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 وسام المرجعية العلمية للغة العربية وآدابها

 

 : المؤسسة الراعية

 الجمعية العلمية الإيرانية للغة العربية وآدابها

 http://arabiciran.ir/ 

 

 المؤسسات الداعمة لمشروع وسام المرجعية

 

يران، العراق، اليمن، لبنان، الأردن، نگلترا الجزائر، من: ا   سویسرا، وا 

 في الصفحات التالية

0202 

 

http://arabiciran.ir/
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 المؤسسات الداعمة لمشروع الوسام بتوقيع اتفاقيات تعاون 

 أو إصدار رسائل رسمية:

 

يران:  في ا 

إيران –اللجنة الوطنية لمنظّمة اليونسکو   .1  

https://fa.irunesco.org/  
 

 المدير العام لتخطيط التعليم العالي   .2

 لعلوم والأبحاث والتقانة الإيرانيةاوزارة 

 

 لجنة العلوم الإنسانية  .3

 وزارة العلوم والأبحاث والتقانة في إيران

 

ير العام لقسم الشؤون البحثيةالمد  .4  

 وزارة العلوم والأبحاث والتقانة في إيران

https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/205/ 

 

 لجنة الجمعيات العلمية الإيرانية في وزارة التعليم العالي  .5
 

https://fa.irunesco.org/
https://rppc.msrt.ir/fa/download/category/205/
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https://isac.msrt.ir/fa 

المشرفة علي أقسام اللغة العربية في اللجنة التخصصية   .6

 إيران

https://prog.msrt.ir/fa 

 

 جامعة طهران فرديس فارابي  .7

https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/ 
 

 جامعة تربية المدرّس –کلية العلوم الإنسانية   .8

https://www.modares.ac.ir/hum 

 

 جامعة إعداد المعلمين  .9

https://cfu.ac.ir/  

 إيران –کرمانشاه  –جامعة الرازي   .11

https://razi.ac.ir/  

 إيران -لرستان جامعة   .11

https://www.lu.ac.ir/ 
 

 إيران -بوشهر  –الخليج الفارسي  جامعة  .12

https://www.pgu.ac.ir/  
 

https://isac.msrt.ir/fa
https://prog.msrt.ir/fa
https://farabi.ut.ac.ir/index.php/fa/
https://www.modares.ac.ir/hum
https://cfu.ac.ir/
https://razi.ac.ir/
https://www.lu.ac.ir/
https://www.pgu.ac.ir/
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 کاشان  جامعة  .13

https://kashanu.ac.ir/fa   

 بجنورد -الکوثر   جامعة  .14

http://kub.ac.ir/   

 جامعة العلامة الطباطبائي )ره(قسم اللغة العربية في   .15

https://atu.ac.ir/   

 قسم اللغة العربية في منظمة سمت  .16

http://samt.ac.ir/fa 
 

 منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية  .17

 وزارة الثقافة والتوجيه الإسلامي

http://www.icro.ir/ 

 

 الجمعية الإيرانية لنشر اللغة الفارسية وآدابها  .18

https://www.ispl.ir/  

 قسم اللغة العربية في آکاديمية العلوم الإنسانية  .19

http://www.ihcs.ac.ir/fa  

https://kashanu.ac.ir/fa
http://kub.ac.ir/
https://atu.ac.ir/
http://samt.ac.ir/fa
http://www.icro.ir/
https://www.ispl.ir/
http://www.ihcs.ac.ir/fa
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 قسم اللغة العربية وآدابها  .21

 مدرسة خراسان الدينية

https://www.hozehkh.com/ 

 

 إيران -قم  –آکاديمية العلوم والثقافة الإسلامية   .21

http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/  
 

 

 في البلدان الأخری:

 الجزائر –الأعلي للغة العربية مجلس ال  .22

http://www.hcla.dz/   

 الجامعة الإسلامية في النجف الأشرف  .23

http://iunajaf.edu.iq/  

 جامعة الکوفة  .24

https://uokufa.edu.iq/ 

 

 جامعة واسط  .25

https://uowasit.edu.iq/ 
 

https://www.hozehkh.com/
http://www.isca.ac.ir/Portal/Home/
http://www.hcla.dz/
http://iunajaf.edu.iq/
https://uokufa.edu.iq/
https://uowasit.edu.iq/
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 منتدي السلام الدولي للثقافة والعلوم  .26

http://www.alsalamacademy.org/  

 جمعية اللسانيين العراقيين  .27

papers.com-info@linguistic  

 منتدي العربية وآدابها  .28

 

 مؤسسة الإبداع للثقافة والآداب والفنون  .29

 اليمن -الصنعاء 

http://www.ebdaa.com/ 

 

 راسويس - تيشينو -الإمام علي )ع( الثقافي مرکز   .31

www.centroimamali.blogspot.ch 

centroimamali@gmail.com 

 

 لبنان -الملتقی الثقافی الجامعی   .31

moultaqa.com/-https://www.al  

 الأردن -مؤسسة التنال العربی   .32

https://www.attanalalarabi.com/ 
 

http://www.alsalamacademy.org/
mailto:info@linguistic-papers.com
http://www.ebdaa.com/
http://www.centroimamali.blogspot.ch/
mailto:centroimamali@gmail.com
https://www.al-moultaqa.com/
https://www.attanalalarabi.com/
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 إنگلترا - المنظّمة العالمية للإبداع من أجل السلام  .33

https://alsalam1.org/ 

wafaa1@hotmail.com   

 العراق -دار الأطروحة للنشر العلمی   .34

https://alutroha.com/  
 

 

 

https://alsalam1.org/
mailto:wafaa1@hotmail.com
https://alutroha.com/

