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 لمجمعل عادة انتخاب أعضاء المكتب التنفيذيإ

 

حاي ذ  عقاي  مجساا المجماس مباام  اا  اأفي االجتماع الحااي  االباين ا الا
مكتااا  التاي اااذ  لسمجماااس  عضاااام الأعااااين اات اااا  إجمااااع   تقااابب ياإ9/8/1981

 ينة  اه :ب الكب    س ية  اأعضائه اأبتاذ اليكتاب عيييبئ به اأ

 ناليكتاب محماي البمب 

 االيكتاب بن ي التل

 االيكتاب محماي إيباه  

 ااأم ا النا  ع بى الااعاب 

 /أ( ما قااااا13إلى الماين )   ابتاايا  عاجل   اعقي المكت  التاي ذ  اجتماعا  
 اائياااا   نف اااه اات اااا  الااايكتاب محمااااي البااامب    أعااااي1991( لبااااة 04المجماااس بقااا  )

 لسبئ ا.

 لسمجمس. عاما   مكت  التاي ذ  تن  ا ع بى الااعاب  أم اا  كما أعاي ال

 

 في المجمع عضوين عاملين جديدينتعيين 

  9/8/1981أقاااب مجساااا المجماااس فاااي اجتماعاااه الحااااي  االباااين ا  يتااااب   
 (: تن  ا عضا ا عامس ا جي ي ا ف ه  هما:381414ايالقباب بق  )

 الطي   اليكتاب قاي ل شاكب
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 اص ب  االيكتاب عييالمج ي

 باين المسك ة البام ة يتن  اهما.اقي صيبت اإ

 .ايذلك  صيح عيي أعضام المجمس النامس ا  مبة عشب عضاا  

 تعيين عضو مؤازر
اافاااز ا  اااب التبي اااة االتنسااا   عساااى تابااا   المكتااا  التاي اااذ  لسمجماااس تن ااا ا 

 ايا  فاي المجماس  اباتا مؤا با   ا  اليكتاب صيام عييالن     ساصي  ما النباز  عضا 
 /جا( ما قاااا المجمس.9إلى الماين )

 في اللجنة االستشارية  رئيس المجمع عضوا  
 للمكتب الدائم لتنسيق التعريب

ما المي ب النا   بتاذ اليكتاب عييالكب    س ية  كتايا  تسقى بئ ا المجمس  اأ
اب ة فاااي السجااااة االبتشااا لسماظماااة النبي اااة لستبي اااة االعقافاااة االنساااا   يا ت ااااب  عضااااا  

 لسمكت  اليائ  لتاب ز التنب   في البياط.

 عاين تشك ل السجاة االبتشاب ة:إافي ما  سي قباب 

 1891( لسنة 151قرار رقم )ت/ 
 المي ب النا  لسماظمة النبي ة لستبي ة االعقافة االنسا 

( مااااا الاظااااا  الاااايا سي 9ينااااي االطاااالع عسااااى يبااااتاب الماظمااااة  اعسااااى الماااااين )
   في الاطا النبيي/ البياط  اعسى ماا عبضاه البا ي ماي ب مكتا  لمكت  تاب ز التنب 
 ج(. 11ز /39/ يى قباب المجسا التاي ذ  بق  )  تتاب ز التنب    اعس

 قرار

 ناي تشك ل السجااة االبتشااب ة لمكتا  تابا ز التنب ا  فاي الااطا ( 1مادة )
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 النبيي عسى الاحا التالي:

 س السغة النبي ة يالقاهابن.بئ ا مجم  يباه   ميكابإبتاذ اليكتاب اأ -1

عضا المجسا التاي ذ  عاا الممسكاة   بتاذ المهي  اليل بااأ -3
 المغبي ة )المكتية الاطا ة تطااا(.

الماااااااااااي ب الناااااااااااا  المبااااااااااااعي لسعقافاااااااااااة   بتاذ الطاهب عييالبحما ق قةاأ -2
يالماطماااااااة النبي اااااااة لستبي اااااااة االعقافاااااااة 

 االنسا .

 لسغة النبي ة ييمشز.بئ ا مجمس ا  بتاذ اليكتاب حباي بيحاأ -0

 .بئ ا المجمس النسمي النباقي  بتاذ اليكتاب صالح أحمي النسياأ -2

 .المقبب النا  لمؤتمبات التنب    بتاذ اليكتاب شكب  ف صلاأ -1

باااتاذ الااايكتاب عيااايالبحما حااااج اأ -9
 صالح

 مي ب منهي السباا ات يالج ائب. 

 / البياط. مي ب مكت  تاب ز التنب   السهنييالن    ياعييبتاذ اأ -8

 بئ ا مجمس السغة النبي ة اأبياي.  الكب    س يةعييبتاذ اليكتاب اأ -9

يا  االنساااااااا  باااااااتاذ  ائاااااااب يكس اااااااة اآأ  السه الط  عييبتاذ اليكتاب اأ -14
 اباا ة يياا/ المغب .اإ

 ./ طاجةبايطة عسمام المغب   السه كااا.عييبتاذ اأ -11
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اجس   اااااة يكس اااااة غاااااة اإبئااااا ا قبااااا  الس  بتاذ اليكتاب ععماا الهذ سياأ -13
 .التبي ة يالجامنة الس ي ة/ طبايسا

ز التنب اا  السااه مااي ب مكتاا  تاباا نييالن    ياعياايبااتاذ  تااالى اأ( 2مااادة )
  ة.أمااة السجاة االبتشاب 

 عسى جم س الجهات المنا ة تاي ذ هذا القباب كل ف ما   صه. (3مادة )

 الدكتور محيي الدين صابر

 المدير العام
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 علمية عربية مؤتمرات

 شابك المجمس في المؤتمبات التال ة:

بلم ة  اإ ةاالجتماع التأب بي لت ط ط التنااا اليالي لتام ة العقافة النبي  -1
. اقااي معاال المجمااس ف ااه 1981تشااب ا العااااي  13إلااى  14فااي تااااا  مااا 

الكب    س يااة  ياايعان ماا الماظمااة النبي ااة لستبي ااة عيايالاايكتاب بااتاذ بئ باه اأ
 عقافة االنسا .اال

"  في تااا  ما ةفي يع  الاجاي النبيي االاحين النبي   اياب  ايان "التنب   -3
بااااتاذ الاااايكتاب   اقااااي معاااال المجمااااس ف ااااه بئ بااااه اأ31/11/1981إلااااى  32
 الكب    س ية  ييعان ما مبك  يبابات الاحين النبي ة في ي بات.عيي

اعة االمتبجمااة  سم ااة  الماضااك المجمااس فااي مناابب الكتاا  الناكااذلك اشااتب  -2
 12إلاااى  0  النسماااي  ماااا بباااة الكا ااات لستقااايؤ فاااي الكا ااات مقامتاااه أالاااذ  

 .1981تشب ا العااي 

افااااي مااااا  سااااي التقب ااااب االتاصاااا ات التااااي صاااايبت عااااا االجتماااااع التأب بااااي 
 بلم ة:افة النبي ة اإقلت ط ط التنااا اليالي لتام ة الع

 

 -التقرير والتوصيات  -

ي ااة لستبي ااة االعقافااة االنسااا   عقااي فااي تااااا االجتماااع ياايعان مااا الماظمااة النب 
/ 12-12بالم ة  يتااب   ليالي لتام ة العقافة النبي اة اإالتأب بي لت ط ط التنااا ا

 .1981اافميب/ تشب ا عاا  13-14الماافز لا  ها1043محب  
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االجتماع عيي كي ب ما بجال اليكب االعقافة االمبؤال ة  اتاياالاا  اقي حضب
 حث في جسبات عامة الجاا عمل مت صصة حال:الي

 ا عساااااى تام اااااة العقافاااااة النبي اااااة هااااايام االمجااااااالت االبااااايل التاااااي تنااااااأ  -
قامااة المؤببااة ا  تصاال يالماضاااع مااا تااأم ا التما اال ا باالم ة فااي ال ااابج  امااا  اإ

صاااااياب الي ااااااا إالقام اااااة التاب   اااااة  اااتهااااااا إلاااااى القاااااايبن عساااااى أيام هاااااذ  المهماااااة 
 التال ة:االتاص ات 

 طار الفكري:في شأن اإل

بالم ة   اأتي يناي ااتظااب سغة النبي ة االعقافة النبي ة اإا الت ط ط لاشب الإ
ذلك أا السغة النبي اة  لغاة عق اين الغاة  –طا ل لما لهذا الماضاع ما أهم ة يالغة 

 ن اليكاب النسمايعا  هاي أيا –حضابن الغة ببالة ح ة  الين  اا ل يهاا القاباا الكاب   
اباااي عقافاة ال صاية المتااعاة. االياا اإفي أ هى عصاب الاهضة اليشب ة  الغة ال

القايبن عسى ابت نا  الماج ات الحضاب ة ااالبتجاية لسحاجات االجتماع ة المييع  
 قا ة.تعصب الاهضة النسم ة ال –المتااعة في هذا النصب 

ا المبااسماا ح ااث يهاا نياايباالمي كسااه   تالسغااة النبي ااة هااي لغااة النااال  اإ اإ
 كاااا عسى ا تلم أاطااه  اأجاابه .

يح ا اة كي ابن ماس  تبمتاة قي تياعست في حبكة أ ذ اعطام  ا السغة النبي إ
م   التي كاا لهاا منهاا لقاام عقاافي تااب  ي بلم ة اغ بها ما األغات الشنا  اإ

 أعبى ما ابائه اليكب اليشب  كسه.

باها  الياعال فاي ياإ بالم ة الت اماا  لنبي اة اإسغة النبي اة االعقافاة اا عسى الإ
 الحضابن المناصبن.
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عسااى  لنطائهااا العقااافي  امن اااا   ا اشااب السغااة النبي ااة اعقافتهااا  نتيااب امتاايايا  إ
يااعي تام ااة العقافااة اماايها يأباايا  الح ااان المتجاايين  التااي تمكباهااا مااا االبااتجاية لاا

  جاي ة.ا  الح ان المناصبن في قيبن ا 

لسغة االعقافة أصيح م ياا بياز ي ا اليال الكيبى  لما له ماا ياب ا اشب اإ
فنااال فااي تحق ااز مقاصاايها الب اباا ة ااالقتصاااي ة االعقاف ااة االتجاب ااة ااالجتماع ااة  

 .اعالم ا   في ابتبات ج اتها النامة قام ا   عضا ا   حتى غيا ذلك ج ما  

فااي صااابتها  ا السغااة النبي ااة  سقاات لتكاااا لغااة عالم ااة مااذ  بجاات لساااااإ
 الحضاب ة حامسة حجة ااتشابها ااع قة يقائها متمعسة في القباا الكب  .

ا السغة النبي ة ال ا  لغة عالم ة منتماين فاي المحافال اليال اةي اهاي مطالياة إ
يتنظ   يابها الحضااب  المباتمب فاي تياعال احاااب ماصاال ماس السغاات االعقافاات 

 الح ة في عالماا المناصب.

متياي  اما    اب ياه ماا قااى يشاب ة امااابي طي ن اة انبيي  يا الاطا الإ
امصاااااايب اقتصااااااي ة امال اااااة  تتحيباااااه الم ااااااطب اتحاطاااااه المطاااااامس االتحاااااي ات 

 ماااااااااا  ااااااااالل الغااااااااا ا العقاااااااااافي الصاااااااااه ااي البااااااااااع ة إلاااااااااى اباااااااااتل  ذات تاااااااااه
يٍّ حضاب ي مما  باتاج  االهتماا  الياال   ااالبتنماب   الذ  ها في حق قته تتحت

ة لهاااا يتام ااااة العقافااااة  ااااالهااااذ  الذات ااااة الحضااااب ة  احم لعقااااافي تحصااا اا  ما ايااااأ
 .بلم ة  االتنااا عسى اشبها يال ا  النبي ة اإ

ح فكااب  يصاا ب     يمااا حياهااا السااه مااا اعااي  اتياات  مااة النبي ااة ال ااا إا اأ
يباك لطي نة منبكة اجايهاا ال اا   ايماا تت تبلاب لهاا ماا ايٍن لستقي  اُصْاِنه  اا  ب ا  ا 

أباايا  القاايبن االقتصاااي ة  لمؤهسااة ال ااا  أكعااب مااا أ  عهااي مضااى للضااطلع 
 .يببالة اشب لغتها اتام ة عقافتها عالم ا  
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حاالل النبي ااة عماال حضاااب   ال اب ااي لااه إ ا اشااب السغااة النبي ااة االعقافااةإ
فااي حضاااب  مشااباعا   امااا امااابا حقااا  مكاااا عقافااة  اال لغااة مكاااا لغااة  اا  عقافااة 

باالم ة  ايبااط ق مهااا م بااابن لسااااا  فااي مشااابكة احااااب مااس اإ لغتاااا اعقافتاااا
ا ال ا  حاجة إلاى منبفاة القا   عقافات اآ ب ا احضابته ي االنال  أكعب ما  كا 

 بل .اإاباا ة البام ة التي جام يها اإ

 هداف:األ

هاايام الاااابين فااي الاع قااة المقيمااة مااا قياال الماظمااة ا االجتماااع ل نتيااب اأإ
سغااة النبي ااة امسة اااف ااة  هاي ااة لنماال حضاااب  ااااجح  البااتبات ج ة اشااب الشاا أهاايافا  

كااتهااا  ايبااط باالم ة فااي ال ااابج  اتأك ااي عالم تهااا اعسم تهااا اماالعقافااة النبي ااة اإ
باالم ة اباا سة قااايبن عسااى تمه ااي البااي ل الم بااب الافااام يالت اماتاااا العقافااة النبي ااة اإ

مة النبي ة في ياام صسة  لسياب التاب  ي المج ي لألااالباح ة االقام ة االحضاب ة  م
ماااا هاااذا الهااايم  عابااااا ة. اتتياااب لنطائهاااا ال ااالز فاااي مباا بن اإ الحضااابن  اتأك ااايا  

 االبتبات جي أهيام أباب ة علعة:

 هدف روحي: -أ

 ااااه  المباسم ا غ اب إيام عسى النب  المبسم ا ح اال اها هيم ااج  اأ
لاصااااااسه     بااااالم ة ي ااااااهلنبي اااااة االعقافااااااة النبي اااااة اإسغاااااة االناااااب   أا  اشاااااباا ال

 بل .باب ة لإلصس ة ااأيالمصايب اأ

 :هدف قومي -ب

فب ق ااااة التااااي حااااييت ها تهااااا  ؤي ااااه يم اطيااااة الاااايال النبي ااااة اإاهااااا هاااايم 
 بااااالمي  تنب ياااااا  جامناااااة الااااايال النبي اااااة االماااااؤتمب اإالحضااااااب ة يااضااااامامها إلاااااى 

المااااااطا ا النااااب  فااااي مهاااااجبه  لاصااااسه  يماااااايس  لسميببااااة االمجتمااااس  ايم اطيااااة
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عقاااااافته  احضاااااابته   اعاااااااه  عساااااى حيااااااظ الااشااااائة ماااااا أج ااااااله  عساااااى هاااااا ته  
المجتمنات االجماعات المبسمة  االتااصل مس يالحضاب ة  اتاط ي علقات النب  

 بلم ة.لاا يسغتاا اعقافتاا احضابتاا اإالنال  اليب ح ما حا 

 هدف حضاري: -جا

افتااااا احضاااابتاا  ه هاااذا الهااايم إلاااى التيس ااا  الميااا ا لق ماااة اقااايبات لغتااااا اعقا تجااا
جااابام ا  ابكة القاااايبن االتياعااال الااااافس  ا  جاي تهاااا  كماااا  تجاااه إلاااى المشاااا  اعااصاااب قاتهاااا  ا 

ل امعمااب مااس عقافااات احضااابات اآ ااب ا. كمااا  تجااه إلااى تأك ااي عالم ااة ا حااااب ماصاا
فاااال اليال ااااة  اتأك ااااي عسم تهااااا  ياالهتمااااا  يهااااا السغااااة النبي ااااة اتن  اااا  مكااتهااااا فااااي المحا

 ني ب عاها.تاياشبها  لغة قايبن عسى ابت نا  المنابم النصب ة اال

 المجاالت:

القام اااة تجاااا  العقافاااة  ااابى المجتمنااااا أا المجااااالت التاااي تشااامل المباااؤال ة 
 بلم ة  قي حييت في ضام اعتيابات ماضاع ة هي:النبي ة اإ

اضاااع العقاف ااة ال اصااة  البااتكمال باا اين ذات اأ ااة يعاا  جهاااي الاايال النبي -أ
 يابن االح ان النامة.نبي ة في جم س مباحل التنس   ااإالسغة ال

ج  اي اصااااة فااااي أابايااااا الغبي ااااة تنساااا   أياااااام الجال ااااات النبي ااااة فااااي ال اااااب  - 
 مب ك ت ا.ااأ

 ة كاابالم ة فاي الايال ذات الكعافاة الباسغة النبي ة االعقافة النبي ة اإاشب ال -ج
لحاا ا  المحاا ط يالاايال النبي ااة فااي إفب ق ااا باالم ة النال ااة  اي اصااة يال ااإ
 ب ا.اأ

  بى ما النال .سغة النبي ة االعقافة النبي ة اإبلم ة في المااطز اأاشب ال -ي
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 الوسائل:

باال   القاايبن عساى الاهااب يتيناات جتمااع إلاى تت ت  اب الاباائل ااأ ايعا اال
اشام  االتنااا مس اله ئات إأا  جه ن يعما  المؤببات ااأمل هذ  الببالة  اهي تش

ل هااا  ا  االمناااج   االتبجمااة مااا النبي ااة ا االماظمااات االاايال  اياابامف تااأل م الكتاا  
 اعقاااي الماااؤتمبات االسقاااامات النسم اااة االيكب اااة االعقاف اااة االحسقاااات اليبابااا ة  تاظ ماااا  

   اُأطُاااب القاااايبن فكب اااا    ماااس الحااابت عساااى تااايب ااظماااه اآ ااابا  امشاااابكة ف ماااا 
   اته ئة الظبام الماابية لتمك اه  ما التيبغ الكسي لسنمل االمعايبن عس ه.امها ا  

 ا بتك  هذا النمل عسى:

 اشام الميابا االمناهي النبي ة النالم ة.إ -1

 اشام المباك  العقاف ة.إ -3

بااالم ة فاااي الجامناااات باااا  امباكااا  اليباباااات النبي اااة ااإاشاااام ايعااا  أقإ -2
قطاااب  يمااا  ضااما  اايمتها اث االيبابااات النس ااا فااي م تساام اأمباكاا  اليحااا 

 هيام التي تبنى لتحق قها.لأل

قس م ة االيال ة  االمؤببات النامسة م شيكة ما االتحايات القطب ة ااإاشاإ -0
 بلم ة.سغة النبي ة االعقافة النبي ة اإفي مجال اشب ال

 ات الطل  النب  في ال ابج.فاين ما جهاي الجال ات النبي ة ااتحاياإ -2

عاين الكتاية يالحبم النبياي فاي اليساياا النبي اة التاي إتاك ي الحبت عسى  -1
 تكت  يالحبام اللت ا ة.

ا جهاااي الماظماااة النبي اااة لستبي اااة االعقافاااة االنساااا   اهاااا جهاااي قاااامي   اااأتي إ
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الم سصاة  لها في تنااا ااافس ماس كال الجهااي  لجهاي اليال النبي ة  امكمل   مابِّقا  
مي  بالشااين  ا اصاة ماس ماظماة الماؤتمب اإجماع ة افبي ة  ليساغ المقاصي الما

 مب.بلم ة المنا ة يهذا اأابائب الماظمات النبي ة ااإ

 في شأن التمويل:

بااها  الاايال إباالم ة عسااى صاااياز تام ااة العقافااة النبي ااة اإ ضاابابن اعتماااي -1
بااها  كاال يالااة فااي إ    كاااا ياباايةماتظمااا   باااا ا   بااهاما  إعضااام  النبي ااة اأ

 ماا اة الماظمة النبي ة لستبي ة االعقافة االنسا .

باهامها البااا   ة لستبي ة االعقافة االنساا  فاي إضبابن ابتمباب الماظمة النبي -3
 في الصاياز.

بااها  ا الصااااي ز االمصااابم النبي ااة ااإباالم ة عسااى إالبااني لسحصااال ماا -2
مياشب امبتمب في الصاياز ياعتيااب أا هاذ  المشاباعات العقاف اة ُيْناِي ُمِهاِ  

لها.  في المشباعات االقتصاي ة ااالجتماع ة التي تماِّ

فااباي االمؤببااات ال اصااة فااي الاااطا النماال عسااى الحصااال عسااى تيبعااات اأ -0
النبياااي االمهااااجب  االباااني لااايى الشااابكات االمؤبباااات النامساااة فاااي الااااطا 

  تيز اأهيافه. بهاما  ي تبه  طااع ة في تما ل الصاياز إبيي كالن

المباعيات الن ا ة  يماا ف هاا ال ايمات اليا اة  التاي  بجاى  النمل عسى تاف ب -2
 فباي.النبي ة امؤبباتها االشبكات ااأ أا تقيمها حكامات اليال

ابااااااتعماب جاااااااا  مااااااا ماااااااابي الصاااااااياز االقااااااباب الحباااااااة المقيمااااااة مااااااا  -1
 بلم ة.بم ة المال ة النبي ة ااإبات الب المؤب
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ابت يا  الطبائز االابائل المااباية التاي تمكِّاا الصااياز ماا تام اة مااابي    -9
اماااة المناااابب االمياب اااات إقلاشااااطات االجتماع اااة االعقاف اااة  كعاااا طب اااز ا

 علم ة  اصة  إلى غ ب ذلك.ا  ا  الب اض ة  اتاظ   أباي س عقاف ة

 شأن المؤسسات: في

باالم ة  لاايالي لتام اة العقافااة النبي ااة اإياباا  مؤبباة التنااااا اق اا  مؤببااة  -1
بلم ة في  ابج الاطا النبياي  لغاة احضاابن اشب العقافة النبي ة اإ غا تها
 اباا ة المناصبن.في الحضابن اإ بهاما  ا  باح ة ا  اق ما  

طاب إياب ة امال ة في إما أجه ن الماظمة ذا ش ص ة  جها ا   ةتنتيب المؤبب -3
 ز أغباضها.تحق 

 كاااا لهااذ  المؤببااة مجسااا أماااام  ال  قاال عاايي أعضااائه عااا العلعاا ا مااا  -2
قاين اليكب االبأ  االمبؤال ة في الااطا النبياي االمهااجب  ماا ي ااه  الماي ب 

مااا الش صاا ات  اياابا    ماااام  عسااى أا  ضاالمجسااا اأ النااا  لسماظمااة بئ بااا  
لب ابااة العقاف ااة االقااايبن النبي ااة ذات ال ياابن االتجااااب  الااباانة فااي ت طااا ط ا

 عسى يعمها.

 تااااالى صاااااياز تام ااااة العقافااااة النبي ااااة فااااي ال ااااابج تما اااال هااااذ  المؤببااااة   -0
بن الصااياز مااا ياا ا أعضااام مجسااا ياإا اصاي يااأا  كاااا أعضااام مجسااا 

 ماام.اأ

تتطسيهاااا  ياب اااة التاااية اليا اااة ااإمااااالسمؤبباااة أماااااة تاي ذ اااة تتاااالى اأ  كااااا -2
 مااة مي ب اماظياا  ن باه  المي ب النا .اأالمؤببة  ا كاا لهذ  

شااامل  تضااس الماظمااة النبي ااة لستبي ااة االعقافااة االنسااا  مشااباع اظااا  أبابااي  -1
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ماااة التاي ذ اة  عساى أا مااام االصااياز ااأ حيي تكا ا ابسطات مجساا اأ
  نبب مشباع هذا الاظا  عسى المؤتمب النا  في يابته القايمة.

  كي اابا   امجاهاايا   ت الشااكب إلااى تاااا الشااق قة بئ بااا   تاجاه المجتمناااا ي ااال
   احكامة بش ين.ااع ا   اشنيا  

باتاذ/ محماي م الاي  الاذ  ال اأا يال  تقي به  لمناالي الاا  ب اأا نبياا ع
 اقيل بئابته.  تيضل يافتتاح االجتماع

   االنسااا  ا ااهااا يالجهاي الكي اب الاذ  يذلتااه الماظماة النبي اة لستبي اة االعقافاة
عاااياي هاااذا االجتمااااع إاماااي بها الناااا  الااايكتاب/ مح اااي الاااي ا صاااايب امنااااااا  فاااي 

 يام مهمته القام ة التاب   ة عسى   ب الاجا .أما  اتاظ مه  اتمك اه
     

 الهادي التازيعبدالدكتور 

  صااااياح  ااااا  همكتياااا الكب    س يااااة فاااايعياااايابااااتقيل بئاااا ا المجمااااس الاااايكتاب 
الهاي  التاااا    النضاااا الماااؤا ب فاااي عيااايل م ااال الااايكتاب ا  33/9/1981العلعاااام 

المجمس ما المغب  الشق ز. اقا  الض م الكب   يصحية بئ ا المجماس يجالاة فاي 
م تساااام أقبااااا  مياااااى المجمااااس  كمااااا اطسااااس عسااااى اشاااااطات المجمااااس فااااي م تساااام 

 المجاالت.

اتيضل اليكتاب التا   يحمل اب ة ما "م طاطات فضائل ي ات المقايا"  
م الاايكتاب كاماال النبااسي  هي ااة مااا المجمااس إلااى جللااة المسااك الحبااا العااااي  تااأل 

 مسك المغب .
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باااتاذ أكاااب   ع تاااب  مااا ا الناااا  كاااذلك ال م ااال اأااباااتقيل بئااا ا المجماااس ااأ
ي 14/9/1981عضااا الشاابم فااي المجمااس المقااا   فااي ي اابات  اذلااك صااياح  اااا  

س مااذ اات اياه عضاا شابم ف اه. اقاي مابتاذ  ع تاب لسمجذ  أال   ابن  قا  يها اأاه
طسنااه الاابئ ا عسااى أعمااال المجمااس امشاااب نه  اعسااى الكتاا  التااي تبجماات ضااما أ

باااتاذ  ع تاااب ياشااااط المجماااس  لتنسااا   النسماااي الجاااامني. فأعجااا  اأحمساااة تنب ااا  ا
 اأكيب جهاي  الميابكة.

 ردنيية األ من منشورات مجمع اللغة العرب

 بياي ما سي:بي ة اأي ماشابات مجمس السغة النصيب ف

ل كتا  )م طاطات فضاائل ي ات المقايا( يباباة اييس اغباف اا  لسايكتاب كاما -1
 بيا ة.النبسي  مي ب مكتية الجامنة اأ

شاااتباك يااا ا مجماااس السغاااة النبي اااة علم اااة(: ياالكتاااا  )محاضااابات الاااايان اإ -3
حاضااابات كااال ماااا: )بئااا ا المجماااس معااال . شاااابك فاااي الاأبيااااي اا ابن اإ

مااا ا الناااا  ع باااى الكب    س ياااة  االااايكتاب محمااااي إياااباه    ااأعيااايب الااايكتا 
يااباه   البااماا  االباا ي يكتاب محماااي حباااي محماااي  االباا ي إالااااعاب   االاا

 ال ي يعي ا كب شاا(.

الااى الجامن ااة  تاااأل م فب ااي ب ك لااااغب  اتبجماااة كتااا  )الك م ااام( لسبااااة اأ -2
شابام الايكتاب إعيي ما أباتذن الجامنة اأبيا ة  اجامنة  باحز ال بمااك  اا 

 اليبحاا.

الاااى الجامن اااة  تاااأل م ك ا اااث لسبااااة اأ –ال القبااا  اأ –كتاااا  )الي   اااام(  -0
شااابام شاااا  غصااا   االااايكتاب ع باااى شااااه ا  اا  فاااابي  اتبجماااة الااايكتاب ه

 اليكتاب هما  غص  .
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ماال االهايبااة ال مااا كتااا  )حبااا  التياضاال االتكاالطينااة العاا ااة مااا الجاا م اأ -2
تاأل م بااكافباكي  اتبجماة عايي ماا أبااتذن الى الجامن ة  حس س ة( لسباة اأالت

 شبام اليكتاب أحمي بن ياا.الجامنة اأبيا ة اجامنة ال بماك  اا  

الاظا  اليالي امصطسحاتها"ي  الطينة العاا ة ما كتا  "تنب   بما  احيات -1
 ا ات االمقاا بياي  يمشابكة يائبن المااصيالنبي ة اأ عياي مجمس السغةإما 

 بيا ة.في ا ابن التجابن االصااعة اأ

 السالم المجاليعبدرسالة من الدكتور 

 ردنيةرئيس الجامعة األ 

الباال  المجااالي  عييبياااي ببااالة مااا الاايكتاب تسقااى مجمااس السغااة النبي ااة اأ
بيا اااة   نااب  ف هااا عاااا شااكب  اتقاااي ب  لمااا  قااا  ياااه المجمااس ماااا بئاا ا الجامنااة اأ

جل تنب   التنس   بي ة  لجنسها لغة عس  احضابن  األساهاب يالسغة النجهاي كي بن 
الجااامني. ا ؤكااي الاايكتاب المجااالي حبصااه عسااى تقااي   كاال عاااا لسمجمااس اببااالته 

 البام ة.

 مؤتمر التعريب الخامس

-34كاا مؤتمب التنب   البايس  الذ  عقي في طاجة  في المغب   ما يا ا 
بيا. في اأ 1980ي المؤتمب ال اما عا  ا  نقا باا الماضي  قي أاصى يأ 33
بياااي يااذلك إلااى يالااة بئاا ا الااا بام  اتسقااى مااا كتاا  مجمااس السغااة النبي ااة اأاقااي 

 يالته الماافقة عسى ابتضافة المؤتمب ال اما في مقب المجمس.

ايهذ  الماابية تسقى المجمس بباالة الشاكب التال اة ماا ال م ال الايكتاب مح اي 
 ي ب النا  لسماظمة النبي ة لستبي ة االعقافة االنسا :الي ا صايب  الم
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 الكريم خليفةعبدستاذ الدكتور خ الكريم األسعادة األ
 ردني/ عمانية األ برئيس مجمع اللغة العر 

 بل   ايني:تح تك   اأييأ يالبل  تح ة اإ أح  ك  فُأحِباُ 

تاااااااب   ( اال1/1/001فقااااااي تسق اااااات يكاااااال الماااااااين كتااااااايك  الكااااااب   ذا الاااااابق  )
مسكااة   ايااه ذلااك الايااأ الااذ  بااباي  اهااا ماافقااة يالااة بئاا ا ا بام الم2/1/1981
 1980بيا عا  عقي مؤتمب التنب   ال اما في اأ ف   عسىبيا ة الهاشم ة اأاأ

بياااايي اهاااا شااابم لاااي الكااال المجمن ااا ا فاااي عالمااااا يمقاااب مجماااس السغاااة النبي اااة اأ
ل  فاي قضاا ا ا ه إلاى جهايك  الماصاالنبيي  أا  كاا لمجمنك  ذلك اليضال  ضا ي

بيا ااة الهاشاام ة  يجااذابها ااحتيااام يهااا  التكاااا الممسكااة اأ لغتاااا الياق ااة  افااام لهااا
الممتين إلى المايس الي ااب الاذ  أعابى اأغااى  هاي هاذ  الممسكاة التاي تحاافظ عساى 

ه ى اي ااساالهااذا الااذكب الااذ  ا لااه السااه ع ... أصااالة ماهااا  احيظااا   هااذا التااباث الشااام 
 ..اليبعها ااق ا   الكب    فكاا لسغة حافظا  

ح ائهاا لتكااا إ نتا اا يهاا ا نمسااا عساى أبال الساه أا  نا  هاذ  السغاة يماا 
   لغة الحضابن االمحية االبل ..  اكما هي أييا  يائما  

 كب  كل التهائات اكل التقي بخ اأالبناين اأ

 د. محيي الدين صابر
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   افااي  معااال لجااااة منجااا 9/13/1981اااا ا المجمااس صاااياح  اااا  االع ا اب -
م ا النا  التحاي المهايبا ا الناب  المهاايا المصطسحات الهايب ة  مؤلم ما اأ

الب ي طال  حم ي الطال   ما الناباز  االمهاايا البا ي اج اه الباماا  ماا مجماس 
باعات اتحاااي السغااة النبي ااة فااي يمشااز  االاايكتاب أحمااي النب اااا  المشاابم عسااى مشاا

بتاذ يكس اة الهايباة فاي جامناة القااهبن  ماا مصاب  االايكتاب ا النب  ااأالمهايب 
يحاث لستنب    شنية المناج  يمنهي اليبابات ااأالتهامي الباجي الهاشمي  بئ ا 

فااااي البياااااط  االمهاااااايا الباااا ي ااااااب الاااااي ا يااااا  سااااا   عضاااااا المكتاااا  الااااااطاي 
 لسمهايب ا المغابية  في البياط.

اائاا  الاابئ ا الاايكتاب الكب    س يااة  ا عياايالاايكتاب  اابااتقيسه  بئاا ا المجمااس
 م ا النا  ع بى الااعاب .يباه    ااأإ  االنضا اليكتاب محماي نمحماي البمب 

ابحااا  الااابئ ا يالافاااي الضااا م  كماااا بحااا  يمهماااة الافاااي فاااي صااااس منجااا  
عاااا المجماااس مااااذ تأب باااه إلاااى  المصاااطسحات الهايبااا ة. اقاااي  الااابئ ا لسافاااي شااابحا  

ماس ااشاب  ماا كتا  ا أعماله امشاب نه. ااطسس الافي عسى ما تبجمه المجال ا   اع
ماااااة الناماااة التحااااي جامن اااة  اقاااي  مجماعاااة ماهاااا إلاااى اأالاااى الالنساااا  لسبااااة اأ

 ابى إلاى قي  مجماعاة ماا ماشاابات المجماس اأالمهايب ا النب  في النباز  كما 
 كل عضا ما أعضام الافي.



 - 324-  

ا فااي جمااس أعضااام المجمااس المهمااة التااي  قااا  يهاااشاابح الافااي لمبااتقيس ه مااا 
ئاة ألاام مصااطسح هايبااي ا ما لايى لجاااة المنجاا  اآإمصاطسحات الهايبااة  اقااال 

الاى  ابا يبغ ماا ا ماا المبااين اأك   ة االيباب ة  اقي فبغ حتاى اآايالنبي ة ااإ
 .1983المباين العاا ة قيل شهب ح  باا ما النا  القاي  

 ب  لنماااال اتحاااااي المهايباااا ا النااااب   اأعااااب  عااااا اأعااااب  الاااابئ ا عااااا تقااااي
 ابتنياي المجمس لتقي   كل عاا ممكا له.

ي     اب المجمااااس الاااايكتاب صاااايحي القاضاااا38/13/1981ا ااااا  االعااااا ا  -
بالم ة فاي جامناة اليتابال االمناايا فاي الظهاباا/ بئ ا قبا  اليباباات النبي اة اإ
جاابام   اا  طاالع عسااى أعمااال المجمااسلسجامنااة  لل الممسكااة النبي ااة البااناي ة  ممااعل  

تناااااا عسماااي ي ااااه ايااا ا الجامناااة الماااذكابن. اقاااي اباااتقيسه بئااا ا المجماااس الااايكتاب 
طااام منااه فااي ل ااه عااا المجمااس اأعمالااه امشاااب نه  ا الكب    س يااة  اتحاايث إعيااي

 ل ه مجماعة ما ماشابات المجمس.أبجام المجمس  اأهيى إ

جمااااس المبااااتب بااااا  اسباااااا     اب الم13/11/1989اظهااااب  ااااا  ال ماااا ا 
تقيسه عضاا المجماس الايكتاب فاي الباا ي  اابا (IFIAS) بئ ا مبك  اليبابات النس ا

يباه   محماي إيباه    ااأم ا النا  ع بى الااعاب . اتحيث إل ه اليكتاب محماي إ
 حال أعمال المجمس امشباعاته.
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 ستاذ محمد العدنانيالزميل األ

 في ذمة الله

هاا 2/14/1041  2/8/1981السه في ي بات  ا  اأبيناام  ل إلى بحمةااتق
ي اااا  االشاااااعب  اصاااااح  ال م اااال المبحااااا  اأبااااتاذ محمااااي  ابشاااا ي النااااياااي  اأ

  9/8/1981المؤليااااات االيحاااااث السغا ااااة الني اااايني اشاااا نت جاا تااااه  ااااا  الجمنااااة 
 ها.9/14/1041

لمجامس الشاق قة  ي الن    إلى اذ  انى اليق ي ة اأبياي  إا مجمس السغة النب إ
لااى بااائب المحافاال اأ ألاا  الشااي ي ل بااابن  م اال ياااب  يي ااة االسغا ااة  ل نااب  عااا ااا 

 ي  االنسا  السغا ة.اأعب في م اي ا اأ

 الاااااااي المبحاااااااا  محماااااااي  ابشااااااا ي الناااااااياااي فاااااااي مي ااااااااة جاااااااا ا  فسباااااااط ا  
    اأاهاااااااى اليباباااااااة العااا اااااااة فاااااااي جاااااااا ا اغااااااا ن اطاااااااالكب . 1942اذاب  31فاااااااي 
 م بك اااااااة  افاااااااا  تقااااااال إلاااااااى كس اااااااة اآيا  االنساااااااا  فاااااااي جامناااااااة ي ااااااابات اأعااااااا  اا

 . عااااااا  عسااااااا  فاااااااي ياب المنسمااااااا ا النس اااااااا فاااااااي 1939ماهاااااااا يشاااااااهاين ) .ع.( عاااااااا  
 يغااااااااااااياي  فكس ااااااااااااة الاجاااااااااااااح فااااااااااااي اااااااااااااايسا  فالكس ااااااااااااة البشاااااااااااا ي ة فااااااااااااي القاااااااااااايا 

يابن المنااابم يااي للمتحااااات الجامن ااة فااي إفالنامب ااة فااي  افااا. عاا  بأا القباا  النب 
فااي ياب المنسمااات فااي  اليسبااط ا ة فااي القاايا. عاا  ااتقاال إلااى باااب ا  فنماال ميببااا  

حساا   فالجامنااة الباااب ة )جامنااة يمشااز ال ااا (  فجامنااة حساا . عاا  تاابك التاايب ا 
. اينااي ذلااك 1919لشاابكة الكااات فااي المي اااة الماااابن حتااى عااا   ياب ااا  إ اعماال مااي با  

 االسغا .ييي إلى ليااا  اااصبم إلى اإاتاج اأعاي 

 أما مؤلياته فهي كما  سي:
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االاعاااا   االاااباب    مباااة يااا اااا شااانب ة هاااي  السه ااا   افجاااب النبا اااة  -1
 مامة.امسحمة اأ

 أم ب الشنبام شاقي )يبابة(. -3

 في البب ب )قصة(. -2

 طيال(.أيا يكب )لأل -0

 الاحا اليب ط. -2

 عبا  ) مبة أج ام(.اإ -1

 ب ا(. مبة أج ام ياالشتباك مس ا  –الباضة )لسمحياظات  -9

 عمب يا ال طا . -8

 علعة كت  لألطيال. -9

 طيال.عشباا أقصاصة متبجمة لأل -14

  طام الشائنة.منج  اأ -11

 اأما مؤلياته التي ال ت ال م طاطة فت  ي عسى  مبة اعلع ا م طاطا .

اتاااج  جاا  الاشاااط  غ  ااب اإ الغا ااا   اشاااعبا   لقااي كاااا المبحااا  النااياااي أي يااا  
ضااطب إلااى ي ااال المبتشاايى  ح ااث امااه  حاا ا ال عسااى اشاااطه إلااى ا ااب أ اقااي ظاا

 عسى عسمه افضسه اأ لقه البف نة. قضى احيه مأبافا  

اا إ اا لسه اا   ل ه باجناا.بحمه السه بحمة اابنة  اا 

 تأبين المرحوم العدناني
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م بيناااي الباااعة البايباة مااا مباام  ااا  اأبيا اا ا فاأقامات بايطااة الكتاا  اأ
اتكسااا  فاااي الحيساااة  لمبحاااا  محماااي الناااياااي.ي ااا  ا  حيساااة تاااأي ا لأل11/9/1981

حمااي. ياباه    االبا ي جم ال يبكاات  اعب ام الحيساة البا ي عصاا  اليكتاب محماي إ
 ضل المبحا  النياااي.احضبها عيي كي ب ما قايب  ف

 

 


