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د .عبدالرحم ــن الش ــامي ،أس ــتاذ الصحاف ــة
التليفزيونيـــة واإلذاعيـــة المشـــارك ،قســـم
اإلعالم ،جامعة قطر
هيئة التحرير
 .1أ.د .محمــد قيــراط ،أســتاذ العالقــات
العامــة واالتصــال الجماهيــري ،قســم
اإلعالم ،جامعة قطر
 .2د .لــؤي خليــل ،أســتاذ األدب القديــم
المشــارك ،قســم اللغــة العربيــة ،جامعة
قطر
 .3د .امتنــان الصمــادي ،أســتاذة األدب
العربــي الحديــث المشــارك ،قســم
اللغة العربية ،جامعة قطر
 .4د .عمــاد عبــد اللطيــف ،أســتاذ البالغــة
وتحليــل الخطــاب المشــارك ،قســم
اللغة العربية ،جامعة قطر
 .5د .ايلــي الربضــي ،أســتاذ اللغويــات
المشــارك ،قســم األدب اإلنجليــزي
واللغويات ،جامعة قطر
 .6د .إيرين ثيودوروبولو ،أستاذ اللغويات
االجتماعيــة المشـــارك ،قســم األدب
اإلنجليزي واللغويات ،جامعة قطر
 .7د .نــورة الخنجــي ،أســتاذ الســرديات
العربيــة الحديثــة المشــارك ،قســم
اللغة العربية ،جامعة قطر
الهيئة االستشارية
 .1أ .د .إبراهيــم عبــد الرحيــم الســعافين،
الجامعــة األردنيــة ،المملكــة األردنيــة
الهاشمية
 .2أ .د .إبراهيــم غلــوم ،جامعــة البحريــن،
مملكة البحرين
 .3أ .د .حميد دباشي ،جامعة كولومبيا،
الواليات المتحدة األمريكية ،ومعهد
الدوحة للدراسات العليا ،دولة قطر

 .4أ .د .خالــد أبــو الليــل ،جامعــة القاهرة،
جمهورية مصر العربية
 .5أ .د .س ــعيد يقطي ــن ،جامع ــة تط ــوان،
المملكة المغربية
 .6أ .د .شــهيرة فهمــي ،جامعــة أريزونــا،
الواليات المتحدة األمريكية
 .7أ .د .عبـــد الحكيـــم راضـــي ،جامعـــة
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
 .8أ .د .عبدالله الكندي ،جامعة السلطان
قابوس ،سلطنة عمان
 .9أ .د .عزيــز ثابــت ،الجامعــة العربيــة
المفتوحة ،دولة الكويت
 .10أ .د .فــواز عبدالحــق الزبــون ،الجامعــة
الهاشــمية ،المملكــة األردنيــة
الهاشمية
 .11أ .د .مــاري تريــز عبدالمســيح ،جامعــة
القاهرة ،جمهورية مصر العربية
 .12أ .د .محمــد الصرايــرة ،جامعــة البتراء،
المملكة األردنية الهاشمية
 .13أ .د .محمــد حســان الطيــان ،الجامعــة
العربية المفتوحة ،دولة الكويت
 .14أ .د .محمــد عبدالرحيــم كافــود ،وزيــر
الثقافــة األســبق ،وزيــر التربيــة
والتعليم األسبق ،دولة قطر
 .15أ .د .نبيــل دجانــي ،الجامعــة
األمريكية ،بيروت ،لبنان
 .16أ .د .هش ــام مصب ــاح ،جامع ــة ن ــورث
وســـت ســـتيت ،الواليـــات المتحـــدة
األمريكية
 .17أ .د .ياسر سليمان ،معهد الدوحة
للدراسات العليا ،دولة قطر ،وجامعة
كامبريدج ،المملكة المتحدة
 .18أ .د .يوســف فرحــان بــدر ،جامعــة
اليرموك ،المملكة األردنية الهاشمية

