
 

 

 

 

 

 عيةرابعاً: أخبار مَجمَ
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 تعيين ثالثة أعضاء عاملين في المجمع: -1

( لسنة 04/أ من قانون مجمع اللغة العربية األردني رقم )9استنادًا إلى المادة 
م، قّرر مجلس المجمع تعيين ثالثة أعضاء عاملين جددد  ورعدع بد لت بتابدًا، 6991

  اإلجددراءاا الالرمددة اس الددورراء خت ددبواسدد ة وريددر التربيددة والتعلدديم، إلددى دولددة ر ددي
 لصدور إرادة ملبية سامية بالمواعقة على تعيينهم؛ وهم:

 الدبتور إبراهيم بدران 

 والدبتور إبراهيم ريد البيالني 

 والدبتور همام غصيب 

 تعيين خمسة زمالء أعضاء شرف في المجمع -2

يددد ل للمجمدددع، واعدددع معدددالي وريدددر التربيدددة والتعلددديم علدددى تنسددديب المبتدددب التن 
 تعيين الرمالء التالية أسماؤهم أعضاء شرف عي المجمع، وهم:

 من مصر  –الدبتور مهدل عالم 

 من مصر  -األستا  عبدالسالم هارون

  من سوريا -الدبتور شابر ال حام

  من إسبانيا -األستا  المستشرع  يسوس ريوسالي و

 لسعودية من المملبة العربية ا –الدبتور علي عبدالله الدّعاع 
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 مناقشة رسالتي ماجستير
م مناقشدددة رسدددالة ماجسدددتير عدددي 9/8/6980جدددرا صدددباا يدددوم ال مددديس  -6

 قاعة المحاضراا والندواا عي المجمع 
عدددراب القدددررن البدددريم عندددد "أثدددر التوحيدددد والتنريددده عدددي توجيددده إ عندددوان الرسدددالة:

 السّنة والمعترلة" 
وقدددد أشدددرف عليهدددا األسدددتا  صددداحب الرسدددالة: السددديد  الدددد عبددددالقادر السدددعيد، 

الدبتور إبدراهيم السدامرا ي واألسدتا  الددبتور راجدر البدردل وناقشدها األسدتا  الددبتور 
 عبدالبريم  لي ة واألستا  الدبتور محمد حسن عواد 

مناقشدة  61/9/6980وجرا عي الساعة العاشرة من صدباا يدوم السدبا  -2
 -قددداد المصدددريين المعاصدددريين""المدددنهل الن سدددي عندددد الن رسدددالة ماجسدددتير عنوانهدددا:

 لل الب بسام قّ وس 
 وتأل ا لجنة المناقشة من:

األسدتا  الددبتور عبددالبريم  لي ددة و  ،األسدتا  الددبتور محمدود السدمرة، المشددرف
 والدبتور  الد البربي 

 من بلية الشريعة  –ال الب: السيد عبدال تاا عمرو  -3
 المشرف: الدبتور محمد أبو عارس 

لة: الت ريدددع لعددددم اإلن ددداع عدددي ال قددده اإلسدددالمي وقدددانون األحدددوا  عندددوان الرسدددا
 الش صية األردني 

 لجنة المناقشة: الدبتور عبدالعرير ال ّيا  
 والدبتور مص  ى الررقاء 

 م 60/64/6980التاريخ: 
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 من بلية اآلداب  -ال الب: السيد حسين مناصرة  -0

 المشرف: الدبتور محمود السمرة 

 عرا أن ون روا ّيًا ومسرحّيًا عنوان الرسالة: 

 لجنة المناقشة: الدبتور نصرا عبدالرحمن 

 والدبتور سمير ق امي 

 م 29/64/6980التاريخ: 



 - 532- 

 حتصحي  
من العدد الماضي من ه ه المجلة )العدد  239ورد على الص حة  -6

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

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

ن البحد  الد ل قدمده عدي إوقد بتب إلينا الددبتور رشداد الحمدروال أ يدرًا يقدو  
 وليس عي موضوع )العامية وال صحى( تلت المناسبة بان عي موضوع )المعاجم( 

ونحددن نشددبر لددكت الدددبتور الحمددراول هدد ا التصددحير، ونسددجله لدده مددع الشددبر 
 والتقدير 

ورد اسدددم الددددبتور حسددددن موسدددى الشدددداعر سدددهوًا بالشددددب  التدددالي )موسددددى  -2
-23ي( المنشور عي العددد المدردوج )الشاعر(، مع بحثه )التصغير عي شعر المتنبّ 

 ( من المجّلة 20

ونحدددن إ  ننّبددده إلدددى هددد ا السدددهو، نعتددد ر إلدددى صدددديقنا الددددبتور حسدددن موسدددى 
 الشاعر 

 المحّرر



 - 532- 

 ندوة اتحاد المجامع

تدددي ال ،شدددارت مجمدددع اللغدددة العربيدددة عدددي نددددوة اتحددداد المجدددامع اللغويدددة العلميدددة
؛ ومّثلده عدي هد ه 29/66/6980إلدى  21ة مدن عقدا عي عاصمة المملبدة المغربيد

سددددتا  عبدددددالبريم  لي ددددة، ونا ددددب الددددر يس األسددددتا  محمددددود الندددددوة ر دددديس المجمددددع األ
 السمرة 

وسننشدددر توصدددياا هددد ه النددددوة وقراراتهدددا عدددي العددددد القدددادم مدددن المجلّدددة، ألنهدددا 
 وصلا إلينا متأ رة 

 مشاركة المجمع في ندوتين علمّيتين:

 شارت المجمع ه ا العام عي ندوتين علمّيتين، هما: 

 1إلددى  2قددد عقدددا عددي بغددداد مددن عجددم ال يريدداء النوويددة، و ندددوة م -6
 م 6980شبا  

إلددى  62وندددوة معجددم ال يريدداء العامددة، التددي عقدددا عددي الربددا  مددن  -2
 م 6980أيلو   28

وقدد مثّدد  المجمدع عددي هداتين الندددوتين الددبتور محمددود البدوعحي، مددن أعضدداء 
 الهيأة التدريسية عي دا رة ال يرياء عي جامعة اليرموت 
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 ن للكتابمشاركة المجمع في معرضي

 وشارت المجمع ب لت عي معرضين للبتب، هما:

إلدى  20/9المعرض السادس للبتداب، الد ل أقديم عدي صدنعاء الديمن مدن  -6
، و لددددت بلرسددددا  نسدددد تين مددددن بددددّ  بتدددداب مددددن منشددددوراته 8/64/6980

العلميددددة  وقددددد أهددددديا هدددد ه البتددددب بّلهددددا بعددددد ا تتددددام المعددددرض لجامعددددة 
 صنعاء 

 26الجرا ددر مددن العربددي، الدد ل أقدديم عددي  المعددرض الثالدد  للبتدداب التقنددي -2
م  وقددددد أقدددديم المعددددرض بالتعدددداون بددددين اختحدددداد 6980نيسددددان  21إلددددى 

 العربي للتعليم التقني، وورارة التعليم والبح  العلمي عي الجرا ر 

 

 محاضرة طبية

ألقى الدبتور أبرم الدجاني عي قاعة الندواا والمحاضراا عي المجمع، مساء 
محاضدددددرة عنوانهدددددا: )مالمدددددر مدددددن مسددددداهمة ال دددددّب  م69/66/6980ين يدددددوم اخثنددددد

 اإلسالمي عي األمراض البولية( 
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 لين عزيزينالمجمع ينعى زمي  

 نعى مجمع اللغة العربية األردني عي األشهر األ يرة رميلين عريرين، هما:

 المرحوم األستا  وص ي عنبتاول، عضو شرف عي المجمع  -6

 ، عضو عام  عي المجمع المرحوم األستا  الشيخ إبراهيم ق ان -2

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 
 الله ورضوانه:عن مشاربتهم عقد الرميلين الراحلين  عليهما رحمة 
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 الرمي  المرحوم وص ي عنبتاول -6

ينعددددى مجمددددع اللغددددة العربيددددة األردنددددي ببددددالر الحددددرن واألسددددى الرميدددد  المرحددددوم 
األسددتا  وصدد ي عنتبدداول، عضددو الشددرف عددي المجمددع، الدد ل انتقدد  إلددى رحمددة ربدده 

 م 6980حريران  8هد 6040رمضان  8ياا لندن يوم الجمة عي أحد مستش 

 مه الله رحمة واسعة، وألهم رله و ويه الصبر والسلوان  رح

ّنا لله وا    ّنا إليه راجعونوا 

 وعي ما يلي نب ة عن حياته ومؤل اته:

، وعيهددا أبمدد  دراسددته اخبتدا يددة وقسددمًا 6943ولددد عددي نددابلس/ علسدد ين سددنة 
، 6921مريبية عي بيدروا سدنة ونا  شهادة )ب  ع( من الجامعة األمن الثانوية، 

هادة )ب  ع( بمرتبدددة الشدددرف مدددن جامعدددة بمبدددردج، عدددي بري انيدددا عدددي التددداريخ وشددد
 م 6930، وشهادة الماجستير من جامعة بمبردج عام 6934والجغراعية عام 

، ثدم عدي البليدة 6929/ 6921عم  مدّرسًا عي البلية العربية عي القدس عام 
  وعدددّين 6904إلدددى عدددام  6934ن سدددها والمدرسدددة الرشددديدية، عدددي القددددس مدددن عدددام 

  6908إلى  6904م ّتشًا عامًا عي إدارة معارف علس ين عي القدس من 

األو  الددد ل عقدتددده الجامعدددة العربيدددة عدددي  شدددارت عدددي المدددؤتمر الثقددداعي العربدددي
 ، وبان ر يسًا للوعد ال لس يني 6909لبنان سنة 

وعمدددد  عضددددوًا عددددي اللجنددددة الثالثيددددة التددددي بانددددا تسدددداعد المجلددددس اإلسددددالمي 
 األعلى 
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ترت عدددي تدددأليف عددددد مدددن بتدددب الجغراعيدددا اسدددتعملا رسدددميًا عدددي مددددارس واشددد
علسدد ين العربيددة والمدددارس ال اصددة، بمددا اشددترت عددي ترجمددة بتدداب )التدداريخ العددام( 

 من اللغة اإلنبليرية، وساهم عي إ راج )أ لس العالم( 

ة عم  م تشًا للتاريخ والجغراعيا واللغة اإلنبليرية عي ورارة المعارف السورية مد
  وعددي الوقددا ن سدده بددان يحاضددر عددي بليتددي 6908أربددع سددنواا، ابتدددأ مددن أيددار 

 اآلداب والحقوع عي جامعة دمشع 

وعمددد  عدددي وبالدددة غدددو  الالج دددين ال لسددد ينيين عدددي سدددورية م تشدددًا للمددددارس 
 والشؤون اخجتماعية 

وعددّين عددي البنددت العربددي، عددي اإلدارة العامددة عددي عمددان، مسدداعدًا للمدددير العددام 
  6/6/6911إلى  6/6/6912تيرًا لمجلس اإلدارة من وسبر 

رار أميربا بدعوة من جمعية أصدقاء الشرع األوسد ، وألقدى أبثدر مدن ثالثدين 
 وخية أمريبية  68محاضرة عي 

، بمدا 6911حاضر عي الجامعة األردنية عدي عمدان ثدال  سدنواا، مدن سدنة 
الددددو ن العربددددي  ر، حددددو هحاضددددر عددددي البليددددة الحربيددددة العسددددبرية مدددددة ثمانيددددة أشدددد

 والجغراعيا السياسية 

  وبددان عضددوًا عددي مجلددس التعلدديم 6994وريددرًا للماليددة عددي األردن سددنة  نعدديّ 
 العالي عي األردن 

  6986ا تاره مجمع اللغة العربية األردني عضو شرف عيه، عي شهر أيار 

 من البتب التي شارت عي تألي ها وترجمتها ما يلي:

 بتاب )تاريخ اإلسالم(  -6

 لدنيا الجديدة( )ا -2
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 أجراء(  3 –)الجغراعيا الجديدة المصّورة  -3

 الجغراعيا اخقتصادية  -0

 معالم التاريخ القديم  -1

  ىجغراعية الشرع األدن -1

 تاريخ العصور المتوس ة والحديثة  -9

 جغراعية علس ين والبالد العربية  -8

 حوض البحر األبيض المتوس  وغربي أوروبا  -9

 جغراعيا البالد العربية   -64

 اا ال مس القار   -66

 المملبة األردنية الهاشمية   -62

 الو ن العربي والعالم   -63

  8/1/6980انتقددد  إلدددى رحمدددة اللددده عدددي أحدددد مستشددد ياا لنددددن يدددوم الجمعدددة 
 رحمه الله وأجر  ثوابه 
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 ق انال المرحوم الشيخ إبراهيمالرمي   -2

وينعددى المجمددع بدد لت الرميدد  العددالم الجليدد  سددماحة األسددتا  
ق ددددان، العضددددو العامدددد  عددددي مجمددددع اللغددددة الشدددديخ إبددددراهيم ال

العربية األردني، الد ل انتقد  إلدى رحمتده تعدالى يدوم ال مديس 
 ، ودعن عي المقابر الملبية 24/9/6980

وأنهددى دراسددته اخبتدا يددة عيهددا، ثددم  ،6961الراحدد  العريددر عددي عمددان سددنة  ولدد
عددي قسددم ت ّصدد   6906، وت ددرج سددنة 6931انتسددب إلددى األرهددر الشددريف سددنة 

 لقضاء الشرعي، وحص  على شهادة العالمية، وت ص  القضاء ا

  ومندده انتقدد  إلددى 6909إلددى  6902ثدم عمدد  عددي القضدداء الشددرعي مددن سددنة 
  وعدي أوا در 6916ورارة المعارف م تشًا للغة العربية والدين، وظّ  عيها إلدى سدنة 

 نق  مديرًا للشرعية  6916عام 

ة ووريدددرًا للتربيدددة والتعلددديم حتدددى د ددد  الدددورارة قاضددديًا للقضدددا 6912وعدددي عدددام 
  6913أواس  عام 

عددّين را دددًا لسدمو ولددي العهددد األميددر حسدن إبددان دراسددته عددي  6911وعدي سددنة 
ب ، وعي ه ه السنة عدّين سد يرًا لدكردن عدي المغدر 6919لندن، وبقي معه إلى سنة 

 لى البويا س يرًا لكردن عيه ، ومن المغرب نق  إ6993إلى سنة 

ألقى محاضراا عي بليدة الشدريعة عدي الجامعدة األردنيدة، عدي  6990عي سنة 
عددددّين سدددد يرًا لددددكردن عددددي  6991 ارنددددة األديددددان(  وعددددي العددددام التدددداليموضددددوع )مق

وعدددّين قاضددديًا للقضددداة عدددي  64/1/6999بابسدددتان  ثدددم أعيدددد مدددن البابسدددتان عدددي 
 األردن، وظّ  عي منصبه ه ا حتى وعاته  عليه رحمة الله 
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ي ورارة التربيددة والتعلدديم شددارت عددي تددأليف أبثددر مددن ثالثددين عددي أثندداء وجددوده عدد
بتابددًا مدرسدديًا عددي الدددين واللغددة العربيددة  وبددان عضددوًا عددي اللجنددة األردنيددة للتعريددب 

حتددى تأسديس مجمددع اللغدة العربيددة األردندي، وقددد  6916والترجمدة والنشدر مددن عدام 
ضدداء النشددي ين ، وبددان مددن األع6999عددّين عضددوًا عدداماًل عددي المجمددع مندد  عددام 
 المتحمسين للعم  المجمعي، والمؤمنين به 

بددان أو  عمدد  علمددي ببيددر لدده بتدداب )عثددراا المنجددد( الدد ل صدددر عددن دار 
انت دب عضدوًا مراسداًل عدي مجمدع اللغدة العربيدة عدي  أثدره، وعلدى 6992القررن عدام 

 اته القاهرة  ثم تاله ببتابه الن يس )تيسير الت سير( ال ل صدر منه جررن قب  وع

نسددانًا رعيدددع  لقددد  سددر المجمددع بوعاتدده عضددوًا عددداماًل نشددي ًا وعالمددًا جلددياًل، وا 
 ال لع، رحمه الله رحمة واسعة 
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 منشورات المجمع: في صدر أخيرا  

 من المص لحاا العسبرية -6

 مص لحاا سالا الجّو  -6

 مص لحاا سالا المشاة  -2

 مص لحاا سالا الصيانة  -3

 مص لحاا سالا التموين والنق   -0

 منشوراا أ رى: -2

 عهرس م  و اا المبتبة اإلسالمية عي ياعا  -6

 لله ا إعداد األستا  محمود علي ع ا

 -م6980–بتاب الموسم الثقاعي الثاني  -2

 -الجرء الثال  –ال يرياء البالسيبية والحديثة  -3

 وترجمة عمر الشيخ      -تأليف بني  عورد

 

 
 


