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 قائمة بأسماء السادة األساتذة
 بحوث ھذا العدد( مرتبة أبجدیا� ) يمحكم

 

 م األس�اء  ال���فة

 ١ ح�� إب�ا��� م��� صاب�أ أ.د/ جامعة ب�رسع��-�ل�ة اآلداب  -رئ�� ق�� ال�غ�ا��اأس�اذ و 

 ٢  أ.د/ أح�� فه�ي م��� ���ى  جامعة دم�ا�-كل�ة اآلداب-أس�اذ ال�راسات األدب�ة

  جامعة ال���ا-كل�ة اآلداب-�فةأس�اذ الفل
أ.د/ أح�� م���د إس�اع�ل ال�����ي 

  ال��ار

٣ 

جامعة -كل�ة اآلداب-أس�اذ ال�غ�ا��ا ال����ة وال���مات��

 ال�����ة
 إس�اع�ل ی�سف إس�اع�لأ.د/ 

٤ 

 ٥  إف�اج ع�ب ال��� �اشاأ.د/   جامعة ب�ها-كل�ة اآلداب-أس�اذ جغ�ا��ة ال��مات

 ٦  أ.د/ ال��� م��� س�� ع�� ال�هاب  جامعة ال���ا-كل�ة دار العل�م-�ة ال��ف�غأس�اذ الفل�فة اإلسالم

 ٧  ب�ر ع�� الع��� ب�رأ.د/   جامعة ب�رسع��-أس�اذ اآلثار اإلسالم�ة وع��� �ل�ة اآلداب

 ٨ ال��� حام� خ�ابأ.د/ ح��  جامعة ال�����ة-كل�ة اآلداب-أس�اذ ال�راسات اإلسالم�ة

 ٩ ح��� م��� ر��ع ح���أ.د/  جامعة القاه�ة-كل�ة اآلثار-أس�اذ تار�خ م�� الق���

-أس�اذ اآلثار ال����ة وال��ارة ورئ�� ق�� اآلثار ال����ة

  جامعة ال�����ة-كل�ة اآلداب
  خال� أح�� ح��ة ع�ضأ.د/ 

١٠ 

 ١١  صاب� أم�� دس�قيأ.د/   جامعة ب�ها-كل�ة اآلداب–أس�اذ ال���م�رف�ل�ج�ا 

 ١٢ صالح م��� ض��ع م���أ.د/  معة س�هاجاج-دابكل�ة اآل-أس�اذ �ق�� ال�ار�خ

أس�اذ تار�خ الع��ر ال�س�ى وو��ل ش�ون ال���ة وخ�مة 

  جامعة ع�� ش�� -�ل�ة اآلداب -ال����ع
  أ.د/ �ارق م���ر م���

١٣  

  ١٤  �ه رش�� �ه س�� أح��أ.د/   جامعة �ف� ال��خ-كل�ة األل��-أس�اذ اللغ��ات ال������ة

  ١٥ أ.د/ عادل ع�� ال��ع� أح�� ال�ع�ني  جامعة ق�اة ال����-ل�ة اآلدابأس�اذ ال�غ�ا��ا وع��� �

  ١٦  ن�فل أ.د/ ع�� ال�الم ع�� ال��ار  جامعة ب�رسع��-كل�ة اآلداب-أس�اذ ال�غ�ا��ا

  -كل�ة اآلثار-أس�اذ اآلثار اإلسالم�ة

  جامعة ج��ب ال�اد�
  عا�ف سع� م��� م���دأ.د/ 

١٧  
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  -ابكل�ة اآلد-أس�اذ ورئ�� عل� االج��اع

  جامعة ع�� ش��

ع�� ال�هاب ج�دة ع�� ال�هاب أ.د/ 

  ال�ا��

١٨  

  ١٩  ع��ة اإلمام أح�� القلليأ.د/   جامعة دم�ا�-كل�ة اآلداب-أس�اذ �ق�� اللغة الف�ن��ة

  ٢٠  ی�ن� ال��� على أ.د/  جامعة ب�رسع�� -�ل�ة اآلداب -أس�اذ اللغة الع���ة

  ٢١  ف��ي م��� م�ل�ي خ�ابأ.د/   ةجامعة ال�����-كل�ة اآلداب-أس�اذ �ق�� ال�غ�ا��ا

جامعة -كل�ة ال�راسات اإلف����ة العل�ا-أس�اذ �ق�� ال�غ�ا��ا

  القاه�ة
  ماج�ة إب�ا��� عام� م���أ.د/ 

٢٢  

  ٢٣  م��� ال��� ع�وز أ.د/  جامعة ال�����ة-كل�ة اآلداب-أس�اذ اللغة الع���ة

  ٢٤  أ.د./ م��� ز�ى حام� ال����ى  جامعة ���ا-كل�ة اآلداب -أس�اذ ال�غ�ا��ا ال����ة

  ٢٥  أ.د/ م��� سع� م���  جامعة ب�رسع�� -كل�ة اآلداب-أس�اذ عل� اللغة

  ٢٦  م��� ف�اد ع�� الع���أ.د/   جامعة الع���-كل�ة اآلداب-أس�اذ ال���م�رف�ل�ج�ا

-كل�ة اآلداب-ق�� اللغة الف�ن��ة-ت ال��ف�غأس�اذ اللغ��ا

  جامعة ���ا

� الف�اح م��� ن��� م��� ع�أ.د/ 

  عارف

٢٧  

 -�ل�ة اآلداب -أس�اذ األدب الع��ي ورئ�� ق�� اللغة الع���ة

  جامعة أس���
  أ.د/ م���د على ع�� ال�ع�ي

٢٨  

  ٢٩  م�ع� ال��� أح�� ����� أ.د/   جامعة ب�ها-كل�ة اآلداب-أس�اذ ورئ�� ق�� ال�غ�ا��ا

  ٣٠  ��� ال�غ�اد�م��فى م��� مأ.د/   جامعة ع�� ش��-كل�ة ال����ة-أس�اذ �ق�� ال�غ�ا��ا

  ٣١  أ.د/ مع��� أح�� سل��ان  جامعة أس���-كل�ة اآلداب-أس�اذ ال�راسات اإلسالم�ة

  ٣٢  م�ى م��� ع�� الع��� ع��هأ.د/   جامعة ال�قاز��-كل�ة اآلداب-أس�اذ �ق�� اللغة الف�ن��ة

  جامعة ال����رة-كل�ة اآلداب-أس�اذ عل� االج��اع
مه�� م��� م��� ح��� أ.د/ 

  الق�اص

٣٣  

معه� ال�راسات اللغ��ة -كل�ة اآلداب-�اذ اللغ��ات وال��ج�ةأس

  جامعة اإلس���ر�ة-و ال��ج�ة
  ن�ف�� م��� ث�وتأ.د/ 

٣٤  

  أس�اذ ورئ�� ق�� ال�الغة وال�ق� األدبي

  العل�م �الف��م كل�ة دار-واألدب ال�قارن 
  ش��يأ.د/ ول�� سع�� 

٣٥  

  


