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 تعيين زمالء جدد في المجمع
 

 تقديرًا لفضل األخوة العلماء:

 كوع، صنعاء/ اليمناسماعيل بن علي األإاألستاذ القاضي 

 ردن/ األعمان –واألستاذ وصفي عنبتاوي 

 بيروت/ لبنان –واألستاذ أحمد شفيق الخطيب 

ر المكترررب التنفيرررذي انتخررراب ف أعضررراء شرررر   ررري الم مررر ،  واسرررتنادًا إلررر  قررررا
، نساررب ذلررى إلرر  معررالي 1991م لسررن  04/ رررم مررن قررانون الم مرر  رقررف  9المررادة  

وزيررر التربيرر  والتعلرريف، وقررد صرردر قرررار السرريد الرروزير بالموا قرر  علرر  تنسرريب المكتررب 
 التنفيذي.

 والم م  يرحاب بالزمالء الكراف أ مل ترحيب.

 استقبال ضيوف في المجمع

ردنررري  ررري ، اسرررتقبل م مررر  اللرررر  العربيررر  األ3/5/1911مسررراء يررروف ال ال ررراء 
 رحابه:

العراقررري الررردكتور عبررردالرزاق محيررري الررردين، الررررمي  السرررابق للم مررر  العلمررري 
 ردني.وعضو الشر   ي الم م  األ

والدكتور أحمرد عبدالسرتار ال رواري، عضرو الم مر  العلمري العراقري والعضرو 
 المؤازر  ي الم م  األردني.

 ،كررررررررررررروع، قاضررررررررررررري صرررررررررررررنعاءسرررررررررررررماعيل األإشررررررررررررري  سرررررررررررررتاذ الو ضررررررررررررريل  األ
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يرررا ق ف الرردكتور محمررد الرررول، مررن  امعرر  اليرمرروى، والرردكتور محمررد خيررر ياسررين، 
 ردني .ل رمي  قسف اآل ار  ي ال امع  األالقامف بأعما

رررب ب ررررف رمررري  الم مرررر  الرررردكتور  رررد د مررررن أورحا ضرررراء ععبررردالكريف خليفرررر ، وع 
، وال سرريما  رري قسررف المكتبرر ، و رري الم مرر ، وطررا  ب ررف الرررمي   رري أقسرراف الم مرر 

ل امعيررر ، ضرررمن حملررر  الم مررر  لتعريرررب ادع الكترررب المتر مررر  للسرررن  األولررر  مسرررتو 
 التعليف العلمي ال امعي.

مي  وُأقيمت حفل  شاي عل  شرر  الضريو   ري قاعر  اال تماعرات، تحرد  الرر 
نررر  مرررت بررره ل ان ازاتررره ومشررراريعه.  أشرررار إلررر  مرررا قإخالل رررا عرررن نشرررأة الم مررر ، وعرررن 

المتابعرر   رري الم مرر  مررن   ررود  رري سررربيل تعزيررز اللررر  العربيرر  ودعم ررا  رري م ررراالت 
عرالف المختلفر . وذكرر أن را عقردت نردوة اسرتررقت  ال ر  أيراف تعلريف، ووسرامل اإالتربي  وال

و ري وكالر  الررو ، لتردار  قضري  للمشر ين عل  اللر  العربير   ري وزارة التربير  والعلريف 
   العربي ، والوسامل المؤداي  إل  تقويت ا.ضع  الطلب   ي اللر

عرالف،  مر  كرذلى، باالشرتراى مر  وزارة اإوتحدا  عرن النردوة التري عقردلا الم
رى  ي رررا ك يررررر مررررن ، وشرررراذاعرررر  األردنيررر ، واسررررتررقت  ال رررر  أيررراف أيضرررراً  ررري دار اإ

ات، ردنيرر  ودامرررة المطبوعررنبرراء األذاعرر  والتلفزيررون، و رري وكالرر  األالمشررترلين  رري اإ
 عالمي  المختلف .ي  اللر  العربي   ي الم االت اإوكان ال د  من ا تقو 

 عرررررررن حملررررررر  الم مررررررر  أل رررررررل تعريرررررررب التعلررررررريف   رررررررف تحررررررردا  الررررررررمي  أيضررررررراً 
 العلمرررررررري ال ررررررررامعي، ومررررررررا  علرررررررره الم مرررررررر  مررررررررن أ ررررررررل نقررررررررل العلرررررررروف إلرررررررر  اللررررررررر  
 العربيررررررر ، و عل رررررررا  ررررررري متنررررررراول الطالرررررررب والمررررررردر   ررررررري ال امعررررررر . وأشرررررررار إلررررررر  

 ردنيررررررر  و امعررررررر  اليرمررررررروى مررررررر  الم مررررررر   ررررررري حملتررررررره لرررررررذ ،اون ال امعررررررر  األعرررررررت
العربي  األخرى ل ذ  الحمل  القومي  الم م .  توما ينتظر  الم م  من دعف ال امعا
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أْن يررأذن ل ررا بعمررل طبعرر   وأشرراد بمررا أقرردمت عليرره ال زامررر، إذ طلبررت إلرر  الم مرر 
يرره، الررذي تر مرره الم مرر  خاصرر  بال امعررات ال زامريرر  مررن كترراب الرياضرريات ب زأ

 للسن  األول  ال امعي .

ن ازاتررره  ررري ا  حيررري الررردين،  أشررراد ب  رررود الم مررر  و الرزاق معبررردوردا الررردكتور 
حقل تعريب التعليف العلمي ال امعي، و ي حقل المصطلحات العلمي  والتقني ، وقال 

  قد اسرتطاعت نا لذ  الحقيقا  إنا الم م  قد بدأ أماًل،  ف نيا ،  ف عزمًا،  ف حقيق ، و 
 أن تعمل الك ير خالل الفترة القصيرة من عمرلا، الذي لف يت اوز أرب  سنوات.

السررررتار ال ررررواري، وركاررررز  رررري كلمترررره علرررر  ألميرررر  عبدوتررررال  الرررردكتور أحمررررد 
التعريب العلمي، وأعررب عرن أسرفه ألناره لرف يلرق حتر  اآلن مرا يسرتحقه مرن ت راوب 

عايين. وتمنارر  لحملرر  الم مرر  األردنرري علمرري، ومررن إقبررال مررن   رر  المدرسررين ال ررام
 كلا الن اح.

 رررف دار حررردي  طويرررل حرررول تعريرررب التعلررريف العلمررري  ررري ال امعرررات العربيررر ، 
ردنيررر  و امعررر  و ررررى اقترررراح أن ت رررتف ال امعررر  األ اشرررترى  يررره  ميررر  الحاضررررين،

اليرمررروى بفرررتف  ررررع  ررري مع ررردي اللسرررانيات  ررري كرررل من مرررا لتررردريب الدارسرررين علررر  
كفيرراء  رري كررل الم رراالت،  ب ررذا يمكررن الترلررب علرر  لت يمرر  المتررر مين األ، التر مرر 

 نقص المتر مين  ي العالف العربي.
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 زيارة وفد جزائري
 من وزارة التعليم العالي وجامعة وهران

و ردًا العراف استقبل رمي  الم مر  واألمرين  53/5/1911و ي صباح اال نين 
 ليف العالي و امع  ولران، مؤلفًا من:من ال م وري  ال زامري  يم ل وزارة التع

 سماعيل، مدير التعليف والبح  العلميإالدكتور م دي بن 

 الملى مرتاض، نامب مدير  امع  ولرانعبدوالدكتور 

 والدكتور مصطفاي، مدير المدرس  العليا لألساتذة

 والسيد بو غرارة، مم ل  امع  قسنطين 

لررر  الو رررد الضررري  عرررن شرررؤون إ الكريف خليفررر عبررردوتحررردا  الررررمي  الررردكتور 
الم م  وأعماله ومشراريعه، وقرداف إلري ف لردايا مرن منشرورات الم مر  ومتر ماتره  ري 
حقل تعريب التعليف العلمي ال امعي، وطا  م  الو د  ري أقسراف الم مر ، وأطلع رف 

 ن ازات.إعل  ما حققه الم م  حت  اآلن من 

  مررا حققرره، وخاصرر  ع رراب ف ب  ررود الم مرر  وأ نرروا علررإوقررد أبرردى الضرريو  
  ي حقل التعريب العلمي ال امعي.

 

 ضيوف من المملكة العربية السعودية

للم مرر  الرردكتور العرراف اسررتقبل األمررين  1/3/1911حررد و رري صررباح يرروف األ
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أعضاء  هظا ر الصرا ، المدير العاف للمنظم  العربي  للمواصفات والمقايي ، يرا ق
 المقايي   ي الرياض السادة:ال يم  العربي  السعودي  للمواصفات و 

 الدكتور عدنان عموري عامري، قسف المختبرات ال ر ومي . 

 المحسن محمد اليوس ، رمي  قسف المتابع  الفني  عبدستاذ واأل

الردين ال نردي، المستشررار القرانوني ل يمر  المواصررفات  حسرتاذ محمرد صررالواأل
 والمقايي  السعودي .

ن ازاته، وطرا  مع رف  ري ا  اله، و لم م ، وأعممين العاف نشأة اوقد شرح ل ف األ
أنحرراء الم مرر ، وأطلع ررف علرر  الكتررب الترري نشرررلا الم مرر  ضررمن حملترره الراميرر  إلرر  
تعريررررب التعلرررريف العلمرررري ال ررررامعي، وألرررردى إلرررر  كررررل مررررن ف م موعرررر  مررررن منشررررورات 

رت تر مت ا للسن  ال اني  ال امعي .  الم م . كما أطلع ف عل  الكتب التي تقرا

ن ازاتررره، والتمرررام ف الكبيرررر بمرررا ا   ررراب ف ب  رررود الم مرر  و عإالضررريو   وأبرردى
 حققه خالل المدة القصيرة التي مرت عل  تأسيسه.

 

 وفد من جامعة عّنابة الجزائرية
الكريف عبرررداسرررتقبل رمررري  الم مررر  الررردكتور  ف59/3/1911صرررباح يررروف األحرررد 

ناابر ، و ردًا مرن  امعر  ع ردنير عر  األم ري قسرف اللرر  العربير   ري ال ا هخليف   ي مكتبر
الحميد بو قصااص، نامرب مردير ال امعر  للعالقرات عبدستاذ  ي ال زامر، مؤلفًا من األ

 الخار ي ، واألستاذ محمد عيالن، أستاذ اللر  العربي   ي ال امع .

ن ازاتررره ا  وتحررردا  األسرررتاذ الررررمي  إلررر  الو رررد الشرررقيق عرررن أعمرررال الم مررر  و 
 ومشروعاته حدي ًا مطوااًل.
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قاف الو د بزيارة مقرا الم م ، واطال  عل  أقسامه، وعلر  منشروراته، وعلر    ف
الكتب المتر مر  ضرمن حملر  الم مر  الرامير  إلر  تعريرب التعلريف العلمري ال رامعي. 

 وُقدِّمت للو د م موعتان من منشورات الم م .

ورأى الو د أن من الممكن قيراف تعراون واسر  برين الم مر  و امعر  عناابر   ري 
ل التعريب العلمي ال امعي، و ي حقل المنشورات األخررى. و ررى توقير  اتفاقير  حق

  ي لذا الصدد.

 

 ندوة المنهجيات في الرباط

ردنررري  ررري نررردوة مرررد سرررعيدان م مررر  اللرررر  العربيررر  األم ارررل الزميرررل الررردكتور أح
إلر   11توحيد من  يرات وضر  المصرطلحات العلمير ، التري عقردت  ري الربراط مرن 

 ليم  ومؤسس . 11، وحضرلا مم لون عن 1911شباط  54

وقررررد أعرررردا المكتررررب للنرررردوة خالصرررر  مررررا وصررررل إليرررره مررررن  راء لررررذ  ال يمررررات 
 والمؤسسات، ومن من  يات ا واقتراحات ا، واتفق الم تمعون عل  التوصيات التالي :

 ساسيةالمبادئ األ -أ
 في اختيار المصطلحات العلمية ووضعها

أو مشرراب   بررين مرردلول المصررطلف اللررروي ضرررورة و ررود مناسررب  أو مشررارك   -1
ومدلولررره االصررررطالحي، وال يشررررترط  رررري المصررررطلف أن يسررررتوعب كررررل معنررررا  

 العلمي.

وض  مصطلف واحد للمف وف العلمي الواحد ذي المضرمون الواحرد  ري الحقرل  -5
 الواحد.
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ت نرررب تعررردالد الررردالالت للمصرررطلف الواحرررد  ررري الحقرررل الواحرررد، وتفضررريل اللفرررظ  -3
 المشترى. المختص عل  اللفظ

حياء الترا  العربي وخاص  مرا اسرتعمل منره أو مرا اسرتقر منره مرن ا  استقراء و  -0
ي  عربي  صالح  لالستعمال الحدي  ومرا ورد  يره مرن ألفراظ ممصطلحات عل

 معرب .

 مسايرة المن ج الدولي  ي اختيار المصطلحات العلمي : -2

قابلررر  مراعررراة التقريرررب برررين المصرررطلحات العربيررر  والعالميررر  لتسررر يل الم -أ
 بين ما للمشترلين بالعلف والدارسين.

اعتمررررراد التصرررررني  العشرررررري الررررردولي لتصرررررني  المصرررررطلحات حسرررررب  -ب
 حقول ا و روع ا.

تقسرررريف المفرررراليف واسررررتكمال ا وتحديرررردلا وتعريف ررررا وترتيب ررررا حسررررب كررررل  -ج
 حقل.

 اشتراى المختصين والمست لكين  ي وض  المصطلحات. -د

تصررررال برررردواف بررررين واضررررعي مواصررررل  البحررررو  والدراسررررات ليتيسررررر اال -لر
 المصطلحات ومستعملي ا.

اسررتخداف الوسررامل اللرويرر   رري توليررد المصررطلحات العلميرر  ال ديرردة باأل ضررلي   -1
طبقررًا للترتيررب التررالي: الترررا   التوليررد  لمررا  يرره مررن م رراز واشررتقاق وتعريررب 

 ونحتم.

 تفضيل الكلمات العربي  الفصيح  المتواترة عل  الكلمات المعراب . -9

عنررررد االقتضرررراء بشرررررط أن تكررررون مشررررترك  بررررين  ات العاميرررر  إالا ب الكلمررررت نالرررر -1
 عاميت ا بأْن ُتوض  بين قوسين م اًل.ل  ات عربي  عديدة وأن يشار إل  
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 لفاظ.  الواضح         والمحظور من األتفضيل الصير  ال زل -9

 ه.رف برتفضيل الكلم  التي تسمف باالشتقاق عل  الكلم  التي ال تسم -14

م  المفردة ألنا ا تسراعد علر  تسر يل االشرتقاق والنِّسرب  واإضرا   تفضيل الكل -11
 والت ني  وال م .

تفضررررريل الكلمررررر  الدقيقررررر  علررررر  الكلمررررر  العامررررر  أو الُمب مررررر ، ومراعررررراة اتفررررراق  -15
المصطلف العربي من المدلول العلمي للمصطلف األ نبي، دون تقيارد بالداللر  

 اللفظي  للمصطلف األ نبي.

رل اللفظر  التري يروحي  رذرلا  ي حال  المتراد ا -13 ت أو القريب  من الترراد  تُفضل
 بالمف وف األصلي بصف  أوضف.

رررل الكلمررر  الشرررامع  علررر  الكلمررر  النرررادرة أو الرريبررر  إالا تُ  -10 اذا الترررب  معنررر   فضل
 المصطلف العلمي بالمعن  الشام  المتداول لتلى الكلم .

رررري تحديرررد الداللررر  عنرررد و رررود ألفررراظ متراد ررر  أو متقاربررر   ررري مررردلول ا، ينب -12
العلمي  الدقيق  لكل واحد من ا، وانتقاء اللفظ العلمي الذي يقابل ا. ويحسن 

لفراظ ذات المعراني لحات من لذا النروع أن ت مر  كرل األعند انتقاء مصط
 القريب  أو المتشاب   الدالل  وُتعال ج كلا ا م موع  واحدة.

ت ودالالت علميرر  مراعراة مررا اتفررق المختصرون علرر  اسررتعماله مرن مصررطلحا -11
 خاص  ب ف، معراب  كانت أو ُمتر م .

التعريررب عنررد الحا رر  وخاصرر  المصررطلحات ذات الصررير  العالميرر  كاأللفرراظ  -19
ذات األصرل اليونراني أو الالتينري أو أسرماء العلمراء المسرتعمل  مصررطلحات، 
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 أو العناصر والمركبات الكيماوي .

  نبي  ُيراع  ما يأتي:لفاظ األتعريب األعند  -11

لفاظ المعراب  عند اختال  نطق ا  ري تر يف ما س ُ ل نطق   ي رسف األ -أ
 اللرات األ نبي .

 اغًا.رالتريير  ي شكله، حت  يصبف ُموا قًا للصير  العربي  وُمستس -ب

ب عربيرررًا، يخضررر  لقواعرررد اللرررر  وي ررروز  يررره را اعتبرررار المصرررطلف المعررر -ج
مررر  موا قتررره ، االشرررتقاق والنحرررت وُتسرررتخدف  يررره أدوات البارررْدء واإلحررراق

 للصير  العربي .

تصرررويب الكلمرررات العربيررر  التررري حرل ت رررا اللررررات األ نبيررر  واسرررتعمال ا  -د
 باعتماد أصل ا الفصيف.

ضبط المصطلحات عاما  والمعرراب من را خاصر  بالشركل حرصرًا علر   -لر
 صح  نطقه ودقا  أدامه.

 

 االقتراحات -ب

نردوات متتابعر  عنرد  متابع  الدراسات والبحو   ي ميدان المصرطلحات وعقرد -1
 الضرورة للوصول إل  الحلول النا ع   ف تقديم ا إل  مؤتمرات التعريب.

اللواحرق تكوين ل ن  تحضريري  إعرداد ورقر  عمرل  ري السروابق والردوامج و  -أ -5
 تأل  لذ  الل ن  من:تلتعرض عل  ندوة مختص . و 



 - 550-  

 خضر غزالستاذ أحمد األاأل -1
 الدكتور أحمد الحاج سعيد -5

 د شفيق الخطيبستاذ أحماأل -3

 دري  العلميإستاذ األ -0

 الدكتور رشاد الحمزاوي -2

 الدكتور الرا ي الت امي -1

يتصررررل مكتررررب تنسرررريق التعريررررب ب ميرررر  المؤسسررررات المختصرررر  لتقرررررديف  -ب
بالت ررررا العربيرررر  ادراسررررات مسررررتو اة  رررري السرررروابق والرررردوامج واللواحررررق ومق

د الل ن  ب ا.  ويزوِّ
ْصرر -ج و    مررا ُوضرر   رري لررذا الميرردان مررن يرمرري عمررل الل نرر  إلرر  اسررتقراء و 

 أ ل التنسيق والتوحيد.

تكروين ل نر  تحضرريري  إعرداد ورقرر  عمرل  ري الحرررو  واالت الرات والرمرروز  -3
 والعالمات المستعمل   ي العلوف لتعرض عل  ندوة مختص .

 تتأل  لذ  الل ن  من: -أ

 خضر غزالاألستاذ أحمد األ -1
 األستاذ أحمد سعيدان -5

  الدكتور  ميل المالمك -3

 الدكتور صالح يحياوي -0

 الدكتور عطي  عاشور -2

 ستاذ محمد مبقادةاأل -1

 ستاذ محمد المقنفاأل -9

 ستاذ مو ق دعبولاأل -1

 ستاذ و يه السماناأل -9
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مكتررررب تنسرررريق التعريررررب ب ميرررر  المؤسسررررات المختصرررر  لتقرررررديف  يتصررررل -ب
د الل ن  ب ا.  دراسات مستو اة  ي لذا الميدان ويزوِّ

ء ووصررر  مرررا وضررر  أو قررررر  ررري لرررذا يرمررري عمرررل الل نررر  إلررر  اسرررتقرا -ج
 الميدان من أ ل التنسيق والتوحيد.

شررررتراى مختصررررين  رررري وضرررر  المصررررطلحات ال سرررريما واإلرررر  تكرررروين  الرررردعوة -0
يرررررررررون واالختصاصررررررررريون والمتر مرررررررررون االصرررررررررطالحيون واللرويرررررررررون والمع م

 عالميون حت  يصبف وض  المصطلحات تخصالصًا ال لواي .واإ

الرامررررردة  ررررري اسرررررتقراء التررررررا  القرررررديف والحررررردي   االسررررتعان  بالتقنيرررررات الحدي ررررر  -2
 والمصطلحات الموضوع  لتكون أساسًا لتنسيق المصطلحات وتوحيدلا.

مكاناتره إحسرب  بريالدعوة إل  عقد مؤتمر ي ْنظر  ري تخصريص كرل قطرر عر  -1
 رررري علررررف معرررريان حترررر  يضرررربط مصررررطلحات لررررذا العلررررف ويسررررتكمل الدراسررررات 

يق التعريررب لعرضرر ا علرر  مررؤتمر والبحررو   ي ررا ويررد   ب ررا إلرر  مكتررب تنسرر
 التعريب.

التعررراون مررر  ل نررر  المصرررطلحات التررري شررركلت ا المنظمررر  العربيررر  للمواصرررفات  -9
والمقررايي   رري وضرر  قواعررد علررف المصررطلف تم يرردًا لنشرررلا مواصررفات عربيرر  

 ووطني .

دعررروة مكترررب تنسررريق التعريرررب إلررر  عقرررد نررردوة لتنسررريق الم  رررودات المبذولررر   -1
 ي معال   قضرايا المصرطلحات العلمير  بالتعراون مر  عالميات إالستعمال ا

المنظم  العربي  للمواصفات والمقايي  والمؤسسات العربي  المختص   ي لذا 
 الميدان.
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 في القاهرة مؤتمر مجمع اللغة العربية

مر  السنوي  ي دورته السابع  عقد م م  اللر  العربي  الشقيق  ي القالرة مؤت
 ذار/  9إلررر  يررروف اال نرررين  1911شرررباط/  برايرررر  53ين ربعرررين، مرررن يررروف اال نرررواأل

 . وقد دارت أعماله، كالمألو ، عل  ما أقرا  م ل  الم م  من:1911مار  

 مصطلحات  ي بعض العلوف -1

 دبي قرارات الل ان اللروي  واأل -5

 نموذج من المع ف الكبير -3

مررررا يقدامرررره بعررررض األعضرررراء والضرررريو  مررررن بحررررو ، كرررران الموضرررروع  -0
 لر  العلف".الرميسي  ي ا "

ومن المؤس  أنا الظرو  لف تسمف بأن يشارى م م  اللر  العربي  األردنري 
ررل عنرره   رري لررذا المررؤتمر، ونر ررو أْن نررتمكن  رري العرردد القررادف مررن نشررر تقريررر مفصل

دنا  ي كلا عاف  .للزميل الدكتور عدنان الخطيب، كما عوا

 

 

 مؤتمر التعريب الرابع
 م(02-00/4/1891)
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لعربيررررر  األردنررررري، الكريف خليفررررر ، رمررررري  م مررررر  اللرررررر  ابررررردعشرررررارى الررررردكتور 
ي مؤتمر التعريرب الرابر   براليف، عضو الم م ، مم لين للم م  إوالدكتور محمود 

ف. برررردعوة مررررن 55/0/1911إلرررر   54الررررذي عقررررد  رررري طن رررر ،  رررري المررررررب، مررررن 
 المنظم  العربي  للتربي  وال قا   والعلوف.

تمر. كما انُتِخب الدكتور محمرود   رميسًا للمؤ الكريف خليفعبدوانُتِخب الدكتور 
 لل ن  الت ارة. براليف رميساً إ

 وتألافت  ي المؤتمر أرب  ل ان لدراس  مشاري  معا ف المؤتمر لي:

 ل ن  البترول -1

 ل ن  البناء -5

 ل ن  الت ارة -3

 ل ن  ال يولو يا -0

 وشارى  ي المؤتمر و ود من البلدان العربي  التالي :

تررررررون ، المملكرررررر  العربيرررررر  السررررررعودي ، سرررررروري ، العررررررراق، ردن، ، األ المررررررررب
  لسطين، الكويت، ال ماليري  الليبي م.

وقد أصدر المؤتمر  ي ختاف ا تماعاته الو يق  التالي  عرن منطلقاتره وأعمالره 
 وتوصياته، ولي:

 أواًل: المنطلقات

صرررررردر المررررررؤتمرون  رررررري  لسررررررات ف ومناقشررررررات ف والحرررررروار الررررررذي بيررررررن ف عررررررن 
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 لتالي :المنطلقات ا

أقرروى الررروابط الترري  -ولرري لررر  القررر ن –يمرران المطلررق بررأنا اللررر  العربيرر  اإ -1
 بقيت بين أ زاء البالد العربي  لتت اوز عوامل الت زم  والتقسيف التي تعاني ا.

ومن لنا كان ال  د  ري سربيل الحفراظ علي را والعمرل علر  تنميت را وازدلارلرا 
 –ن تعردالد اللررات والل  رات المحليار  وتنواع را م ما يكن مر –واعتبارلا اللر  األول  

 نساني ركيزة كلا عمل. ي كل ضروب النشاط اإ

وعل  قدر مرا يكرون ألنرواع العمرل اال تمراعي األخررى مرن خدمر  ل رذ  اللرر  
 وعامدة علي ا يكون تقدير لذ  األعمال وتقييم ا وقناعتنا ب ا.

ُتم ِّررل القيمرر  الترري  –وبخاصرر   رري لررذ  الظرررو  الحالكرر   –إنا اللررر  العربيرر  
 لي ا.إقا  ب ا الِقي ف األخرى وُتردا تُ 

اللررر  العربيررر  لررري اللرررر  التررري صرررنعت تررراري  العررررب الحضررراري، ولررري التررري  -5
دب،  ررري نسررراني،  ررري م ررراالت العلرررف أو األلكرررل ضرررروب التفكيرررر اإ اتسرررعت

سرت لرر  الحيراة اليومير   حسرب، ميادين العمل أوالنظر،   ري ب رذا المعنر  لي
رررر   رررر  عن رررا، أو أن ن ْنص  ..  لي رررا تبعرررًا للظررررو إبحيررر  نسرررتطي  أن ن ْنص 

لي ررا ون رردا  رري إنسرراني  الترري نتطلرر  لررر  الحيرراة الفكريرر  والحضررارة اإ ولكن ررا
 سبيل ا.

رررن ل رررا ذا قيسرررت باللررررات األإ –للرررر  العربيررر   -3 مرررن خررررى، مقررردارات رامعررر  ُتمكِّ
ف والمعار  ومسايرة تطوارلا، بحكف خصامص ا الذاتي  من نحرو، ُمواكب  العلو 

وبحكف ت ربت ا الحضاري  من نحو  خر، ولي ت رب  تم الت  ي احتواء علوف 
العصررررور قبل ررررا، علرررروف الرومرررران واليونرررران وشررررعوب الشرررررق، و رررري اسررررتيعاب 
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لت من علوف و نون.الحضارة اإ  سالمي  بكلا ما  ددت وحصا

 ربيررررررررر  لررررررررري  اسرررررررررت اب  للمشررررررررراعر القوميررررررررر  وال ُزلفررررررررر  التعلررررررررريف باللرررررررررر  الع -0
 ل ررررررررا ولكنرررررررره كررررررررذلى اسررررررررت اب  للحقررررررررامق التربويرررررررر  الترررررررري أ بتررررررررت أنل تعلرررررررريف 

نسان بلرته أقوى مردودًا وأبعد أ رًا وأناه أحفل بالنتامج الخيارة مرن النراحيتين اإ
 الكميا  والذاتيا .

ي رار كانرت ظررو  قرالرة ذا ا  .. و  ولي  للعرب بعد وضروح لرذ  الحقيقر  مرن خ 
ولف يتطلعون إل   –حالت بين ف وبين ذلى  ي بعض الفترات  إنا من وا ب ف اآلن 

لرري ف لرررت ف، وأن تكررون إيعررودوا إلرر  لرررت ف األف وأن تعررود أن  -أ ررق حضرراري  ديررد
 س اف  ي ا.نساني  أواًل تم يدًا لإل  اللر  لي لر  تحصيل المعر   اإلذ

 نبيرر ، وبعررض الن رراح الررذي أصررابته ا اللررر  األنا بعررض النتررامج الترري حققت ررإ
أو  ررررري  تررررررة برررررذات ا ال يعنررررري ضرررررع  اللرررررر  العربيررررر  وال ضرررررع    ررررري  يرررررل بعينررررره

خررررى. وبخاصررر  حرررين  يرررال األال ي ررروز أن تنسرررحب نتام  رررا علررر  األأصرررحاب ا، و 
حققت ت رارب تعريرب التعلريف  ري بعرض الربالد العربير  التري أخرذت بره غاير  بعيردة، 

قررر  مرررن الفنيرررين واالختصاصررريين والبررراح ين والعلمررراء  ررري  رررروع العلرررف نرررتج عن رررا طب
 المختلف .

ذا كان لذا لو شأن اللر  العربي  وقدرت ا وامتيازات ا وتاريخ ا ومكانت ا ا  و  -2
ن األوان لتكرررون لررري لرررر   ناررره إالحضررراري  وعامررردت ا علررر  التعلررريف ب رررا،  

 ا، ولر  الحياة اليومي  الحياة العلمي  ولر  الحياة التعليمي   ي مراحل ا كل
 داري   ي كل  وانب ا.ختال  مستويات ا، ولر  الحياة اإعل  ا

 اللرررررررويين والعلميررررررين  رررررري كررررررل المؤسسررررررات العلميرررررر  اللرويرررررر  قرررررردامت    ررررررود -1
  ررررررررردت المكتبرررررررر  العربيرررررررر  ...  ك يرررررررررًا  رررررررردًا مررررررررن وسررررررررامل تعريررررررررب التعلرررررررريف
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  التعليميرررررررررر ، غنيارررررررررر  بالمعررررررررررا ف ال ناميرررررررررر ، والبحررررررررررو  العلميرررررررررر ، والمؤلفررررررررررات
ن لرررذ  إ... برررل  وتسررراقطت الح رررج التررري كررران يترررذرع ب رررا خصررروف التعريرررب

ع  عليررره  رررال ُبررردا مرررن موا  ررر  لرررذا العمرررل إالنترررامج غررردت دا عررر   ليررره ومشررر ِّ
 التعريبي واألخذ بكل أسبابه.

 عمال والتوصيـاتاأل –ثانيًا 

مضرررر  وامتال ررررًا مرررر  لررررذ  المبررررادو وانطالقررررًا من ررررا وتصررررميمًا علرررر  رعايت ررررا 
 المؤتمرون  عال وا األمور التالي :

 المعا ف التي قدام ا مكتب تنسيق التعريب للنظر  ي ا. -1

  ي األقطار العربي ، ما ل ا وما علي ا. دراس  حرك  التعريب -5

 مفردات التعريب والروا د التي تساعد عليه. -3

 المعاجم العشرة التي ُقدِّمت -1
عرررداد لرررذ  إ  أسرررلوب العمرررل  ررري عرال  إلرررتُعنررري المرررؤتمر برررادو ذي بررردء، برررال

المعا ف، وتم ال له بوضوح ال  د الكبير الذي بذلره مكترب تنسريق التعريرب  ري لرذا 
 اإعداد.

قرد ُ معرت مصرطلحات ا  –كما يت ل  من تقارير المكترب  –نا لذ  المعا ف إ
مررن األقطررار العربيرر  ومعا م ررا اللرويرر  ومؤسسررات ا المتخصصرر   ررف ُعرضررت علرر  

برررداء الررررأي  ي رررا وتلقررري المالحظرررات علي رررا،  رررف ُعرضرررت علررر  إ بيررر قطرررار العر األ
نررردوات متخصصررر  لدراسرررت ا.  رررف ُطلرررب مرررن المرررؤتمر  إلقررراء النظررررة األخيررررة علي رررا 

د ذلررى بتوزيرر  واالكتفرراء بمناقشرر  المقررابالت الترري لررف يتفررق علي ررام. ليقرروف المكتررب بعرر
بررداء الرررأي والمالحظررات طررار العربيرر  والمؤسسررات المعنيرر  إقلررذ  المعررا ف علرر  األ
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 علي ا خالل سن  كامل  من تاري  توزيع ا.

وقد الحظ المرؤتمر أنا علر  لرذ  المشراري  المع مير  أن تقطر  مرحلر   ديردة 
قبررل  مررن خررالل قيرراف ل نرر  مررن المتخصصررين  رري حقررل كررل مع ررف بتدقيقرره وضرربطه

 طبعه وتوزيعه عل  المؤسسات المعني .

 ؤتمر بما يلي:و ي ضوء لذ  الت رب  يوصي الم

دعررف مكتررب التنسرريق بالعناصررر البشررري  وبررالفنيين واللرررويين الررذين يسرراعدون  -1
 عل  اكتمال العمل عل  أن ُيتاح ل ف الوقت الكا ي لذلى.

أْن تست يب الحكومات است اب  منظم  ودقيق  لكل ما يطلب مكتب التنسريق  -5
 من معلومات ومالحظات.

يرر  للتربيرر  وال قا رر  والعلرروف، والمنظمرر  نا المكتررب لررو  ررزء مررن المنظمرر  العربإ
قاسررف مشررترى بررين الحكومررات العربيرر . ومررا داف المكتررب قاممررًا  ررإنا ن احرره  ررزء مررن 

...  ن اح حرك  التعريب وت ديد  تاء اللر  العربي  وتنمي  الحرك  التعليمي  والعلمي 
الا   لمستقبل ا. كان تق قر العمل  ي المكتب ُح ا  عل  العربي  وألل ا وت ديداً  وا 

 قطار العربيةحركة التعريب في األ -0

قررداف رؤسرراء الو ررود المشررترك  مررذكرات مكتوبرر  عررن   ررود بالدلررف  رري ميرردان 
تعريررب التعلرريف وأ ررارت لررذ  المررذكرات حرروارًا طرروياًل بررين أعضرراء الو ررود، دار أك ررر  

 حول بعض الحقامق التي تقداف الحدي  علي ا  ي المنطلقات.

، بأسً  أن الُخط  إل  لرذا التعريرب، قرد تكرون محمرودة  ري والحظ األعضاء
لي ررررا، ودون أن تررررن ض إكن ررررا تظررررل دن الرايررررات الترررري نتطلرررر  بعررررض األحرررروال، ول
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 لألخطار ال قا ي  التي نتعرض ل ا.

ودر  المررؤتمرون بعررض الظرررو  الترري تحرريط بالتعريررب، ووقفرروا علرر  اآلراء 
 وبين م اراة الزمن.التي تكتنفه، ولي  راء تتأر ف بين األناة 

وانعقد اإ ماع عل  أناه من الخير لو استطاعت الدول العربير  أن تتخرذ  ري 
عادته  ي لرذا التعريرب  ذلى قرارًا سياسيًا حت  ال يظل األمر ُعرض  لتكرار القول وا 

 وانت   المؤتمرون إل  التوصي  التالي :

ر المؤتمر، مراة  ديدة، بعد سلسل  من المرات الساب ق  أمله  ري أن يحقارق يكرا
دارة و رري نطرراق زيرر   رري نطرراق التعلرريف و رري نطرراق اإلررذا التعريررب  رري خطرروط متوا

 الحياة اليومي .

 منهجيات التعريب والروافد التي تساعد عليه -3

 منهجية وضع المصطلحات: -1

 11قرردف المكتررب للمررؤتمر المن  يرر  الترري اقترح تررا نرردوة عقرردت  رري الربرراط بررين 
حمررد المررؤتمرون للمكتررب عملرره  رري ذلررى وقرردر لررذ  الخطرروة مررن حيرر   برايررر و  54و

 عامدات ا عل  ما يستقبل المؤتمر من معا ف. واتخذ  ي ذلى التوصي  التالي :

تعرررررض لررررذ  المن  يرررر  علرررر  أكبررررر عرررردد مررررن المؤسسررررات اللرويرررر  واأل ررررراد 
 ررا  رري شرراعت ا. علرر  أن ُتسررتكمل  وانبا  غنام ررا و ا  العرراملين السررتبان  الرررأي حول ررا و 

 ندوة تالي :

 التقنيات الحديثة في العمل المعجمي واللغوي: -0
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 وعررررررررررض المرررررررررؤتمر مرررررررررن خرررررررررالل مناقشررررررررر  تقرررررررررارير بعرررررررررض الو رررررررررود إلررررررررر  
 اسررررررررتخداف التقنيررررررررات الحدي رررررررر   رررررررري العمررررررررل المع مرررررررري واتفررررررررق المررررررررؤتمرون علرررررررر 

ليه اللر  العربي   ي تحرك ا، وأنا االسرتفادة إي مقدم  ما تطمف  أن لذا االستخداف 
من معطيات التقردالف العلمري لرو أقرلا مرا ي رب أن نوا ره  ري خردمتنا للرر ، وبخاصر  

سرررتخداف لرررذ  شررراعت ا واا  أمررراف تكرررا ر المصرررطلحات واشرررتداد الحا ررر  إلررر  وضرررع ا و 
 قرل التوصي  التالي :أخرى. ولذلى الوسامل  ي اللرات األ

سرواء نيرات يرحاب المؤتمر بكل   د تبذله ال  ات المعني  باسرتخداف لرذ  التق
بحررا  للتعريرررب  رري المررررب أو مركرررز اللسررانيات  ررري  رري ذلررى مع رررد الدراسررات واأل

كرون لنراى ال زامر أو الت ارب التي تمدالا الحكومرات العربير  األخررى. وير رو أن ي
 عمال كسبًا للوقت، وت نالبًا ل در النفق .لذا التنسيق بين لذ  األ

 الترجمة: -3

ْ رد   عرض المؤتمر  يما عررض لره مرن تقوير  حركر  المصرطلف العلمري ور 
 مرن أ رر مباشرر للتر مر   ري ذلرى. ووقر  عنرد حركر  التر مر   ري إلر  مرا يكرون

 ردني  واتخذ التوصي  التالي   ي ذلى:الت رب  السوري  و ي الت رب  األ

ررد للتر مرر  تشررترى  يرره علرر  أوسرر  إالتع يررل ب قامرر  مع ررد عربرري مركررزي موحا
االختصاصرررات المتنوعررر   ررري ميرررادين المعر ررر  وتنفرررق  نطررراق الطاقرررات العربيررر  ذات

عليررره بسرررخاء لكررري يضرررطل  بعمليررر  مزدو ررر : عمليررر  تعليميررر  تتنررراول تعلررريف اللررررات 
والتر م  الفوري  وأصول التر م ، وعملي  علمي  تعدا للقياف بتر مرات سرريع   عاالر ، 

نير ، أو التق  ري البلردان المتقدمر   ري عرالف لمير لكلا ما يصدر من كتب ذات قيم  ع
 نساني  ر يع .إكتب ذات قيم  

شررراعته، كمرررا سررري مر  ررري إ رررْبط المصرررطلف وا  ن ذلرررى يحقارررق بصرررورة تلقاميررر  ض 
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 حرك  التألي   ي الموضوعات المختلف .

العربيرر  القديمرر  و رري  سررالمي الت ربرر  التاريخيرر   رري  قا تنررا اإوقرد أ بتررت ذلررى 
 بان عصر الن ض .إوروبي  ال قا   األ

 د المؤتمر:مواعي -4

اري  المع مرات التري تدار  المؤتمرون مواعيد المرؤتمرات التري عقردت، ومشر
 عدادلا، ورأوا  ي ضوء الحا   التوصي  بما يلي:إينوي المكتب 

تنعقررد مررؤتمرات التعريررب مرررة  رري كررل سررنتين لمتابعرر  ال  ررود  رري لررذا السرربيل 
عطر  المرؤتمر ول انره وذلى بداًل من أن تكون مراة  ي كلا  ال  سنوات، علر  أن يُ 

 الوقت الكا ي لتحقيق النظرة الشامل  والمتأني   ي المشاري  المع مي  المقدلم .

لررذا وقررد اقترررح الو ررد األردنرري استضررا   المررؤتمر  رري دورترره القادمرر  وحرصررًا 
علرر  المسررالم  الكاملرر   رري عمليرر  التعريررب، وقررد لقرري االقتررراح ترحيررب المررؤتمرين 

 وشكرلف.

 توصية خاصة:

يشررعر مررؤتمر التعريررب الرابرر  ولررو يختررتف أعمالرره أن مررن وا برره أن يقرردف الشرركر 
 كراف.ا  عل  ما لقي من رعاي  و  وحكوم  وشعباً  للمررب الشقيق ملكاً  خالصاً 

ويررود أن يخررص السرريدين عامررل المدينرر  ورمرري  م لسرر ا البلرردي لمررا كرران مررن 
 التاريخي  طن  .  التمام ف المباشر واليومي بالمؤتمر وأعضامه ضيو  المدين

ومكتب تنسيق التعريب: مدير  وأعضاؤ  العاملون و نود  الم  ولرون،  ردير 
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 بقسط وا ر من عاطف  الشكران.

مام ررا  لرري  ذلررى غريبررًا عن ررا تعررالف الترري أحاطررت المررؤتمر بالأمررا وسررامل اإ
 وال بعيدًا عن رسالت ا  ل ا كذلى الشكر وا رًا.

 د. شكري فيصل
 تمر التعريب الراب المقرر العاف لمؤ 

 ردني يستضيفمجمع اللغة العربية األ 
 مؤتمر التعريب الخامس

نيسران  /55إلر   54أوص  مؤتمر التعريب الراب  الذي عقد  ري طن ر  مرن 
 رري ضرريا   م مرر   ردنم  رري األ1910المررؤتمر الخررام  عرراف  ، بررأن ينعقررد 1911

 ردني.اللر  العربي  األ

ررب كررل الترحيررب باستضرر لررى بررادرة ا   المررؤتمر القررادف، ويعتبررر ذوالم مرر  يرحا
خرروة والررزمالء علمرراء األمرر  العربيرر  للم مرر  و  ررود   رري طيابرر  تعرررب عررن تقرردير األ
 خدم  اللر  العربي  العزيزة.

 ردنية يزوررئيس الجامعة األ 
 مجمع اللغة العربية االردني 

اللررر  ردنيرر ، مقررر م مرر  السررالف الم ررالي، رمرري  ال امعرر  األعبدزار الرردكتور 
ف. واسرتقبله رمري  الم مر  الرردكتور 19/2/1911حررد ردنري مسراء يروف األير  األالعرب
الكريف خليف ، ونامب الرمي  الدكتور محمود السمرة، وعردد مرن الرزمالء أعضراء عبد

 الم م  العاملين وأعضاء الشر .
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ررب رمرري  الم مرر  برررمي  ال امعرر  الررذي يررزور الم مرر  ألول مرررة، وأشرراد  ورحا
التاف الذي لقيه الم م  من رمري  ال امعر  الحرالي ومرن الرؤسراء السرابقين بالتعاون 

ردن امعرر  ُيؤديرران رسررال  واحرردة إلرر  األمنررذ تأسرري  الم مرر ، وقررال إنا الم مرر  وال 
لررر  األمررر  العربيررر ، لررري رسرررال  الحفررراظ علررر  اللرررر  العربيررر ، ودعم رررا  ررري  ميررر  ا  و 

لرررر  البحررر  ف وحضرررارة، و الم ررراالت وبكرررل الوسرررامل الممكنررر  لكررري تصررربف لرررر  علررر
 كاديمي  العلمي .العلمي والدراسات األ

ردا رمي  ال امع  بكلم  ش ك ر   ي ا رمي  الم م  عل  ترحيبه، وأعرب عرن و 
سررررور  لال تمررراع مررر  الرررزمالء العررراملين  ررري الم مررر  وقرررال إنا مسرررؤولي  دعرررف اللرررر  

ن ال امعر  علر  ا  لريف، و العربي  تق  عل  عاتق ال امعر  والم مر  ووزارة التربير  والتع
استعداد تاٍف لتبناي كل ما تتفق عليه لذ  ال  ات ال ال  من وسامل أل ل بناء حبا 

 اللر  العربي  منذ مراحل الدراس  األول .

ن ررا معي قضري  ال يختلرر   ي را ا نران، ألوقرال إنا تعريرب التعلريف العلمرري ال را
أنا ك يررين مرن مدرسري  أن من المؤس  قضي  الكرام  القومي ، وأضا  من صميف

من الوا ب أن يعتادوا ذلى مر   العلوف ال ُي يدون التحد  بلر  عربي  سليم ، ولكن
 ياف.األ

وقررد اشررترى  رري الحرروار حررول شررؤون اللررر  العربيرر  والتعريررب  ميرر  الحضررور 
 من أعضاء الم م .
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 سبانعميد المستشرقين اإل
 يزور المجمع

سررربان لمستشررررقين اإعميرررد ا 54/2/1911ربعررراء زار الم مررر  ظ رررر يررروف األ
سررتاذ العررالف اميليررو غارسرريا غومرر  والسرريدة قرينترره، يرا ق مررا الرردكتور محمررد عبررد  األ

 ردني .ال يم  التدريسي   ي ال امع  األ حتامل ، من أعضاء

ال الضررررريفين الكريف خليفررررر   ررررري اسرررررتقبعبررررردوكررررران رمررررري  الم مررررر  الررررردكتور 
سرررتاذ مشررراريعه، وقرررداف إلررر  األ  وأعمالررره و لي مرررا عرررن الم مرررإالكرررريمين، وقرررد تحررردا  

 غوم  م موع  من منشورات الم م .

وكتب األستاذ غوم  كلم  لطيف   ي س ل زوار الم م ، تعبيرًا عن اعتزاز  
 ب ذ  الزيارة، وتقديرًا ل  ود الم م .

سررباني ، ولرره نرردل م اإيعمررل اآلن رمرري  تحريررر لم لارر   األسررتاذ غومرر  واأل
 سباني .اإ –مدة  ي الدراسات العربي  مؤلفات عديدة را

 من منشورات المجمع

 صدر أخيرًا من منشورات الم م  ما يلي:

لا الم مرر  ولرري النرردوة الترري عقررد -عالميرر "كترراب "محاضرررات النرردوة اإ -1
زًا للرر  العربير   ري ، تعزير1914عرالف  ري مطلر  نيسران عراف باالشتراى مر  وزارة اإ

 عالمي .الم االت اإ

 للدكتور كامل العسلي. –تاب "مخطوطات  ضامل بيت المقد " ك -5
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 ل وال ندسررر  التحليليررر ".الطبعررر  ال انيررر  مرررن كتررراب "حسررراب التفاضرررل والتكامررر -3
شررررا  الررردكتور إولررر  ال امعيررر ، بترررألي  ايررررل سووكو سررركي، للسرررن  األ –ول ال رررزء األ

 مي ال امعي.أحمد سعيدان. من منشورات الم م  ضمن حمل  تعريب التعليف العل

، تصني  أحمد بن محمد برن ح راج   اآلن، كتاب "المقن   ي الفالح "بطوي
العزيز عبررردشرررا  الرردكتور إيررق صررالح  ررررار، و اسررر أبررو صرررفي ، بشرربيلي، تحقاإ

العزيز الرردوري. وقررد ُحقاررق لررذا الكترراب عبرردالرردوري، مرر  مقدمرر  توضرريحيا  للرردكتور 
 ء بالقرن ال  ري الخام  عشر.بتكلي  من الم م  مشارك  منه  ي االحتفا

 :وسيصدر لذا العاف أيضاً 

 م لد واحد  ي  ال    داول –مصطلحات الزراع   -1
 مصطلحات سالح المد عي  -5

 مصطلحات سالح ال ندس  -3

 مصطلحات سالح الالسلكي -0

 مصطلحات التموين والنقل العسكري -2

 سلح .وتتلولا المصطلحات العسكري  لبقي  األ

 جلةالعدد القادم من هذه الم

نر ررو أن يكررون العرردد القررادف مررن لررذ  الم لرر  خاصررًا ببحررو  ال  رررة النبويرر  
الشررررريف ، بررررأقالف عرررردد مررررن أعضرررراء الم مرررر ، مشررررارك  مررررن الم مرررر  بمطلرررر  القرررررن 

 الخام  عشر ال  ري.

ررب بررالب خرروان العلمرراء مررن حو  ال يرردة  رري لررذا الموضرروع مررن اإوالم لرر  ترحا
 أنصارلا ومؤازري ا.
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 ولى األ تقييم المرحلة 

 من حملة المجمع لتعريب التعليم العلمي الجامعي

ول  من حملته الرامي  إل  م م  عل  معر   أصداء المرحل  األحرصًا من ال
تعريررب التعلرريف العلمرري ال ررامعي، ع ررد المكتررب التنفيررذي  رري الم مرر  إلرر  الرردكتور 

لرر  ف لررذ  المرحيعقرروب أبررو حلررو، والرردكتور لطفرري لطفيرر ، بالقيرراف بالعمررل الررالزف لتقيرري
ولرر  ين المدرسررين والطررالب  رري السررن  األردنيرر  و امعرر  اليرمرروى، برر رري ال امعرر  األ

ال امعي . وقد شرع الزميالن الكريمان بالعمل، وسيقدمان نتي     ودلما  ي تقرير 
 ضاٍ  إل  الم م  بعد الفراغ منه.

 

 مع في الكرك للمجمعتزيارة كلية المج

رى بزيررارة م مرر  ربيرر   رري كليرر  الم تمرر   رري الكررقامررت طالبررات قسررف اللررر  الع
، يرررررا ق ن مرررردير الكليرررر  13/0/1911ردنرررري صررررباح يرررروف اال نررررين اللررررر  العربيرررر  األ

لعرراف وموظفررو الم مرر ، مررين ا  طالررب العررودات. وقررد اسررتقبل ن األسررتاذ مصررطفاأل
ن ازاتره ومشرروعاته، وطرا  ب رن ا  عرن الم مر  و  وا يراً  مين العاف شررحاً وقدف ل ن األ

مين العاف  ي أقساف الم م  المختلف ، وقدف ل رن م موعر  مرن منشرورات الم مر  األ
 للكلي . وتقارير  السنوي  لدي 


