   جامعة البنجاب أستاذ اليمن

 

 

 القائمة حسب التخصص الأول:

أستاذ  مصر أحمد سمير علي مرزوق .1
 مساعد

أكتوبر للعلوم الحديثة  القاهرة
 والآداب

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 ahmad2004samir@hotmail.com تحليل الخطاب

الجامعة  أستاذ لبنان بسمة خمبس خليفة .2
 اللبنانية

الأدب الأندلسي  الجامعة اللبنانية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Bassma_khalifeh@hotmail.com 

جامعة  مدرس عراق حاكم جاسم عبدالله غرباوي .3
فردوسي 

 مشهد

الأدب الأندلسي  وزارة التربية 
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

hakimgassim@gmail.com 

الأدب الأندلسي  بوعلی سينا طهران أستاذ ایران سيد مهدی مسبوق .4
 والعصور الوسطی

 masbooghmehdi@gmail.com الترجمة 

جامعة المصطفى  بغداد  مدرس العراق شيماء عدنان عبدالحسين  .5
 الامين 

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

 Shaymaa1970adnan@yahoo.com البلاغة

أستاذ  العراق  صادق جعفر عبد الحسين  .6
 مشارك

جامعة 
 القادسية 

الأدب الأندلسي  جامعة ذي قار
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

sadeqjafer72@gmali.com 

الأدب الأندلسي  جامعه طهران جامعه طهران أستاذ ایران علی باقر طاهری نيا .7
 والعصور الوسطی

 btaheriniya@.ut.ac.ir تحليل الخطاب

أستاذ  العراق قصي عدنان سعيد الحسيني .8
 مساعد

الأدب الأندلسي  المستنصرية المستنصرية
 والعصور الوسطی

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

dr.qusayadnan61@gmail.com 

أستاذ  العراق الاء محمد لازم محمد .9
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة بغداد  جامعة بغداد 
 العباسي

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

alaa@.uobaghdad.edu.iq  

أحمد حياوي مهجر حسين  .11
 السعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة البصرة  جامعة البصرة  أستاذ العراق 
 العباسي

 dr.ahmedalsaad@yahoo.com تاریخ الأدب العربي

الأدب الجاهلي حتی  بابل كربلاء  مدرس لعراقا أحمد سالم عبيد راضي  .11
 العباسي

  ahamry99@gmail.com  

http://arabiciran.ir/page/116/


 

 لون في مشروع المسجّ

 وسام المرجعيّة العلميّة في اللغة العربيّة وآدابها 
http://arabiciran.ir/page/116/ 

 

 

49 
 

أستاذ  مصر إسلام ماهر فرج عمارة  .12
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  أولوداغ القاهرة
 العباسي

  islamomara@hotmail.com النقد الأدبي

الجامعة  أستاذ لبنان اميرة عبدالله يوسف .13
 اللبنانية

الأدب الجاهلي حتی   
 العباسي

  amiraucef1974@gmail.com 

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة كربلاء مدرس العراق أوراس نصيف جاسم محمد .14
 العباسي

 oraasoraas@gmail.com تحليل الخطاب

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حبيب الكريطي .15
 العباسي

 hasan.h@uokerbala.edu.iq النقد الأدبي

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الکوفة جامعة بغداد أستاذ العراق صلاح الفرطوسي .16
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Kim246@hotmail.com 

أستاذ  العراق ضياء عبد الرزاق ايوب .17
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  كويه المستنصرية
 العباسي

 dhiya.abduirazaq@koyauniversity.org الأسلوبيات

ظاهر محسن جاسم  .18
 الجبوري

أستاذ  العراق
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

 dhahir..alduhaidahawi@uokufa.ed.iq النقد الأدبي

أستاذ  ایران عباس اقبالی .19
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  جامعه کاشان تربيت مدرس
 العباسي

 Aeghbaly@kashanu.ac.ir اللسانيات

أستاذ  ايران علی اکبر ملایی  .21
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  ولی عصر رفسنجان  خوارزمی
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

Akbar.m87@gmail.com  

الأدب الجاهلي حتی  جامعة كربلاء جامعة بغداد أستاذ العراق علي كاظم محمد علي .21
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

ali.mohammedali@uokerbala.edu.iq 

أستاذ  العراق كوثر هاتف كريم عبد الرضا .22
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  جامعة الكوفة جامعة الكوفة
 العباسي

  Kawtherh.alshaibain@uokufa.edu.iq 

محمد حسين عبد الله  .23
 المهداوي

الأدب الجاهلي حتی  كربلاء الكوفة أستاذ العراق
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

mohammed.hussien@uokerbala.edu.iq 

أستاذ  ایران  محمد شيخ .24
 مشارك

جامعه 
فردوسی 

 مشهد 

الأدب الجاهلي حتی  سيستان و بلوشستان 
 العباسي

  sheikh.m1585@gmail.com البلاغة

جامعة الإخوة  محاضر الجزائر هناء شبايكي .25
منتوري 

 قسنطينة

جامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية 

 قسنطينة

الأدب الجاهلي حتی 
 العباسي

الأدب الأندلسي 
 والعصور الوسطی

chebaikihana@gmail.com 

الأدب الجاهلي حتی  القادسية القادسية أستاذ العراق ياسر علي عبد الخالدي .26
 العباسي

 yasser.abed@qu.edu.iq النقد الأدبي

دانشگاه تربيت  أستاذ ایران مقدسیابوالحسن امين  .27
 مدرس

الأدب الأندلسي  الأدب المعاصر دانشگاه تهران 
 والعصور الوسطی

abamin@ut.ac.ir  

أستاذ  نيجيريا أبوبكر آدم مساما .28
 مساعد

جامعة بخت 
الرضا دويم 

جمهورية 
 السودان

الجامعة الفيدرالية 
 غسو نيجيريا

 aamasama@gmail.com   الأدب المعاصر

جامعة  أستاذ بنغلاديش افتخار العالم مسعود  .29
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 
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جامعة  أستاذ بنغلاديش  افتخار العالم مسعود  .31
 راجشاهى 

  iftikhararabic09@gmail.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر جامعة راجشاهى 

أستاذ  ایران امير فرهنگ نيا .31
 مساعد

 farhangnia2002@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر الشهيد بهشتي تربيت مدرس

أستاذ  ایران اميرحسين رسول نيا .32
 مساعد

جامعة 
 فردوسی

 rasoulnia@kashanu.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کاشان

  imandkeelaljmeel@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر بابل الكوفة  أستاذ العراق ايمان عبد دخيل ال جميل .33

 inas.abbas@coeduw.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق ايناس عباس صالح  .34

أستاذ  ایران بتول محسنی راد .35
 مشارك

الجامعة 
 اللبنانية 

جامعة سيستان 
 وبلوشستان

 bmohseni1388@gmail.com اللسانيات الأدب المعاصر

أستاذ  یزد بهنام فارسی .36
 مساعد

 behnam.farsi@yazd.ac.ir اللسانيات الأدب المعاصر یزد طهران

الجامعة    لبنان تهاني جميل شعيب .37
 اللبنانية

 Totooo.ts@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر  

أستاذ  ایران جمال طالبی قره قشلاقی .38
 مساعد

 jamal_talebii@yahoo.com تحليل الخطاب الأدب المعاصر فرهنگيان اصفهان

أستاذ  ایران جهانگير اميری .39
 مشارك

 Gaamiri686@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة رازي جامعة طهىان

 poorheshmati@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة کيلان جامعة رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .41

حامد  حامد پورحشمتی .41
 پورحشمتی

 poorheshmati@gmail.com السيميائيات الأدب المعاصر کيلان رازي مدرس

أستاذ  ایران حسن گودرزی لمراسکی .42
 مشارك

 h.goodarzi@umz.ac.ir   الأدب المعاصر جامعة مازندران تهران

أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر .43
 مساعد

جامعة البصرة / 
قسم اللغة 

 العربية

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة البصرة

زيد عبد الحسين يوسف  .44
 العكايشي

الجامعة الاسلامية في  جامعة الكوفة مدرس العراق
 النجف الاشرف

 Zaid.iq83@gmail.com تاریخ الأدب العربي الأدب المعاصر

الجامعة  أستاذ لبنان سارة سليم كنج .45
 اللبنانية

 Sarah.kanj@ul.edu.lb تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر الجامعة اللبنانية

أستاذ  الأردن سناء كامل أحمد شعلان .46
 مشارك

 selenapollo@hotmail.com الأدب المعاصر الأدب المعاصر الاردنية الأردنية

أستاذ  ایران طيبه سيفی .47
 مساعد

جامعه الشهيد  جامعه طهران
 بهشتی

 t_seyfi@sbu.ac.ir     الأدب المعاصر

أستاذ  إیران عبدالأحد غيبي .48
 مشارك

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران
 بأذربيجان

 Abdolahad@azaruniv.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر
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أستاذ  ایران علی اکبر احمدی چناری .49
 مشارك

 ahmadichenari54@yahoo.com   الأدب المعاصر دانشگاه زابل فردوسی

أستاذ  العراق علي مجيد البديري .51
 مساعد

 al_budyri72@yahoo.com الأدب المقارن الأدب المعاصر البصرة البصرة

أستاذ  ایران فاطمه قادری .51
 مشارك

 mf_ghadery@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المعاصر یزد تربيت مدرس

 f_mirzaei@modares.ac.ir السرد والقّصة الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس أستاذ ایران فرامرز ميرزائی .52

أستاذ  ایران قاسم مختاری .53
 مشارك

 q-mokhtari@araku.ac.ir النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة اراك جامعة طهران

أستاذ  ایران کبری روشنفکر .54
 مشارك

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المعاصر تربيت مدرس تربيت مدرس
 العباسي

Kroshanfekr@gmail.com 

شهيد چمران  مدرس ایران  مالک کعب عمير  .55
 اهواز 

  Mko138990@yahoo.com   الأدب المعاصر  

أستاذ  ايران مجتبي بهروزي .56
 مساعد

 mojtaba_behroozi@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المعاصر زابل خوارزمي

جامعة على  أستاذ الهند محمد ثناء الله الندوي .57
 كره الإسلامية 

جامعة على كره 
 الإسلامية 

  sanaullahnadawi@gmail.com  النقد الأدبي الأدب المعاصر

أستاذ  ایران محمد جواد پورعابد .58
 مساعد

جامعة 
 فردوسي

 Javad406@gmail.com النحو والصرف الأدب المعاصر جامعة خليج فارس

أستاذ  بنغلاديش محمد منير الزمان .59
 مشارك

 dr.md.manirozzaman@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة راجشاهي جامعة داكا

مريم بنت حميد بن صقر  .61
 الغافرية 

  mghafri80@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر جامعة السلطان  جامعة السلطان  أستاذ ُعمان

أستاذ  إيران مالجومصطفی ک .61
 مساعد

 kamaljoo@umz.ac.ir البلاغة الأدب المعاصر جامعة مازندران تربيت مدرس

أستاذ  الهند معراج أحمد معراج الندوي .62
 مساعد

جامعة جواهر 
 لال نهرو

 merajjnu@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر الجامةالعالية

مها حسن يوسف عوض  .63
 الله القصراوي

أستاذ  الاردن
 مشارك

 Maha.jsl@gmail.com السرد والقّصة الأدب المعاصر   الجامعة الاردنية

أستاذ  ایران مهرداد آقائی .64
 مساعد

جامعة محقق  جامعة طهران
 الأردبيلی

 almehr55@yahoo.com الترجمة  الأدب المعاصر

 na.hashemi1371@gmail.com النقد الأدبي الأدب المعاصر شهيد چمران شهيد چمران مدرس ایران نرجس هاشمی .65

  wisam.alkhalidi@uokufa.edu.iq السرد والقّصة الأدب المعاصر جامعه الكوفه   جامعه الكوفه أستاذ العراق وسام علي محمد الخالدي  .66

جامعة غرنوبل  مدرس لبنان يونس محمد علي زلزلي .67
ألب فرنسا 

 youness.zalzali@outlook.com أدب المقاومة الأدب المعاصر  
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والجامعة 
 اللبنانية

الجامعة    ایران ازاده گریوانی .68
الاسلامية في 

 بيروت

 Gerivani.azadeh@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن  

أستاذ  ایران اشرف چگيني .69
 مساعد

جامعة الآزاد 
 الإسلامية

 ashraf_chegini@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن آزاد

أستاذ  ایران بهروز قربان زاده .71
 مساعد

جامعه بيروت 
 العربيه

 b.ghorbanzadeh@umz.ac.ir الترجمة  الأدب المقارن جامعه مازندران

أستاذ  ایران تورج زینی وند .71
 مشارك

 T_zinivand56@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة رازي اصفهان

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ایران جعفر جعفرزاده .72

 jafarjafarzade@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن   بوعلي سينا   ايران جعفر جعفرزاده .73

أستاذ  ایران جواد غلامعلی زاده  .74
 مشارك

جامعة 
 فردوسي

جامعة سيستان و 
 بلوشستان

  j.gholamalizadeh@lihu.usb.ac.ir الأسلوبيات الأدب المقارن

أستاذ  إيران  حسين ابویسانی  .75
 مشارك

  ho.abavisani@yahoo.com النقد الأدبي الأدب المقارن جامعة الخوارزمي  جامعة طهران 

أستاذ  کاشان حسين ایمانيان .76
 مساعد

 h.i1361@yahoo.com تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن   اصفهان

جامعة شهيد    ایران حميدرضا پيرمرادیان .77
 چمران

 ghasedak121161@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن  

جامعة تربية  أستاذ ایران خليل پروینی .78
 مدرس بطهران

جامعة تربية مدرس 
 بطهران

 Parvini@ modares.ac.ir النقد الأدبي الأدب المقارن

الجامعة  أستاذ لبنان دلال حسن عّباس .79
 اللبنانّية

 dalal.abbas@gmail.com الترجمة  الأدب المقارن الجامعة اللبنانّية

 Arabisajad@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن   خليج فارس مدرس ايران سجاد عربی .81

 sh.delshad@ymail.com   الأدب المقارن   بوعلی سينا مدرس ایران شهرام دلشاد .81

شهيد مدنی  محاضر ایران صدیقه حسينی .82
 آذربایجان

 seddighe.hoseini@gmail.com النقد الأدبي الأدب المقارن شهيد مدنی آذربایجان

أستاذ  ایران علی اصغر حبيبی .83
 مشارك

جامعه 
 فردوسی

 ali_habibi@uoz.ac.ir السرد والقّصة الأدب المقارن جامعه زابل

أستاذ  ایران علی اصغر روان شاد .84
 مساعد

 ravanshada@yazd.ac.ir تاریخ الأدب العربي الأدب المقارن یزد اصفهان

أستاذ  ايران عليرضا حسيني .85
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  الأدب المقارن كوثر بجنورد خوارزمي
 العباسي

Alirhosseyni@yahoo.com 
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أستاذ  ایران فاروق نعمتی .86
 مشارك

 Faroogh.nemati@gmail.com الأدب المعاصر الأدب المقارن پيام نور رازی

جامعة الشهيد    ایران فرشاد جبروتی كجل .87
 بهشتي

 Farshadjabaruti5@yahoo.com تعليم اللغة العربية الأدب المقارن  

 Kassembazzoun@gmx.net الترجمة  الأدب المقارن   اللبنانية   لبنان قاسم محمد بزون .88

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس مدرس ایران کاوه خضری .89

أستاذ  ایران کاوه خضری .91
 مساعد

 kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

مدرس  ایران کاوه خضری .91
 مساعد

 Kawa_khezri@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن   تربيت مدرس

 mohammed.jamal@uokerbala.edu.iq الأدب المقارن الأدب المقارن كربلاء طهران مدرس العراق محمد جمال حسين الطيف .92

أستاذ  ایران محمدجعفر اصغری .93
 مساعد

جامعه ولی عصر"عج"  جامعه اصفهان
 برفسنجان

 mj.asghari@vru.ac.ir  الترجمة  الأدب المقارن

أستاذ  إيران مريم رحمتي تركاشوند .94
 مساعد

جامعة بوعلي 
 سينا 

  Rahmatimaryam88@Gmail.Com الأدب المعاصر الأدب المقارن جامعة رازي

 ghaderi.bibak@yahoo.com   الأدب المقارن   قم محاضر همذان مهری قادری بيباک .95

أستاذ  ايران هادي نظري منظم .96
 مشارك

العلامة 
 الطباطبائي

 hnazarimonazam@yahoo.com الترجمة  الأدب المقارن تربيت مدرس

 ek.khademi@gmail.com السرد والقّصة الأدب المقارن   فردوسي   ایران الهام خادمي .97

ابراهيم نظام الدين فضل  .98
 الله

الجامعة  أستاذ لبنان
 اللبنانية

 ibrahimfadlallah@hotmail.com النقد الأدبي أدب المقاومة الجامعة اللبنانية

 mebrahim@ut.ac.ir الأدب المعاصر أدب المقاومة جامعة طهران جامعة طهران أستاذ ایران عزت ملا ابراهيمی .99

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .111
 مساعد

جامعه 
الاسلاميه الحره 

 )آزاد(

جامعه الاسلاميه 
 فرع خرم آباد -الحره

 kazimy57@yahoo.com النقد الأدبي أدب المقاومة

أستاذ  ايران مصطفى مهدوی سبزواری .111
 مساعد

 m.mahdavi@hsu.ac.ir السرد والقّصة أدب المقاومة الحكيم السبزواري فردوسي

 na.hashemi1371@gmail.com الترجمة  أدب المقاومة شهيد چمران شهيد چمران محاضر ایران نرجس هاشمی .112

الجامعة    لبنان بتول حسين عبدالله .113
 اللبنانية

 batoulabdallah0@gmail.com الأدب المعاصر الأسلوبيات  

جامعة بو علي    ایران جواد محمدزاده .114
 سينا همذان

  Jvdmohammadzadeh@gmail.com البلاغة الأسلوبيات  
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  Fatena_y@hotmail.com تعليم اللغة العربية الأسلوبيات اللبنانية اللبنانية    لبنان فاتنة صبحي بزبك .115

أستاذ  لبنان ميراي ابو حمدان .116
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 mireille.aa.h@hotmail.com  النحو والصرف الأسلوبيات الجامعة اللبنانية

 ahmedbdeer30@gmail.com النقد الأدبي البلاغة الازهر الازهر محاضر مصر أحمد بدير شعبان .117

جامعة كلية  محاضر باكستان احمد سعيد .118
 اسلامية بيشاور

 ahmadregi1234@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة بشاور

أستاذ  العراق جاسم محمد حسين .119
 مساعد

وزارة التعليم العالي  الجامعة العراقية
 والبحث العلمي

 jassim80_sat@yahoo.com الأسلوبيات البلاغة

أستاذ  ایران حسن خلف .111
 مساعد

جامعة 
فرودسی 

 مشهد

 Hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة کوثر

أستاذ  ايران حسن خلف .111
 مساعد

جامعة 
فردوسي 

 مشهد

جامعة المصطفی 
 العالمية

 hasan_khalaf84@yahoo.com النحو والصرف البلاغة

 -ایران  حسين حدیدی .112
 تهران

أستاذ 
 مساعد

 hadidi660@gmail.com البلاغة البلاغة پيام نور تهران الجامعة بمبئی

 Altamy176@gmai. Com البلاغة البلاغة الكوفة الكوفة أستاذ العراق حسين لفته حافظ .113

أستاذ  إيران خداداد بحري .114
 مساعد

جامعة تربية 
معلم 

 )خوارزمي(

-جامعة خليج فارس
 بوشهر

الأدب الأندلسي  البلاغة
 والعصور الوسطی

Bahri@pgu.ac.ir 

رعد حسون عاكول  .115
 الجمالي 

الجامعة  مدرس العراق 
 المستنصرية 

جامعة الإمام الصادق 
 فرع ميسان 

  rdhswn4@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة

الجامعة    لبنان زهراء علي دخيل .116
 اللبنانية

 Profzahraa@gmail.com اللسانيات البلاغة  

الأدب الجاهلي حتی  البلاغة كلية الامام الكاظم القادسية   عراق زينب حسين كاظم .117
 العباسي

Zozorahman2016@gmail.com  

 ammheart78@gmail.com الأسلوبيات البلاغة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق سليمة فاضل حبيب عبد .118

أستاذ  إيران سيد رضا ميرأحمدي .119
 مساعد

 rmirahmadi@semnan.ac.ir الأسلوبيات البلاغة سمنان أصفهان

أستاذ  ایران سيد مرتضی صباغ جعفری .121
 مساعد

 M.sabbagh@veu.ac.ir النحو والصرف البلاغة ولي عصر رفسنجان جامعة خوارزمي

  Sabahanooz888@gmail.com النقد الأدبي البلاغة جامعة الكوفة  جامعة الكوفة  أستاذ العراق  صباح عباس جودي عنوز .121

 talib73nief@gmail.com تحليل الخطاب البلاغة المستنصرية المستنصرية أستاذ العراق طالب عويد نايف .122
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  Abbasa.hussein@uokufa.edu.iq اللسانيات البلاغة جامعة الكوفة جامعة الكوفة  أستاذ العراق  عباس علي حسين الفحام  .123

أستاذ  نيجيريا عبدالله غربا إبراهيم  .124
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com النقد الأدبي البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

أستاذ  نيجيريا  عبدالله غربا إبراهيم  .125
 مساعد

جامعة المدينة 
 العالمية

  garbaabdullahi89@yahoo.com الأدب المعاصر البلاغة جامعة أبوجا الفيدرالية

أستاذ  ایران علی پيرانی شال .126
 مشارك

 ali.piranishal@Yahoo.can النقد الأدبي البلاغة خوارزمی جامعة تهران

أستاذ  ايران علي قهرماني .127
 مشارك

جامعة الحرة 
 الاسلامية

جامعة الشهيد مدني 
 بأذربيجان

 d.ghahramani@yahoo.com الأدب المقارن البلاغة

 emad.abdullatif@qu.edu.qa تحليل الخطاب البلاغة القاهرة القاهرة أستاذ مصر عماد عبد اللطيف .128

عهود عبد الواحد عبد  .129
 الصاحب

التربية/  ابن  أستاذ العراق
 رشد

 uhoudalaqyly6670@gmail.com النقد الأدبي البلاغة بغداد

 tavanaf1393@gmail.com الأدب المقارن البلاغة خليج فارس خليج فارس مدرس بوشهر فاطمه توانا .131

 fayezaref@yu.edu.jo الأسلوبيات البلاغة جامعة اليرموك  عين شمس أستاذ الأردن فايز عارف القرعان .131

أستاذ  العراق قصي ابراهيم نعمة .132
 مشارك

 Drqussi72@gmail.com البلاغة البلاغة جامعة ذي قار جامعة البصرة

  Kareema.n@uokerbala.edu.iq الأسلوبيات البلاغة جامعة كربلاء  جامعة كربلاء  أستاذ العراق  كريمة نوماس محمد  .133

مثنى عبد الرسول مغير  .134
 الشكري

 qur.muthana.shukri@uobabylon.edu.iq البلاغة البلاغة بابل المستنصرية أستاذ العراق
00964 

 mohammadkhaqani@yahoo.com اللسانيات البلاغة أصفهان طهران أستاذ إیران محمد خاقاني أصفهاني .135

أستاذ  ایران محمدنبي الأحمدي .136
 مشارك

 Mn.ahmadi217@yahoo.com اللسانيات البلاغة رازي أصفهان

أستاذ  ایران مرضيه اباد .137
 مشارك

جامعة فردوسي  تربيت مدرس
 مشهد

 mabad @um.ac. ir أدب المقاومة البلاغة

 marziehkadkhodaie@yahoo.com النحو والصرف البلاغة جامعة كاشان جامعة كاشان  مدرس ایران مرضيه سادات کدخدائی .138

أستاذ  ایران موسی عربی .139
 مساعد

 moosaarabi@yahoo.com أدب المقاومة البلاغة شيراز تهران

نسرين ستار جبار  .141
 الساعدي

 nesrinsattar2016@gamil.com تحليل الخطاب البلاغة جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق

أستاذ  إيران  هادي رضوان .141
 مشارك

  Hrezwan@uok.ac.ir النحو والصرف البلاغة جامعة كردستان  جامعة اصفهان 
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أستاذ  ایران رحيمه چولانيان .142
 مساعد

جامعه تهران 
 مرکز

جامعه آزاد الاسلاميه 
 فرع آبادان

 rahimeh_choulanian@yahoo.com الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي

أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .143
 مساعد

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن تاریخ الأدب العربي جامعة بيرجند طهران

أستاذ  ايران علي اكبر محمدي .144
 مشارك

 aa.mohammadi@birjand.ac.ir الأدب المقارن ریخ الأدب العربيتا بيرجند طهران

أستاذ  ایران علی اکبر مرادیان قبادی .145
 مساعد

 aliakbarmoradian@gmail.con الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعه لرستان جامعه اصفهان

 awabyousuf@yahoo.com الترجمة  تاریخ الأدب العربي   جامعة كراتشي    باكستان محمد اسامة يوسف .146

أستاذ  بنغلاديش محمد نصير الدين .147
 مشارك

جامعة داكا 
 بنغلاديش

 nasir@du.ac.bd الأدب المعاصر تاریخ الأدب العربي جامعة داكا بنغلاديش

أستاذ  ایران مریم حکمت نيا .148
 مساعد

 Hekmatnia290@yahoo.com تحليل الخطاب تاریخ الأدب العربي جامعه قم جامعه اصفهان

احمد عبدالله نوح  .149
 المنصوري

أستاذ  العراق
 مساعد

 aljareehahmed9@gmail.com النحو والصرف تحليل الخطاب البصرة البصرة

 Eyad_1961@yahoo.com العربية والعلوم البينية تحليل الخطاب جامعة بغداد  جامعة بغداد  أستاذ العراق  إياد محمد علي الأرناؤوطي .151

أستاذ  ایران  حسن اسماعيل زاده  .151
 مساعد

جامعة الشهيد مدني  جامعة طهران 
 بأذربيجان 

  h.esmailzade@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب

حسين عبيد شراد  .152
 الشمري

جامعة  أستاذ العراق
 القادسية 

الأدب الجاهلي حتی  تحليل الخطاب جامعة القادسية 
 العباسي

hussain. obied@qu.edu.iq 

 zainab.darya1993@gmail.com الأدب المعاصر تحليل الخطاب ..... .......   إيران زینب دریانورد .153

 _abdalhusan12 @gmial.com الأسلوبيات تحليل الخطاب ذي قار  بغداد  أستاذ العراق عبدالحسين العمري  .154

الجامعة    لبنان عزيزة ابراهيم سمادي .155
 اللبنانية

 drazizasamadi@gmail.com السرد والقّصة تحليل الخطاب  

أستاذ  المغرب مولااي علي سليماني .156
 مشارك

جامعة مولاي 
اسماعيل 

 مكناس المغرب

جامعة السلطان مولاي 
 ن بني ملالسليما

 myali. Slimani@gmail.com تعليم اللغة العربية تحليل الخطاب

جامعة الإمام الخميني  أصفهان   ايران اصغر شهبازی .157
 قزوین -الدولية 

 aliasghar.shahbazi@gmail.com الأدب المقارن الترجمة

 nc.hashemi65@gmail.com   الترجمة جامعة طهران جامعة طهران مدرس ايران انسيه السادات هاشمی .158

أستاذ  إیران حميدرضا حيدري .159
 مساعد

العلوم 
 والتحقيقات

 Heidari@atu.ac.ir تعليم اللغة العربية الترجمة العلامة الطباطبائی

أستاذ  ایران زهرا سليمانی .161
 مساعد

جامعة آزاد 
الاسلامية فرع 

جامعة آزاد الاسلامية 
 فرع طهران المرکزیة

 soleymani9500@gmail.com الأدب المقارن الترجمة
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علوم و 
تحقيقات 

 بطهران

  samaneh.naghavi@yahoo.com السرد والقّصة الترجمة   جامعه کاشان محاضر ایران سمانه نقوی .161

  Taheresadatshojaei@yahoo.com النحو والصرف الترجمة   جامعة طهران   إيران طاهرة سادات شجاعي  .162

 rasolelhaei@yahoo.com الأدب المعاصر الترجمة   طهران  محاضر إيران  عبد الرسول الهائي .163

عثمان  محاضر ایران عثمان سردارزهی .164
 سردارزهی

 @Sardarzehi70 النحو والصرف الترجمة  

أستاذ  ايران علي أسودي .165
 مساعد

طهران 
 الحكومية

 asvadi@khu.ac.ir اللسانيات الترجمة خوارزمي

أستاذ  ایران علی کواری .166
 مساعد

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان

 Kavaria@yahoo.com تعليم اللغة العربية الترجمة امام علی )ع( اصفهان مدرس ایران علی کواری .167

 I.hammadi20@gmail.com تعليم اللغة العربية الترجمة   جامعة لرستان   ايران عيسى حمادي .168

 aliazammiddya@gmail.com الترجمة  الترجمة   الجامعة العالية مدرس الهند محمد علي أعظم مدا .169

أستاذ  الهند محمد قطب الدين .171
 مشارك

جامعة 
جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

جامعة جواهرلال نهرو، 
 نيو دلهي، الهند

 basmaqutb@gmail.com تاریخ الأدب العربي الترجمة

أستاذ  ایران محمدحسن امرائی .171
 مساعد

جامعة رازی فی 
 کرمانشاه

جامعة ولایت فی 
 ایرانشهر 

 m.amraei@velayat.ac.ir النحو والصرف الترجمة

أستاذ  إيران مهدي ناصري .172
 مشارك

جامعة العلامة 
الطباطبائي في 

 طهران

 mahdinaseri23@yahoo.com الأدب المقارن الترجمة جامعة قم

جامعة آزاد    ایران مهين عنافجه .173
الإسلامية، فرع 

 آبادان

 Mahinanafje@gmail.com تحليل الخطاب الترجمة  

جامعة الآزاد    ایران دههاله بادین .174
 الإسلامية

 hbadindeh@yahoo.com السيميائيات الترجمة  

أستاذ  ایران ولی بهاروند .175
 مساعد

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

جامعه الشهيد 
 تشمران اهواز

 daneshmand11@gmail.com النحو والصرف الترجمة

جامعة اعداد  أستاذ ايران یحيی معروف .176
المدرسين 

)دانشگاه تربيت 
 مدرس(

جامعة رازي في 
 گرمانشاه

 y.marof@yahoo.com العروض والقافية الترجمة
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إبراهيم قاسم جمعة  .177
 العزنکي

جامعة الإمام  أستاذ لبنان
 الأوزاعي

 schoolalrashad@gmail.com   تعليم اللغة العربية جامعة الإمام الأوزاعي

أستاذ  ايران احمد نهيرات .178
 مساعد

  a.nohairat@uok.ac.ir الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية كردستان اصفهان

أحمد يحيى حسن  .179
 السلطاني 

 ahmedhum11. hum2016 @gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية بابل البصرة أستاذ العراق

أستاذ  ایران اسحق رحمانی .181
 مشارك

 esrahmani@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية شيراز الخرطوم

الجامعة  مدرس لبنان أمل حسان بدرا .181
 اللبنانية

 Badraamal@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

جامعة سيدي    المغرب أنوار بنيعيش .182
محمد بن عبد 

 الله  فاس

 anouar1_ben@hotmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية  

جامعة آزاد  مدرس ايران ايمان ديدار .183
اسلامي آبادان 

 خرمشهر-

 iman.didar@yahoo.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية پيام نور

جامعة  محاضر تايلاند أيوب عبد القادر كانجا .184
 الإنسانية ماليزيا 

جامعة الأمير سونكلا 
 فرع فطاني تايلاند

 ayukanga@Gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  تايلاند براسيرت بان بري .185
 مساعد

جامعة ماليزيا 
 كلنتان

 Der2521hotmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الأميرة سونكلا

الجامعة الوطنية  أستاذ سورية جاسم علي جاسم  .186
 الماليزية 

الجامعة الإسلامية 
 بمنيسوتا فرع تركيا 

  jjassem@hotmail.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  الجزائر الجمعي محمود بولعراس  .187
 مشارك

جامعة عناية.  
 الجزائر 

جامعة الملك سعود. 
 السعودية

  boulaares.d@live.fr اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران حامد فشی .188
 مساعد

الإمام الحسين عليه  خوارزمي
 السلام

 hamedfashi@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية

الجامعة  أستاذ لبنان خديجة  شهاب  .189
 الإسلامية. 

  d.kshehab@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية 

أستاذ  ایران خيریه عچرش .191
 مشارك

  Echresh.kh@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية شهيد چمران تهران

الجامعة  مدرس لبنان د.ملاك حاتم الطفيلي .191
 اللبنانية

 Dr.malaktf@hotmail.com   تعليم اللغة العربية الجامعة اللبنانية

أستاذ  ایران دانش محمدی .192
 مساعد

 d.mohammadi64@gmail.com   تعليم اللغة العربية شيراز تربيت مدرس

أستاذ  العراق رياض حمود حاتم .193
 مساعد

 reyadalmalekey70@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية بابل المستنصرية

أستاذ  إیران ساجد زارع .194
 مساعد

 zare.sajed@gmail.com النقد الأدبي تعليم اللغة العربية   جامعة أصفهان
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أستاذ  ایران سجاد اسماعيلی .195
 مساعد

جامعة الإمام الخميني  تربيت مدرس 
 الدولية

  Sjd.esmaili@gmail.com السرد والقّصة تعليم اللغة العربية

سليمان بن سيف بن  .196
 سالمين الغتامي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة ادنبرة
 قابوس

 Sghatami@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  ايران سهاد جادري .197
 مساعد

جامعة آزاد 
 طهران

 sohadjaderi@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة آزاد آبادان

أستاذ  ایران سهيلا محسنى نژاد .198
 مساعد

جامعة 
 -الخوارزمی 

 طهران

جامعة الامام الصادق 
 )ع(

 smohseny1967@yahoo.com اللسانيات تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران سيد عدنان اشکوری  .199
 مساعد

  eshkewaree45@gmail.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية جامعة الخوارزمي جمعة اصفهان 

 adelabedi26@yahoo.com   تعليم اللغة العربية آبادان و خرمشهر جامعه آبادان مدرس ایران عادل عابدی .211

أستاذ  الهند عبد الحمد بن عبد الرحمن .211
 مساعد

جامعة مهاتما 
 غاندي

 kmlhameed@gmail.com الترجمة  تعليم اللغة العربية ة مهاتما غانديجامع

أستاذ  تونس عبدالرحيم الخليفي .212
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

-جامعة المنستير 
 تونس

 alkhalify@gmail.com   تعليم اللغة العربية

جامعة عين  أستاذ العراق  عدنان عبد طلاك الخفاجي  .213
 شمس 

 adnan.tallag@uokufa.edu.iq تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية جامعة الكوفة 

أستاذ  إيران علي ضيغمي .214
 مساعد

 zeighami@semnan.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة سمنان جامعة طهران

أستاذ  ایران عيسی متقی زاده .215
 مشارك

 Motaghizadeh@modares.ac.ir النحو والصرف تعليم اللغة العربية تربيت مدرس الامام الاوزاعی

الجامعة  أستاذ لبنان مايا شاهين .216
 اللبنانية

 Maya___@msn.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية  

جامعة المصطفی  جامعة أصفهان محاضر إيران محمد ُأجاقي .217
 فرع أصفهان -العالمية 

 mehr5064@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية

الجامعة الملية  جامعة دلهي أستاذ الهند محمد ايوب الندوي .218
 الاسلامية

 mayub@jmi.ac.in  الترجمة تعليم اللغة العربية

محمد رشيد بن علي  .219
 بوغزالة

كلية الدعوة  أستاذ الجزائر
 الإسلامية

جامعة الشهيد حمه 
 الوادي -لخضر

 bougrachid@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

  shahidislam@du.ac.bd الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة داكا داكاجامعة  أستاذ بنغلاديش  محمد شهيد الإسلام  .211

أستاذ  الهند محمد صدیقو .211
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  تعليم اللغة العربية جامعة کلکته جامعة کلکته
 العباسي

zayansadiqu@gmail.com 

 safiuqu@yahoo.com النحو والصرف تعليم اللغة العربية   جامعة أم القرى مدرس بنغلاديش محمد صفي الله .212
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جامعة عليكرة  أستاذ بنغلاديش محمد محبوب الرحمن .213
الإسلامية. 

 الهند

الجامعة الإسلامية، 
 بنغلاديش 

 prof.mahbubiu@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية

أستاذ  ایران محمدرضا العابدی .214
 مساعد

 abedi61@yahoo.com الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة آزاد اسلامي جامعة لرستان

أستاذ  ايران مريم جلائي  .215
 مساعد

 maryamjalaei@gmail.com الأدب المعاصر تعليم اللغة العربية جامعة کاشان جامعة أصفهان

أستاذ  ایران مسعود فکری .216
 مشارك

جامعة الامام 
 الصادق ع

 mfekri@ut.ac.ir الترجمة  تعليم اللغة العربية جامعة طهران

ميسم عدنان عبد الرسول  .217
 الكفائي 

 Maysamadnan74@.com اللسانيات تعليم اللغة العربية المستنصرية بغداد مدرس عراق

الجامعة  مدرس لبنان نسرين نديم شلهوب .218
 اللبنانية

مدارس الليسه 
 ناسيونال

 chalhoubnisrine83@gmail.com تحليل الخطاب تعليم اللغة العربية

وليد طالب كاظم حمد  .219
 الحسيني

 alhsynyw266@gmail.com تعليم اللغة العربية تعليم اللغة العربية مديرية تربية بابل  بابل مدرس العراق

أستاذ  العراق احسان محمد جواد حاجم .221
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 timimy99th@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد

الجامعة  أستاذ العراق اسراء حسين جابر .221
 المستنصرية

 Lsraahussan987@gmsil.com   السرد والقّصة الجامعة المستنصرية

أستاذ  ایران اكرم روشنفكر .222
 مساعد

 saneh210@yahoo.com أدب المقاومة السرد والقّصة كيلان تهران

مدرس  العراق  أمجد محمد رضا عودة  .223
 مساعد

  amjad_alshawi@yahoo.com تحليل الخطاب السرد والقّصة جامعة البصرة جامعة البصرة

الجامعة    لبنان باسلة موسى زعيتر .224
 اللبنانية

 bassela_z@hotmail. com   السرد والقّصة  

جامعة الروح  أستاذ لبنان باسمة سعدو زين الدين .225
القدس 

 الكسليك

 basima.zeindeen@ul.edu.lb أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

أستاذ  ایران حسن سرباز .226
 مشارك

 h.sarbaz@uok.ac.ir البلاغة السرد والقّصة کردستان طهران

أستاذ  العراق د.تغريد عبد الخالق هادي .227
 مساعد

 taghreedhadi76@gmail.com النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة بغداد الجامعة العراقية 

 D_nejati1364@yahoo.com تعليم اللغة العربية السرد والقّصة   أصفهان مدرس إيران داود نجاتي .228

جامعة  مدرس لعراق ا رنا فرمان محمد  .229
 القادسية 

  rana.mohammed@qu.edu.iq النقد الأدبي السرد والقّصة جامعة القادسية 

محمد الخامس  أستاذ المغرب سعيد سهمي .231
 الرباط

 sahmi_said@yahoi.fr  تعليم اللغة العربية السرد والقّصة مفتش
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أستاذ  لبنان سهام علي طالب .231
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  talebemail1912@gmail.com البلاغة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية 

أستاذ  إيران  شرافت كريمي .232
 مساعد

 sh.karimi@uok.ac.ir الأدب المعاصر السرد والقّصة دانشگاه کردستان  دانشگاه تهران

الجامعة  أستاذ لبنان علي محمود حجازي .233
 اللبنانية

  Dr.alihijazi@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة الجامعة اللبنانية

الجامعة  مدرس لبنان فاطمة محسن القرصيفي .234
 اللبنانية

 Fatimakarssifi@hotmail.com تحليل الخطاب السرد والقّصة اللبنانية

أستاذ  ایران فاطه صحرایی سرمزده .235
 مساعد

 f.sahrayi@cfu.ac.ir      : الأدب المقارن السرد والقّصة فرهنگيان فردوسی 

 alamirikarim@gmail.com الأدب المعاصر السرد والقّصة   خليج فارس    ایران کریم  اميری .236

خليج فارس  مدرس إيران نعمت الله مقصودی  .237
 بوشهر

  maghsoudinm@gmail.com أدب المقاومة السرد والقّصة  

أستاذ  ایران  هومن ناظميان .238
 مشارك

 houmannazemyan@yahoo.com النقد الأدبي السرد والقّصة خوارزمی  تربيت مدرس 

 chhouryahmad@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات   اللبنانية   لبنان أحمدعلي شحوري .239

أستاذ  ایران اميد جهان بخت ليلی .241
 مساعد

شهيد تشمران 
 أهواز

 Omidjahanbakht@gmail.com اللسانيات السيميائيات جامعة جيلان

أستاذ  لبنان ايليان مهنا بطيش .241
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

  Mhannaeliane@hotmail.com النحو والصرف السيميائيات الجامعة اللبنانية

 poorheshmati@gmail.com السرد والقّصة السيميائيات کيلان رازي مدرس ایران حامد پورحشمتی .242

أستاذ  إيران علي السالمي .243
 مساعد

الجامعة الرضوية للعلوم  جامعة سمنان
 الإسلامية

 alisalemi21@gmail.com البلاغة السيميائيات

أستاذ  ایران علی نجفی أیوکی .244
 مشارك

  Najafi.ivaki@yahoo.com  تحليل الخطاب السيميائيات کاشان جامعه طهران

 alinazary2002@gmail.com الأدب المقارن السيميائيات لرستان تربيت مدرس أستاذ ایران علی نظری .245

أستاذ  ايران محسن سيفي .246
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأسلوبيات السيميائيات جامعة كاشان جامعة طهران

 osamarashidalsafar@yahoo.com اللسانيات العربية والعلوم البينية بغداد بغداد أستاذ العراق أسامة رشيد عباس الصفار .247

مدرس  العراق باسمه عبود محيد .248
 مساعد

 basemaabood2012@gmail.com العربية والعلوم البينية العربية والعلوم البينية ماجستير ماحسنيز

أستاذ  إيران علي بنائيان الأصفهاني .249
 مساعد

جامعة معارف القرآن و  جامعة قم
 العترة أصفهان

 banaeyan@icqt.ac.ir علم الدلالة العربية والعلوم البينية
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كلية الفقه  مدرس العراق أحمد جاسم محمد رضا .251
قسم علوم 

القرآن والحديث 
 الشريف

 quran_ahmed@yahoo.com   العروض والقافية  

أستاذ  ايران بشری سادات ميرقادري .251
 مساعد

الأدب الجاهلي حتی  العروض والقافية شيراز اصفهان
 العباسي

bsmirghaderi@gmail.com 

أستاذ  ايران جوادسعدون زاده .252
 مشارك

جامعة شهيد چمران  جامعة طهران
 اهواز

 dr.sadounzadeh@gmail.com المدارس الأدبية العروض والقافية

جامعة آزاد  محاضر ايران عادل حيدري .253
الإسلامية 

 بطهران

 adelhedari2@gmail.com تعليم اللغة العربية العروض والقافية پيام نور

أستاذ  ايران علي أصغر قهرماني مقبل .254
 مشارك

جامعة الشهيد  القديس يوسف
 بهشتي

 ali.ghahramanim@gmail.com الأدب المقارن العروض والقافية

 prof.dr.mohammdalbdrany@yahoo.com النقد الأدبي العروض والقافية البصرة البصرة أستاذ العراق محمد جواد حبيب البدراني .255

جامعة سطيف  محاضر الجزائر  رحماني زهر الدين  .256
٢ 

  Bachou2009@yahoo.fr علم الدلالة علم الدلالة جامعة برج بوعريريج 

أستاذ  عراق زهور كاظم صادق زعيميان .257
 مساعد

 Zuhoor1927@gmail.com النحو والصرف علم الدلالة الجامعة المستتصرية جامعة بغداد

سيد محمود ميرزايي  .258
 الحسيني

أستاذ  إيران
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائي 

الأدب الجاهلي حتی  علم الدلالة جامعة لرستان
 العباسي

mirzaei.m@lu.ac.ir 

أستاذ  ایران شهریار نيازی .259
 مشارك

 shniazi@ut.ac.ir تحليل الخطاب علم الدلالة ظهران تربيت مدرس

أستاذ  ایران علی اکبر احمدی .261
 مشارك

جامعة العلامة 
 الطباطبائی

 akbar463@yahoo.com تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة بيام نور

مركز الاستشهاد  جامعة شيراز مدرس إيران فاطمة علي نجاد جمازكتي .261
المرجعي لعلوم العالم 

 الإسلامي

 alinezhad@isc.gov.ir تحليل الخطاب علم الدلالة

أستاذ  ايران ماجد نجاريان .262
 مساعد

جامعة آزاد الاسلامية  اصفهان
 فرع فلاورجان

 majednajarian@gmail.com العروض والقافية علم الدلالة

الجامعة العراقية  أستاذ العراق  محمد صبار نجم الزرفي  .263
 بغداد 

  mohmmeds.najim@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة جامعة الكوفة 

مريم عيد الحسين مجبل  .264
 حسين التميمي

أستاذ  العراق
 مساعد

 mariam.altemimi@uokufa.edu.iq تحليل الخطاب علم الدلالة الكوفة  الكوفة 

الجامعة  مدرس العراق ميثم احمد عبد حمزة  .265
 اللبنانية 

جامعة الإمام جعفر 
 الصادق ع فرع ميسان 

  maytham2002@gmail.com اللسانيات علم الدلالة

أستاذ  ایران یوسف فضيلت .266
 مساعد

 youseffazilat@gmail.com المدارس الأدبية علم الدلالة آل طه خوارزمی

الجامعة  مدرس لبنان أحلام فتحي أبو الحجل .267
 اللبنانّية

  Ahlam-11@live.com النحو والصرف اللسانيات جامعة الجنان
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جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .268
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

 الإمام المهدي 
كلية الآداب 

والعلوم 
الانسانية قسم 

 اللغة العربية 

  fedailahmad38@gmail.com   اللسانيات جامعة الإمام المهدي 

جمهورية  أحمد عثمان فضيل حسن  .269
 السودان 

أستاذ 
 مشارك

  fedailahmad38@gmail.com علم الدلالة اللسانيات الإمام المهدي  الإمام المهدي 

 abdenbilachkar@yahoo.fr تحليل الخطاب اللسانيات ٣مونبليير  ٣مونبليير  أستاذ فرنسا الاشقر عبدالنبي .271

 ikram68mahaa@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة بنجاب جامعة بنجاب محاضر باكستان اكرام الله خان  .271

أستاذ  لبنان أكرم محمد نبها .272
 مساعد

الجامعة 
الاسلامية _ 

 خلده

_ الجامعة اللبنانية  _ 1
العلوم  _ جامعة2

 والآدب اللبنانية

 akramnabha@gmail.com النحو والصرف اللسانيات

أستاذ  الأردن  إيناس محمد عليمات  .273
 مشارك

  Enass@hu.edu.jo تعليم اللغة العربية اللسانيات الهاشمية الاردنية  الأردنية 

جامعة ابو بكر  محاضر الجزائر الحبيب دحماني .274
 بلقائد تلمسان

جامعة ابن خلدون 
 تيارت

 dahmanihabib50@yahoo.fr النحو والصرف اللسانيات

 أستاذ إیران حسين محسنی .275
 مساعد

 hmohsenib@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات المحقق الأردبيلي تربيت مدرس 

 drhaider13@yahoo.com اللسانيات اللسانيات بابل بابل مدرس العراق حيدر غضبان محسن .276

د.نعمة دهش فرحان  .277
 الطائي

أستاذ  العراق
 مساعد

 muhajlkj5733@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بغداد  جامعة بغداد

دلدار غفور حمدامين  .278
 البالكي 

صلاح الدين /  أستاذ العراق
 أربيل 

  deldar. hamadameen@su.edu.krd علم الدلالة اللسانيات اربيل-صلاح الدين

 sami-salut@hotmail.fr العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة تلمسان جامعة تلمسان أستاذ الجزائر  ديدوح عمر  .279

جامعة محمد  أستاذ قطر  رشيد بن الحسن بوزيان  .281
الخامس 

 المغرب

 rachid.bouziane@qu.edu.qa النحو والصرف اللسانيات جامعة قطر 

أستاذ  ایران روح الله صيادی نجاد .281
 مشارك

 saiiadi57 @gmail.com الترجمة  اللسانيات کاشان طهران

 Mother 71277@yahoo.com النحو والصرف اللسانيات   جامعه اصفهان   ایران زهرا قاسم پيوندی .282

 z.zahid.39@gmail.com النحو والصرف اللسانيات متقاعد جامعة القاهرة   العراق زهير زاهد .283

المدرسة  أستاذ فرنسا سلام دياب ديرنتون .284
الوطنية الكبرى 

 ليون

 sdiab.duranton@gmail.com علم الدلالة اللسانيات جامعة غرونوبل ألب
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علوم و  أستاذ ایران سيد بابک فرزانه .285
 تحقيقات

 dr.farzanehat@gmail.com   اللسانيات علوم و تحقيقات

 seyedi@um.ac.ir الأدب المعاصر اللسانيات فردوسی تهران أستاذ ایران سيدحسين سيدی .286

صاحب البحر الحاج عثمان  .287
 بن مونج

أستاذ  تايلاند
 مساعد

جامعة 
 النيلين،السودان

 sorhibulbahree@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة الأمير سونكلا

أستاذ  العراق صباح كاظم بحر  .288
 مشارك

الجامعة 
 المستنصرية 

 sabauhe@gmail.com تعليم اللغة العربية اللسانيات الجامعة المستنصرية 

أستاذ  ايران  صلاح الدين  عبدي  .289
 مشارك

 s.abdi57@gmail.com السرد والقّصة اللسانيات بوعلي سينا بهمدان  طهران 

أستاذ  باكستان عبد الماجد نديم .291
 مشارك

الجامعة 
الإسلامية، 

 بهاولفور

 pabdulmajid@gmail.com العربية والعلوم البينية اللسانيات جامعة بنجاب

عبدالباسط عرب يوسف  .291
 آبادی 

أستاذ  ایران 
 مساعد

حکيم 
 السبزواري 

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل 

عبدالباسط عرب یوسف  .292
 آبادی

أستاذ  ایران
 مساعد

حکيم 
 السبزواری

 arabighalam@yahoo.com الأدب المقارن اللسانيات زابل

أستاذ  ماليزيا عبدالغني بن محمد دین .293
 مساعد

جامعة السلطان عبد  جامعة الأزهر
الحليم معظم شاه 
 الإسلامية العالمية

 drghani@unishams.edu.my النحو والصرف اللسانيات

جامعة الوفاق  محاضر نيجریا عبدالله يونس حسين .294
 الدولية

جامعة سلي لاميطو 
 ولاية جيغاوا الحكومية

 abdullahiy.husaini@slu.edu.ng النحو والصرف اللسانيات

أستاذ  مصر عزة شبل محمد أبو العلا .295
 مساعد

 azza_shebl_cu@hotmail.com تحليل الخطاب اللسانيات جامعة القاهرة جامعة القاهرة

  aaaa19732004@yahoo.com الأسلوبيات اللسانيات المستنصرية  المستنصرية  أستاذ العراق علاء جبر محمد الموسوي  .296

الجامعة    لبنان علي اسماعيل عبدالله .297
 اللبنانية

 Gharibalnas@live.com اللسانيات اللسانيات  

 ali.hilo@ircoedu.uobaghdad.edu.iq علم الدلالة اللسانيات جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي حلو حواس .298

أستاذ  ايران علي رضا محمدرضايي .299
 مشارك

جامعة طهران فرديس  جامعة طهران
 الفارابي

 amredhaei@ut.ac.ir السيميائيات اللسانيات

الجامعة  مدرس العراق علي طرخان خرباط .311
 اللبنانية

 alihht@yanoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة بابل

أستاذ  ماليزيا عمر بن محمد دين .311
 مساعد

الجامعة 
الإسلامية 
 السعودية

 omardindin@gmail.com النحو والصرف اللسانيات  

 farish.mohsin@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق فارس حسن محسن .312
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أستاذ  العراق محمد ياسين الشكري .313
 مساعد

 mohammady.alshkrey@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات جامعة الكوفة جامعة الكوفة 

  marziehghorbankhai@yahoo.com البلاغة اللسانيات فرهنگيان اصفهان مدرس ایران مرضيه قربان خانی .314

 talebiyan.2011@yahoo.com علم الدلالة اللسانيات جامعة کاشان جامعة کاشان مدرس ایران منصوره طالبيان .315

أستاذ  ایران مهين حاجی زاده .316
 مشارك

جامعه الشهيد مدنی  جامعه طهران
 باذربيجان

 hajizadeh@azaruniv.ac.ir السيميائيات اللسانيات

أستاذ  العراق ناجح جابر جخيور الميالي  .317
 مساعد

  Najihm46@mu.edu.iq الأسلوبيات اللسانيات المثنى البصرة

أستاذ  النرويج نسيم عبيد .318
 مساعد

 nassim165@yahoo.com تعليم اللغة العربية اللسانيات جامعة برغن جامعة ميسور

 shameli@fgn.ui.ac.ir البلاغة اللسانيات أصفهان طهران أستاذ ایران نصرالله شاملي .319

جامعة محمد  محاضر الجزائر  نضيرة بن زايد  .311
الأمين دباغين 
 سطيف الجزائر

 55أوت  21جامعة 
 سكيكدة الجزائر 

  Nadiranadjwa@gmail.com علم الدلالة اللسانيات

أستاذ  العراق المالكي وسام جمعة لفتة  .311
 مساعد

  Wesam1983gma1983@gmail.com الأسلوبيات اللسانيات البصرة البصرة

أستاذ  العراق وسام مجيد جابر البكري .312
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 dr.wisam.albakry@gmail.com اللسانيات اللسانيات الجامعة المستنصرية

ميثم مهدي صالح هاشم  .313
 الحمامي 

 maythamm.salih@uokufa.edu.iq النحو والصرف اللسانيات العربية   جامعة الكوفة أستاذ العراق

أستاذ  ایران سيد ابراهيم آرمن .314
 مشارك

جامعة آزاد 
 الإسلامية

 shams1516@yahoo.com النقد الأدبي المدارس الأدبية جامعة آزاد الإسلامية

أستاذ  ایران کاظم عظيمی .315
 مساعد

جامعه آزاد 
فرع  -الاسلاميه

 العلوم و البحوث 

 -جامعه آزاد الاسلاميه
 فرع خرم آباد

 kazimy57@yahoo.com أدب المقاومة المدارس الأدبية

أستاذ  عباس احسان اسماعيلی طاهری .316
 مساعد

 Taheri @ Semnan.ac.ir الترجمة  النحو والصرف جامعه کاشان کليه الآداب

أستاذ  ایران اعظم شمس الديني .317
 مساعد

 a.shamsoddini@vru.ac.ir البلاغة النحو والصرف رفسنجان-ولی العصر جامعة طهران

امل محمد عبد الكريم  .318
 العبدالله 

أستاذ  العراق
 مساعد

 amalmhdm551@gmil.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 

ايمان مسلم عباس  .319
 الجابري

 eman.maljabery@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

عيسى بتول ناجي هادي  .321
 الجنابي 

أستاذ  العراق
 مساعد

  umjafer13@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف المثنى المثنى
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ثائر عبد الفاضل كاطع  .321
 الابراهيمي

 thaera.alibraheemi@uokufa.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة مدرس العراق

أستاذ  ایران جواد طالب زاده  .322
 مساعد

 j_talebzadeh@yahoo.com البلاغة النحو والصرف   جامعة اصفهان

حسن منديل حسن  .323
 العكيلي

 aligeali@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد  جامعة بغداد.  أستاذ العراق 

أستاذ  ایران حسين یوسفی .324
 مشارك

 hoseinyosofi@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف مازندران تهران

أستاذ  ايران حميد رضا ميرحاجي .325
 مشارك

 mirhaji_sayyed@yahoo.com علم الدلالة النحو والصرف العلامة الطباطبايي جامعة طهران

أستاذ  ایران حميد ولی زاده .326
 مساعد

الشهيد مدنی  طهران
 بأذربيجان

 drhvalizadeh@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف

 haider.hadi@ircoedu.uobaghdad.edu.iq تحليل الخطاب النحو والصرف بغداد بغداد أستاذ العراق حيدر عبد الزهرة هادي .327

أستاذ  لبنان حيدر علي إسماعيل  .328
 مساعد

الجامعة 
 الّلبنانّية 

  hissmael2013@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف الجامعة الّلبنانّية

خالد بن سليمان بن مهنا  .329
 الكندي

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  الجامعة الأردنية
 قابوس

 abuqasimkindi@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف

 dr.khalel.am@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة أستاذ العراق خليل خلف بشير .331

أستاذ  ایران رضا شكراني .331
 مشارك

  Shokrani.r@gmail.com الترجمة  النحو والصرف اصفهان طهران

 zainab9468@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بغداد جامعة بغداد مدرس العراق زينب هاشم حسين .332

سعيد جاسم عباس  .333
 الزبيدي

 Saidalzubaidy@hotmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة نزوى جامعة بغداد أستاذ العراق

أستاذ  ایران سودابه مظفری .334
 مساعد

الأدب الأندلسي  النحو والصرف جامعة الخوارزمي جامعة طهران
 والعصور الوسطی

soud42_moz@khu.ac.ir 

أستاذ  ایران سيد ابوالفضل سجادي .335
 مشارك

العلامة 
 الطباطبايي

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراك

أستاذ  ایران السيد ابوالفضل سجادی .336
 مشارك

العلامه 
 الطباطبایی

 A-sajady@araku.ac.ir البلاغة النحو والصرف اراک

سيد رضا سليمان زاده  .337
 نجفی

أستاذ  ايران
 مشارك

 Rezanajafi84@yahoo,com البلاغة النحو والصرف اصفهان تربيت مدرس

أستاذ  إيران شاكر أحمد العامري .338
 مشارك

 sh.ameri@semnan.ac.ir اللسانيات النحو والصرف سمنان طهران

أستاذ  ایران  شهریار همتی .339
 مشارك

  Sh.Hemati@yahoo.com البلاغة النحو والصرف رازی تربيت مدرس
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أستاذ  العراق عباس عبد الحسين غياض .341
 مساعد

 abbas.algaydh@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة

عبد الولي عبد الوارث  .341
 الشميري

 Shemiry@shemiry.com تاریخ الأدب العربي النحو والصرف   جامعة البنجاب أستاذ اليمن

الجامعة    لبنان عبير ابراهيم سلامة .342
 اللبنانية

 flowerlotus961@gmail.com البلاغة النحو والصرف  

أستاذ  ایران علی حاجی خانی .343
 مشارك

العلامه الطبا 
 طبایی

 ali.hajikhani@modares.ac.ir الترجمة  النحو والصرف تربيت مدرس

أستاذ  العراق عماد جبار كاظم .344
 مساعد

الجامعة 
 المستنصرية

 imadjabbar@uowasit.edu.iq اللسانيات النحو والصرف جامعة واسط

جامعة السلطان  جامعة القاهرة  أستاذ مصر فضل يوسف زيد .345
 قابوس

 zeidfadl00@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف

أستاذ  ایران کيفيه اهوازیان .346
 مساعد

جامعه شهيد 
 تشمران اهواز

 K1_ahvaziyan@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف جامعه فرهنگيان

العلامة    إيران  مجيد قاسمي  .347
 الطباطبائي 

  majidghasemi118@gmail.com   النحو والصرف  

محمد بن سليمان بن  .348
 محمد العميري

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان  جامعة القاهرة
 قابوس

 bayan@squ.edu.om النحو والصرف النحو والصرف

محمد بن صالح بن علي  .349
 الشيزاوي 

أستاذ  عمان
 مساعد

جامعة السلطان 
 قابوس 

جامعة السلطان 
 قابوس 

  abuthkra@hotmail.com النحو والصرف النحو والصرف

أستاذ  ایران محمد تقی زندوکيلی  .351
 مشارك

  Mt_zand@yahoo.com الترجمة  النحو والصرف سيستان و بلوشستان  طهران

أستاذ  تركيا محمد عبدالرحيم .351
 مساعد

  mshetwe75@gmail.com  تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة التجديد  القاهرة

 mkalbakka@yahoo.com اللسانيات النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة بغداد أستاذ العراق محمد كاظم البّكاء .352

محمد نوري محمد  .353
 الموسوي 

أستاذ  العراق
 مشارك

  Dr.mhmnoori@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل جامعة بابل

أستاذ  ایران محمدعلی کاظمی تبار .354
 مساعد

 makt1972@gmail.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف فرهنگيان فردوسی

أستاذ  ایران  محمود شهبازی  .355
 مشارك

 m-shahbazi@arak.according.ir علم الدلالة النحو والصرف دانشگاه اراک  تهران 

محمود محمد عبدالله  .356
 الشيخ

 hodaalshikh85@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر

محمود محمد عبدالله  .357
 الشيخ

 mahmoudmohamedelsheike@gmail.com العروض والقافية النحو والصرف   جامعة المنوفية   مصر

مرتضى عبد النبي علي  .358
 الشاوي 

أستاذ  العراق
 مساعد

 murtathaalshawi@yahoo.com البلاغة النحو والصرف جامعة البصرة جامعة البصرة 
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أستاذ  ایران مرضيه زارع زردینی .359
 مساعد

جامعه علامه 
 طباطبائی

 mzarezardeyni@gmail.com الأدب المعاصر النحو والصرف جامعه پيام نور یزد

مصطفى طاهر أحمد  .361
 الحيادرة

أستاذ  الأردن
 مشارك

 hydr@yu.edu.jo اللسانيات النحو والصرف اليرموك اليرموك

أستاذ  ایران معصومه حاجی عموشا .361
 مساعد

جامعه آزاد 
الاسلاميه 

 بطهران

جامعه الامام الصادق 
 عليه السلام

 m.h.amoosha@gmail.com  أدب المقاومة النحو والصرف

الجامعة  أستاذ لبنان مها خيربك ناصر .362
 اللبنانية

 maha_h86@hitmail.com النقد الأدبي حو والصرفالن الجامعة اللبنانية

 nasserdosh@gmail.com علم الدلالة النحو والصرف جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق ناصر عبدالاله كاظم دوش .363

أستاذ  العراق نجلاء حميد مجيد  .364
 مشارك

  Dr.najlaahameed@gmail.com اللسانيات النحو والصرف جامعة بابل بابل

أستاذ  ایران هدایت الله تقی زاده .365
 مساعد

 drtaghizadeh@yahoo.com تعليم اللغة العربية النحو والصرف جامعة "فرهنگيان" جامعة الحرة

 e_safian@yahoo.com النحو والصرف النحو والصرف   جامعة اصفهان مدرس إيران الهه صفيان .366

وداد حامد عطشان  .367
 السلامي 

 Widad.atshan@uokufa.idu.iq علم الدلالة النحو والصرف الكوفة الكوفة مدرس العراق

أستاذ  ایران وصال ميمندی .368
 مشارك

فردوسی 
 مشهد

 vmeymandi@yazd.ac.ir البلاغة النحو والصرف دانشگاه یزد

أستاذ  ایران یدالله رفيعی .369
 مساعد

الجامعة آزاد 
الإسلامية في 

 طهران

آکادیمية العلوم 
الإنسانية و الدراسات 

 الثقافية

 rafiei_y20@yahoo.com البلاغة النحو والصرف

 yaghub1989@gmail.com النحو والصرف النحو والصرف آموزش و پرورش الشهيد مدنی مدرس ایران یعقوب رضائی .371

أستاذ  ايران ابراهيم اناري بزچلوئي .371
 مشارك

 i-anari@araku.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي جامعة اراك جامعة طهران

جامعه    ایران احمد جابری نصر .372
الفردوسی 

 بمشهد 

  Ahmadkhanafi@gmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي جامعه چمران

أحمد علي محمد عطية  .373
 البهادلي

أستاذ  العراق
 مساعد

 asahasah358@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أمجد حميد عبد الله  .374
 الفاضل

  dr-amjadalfadhil@uokerbala.edu.iq   النقد الأدبي   جامعة كربلاء أستاذ العراق

أستاذ  ایران امير مقدم متقی .375
 مشارك

جامعة فردوسي  جامعة طهران
 مشهد

 a.moghaddam@ferdowsi.um.ac.ir البلاغة النقد الأدبي

أستاذ  ایران اویس محمدی .376
 مشارك

 Ovais.mohamadi@yahoo.com الترجمة  النقد الأدبي جامعه گنبدکاووس جامعه طهران
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بيداء عبد الصاحب عنبر  .377
 الطائي

 AL_anbar@perc.Uobaghdad.edu.iq النقد الأدبي النقد الأدبي بغداد المستنصرية مدرس العراق

أستاذ  ایران پرویز احمدزاده .378
 مساعد

الشهيد مدني  الأردنية
 بأذربيجان

 Ac.ahmadzadeh@azaruniv.According.ir الترجمة  النقد الأدبي

أستاذ  العراق ثائر عبد الزهرة لازم  .379
 مساعد

  Dr.thaer71@gmail .com تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

جامعة تبليسي  أستاذ سورية  جودت إبراهيم إبراهيم  .381
 الحكومية 

  Jawdatibrahim955@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة البعث بحمص 

حافظ محمد عباس  .381
 الشمري

 hafedh.alshamery@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المستنصرية بغداد أستاذ العراق

  htrasouli@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي شهيد بهشتی  تهران  أستاذ ایران حجت رسولی .382

 hasanh.muhsin@uokufa.edu.iq تاریخ الأدب العربي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة أستاذ العراق حسن حميد الفياض .383

أستاذ  ایران حسين کيانی .384
 مشارك

 hkyanee@yahoo.com العربية والعلوم البينية النقد الأدبي شيراز اصفهان

أستاذ  إيران حميدرضا مشایخی .385
 مشارك

 mashayekhih@umz.ac.ir البلاغة النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة تهران

أستاذ  العراق  حيدر فاضل عباس حميد  .386
 مساعد

 dr.hayder.f.a@gmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد

أستاذ  العراق حيدر محمود شاكر الجديع .387
 مساعد

 haider.shakir@uobasrah.edu.iq تحليل الخطاب النقد الأدبي البصرة البصرة

أستاذ  لبنان درية كمال فرحات .388
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 dorriaf@hotmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

أستاذ  لبنان رائدة علي علي احمد .389
 مساعد

الجامعة 
 اللبنانية

 Raida.ali.ahmad@gmail.com  السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

رحمن غركان  .391
 ضعباديضعبادي

  Rahmangar2013@gmail.com البلاغة النقد الأدبي القادسية بغداد أستاذ العراق

أستاذ  ایران رسول بلاوی .391
 مشارك

جامعة 
الفردوسي 

 مشهد

جامعة خليج فارس، 
 بوشهر

 r.ballawy@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي

أستاذ  ایران رضا محمدی .392
 مساعد

صر عج ولی ع حکيم سبزواری
 رفسنجان

 r.mohammadi@vru.ac.ir المدارس الأدبية النقد الأدبي

الجامعة    لبنان ريما حسين أمهز .393
 الّلبنانّية

 rimaamhaz1980@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق  زينب فاضل عباس  .394
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي

جامعة المصطفى  جامعة بغداد  مدرس العراق زينب فاضل عباس جاسم  .395
 الامين 

 zainabfadel197@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي
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الجامعة    لبنان زينة شوقي  .396
 اللبنانية

  Zeina.chawki1212@gmail.com   النقد الأدبي  

الجامعة    لبنان سمّية محّمد طليس .397
 الّلبنانّية

 somaya.tlais@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

 sfmirghaderi@gmail.com الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة شيراز تربيت مدرس أستاذ إیران سيد فضل الله ميرقادری .398

 Shymaa.fahim@qu.edu.iq السرد والقّصة النقد الأدبي جامعة القادسية جامعة بابل أستاذ العراق شيماء خيري فاهم .399

أستاذ  ایران صادق البوغبيش  .411
 مشارك

جامعة خليج 
 فارس بوشهر

  sadegh8258a@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي  

أستاذ  إيران صادق عسكري .411
 مشارك

جامعة القديس 
 بيروت -يوسف

 s_askari@semnan.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة سمنان 

طاهرة عبدالخالق علي  .412
 اللواتية

جامعة عين    عمان
 شمس 

جامعة السلطان 
 قابوس

 tahiraallawati@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي

طلال خليفة سلمان  .413
 العبيدي

 talalkhalifa17@gmail.com السيميائيات النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق 

أستاذ  قطر عبد الحق عمر بلعابد .414
 مشارك

 abelabed@qu.edu.qa الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة قطر جامعة الجزائر

عبد الكريم أحمد عاصي  .415
 المحمود

أستاذ  العراق
 مساعد

 Abdulkareem_asy@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة الكوفة

جامعة القديس  أستاذ لبنان عبد المجيد حسين زراقط .416
 يوسف

 zaraket_abdelmajid@ yahoo.fr السرد والقّصة النقد الأدبي الجامعة اللبنانية

عبدالله حبيب كاظم  .417
 التميمي 

الجامعة  أستاذ العراق 
 المستنصرية 

  abdallah. kadhem @qu.edu.iq الأدب المعاصر النقد الأدبي القادسية 

أستاذ  العراق علي المرسومي .418
 مساعد

 ali.almarme1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي المستنصرية بغداد

  Iraqani@yahoo.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بابل  جامعة بابل  مدرس العراق علي حسوني الشرفي  .419

جامعة  مدرس العراق علي طالب مهدي العجيلي .411
فردوسي 

 مشهد 

وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمي قسم 

 شؤون المواطنين 

الأدب الجاهلي حتی  النقد الأدبي
 العباسي

Ali1981talib@gmail.com  

 aliaziz19401940@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد أستاذ العراق علي عزيز صالح .411

أستاذ  العراق علي هاشم طلاب  .412
 مساعد

  alih46416@gmail.com النقد الأدبي النقد الأدبي المثنى بابل

الجامعة    لبنان فاطمة مهدي البزال .413
 اللبنانية

 bazzalfatima@gmail.com الأسلوبيات النقد الأدبي  

أستاذ  ایران فاطمه اکبری زاده .414
 مساعد

 hasty8359@yahoo.com السرد والقّصة النقد الأدبي الزهرا تربيت مدرس
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الجامعة    لبنان فضل حسين سعد .415
 اللبنانية

 fadelsaad1972adloun@gmail.com   النقد الأدبي  

أستاذ  ايران محسن سيفي .416
 مساعد

 motaseifi2002@yahoo.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة كاشان جامعة طهران

مصطفى بن شرف بن علي  .417
 الموسوي

 maaa201040@yahoo.com الأسلوبيات النقد الأدبي وزارة التربية والتعليم جامعة المنصورة مدرس عمان

أستاذ  العراق منى جابر مجبل حسين  .418
 مساعد

 drmunajabir@gmail.com الأدب المعاصر النقد الأدبي جامعة الكوفة جامعة بغداد

الجامعة    لبنان مها أمان الدين .419
 اللبنانية

 maha.ad@hotmail.com تعليم اللغة العربية النقد الأدبي  

أستاذ  ایران مهدی شاهرخ .421
 مساعد

 m.shahrokh@umz.ac.ir الأدب المقارن النقد الأدبي جامعة مازندران جامعة طهران

مولود معمري،  محاضر الجزائر نبيل محمد صغير .421
 تيزي وزو

مولود معمري، تيزي 
 وزو

 nabilserir@hotmail.com تحليل الخطاب النقد الأدبي

أستاذ  العراق  نوري كاظم امنسف علي  .422
 مساعد

  noori.kadhim@ircoedu.uobaghdad.edu.iq البلاغة النقد الأدبي جامعة بغداد جامعة بغداد 

أستاذ  العراق نوري كاظم امنسف علي  .423
 مساعد

  noorygh51@gmail.com البلاغة النقد الأدبي بغداد  بغداد 

جامعة الجيلالي  محاضر الجزائر هدى عماري .424
ليابس سيدي 
 بلعباس. الجزائر

جامعة امحمد بوقرة 
 بومرداس. الجزائر

 houdaamari1@gmail.com السرد والقّصة النقد الأدبي
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