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 التقرير الختامي والتوصيات للموسم الثقافي الثالثين

" سبل النهوض باللغة العربية"

عقد مجمع المغة العربية األردني موسمو الثقافي الثالثين ىذا العام 
سبل "م، في رحابو، عمى صورة مؤتمـر عممي شـعاره 2012/ىـ1434

ىـ،                1434محرم (8-6)في المـدة " النيوض بالمغة العربية
. م2012تشرين الثاني  (22 –20)

وجاء اختيار ىذا العنوان حرصًا من المجمع عمى المشاركة الفاعمة 
في كل المشروعات والتوجيات األردنية والعربية التي تسعى لمحفاظ عمى 

عالء شأنيا ودعميا تعزيزًا لميوية القومية والتنمية  المغة العربية، وا 
المجتمعية، والعمل عمى وضع سياسة لغوية تعميمية واضحة المعالم 

. واألىداف
حفل االفتتاح 

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

 عمى يرتكز الذي" العربية المغة قانون "إصداراالفتتاح، تحدث فييا عن 
 الدولة دين اإلسالم أن عمى تنصُّص  التي األردني الدستور من الثانية المادة

 تطبيق عمى القادر وحده ىو التنفيذ موضع ووضعو... لغتيا والعربية
خالص بصدقٍق  تنفيذه وأن... العربية بالمغة النيوض وسائل  الكفيل ىو وا 

 .والفكري واألدبي العممي اإلبداع في حية مجاالت إلى باالنتقال

 مجمس قرار لتنفيذ منو إسياماً  المؤتمر ىذا موضوع المجمع اختار :قالو
 في عقدت التي العشرين العادية دورتو في القمة مستوى عمى العربية الدول جامعة
 نحو لمتوجو العربية بالمغة النيوض "مشروع عمى فييا ووافق م،2008 عام دمشق
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 بالمغة لمنيوض أردنية وطنية لجنة تشكيل عمى الموافقة فتمت ،"المعرفة مجتمع
 األساتذة من عشرة وعضوية المجمع رئيس برئاسة المعرفة مجتمع نحو العربية
 .خارجو ومن المجمع أعضاء من األعالم

 وفي إطار معالجة القضايا التي تواجييا المغة العربية من حيث الواقع 
: ودراستيا دراسة ميدانية وتحميميا واقتراح الحمول المناسبة، قال األستاذ الرئيس

اختارت المجنة الوطنية األردنية لمنيوض بالمغة العربية، أن تعمل في ىذا المجال 
العممي، َفَتَبنَّْت عدة مشروعات ميمة عكفت عمى إنجازىا؛ إذ إن القاعدة األساسية 

تتمثل في معرفة الواقع كما ىو بدراسة عممية ميدانية تحميمية لمتمكن من اقتراح 
... الحمول وبالتالي تحديد وسائل التنفيذ

وأشار إلى أن المجنة الوطنية بعد أن قطعت شوطًا حميدًا في  إنجاز 
مشروعاتيا البحثية، رأت أن جميع ىذه الجيود تتطمب وجود تشريعاتٍق 
محددة تصدر عن الدولة في أعمى أجيزتيا التشريعية والتنفيذية، توجب 

 .تطبيقيا وتمزم استعماليا

وقد اشتمل ىذا المؤتمر عمى ثمانية عشر بحثًا، توزعت عمى تسع 
: جمسات وجمسة ختامية في مدة ثالثة أيام، وذلك عمى النحو اآلتي

م 20/11/2012الثالثاء : جلسات اليوم األول

: الجلسة األولى

ُعقدت في الساعة العاشرة والنصف، برئاسة األستاذ الدكتور إسحق 
أحمد فرحان، عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي في ىذه الجمسة 

 :بحثان، ىما

، عضو ، إعداد األستاذ الدكتور خالد الكركي"المغة وىوية األمة" .ٔ
 .مجمع المغة العربية األردني
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، إعداد األستاذ الدكتور زياد "المغة فكر وثقافة وتكوين حضاري" .ٕ
 .  جامعة اليرموك/ الزعبي

: الجلسة الثانية

عقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة األستاذ الدكتور عبدالمطيف 
: عربيات عضو مجمع المغة العربية األردني، وألقي فييا بحثان، ىما

، إعداد الدكتور عودة أبو "أييما يصنع اآلخر؟: األمة والمغة العربية" .ٔ
 .عودة، عضو مجمع المغة العربية األردني

، إعداد "االعتزاز بالمغة العربية أساس في تشكيل شخصية الفرد" .ٕ
 . الجامعة الياشمية/ الدكتورة إيمان الكيالني

: الجلسة الثالثة

عقدت في الساعة الثالثة مساًء، برئاسة األستاذ الدكتور بشار عواد، 
: وألقي فييا بحثان، ىما

، إعداد "الشباب وأثرىم في التوعية المغوية واالعتزاز بالمغة العربية" .1
األستاذ صائب الحسن، المدير العام لييئة شباب كمنا األردن، 
ألقاىا باإلنابة عنو األستاذ عبدالرحيم زواىرة، منسق محافظة 

 .الزرقاء

، إعداد الدكتور "المدرسة ودورىا في اكتساب الميارات المغوية" .2
 .وزارة التربية والتعميم/ منذر الشبول، مدير التعميم العام

عرض تجربة حول توظيف وسائل االتصال الحديثة في تعميم المغة - "
،  الميندس محمد حاتم البشتاوي، شركة دار "العربية في الطفولة المبكرة

 .اليدىد لممحتوى اإلبداعي لألطفال
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م 21/11/2012األربعاء : جلسات اليوم الثاني

: الجلسة الرابعة

عقدت في الساعة العاشرة، برئاسة األستاذ الدكتور محمد عدنان 
: البخيت، وألقي فييا بحثان، ىما

الوسائل التعميمية الحديثة وأىميتيا في تطوير أساليب تدريس المغة " .ٔ
 .جامعة مؤتة/ ، إعداد األستاذ الدكتور يحيى عبابنة"العربية

نقابة المعممين ودورىا في مستوى األداء المغوي لدى المعممين في " .ٕ
، إعداد السيدة ىدى العتوم، نائب أمين سر "مرحمة التعميم العام

 .نقابة المعممين ورئيسة لجنة التأىيل والتدريب في النقابة

: الجلسة الخامسة

عقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة األستاذ الدكتور خالد الكركي، وألقي 
: فييا ثالثة أبحاث، ىي

وزارة / ، إعداد الدكتور منذر زيتون"األسرة ودورىا في إغناء لغة أبنائيا" .ٔ
. التنمية االجتماعية

، "المؤسسات الفكرية والثقافية وأثرىا في خدمة المغة العربية الفصيحة" .ٕ
 .المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي/ إعداد الدكتور رائد عكاشة

، "وزارة األوقاف ومؤسساتيا وأثرىا في تعزيز االنتماء إلى المغة العربية" .ٖ
وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات / إعداد الدكتور عبدالرحمن إبداح

. اإلسالمية
 :الجلسة السادسة
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عقدت في الساعة الثالثة مساء، برئاسة األستاذ الدكتور عبدالمجيد نصير، 
: وألقي فييا بحثان، ىما

نقابة األطباء ودورىا في تعزيز استخدام المغة العربية السميمة " .ٔ
، إعداد األستاذة الدكتورة سرى سبع العيش، عضو مجمع "(الفصيحة)

. المغة العربية األردني

نقابة الميندسين ودورىا في تعزيز استخدام المغة العربية السميمة " .ٕ
نقابة الميندسين / ، إعداد الميندس حاتم البشتاوي"(الفصيحة)

 .األردنيين

م 22/11/2012الخميس :جلسات اليوم الثالث

 :الجلسة السابعة

عقدت في الساعة العاشرة صباحًا، برئاسة األستاذ الدكتور محمد إبراىيم 
: حور، وألقي فييا بحثان، ىما

، إعداد األستاذ محمود أبو فروة "وسائل اإلعالم والتوعية المغوية ونشرىا" .ٔ
 .FMالرجبي، مدير برامج إذاعة حياة 

واقعيا وسبل النيوض : العربية في وسائل التواصل االجتماعي الحديثة" .ٕ
جامعة / ، إعداد الدكتور وليد العناتي والدكتور إبراىيم حسين خميل"بيا

.  جامعة فيالدلفيا/ البترا، والدكتور يوسف ربابعة
 :الجلسة الثامنة

عقدت في الساعة الثانية عشرة، برئاسة األستاذ الدكتور عبدالجميل 
: عبدالميدي، وألقي فييا بحثان، ىما
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، إعداد األستاذ الدكتور "دور الجامعة في تعزيز القدرة المغوية وتطويرىا" .ٔ
. وليد خالص

دور النشر وأىميتيا في توجيو أفراد المجتمع نحو االعتزاز بالمغة " .ٕ
. دار المأمون لمنشر والتوزيع/ ، إعداد الدكتور مأمون جرار"العربية

 :الجلسة التاسعة

عقدت في الساعة الثالثة مساًء، برئاسة األستاذة الدكتورة سرى سبع العيش، 
: وألقي فييا بحث واحد، ىو

لييا وأثرىا في إغناء المغة العربية" .ٔ ، إعداد "الترجمة من المغة العربية وا 
. الجامعة األردنية/ األستاذ الدكتور عبدالقادر عابد

 الجلسة الختامية

عقدت في الساعة الرابعة مساء، برئاسة األستاذ الدكتور عبدالكريم خميفة، 
:  رئيس مجمع المغة العربية األردني، وتضمنت

كممة مجمع المغة العربية األردني، ألقاىا األستاذ الدكتور عبدالمطيف عربيات، . 1
. مقرر لجنة الندوات والمحاضرات

التقرير الختامي والتوصيات، ألقاه مقرر المؤتمر، الدكتور عبدالحميد الفالح، . 2
. األمين العام لممجمع
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  التوصيات

: صدرت عن ىذا المؤتمر التوصياُت اآلتية

يؤكد المشاركون في ىذا المؤتمر أن النيوض بالمغة العربية يتطمب وضع  .ٔ
استراتيجية وطنية وقومية لتخطيط لغوي شامل لنظامنا التعميمي واألكاديمي 

في مراحمو المتعددة، تشارك فيو وزارات التعميم العالي والتربية والتعميم 
والثقافة والجامعات العربية ومجامع المغة العربية ومراكز تنمية الموارد 

. البشرية والمؤسسات اإلعالمية ومؤسسات المجتمع المدني الثقافية والعممية

يؤكد المشاركون في ىذا المؤتمر أن لمغة العربية دوًرا  فاعاًل مؤثًرا في  .ٕ
الحفاظ عمى اليوية العربية ووحدة األمة ماضيًا وحاضرًا ومستقباًل، وأنيا 
وسيمة التواصل واالتصال بين أبنائيا باعتبارىا أساس القومية العربية، 

وعنوان الشخصية العربية، وذاتيتيا الثقافية، وسبيل األمة لمتوجو نحو مجتمع 
المعرفة والتطور االقتصادي والثقافي مما يحتم عمى جميع المؤسسات 

الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في الوطن العربي العمل عمى إحالليا 
 .مكانيا الالئق بيا في جميع مجاالت حياة أمتنا العربية العممية والعممية

تعد المغة العربية مكوًنا أساسًيا من مكونات األمة العربية ووحدتيا، وىي  .ٖ
بداعيا ويتوجو المشاركون في ىذا . حاضنة فكرىا وثقافتيا وحضارتيا وا 

المؤتمر إلى السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عمى مستوى الوطن 
العربي لمعمل عمى تجسيد ىذه المفاىيم واقعًا ممموسًا من خالل سن 

التشريعات الالزمة لمحفاظ عمييا واالعتزاز بيا واستخداميا في جميع جوانب 
 .حياة أمتنا العربية العممية والعممية

يقدر المشاركون في المؤتمر الجيود التي بذلتيا وتبذليا المجنة الوطنية  .ٗ
األردنية لمشروع النيوض بالمغة العربية لمتوجو نحو مجتمع المعرفة، الذي 
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مضى عميو حتى اآلن ثالث سنوات، ويييبون بالمجنة الموقرة، أن تضاعف 
جيودىا لتنفيذ ىذا المشروع القومي لما تضمنو من بنود ميمة في تشخيص 

 .التحديات التي تواجو المغة العربية، وتممس سبل حميا والنيوض بيا

أدى عصر العولمة إلى صراع لغوي محتدم تواجو المغة العربية فيو تحديات  .٘
داخمية وخارجية، تتجمى في مناىجيا وطرائق تدريسيا ووسائل تعمميا 

وفي ضوء ذلك يتوجو . وتعميميا، وأساليب تقويميا، ورفع كفاية معممييا
المشاركون إلى جامعة الدول العربية والمنظمة العربية لمتربية والثقافة 

لى جميع مؤسسات التعميم الرسمية والخاصة في مرحمة التعميم  والعموم، وا 
العام ومرحمة التعميم الجامعي في الوطن العربي لمعمل الجاد، والتنسيق 
والتعاون بينيا إلعادة النظر في عناصر المنظومة التربوية والتعميمية، 

واإلفادة من النظريات التربوية الحديثة، ونظريات عمم النفس التربوي في 
تحديث طرائق التدريس، وتوظيف وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعميم المغة 

 .العربية وتعمميا

يتوجو المشاركون إلى وزارة التربية والتعميم ونقابة المعممين لمعمل عمى تأىيل  .ٙ
المعممين عامة في جميع مراحل التعميم تأىياًل تربويًا وعمميًا ولغويًا كافيًا، 

وعقد الدورات المستمرة إلطالعيم عمى األساليب المتجددة في التعميم، 
لزاميم استخدام المغة العربية السميمة في أثناء التدريس، وتحقيق مبدأ كل  وا 

 .معمم ىو معمم لمغة العربية

التعميم مينة كريمة وليست وظيفة عادية، وىذا يتطمب من وزارة التربية  .ٚ
والتعميم وضع معايير تربوية وعممية ذات مستوى عال الختيار المعممين عند 
خضاعيم المتحان الكفاية المغوية لتوفير الكفايات العممية والتربوية  التعيين وا 

القيادية في الميدان التعميمي، وخمق بيئة تعميمية متوازنة ومستدامة، 
واالستمرار في توفير الحوافز المادية والمعنوية لممعممين، حتى تغدو مينة 
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التعميم مطمحًا يقبل عمييا المعممون الجادون القادرون عمى العطاء المميز 
 .واإلبداع الخالق

يؤكد المشاركون أن التعريب بعامة والترجمة بخاصة ضرورة وطنية وقومية  .ٛ
وحتمية عممية تقتضييما تعدد مصادر المعرفة وتنوعيا، وفييما إغناء لمغة 
العربية بما يمكنيا من أداء دورىا الحضاري والتنموي في جميع مجاالت 

حياة أمتنا العربية، ويتوجيون إلى الجامعات الرسمية والخاصة والجمعيات 
العممية والمدنية ذات العالقة ومجامع المغة العربية لمعمل عمى وضع 

استراتيجية وطنية وقومية متكاممة لتعريب التعميم الجامعي، وتوسيع مجال 
الترجمة الحاسوبية وتطوير تدريس الترجمة الفورية كمًا وكيفًا بما يستجيب 

لمحاجات الحالية والمستقبمية لما في ذلك كمو من فوائد جمة لمعرفة ما أنتجو 
غناء المكتبة العربية بالمصادر والمراجع، وتوظيف التكنولوجيا  اآلخرون، وا 
الحديثة في مجال التعريب والترجمة، والعمل عمى زيادة المحتوى الرقمي 

 .(اإلنترنت)العربي عمى الشابكة 

المغة "يؤكد المشاركون في ىذا المؤتمر التوصية التي صدرت عن مؤتمر  .ٜ
م، 2011الذي عقده مجمع المغة العربية األردني عام " العربية ووحدة األمة

بشأن تنظيم حممة توعية وطنية لتوعية المواطنين باحترام المغة العربية 
واالعتزاز بيا، وبيان أىميتيا في بناء الشخصية العربية، ودورىا في بناء 
المجتمع العربي عقديًا وفكريًا وسياسيًا وثقافيًا وتربويًا وحضاريًا، ومعرفيًا، 
ويييب المشاركون في المؤتمر بالمؤسسات اإلعالمية والتربوية والتعميمية 
واألكاديمية والدينية ووزارة الثقافة واألوقاف ومجمع المغة العربية األردني 

 .ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة توحيد الجيود لتحقيق ذلك
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الشباب ىم العنصر المتجدد في حياة األمم والشعوب، وىم مصدر التطوير  .ٓٔ
والتجديد والتغيير، لما يتمتعون بو من طاقات وقدرات إبداعية، وانطالقًا من 
ذلك يتوجو المشاركون إلى المؤسسات الرسمية والييئات المدنية التي تعنى 

برعاية الشباب من المجمس األعمى لمشباب واألندية الثقافية والرياضية وىيئة 
شباب كمنا األردن والجمعيات واألحزاب لوضع البرامج المغوية الموجية 

لتعميق انتمائيم إلى لغتيم واعتزازىم بيا، وحرصيم عمى توظيفيا 
واستخداميا في وسائل التكنولوجيا الحديثة التي يستخدمونيا من مثل 

 .اليواتف الخموية ووسائل التواصل االجتماعي

المدرسة حاضنة المنظومة التربوية وعمادىا ومحورىا األساسي، وفييا يبدأ  .ٔٔ
التعمم، وتكتسب الميارات التعميمية عامة والميارات المغوية خاصة، وتترعرع 
الطاقات اإلبداعية، وتتأصل المواىب وتترسخ القيم اإلنسانية، وانطالقًا من 
دورىا المؤثر في بناء شخصية الطالب، فإن المشاركين يتوجيون إلى وزارة 

التربية والتعميم لمعمل عمى إغناء البيئة المدرسية لتؤدي دورىا بفاعمية، وذلك 
عداد المعمم المؤىل المدرب،  عن طريق توفير المناىج المدرسية الجيدة، وا 
وتوفير اإلدارة الجيدة، فضاًل عن العناية بأساليب التقويم، وبعممية اإلشراف 
عادة النظر في التشريعات والتعميمات التربوية التي تعيق سيرورة  التربوي، وا 

العممية التعممية التعميمية، وزيادة العناية واالىتمام باألنشطة المرافقة 
لممنياج، وتشجيع الطالب عمى المطالعة الحرة، وتفعيل دور المكتبات 

المدرسية، والمشاركة في اإلذاعة المدرسية والكممات الصباحية ومجالت 
الحائط، وتدريب الطالب عمى استخدام العربية السميمة وصواًل إلى بيئة 

 .لغوية نقية، يحاكييا الطمبة ويتمثمونيا وينسجون عمى منواليا

اإلفادة من الوسائل التعميمية الحديثة في تطوير أساليب تدريس المغة  .ٕٔ
العربية، بالتنويع في أساليب التدريس مثل التعمم بالمشروع والتعمم التعاوني 
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التي تركز عمى العمميات . والتعمم بأسموب حل المشكمة والتعميم اإللكتروني
التي يتم بيا إنتاج المعرفة وبناؤىا لمساعدة الطمبة في االكتشاف 

واالستقصاء والبحث عن المعمومة، وتوفر ليم فرصًا متكافئة لتطوير ميارات 
التفكير الناقد واإلبداعي وميارات حل المشكالت وميارات التواصل الفّعال 
واإلفادة من التمفاز التربوي في تقديم دروس نموذجية يفيد منيا المعممون 

والطمبة وأولياء األمور لتطوير عممية تعميم المغة العربية وتعمميا، واالرتقاء 
 .بمستوى النتاجات والمخرجات المغوية المنتظرة

تمثل األسرة في إغناء لغة أبنائيا وتنميتيا وتطويرىا المدرسة الموازية  .ٖٔ
لممدرسة الرسمية، ففييا ومن خالليا يتعمم األبناء مياراتيم المغوية األولية، 

ويوصي المشاركون وزارة التربية والتعميم وقطاع التعميم الخاص بالعمل عمى 
توسيع قاعدة إشراك األىل في تنمية ميارات المغة العربية لدى أبنائيم، 

وتوفير الفرص التي تتيح ليم استخدام المغة العربية السميمة في مواقف حية 
رشادىم إلى نتائج الدراسات  وطبيعية، وتقديم البرامج الالزمة المعينة ليم وا 

والبحوث التي أجريت في مجال مناىج المغة العربية وأساليب تدريسيا، 
لتطوير مدخالت تعميم المغة العربية وعممياتيا ومخرجاتيا، وتوثيق العالقة 
بين إدارة المدرسة والمعممين ومجالس أولياء األمور والبيت لتحقيق ىذه 

 .الغاية

إن العالقة الوثيقة بين المغة العربية والعقيدة اإلسالمية تممي عمى كل مسمم  .ٗٔ
تقان مياراتيا، ويؤكد ىذا قول ابن تيمية لم يكن سبيل إلى : "تعمم العربية وا 

". ضبط الدين ومعرفتو إال بضبط ىذا المسان، وصارت معرفتو من الدين
ويمكن أن يستثمر ىذا التوجو، وأن يستنيض الوازع الديني لدى المسممين، 

وعندما يقتنع المسمم أنو مطالب بتعمم المغة العربية، وأن المحن فييا ضاللة، 
تقان مياراتيا ومن ىذا المنطمق . عندىا سيقبل عمى تعمميا تعممًا ذاتيًا، وا 
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يتوجو المشاركون إلى وزارات األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسالمية 
ومؤسساتيا والييئات والمنظمات اإلسالمية لمعمل عمى تحقيق ذلك من 
خالل تقديم برامج توعية لغوية عبر مديريات الوعظ واإلرشاد ومنابر 

 .المساجد والدروس الدينية، ووسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة

ووسائل  (المسموعة والمرئية والمقروءة)يؤكد المشاركون دور وسائل اإلعالم  .٘ٔ
التواصل االجتماعي في تعميم العربية وتعمميا وبيان أىميتيا في بناء الفرد 
والمجتمع، إذا استخدمت استخدامًا موجيًا وسميمًا، ويتوجيون إلى القائمين 

الصحفية والتمفازية والفضائية واإللكترونية : عمى ىذه المؤسسات اإلعالمية
واإلذاعات أن يعمموا عمى العناية بالمغة العربية السميمة واحتراميا، والرقي 

 .بمستوى العاممين فييا في كل ما يذيعون ويبثون وينشرون ويعمنون

يقدر المشاركون في المؤتمر الجيود الطيبة التي تبذليا النقابات المينية  .ٙٔ
عامة ونقابة األطباء والميندسين خاصة لخدمة المغة العربية في مجال 
تعريب العموم الصحية والمين اليندسية، ويأممون أن تعمل ىذه النقابات 

بالتعاون مع مجمع المغة العربية األردني وأقسام المغة العربية في الجامعات 
األردنية عمى عقد دورات مستمرة لممنتسبين ليذه النقابات لرفع مستوى أدائيم 

 في جميع بالمغة العربية، والحرص عمى استخداميا االستخدام السميم
مجاالت عمل نقاباتيم، وعقد شراكات بينيم وبين المجمع لتنفيذ مشروعات 

تعريب المصطمحات األجنبية وترجمة الكتب األميات في مجاالت 
تخصصاتيم، والتنسيق مع الجامعات األردنية لوضع البرامج والخطط 
تقان  المغوية الكفيمة برفع مستوى خريجي ىذه المين بالمغة العربية وا 

 .مياراتيا
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ُتمثل مرحمة التعميم الجامعي مرحمة التكوين العممي والمغوي وبناء شخصية  .ٚٔ
الفرد وتأىيمو تأىياًل يمكن من المشاركة الفاعمة في بناء المجتمع وتعزيز 

االنتماء إلى أمتو، والحرص عمى مكوناتيا األساسية؛ وألىمية ىذه المرحمة 
فإن المشاركين يتوجيون إلى رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة التخاذ 
القرارات الالزمة لجعل المغة العربية لغة التدريس والبحث العممي في كل 
التخصصات واالرتقاء بمستوى األداء المغوي لدى الخريجين عامة وطمبة 
أقسام المغة العربية خاصة، وااللتزام بالتشريعات التي نص عمييا قانون 
عادة  الجامعات األردنية فيما يخص لغة التدريس، وىي المغة العربية، وا 
النظر في خطط أقسام المغة العربية لزيادة عدد الساعات المعتمدة لمواد 

التخصص اإلجبارية، وتوجيو رسائل الماجستير والدكتوراه في أقسام المغة 
العربية إلى دراسة ما تواجيو المغة العربية من مشكالت لغوية داخمية 

عادة النظر في المستويات المغوية ومادة المغة العربية التي  وخارجية، وا 
داف المرجوة يدرسيا طمبة الجامعات في جميع الكميات بما ينسجم واأله

 .منيا

إعداد ميثاق شرف بالتنسيق أن تعمل دور النشر عمى يوصي المشاركون ب .ٛٔ
مع اتحاد الناشرين العرب تمتزمة دور النشر، وتتعيد فيو بخدمة المغة العربية 

والمحافظة عمييا، واالمتناع عن نشر ما يكتب بالعامية، والحرص عمى 
سالمة المغة فيما تنشره من الكتب، وتوثيق العالقة بين دور النشر والجيات 

الميتمة بخدمة المغة العربية إلنجاز مشروعات حية في سالسل متنوعة 
تقرب العربية من أبنائيا وتحببيم بيا، واتخاذ أساليب متنوعة تسيم في نشر 

 .القراءة بين الناس، وجعميا عادة متأصمة في النفوس

وختامًا، فإن مجمع المغة العربية األردني يتقدم بوافر الشكر وعظيم 
االمتنان لمباحثين ولممشاركين في ىذا المؤتمر لما قدموه من بحوث 
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ودراسات وأوراق عمل نوعية وجادة ولمناقشاتيم ومالحظاتيم التي أسيمت 
بشكل أو بآخر في تعميق الوعي بالقضايا والموضوعات التي تناولتيا 

جمسات المؤتمر عمى مدار ثالثة أيام والشكر موصول لكل من أسيم في 
.  التخطيط ليذا المؤتمر والعمل عمى إنجاحو وتحقيق أىدافو

والسالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو 
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