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التقرير الختامي والتوصيات الصادرة عن مؤتمر 

" المغة العربية في المؤسسات األردنية، واقعها وسبل النهوض بها " 

عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي السـابع والعشـرين ىذا 
المغة " م، في رحابو، في صورة مؤتمر عممي شعاره 2009/ىـ1430العـام 

 – 8)في المدة " العربية في المؤسسات األردنية، واقعيا وسبل النيوض بيا
. م2009تشرين األول  ( 29 – 27 )ىـ،  1430ذو القعدة  (10

وجاء ىذا المؤتمر منسجمًا مع قرارات القمة العربية التي عقدت في 
م 2009م وفي الدوحة عام 2008م وفي دمشق عام 2007الرياض عام 

" النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة"التي أقرت مشروع 
مؤكدين بذلك دور المغة العربية في الحفاظ عمى ىويتنا العربية، وتوحيد 
األمة العربية ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، وتحقيق التواصل بين أبنائيا، 

باعتبارىا أساس القومية العربية، وعنوان الشخصية العربية وذاتيتيا 
الثقافية، ودورىا في دعم التنمية المستدامة، وكونيا سبيل األمة نحو 

ونصت بنود ". التوجو إلى مجتمع المعرفة والتطور االقتصادي والثقافي
القرار عمى وضع سياسة لغوية قومية وسياسات وطنية متناسقة معيا، 
وخطط لتنفيذىا عن طريق برامج قومية ووطنية، تعالج قضايا المغة 

العربية ذات األولوية في التوجو نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة في 
مجال تحديث مناىج تعميم المغة العربية، واستخدام تقانة المعمومات 

واالتصاالت، وزيادة عدد مؤسساتيا، واعتماد مبدأ التعمم مدى الحياة، 
والعناية بمدرسييا وأساتذتيا، وتعريب العموم والتقنيات وتوطينيا لدى القوى 
العاممة العربية في جميع القطاعات تعميمًا وتأليفًا وترجمة وتعزيِز استعمال 

المغة العربية في اإلعالم واإلعالن، والرقي بيذا االستخدام، ووضع 
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جراءات تنفيذية لذلك ووضِع برامج لتعزيز البحث والتطوير  سياسات وا 
وزيادِة أعداد المؤسسات العاممة في مجال بحوث المغة العربية كي تجاري 
متطمباِت التوجو نحو مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وتنسيق البرامج 
عمى المستوى القومي وتنفيذىا في الجامعات ومعاىد البحوث العربية، 

نشاِء ىيئة تنسيقية عميا من وزارات التعميم العالي والبحث العممي  وا 
والمؤسسات التابعة ليا، تعالج القضايا المغوية ذات البعد التقني، خاصة 

مسائل المصطمحات والذخيرة المغوية والمعاجم، وتعميم المغة، وتقييس 
استعمال المغة العربية في تقنية المعمومات واالتصاالت وتطبيقيا في المغة 
العربية والترجمة الحاسوبية، واعتماد التشكيل في الكتابة، وتعّرف الحرف 

كما نصت ىذه البنود عمى . العربي، ومعالجة الكالم العربي تعّرفًا وتوليداً 
حالليا مكانيا الالئق بيا  إصدار تشريعات وطنية لحماية المغة العربية وا 

في جميع مجاالت حياة أمتنا العممية والعممية، وحددت وسائل التنفيذ 
والجيات الموكل إلييا تنفيذ ىذا المشروع، وكان لمجامع المغة العربية 

. نصيب وافر منيا

وانطالقًا من الفمسفة التي يؤمن بيا مجمع المغة العربية األردني، 
وتقوم عمى أن المغة العربية تمثل الركيزَة األساسية لوحدة أمتنا العربية، 

ووسيمَة التواصل واالتصال بين أبنائيا، والمكَوَن األساس ليويتيا، 
وحاضنَة ثقافتيا وفكرىا، وحافظة تراثيا، وأن المحافظة عمييا والعناية بيا، 

والعمل عمى تطويرىا لمواكبة متطمبات العصر واجب قومي يتطمب أن 
تبذل األمُة بكامل مؤسساتيا الرسمية العامة والخاصة أقصى جيِدىا 

لتحقيقو، لتكون لمغة العربية سيادُتيا واحتراُميا في ديارىا وبين أبنائيا في 
جميع مجاالت حياتيم العممية والعممية، وليكوَن ليا امتداُدىا المغوي خارَج 
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أوطانيا لتصَل إلى مكانة تؤىميا ألن تكون لغة رسمية بين لغات األمم 
. المتحدة والمنظمات الدولية واإلقميمية

درس المجمع ىذا المشروع، وبعث بمقترحاتو إلى أمين عام الجامعة 
العربية وكان من بينيا التوصية بأن يصدر عن القمة العربية التي عقدت 

م قانوٌن لحماية المغة العربية عمى مستوى 2009في الدوحة في شير آذار 
الوطن العربي أسوة بما ىو معمول بو في كثير من دول العالم، وأن 

تصدر تشريعاٌت تمزم األمَة العربية بالعناية بمغتيا، والحفاِظ عمييا، وتعطي 
. حقَّ المتابعة والمساءلة لجيات االختصاص في كل قطر عربي

وانطالقًا من ىذا التوجو العام جاءت فعاليات ىذا المؤتمر التي 
تركزت حول واقع المغة العربية في األردن وسبِل النيوض بيا واشتممت 
عمى تسعة عشر بحثًا في أربعة محاور توزعت عمى سبِع جمسات لمدة 

. ثالثة أيام
: حفل االفتتاح

بدأ حفل افتتاح المؤتمر الساعة التاسعة والنصف بآي من الذكر 
الحكيم، ثم ألقى األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس المجمع كممة 

نجازاتو، ومواسمو الثقافية  االفتتاح، تحدث فييا عن نشأة المجمع وأىدافو وا 
وتجربِة المجمع في تأليف كتب المرحمة األساسية لمغة العربية في بداية 

إن المغة : التسعينيات، وتجربتِو في تعريب العموم األساسية والطبية، وقال
تكتسُب اكتسابًا بالممارسة ومحاكاِة نصوِص المغة العربية الفصيحة 

الجميمة، وبالتعميِم المدرسي الممنيِج والمخطِط لو عن عمٍم ومعرفٍة وخبرٍة 
". في جميع كتب مرحمة التعميم العام
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إن التعبير عن دقائِق الفكر والمعرفِة يقتضي لغًة سميمًة : وقال أيضاً 
والمغُة العربية السميمة ىي . دقيقًة واضحًة، فسالمُة الفكر من سالمة المغة

المغُة الدقيقُة الحيُة النامية التي تستطيع أن تعّبَر عن دقائِق الفكر 
ن ىويَة األمة العربية، . والمعارف اإلنسانية وىي في الوقت نفِسو تكوِّ

وشرياَن الحياة الحضارية والعممية المبدعة، وحقائُق األشياء، وتجاربنا 
العممية والمعرفية القديمة والحديثة تقضي بأنو ال تقدم وال إبداع إال من 

ِِ العروبة  خالل لغة األمة الجامعة، والمغِة العربية الفصيحة، لغِة
. واإلسالم

: م27/10/2009الثالثاء : جمسات اليوم األول

:  الجمسة األولى

عقدت الساعة العاشرة، برئاسة األستاذ الدكتور إسحق أحمد فرحان، 
الترجمة والتعريب وأىميتيما في التنمية "وموضوعيا المحور األول وىو 

وألقيت في ىذه الجمسة ثالثة بحوث " المغوية والحضارية لممجتمع األردني
: ىي

ألقاه األستاذ الدكتور محمد عصفور " الترجمة طريق إلى المستقبل" .1
 .من الجامعة األردنية

اجتياز امتحان الكفاءة بالمغة العربية شرط لمتعيين في المؤسسات " .2
ألقاه األستاذ الدكتور عبداهلل زيد الكيالني من " العامة والخاصة

 .جامعة عمان العربية لمدراسات العميا

ألقاه " دور التخطيط المغوي في خدمة المغة العربية والنيوض بيا"  .3
. األستاذ الدكتور فواز عبد الحق من جامعة آل البيت
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: الجمسة الثانية

عقدت في الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة برئاسة األستاذ 
الدكتور عبد المطيف عربيات، وموضوعيا المحور الثاني من محاور 

، "المغة العربية في التعميم العام، واقعيا وسبل النيوض بيا"المؤتمر، وىو 
: وألقيت في ىذه الجمسة ثالثة بحوث، ىي

من ميارات االتصال إلى جماليات األدب، دراسة في النصوص " .1
ألقاه الدكتور محمد بالل " األدبية لممرحمة الثانوية في المناىج األردنية

 .الجيوسي من جامعة البترا

معمم المغة العربية في التعميم العام، الواقع وسبل النيوض بأدائو " .2
 .ألقاه الدكتور عودة أبو عودة من جامعة الشرق األوسط" التربوي

ألقاه األستاذ " أساليب تعميم المغة العربية ووسائميا في التعميم العام" .3
. الدكتور أمين الكخن من الجامعة األردنية

: الجمسة الثالثة

عقدت في الساعة الرابعة والنصف مساء، برئاسة األستاذ الدكتور 
:  عيد دحيات، وىي استمرار لممحور الثاني، وألقيت فييا ثالثة بحوث، ىي

المستوى المغوي في تعميم مناىج المواد العممية في التعميم العام، " .1
" واقعو وسبل النيوض بو، منياج الفيزياء لمصف العاشر، نموذجاً 

 .ألقاه الدكتور منير شطناوي من الجامعة الياشمية
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برامج تأىيل معممي المغة العربية في الجامعات األردنية، واقعيا " .2
ألقتو الدكتورة خمود العموش من الجامعة " وسبل النيوض بيا

 .الياشمية

تدريس المغات األجنبية في التعميم العام، وأثره في تعميم المغة العربية، " .3
. ألقاه األستاذ الدكتور عبداهلل عويدات، جامعة عمان لمدراسات العميا

م 28/10/2009األربعاء : جمسات اليوم الثاني

: الجمسة الرابعة

عقدت في الساعة التاسعة والنصف برئاسة األستاذ الدكتور عبد 
المغة " المجيد نصير، وموضوعيا المحور الثالث من محاور المؤتمر وىو 

العربية في التعميم الجامعي في الجامعات األردنية، واقعيا وسبل النيوض 
:  وألقيت فييا أربعة بحوث، ىي". بيا

ألقاه األستاذ " تعريب التعميم الجامعي، الجامعة األردنية نموذجاً " .1
. الدكتور حميد الحاج من الجامعة األردنية

ألقاه " خطط المغة العربية في الجامعات األردنية، الواقع وآفاق التطور" .2
 .الدكتور عبد الحميد األقطش من جامعة اليرموك

المغة العربية متطمب جامعي في الجامعات األردنية، واقعيا وسبل " .3
 .ألقاه األستاذ الدكتور زياد الزعبي من جامعة اليرموك" النيوض بيا

الرسائل الجامعية بين الواقع والمأمول، قسم المغة العربية في جامعة " .4
ألقاه األستاذ الدكتور فوزي الشايب من جامعة " اليرموك، نموذجاً 

. اليرموك

: الجمسة الخامسة



 

 787 

عقدت في الساعة الثانية عشرة وخمس وأربعين دقيقة برئاسة األستاذ 
: الدكتور بشار عواد، وألقي فييا بحثان ىما

" المغة العربية في كميات الحقوق األردنية، واقعيا وسبل النيوض بيا" .1
 .ألقاه األستاذ الدكتور كامل السعيد من الجامعة األردنية

المسانيات الحديثة في الجامعات األردنية، وأثرىا في تنمية المغة " .2
ألقاه األستاذ الدكتور " العربية ومعالجة قضاياىا، الواقع وسبل النيوض

. سمير استيتية من جامعة اليرموك

: الجمسة السادسة

عقدت في الساعة الرابعة والنصف مساًء، برئاسة األستاذ الدكتور 
المغة "يوسف بكار، وموضوعيا المحور الرابع من محاور المؤتمر، وىو 

" العربية في المؤسسات اإلعالمية والرسمية، واقعيا وسبل النيوض بيا
:  وألقي فييا بحثان ىما

المغة العربية في الشبكة العنكبوتية العالمية في المؤسسات األردنية،  " .1
ألقاه الدكتور رائد عكاشة من جامعة " واقعيا وسبل النيوض بيا

 .اإلسراء

المغة العربية في برامج األطفال في مؤسسات اإلعالم األردنية، " .2
لمدكتور ناصر شبانة وألقاه باإلنابة " واقعيا وسبل النيوض بيا

 .الدكتور إبراىيم خميل من جامعة اإلسراء
 

م 29/10/2009الخميس : جمسات اليوم الثالث
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: الجمسة السابعة

عقدت في الساعة التاسعة والنصـف برئاسة األستاذ الدكتور عبد 
:  القادر عابد، استكمااًل لممحور الرابع، وألقي فييا بحثان ىما

المغة العربية في الصحف اليومية واألسبوعية في األردن، واقعيا " .1
 .لألستاذ الدكتور خالد جبر من جامعة البترا" وسبل النيوض بيا

المغة العربية في الدواوين والمخاطبات والمراسالت في المؤسسات " .2
ألقاه األستاذ الدكتور " العامة والخاصة، واقعيا وسبل النيوض بيا

. سمير الدروبي من جامعة مؤتة

: الجمسة الختامية

عقد المؤتمر جمستو الختامية الساعـة الحادية عشرة، برئاسة األستاذ 
:  الدكتور عبد الكريم خميفة، رئيس المجمع استمع فييا الحاضرون إلى

كممـة مجمـع المغـة العربيـة األردني، ألقاىـا األستاذ الدكتور عبد الجميل  -
. عبد الميدي، عضو المجمع

التقرير الختامي والتوصيات الصادرة عن المؤتمر، ألقاه الدكتور عبد  -
. الحميد الفالح، األمين العام لممجمع
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التوجهات العامة لممؤتمر 
 

برز من خالل فعاليات ىذا المؤتمر أن المشاركين مصرون عمى 
مطمب التعريب الشامل لمعموم والمعارف اإلنسانية، وأن الترجمة من أىم 

روافد التعريب، وأن التعريب موضوع سياسي أكاديمي، وأنو ضرورة قومية 
وحتمية نظرًا لتعدد مصادر المعرفة وتنوع حقوليا ومجاالتيا، وفيو إغناًء 
لمغة العربية بما يمكنيا من أداء دورىا الحضاري والتنموي في المجاالت 

. التربوية والعممية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية

وأكدت فعاليات المؤتمر أن المغة العربية تواجو تحديات كثيرة داخمية 
وخارجية في ىذا العصر، عصر العولمة، تتمثل التحديات الداخمية في 
مناىجيا وطرق تدريسيا ووسائل تعميميا وأساليب تقويميا، ورفع كفاءة 

معممييا، وتتمثل التحديات الخارجية في االزدواجية المغوية وتدريس المغات 
األجنبية في مراحل التعميم األولى، وشيوع الميجات العامية، وعدم االلتزام 
بالتشريعات الخاصة بالمحافظة عمى المغة العربية في مؤسساتنا التعميمية 

واألكاديمية والخدمية، وعدم إصدار قانون المغة العربية أسوة بما ىو 
. معمول بو في كثير من دول العالم

ويدعو ىذا كمو إلى وضع استراتيجية لغوية من خالل تخطيط لغوي 
شامل، وأجمع المشاركون عمى أن الفرصة مييأة لوضع سياسة لغوية 
متكاممة تحدد أىدافيا وغاياتيا ووسائل تنفيذىا والمشكالت التي تواجو 
. المغة العربية في مراحل التعميم المختمفة وتقترح الحمول الكفيمة بنجاحيا

وتشارك فييا جميع مؤسسات الدولة الرسمية والتعميمية واألكاديمية والثقافية 
. واإلعالمية والخدمية، ومؤسسات المجتمع المدني
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وبرز من خالل البحوث وآراء المشاركين والمناقشين أن المغة العربية 
تواجو أزمة لغوية في مجال تكنولوجيا المعمومات، وعميو يجب أن تتضافر 
جيود المغويين وجيود الحاسوبيين لحل المشكالت التقنية التي تواجييا في 
المجاالت المعجمية والصرفية والنحوية والداللية واإلمالئية وشكل الحرف 

العربي وغيِرىا لتتمكن من الدخول في نادي المغات العالمي، ولتؤدي 
. دورىا في بناء الحضارة اإلنسانية

ويسجل المشاركون تقديرىم واعتزازىم بقرار قادة األمة العربية في 
الدورة الحادية والعشرين لمجمس الجامعة العربية التي عقدت في الدوحة 

النيوض بالمغة العربية لمتوجو "م بتبني مشروع 2009في شير آذار سنة 
يالء المغة العربية اىتمامًا ورعاية خاصة، " نحو مجتمع المعرفة وا 

باعتبارىا وعاء لمفكر والثقافة العربية، والرتباطيا بتاريخنا وثقافتنا وىويتنا "
لتكون مواكبة لمتطور العممي والمعرفي في عصر تكنولوجيا المعمومات، 

ولتصبح أداة تحديث في وجو محاوالت التغريب والتشويو التي تتعرض ليا 
". ثقافتنا العربية

ويييبون باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وبالمنظمة العربية 
. لمتربية والثقافة والعموم لمعمل الجاد لتنفيذ ىذا المشروع القومي الميم

وفي ضوء التوجيات العامة، وانطالقًا من البحوث والمناقشات التي 
أعقبتيا فقد انتيى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات، عمى النحو 

: اآلتي
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التوصيــات 
 

، كما ىو إصدار قانون لحماية المغة العربيةيؤكد المشاركون أىميَة  .1
معمول بو في كثير من دول العالم التي تحافظ عمى لغتيا، 

ويأممون من السمطة التنفيذية والسمطة التشريعية اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة الستصدار اإلرادة الممكية السامية بقانون المغة العربية 
الذي رفعو مجمع المغة العربية األردني منذ سنوات إلى مجمس 

 .الوزراء

الترجمة رافد ميم من روافد المعرفة اإلنسانية، وعمى وزارة الثقافة  .2
والجامعات الرسمية والخاصة ومجمع المغة العربية األردني 

لوضع والجمعيات األردنية ذات العالقة التعاون والتنسيق 
لييا  استراتيجية وطنية متكاممة لبرنامج وطني لمترجمة من العربية وا 
لما في ذلك من إغناٍء لمغة العربية، وتيسيِر سبل اإلفادة مما ينتجو 

 .اآلخرون في حقول المعرفة المتعددة

وضع استراتيجية لتخطيط لغوي النيوض بالمغة العربية يحتاج إلى  .3
، تشارك فيو وزارة شامل لنظامنا التعميمي في مراحمو المتعددة

التربية والتعميم ووزارة الثقافة ومجمع المغة العربية األردني وأقسام 
المغة العربية في الجامعات الرسمية والخاصة ومركز تنمية الموارد 
البشرية والمؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية 

 .والعممية

الكفاءة المغوية بالمغة العربية مطمب قومي وحق من حقوق  .4
المواطن العربي عامة واألردني خاصة، أكده الدستوُر األردني 
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والقوانيُن والتشريعاُت المنبثقُة عنو، ولتحقيِق ىذا يوصي المشاركون 
بأن يعمل مجمع المغة العربية األردني بالتعاون مع المختصين في 
الجامعات األردنية في مجال القياس والتقويم ووزارة التربية والتعميم 

وضع امتحان الكفاءة المغوية في وديوان الخدمة المدنية، عمى 
المغة العربية ليكون شرطًا لمتعيين في المؤسسات العامة والخاصة، 

 .والقبول في الجامعات وكميات المجتمع

إلعادة النظر يتوجو المشاركون بالتوصية إلى وزارة التربية والتعميم  .5
 :في عناصر المنظومة التربوية من حيث

، واختياُر نصوصيا تطوير المناىج التعميمية والكتب المدرسية -أ 
بما يتالءم والفئات العمرية لكل مرحمة، آخذين بعين االعتبار 
األسَس النفسيَة والفنيَة واالستراتيجياِت التعميميَة المعتمدَة في 
الكتب التعميمية العالمية لتنمية الذائقة الجمالية في وجوىيا 

التشكيمية والموسيقية والمغوية، واالعتناء بإخراج ىذه : المختمفة
الكتب إخراجًا فنيًا رفيعًا باستعمال الصور واأللوان وحسن 

 .الطباعة ليكون الكتاب مشوقًا لمطالب

مستوى رفيع الختيار وضع معايير تربوية وعممية ذاُت  -ب 
 لتوفير الكفاءات العممية والتربوية القيادية المعممين عند التعيين

في الميدان، واعتباُر التعميم مينًة كريمًة وليست وظيفًة عادية، 
والعمُل عمى توفير الحوافز المادية والمعنوية لممعممين لخمق 

بيئٍة تعميميٍة متوازنٍة ومستدامٍة وتوفيُر حياة كريمة ليم، ووضُع 
تشريعات رسمية تعمل عمى تحسين أوضاع المعممين المادّية، 
حتى تغدَو مينة التعميم مطمحًا لممعممين العاممين عمى خدمة 
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أمتيم ولغتيم، وتجعل من المعمم شخصية اجتماعية مرموقة 
 .ينظر إليو بإجالل واحترام

تأىيل المعممين في جميع مراحل التعميم تأىياًل تربويًا وعمميًا  -ج 
، وعقد الدورات المستمرة الطالعيم عمى األساليب ولغويًا كافياً 

 .المتجددة في التعميم

اإلفادة من النظريات التربوية الحديثة ونظريات عمم النفس  -د 
، واإلفادة مما المغوي في تعميم المغات وتحديث طرائق التدريس

تقدمو التقنية الحديثة من حاسوب وشبكة عنكبوتية من وسائل 
 .ميمة في تعميم المغة العربية وتعمميا

 والتركيز عمى قياس الميارات العقمية العناية بأساليب التقويم -ه 
 .العميا من فيم واستقراء واستنتاج ومقارنة وتعميل وتحميل ونقد

، وأخذىا عمى محمل الجد االىتمام بعممية اإلشراف التربوي -و 
 .لتؤدي دوَرىا في إنجاح العممية التعميمية التعممية

إلزام معممي المغة العربية ومعممي المواد الدراسية األخرى  -ز 
 في أثناء التدريس إذ إن جميع استعمال المغة العربية السميمة

معممي المواد الدراسية ىم معممون لمغة العربية، وتشجيع 
 .الطالب عمى استعمال المغة السميمة

 التي تأكد أثرىا إعادة النظر في التشريعات والتعميمات التربوية -ح 
السمبي عمى العممية التعميمية التعممية وبخاصة المتعمقة منيا 

 .بالنجاح والرسوب
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 وتشجيع زيادة العناية واالىتمام باألنشطة المرافقة لممنياج -ط 
الطالب عمى المطالعة الحرة وتفعيل دور المكتبات المدرسية، 
والمشاركة في اإلذاعة المدرسية والكممات الصباحية ومجالت 

 .الحائط وغيرىا

أن يعمل مجمع المغة العربية األردني عمى وضع معجم  -ي 
، وفق المنيجية الحديثة في مدرسي حديث لمرحمة التعميم العام

وضع المعجمات، وأن يزود بالتعريفات والصور، ليكون ىذا 
المعجم أداة تعميمية وتثقيفية ممتازة، وأن يخرج عمى شكل 
لكتروني، وأن ييسر المجمع اإلفادة منو عن طريق  ورقي وا 

 .وضعو عمى موقعو اإللكتروني

يتوجو المشاركون إلى رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة باتخاذ  .6
المغة العربية لغة التدريس والبحث العممي القرارات الالزمة لجعل 

في كل التخصصات الجامعية واالرتقاء بمستوى خريجي طمبة 
 :أقسام المغة العربية، وذلك من خالل

تفعيل التشريعات التي نص عمييا قانون الجامعات األردنية فيما  -أ 
 . يتعمق بمغة التدريس وىي المغة العربية

 في ضوء تعدد مصادر التعريب ضرورة قومية وحتمية عممية -ب 
المعرفة وتنوعيا، وعمى الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات 
المدنية ذات العالقة وبالتعاون مع مجمع المغة العربية األردني 

غناء المكتبة  وضع استراتيجية وطنية لتعريب التعميم الجامعي، وا 
واإلفادة مما تقدمو التقنية الحديثة، . العممية بالمصادر والمراجع

في مجال التعريب والترجمة، وتوفير الحوافز المادية والمعنوية 
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واألكاديمية المجزية ألعضاء ىيئة التدريس ولممشتغمين في 
 .التعريب

 إنشاء بنك لممصطمحات بالتعاون مع مجمع المغة العربية األردني -ج 
لتسييل عممية التعريب والترجمة، وتزويد القائمين عمييا بما 

 .يحتاجون إليو من مقابالت عربية لمصطمحات أجنبية

 كمًا وكيفًا بما يستجيب العمل عمى تطوير تدريس الترجمة الفورية -د 
 .لمحاجات الحالية والمستقبمية

إضافة مادة إجبارية إلى خطة كل قسم من أقسام الكميات العممية  -ه 
لدراسة الجيود التي بذليا العمماء المسممون في كل حقل من 

تعزيز االنتماء إلى : ، وذلك لتحقيق ىدفين، األولالحقول العممية
حضارة ىذه األمة، والثاني إكساب الطالب ميارات لغوية 

وأسموبية ومصطمحية تمكنو من المشاركة في نقل ما توصل إليو 
 .الفكر اإلنساني في مجال تخصصو إلى المغة العربية

إعادة النظر في خطط أقسام المغة العربية لزيادة عدد الساعات  -و 
 لمواد التخصص اإلجبارية في المغة العربية بما يحقق المعتمدة

لمطالب تحصياًل كافيًا إلتقان ميارات المغة العربية، واالرتقاء 
وربط منح الدرجة الجامعية األولى بمعدل . بمستوى الخريجين

التخصص والعمل عمى توحيد ىذه الخطط في الجامعات األردنية 
 .الرسمية والخاصة

توجيو موضوعات رسائل الماجستير والدكتوراه في أقسام المغة  -ز 
العربية إلى دراسة ما تواجيو المغة العربية من مشكالت لغوية 

، وتأىيل جيل من الخريجين يتقنون التعامل مع داخمية وخارجية
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تكنولوجيا المعمومات وحل المشكالت المعجمية والصرفية 
والنحوية والداللية وتطوير الحرف العربي بالتعاون مع 

الحاسوبيين لخدمة المغة العربية تقنيًا وجعل الحاسوب مطواعًا 
لمعربية في تدريسيا واستنباط قواعد لغوية حديثة، وىذا يقتضي 

 .التعاون مع أقسام أخرى ليا صمة وثيقة بذلك

أن تكون الخطط الدراسية في العموم المسانية في أقسام المغة  -ح 
، وأن تركز عمى النظرية العربية شاممة لمفروع المسانية المختمفة

والتطبيق، وال بد من إعداد الكوادر العممية المؤىمة تأىياًل 
تخصصيًا في الفروع المسانية كافة، وذلك بابتعاث المتميزين من 

طمبة المغة العربية إلى الجامعات الغربية العريقة في تدريس 
 .المسانيات

 في الجامعات إعادة النظر في المغة العربية، متطمبًا جامعياً - ي
خراجيا وأساليب تدريسيا،  األردنية، من حيث أىدافيا ومادتيا وا 

ومدى مالءمتيا لتخصصات الطمبة، وتحقيق الفائدة المرجّوة لرفع 
. مستوى األداء المغوي لدى الطمبة

إعادة النظر في عدد ساعات مواد المغة العربية التي تدرس في  - ك
كميات الحقوق والشريعة في الجامعات الرسمية والخاصة والعمل 

عمى زيادتيا بما ييئ لطمبتيا مستوى لغويًا عاليًا، لما ليذه الكميات 
 .من أثر في حياة المواطن من الناحية الدينية واالجتماعية

المؤسسات اإلعالمية بأشكاليا وأنواعيا المتعددة وسيمة فاعمة في . 7 
تعميم المغة العربية وتعمميا إذا استخدمت استخدامًا صحيحًا 

جميع المؤسسات وموجيًا، ويتوجو المشاركون في ىذا المؤتمر إلى 
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اإلعالمية الصحفية والتمفازية والفضائية واإلذاعات لمعناية بالمغة 
: العربية واحتراميا والرقي بمستواىا، وذلك من خالل

االىتمام بإنتاج البرامج التمفازية الموجة لألطفال لغة ومضمونًا وفنًا، . أ
باالعتماد عمى تخطيط محكم ومشاركة جادة من خبراء لغويين 
وأدباء وعمماء ومخرجين أكفياء لموصول إلى نص جيد يمنح 

األطفال والمستمعين والمشاىدين اكتساب ميارات لغوية عالية ومتعة 
. أدبية وعممية راقية وغيرىا

التخمص من االزدواجية المغوية، وذلك بالتخمي عن العامية . ب
والتركيز عمى المغة العربية السميمة في كل ما تبثو وتنشره وتذيعو 
عالنات ومسمسالت ولقاءات ومقاالت  ىذه الوسائل من دعايات وا 

. وبرامج متعددة

عقد دورات لغوية لمعاممين في ىذه المؤسسات لالرتقاء بمستواىم . ج
المغوي مما يمكنيم من أداء عمميم اإلعالمي عمى أحسن وجو، 

وذلك بالتعاون مع مجمع المغة العربية األردني وأقسام المغة العربية 
في الجامعات الرسمية والخاصة، واتحاد الكتاب ورابطة الكتاب 

. وغيرىا من المؤسسات ذات العالقة

الطمب إلى المؤسسات العامة والخاصة التزام المغة العربية في  -د 
مواقعيا اإللكترونية وتشجيع استعمال المغة العربية في ىذه المواقع 

لما في ذلك من احترام لمغة العربية وتقديم خدمات أفضل 
 .لمجميور
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دعوة دائرة المطبوعات والنشر ودائرة المكتبة الوطنية إلى وضع  -ه 
خطة يمزمان بيا أي مؤلف تقديم ما يثبت أن كتابو قد خضع إلى 

 .تحرير لغوٍي دقيق قبل إجازتو وتصنيفو

 المغة بمجمع" المغة العربية واإلعالم"تشكيل لجنة خاصة لشؤون - و
العربية األردني، يكون من ميماتيا متابعة لغة اإلعالم في األردن، 

والتنسيق مع المؤسسات اإلعالمية لتحقيق االرتقاء المنشود، 
نجاز معجم خاص باإلعالم ومصطمحاتو، ودليل لغوي مرشد  وا 

لمكتّاب واإلعالميين في قضايا اإلمالء والنحو والتراكيب 
 .والمصطمحات األجنبية

دعوة الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة إلى رفع مستوى المغة  .8
العربية في دواوينيا ومخاطباتيا ومراسالتيا واالرتقاء بأسموبيا 

وخمو تراكيبيا من األخطاء المغوية، وىذا يتطمب تعيين محررين 
لغويين ومنشئين ممن تتوفر فييم القدرة والكفاءة المغوية، والعمل 
 .عمى عقد الدورات المغوية لمعاممين فييا لالرتقاء بمستواىم المغوي

دعوة المؤسسات اإلعالمية والتربوية والتعميمية واألكاديمية  .9
والدينية ومجمع المغة العربية األردني ووزارة الثقافة ووزارة األوقاف 
والشؤون والمقدسات اإلسالمية ومؤسسات المجتمع المدني لتنظيم 
حممة وطنية عامة لتوعية المواطنين باحترام المغة العربية وبيان 

أىميتيا في بناء الشخصية العربية ودورىا في بناء المجتمع فكريًا 
 . وسياسيًا وثقافيًا واجتماعيًا وعقديًا وتربويًا وحضارياً 

وختامًا فإن مجمع المغة العربية األردني يتقدم بالشكر الجزيل إلى 
لى السيدات والسادة الذين  العمماء األفاضل المشاركين في ىذا المؤتمر وا 
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شاركوا في إغناء ىذا المؤتمر بمناقشاتيم وتعقيباتيم مما ساعد عمى 
إنجاحو، والشكر موصول إلى كل من ساىم من قريب أو بعيد في إعداد 

. المؤتمر وتنفيذه
. والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو
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 الّتعقيبات والمناقشات

سمير الدروبي . د.أ

اقترح إضافة اسم المجمس األعمى لمعموم والتكنولوجيا لمدوائر الميتمَّة بالمغة 
العربية، حيث أن ليذا المجمس اىتمامًا بدأ جادًَّا وفاعاًل بالمغة العربية، وشكَّل لجنًة 

ُعميا بمشاركة أساتذة من الجامعات في مختمف التخصصات لمنظر في العموم 
وقد وضعت ىذه المجنة االىتمام بالمغة العربية .  اإلنسانية واالجتماعية والمغويات

.   عمى رأس أولوياتيا واىتمَّت أيضًا بتعريب العموم والترجمة

ويرى أن يصدر المجمع مصطمحًا أصياًل ودقيقًا بداًل من مصطمح الترجمة 
الفورية، ويقترح أن يكون الترجمة المسانية؛ ألن األصول القديمة تذكر ىذا 

.   المصطمح وتعّززه، فيي ترجمة بالمسان، والترجمة الفورية قد تكون داللتيا بعيدة

حميد الحاج . د.أ

أثنى عمى التوصيات الصادرة، واقترح إضافة توصية بخصوص إنشاء 
.   قواعد بيانات لممعنيين بالتعريب الجامعي وتكوين رابطة فيما بينيم

سعود عبد الجابر . د

اقترح توصية بخصوص التحقيق واالىتمام بو، سواء من المجمع أم من 
.   الجامعات والتعاون بين المجمع واألساتذة المختصين في ىذا المجال

، ورأى أن ُيستبدل بامتحان آخر (التوفل)واقترح توصيًة أخرى بشأن امتحان 
.   في المغة العربية
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عبداهلل الكيالني . د.أ

يرجو أن تمقى ىذه التوصيات الشاممة طريقيا لمتنفيذ وتجد متابعًة ِلتُنَشر في 
الصحف المحمية، ويقترح أن ُتعمَّم عمى الزمالء ليختار ُكلٌّ منيم موضوعًا منيا 
يحاول معالجتو من خالل الصحف المحمية، وتشكيل رأي عام ضاغط لنقل ىذه 

.   التوصيات إلى ممارسات عممية

إسحق الفرحان . د. أ

يقترح أن تكون ىذه التوصيات نقطًة عمى جدول أعمال مجمس المجمع 
.   لمتابعة كل توصية واالتِّصال بالمعنيين لتنفيذىا

تعقيب األستاذ الدكتور عبد الكريم خميفة في نهاية المؤتمر 

في نياية الحديث وبعد انتياء المناقشات، اختتم األستاذ الدكتور عبد الكريم 
خميفة الموسم الثقافي السابع والعشرين بتوجيو الشكر لألساتذة العمماء الذين قدَّموا 

 الذين كان لجيودىم مكانٌة متميزٌة في قيادة –بحوثًا قيِّمة، ولرؤساء الجمسات 
 ولجميع المشاركين الذين أغنوا ىذا المؤتمر بأفكارىم وآرائيم –المناقشات 

.   ومناقشاتيم وتعميقاتيم

وتقدَّم بشكر خاٍص لطمبة الدراسات العميا الذين حضروا الجمسات المسائية 
، أثرت المؤتمر .   وشاركوا في التعميقات والمناقشات واالستفسارات التي، ال شكَّ

خميفة إلى الخطر الكبير الذي يحيق بالعربية من كل جية، فالعربية . ونوَّه د
ُتجابو المكائد والحرب العمنية المصحوبة بالحمالت العسكرية واالستعمارية التي 

تعيدنا إلى زمن الحمالت االستعمارية في القرن التاسع عشر، كما نشيد اآلن في 
.   العراق وفمسطين وفي شتَّى أنحاء العالم
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و نداًء إلى إخواننا الذين تذلُّ المغة العربية في صدورىم وعمى ألسنتيم،  ووجَّ
أن يعودوا إلى صواب العمم والفكر والقوميَّة والعقيدة، فالعربية ُتحاَرب ألنيا لغة 

نما تخصُّ ُكلَّ المسممين؛ فيذا االمتياز  اإلسالم وألنيا ال تخصُّ العرب وحسب، وا 
وودَّع الحاضرين عمى أمل المقاء بيم في . الذي تتمتَّع بو العربية ىو ما يخيفيم

. عاٍم قادم تكون فيو األمة العربية بمغتيا ودينيا أقوى وأكثر إشراقاً 
 


