
 
 

 ةأخبار مجمعي  رابعًا: 
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 بتعيين ثالثة أعضاء عاملين جدد في المجمعبرادة ملكية سامية إ
 

مددمام   أراتة الملكيددة المددامية بالمةاعلددة يلددا سعيدديل المدداتة الساليددة صددترا اإ
 أيضاء عي مجمع اللغة العربية األرتني:

 برا ي  زيت الكيالنيإالتكسةر 

 برا ي  بترالإةالتكسةر 

  ما  بشاره غصيب ةالتكسةر

 شرف جديدان في المجمع اعضو 

ةاعدددع معدددالي ةزيدددر السربيدددة ةالسعلدددي  يلدددا انسخددداب الدددتكسةر م مدددت يبدددتالرزاع 
قتةره، مل مةرية، يضة شرف عي مجمع اللغة العربية األرتني، بناء يلدا سنمديب 

 / جد مل قانةل المجمع.9مل المكسب السنفيذي للمجمع، ةبمةجب الماتة 

م ع ال ميني يضدة شدرف إالي الةزير يلا انسخاب التكسةر ةةاعع مع -3
 عي المجمع كذلك.
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 سمو ولي العهد يزور مجمع اللغة العربية األردني

زار مددمة األميددر  مددل، ناةددب جاللددة الملددك ةلددي العمددت، قبدد   مددر يددة  المددبا 
 يضاةه.أمجمع اللغة العربية األرتني.  يث السلا برةيس المجمع ة  1/6/1991

الددذي مة ناةددب جاللددة الملددك خددال  الللدداء عرشددات بالددتةر ال ليعددي ةس ددتث مدد
يضداء الشدرف عيده، أيضداء العدامليل ةالمدمازريل ة يضد لع بده المجمدع، ةبجمدةت األ

ةمددا يلتمةندده مددل يمدد  جددات لختمددة اللغددة العربيددة، لغددة اللددر ل الكددري ، ةعددي مجددا  
 سعريب العلة  الجامعية عي الة ل العربي.

العنايدددددة بالمندددددا ، المترمدددددية، ابسدددددتاء مدددددل المرا ددددد   ة الددددب مدددددمةه بضدددددرةرة
  تاف السربةية ةالسعليمية. عي قةالب سخت  األ اةلا، ةةضعماأل االبستاةية

كما  ث ممةه يلا ةجةب السنميع بيل المجامع العربيدة ةالميةداا الممدمةلة 
عي الة ل العربي، ةتيا إلا ةجةب ةضع مص ل اا معسمتة يلا ممدسة  العدال  

 مامية.جةب ةضع خ ة منملة عي اللضايا األ، ةالا ة العربي

مدددالمي مدددةت لل صدددة  يلدددا السدددراث العربدددي اإةركدددز يلدددا ضدددرةرة بدددذ  الج
 المخ ة ، ةصيانسه ةعمرمسه، عي مخسلف العلة .

ك ةعي  ذا المجا  تيا ممةه مجامع اللغة العربية إلا بذ  جمت يربي مشسر 
 سف  بمدذه بالمممةليل عي البلتال السي س، ة مالميةلالسصا  بالمراكز ةالجامعاا اإ

 مالمية.المخ ة اا العربية ةاإ

شدددات مدددمةه بالدددتةر الدددذي يلدددة  بددده المجمدددع عدددي مجدددا  سعريدددب السعلدددي  أ اكمددد
 الجامعي عي االرتل.
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 ددة  سدداري   يجددازاً ري  خليفددة، رةدديس المجمددع، قددت قددت  إةكددال الددتكسةر يبددتالك
 .هنجازاسسرميس المجمع ةأنش سه المخسلفة ةا  

صدددتر جاللدددة أ، يندددتما 1932نشددداء المجمدددع سعدددةت إلدددا يدددا  إل عكدددرة إةقدددا  
رتل. ثدد  اللدده بددل ال مدديل أمددره بسرمدديس مجمددع يلمددي عددي األالمغفددةر لدده الملددك يبت

عدي ةزارة السربيدة، ة لدا سباشدر  1961شكلا لجنة للسعريدب ةالسرجمدة ةالنشدر يدا  
ربيدددددة األرتندددددي عدددددي يملمدددددا المجمعدددددي المصدددددغر، إلدددددا أل أنشددددد  مجمدددددع اللغدددددة الع

1/11/1996.  

ةس تث رةيس المجمدع يدل االسجا داا السدي ايسمدت ا المجمدع، ةالمسمثلدة عدي 
اال سمددددا  بددددالسراث، ةالمخ ة دددداا العربيددددة المةجددددةتة عددددي ممدددداجت الضددددفة الغربيددددة، 

 مجلة مسخصصة.صتار  ملة السعريب للسعلي  الجامعي، ةا  ضاعة إلا إ

قمدا  المجمدع المخسلفدة،  يدث عدي أك ة ناةدب جاللدة الملدمةبعت ذلك سجة  مد
 ا لع يلا مير العم  عيما.

 

 انتخاب الدكتور عبدالكريم خليفة
 عامال  في مجمع القاهرة ا  عضو 

سللا التكسةر يبتالكري  خليفة، رةيس مجمع اللغة العربية األرتني، كسابدًا مدل 
سخابده يضددةًا بدرا ي  بي ددةمي مدتكةر، رةديس مجمددع اللدا رة، يبلغده عيدده نبدر انإالدتكسةر 

ةصتةر قرار رةيس الجممةريدة المصدرية  ،ياماًل عي مجمع اللغة العربية عي اللا رة
 ( بالمةاعلة يلا  ذا االنسخاب.93رق  )

مدديس   امددسلبا  الددتكسةر يبددتالكري  خليفددة رمددمي ًا عددي مجمددع اللددا رة قبدد   ددذا ة 
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 .1996انعلات ممسمره المنةي اللات  عي أةاخر شبا  يا  

 من  رةيمه التكسةر يبتالكري  خليفة، ةيسمن ا له الخير ةالمعاتة.ةالمجمع ي

 

 نشاء صندوق لدعم التأليف العلميإ

ر مجمدددع اللغدددة العربيدددة األرتندددي قددد نشددداء صدددنتةع لدددتي  السدددرليف العلمدددي، إر 
يضدداء ةقددت يددي ل لددذلك لجنددة مملفددة مددل األ ةكسابددة الب ددةث العلميددة باللغددة العربيددة 

 الماتة:

 عيت النابلمي.التكسةر م مت م

 ةاألمساذ يبتالر مل بشناع.

 برا ي  بترال.إةالتكسةر 

ةالغرض مل  ذا الصنتةع الممايتة يلدا تيد  السدرليف العلمدي، إلدا جاندب 
سرجمددة الكسددب العلميددة، ضددمل  ملددة المجمددع لسعريددب السعلددي  العلمددي عددي الجامعدداا 

لميدددة باللغدددة العربيدددة  ةالممدددايتة كدددذلك يلدددا تعدددع المخسصددديل إلدددا كسابدددة ب دددةث ي
 العربية.

 المؤتمر السنوي الحادي والخمسون لمجمع القاهرة

يلدددت مجمدددع اللغدددة العربيدددة عدددي اللدددا رة مدددمسمره المدددنةي، عدددي تةرسددده ال اتيدددة 
 ذار مددل  ددذا العددا . ةقددت مث دد  المجمددع األرتنددي  11شددبا  إلددا  31ةالخممديل، مددل 

 خليفة.يبتالكري  التكسةر عي  ذا الممسمر رةيس المجمع األمساذ 

ةألليدا عيده  ،مدل المصد ل اا العلميدة عدي مخسلدف العلدة  أقر  الممسمر يدتتاً 
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مدددةر اللغةيدددة، ةالمعجددد  السعلدددي  العلمدددي الجدددامعي، ةبعدددض األب دددةث  دددة  سعريدددب 
 الكبير الذي يلة  مجمع اللا رة بةضعه.

ةأةصا الممسمر الجامعداا ةالدتة  العربيدة بةجدةب سعريدب السعلدي  الجدامعي، 
مماا الكسب العلمية ةأ   أرة للسرجمة عي ك   بلت يربي مل أج  سرجمة ةسرميس  ي

 ما عي التةرياا العلمية المخسلفة  كما أةصا بالعناية بس ليع كسب السراث.

 ندوة اتحاد المجامع القادمة

ر اس ات المجامع العلمية اللغةيدة العربيدة عدي اجسمايده األخيدر عدي اللدا رة،  قر 
عددددي   1996ه الملبلددددة عدددي العدددا  اللدددات  أل يعلدددت نتةسددد ، 9/2/1991يدددة  المدددبا 

 ر اب مجمع اللغة العربية األرتني.

يرب يل امدسعتات ي للمجمع األرتني بمذا اللرار، ةأةقت ر  ب المكسب السنفيذ
أل يكددةل مةيددت يلددت ا  –مددل  يددث المبددتأ  –المجمددع المسضدداعة  ددذه النددتةة، ةرأ  

 .1996ة  مل شمر نيمال يا  النصف األ

جدددتير بالدددذكر أل مةضدددةس الندددتةة مددديكةل مناقشدددة ممشدددرةس الرمدددةز العلميدددة ة 
العربيةم الذي ةضعه المجمع األرتني، ةالذي ميصتر قريبًا عي كساب مل منشةراا 
المجمدددع ةميرمددد   دددذا المشدددرةس إلدددا المجدددامع العلميدددة اللغةيدددة مدددل أجددد  ترامدددسه، 

 سمميتًا لمناقشسه عي النتةة.

األرتنددي قددت امسضدداف نددتةة اس ددات المجددامع السددي  ةكددال مجمددع اللغددة العربيددة
  .1999يلتا عي أةاخر شمر سشريل األة  يا  
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 اللغة العربّية في دواوين الدولة

كسدددب مجمدددع اللغدددة العربيدددة األرتندددي إلدددا تةلدددة رةددديس الدددةزراء، ةالدددا جميدددع 
ينم ددب سعيدديل منشددةيل مخسصدديل باللغددة العربيددة عددي جميددع الددةزاراا ةالددتةاةر  الددةزراء

ةالممممدداا السابعددة لمددا، لكددي يضددب ةا اللغددة عددي كدد   مددا يصددتر يددل  ددذه الددةزاراا 
ةالدتةاةر مدل كسدب، ةرمدداة ، ةسلدارير، ةمدذكراا،  رصدًا يلددا مدالمة اللغدة العربيددة 

 عي تةاةيل التةلة.

 المؤتمر الخامس للتعريب

ر أل يعلدت المدمسمر الخدامس للسعريدب عدي العشدريل مدل سشدريل  كال مل الملدر 
  . غير أل  رةعًا قا رة أت ا إلا سرجيله.1992مل يا   األة 

ا ، ةكاندددا برةامدددة خدددال   دددذا العددد إمكانيدددة يلدددتهةقدددت اجسمعدددا لجندددة لترامدددة 
تيددب اللجمددي، الكري  خليفددة، ةيضددةية األمددساذ أمددساذ الددتكسةر يبددترةدديس المجمددع األ

رة، رةدددديس مددددساذ الممددددتي الددددتلييددددل المن مددددة العربيددددة للسربيددددة ةالثلاعددددة ةالعلددددة ، ةاأل
 المكسب التاة  لسنميع السعريب، عي الربا .

ةيلدددتا اللجندددة اجسماياسمدددا عدددي ملدددر مجمدددع اللغدددة العربيدددة األرتندددي، ةاسفلدددا 
 ، 1991ل  دددذا العدددا  شدددمر أيلدددة  مددديلدددا يلدددت المدددمسمر عدددي النصدددف الثددداني مدددل 

عددددي المةيددددت  ةاسخددددذا كدددد  اإجددددراءاا الممكنددددة إرمددددا  الددددتيةاا، ةاإيددددتات لعلددددته
 ر.الملر  
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 رسالة من رئيس الجامعة األردنية

رتنيدة الددتكسةر يبتالمددال  مدالة الساليددة مددل رةديس الجامعددة األسللدا المجمددع الر 
 : 9/13/1992ةساري   11/3/9/9139المجالي برق  

 األمساذ التكسةر رةيس مجمع اللغة العربية

 ةبعت: ،س ية  يبة

عدي ياعدام، الدذي  مدالميةالمكسبدة اإ بمنامبة صتةر كساب معمرس مخ ة اا
األرتني بنشدره  يمدر ني  يت ه المي ت م مةت يلي ي ا الله، ةقا  مجمع اللغة العربيةأ

ةشدددكر الجامعدددة لدددا مجمدددع اللغدددة العربيدددة األرتندددي صددداتع شدددكري أل أنلددد  إلددديك  ةا  
ال يبددة السددي يبددذلما المجمددع عددي ختمددة اللغددة العربيددة ةالسددراث األرتنيددة يلددا الجمددةت 

 عددددةمامازرة المجمددددع للجامعددددة األرتنيددددة عددددي نشددددر مددددا سلددددة  الجمددددالمي، ةيلددددا مدددداإ
 بس ةيره مل مخ ة اا.

ر لكددد  الشدددكر، مسمنيددددًا لكددد  ةلمجمدددع اللغددددة العربيدددة األرتندددي تةا  السلددددت   أكدددر 
 ةالنجاح. ةسفضلةا بلبة  عاةع اال سرا .

 ةـرئيس الجامع
 ع(ـ)التوقي

 الدكتور عبدالسالم المجالي
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 ت عاليةاللغة العربية على طائرا

، لفسددا 1991الصدداتر عددي شددبا   ،(1)مددرة ياليددةمعددي العددتت الخممدديل مددل مأ
 رة انسباه الممممة إلا ما يرسكبده مدذيعة اإيالنداا يلدا  مدر  داةراا ياليدةالم ر  
خ دداء لغةيددة، ة البددا بمددالمة اللغددة ةال فددا  يلددا جمالمددا. ةجدداء عددي كلمددة أمددل 

 الم ررة ما يلي:

 ذايالندداا يلددا ال دداةرة بلغددة إنكليزيددة مددليمة، عدد ممددل المممددف أننددا نددذيع اإ
يالنداا بلغدة مدليمة م  مدة ةمليةدة باألخ داء... جاء تةر اللغة العربية، كاندا اإ

كرل اللغة اللةمية ليما منا ةال ن ل منمدا، ةكدرل ال كرامدة لمدا يندتنا. عرندا سمدمع 
  مدسرة النجداة ةثالثدةل ألدف قدت م ةميمكندك نفد يبارة من ل ع اآلل يلا ارسفاس خممدة

 ام ة أنبةبي النف  ال مراةال...م.بة 

مت  جما  لغسندا، ةمدت  أ ميسمدا  ةخسما الم ررة كلمسما بلةلما: مليسنا نترك
  مامنا اللةمي!م.إ

مدددرًا إلدددا ة الممممدددة كاندددا مدددريعة، علدددت ةجمدددا أةالجدددتير بالدددذكر أل امدددسجاب
عي ك   ما يذاس مل  المضيفيل ةالمضيفاا عي  اةراسما بال رص يلا مالمة اللغة

  اةراسما. ة ي خ ةة سمس ع  أجم  الثناء. يالناا أة سعليماا يلاإ

عليا جميع مممماسنا الة نية سلسدتي بممممدة ياليدة، ةس درص يلدا مدالمة 
 اللغة اللةمية عيما.

 

                                                           

 . الخ ة  الجةية الملكية األرتنية –خبارية مصة رة سصتر ا ممممة يالية إمجل ة صغيرة ( 1) 
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 العدد السابع

 من مجلة المجمع العلمي الهندي

العربيدددة السدددي ندددتي صدددتر أخيدددرًا العدددتت المدددابع مدددل مجلدددة المجمدددع العلمدددي الم
ةقدت   .1993مالمية عي يليكره، المنت. ة ذا العتت  ة لعا  سصتر عي الجامعة اإ

سرخر صتةره لعدت  ةجدةت امدسعتات  بدايي كداف بالعربيدة عدي المندت. ةيلدع العدتت عدي 
صددددف ة مددددل الل ددددع الكبيددددر، بعضددددما مصددددة ر بخدددد  اليددددت ةبعضددددما ب ددددرةف  396

 ال باية.

 السالية:يشسم  العتت يلا المةات ة 

 الكري  جرمددددانةس إلددددا صددددتيلهرمدددداة  الممسشددددرع المجددددري الرا دددد  يبددددت -1
 التكسةر ييما النايةري.

 مدت األكبدر لألمدساذ مدعيت أ –الشي  ال ةمي ةمنمجه عي سفمير اللر ل  -3
 أباتي.

للدتكسةرة  –صالح الغل  عي غريب ال تيث، البل قسيبة التينةري كساب إ -2
 جمي  النماء.

 . للتكسةر م مت اجسباء النتة  –ةمعاصرةه  األمير صت يع  مل خال -2
 برا ي  الل ال.إللمغفةر له الشي   –الشي  م مت يبته  -1
 للتكسةر يبتالمعيت خال. –يراب اللر لإ ة  مخ ة ة كساب ةجةه  -6
سداري  ةعداة الشديةل الددذيل أتركمد  البغدةي، سدرليف أبددي اللامد  يبتاللده بددل  -9

 يز شمس.س ليع م مت يز  –م مت بل يبتالعزيز البغةي 
 للتكسةر مخسار التيل أ مت. –التكسةر يبتالكري  جرمانةس  -9
 المامراةي.إبرا ي  للتكسةر  –مع الرماة  ةالنصةص  -9
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ةنال دد  أل الممسشددرع المجددري الرا دد  ال ددام يبددتالكري  جرمددانةس قددت نددا  
صدف ة مدل بتايدة  69مل  ذا العتت، علت  فر بب ثيل: األة  يلدع عدي  َ   ًا مرمةقاً 

رمددالة مددل جرمددانةس، إلددا النددايةري، قددت   لمددا النددايةري  13ةيشددسم  يلددا العددتت، 
بملتمة س ليلية  ةيلة، ةُزي ل الب ث بعتت مل صةر المملف عي مرا د  مخسلفدة مدل 

  ياسه، ةصةر يتت مل رماةله.

عددي  يدداة جرمددانةس، ةأيمالدده العلميددة، ةصددالسه  ةالمةضددةس الثدداني جدداء ب ثدداً 
رير المجلة التكسةر مخسدار الدتيل ةيلماةما. كسبه رةيس س ال ةيلة بالمنت ةجامعاسما 

 مدددت. ة دددذال المةضدددةيال جددداءا ةعددداء لدددرةح الممسشدددرع الكبيدددر الدددذي ر ددد  يدددا  أ
منمددا عددي ختمددة مددل العمددر، قضددا اللمدد  األكبددر  يددل خممددة ةسمددعيل يامدداً  1999

 .ة تيثاً  مالمية قتيماً الثلاعة العربية اإ

 وفود طالبّية تزور المجمع

 الةعةت ال البية السالية بزيارة المجمع عي أةقاا مسفر قة، ة ي: قاما

 . الباا قم  اللغة العربية عي كلية المجسمع عي الكرك -1
 .نكليزية عي كلية المجسمع عي يجلةل الباا قم  اللغة اإ -3
 . الب ة الباا كلية الرازي عي اربت -2
 . الباا مترمة رابعة العتةية عي يم ال -2

 يرمناقشة رسائل ماجست

 1991نيمدددال  2جدددرا عدددي المددداية العاشدددرة مدددل صدددباح يدددة  األربعددداء  -1
 مناقشة رمالة ماجمسير عي قاية النتةاا ةالم اضراا عي المجمع:
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رتنيدددة ةأثر دددا عدددي ال يددداة األتبيدددة عدددي يندددةال الرمدددالة: صددد يفة )الجزيدددرة( األ
 رتل.األ

 صا بما: ال الب الميت أمامة شماب
 المشرف: التكسةر ممير ق امي
 ناقشما: التكسةر م مةت الممرة

 ةالتكسةر خالت الكركي     

، 1991نيمدددال  11ربعددداء لمددداية الثالثدددة مدددل بعدددت  مدددر يدددة  األةعدددي ا -3
 جرا مناقشة رمالة ماجمسير عي اآلثار، ةذلك عي قاية النتةاا ةالم اضراا:

 .يةبية ةالمملةكيةرتل عي الفسرة األمالمية عي األينةال الرمالة: اللالس اإ
 صا بما: ال الب معت المةمني.

 المشرف: التكسةر يبتالجلي  يمر
 ناقشما: التكسةر نبي  الخيري

 التكسةر غاةي بيشه      

، نةقشددا 21/2/1991ةعددي المدداية الثالثددة مددل بعددت  مددر يددة  الثالثدداء  -2
 كذلك الرمالة السالية للماجمسير عي قاية النتةاا ةالم اضراا:

ل بلدداا عددي النلددت العربددي  سددا نمايددة اللددرل الثالددث ينددةال الرمددالة: مفمددة  ا
 .المجري

 الميت جمات المجالي :ام  ال الب
 المشرف: التكسةر م مةت الممرة

 يبتالكري  خليفة: التكسةر الناقشالم
 نصرا يبتالر ملةالتكسةر       
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 نعيّ 
 ستاذ محمد عبدالغني حسنالمرحوم األ

 )عضو مجمع القاهرة(                                                

يضدداةه  ددة أعلددت مجمددع اللغددة العربيددة الشددليع عددي اللددا رة يضددةًا بددارزًا مددل 
 ني  مل، ر مه الله.غاألتيب الشاير الناثر األمساذ م مت يبتال

 ةقت سللا مجمع اللغة العربية األرتني رمالة النعي  السالية مل مجمع اللا رة:

 كري  خليفة، رةيس مجمع اللغة العربيةالميت الزمي  التكسةر يبتال

 س ية  يبة، ةبعت:

لدديك  يلمددًا مددل أيددال  ال ركددة الثلاعيددة عددي مصددر،  ددة ع ن دده يعددز  يلددي  أل أنعددا إ
يضدددة المجمدددع، الدددذي امدددسرثرا بددده األتيدددب الشددداير األمدددساذ م مدددت يبدددتالغني  مدددل، 

 ةخللًا ةأتبًا. ليه يلماً إ، ةن ل أ ةم ما نكةل 33/1/1991الله ية  الثالثاء  ر مة

اةه الرا ليل، علدت قدرر أل يضأةجريًا يلا ياتة المجمع عي اال سفاء بذكر  
ددص إ ري ، ةمددةف سنعلددت  ددذه الجلمددة  ددت  جلمدداا المددمسمر لسددربيل الرا دد  الكدديخص 

، بددتار الجمعيددة 2/2/1991عددي المدداية الماتمددة مددل ممدداء يددة  االثندديل المةاعددع 
 رة.الجغراعية بشارس قصر العيني باللا 

نمر  الله سعالا أل يسغم ت الفليت بةامع ر مسده، ةأل يةمدع لده عدي جنسده، ةأل 
ن ا إيعة ضنا ينه خيرًا، ة  نا لله ةا   ليه راجعةل.ا 

 التوقيـع
 مين العـاماأل

 عبدالسالم هارون
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بدددرا ي  مدددتكةر إةقدددت بعدددث رةددديس مجمدددع اللغدددة العربيدددة األرتندددي إلدددا الدددتكسةر 
 عزية السالية:رةيس مجمع اللا رة، رمالة الس

 برا ي  متكةر الم سر إاألل ةالزمي  التكسةر 

 رةيس مجمع اللغة العربية باللا رة

ةل بمدا يضدة المجمدع العامدد  سلليدا ببدالا ال دزل ةاألمدف رمدالسك  السدي سنعد
 الشاير األمساذ م مت يبتالغني  مل. األتيب

ننددي، بامدد  مجمددع اللغددة العربيددة األرتندددي ةامددمي، أليددرب لكدد  يددل  أمدددفنا ةا 
تب ةالشددعر  عيددع األر الشددتيت لفلددت  ددذا الزميدد  الكددري ، الددذي يرعنددا عيدده نبيدد  الخلددع ة 

 ر مه الله ر مة ةامعة، ةلك  ةلذةيه ةلزمالةه  ة  البلاء.

 رئيس المجمع  
 الكريم خليفةلدكتور عبدا                                                  

 

 نعـــيّ 
 

يدة الشدليع عدي تمشدع زمدياًل مدل أيضداةه العدامليل  دة علت مجمدع اللغدة العرب
 ة المر 

 األمساذ يبتالكري  ز ةر يتي  

 ثر نةبة قلبية.إ 1991نيمال الماضي  16يلا عي الذي انسل  إلا الرعيع األ

 ، ةسخدددر م عددددي جامعددددة اللددددا رة1919ةقدددت ةلددددت الفليددددت عدددي متينددددة  مدددداة يددددا  
عدددي  لددد  السربيدددة، ةالصددد اعة  ، مدددل قمددد  الفلمدددفة، ةيمددد  بعدددت سخر جددده1926يدددا  
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 .1912ةتر س عي ثانةي اا تير الزةر ة ماة ة لب  سا منة 

مدساذًا للفلمدفة عدي رًا لالقسصات ةبعت الدةزارة يدي ل أأصبح ةزي 1962ةعي يا  
ةيديل يضدةًا عدي  1991لدا يدا  إ 1969تاب عي جامعة تمشع مدل مدنة كلية اآل

 .1999مجمع اللغة العربية عي تمشع يا  

رتندي يشدارك شدليله مجمدع تمشدع ال دزل ةاأللد  لفلدت ع اللغة العربيدة األةمجم
، ةيسمندا للفليدت الر مدة ةالرضدةال بجدةار ربده  الزمي  المر ة  يبتالكري  ز ةر يدتي 

 العزيز الكري .

 ليه راجعةلإنا ا  نا لله ة ا  ة 

رتندددي إلدددا زميلددده رةددديس مجمدددع تمشدددع رمدددالة ةقدددت بعدددث رةددديس المجمدددع األ
 السعزية السالية:

 حضرة الزميل الكبير الدكتور حسني سبح المحترم

 ربية في دمشقعرئيس مجمع اللغة ال

.  يلمنا ببالا األما بنبر ةعاة الزمي  المر ة  األمساذ يبتالكري  ز ةر يت  

ني  ألبعث  مشدع بدر ر السعدازي لا مجمع اللغة العربية الشليع عي تا  ليك  ة إةا 
ليدددت العزيدددز الر مدددة، ةلكددد  ةلذةيددده أجمددد  ، راجيدددًا للفامدددميرتندددي ة بامددد  المجمدددع األ

 العزاء.

 ليه راجعةلإنا ا  نا لله ة ا  ة 

 


