رابعاً :أخبار مَجمَعية

 -1تعيين ثالثة أعضاء عاملين في المجمع:
استناداً إلى المادة /9أ من قانون مجمع اللغة العربية األردني رقم ( )04لسنة

قرر مجلس المجمع تعيين ثالثة أعضاء عاملين جددد ورعدع بد لت بتابداً،
6991مّ ،
بواس د ة وريددر التربيددة والتعلدديم ،إلددى دولددة ر دديس الددورراء خت دا اإلج دراءاا الالرمددة
لصدور إرادة ملبية سامية بالمواعقة على تعيينهم؛ وهم:
الدبتور إبراهيم بدران
والدبتور إبراهيم ريد البيالني
والدبتور همام غصيب
 -2تعيين خمسة زمالء أعضاء شرف في المجمع
واع ددع مع ددالي وري ددر التربي ددة والتعل دديم عل ددى تنس دديب المبت ددب التن يدد ل للمجم ددع،

تعيين الرمالء التالية أسماؤهم أعضاء شرف عي المجمع ،وهم:
الدبتور مهدل عالم – من مصر
األستا عبدالسالم هارون -من مصر
الدبتور شابر ال حام -من سوريا
األستا المستشرع يسوس ريوسالي و -من إسبانيا

الدبتور علي عبدالله الدعّاع – من المملبة العربية السعودية
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مناقشة رسالتي ماجستير
 -6ج ددرا ص ددباا ي ددوم ال م دديس 6980/8/9م مناقش ددة رس ددالة ماجس ددتير ع ددي
قاعة المحاضراا والندواا عي المجمع
عن دوان الرسددالة" :أثددر التوحيددد والتنريدده عددي توجيدده إع دراب الق دررن الب دريم عنددد
السنة والمعترلة"
ّ
صدداحب الرسددالة :السدديد الددد عبدددالقادر السددعيد ،وقددد أشددرف عليهددا األسددتا
الدبتور إبدراهيم السدام ار ي واألسدتا الددبتور ارجدر البدردل وناقشدها األسدتا الددبتور
عبدالبريم لي ة واألستا الدبتور محمد حسن عواد

 -2وجرا عي الساعة العاشرة من صدباا يدوم السدبا  6980/9/61مناقشدة
رس ددالة ماجس ددتير عنوانه ددا" :الم ددنهل الن س ددي عن ددد النق دداد المصد دريين المعاصد دريين"-
لل الب بسام ق ّوس
وتأل ا لجنة المناقشة من:
األسدتا الددبتور محمدود السدمرة ،المشددرف ،واألسدتا الددبتور عبددالبريم لي ددة
والدبتور الد البربي
 -3ال الب :السيد عبدال تاا عمرو – من بلية الشريعة
المشرف :الدبتور محمد أبو عارس
عن دوان الرس ددالة :الت ريددع لع دددم اإلن دداع عددي ال ق دده اإلسددالمي وق ددانون األحد دوا
الش صية األردني
لجنة المناقشة :الدبتور عبدالعرير ال ّيا

والدبتور مص ى الررقاء

التاريخ6980/64/60 :م
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 -0ال الب :السيد حسين مناصرة  -من بلية اآلداب
المشرف :الدبتور محمود السمرة
ومسرحياً
عنوان الرسالة :عرا أن ون روا ّياً
ّ
لجنة المناقشة :الدبتور نصرا عبدالرحمن
والدبتور سمير ق امي
التاريخ6980/64/29 :م
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تصحيح
 -6ورد على الص حة  239من العدد الماضي من ه ه المجلة (العدد

المردوج  )20-23أن الدبتور رشاد الحمراول بان واحداً من الثالثة ال ين ألقوا
بحوثاً عي موضوع (العامية وال صحى) عي العيد ال مسيني لمجمع القاهرة الشقيع

وه ا ال بر نقلناه عن التقرير ال ل وضعه األمين العام لمجمع القاهرة ونشرناه

بامالً

وقد بتب إلينا الددبتور رشداد الحمدروال أ يد اًر يقدو إن البحد

الد ل قدمده عدي

تلت المناسبة بان عي موضوع (المعاجم) وليس عي موضوع (العامية وال صحى)

ونحددن نشددبر لددكت الدددبتور الحم دراول هد ا التصددحير ،ونسددجله لدده مددع الشددبر
والتقدير
 -2ورد اس ددم ال دددبتور حس ددن موس ددى الش دداعر س ددهواً بالش ددب الت ددالي (موس ددى

المتنبي) المنشور عي العددد المدردوج (-23
الشاعر) ،مع بحثه (التصغير عي شعر
ّ
 )20من المجلّة
ننب دده إل ددى هد د ا الس ددهو ،نعتد د ر إل ددى ص ددديقنا ال دددبتور حس ددن موس ددى
ونح ددن إ ّ
الشاعر
المحرر
ّ
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ندوة اتحاد المجامع
ش ددارت مجم ددع اللغ ددة العربي ددة ع ددي ن دددوة اتح دداد المج ددامع اللغوي ددة العلمي ددة ،الت ددي

عقدا عي عاصمة المملبدة المغربيدة مدن  21إلدى 6980/66/29؛ ومثّلده عدي هد ه

الن دددوة ر دديس المجم ددع األس ددتا عب دددالبريم لي ددة ،ونا ددب ال ددر يس األس ددتا محم ددود

السمرة

وسننشددر توصددياا ه د ه الندددوة وق ارراتهددا عددي العدددد القددادم مددن المجلّددة ،ألنهددا

وصلا إلينا متأ رة

علميتين:
مشاركة المجمع في ندوتين
ّ
علميتين ،هما:
شارت المجمع ه ا العام عي ندوتين ّ
-6

ندددوة معجددم ال يريدداء النوويددة ،وقددد عقدددا عددي بغددداد مددن  2إلددى 1

-2

وندددوة معجددم ال يريدداء العامددة ،التددي عقدددا عددي الربددا مددن  62إلددى

شبا 6980م

 28أيلو 6980م
وقدد مثّد المجمدع عددي هداتين الندددوتين الددبتور محمددود البدوعحي ،مددن أعضدداء

الهيأة التدريسية عي دا رة ال يرياء عي جامعة اليرموت
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مشاركة المجمع في معرضين للكتاب
وشارت المجمع ب لت عي معرضين للبتب ،هما:
 -6المعرض السادس للبتداب ،الد ل أقديم عدي صدنعاء الديمن مدن  9/20إلدى
 ،6980/64/8و ل ددت بلرس ددا نسد د تين م ددن بد د ّ بت دداب م ددن منش ددوراته
العلمي ددة وق ددد أه ددديا هد د ه البت ددب بلّه ددا بع ددد ا تت ددام المع ددرض لجامع ددة

صنعاء

 -2المعددرض الثالد

للبتدداب التقنددي العربددي ،الد ل أقدديم عددي الج ار ددر مددن 26

إلد ددى  21نيسد ددان 6980م وقد ددد أقد دديم المعد ددرض بالتعد دداون بد ددين اختحد دداد
العربي للتعليم التقني ،وو اررة التعليم والبح

العلمي عي الج ار ر

محاضرة طبية
ألقى الدبتور أبرم الدجاني عي قاعة الندواا والمحاضراا عي المجمع ،مساء
دب
يد ددوم اخثن د دين 6980/66/69م محاض د درة عنوانهد ددا( :مالمد ددر مد ددن مسد دداهمة ال د د ّ
اإلسالمي عي األمراض البولية)
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المجمع ينعى زميلين عزيزين
نعى مجمع اللغة العربية األردني عي األشهر األ يرة رميلين عريرين ،هما:
 -6المرحوم األستا وص ي عنبتاول ،عضو شرف عي المجمع
 -2المرحوم األستا الشيخ إبراهيم ق ان ،عضو عام عي المجمع
وعي ما يلي رسالتا النعي اللتان بع

بهمدا ر ديس المجمدع إلدى رمال ده رؤسداء

المجامع العلمية اللغوية عي دمشع ،والقاهرة ،وبغداد
وقددد تلقددى المجمددع رسددا

تعريددة مددن الددرمالء رؤسدداء المجددامع الشددقيقة ،تعددرب

عن مشاربتهم عقد الرميلين الراحلين عليهما رحمة الله ورضوانه:
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 -6الرمي المرحوم وص ي عنبتاول
ينع ددى مجم ددع اللغ ددة العربي ددة األردن ددي بب ددالر الح ددرن واألس ددى الرميد د المرح ددوم

األسددتا وصد ي عنتبدداول ،عضددو الشددرف عددي المجمددع ،الد ل انتقد إلددى رحمددة ربدده
عي أحد مستش ياا لندن يوم الجمة  8رمضان 6040هد  8حريران 6980م
رحمه الله رحمة واسعة ،وألهم رله و ويه الصبر والسلوان
واّنا لله واّنا إليه راجعون
وعي ما يلي نب ة عن حياته ومؤل اته:
ولددد عددي نددابلس /علس د ين سددنة  ،6943وعيهددا أبم د د ارسددته اخبتدا يددة وقسددماً

من الثانوية ،ونا شهادة (ب ع) من الجامعة األمريبية عي بيدروا سدنة ،6921

وشد دهادة (ب ع) بمرتب ددة الش ددرف م ددن جامع ددة بمب ددردج ،ع ددي بري اني ددا ع ددي الت دداريخ
والجغراعية عام  ،6934وشهادة الماجستير من جامعة بمبردج عام 6930م

مدرساً عي البلية العربية عي القدس عام  ،6929 /6921ثدم عدي البليدة
عم
ّ
ن سددها والمدرسددة الرشدديدية ،عددي القدددس مددن عددام  6934إلددى عددام  6904وعد ّدين

م تّشاً عاماً عي إدارة معارف علس ين عي القدس من  6904إلى 6908

شددارت عددي المددؤتمر الثقدداعي العربددي األو ال د ل عقدتدده الجامعددة العربيددة عددي

لبنان سنة  ،6909وبان ر يساً للوعد ال لس يني

وعمد د عضد دواً عد ددي اللجن ددة الثالثيد ددة الت ددي بان ددا تسد دداعد المجل ددس اإلسد ددالمي

األعلى
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واشد دترت ع ددي ت ددأليف ع دددد م ددن بت ددب الجغراعي ددا اس ددتعملا رس ددمياً ع ددي م دددارس

علسد ين العربيددة والمدددارس ال اصددة ،بمددا اشددترت عددي ترجمددة بتدداب (التدداريخ العددام)
من اللغة اإلنبليرية ،وساهم عي إ راج (أ لس العالم)

عم م تشاً للتاريخ والجغراعيا واللغة اإلنبليرية عي و اررة المعارف السورية مدة

أربددع سددنواا ،ابتدددأ مددن أيددار  6908وعددي الوقددا ن سدده بددان يحاضددر عددي بليتددي
اآلداب والحقوع عي جامعة دمشع

وعمد د ع ددي وبال ددة غ ددو الالج ددين ال لسد د ينيين ع ددي س ددورية م تشد داً للم دددارس

والشؤون اخجتماعية

وعد ّدين عددي البنددت العربددي ،عددي اإلدارة العامددة عددي عمددان ،مسدداعداً للمدددير العددام
وسبرتي اًر لمجلس اإلدارة من  6912/6/6إلى 6911/6/6
رار أميربا بدعوة من جمعية أصدقاء الشرع األوسد  ،وألقدى أبثدر مدن ثالثدين

محاضرة عي  68وخية أمريبية

حاضر عي الجامعة األردنية عدي عمدان ثدال

سدنواا ،مدن سدنة  ،6911بمدا

حاض ددر ع ددي البلي ددة الحربيدددة العس ددبرية م دددة ثماني ددة أش د دهر ،ح ددو ال ددو ن العربدددي
والجغراعيا السياسية
عد ّدين وري د اًر للماليددة عددي األردن سددنة  6994وبددان عض دواً عددي مجلددس التعلدديم
العالي عي األردن
ا تاره مجمع اللغة العربية األردني عضو شرف عيه ،عي شهر أيار 6986
من البتب التي شارت عي تألي ها وترجمتها ما يلي:
 -6بتاب (تاريخ اإلسالم)
( -2الدنيا الجديدة)
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المصورة –  3أجراء)
( -3الجغراعيا الجديدة
ّ
 -0الجغراعيا اخقتصادية
 -1معالم التاريخ القديم
 -1جغراعية الشرع األدنى
 -9تاريخ العصور المتوس ة والحديثة
 -8جغراعية علس ين والبالد العربية
 -9حوض البحر األبيض المتوس وغربي أوروبا
 -64جغراعيا البالد العربية
 -66القاراا ال مس
 -62المملبة األردنية الهاشمية
 -63الو ن العربي والعالم
انتق د إلددى رحم ددة اللدده ع ددي أحددد مستش د ياا لن دددن يددوم الجمع ددة 6980/1/8
رحمه الله وأجر ثوابه
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 -2الرمي المرحوم الشيخ إبراهيم الق ان
وينعددى المجمددع ب د لت الرمي د العددالم الجلي د سددماحة األسددتا
الشد دديخ إب د دراهيم الق د ددان ،العضد ددو العام د د عد ددي مجمد ددع اللغد ددة
العربية األردني ،الد ل انتقد إلدى رحمتده تعدالى يدوم ال مديس

 ،6980/9/24ودعن عي المقابر الملبية
ولدد ال ارحد العريددر عددي عمددان سددنة  ،6961وأنهددى د ارسددته اخبتدا يددة عيهددا ،ثددم

صد
انتسددب إلددى األرهددر الشدريف سددنة  ،6931وت ددرج سددنة  6906عددي قسددم ت ّ

القضاء الشرعي ،وحص على شهادة العالمية ،وت ص

القضاء

ثدم عمد عددي القضدداء الشددرعي مددن سددنة  6902إلددى  6909ومندده انتقد إلددى
و اررة المعارف م تشاً للغة العربية والدين ،وظ ّ عيها إلدى سدنة  6916وعدي أوا در
عام  6916نق مدي اًر للشرعية
وع ددي ع ددام  6912د د د ال ددو اررة قاض ددياً للقض دداة ووريد د اًر للتربي ددة والتعل دديم حت ددى

أواس عام 6913

وعدي سددنة  6911عد ّدين ار ددداً لسدمو ولددي العهددد األميددر حسدن إبددان د ارسددته عددي
لندن ،وبقي معه إلى سنة  ،6919وعي ه ه السنة ع ّدين سد ي اًر لدكردن عدي المغدرب

إلى سنة  ،6993ومن المغرب نق إلى البويا س ي اًر لكردن عيه

عي سنة  6990ألقى محاضراا عي بليدة الشدريعة عدي الجامعدة األردنيدة ،عدي
موضد ددوع (مقارند ددة األديد ددان) وعد ددي العد ددام التد ددالي  6991عد د ّدين س د د ي اًر لد ددكردن عد ددي
بابس ددتان ث ددم أعي ددد م ددن البابس ددتان ع ددي  6999/1/64وع د ّدين قاض ددياً للقض دداة ع ددي

األردن ،وظ ّ عي منصبه ه ا حتى وعاته عليه رحمة الله
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عددي أثندداء وجددوده عدي و اررة التربيددة والتعلدديم شددارت عددي تددأليف أبثددر مددن ثالثددين

بتابداً مدرسددياً عددي الدددين واللغددة العربيددة وبددان عض دواً عددي اللجنددة األردنيددة للتعريددب
والترجمدة والنشدر مددن عدام  6916حتددى تأسديس مجمددع اللغدة العربيددة األردندي ،وقددد

عد ّدين عضدواً عددامالً عددي المجمددع من د عددام  ،6999وبددان مددن األعضدداء النشددي ين
المتحمسين للعم المجمعي ،والمؤمنين به
بددان أو عم د علمددي ببيددر لدده بتدداب (عث دراا المنجددد) ال د ل صدددر عددن دار

القررن عدام  ،6992وعلدى أثدره انت دب عضدواً م ارسدالً عدي مجمدع اللغدة العربيدة عدي
القاهرة ثم تاله ببتابه الن يس (تيسير الت سير) ال ل صدر منه جررن قب وعاته

لقددد سددر المجمددع بوعاتدده عض دواً عددامالً نشددي اً وعالم داً جلدديالً ،وانسدداناً رعيددع

ال لع ،رحمه الله رحمة واسعة
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صدر أخي ار في منشورات المجمع:
 -6من المص لحاا العسبرية
الجو
 -6مص لحاا سالا ّ
 -2مص لحاا سالا المشاة
 -3مص لحاا سالا الصيانة
 -0مص لحاا سالا التموين والنق
 -2منشوراا أ رى:
 -6عهرس م

و اا المبتبة اإلسالمية عي ياعا

إعداد األستا محمود علي ع ا الله
 -2بتاب الموسم الثقاعي الثاني –6980م-
 -3ال يرياء البالسيبية والحديثة – الجرء الثال -
تأليف بني

عورد -وترجمة عمر الشيخ
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