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المرتبطة بفهم وإستعمال التعبيرين اللغويين المتضادين "األرهاب" و "األرعاب": دراسة    بعض األستراتيجيات في الخطاب القرآني .1
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 العراق.  –الموصل 
الطل .4 قبل  من  التصريفية  األضافات  وإدراك  إستخدام  في  األخطاء  الموصل  تحليل  جامعة  في  األنكليزية  اللغة  في  المتخصصين  بة 
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 / كلية التربية / جامعة الموصل /الموصل /العراق 2013آذار   26 – 25المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات للمدة  .2
 /كلية اآلداب/جامعة عمر المختار/ طبرق/ليبيا 2011كانون الثاني  18 – 17المؤتمر العلمي األول للغات والفلسفة للمدة  .3
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