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 جلالة الملك حسين المعظم

 لمجمعا يتفضل بافتتاح مبنى
 

الخامسة من  ل حضرة صاحب الجاللة الملك الحسين المعظم السااةة  تفض  
 دىن.. م. تافتتنا  متىنم معمنل ال انة الة تينة ا  51/4/5891مساء يوم السنت  

ة  رافقا  ريايا المجما  ةان اللححاة التاراريا زاحنة السنتا  إأ  تفّضن  عللتنب ت وتةد
إلا  ااةاة مجلااا ةضاااا المجما   حالضايح   أالرريم خليفاة  ح ساتاا الاورتحر ة اواأل

شجازاتا   ا  ةان ش ا ة المجما   ح  حافياا   المجم   حيث ااو م الارييا لجاللاة الملاك  ارحا  
رو  الرييا أهمية اللغة العر ية  لغة القارنن الراريم  حلغاة األماة العر ياة أحم اريع . ح 

تاا . حاااال رل هااا ن المجماا  رمااز لجهااو هاااا ال لااو العر اام إ  حالتااراث العر اام المجيااو  رم 
 األصيل المشاضل لخومة اللغة العر ية.

حأ ار الرييا إلا  أن جاللاة المغفاحر لا  الملاك ة او اللا   ان الحساين   ي اب 
راوت  السامية  ت ريل مجما  ةلمام لغاحف  فام األرون ةاام إالل  ثراه  ران او أصور 

من مجلاة  4231ةن الك المجم  ش ر فم ةوو راشحن الثاشم   رز خ را  أ؛ ح 4231
 المجم  العلمم العر م فم وم ق.

همهاااا وحرة فااام أشجاااازال المجمااا  مشاااا ت سيسااا   ح إحاساااتعرل الاااورتحر خليفاااة 
صااوار مجل ااة ةلميااة لغحيااة متخصصااة  حش ااار ا  تعريااب التعلاايم العلماام الجااامعم  ح 
  حرتاب التاراث  حالمصا لحال العلمياة   التعاااحن ةاوو مان الرتاب العلمياة المترجماة

م  جهال مختلفة. حةرل الرييا ةل  جاللة الملك جمي  مش حرال المجما   ما  
  رح محجز ةن رل  مشها.
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حاااااو م الااااورتحر خليفااااة  اساااام المجماااا  هويااااة لجاللااااة الملااااك  هاااام ة ااااارة ةاااان 
ا ااة  مصااوف ة تحماال ةلاا  صالفهااا صااحرةمصااح  رااريم مغل اا   الصااو  فاام ةل ااة 

لاا  ساامح  حلاام العهااو األمياار حساان المعظاام ا  الصااخرة الم اار فة. حأهااوج إلاا  جاللتاا  ح 
 مجمحةتين راملتين من مش حرال المجم .

ثاام تفضاال جاللااة الملااك يرافقاا  ساامح األمياار حساان حر ااار رجااال الوحلااة فقااامحا 
اسااام . حتفضاال جاللتاا   ااالتحاي  فاام سااجل  أ  ح  جحلااة فاام مختلاا  ااةااال المجماا 

 المجم .

حاااو حضاار حفلااة ا فتتاااح ساامح األمياار حساان  حلاام العهااو المعظاام  حالساااوة  
رياايا الااحزراا الساايو مضاار  ااوران  حرياايا مجلااا األةيااان الساايو  هجاال التلهااحشم  

حرييا المجلا الح شم ا ست ارف السيو  حرييا الويحان الملرم السيو أحمو اللحزف
ة الفريااق الااررن ال ااري  زيااو  اان سااليمان ةاارار حسااياوة القايااو العااام للقااحال المساال ح

 اح أةالم السيو ةوشان  ح شزار  ححزير اإلأ ارر  ححزير الثقافة حال  اب السيو معن 
مين العاام لمجلاا السالم المجالم  حاألأروشية الورتحر ة وةحوة  حرييا الجامعة ا 

التعلاايم العااالم الااورتحر محمااو شااحرف  اافيق  حةااوو نخاار ماان الضاايح  ماان أةضاااا 
ميار  االل  ان روشياة. حرافاق جاللتا  راالك سامح األة التوريساية فام الجامعاة األيالهي

 محمو.
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 كتاب التيولوعيا، م  مىشو ا  المعمل
 يفوز تعائز  مة ض الكتاب الة ت. الساتل ف. الكوي 

الموير العام لمؤسسة    المجم  الرسالة التالية من الورتحر ةوشان العقيل تلق  
 فااحز رتاااب ال يحلحجيااا ماان مش ااحرال المجماا  للشساا ة   ااعارا  إ الرحياال للتقااوم العلماام 

حلاا  الجامعيااة  ضاامن تعريااب التعلاايم العلماام الجااامعم   جااايزة معاارل الرتاااب األ
 حسن رتاب مترجم. حفم ما يلم شص  الرسالة العر م السا   أل

 /32/2/4293التاريخ  
 299/93 ارة  اإل

  سم الل  الرحمن الرحيم
 خليف  المحترمالرريم السيو ة و

 روشمرييا مجم  اللغة العر ية األ
 (42339ةمان / ص. ب )

 روشية الها ميةاأل المملرة
 -تحية  ي ة ح عو 
وارة مؤسسااة الرحياال للتقااوم العلماام اااو أااار إ لغراام  اا ن مجلااا أن أفيساارشم 

 م فااحز رتاااب يال يحلحجياااي تاا لي  جحلااو ز اام34/1/4293 جلساات  المشعقااوة  تاااريخ 
رتحر ةاااوشان ةاااالحف حنخااارين   جاااايزة معااارل الرتااااب العر ااام الساااا   حترجماااة الاااو

حساان رتاااب متاارجم فاام العلااحم  ماان  ااين الرتااب المعرحضااة فاام المعاارل  حالااك أل
  شاا ةل  تحصية لجان التقييم فم هاا ال  ن.

جماال التهاااشم حالت ريرااال. حالسااالم ةلاايرم حرحمااة أح هاااه المشاساا ة شقااوم لراام 
 الل  ح ررات .

 العامالموير 
 الورتحر ةوشان ةقيل
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يرج هاا التقاوير الراريم مان مؤسساة الرحيال للتقاوم العلمام  حيسر  المجم  أن
لجهحوه المتحاصلة التم ي الها من أجل تعرياب التعلايم العلمام الجاامعم  حيرجاح أن 

للجامعال العر ية إل  مساشوة حملاة المجما  هااه  مان أجال  يرحن هاا التقوير وافعا  
 العر ية  حةز تها. ررامة اللغة

 المعمل يستضيف ىدو  ال اة الة تية

روشياااااة شاااااوحة فااااام ااةاااااة الشاااااوحال ةقاااااو اسااااام اللغاااااة العر ياااااة فااااام الجامعاااااة األ
م  رياسااة 4293شيسااان  49-41حااو حالمحاضاارال فاام المجماا   يااحمم الساا ل حاأل

الرريم خليفااة  رياايا المجمااا   حرياايا اساام اللغاااة العر يااة فااام سااتاا الااورتحر ة اااواأل
 نراا حاضاياي. –اللغة العر ية ي حران ةشحان الشوحة امعة. الج

حافتااتا الاارييا الشااوحة  رلمااة أ ااار فيهااا إلاا  أن ا هتمااام  اللغااة العر يااة ياا تم 
 ااوو حاللحاااق ساسااية لإ اةت ارهااا اللغااة القحميااة  ماان شاحيااة  ح اةت ارهااا الحساايلة األ

 مم المتحضرة  من شاحية أخرج. ررب األ

لغاتهاااا مااام المتحضااارة أوررااال هااااه الحقيقاااة  فجعلااال مااان األن جميااا  إحااااال 
  .الغال للعلم حالحضارة  حال حث العلمم  حالتوريا الجامعم فم جمي  مستحيات

ن ثماااة أروشياااة حأضاااا   لقاااو  اااعرشا فااام اسااام اللغاااة العر ياااة فااام الجامعاااة األ
ن ال ل اة أم  مستحج المتعل مين  اللغة العر ية  سحاا أراشحا ما يراو يرحن ةاما   ضعفا  
ااان  الجامعياااة. حتهاااو  الشاااوحة إلااا  تاااوارا هااااا الحضااا   للخااارح   تهماشهاااحا وراساااأمم 

 تواييااة يجا يااة  هااو  رفاا  مسااتحج التااوريا  اللغااة العر يااة فاام المراحاال اإلإ حلااحل 
 ةواوية حالثاشحية  حت  الجامعية.حاإل

واو ال حاحث ةاإش     و  من حاال  لقو فر رشا  عقو هاه الشوحة مشا ةوة أ هر أل
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الالزمااة التاام تجاارف ححلهااا المشاا ااال. حستش اار هاااه ال حااحث حالمشاا ااال جميعهااا 
 فم رتاب خاص.

روشية  حجامعاة ألحاو حضر هاه الشوحة ةوو ر ير من المهت مين من الجامعة ا
لقيااال فااام الشاااوحة خماااا أاليرماااحك  ححزارة التر ياااة حالتعلااايم ححرالاااة الغاااحث الوحلياااة. ح 

 -محاضرال هم 

 / للورتحر شهاو المحس فم لغة المأل ية الخ  شظر 

 / للورتحر فحاز  حاانلغة أم لغتان

 / للورتحر جعفر ة ا شةم رالل اللغة العر ية ح رق حلها

 / للورتحر محمو حسن ةحاوضع  ال ل ة فم اللغة العر ية

 وراسة فم مص لا ةلم اللغة  حفق  اللغة/ للورتحر محمحو الجف ال

فراار لأل حتعميقاا   ث  عو اشتهاي . حران الشقاش تحضايحا  حجرل مشاا ة رل  ح
 الم رححة.

ن إاااال فيهااا الرريم خليفاا  رلمااة ألقاا  الاارييا الااورتحر ة ااوحفاام ختااام الشااوحة 
المشاا اااال خاااالل الشاااوحة ااااو اتسااامل  اااالرحح العلمياااة  حاتجهااال ا راا إلااا  أن اللغاااة 

ال العامي اة  مياث تف  ام اساتعلي  أحاو  مان حإالعر ية تعاشم اليحم من حاا    يرتاح 
خ اا فم استعمال الفصح   حتسل ل الضع  فم التحصيل الثقافم العام ح يحو األ

 سالمم.لوج ال ل ة فم التراث العر م اإل

  لقااو  الااب رثياار ماان المشاا ااين  اا ن تخاار  الشااوحة  تحصاايال اااايال   حأضااا 
حالتااااوريا ةااااالم ةلاااا  التمسااااك  الفصااااح  فاااام جمياااا  مجااااا ل األ مجااااوو ة  تحااااث  

 المورسم حالجامعم  حا شت اه إل  الوراسال اللغحية.

 حت رلل  عو الك لجشة للصياصة من الساوة 
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 (.الرحمن )رييسا  الورتحر شصرل ة و

  ح ةلمأحالورتحر محمو  ررال 

 حالورتحر ةلم حميو

 الحميو الفالح  من محظفم المجم حالسيو ة و

 حالسيو رمال ر يو

 لحالسيو محمو الحا  خلي

  ح ري  أحالسيوة زليخة 

 حالسيو جاسر الرحا وة

 توصيا  الىدو 

 -حاو خرجل لجشة الصياصة  الشتايج حالتحصيال التالية 

 ف. شأ  الفصيحة والةامية:

رأج المجتمعحن أن العر ية الفصيحة هم العامل الرييسم المححاو  اين أا اار  -4
حاااوها القااااورة ةلااا  شهاااا ح أشهاااا التااام تااار   العااارب  اااويشهم حتاااراثهم  ح أالعاارب  ح 

 استيعال الحياة المعاصرة  رل زخمها حصشاها.

 حةلااااااا  الااااااارصم مااااااان أن المجتمعاااااااين راضاااااااحن ةااااااان وخاااااااحل اللغاااااااة العر ياااااااة 
حالعلااحم   المحافاال الوحليااة حةاان الجهااحو التاام ت ااالها المشظمااة العر يااة للتر يااة حالثقافااة

  مشهم ليجاااااااااااااوحن اللهجاااااااااااااة العامي اااااااااااااة ااااااااااااااو أخاااااااااااااال تااااااااااااازاحم الفصااااااااااااايحة فاااااااااااااإفااااااااااااا
 شهااااااااا لاااااااام تعااااااااو لغااااااااة التخا ااااااااب اليااااااااحمم أار العر يااااااااة مزاحمااااااااة  ااااااااويوة  ح ا اااااااااأل

 شماااااااااا صاااااااااول لغاااااااااة المسااااااااارح  حالرحاياااااااااة حالغشااااااااااا  حأخاااااااااال تتساااااااااربا  فحساااااااااب  ح 
فااام الماااوارا حالجامعاااال  حتااا   اتااال لغاااة الاااورا لاااوج رثيااار مااان المعلماااين فااام 
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 ساتاة فم جامعاتهم.موارسهم حمن األ

شهم ليارحن  ما  إلعامياة  فاالمزاحماة مان ا اا ران المجتمعاحن يارحن هااها  ح 
ن تخفااا  ةلااا  الشا اااية أ شااااا العر ياااة حجااا  الفصااااحة  أرص اااتهم فااام أن يتاااحخ  

َتَسعُ  موار  الصحاب العاريل  صا حا حجها  أاا هم إحالمش يين فم أمر العر ية  
 سماح.ةل  اليسر حاأل فم  شاا العر ية  حت  تجعل أمرهم م  لغتهم اايما  

 -  ن  ما يلم حيصم المجتمعحن فم هاا ال

سااتاة فام جامعااتهم  اساتعمال صوار ت ري  ُيلِزم المعلمين فم موارساهم حاألإ -4
 العر ية الفصيحة فم ورحسهم.

ا ااار العر يااة إلاا  شهااج سياسااة ثا تااة  ةااالم فاام األن تتجاا  جهااحو حسااايل اإلأ -3
تش شااام ةلااا  ا  اااراح العامياااة فيماااا تااااي  أح تعااارل  أح تجياااز ش اااره حتواحلااا   

 يشال من اللغة العر ية  أح يزرج  الم تغلين فيها.ةمل  حرفل أف

 ف. شأ  تة يب الة وم:

ياااارج المجتمعااااحن أن الااااوحاةم التاااام راشاااال تحااااحل وحن تااااوريا العلااااحم فاااام 
 الجامعة  العر ية او زالل ا ن  حلاا يحصحن  ما يلم 

العمل من الفاحر ةلا  تاوريا العلاحم فام الجامعاال  اللغاة العر ياة  فالقضاايا  -4
 رجاا.  تتحمل الل ث أح اإل القحمية

 فاوة من التجر ة السحرية فم تعليم العلحم فم الجامعة  العر ية.اإل -3

روشااام فااام تعرياااب  عااال الرتاااب فااااوة مااان تجر اااة مجمااا  اللغاااة العر ياااة األاإل -2
 العلمية الجامعية.
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فاوة مان شتاايج ال حاحث التام أجراهاا مرتاب تشسايق التعرياب لجامعاة الاوحل اإل -1
 العر ية.

ة مااان شتاااايج ال حاااحث التااام اضااا لعل  هاااا مجاااام  اللغاااة العر ياااة فااام فااااواإل -2
 ا ار العر ية.األ

 فاوة من ال ححث التم أجراها العلماا حأصحاب المعاجم فم هاا الميوان.اإل -3

 ف. شأ  قصو  الط تة ف. ال اة الة تية:

فاام لغااة  ل ااة الجامعااة حرليااال المجتماا  حالمااوارا   ياارج المجتمعااحن اصااحرا  
لااا  ا  القصاااحر إلااا  ةحامااال سياساااية حاجتماةياااة حااتصااااوية حتعليمياااة  ح  حياااروحن هااااا

صا ة فم جش ية للغة الفصيحة  حال عحر الجمعم   ن اإلمزاحمة العامية حاللغال األ
 - ها. حهم يحصحن  ما يلم  اللغة من   ن المختصين

ا ااااار العر اااام  لمراشااااة اللغااااة فاااام أن تااااتم مراجعااااة  اااااملة ةلاااا  مسااااتحج األ -4
 ث   تعلح أية لغة ةل  العر ية الفصيحة.المجتم   حي

 .حمعشحيا   تحسين أححال المعلمين ماويا   -3

   يرحن لمعلمام أياة مااوة وراساية تمياز أح خصاحص ةلا  معلمام أياة مااوة أ -2
 أخرج حخاصة اللغة العر ية.

 شقااااااصإ  تجااااارف زيااااااوة حصاااااص أياااااة مااااااوة وراساااااية فااااام التعلااااايم العاااااام  أ -1
 ااا ن يحصااام المجتمعاااحن حزارة التر ياااة حصاااص اللغاااة العر ياااة. حفااام هااااا ال

 ةاوة توريا العرحل فم المرحلة الثاشحية.إحالتعليم ح 

ةااوم تااوريا أيااة لغااة صياار اللغااة العر يااة فاام المرحلااة ا  تواييااة الااوشيا  حةااوم  -2
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 ةواوية.توريا أرثر من لغة أجش ية حاحوة فم المرحلة اإل

 .حتجحيوا   ليم حفظا  زياوة ا هتمام  القرنن الرريم فم جمي  مراحل التع -3

 .ش اوا  ا  ح  زياوة ا هتمام  ال عر حفظا   -1

  شاااا العر يااة مان أخ اااا مترااررة  أن تتجا  الجهااحو إلاا  حصار مااا يقاا  فيا  أ -9
تصاشيفها حتحليلهاا  حتفساير أسا اب الحااحو يسعها حج  فام العر ياة  مان أجال 

ليم اللغاة فيها  حرسم توا ير مشهجية مشظمة لتالفيها  ِإما  تواررها فم رتب تع
 ما  التوريب المحجَّ  الم ا ر.ا  العر ية  ح 

روشياة فام ت اجي  ال ل اة ةلا  م  تقاوير المجتمعاين لاحزارة التر ياة حالتعلايم األ -2
لمتفااحاين مااشهم اشهم يحصااحشها  رةاياة إالم العاة حالرتا ااة حالخ ا اة حال ااعر  فا
 فم اللغة رصر  مرافآل مالية لهم.

حزارة التر يااااة حالتعلاااايم حمجماااا  اللغااااة العر يااااة تاااا لي  لجشااااة ماااان أساااااتاة الجامعااااة ح  -49
 روشم  لرصو مظاهر القصحر  حرصو أس ا    ححض  العال  المشاسب ل .األ

اسام اللغة العر ية فم أةاوة الشظر فم مشهجم الشحح حالصر  ةل  مستحج إ -44
  حةالاتهمااا  ااالشظر اللغااحف الجامعااال لضاا   صااحرتهما ماان جمياا  حجحههااا

غاحف الحاويث  حاشتهاا  سياساة حاضاحة فام رأب الصاوو المحرحث  حالشظر الل
  ين الشظرين.

 مىاقشة  سائ  الماعستي  ف. متىم المعمل

التالياة فام ااةاة الشاوحال حالمحاضارال فاام  جارل حتا  ا ن مشاا اة الرساايل
 م ش  المجم  
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 ينثااااااااار ا ةتاااااااازال فاااااااام ال ااااااااعر الع اساااااااام فاااااااام القاااااااارشين الرا اااااااا  حالخاااااااااما  -4
 ةلم محس  الفارا.الهجرييني للسيو فرحان 

 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 32/43/4294جرل مشاا تها فم 
 الرريم خليفة )الم ر (ستاا الورتحر ة واأل
 الورتحر محمحو السمره األستااح 

  راهيمإستاا الورتحر محمحو حاأل

 جم  حتحقيق حتقويمي –ية يال حاوف اليا ا  -3

 للسيو زياو صالا المحمحو المحمو الزة م
 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 42/4/4293مشاا تها فم جرل 

 ستاا الورتحر محمحو السمره )الم ر (األ
 الرريم خليفة ستاا الورتحر ة واألح 

 ها م ياصمستاا الورتحر حاأل

 يالوراسال السر اشيةي -2

 للسيو حسين أحمو الحا  حسين
 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 32/2/4293جرل مشاا تها فم 

 )الم ر (  فيق العتحماا الورتحر ستاأل
 

 محس  سمح  )الم ر  المساةو(ستاا الورتحر حاأل

 محمو العحل جالل الوينستاا الورتحر حاأل

 ستاا الورتحر أحمو حمحوةحاأل

 ي راهيم ج را رحاييا  إيج را  -1
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 للسيو ةلم الفز او العحاملة

 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 24/2/4293جرل مشاا تها فم 

 ستاا الورتحر محمحو السمره )الم ر (األ

 الرريم خليفة ستاا الورتحر ة وحاأل

  راهيمإستاا الورتحر محمحو حاأل

 ي عر المراة العر ية فم الشص  الثاشم من القرن التاس  ة ري. -2

 للسيوة ميسحن ويراشية

 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 31/3/4293 حوص اح األجرل مشاا تها 

 )الم ر ( الرحمن ياصمة و ستاا الورتحراأل

 ستاا الورتحر ها م ياصمحاأل  شهاو المحس ستاا الورتحر حاأل

 )حررة ال عر فم ا يلة  م( -3

 للسيوة شجمة زايو

 -م. حت لفل لجشة المشاا ة من 2/1/4293جرل مشاا تها ص اح يحم الس ل 
 ستاا الورتحر ها م ياصم )الم ر (األ
 الرحمن ستاا الورتحر شصرل ة وحاأل
 ستاا الورتحر شهاو محس حاأل

 سلمية )آ  التي (و  لمعمل تحوث الحضا   اإلوفود المؤتم  ا  
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  دى.تزو  معمل ال اة الة تية ا  

حل م ةل  أثر اشتهاا المؤتمر الساشحف األ42/1/4293فم ص اح يحم الثالثاا 
 ياااة لمؤسساااة نل ال يااال  ااااام ةاااوو ر يااار مااان حفاااحو الماااؤتمر  زياااارة لمجمااا  اللغاااة العر 

ةضاااا المجماا . أالرريم خليفااة ح سااتق لهم رياايا المجماا  الااورتحر ة ااو  حيااث اروشااماأل
ةان ش ا ة  المجما  للضايح   ارحا   حجرج اللقاا فم ااةة مجلا المجم . حاو م رييا

ن المجماا  اااو تاارجم حش اار رتااب أشجازاتاا  حم اااريع . حاراار إالمجماا  حت ااح ره  حةاان 
ا ن  ترجمااة رتااب السااشة الثاشيااة حش اارها. رمااا حلاا  الجامعيااة  حيقااحم العلااحم للسااشة األ

خارج فام حقال المصا لحال العلمياة  حرتاب التاراث حصيرهاا  ألمن الرتب ا ش ر ةووا  
 خرج. التعاحن م  ةوو من الجهال األ

صشايها حةل  إحتحوث الرييا ةن أهمية اللغة العر ية  ححرص المجم  ةل  
 جعلها لغة التعليم العلمم فم الجامعال.

حاااوث ةاااوو مااان العلمااااا الضااايح   مؤراااوين ضااارحرة ةشاياااة الجامعاااال ثااام ت
 العر ية   عو أن ث تل مقورتها ةل  استيعاب العلم.العر ية  اللغة 

 حأاام المجم   هاه المشاس ة حفلة  اف ةل   ر  الحفحو.

 و  ل كتاب التقى.المة ض ا  

قشام حل للرتااب التم. المعارل األ31/1/4293افتتا فام تاحشا ياحم السا ل 
 التعاااحن  ااين ا تحاااو العر اام للتعلاايم التقشاام فاام  غااواو  حال ااررة التحشسااية للتحزياا   

 حوار المعلمين العليا للتعليم التقشم  فم تحشا.

ساتاا الاورتحر محماحو السامرة  حاو مث ل المجم  فم المعرل شايب الرييا األ
الاورتحر السامرة   حالتقشية. حاو او م حااتصرل معرحضال المجم  ةل  الرتب العلمية
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روشااام فااام تعرياااب الرتاااب حرااااة فااام المعااارل حاااحل يتجر اااة مجمااا  اللغاااة العر ياااة األ
 .32/1/4293حالمص لحال العلميةي. حاختتم المعرل أةمال  يحم الخميا 

 ىدو  مةعم هىدسة التىاء

ااااااان صاااااا اح يااااااحم ا ثشااااااين ةقااااااول فاااااام الجمعيااااااة العلميااااااة  الملريااااااة فاااااام ةم 
جاام هشوسااة ال شااااي   التعاااحن  ااين المشظمااة العر يااة . شااوحة مشاا ااة يمع33/1/4293

للتر ية حالثقافة حالعلحم  يمثلها المرتب الاوايم لتشسايق التعرياب فام الر اا   حالجمعياة 
ل العر يااة  حالمؤسسااال العلميااة. العلميااة الملريااة. ح ااارك فيهااا ةااوو ماان ممثلاام الااوح 

 المجيو شصير.ل المجم  فيها العضح الورتحر ة وحمث  

 ا  ك يا  المعتمل ل معملزيا  

زارل المجمااا  أفاااحا  مااان  ال اااال رلياااال المجتمااا  المختلفاااة  حااااو اساااتق لها 
 اساااام المجمااا  أماااين العاااام للمجمااا  ةيسااا  الشااااةحرف  ح اااا   هاااا فااام مختلااا  األ

 شجازاتااااا  حم ااااااريع إش اااااحا المجمااااا  حت اااااح ره  حةااااان حااااااو م لرااااال  مشهاااااا  ااااارحا  ةااااان 
 -هاه الحفحو راشل رما يلم 

.  ال ااااال اساااام اللغااااة العر يااااة فاااام رليااااة م34/1/4293ر عاااااا ألصاااا اح ا -4
 ساتاة الرلية.أالمجتم  فم ةجلحن  يرافقهن اثشان من 

فاااام رليااااة  م.  ال ااااال اساااام اللغااااة العر يااااة33/1/4293صاااا اح ا ثشااااين   -3
 رسين.الرازف  م  ةوو من المو

م.  ال اااال رلياااة المجتمااا  فااام الرااارك  2/2/4293ر عااااا صااا اح ياااحم األ -2
 رسم الرلية.أ ح اويرف  من مو راهيم إستاا األ يرافقهن
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 ىدو  لمة م. ال اة الة تية

و ياة( ةقول فم ااةة الشوحال حالمحاضرال فم المجم  شوحة )وحرة الفشحن األ
التااام تشظمهاااا رلياااة المجتمااا  فااام السااال  لمعلمااام اللغاااة العر ياااة  حالاااك فااام السااااةة 

ساتاا يهاا ريايا المجما  األلقا  فأم. 33/3/4293التاسعة من صا اح ياحم السا ل  
الرريم خليفاة محاضارة حاحل المجما   حاضاايا اللغاة العر ياة  اساتعرل الورتحر ة او

م. حماااا يقاااحم  ااا  فااام سااا يل 4/49/4213ش ااااي  فااام إشجاااازال المجمااا  مشاااا إفيهاااا 
 الحفاظ ةل  اللغة العر ية  حجعلها لغة العلم حال حث العلمم.

حال ال اال  استحضاححا فيهاا ةان حتلل المحاضرة مشاا ال من ا ال ال االب 
اللغااة العر يااة فاام المااوارا  أمااحر تتعلااق  المحضااحو  أ ااوحا مالحظاااتهم حااحل تااوريا

 حالجامعال.
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 مع ة المعمل الة م. الهىدي

 ( المع د ال اتل1-5الةدد المزدوج )

( مااان المجلاااو الرا ااا  مااان مجلاااة المجمااا  العلمااام 3-4صاااور العاااوو المااازوح  )
صاااافحال ماااان الق اااا  الر ياااار. حي ااااتمل العااااوو ةلاااا   391الهشااااوف  حاااااو جاااااا فاااام 

 المحضحةال التالية 

للااورتحر محمااو صااغير  –شولساام تلخاايص رتاااب الحيااحان    اان  اجااة األ -4
 حسن معصحمم.

 ايم.ر  إ راهيم السامللورتحر  –العر ية تحاج  العصر فم الجاهلية  -3

 الحليم الشوحف.للورتحر ة و – ين الشحيرف حالميواشم  -2

ش ياا  لماال مخاوحم الملاك( ةل  مخ ح ة شاورة )ةصمة األ جماليةإشظرة  -1
 ال ارف.للورتحر ة و –

للمست رق الاورتحر رحولا   –خ ح ال العر ية رم رلة أو ية مفهرسية ال -2
 زيلهايم.

 ستاا امتياز ةلم ةر م.لأل -سالمية من جويول  الوراسة اإلإ -3

 صحمم. ح محفحظ الرريم معأستاا لأل –وب العر م رز فم األاصة األ -1

 للورتحر مختار الوين أحمو. -ستاا محمو ررو ةلم حالهشواأل -9

 للورتحر مختار الوين أحمو. -ال يخ محمو يحس  ال شحرف  -2

 .للورتحر مختار الوين أحمو -الورتحر السيو محمو يحس   -49
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ماااين صاااوار المجلاااة الزميااال الاااورتحر مختاااار الاااوين أحماااو  األإحي ااار  ةلااا  
حرياايا تحرياار المجلااة  حالعضااح المااؤازر فاام مجماا  العااام للمجماا  العلماام الهشااوف  

 روشم.اللغة العر ية األ

ة اللغاااة مااحشحاان شثشاام ةلاا  مااا يقااحم  اا  المجماا  العلماام الهشااوف الزمياال لخو
 العر ية  حما تؤوي  لها مجلت  الرصيشة من خومة جليلة.

 

 


