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 صندوق االستثمار
 لمجمع اللغة العربية األردني

لماااا تامااان مالمماااال للم ماااي   هداااا مهمع اااي نصااايلا للم ماااي للهاااا مااا      اااا 
نط ي    ه لسم )صامياي ل ساهامال لم ماي لل ااال للةلم اال  قامامه، فعي نمشأ صمياقا  

 ل، للهاا ساههالفل فاا صالل للصامياي،  ام ل  لألليما(   ى نمل نن  اطا ل اي لألماال
 من للمدعان للمهلهمال   ى ن مال للم مي.

لاى مان  هاسام فا  م ل  لاى مةاا للمسسساان الل مة اان ا إنلسل للم ماي لساا ل 
ما  للي ال اللا الل   اى مصاط مال لألماال للةلم اال، اللمال    اى هللا اا للم ااال  

مااال لاه ااا للشاال دال فااا مدااا  مااللم شيصاا ه ا، اهةم اام متال  اللممافظااال   ااى صا ه ااا ا 
نمما  ا، ا ة  ا مالتمال لمهط مان للةصال، لتاا هصامغ لااال للة ام اللهعم اان للمي ااال 
فاااا  امةاهماااا للةلم اااال امسسسااااهما للة م اااال.  ماااا م ف  اااا   اااى للهمااال  للسااايا ل ااالل 
للصمياي مما س تان له نتمال لألاال فاا همع اي نصايلا للم ماي، ا امان لساهمللل  

اف ماا  ،مشاا هإه، انلفي م ا مشالل هةالا م الل للصامياي، الل ايا مان فا نيل  لساله
   ا م  صل  للهة  مان:

 تعليمات صندوق االستثمار لمجمع اللغة العربية األردني:
هسمى صل  للهة  مان هة  مان صمياي ل سهامال لم مي لل ااال للةلم اال  :المادة األولى

 لألليما.
ال للةلم ااال لألليمااا صاامياي لسااهامال ملنساامال :  سساا  فااا م مااي لل اااالمااادة الثانيااة

 معيلل  م  ان ي مال،  اطى يالل  ام ن.
:  هااألا لنساامال صاالل للصاامياي ممااا  عيمااه لألشاايا  اللمسسسااان ماان المااادة الثالثااة

 صمان اهمل ان ي ما  ل لل للصمياي.
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:  شااتل للم مااي ل مااال ماان ن  ااا ه ههااالى نماال لسااهامال لنساامال صاالل المااادة الرابعااة
 صمياي، مالطلي للمماسمال.لل

 مدااااي   ااااى مشاااالا ان للم مااااي ماااان ل ااااي لسااااهامال لنساااامال صاااالل  :المااااادة الخامسااااة
 .لا ي مال سما ا ، ا معى لنسمال للصمياي اامها  ماسهملللنللصمياي، للل   عيل مم ال 

:  صاايل للم مااي شاا ايل هساامى مماالل ل ممالااال م مااي لل اااال للةلم ااال المااادة السادسااة
 همل  مةشلل آ ا ي ماال نا نتاال،  ام  ف  اا   اى لسام للمهمال ،  لألليمام لتل من

امعيلل للي م للمالا للل  قيمه ل لل للصمياي، ل هللفا  من للم مي مد ل للمهمل ، 
 اهعي لل  لي مه.

 داريةوفد المنظمة العربية للعلوم اإل

فااي ماان للممظمااال للةلم ااال ل ة ااام م ا 6221  لةااام آقااام فااا للهاسااي ماان شاا ل 
يلل ا ن فاا مان لإل يلل ال مم الل م مي لل اال للةلم ال لألليماا، اقاي  ام للافاي  اييل  لإل

  م لساهييلم تل من لل مل ل اللصامال امال هام ا ممن شالتال فا ميال ممشالا  هاي
مااي ال ماان للممظمااال  ميللل فااا يال للمااال  للةلمااا اللصاااماللل اااال للةلم ااال فااا لإل

 يلل ال فا  مان.للةلم ال ل ة ام لإل

ساهال للايتهال  مايللتل م ي  داال، الساهمي هعى للافي لل  ا مل    للم ماي لأللل
م املهه فا ييمال لل اال للةلم ال، اهةل   ل   مال للم مي ا إلى شلح مدصل  ن نممه 

 مي   ى نن للم مي لألليما  مال سهال ل    للمتي لألنللهة  م للة ما لل امةا، ا 
للهاا شالف ا لل اه ماأن  ة  اا لااال للعالآن للتال م، لين فا هةم م لاهما للةلم اال لليل لألإ

مال، اقاي مالن لاهماا للةلم اال مه لماال م اال ال، اتامان انن لل اال للةلم ال صا ملآل لأل
لةاايل قاالان، لاااال للة اام اللم ااالل، انن للال اا   داالا    مااا نن مةهمااا مااأمل لاهمااا 

ميل  ا ال، افا إمسا  فا همل ل لأل ما ال مالاال ألمال تا لل من م م ا: نم ا صا لأل
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سااااالم للهااااا صاااا  ال فااااا ممااااا  للم ااااالل للةالم ااااال، انم ااااا صااااا لاااااال لإلامشااااالته ا لأل
 سالم. يل  لإلن يل صا صم ه مةما، انن ن

الط ااي للافااي لل اا ا   ااى ممشاااللن للم مااي ا  ااى اماايل للماسااا  اللمتهمااال 
للةلم اال م ماي اللممظماال ف ه. اهأها صال  للم االل  امن للهةااان للة ماا للعاا م ما ن لل

 يلل ال.ل ة ام لإل

 
 ندوة اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية

 72/1/1292 – 72/1من 

 مااان م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا مااأن ق اا ال تهامااال للمةاااي ن إماان  فامطالقااا  
الللماااام للة م اااال ماااالملاا لأل مم اااال هشاااتل مشااات ال  اصل اااال فاااا  م  اااال معااال للة ااام 

 ماا لن ياصاال   همهعال مامهعااال إال للةلم اال، ألن ل لماام لاى لل ااإاللهعم اان للمي ااال 
ممااا صااا م االي هل مااال ياال ، األن للهل مااال ملمااام ن مم ااال إلااى لاااال نإلللماام ماان لاااال 

 لى لل اال للةلم ال.إله  ال سن هةل ما  ل ة م امعال  

امن ن ل صلل، افا سم ل للها     ى مشت ال تهامال لللماام للة م اال ماالملاا 
سااااهلل لألليم ااا ن لاااى ل ماااال مااان لألإ 6227 اااي للم ماااي ممااال  اااام ال، فعاااي  لأل مم ااا

للمهيصص ن فا للل ا  ان اللد م ا  اللت م ا  ل ةمل   اى ا اي مشالا  مهتامال 
 ل لمام للة م ال مال اال للةلم ال.

م، امةاااي  اايل ل هما اااان لساامن لل  ماااال 6227مااينن لل  ماااال  م  ااا ممااال  ااام 
صا فا ا اي صالل للمشالا ، اام  عاين يطال  م  ا، الألس  للمم   ال للها سهةهمي

ل  ااا  اايي ماان للة مااا  للمهيصصاا ن مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا، ي ااا إماايال فااا م 
ماان لأللين، ا ل اان لل  مااال مشاالا  ا، ااام  االن مماقشااال للع ااا ا لألساساا ال ل االل 
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للمشاالا ، السااهداين لل  مااال ماان مالمظااان اآلل  للة مااا  للاال ن م االال للماايال ماان 
  ا ال سهمللل ف ه.ن ل هعا م  م 

امةاااي نن لمه ااان لل  ماااال مااان ا اااي صااالل للمشااالا ، طااالح ل ااا   م ماااي لل ااااال 
للةلم ال لألليما صلل للما ا  فاا ل  هماا  للال   عاي  لهمااي للم اامي لل اا اال فاا 

ماللص م مايتال، ل ا   إم مل اساال لألساهال لل   ال للايتهال 2/3/6221للعاصلل مهال خ 
للشع ي، الن  م    ل هماي نن للمشلا   ساهمي نن  ل هماي ال    م مي للعاصلل

هةعي له ميال ياصال ما ال للمظل فا نمل هام ي  اهةم مه فا نل ا  للااطن للةلماا، 
لااى  عااي ماايال فااا معاال م مااي لل اااال للةلم ااال اقااي ناصااى مااأن  ااي ا م  اا  ل هماااي إ

ي لل ااال لألليما،  تان ما ا  ا ممشلا  لللمام للة م ال للةلم ال للل  ا ةه م ما
، اقاااي لمااا  للم ماااي مةعاااي صااال  للمااايال 6221للةلم اااال لألليماااام اللااا  ياااالل  اااام 

، 6221مالااااان يان  عااااايصا ياااااالل  اااااام  السه اااااافه ا فاااااا لأللين، التااااان ظلافاااااا  
، المايل االااال ن اام،     اا  اام 72/6/6222اسهةعي صل  للمايال صاماح  اام للاالااا  

 م الل أل لمال للصمامال فا لألغالل للشمال ال.

لااى يماالل  مهيصصاا ن فااا  مااي قااي مةاا  ممسااخ ماان صاالل للمشاالا  إاتااان للم
امللل للهة ااا م للةاااالا، ااملللن للهلم اااال اللهة ااا م اللم اااامي لل اا اااال اللممظماااال للةلم اااال 
ل هلم ااال اللاعافااال اللة ااام، الل امةااان للةلم ااال اللمسسسااان للة م ااال فااا للاااطن للةلمااا 

 هلمان ماله ما ال مماقشه ا فا صل  للميال.من ن ل يللسهه اهعي م للمالمظان اللمع

ماللص م إاس شال  فا صل  للميال ل    لهمااي للم اامي لل اا اال لألساهال للايتهال 
ميتال، الألسهال للايتهال مم اا للاي ن صاامل للماي ل للةاام ل ممظماال للةلم اال ل هلم اال 

 اللاعافال اللة ام ا يي من لليملل  للمهيصص ن من للم يلن للةلم ال.
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 معيان راحالنمج

 األستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان في ذمة الله -1

مافااال للملمااام لألسااهال للاايتهال مممااي    اا ال   ، ا المااا   م اامل   فعااي للم مااي مماا ال  
نممااي ساا  مان، للة ااا للمااسلمل فااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا، ا  ااا م مااي 

ال مامال إسالم ال، م الل لإلللم مي للم تا لمما  لل لل اال للةلم ال مالعاصلل، ا  ا
م، فااا  ماااان، 72/62/6221صااا للمالفااي 62/7/6021ق م ااال صااماح  ااام ل اماا ن 

فا قسم للط  للشال ا فاا ت  اال  سهالل  نل تان إ اصمال للمم تال لألليم ال لل اشم ال، 
لاااى  م ال اااال مصااال للةلم اااال إللطااا  فاااا لل امةاااال لألليم اااال، امعااال  اماماااه للطااااصل 

 م   يفن صما .

لاى للمم ال ل ا   إل ا   م ماي لل ااال للةلم اال لألليماا مملق اال للهةم اال  اقي مة 
 م مي لل اال للةلم ال مالعاصلل اصلل م  للملق ال:

ساالما للةاالم لل   ال اللماسمن لا تم ال ةاالم للةلماا الإلإمتل لا ال انسى ممةاى 
مماا م ال  إللصايي، للدع اي للتم ال لألسا  لاى لل اههال للايتهال ممماي نمماي سا  مان، ال 

هةاااالى نن  هاماااي  ماااالفل لممهاااه، ا ساااتمه فسااا غ  ماماااه، انن هتاااان سااا لهه للط ماااال 
مااا ل ااه ا لماان مةااي . ا  مااال ا  قااال إ ا  اااي  للمهالصاال ممللسااا   ل ااه إمااا ل    مال ااه، ال 

 لل ةان.
 رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني

 لى نسلل للدع ي:إليما ماللسالال للهال ال تما مة  ل    م مي لل اال للةلم ال لأل

مساان فاا للم ال اللمان، ا ةل للم اال ميل اال لإل ينا  - ّ ن قيلهه –ن لل ه فإ
وما لى لليلل لآليلل، امةم ماا  للمهع ن، م، اللمان م ا هه مم ا، المهعاله إصل  لليم ا
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م ه ا  ساامال لل اه، ساممامه اهةااالى، ماالجالً  ذن اللااه كتابااً إال باإكاان لان س أن تمااوت 
 م.سنة الله تبديالً ولن تجد لم

، ف ةمااا مااه لعااي تااان مصااامما مالدع ااي للللماال، لممااه لل ااه لممااال السااةال،  ظ مااا  
، اف ةااان ماااه مماااامل للااالن  للمااال، اللدتااال للمماااي ، امماصااال للة ااام اللمةلفاااال،  م ةاااا  

 الغهمن له لل اال للةلم ال للشل دال، لاال للعلآن للتل م، اللم ان لللف ي.

ل ي ن،   هأيل  فا للماي لاماال  ، مص لل  اف ا   ي عا  تان للملمام م ن ظ للم ما ص
   ا ال   ل ي ل،  الما   ، معا للسل لل، مسن للطا ال، ممما  مع ا   ل  ، طاصل هع ا     م، مسمما  

شااللقال للمااسمن، ا ماا     اي، ا مهتاال ف مااي ، هة ااا مم اا  إ  ه اي ف صاا  ، ا ماااق  ف
ه اهاالل  نمهااه اللةماال   ااى صااايي للا االل   ااى ي ماا ق مااه صاادا  للهعااا ، تااان غ ااالل  
 ييمال ق ا اصا اهمع ي نصيلف ا.

ه ااا  تامااان مااان شاااما ل فع ااايما للتم ااال، فع اااي للة ااام اللةلم اااال، لمماااه لل اااه لمماااال 
مما يّ ده ألص ه الما من لتل مسن ا  م  السةال، انستمه فس غ  ماهه، امدةما  م ةا  

 مد ي، لمهاهه مسلداهه لل    ال، امع ه  مه طالمه للتا لان.

عااي تااان لافااال شاا خ للة اام اللةلم ااال نصاايل  مم مااال فااا مدااا  نممااا  للةلم ااال فااا ل
تا ااال مااان نل اااا  للااااطن للةلماااا، مةاااا  للتا ااالان   اااى صااادمان للصاااما،  اااييال 
مماقمه، التلال ماالي ل مارال ، اتام صاا تا الل فاا يم اا للة ام اللمةلفاال، ا االم للي اي 

 اللس ا  للعا م...

لااى لل ااه نن  االمم للدع ااي ةلم ااال لألليمااا لم اال  إمااي لل اااال للممااا ان  ااا  م ال  
ماااه سااام ي لآلياالل تاااأ ل للصاااي ع ن اللشااا يل ، إلممااال الساااةال، انن   ةااال ن ااال  فاااا 

 م   .
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نل ااااا نن نمةاااا  ماسااااما الساااام ن  ااااا  م مااااي لل اااااال للةلم ااااال لألليمااااا مااااأمل 
 متام ، انللل اه للدع اي لمماال الساةال نفللي نسلل للدع اي للتل ماال، لمام لى  م يإللهةام  

 ل ه لل ةان.إما ل  ما ل ه ا مةي  للصمل اللس الن، إ
 رئيس المجمع     

 الدكتور عبدالكريم خلي ة

 اف ما   ا مملل  ن للم ال للة م ال اللةم  ال ل دع ي للاالا:

م، 6261الاااي للدع اااي لألساااهال للااايتهال مممااااي نمماااي سااا  مان فاااا مصااال ساااامال 
  م امةاااال للعااااصلل سااامال امصااال   اااى متاااالال ا  للطااا  الل للماااال مااان ت  اااال للطااا

م. 6206م، ايم اااام للطااا  للشااال ا ا  ااام للسااامام مااان  امةاااال للعااااصلل سااامال 6232
 م.6203( من  امةال للعاصلل M.Dايتهالل  فا للط  للشل ا ا  م للسمام )

 يلل ال فا م اهه، اصا:ل  اشال للدع ي، لممه لل ه،  يل مماص  هة  م ال ا 
 م.6203 سهال ممهي  مت  ال للشل ةال  امةال لألمصلن -
 م.6212سهال ممهي  مت  ال للمال   ن -

 م.6210سهال ممهي  ممة ي لليللسان للسايلم ال،  امةال للعاصلل ن -

سهال ال    قسم للطا  للشال ا ا  ام للسامام مت  اال طا   امةاال للعااصلل ممال ن -
 م.6210سمال 

 م.6217-6212نم ن للم    لأل  ى ل  امةان من  ام  -

 م.6211-6217ال مالم امال  ام ات ل  امةال لألمصل، امي ل لل امة -

م، 6212-6211ات اااال  امةااااال للعاااااصلل ل يللسااااان للة  ااااا اللممااااا  ماااان  ااااام  -
  ى قسم للط  للشل ا ا  م للسامام مت  اال طا   امةاال لألمصال  اتان مشلفا  
 م.6212ممل سمال 

 م.6212-6212مي ل  امةال للعاصلل مالم امال من  -
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م امةاال  مل الل   ساهالل  ن، ا م6212مت  ال ط   امةال يمشاي  مل لل   سهالل  ناقي  مل  -
م. 6212م امةااااال لليلطااااام  مل اااالل   سااااهالل  نم، ا 6223ا 6212، 6210مااااايلي 

 م. انسااهالل  ال  سااا  6222، 6212م امةااال للماصاال فااا للةااللي  مل االل   سااهالل  نا 
سهال للط  للشل ا م. ان6222-6220ل ا م امةال للل اا لعسم للط  للش

 لى لممال لل ه.لى نن لمهعل إإم 6222ممل مت  ال للط  فا لل امةال لألليم ال 

فااا  اايي ماان للمسسسااان الل مة ااان للة م ااال للةلم ااال  المهياا  للملمااام   ااال  
فاا  ا  اال   6203فا لل مة ال للطم اال للمصال ال ممال  اام  الليال ال فعي تان   ال  

فا  م، ا  ال  6212لألتاي م ال لليال ال ل ط  للشل ا اللط  ل  هما ا ممل  ام 
 (، اما مااااا  6213-6210 سهشااااال  لأل  ااااى ل طاااا  للشاااال ا مماااال  ااااام )للم  اااا  ل

 .(م6212-6211لل    لألتاي م ال لليال ال ل طا  للشل ا اللط  ل  هما اا )

م، ايم الل  مال  ماال 6217مم مي لل اال للةلم ال مالعاصلل ممل  اام  ممهيما   ا  ال  
فاااااا لهمااااااي  م(، ا  اااااال  6217-6211للطم اااااال لم ماااااي لل ااااااال للةل ماااااال مالعااااااصلل )

 م(، ا  اااال  6222-6210ل متهااا  للمسقااان لالهمااااي ) لل امةاااان للةلم اااال، ال  ساااا  
فاااا للم ماااي للم تاااا  م. ا  اااال  6222مم ماااي لل ااااال للةلم اااال لألليماااا ممااال  ماااسلملل  

 م.6223سالم ال )مسسسال آل للم ن( ممل  ام لمما  للم الل لإل

م اال اللدلمسا ال ا  ام معايل م   من شا ا  للةلم اال، ا   اي لإل اتان للملمام ش يا  
مااان للمماااا  للة م اااال فاااا  تم ااالل   مهاااال للة ماااا، مشااال  اااييل  مااان لأللمام اااال، غم ااال لإل

ما ا ان للط  للشل ا ا  م للسمام اللاللاال افصاا ل للايم، انلاا مسلداان ق ماال 
 من م م ا:

منصال للط  للشل ا ا  م للسمام مال اال للةلم الم صيلن للطمةال لألالى ممه 
صادمال مان للعطاي للمهاساط،  012م، ا عاي فاا 6213، اللاام اال سامال م6212سمال 

م   م اااال فاااا  اااامن ن اطماااي  اااايل مال اااااال لإلاتهاااا  مللطااا  للشاااال ا ا  ااام للسااامام م
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طمةااان، تمااا نشاالا   ااى نتااال ماان  شاال ن لسااالال يتهااالل  اما سااه ل فااا للطاا  
   ال.للشل ا، افا ط  للصما ان، افا   م للسمام، افا ل مالمالا  ا للد م ا

ل ممل ماسهةمال لتل لل دي  للمصل   اام   ي يل   اقي تشا للملمام ليهمالل  
 م.6217

تا ااال للةطاااا ، لمماااه لل اااه لمماااال    ااا ال   لعاااي يسااال للة ااام مافاااال للملماااام  الماااا  
 السةال.

 .ل ه لل ةانإما ل  ما ل ه ا ل  ا 

 
 األستاذ الدكتور حسني سبح، -7

 رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق، في ذمة الله

ملق اااال للمةاااا للهال اااال مااان لألساااهال للااايتهال  6/6/6222 ه عاااى للم ماااي مهاااال خ
 شاتل للدمام، ما   ل    م مي لل اال للةلم ال ميمشي:

لا تم، ممم ااي ، ل ا   م مااي لل ااال للةلم اال ممةاى إلألساهال للايتهال  مايللتل م ي  داال
ة اام الألي ، لألسااهال للاايتهال مسااما ساامغ ل اا   م مااي لل اااال لألسااى الل ا ااال، فع ااي لل

ماا ل اه ال  36/67/6221ماح  اام لأللمةااا  للةلم ال ميمشي، للل  الفهاه للمم ااال صا ماا ، ال 
 ل ه لل ةان.إ

 نائب رئيس المجمع
 الدكتور شاكر ال حام

 لاى لألساهالإاقي مة  ل    م مي لل اال للةلم ال لألليما مملق اال للهةم اال للهال اال 
 لليتهال شاتل للدمام:



 722 

فعااي ه ع مااا ممااأ افااال للملمااام لألسااهال لل   اال للاايتهال مسااما ساامغ، شاا خ للة اام 
 اللةلم ال ممالغ للممن ا ظ م لألسى.

، اف ةن مافاهه ممامل للالن  ن مصامما مالدع ي للللمل  ظ م، ف ةما مه  م ةا  إ
 للمل، امماصل للة م اللمةلفال.

ل للدع ااي للتل ماااال ماسااما السااام ن  ااا  م ماااي لااى نسااال نل ااا نن نمةاا  إلااا تم ال  
ممااا لم اال  إلل اااال  لااى لل ااه للة ااا للعااي ل نن  االمم للةلم ااال لألليمااا مااأمل للهةااام ، ال 

نن    متام مةاي  للصامل اللسا الن. للدع ي لممال السةال، انن  ساتمه فسا غ  ماهاه... ا 
 .ليه راجعونإنا ا  نا لله و إ

 للة م ال للةلم ال: الي للم امي لل اا لى ل    لهماإتما مة  مالملق ال للهال ال 

 مللص م ميتال، مدظه لل هم ل لألسهال لليتهال إس ايل للم 

آلممااا فعااي لأل  للتاال م اللةااالم لل   اال للملمااام لألسااهال للاايتهال مسااما ساامغ، 
ل اااا   م مااااي لل اااااال للةلم ااااال ميمشااااي، اصااااام  للاااالن  للعااااا م فااااا هأساااا   لهماااااي 

 للم امي للةلم ال.

، اف ةاان مااه ممااامل للاالن  دع ااي للللماال  ظاا م، ف ةمااا مااه  م ةااا  ن مصااامما مالل  ا 
فاا   ماه، صاايي للا الل   اى هالل   للمال، امماصال للة ام اللمةلفاال، لعاي تاان   ا ال  

  اى همع اي نصايلف ا، لمام لل اه  ملسالال م امةما لل اا اال، مل صاا   نمهه الاه ا مسمما  
 للدع ي لممال السةال، انستمه فس غ  ماهه.

ل تم ماسما السم ن  ا  م ماي لل ااال للةلم اال لألليماا ماأمل إمة  انل ا نن ن
للهةام  مافال للدع ي، هامي  لل ه مالسي لممهه، ساا   ن للماالى، ساممامه اهةاالى، نن 

  مدظتم انن  ميتم مةملتم.
 ليه راجعون.إنا ا  نا لله و إ
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 ل    للم مي      
 لليتهال  ميللتل م ي  دال

 للة م ال اللةم  ال ل دع ي للاالا:اف ما   ا مملل  ن للم ال 

م، ه عاى للة اام ل مهيل  اال اللااما اال 6222صاا/ 6362الي للدع ي فا يمشي سامال 
لى للميلسال للطم ال للةامام ال فا امعال إفا ميلل  يمشي للياصال، المهس  مةي للمس

م، 6262م، انم ى يللسال للط  فاا للمة اي للطماا للةلماا سامال 6263يمشي سمال 
م، انصمغ نمي ن  ا  ص  اال للهايل   ف اه، اساافل 6273ف ه سمال  ل  ام   ن مسا ي

 م.6271م، امال ش ايل لليتهالل  من  امةال لاملن سمال 6270لى نالاما سمال إ

مااللا للماطم ااال اسال لله ا فااا للمة ااي للطمااا للةلمااا، ل  سااهالل   ا ن للملمااام ن
 م، ال  ساا  6232لاه سامال  م، ا م ايل  6237)ت  ال للط ( فا لل امةال للساال ال سامال 

فاااا للم ماااي   اااامال   م، المهيااا    اااال  6203ل  امةاااال للساااال ال ل مااالل لألالاااى سااامال 
ل  امةاااال للساااال ال سااامال  م، ا اااّ ن ل مااالل للاام اااال، ل  ساااا  6201للةلماااا ميمشاااي سااامال 

ماللا للماطم اال اسال لله ا ل  ساهالل  م، ام   ن ن6202السهعال مم ا سمال م، 6202
لم ماااي لل ااااال للةلم اااال فاااا  مللساااال   هيااا    اااال  م، الم6216فاااا ت  اااال للطااا  سااامال 

م، ااااام نم اااال   ااااى للهعا ااااي، اماااايين ييمهااااه مهااااى آياااال ساااامال 6211للعاااااصلل ساااامال 
فااااا ت  ااااال للطاااا ، اماااايين ييمهااااه يماااا  ساااامالن  سااااهالل  ن م، ا اااا ن م ااااييل  6212

لم مااي لل اااال  م، المهياا  ل  سااا  6/2/6212مههامةااال، المعطااي  اان للهاايل   مهااال خ 
لااااه مهااااى الفهااااه للمم ااااال  ااااام لأللمةااااا   م، امعااااا ل  سااااا  6212 للةلم ااااال ميمشااااي ساااامال

36/67/6221. 

ل  اي  للة م ال للمامالل اصاا: اساام ل ساهمعاي  مال للملمام  يل ناسمال هعي لل  
للسال  من لليل ال للممهامل ااساام لل م ال اال )مصال( مان للملهماال للاام اال، ام شاان 
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ليل ااال للاام ااال، تاا  لألليمااا ماان لللمةااالا )مصاال( ماان للطمعااال للاام ااال، ااسااام للتا 
  للما من لليل ال لألالى.ااسام للمةالا لإل

م   م ال اللدلمس ال، اتان غم ل من ش ا  للةلم ال، ا   ي لإل تان للملمام ش يا  
مهااااال للة مااااا، صااااما  اااايل هصااااام ا للن مسااااها    مااااا لف ااااي، اقااااي هما اااان لإل

ال فاااا   ااام للطااا  ما اااا اه ا مااا ن مة ماااان ل مصاااط مان للطم اااال، امسلداااان ق مااا
 امم ا:

مسااان، طمةاان فااا مااال   طلامااال  اان ممااا للاشااا  للمشاال  للمشاا  ا فااا لإلن .6
 م. مالدلمس ال.6271سمال 

 مللا لل م ال للةصم ال.لداظ اللمصط مان للدم ال ألمة م لأل .7

 مها  ال اللطد   ال.مللا لإللداظ اللمصط مان للدم ال ل مة م لأل .3

   ام للهمد . مللالداظ اللمصط مان للدم ال ألمة م لأل .0

 مللا للماطمال.ممايئ لأل .1

 طمي سن مللن. ،مللاما م ممايئ لأل .1

 طمي يم  مللن. ، للا اللهشي  ممم  لأل .2

 طمي مله ن. ،ف سدال للط  .2

 مللا للماطم ال فا سمةال ن مل :  م لأل .2

 مللا لل م ال للةصم ال.لل م  لألال: ن -
 مها  ال اللطد   ال.مللا لإللل م  للااما: لأل -

 مللا   ام للهمد .ن: لل م  للاال  -

 مللا   ام لل  م.لل م  للللمي: ن -

 مللا   ام للياللن.نلل م  لليام :  -

 مللا لليم.نمللا   ام للمال ا لل م  للساي : ن -

 مللا للايي للصم اللهال ال اللهسممان.نلل م  للسامي:  -
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 مللا للماطمال فا  من ن.ما م   م لأل -62
 مللا لل م ال للةصم ال.ما م ن -66
 طمي اال  مللن. ،مللا للايي للصم اللهال ال اللهسممانن -67
 مظلل فا مة م للمصط مان للطم ال. -63

مان للمعاا ن للطم اال فاا للم االن للدلمسا ال ام  اال للمة اي للطماا  امشل  ييل  
 للةلما ام  ال للم مي للة ما للةلما، ام م  ال م مي لل اال للةلم ال ميمشي.

ماان  فاالل   ماان شاا اي ا ا المااا    امة ااا شاا يا  لعااي يساال للة اام الل اااال للةلم ااال ام
   ما  ا، لممه لل ه لممال السةال.

 ليه راجعون.إنا ا  نا لله و إ
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 أعضاء جدد في المجمع

 الدكتور عبداللطيف سليمان عربيات -1

لااااى للدعاااالل )ن( ماااان للمااااايل للهاسااااي ماااان قااااامان م مااااي لل اااااال للةلم ااااال إ لسااااهمايل  
م، الفي م    للم ماي فاا ل هما اه 6221( لسمال 02لألليما، قامان مسقن لقم )

 ماااااا    اااااى هة ااااا ن م ماإل62/1/6221 للم اااااال اللاااااااما اللسااااامة ن للممةعاااااي مهاااااال خ
فااااا م مااااي لل اااااال للةلم ااااال   ااااامال   للاااايتهال  ماااايلل ط ا ساااا  مان  لم ااااان،   ااااال  

 ن ماان ن  ااا  للم مااي، اقااي لألليمااا ممااا    ااى همت ااال يط ااال ماان   ااا ن  ااام 
للسااااااام ال مالمالفعااااااال   ااااااى قااااااللل م  اااااا  للم مااااااي مهااااااال خ لليل للم ت ااااااال صاااااايلن لإل

م تمااااا  ااااّ ن للاااايتهال  ماااايلل ط ا ساااا  مان 6/1/6221صااااا للمالفااااي 70/2/6021
 م.1/1/6221صا للمالفي 72/2/6021ل م مي مهال خ   اما    لم ان نم ما  

 األستاذ الدكتور رضوان ليولين رونج -7

ان م مي لل اال للةلم ال لألليماا، ( من قام2لى للدعلل ) ( من للمايل )إ لسهمايل  
م، الفي م    للم مي فا ل هما ه للم ال اللااما اللاماام ن 6221( لسمال 02لقم )

م   ى هة  ن لألسهال لليتهال 1/66/6221صا للمالفي 6022لم ي لألال  0مهال خ 
لد ا ه اييمهاه لل    اال ل ااال  فاا للم ماي هعاي لل   ماسلملل   ل الن ل اال ن لاماع   اال  

ساالم ال م ال فا مالي  للص ن، الألسهال ل الن نماي ن  اا  م  ا  لل مة اال لإلللةل 
 ل  مة ال للص م ال ليللسال لل اال للةلم ال اهيل س ا. ن مسهشالل  للص م ال، ا ةمل لآل
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 مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير

ليماا مماقشاال ما اللن فاا م ماي لل ااال للةلم اال لأل لن فاا قا اال للمايالن للم
  ال للهال ال:لللسا ل لل امة

سالم اللهةل   م  لن مماقشال لسالال ما سه ل مةمالن: ملإل3/3/6221مهال خ  .6
الااى ل   االلم ل طالمااال مااال  لل ااي  فل عااا فااا للعاالان للاالاااال لألفااا للشاامال لإل

 مايالدال، اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا         لألسهال لليتهال  ميللةم م لليال  )للمشلا( 

 لليتهال مم ه  اقل                           ال  لألسهال 
 لألسهال لليتهال  اا ي  دان                      ال  
 لألسهال لليتهال مممي مهام ال                        ال  

م  االن مماقشااال لسااالال ما سااه ل مةمااالن: مشااةل لل  اااي 32/0/6221.  امهااال خ 7
لااا   ماااال  مااايلل امل  مااايللمةطا، مااايل  فاااا ظااال مماااا لألممااالم ل طافاااا لأل

 اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا         لألسهال لليتهال  ميللتل م ي  دال )للمشلا(  

 مللص م                      ال  إلألسهال لليتهال ممماي 
 لليتهالل  صمال غاشال                             ال  

الال يتهالل  مةمالن: مللمظم للعلآما فا لس م،  لن مماقشال0/2/6221.  امهال خ 3
مماي   اا للايللا   اصاا نال لساالال يتهاالل  هعايم سالل للمعللم ل طال  مس ن ن

 فا لل امةال لألليم ال، اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا        مللص م للساملل ا )للمشلا( إلألسهال لليتهال 

   ال               لألسهال لليتهال  ميللتل م ي  دال     
 لألسهال لليتهال صمما للصالغ                    ال  
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 لألسهال لليتهال ف ل  ما                        ال  

م ااااال فااااا لل امةااااال م  اااالن مماقشااااال لسااااالال للاااايتهالل  للاا67/2/6221.  امهاااال خ 0
م ليم اااال اصاااا مةماااالن: مملتاااال للشااااةل فاااا لل ماااام  ن، فاااا لل اص  اااال لألي اااالللأل

 ل طال  يلاي غطاشال، اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا                لألسهال لليتهال صاشم  اغا )للمشلا( 

   ال             لألسهال لليتهال  ميلللممن  اغا        
 لألسهال لليتهال م اي للماسى                         ال  

   ال             مصلن  ميلللممن      لليتهال لألسهال 

ل فاا  لن مماقشال لسالال ما سه ل مةمالن: مني  لللساا  6/2/6221.  امهال خ 1
للمماا للع ساا، اهألدان  ميل  فا للعلن للياام  لل  ال م ل طالا  فاا م  مايلأل

 ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا           لألسهال لليتهال  ميللتل م ي  دال )للمشلا( 

   ال      مللص م                  مي إلألسهال لليتهال مم
 لليتهال  مي لل   ل  ميللم ي                       ال  

 الن مماقشاال لساالال ما ساه ل مةماالن: مصاالل للماالنل  72/67/6221.  امهاال خ 1
م( ل طالماال نلا   م ايلن، هألدان 6221-6202لألليم ال فا لللال ال لألليم اال )

 ل مال للمماقشال من للسايل:
 ل  سا         ألسهال لليتهال ممماي للسملل )للمشلا(      ل

 لليتهال سم ل للعطاما                                ال  
 لليتهال يالي للتلتا                                  ال  
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 لن للهال ال:صيل  ن للم مي يالل صلل للةام للممشال 

مصااط مان سااالح للميفة ااال، اصااا للتهااا  لليااام  ماان س ساا ال للمصااط مان  .6
ل نصااايل للم ماااي مصاااط مان ساااالح لل اااا، إللةساااتل ال للهاااا نقلصاااا للم ماااي 

امصااط مان سااالح للهمااا ن اللمعاال امصااط مان سااالح للمشااال امصااط مان 
سااااالح للصاااا امال اللاااا  مالهةاااااان مااااي يماااالل   سااااتل  ن ماااان للعااااالن للمساااا مال 

ليم ال.  عي للتها  فا سن اسه ن صدمال من للعطي للتم ال، ا شاهمل   اى لأل
 اايي ماان للمصااط مان لأل مم ااال امااا  عام  ااا مال اااال للةلم ااال فااا م ااال سااالح 

 للميفة ال.
 اايلي للاايتهال نممااي للة مااا ي ن، ماان إف ال  ميطاطااان ت  ااال للااي ال انصااال للاا .7

صاا للتهاا  للسااي  مان  مي ل متهمال ت  ال للي ال انصال للي ن فا للعي ، اصلل
س س ال ف ال  للميطاطان للها ل همى للم مي ممشلصا من متهمان مسا ي مين 
ف سااااط ن للممه ااااال، م اااايا للمداااااظ     ااااا ماااان  ماااا  للةاااايا لل  اااااي  اله ساااا لصا 
ل يللسااا ن اللمااااما ن، اتاااان للم ماااي قاااي مشااال مم اااا: ميطاطاااان ف اااا ل م ااان 

ا للي  ال، اف ال  ميطاطاان مللص ماا فاللمعي ، اف ل  ميطاطان للمالم لإل
ساالم ال فاا متهمال للمال ممل للمام سا فا مام   اف ل  ميطاطاان للمتهماال لإل

 ممي ال فا  تا. افا، اف ل  ميطاطان للمتهمال لأل

ه ساا ل للةلم ااال ماا ن للعااي م اللمااي  ، هااأل ا لألسااهال للاايتهال  ماايللتل م ي  دااال،  .3
ال اياهماال،  عاي فاا م اال ل    للم مي، ا هألا للتها  من هم  ي ااالاال فص

اساااان ا شاااال ن صاااادمال ماااان للعطااااي للتم اااال، ا ه اااامن مة امااااان ق مااااال  اااان 
للمماااا ن للهااا  االن له ساا ل للممااا للةلمااا فااا للعااي م اللمااي  ، تمااا  شااهمل 
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  ااى آلل  للن نصم ااال تم ااالل القهللمااان  اصل اااال فااا للهاااأل ا للممااا  للماااي   
 اه س ل .

 م.6221ل اال للةلم ال لألليما لةام تها  للماسم للاعافا للللمي لم مي ل .0

اقااااي ه اااامن للتهااااا  اااااال  مما ااااللن امااااياه ن، تاماااان للمما اااالل لألالااااى 
 مةمالن:

يال للماساااا  فاااا هةل ااا  للة اااامم ل ساااهال للااايتهال مممااااي ميهاااال،   اااا 
م مااي لل اااال للةلم ااال مالعاااصلل، اتاماان للاام ااال مةمااالن: مللهلت اا  ال مشااا  فااا 

ل سااااهال للاااايتهال مممااااي مص اااال للمامااااا، نسااااهال   اااام    اااام للدالمااااال  مااااي للةاااال م
للةعاق ل اللممان للطما فا ت  ال للص يلال م امةاال يمشاي، انساهال هاال خ للطا  
اللصا يلال ا  اام للممااان فااا مة ااي للهالل  م امةااال م اا . اللللمةااال مةمااالن: ميال 

لة ماااا لل اااامةام ل ساااهال للااايتهال   اااا ص  اااال للهااايل   فاااا هةل ااا  للهة ااا م ل
  ما ،   ا م مي لل اال للةلم ال لألليما. مسانإ

نما للميال لألالى فتامن مةمالن: مهةل ا  هة ا م للملل اال فاا للااطن للةلماا 
ماا ن للالقااي اللهط اايم نيللصااا لألسااهال للاايتهال  ماايللتل م ي  دااال، ل اا   للم مااي، 
اشال  ف  ا لليتهال  ميلل ط ا  لم ان نم ن  ام للم ماي، اللايتهال سا  مان 

اللااايتهال ممماااي   اااا ممااا ا مااان ن  اااا  ص  اااال للهااايل   فاااا ت  اااال   لم اااان
للملل ال مال امةال لألليم ال الليتهال  ميلل ه  لليلن من ن  ا  ص  اال للهايل   

 م امةال لل لما .

مساام ال فاا لل امةاان للةلم االم اتان  مالن للميال للاام ال: هةل   للة اام لإل
ل  ف  اا لألساهال للايتهال مممااي انيللصا لألساهال للايتهال  مايللتل م ي  داال، اشا

مااللص م   ااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا، الألسااهال للاايتهال مممااي صااعل، إ
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الألسااهال للاايتهال  ماال للشاا خ ا م ااي للمشااالت ن فااا صاال  للماايال ماان ن  ااا  
 ص  ال للهيل   فا لل امةال لألليم ال.


