رابعاً :أخبار مجمعية
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صندوق االستثمار
لمجمع اللغة العربية األردني
لمااا تاماان مالممااال للم مااي
قامامه ،فعي نمشأ صمياقا نط ي
لألليما)

ه لسم (صامياي ل ساهامال لم ماي لل ااال للةلم اال

ى نمل نن اطا ل اي لألماالل ،للهاا ساههالفل فاا صالل للصامياي ،ام ل

من للمدعان للمهلهمال
ما

هدااا مهمع ااي نصاايلا للم مااي للهااا م ا

ااا

ى ن مال للم مي.

نلسل للم ماي لساا ل إلاى مةاا للمسسساان الل مة اان اللاى مان هاسام فا م
للي ال اللا الل

اللممافظااال

اى هللا اا للم ااال

اى مصاط مال لألماال للةلم اال ،اللمال

ااى صا ه ااا الماللم شيصا ه ا ،اهةم اام متامااال لاه ااا للشاال دال فااا مدااا

نمما ا ،ا ة ا مالتمال لمهط مان للةصال ،لتاا هصامغ لااال للة ام اللهعم اان للمي ااال

ف ااا امةاهم ااا للةلم ااال امسسس اااهما للة م ااال .م ااا م ف ااا

ااى للهم اال للس اايا ل االل

للصمياي مما س تان له نتمال لألاال فاا همع اي نصايلا للم ماي ،ا امان لساهمللل

فا نيل لسالهه ،انلفي م ا مشالل هةالا م الل للصامياي ،الل ايا مان إمشاا ه ،اف ماا
ام

صل للهة مان:

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

لألليما.

المااادة الثانيااة :سس ا

فااا م مااي لل ا اال للةلم ااال لألليمااا صاامياي لسااهامال م نلساامال

معيلل م ان ي مال ،اطى يالل ام ن.

المااادة الثالثااة :هااألا نلساامال صاالل للصاامياي ممااا عيمااه لألشاايا
صمان اهمل ان ي ما ل لل للصمياي.
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اللمسسسااان ماان

المااادة الرابعااة :شااتل للم مااي ل مااال ماان ن

للصمياي ،مالطلي للمماسمال.
المااااادة الخامسااااة :مدا ااي
للصمياي ،للل

ااا ه ههااالى نماال لسااهامال نلساامال صاالل

ا ااى مشا االا ان للم ما ااي ما اان ل ا ااي لسا ااهامال نلسا اامال صا االل

عيل مم ال نلا ي مال سما ا ،ا معى لنسمال للصمياي اامها ماسهمللل.

المااادة السادسااة :صاايل للم مااي ش ا ايل هساامى مم ا لل ل ممالااال م مااي لل اااال للةلم ااال
ف اا

لألليمام لتل من همل مةشلل آ ا ي ماال نا نتاال ،ام

اى لسام للمهمال ،

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

اهعي لل لي مه.

وفد المنظمة العربية للعلوم اإلدارية
قااام فااا للهاسااي ماان ش ا ل آ

لةااام 6221م افااي ماان للممظمااال للةلم ااال ل ة ااام
ام للافاي اييل مان لإليلل ا ن فاا

لإليلل ال مم الل م مي لل اال للةلم ال لألليماا ،اقاي

تل من لل لم ل اللصامال امال هام ا ممن شالتال فا ميال ممشالا هاي م لساهييلم

لل اااال للةلم ااال فااا لإليللل فااا يال للمااال للةلمااا اللصااامالم مااي ال ماان للممظمااال
للةلم ال ل ة ام لإليلل ال فا مان.
للهعى للافي لل

ا مل

للم ماي لألساهال للايتهال مايللتل م ي داال ،الساهمي

ممه إلى شلح مدصل ن ن مال للم مي الم املهه فا ييمال لل اال للةلم ال ،اهةل
للهة م للة ما لل امةا ،انتي لألسهال ل

ى نن للم مي لألليما مال

للم مي

إلليل لأللين فا هةم م لاهما للةلم اال للهاا شالف ا لل اه ماأن ة اا لااال للعالآن للتال م،
انن لل اال للةلم ال صا ملآل لألمال ،اقاي مالن لاهماا للةلم اال مه لماال م اال ال ،اتامان

لةاايل قاالان ،لاااال للة اام اللم ااالل ،انن للال ا

داالا

ما ال مالاال ألمال تا لل من م م ا :نم ا صا لألسا
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مااا نن مةهمااا مااأمل لاهمااا

فا همل ل لألمال ،افا إميل ا

امش ااالته ا لألص ا ا ال ف ااا مما ااا للم ااالل للةالم ا ااال ،انم ااا صا ااا لا ااال لإلسا ااالم للهاااا

ه مةما ،انن ن يل صا صم ن يل لإلسالم.
الط ااي للافااي لل ا ا

ف ه .اهأها صال للم االل

ااى ممشاااللن للم مااي ا ااى اماايل للماسااا اللمتهمااال

امن للهةااان للة ماا للعاا م ما ن للم ماي اللممظماال للةلم اال

ل ة ام لإليلل ال.
ندوة اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية
من 1292/1/72 – 1/72
فامطالقااا ماان إ مااان م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا مااأن ق ا ال تهامااال للمةاااي ن
الللم ااام للة م ااال م ااالملاا لأل مم ااال هش ااتل مش اات ال اصل ااال ف ااا م ااال مع اال للة اام

اللهعم اان للمي ااال إلاى لل ااال للةلم اال ،ألن ل لماام إ ماا لن ياصاال

همهعال مامهعااال

لللماام ماان لاااال إلااى لاااال نياال  ،األن للهل مااال ملمااام ن مم ااال إممااا صااا م االي هل مااال
ال سن هةل ما ل ة م امعال له إلى لل اال للةلم ال.
امن ن ل صلل ،افا سم ل للها
لأل مم ا اال ،فع ااي

ى مشت ال تهامال لللماام للة م اال ماالملاا

ااي للم م ااي مم اال ااام  6227إل ااى ل م ااال م اان لألس اااهلل لألليم ا ا ن

للمهيصص ن فا للل ا

ان اللد م ا اللت م ا ل ةمل

ل لمام للة م ال مال اال للةلم ال.

اى ا اي مشالا مهتامال

مااينن لل مااال م ااا مماال ااام 6227م ،امةااي اايل ل هما ااان لساامن لل مااال

يطال م ا ،الألس

للمم

ال للها سهةهميصا فا ا اي صالل للمشالا  ،اام عاين

ماايال فااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا ،ي ااا إل ااا اايي ماان للة مااا للمهيصصا ن
ماان لأللين ،ا ل اان لل مااال مشاالا ا ،ااام االن مماقشااال للع ااا ا لألساس ا ال ل االل
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للمشاالا  ،السااهداين لل مااال ماان مالمظااان اآ لل للة مااا للاال ن م االال للماايال ماان

ن ل هعا م م ا ال سهمللل ف ه.

امة ااي نن لمه اان لل م ااال م اان ا ااي ص االل للمش االا  ،ط االح ل ا ا

للةلم ال لألليما صلل للما ا فاا ل

هماا للال

م م ااي لل ا ااال

عاي لهمااي للم اامي لل اا اال فاا

للعاصلل مهال خ 6221/3/2م مل اساال لألساهال لل ال للايتهال إماللص م مايتال ،ل ا
ل هماي ال

م مي للعاصلل للشع ي ،ا نل م

ل هماي نن للمشلا ساهمي نن

هةعي له ميال ياصال ما ال للمظل فا نمل هام ي اهةم مه فا نل ا للااطن للةلماا،

اقااي ناصااى مااأن ااي ا م ا

ل هماااي إلااى عااي ماايال فااا معاال م مااي لل اااال للةلم ااال

لألليما ،تان ما ا ا ممشلا لللمام للة م ال للةلم ال للل ا ةه م ماي لل ااال

للةلم ااال لألليم ااام اللا ا ي ااالل ااام  ،6221اق ااي لما ا

للم م ااي مةع ااي ص اال للم اايال

السه ا ااافه ا فا ااا لأللين ،التا اان ظلافا ااا مالا اان يان عا اايصا يا ااالل ا ااام ،6221
اسهةعي صل للمايال صاماح اام للاالااا  ،6222/6/72المايل االااال ن اام،

اا اام

م الل أل لمال للصمامال فا لألغالل للشمال ال.
اتااان للم مااي قااي مة ا

ممسااخ ماان صاالل للمشاالا إلااى يم ا لل مهيصص ا ن فااا

ا لملل للهة ا ا م للة ااالا ،اا لمللن للهلم ااال اللهة ا ا م اللم ااامي لل اا ااال اللممظم ااال للةلم ااال

ل هلم ااال اللاعافااال اللة ااام ،الل امةااان للةلم ااال اللمسسسااان للة م ااال فااا للاااطن للةلمااا

من ن ل يللسهه اهعي م للمالمظان اللمعهلمان ماله ما ال مماقشه ا فا صل للميال.
اس شال فا صل للميال ل

لهمااي للم اامي لل اا اال لألساهال للايتهال إماللص م

ميتال ،الألسهال للايتهال مم اا للاي ن صاامل للماي ل للةاام ل ممظماال للةلم اال ل هلم اال
اللاعافال اللة ام ا يي من لليم لل للمهيصص ن من للم يلن للةلم ال.
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مجمعيان راحالن
 -1األستاذ الدكتور محمد أحمد سليمان في ذمة الله
فعااي للم مااي مما ال م ا لم ،ا المااا

ا ال مافااال للملمااام لألسااهال للاايتهال مممااي

نممااي س ا مان ،للة ااا للم اسلمل فااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا ،ا
لل اال للةلم ال مالعاصلل ،ا

ااا م مااي

ا للم مي للم تا لمما للم الل لإلسالم ال ،إال مامال

ق م ااال صااماح ااام ل ام ا ن 6021/7/62صا ا للمالفااي 6221/62/72م ،فااا مااان،
اصمال للمم تال لألليم ال لل اشم ال ،إل تان نسهالل فا قسم للط

للط ا
م

للشال ا فاا ت اال

فااا لل امةااال لألليم ااال ،امعاال امامااه للطاااصل إلااى م ال ااال مصاال للةلم ااال

يفن صما .
اقي مة

لا

م ماي لل ااال للةلم اال لألليماا مملق اال للهةم اال إلاى للمم ال ل ا

م مي لل اال للةلم ال مالعاصلل اصلل م

للملق ال:

متل لا ال انسى ممةاى إلا تم ال ةاالم للةلماا الإلساالما للةاالم لل ال اللماسمن
للصايي ،للدع اي للتم ال لألساهال للايتهال ممماي نمماي سا مان ،المماا م ال إلاى لل اه
هة ااالى نن هام ااي ما االفل لممه ااه ،ا س ااتمه فسا ا غ مام ااه ،انن هت ااان سا ا لهه للط م ااال

ا اااي للمهالصاال مم للسااا لماان مةااي  .ا مااال ا قااال إ مال ااه ،المااا ل ااه المااا إل ااه

لل ةان.

رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني

تما مة

ل

م مي لل اال للةلم ال لألليما ماللسالال للهال ال إلى نسلل للدع ي:

فإن لل ه – ّن قيلهه -نا ي للم ال اللمان ،ا ةل للم اال ميل اال لإلمساان فاا

صل لليم ا ،اللمان م ا هه مم ا ،المهعاله إلى لليلل لآليلل ،امةم ماا للمهع ن ،موما
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كاان لان س أن تمااوت إال باإذن اللااه كتابااً ماالجالًم ه ا ساامال لل اه ،ساممامه اهةااالى،

مولن تجد لسنة الله تبديالًم.

لعااي تااان مصااامما مالدع ااي لل للماال ،لممااه لل ااه لممااال السااةال ،ظ مااا ،ف ةمااا مااه

م ةااا ،اف ةاان م ااه ممااامل للا ا نل للماال ،اللدت اال للممااي  ،امماص اال للة اام اللمةلف ااال،
الغهمن له لل اال للةلم ال للشل دال ،لاال للعلآن للتل م ،اللم ان لللف ي.
تان للملمام م ن ظ للم ما صي عا اف ا ،مص لل ل ي ن،

هأيل فا للماي لاماال

طاصل مع ا ،معا للسل لل ،مسن للطا ال ،ممما ل ي ل ،الما
ل
م ،مسمما هع ا،
ف

ه اي ف صا  ،ا ماااق

ا ال

اي ،ا مهتاال ف مااي  ،هة ااا مم اا إشاللقال للمااسمن ،ا ما

ق مااه صاادا للهعااا  ،تااان غ ااا لل صااايي للا الل

ااى ي م اه اه ا لل نمهااه اللةماال

ااى

ييمال ق ا اصا اهمع ي نصيلف ا.
ه ا تاماان ماان شااما ل فع اايما للتم اال ،فع ااي للة اام اللةلم ااال ،لممااه لل ااه لممااال

السةال ،انستمه فس غ ماهه ،امدةما م ةا مما يّده ألص ه الما من لتل مسن ا م
مد ي ،لمهاهه مسلداهه لل

ال ،امع ه مه طالمه للتا لان.

لعااي تااان لافااال شا خ للة اام اللةلم ااال نصاايل مم مااال فااا مدااا
تا اال ماان نل ااا للاااطن للةلمااا ،مةااا للتا االان

نممااا للةلم ااال فااا

ااى صاادمان للصااما ،ااييال

مماقمه ،التلال ماالي ل مارال  ،اتام صاا تا الل فاا يم اا للة ام اللمةلفاال ،ا االم للي اي

اللس ا للعا م...
الممااا ان

ااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا لم اال إلااى لل ااه نن االمم للدع ااي

لممااال السااةال ،انن
م

ةاال ن اال فااا لآلي الل تااأ ل للصااي ع ن اللش ا يل  ،إمااه ساام ي

.
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نل ااا نن نمة ا ا

ااا م ماااي لل ا ااال للةلم ااال لألليم ااا ما ااأمل

ماس ااما السا اام ن

للهةام إلى م ي نفللي نسلل للدع اي للتل ماال ،لمام لل اه للدع اي لمماال الساةال ،انل متام
مةي للصمل اللس الن ،إما ل ه الما إل ه لل ةان.
رئيس المجمع
الدكتور عبدالكريم خلي ة

اف ما ا مملل ن للم ال للة م ال اللةم ال ل دع ي للاالا:
ال ااي للدع ااي لألس ااهال لل اايتهال ممم ااي نمم ااي سا ا مان ف ااا مص اال س اامال 6261م،

امص اال

ااى مت ااالال ا

6232م ،ايم ااام للط ا
ايتها لل فا للط

للطا ا

الل للم ااال م اان ت ااال للطا ا

للشاال ا ا اام للساامام ماان امةااال للعاااصلل ساامال 6206م.

للشل ا ا م للسمام ( )M.Dمن امةال للعاصلل 6203م.

اشال للدع ي ،لممه لل ه ،يل مماص
 -نسهال ممهي

م امة ااال للع اااصلل س اامال

هة م ال اليلل ال فا م اهه ،اصا:

مت ال للشل ةال امةال لألمصل 6203م.

 -نسهال ممهي

مت ال للمال

 -نسهال ممهي

ممة ي لليللسان للسايلم ال ،امةال للعاصلل 6210م.

 -نسهال ال

قسم للطا

سمال 6210م.

 نم ن للم-

6212م.

للشال ا ا ام للسامام مت اال طا

امةاال للعااصلل ممال

لأل ى ل امةان من ام 6217-6212م.

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

 ات اال امة ااال للع اااصلل ل ي للس ااان للة ااا اللمم ااا م اان ااام 6212-6211م،اتان مشلفا

ى قسم للط

ممل سمال 6212م.

للشل ا ا م للسامام مت اال طا

 مي ل امةال للعاصلل مالم امال من 6212-6212م.720

امةاال لألمصال

امةال يمشاي 6212م ،انساهالل لم ا لل م امةاال

 -اقي مل نسهالل لم لل مت ال ط

ما اايلي  6212 ،6210ا6223م ،انس ااهالل لم ا ا لل م امة ااال لليلط ااام 6212م.

انسااهالل لم ا لل م امةااال للماصاال فااا للة اللي 6222 ،6212م .انسااهالل ال سااا
لعسم للط

للشل ا م امةال للل اا 6222-6220م .انسهال للط

مت ال للط

فا لل امةال لألليم ال ممل 6222م إلى نن لمهعل إلى لممال لل ه.

المهي ا

للشل ا

للملمااام

اال فااا اايي ماان للمسسسااان الل مة ااان للة م ااال للةلم ااال

ال فا لل مة ال للطم اال للمصال ال ممال اام  6203ا

اال فاا

لألتاي م ال لليال ال ل ط

هما ا ممل ام 6212م ،ا

ال فا

الليال ال فعي تان
للم ا ا
لل

للشل ا اللط

ل سهش ااال لأل ااى ل طا ا

لألتاي م ال لليال ال ل طا
ا

ل

للش اال ا مم اال ااام ( ،)6213-6210اما م ااا

للشل ا اللط

ل

هما اا ()6212-6211م.

ال ممهيما مم مي لل اال للةلم ال مالعاصلل ممل اام 6217م ،ايم ا لل مال ماال

للطم ا ااال لم م ا ااي لل ا ا ااال للةل م ا ااال مالع ا اااصلل (6217-6211م) ،ا
لل امة ااان للةلم ااال ،ال س ااا ل متها ا

ا ا اال ف ا ااا لهم ا اااي

للمسق اان لالهم اااي (6222-6210م) ،ا

ما اسلم لل مم م ااي لل ا ااال للةلم ااال لألليم ااا مم اال 6222م .ا

ا اال

ا اال ف ااا للم م ااي للم ت ااا

لمما للم الل لإلسالم ال (مسسسال آل للم ن) ممل ام 6223م.
اتان للملمام ش يا من شا ا للةلم اال ،ا اي لإلم م اال اللدلمسا ال ا ام معايل

م اان لأللمام ااال ،غم اال لإلمه ااال للة م ااا ،مش اال ااييل تم ا ا لل م اان للمم ااا للة م ااال ف ااا
ما ا ان للط

للشل ا ا م للسمام اللاللاال افصاا ل للايم ،انلاا مسلداان ق ماال

منصال للط

للشل ا ا م للسمام مال اال للةلم الم صيلن للطمةال لألالى ممه

من م م ا:

سمال 6212م ،اللاام اال سامال 6213م ،ا عاي فاا  012صادمال مان للعطاي للمهاساط،
اته ااا

مللطا ا

للش اال ا ا اام للس اامام ممال ا ااال لإلم م ااال ف ااا ا ا نم ن اطم ااي اايل
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طمةااان ،تمااا نشاالا
للشل ا ،افا ط

ااى نتااال ماان شاال ن لسااالال يتهااا لل اما سااه ل فااا للط ا

للصما ان ،افا

م للسمام ،افا ل مالمالا ا للد م ا ال.

اقي تشا للملمام ليهما لل ي يل ل ممل ماسهةمال لتل لل دي للمصل

6217م.

لعااي يساال للة اام مافااال للملمااام المااا

السةال.

اام

ا ال تا اال للةطااا  ،لممااه لل ااه لممااال

الما ل ه الما إل ه لل ةان.
 -7األستاذ الدكتور حسني سبح،

رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق ،في ذمة الله
ه ع ااى للم م ااي مه ااال خ  6222/6/6ملق ااال للمة ااا للهال ااال م اان لألس ااهال لل اايتهال

شاتل للدمام ،ما

ل

م مي لل اال للةلم ال ميمشي:

لألساهال للايتهال مايللتل م ي داال ،ل ا

م مااي لل ااال للةلم اال ممةاى إلا تم ،ممم ااي

لألسااى الل ا ااال ،فع ااي للة اام الألي  ،لألسااهال للاايتهال مسااما ساامغ ل ا

م مااي لل اااال

للةلم ال ميمشي ،للل الفهاه للمم ااال صاماح اام لأللمةااا  ،6221/67/36الماا ل اه الماا

إل ه لل ةان.

نائب رئيس المجمع
الدكتور شاكر ال حام

اقي مة

ل

م مي لل اال للةلم ال لألليما مملق اال للهةم اال للهال اال إلاى لألساهال

لليتهال شاتل للدمام:
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فعااي ه ع مااا ممااأ افااال للملمااام لألسااهال لل اال للاايتهال مسااما ساامغ ،ش ا خ للة اام

اللةلم ال ممالغ للممن ا ظ م لألسى.

إن مصامما مالدع ي للللمل ظ م ،ف ةما مه م ةا ،اف ةن مافاهه ممامل للا نل

للمل ،امماصل للة م اللمةلفال.
نل ااا نن نمة ا

إل ا تم اللااى نساالل للدع ااي للتل مااال ماسااما الساام ن

ااا م مااي

لل اااال للةلم ااال لألليمااا مااأمل للهةااام  ،الممااا لم اال إلااى لل ااه للة ااا للعااي ل نن االمم
متام مةاي للصامل اللسا الن.

للدع ي لممال السةال ،انن ساتمه فسا غ ماهاه ...انن

إنا لله وانا إليه راجعون.
تما مة

لهماي للم امي لل اا ال للة م ال للةلم ال:

مالملق ال للهال ال إلى ل

س ايل للمم ل لألسهال لليتهال إمللص م ميتال ،مدظه لل ه
آلممااا فعااي لأل للتاال م اللةااالم لل اال للملمااام لألسااهال للاايتهال مسااما ساامغ،
ل اا

م ماااي لل اا ااال للةلم ااال ميمشا ااي ،اصا ااام

للم امي للةلم ال.

لل ا ا نل للع ااا م فاااا هأس ا ا

لهما اااي

الن مصااامما مالدع ااي لل للماال ظا م ،ف ةمااا مااه م ةااا ،اف ةاان مااه ممااامل للا نل

للمال ،امماصال للة ام اللمةلفاال ،لعاي تاان

ا ال فاا

نمهه الاه ا مسمما ملسالال م امةما لل اا اال ،مل صاا

ماه ،صاايي للا الل

اى ها لل

اى همع اي نصايلف ا ،لمام لل اه

للدع ي لممال السةال ،انستمه فس غ ماهه.
انل ا نن نمة

إل تم ماسما السم ن

ا م ماي لل ااال للةلم اال لألليماا ماأمل

للهةام مافال للدع ي ،هامي لل ه مالسي لممهه ،ساا ن للماالى ،ساممامه اهةاالى ،نن
مدظتم انن ميتم مةملتم.

إنا لله وانا إليه راجعون.
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ل

للم مي

لليتهال ميللتل م ي دال
اف ما ا مملل ن للم ال للة م ال اللةم ال ل دع ي للاالا:
الي للدع ي فا يمشي سامال 6362صاا6222 /م ،ه عاى للة اام ل مهيل اال اللااما اال
فا ميلل يمشي للياصال ،المهس

مةي للمسامعال إلى للميلسال للطم ال للةامام ال فا

يمشي سمال 6263م ،انم ى يللسال للط
ام

فاا للمة اي للطماا للةلماا سامال 6262م،

ن مسا يل ف ه سمال 6273م ،انصمغ نمي ن

ا ص اال للهايل

ف اه ،اساافل

إلى نالاما سمال 6270م ،امال ش ايل لليتها لل من امةال لاملن سمال 6271م.
ا ن للملمااام نسااهالل ل ماللا للماطم ااال اسال لله ا فااا للمة ااي للطمااا للةلمااا،
(ت ال للط ) فا لل امةال للساال ال سامال 6237م ،ا م ايل لاه سامال 6232م ،ال ساا

ل امةااال للسااال ال ل م الل لألالااى ساامال 6203م ،المهي ا

اال ااامال فااا للم مااي

للةلم ااا ميمش ااي س اامال 6201م ،ا ا اّن ل ما الل للاام ااال ،ل س ااا ل امة ااال للس ااال ال س اامال
6202م ،السهعال مم ا سمال 6202م ،ام ن نساهالل ل ماللا للماطم اال اسال لله ا

فااا ت ااال للط ا

ساامال 6216م ،المهي ا

للع اااصلل س اامال 6211م ،ا اام نم اال

اال م للسااال لم مااي لل اااال للةلم ااال فااا

ااى للهعا ااي ،ام اايين ييمه ااه مه ااى آي اال س اامال

6212م ،ا ا ا ن م ااييل نس ااهالل ف ااا ت ااال للطا ا  ،ام اايين ييمه ااه يما ا
مههامةااال ،المعطااي اان للهاايل

مهااال خ 6212/2/6م ،المهي ا

س اامالن

ل سااا لم مااي لل اااال

للةلم ااال ميمش ااي س اامال 6212م ،امع ااا ل س ااا ل ااه مه ااى الفه ااه للمم ااال ااام لأللمة ااا
.6221/67/36

مال للملمام يل ناسمال هعي لل ل اي للة م ال للمامالل اصاا :اساام ل ساهمعاي

للسال من لليل ال للممهامل ااساام لل م ال اال (مصال) مان للملهماال للاام اال ،ام شاان
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لألليمااا ماان لليل ااال للاام ااال،

للمةااالا (مصاال) ماان للطمعااال للاام ااال ،ااسااام للتاتا
ااسام للمةالا لإل للما من لليل ال لألالى.

تان للملمام ش يا من ش ا للةلم ال ،ا ي لإلم م ال اللدلمس ال ،اتان غم ل

لإلمهاااال للة ما ااا ،صا ااما ا اايل هصا ااام ا للن مسا ااها

ما ااا لف ا ااي ،اقا ااي هما ا اان

ما ااا اه ا م ا ن مة مااان ل مص ااط مان للطم ااال ،امسلدااان ق ما اال فااا

امم ا:

اام للطا ا

 .6نطلامااال اان ممااا للاشااا للمشاال للمش ا ا فااا لإلمسااان ،طمةاان فااا مااال
سمال 6271م .مالدلمس ال.

 .7مة م لأللداظ اللمصط مان للدم ال ألمللا لل م ال للةصم ال.
 .3مة م لأللداظ اللمصط مان للدم ال ل مللا لإلمها ال اللطد ال.
 .0مة م لأللداظ اللمصط مان للدم ال ألمللا
 .1ممايئ لألمللا للماطمال.

 .1ما م ممايئ لألمللا ،طمي سن مللن.
 .2ممم

لأل للا اللهشي

 ،طمي يم

ام للهمد .

مللن.

 .2ف سدال للط  ،طمي مله ن.
.2

م لألمللا للماطم ال فا سمةال ن لم :

 لل م لألال :نمللا لل م ال للةصم ال. لل م للااما :لألمللا لإلمها ال اللطد ال. -لل م للاال  :نمللا

ام للهمد .

 -لل م للللمي :نمللا

م.

 لل م لليام  :نمللا -لل م للساي  :نمللا

ام لل

ام للياللن.

ام للمال انمللا لليم.

 لل م للسامي :نمللا للايي للصم اللهال ال اللهسممان.722

 -62ما م

م لألمللا للماطمال فا نم ن.

 -66ما م نمللا لل م ال للةصم ال.

 -67نمللا للايي للصم اللهال ال اللهسممان ،طمي اال
 -63مظلل فا مة م للمصط مان للطم ال.

مللن.

امشل ييل مان للمعاا ن للطم اال فاا للم االن للدلمسا ال ام اال للمة اي للطماا

للةلما ام ال للم مي للة ما للةلما ،ام م ال م مي لل اال للةلم ال ميمشي.

لعااي يساال للة اام الل اااال للةلم ااال ام امة ااا ش ا يا ماان ش ا اي ا ا المااا فاالل ماان
ما ا ،لممه لل ه لممال السةال.
إنا لله وانا إليه راجعون.
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أعضاء جدد في المجمع
 -1الدكتور عبداللطيف سليمان عربيات
لسا ااهمايل إلا ااى للدع ا الل (ن) ما اان للما ااايل للهاسا ااي ما اان قا ااامان م ما ااي لل اا ااال للةلم ا ااال
للم ماي فاا ل هما اه

لألليما ،قامان مسقن لقم ( )02لسمال 6221م ،الفي م

للم ا ااال اللاا اااما اللسا اامة ن للممةعا ااي مها ااال خ 6221/1/62م ماإل ما ااا

للا اايتهال ما اايلل ط ا س ا ا مان لم ا ااان،
لألليمااا ممااا

ااى همت ااال يط ااال ماان

ا اال ا ااامال فا ااا م ما ااي لل اا ااال للةلم ا ااال

ااا ن ااام ن ماان ن

ص ا اايلن لإللليل للم ت ا ااال للس ا ااام ال مالمالفع ا ااال

ا ااى هة ا ا ن

ا ااى قا ا اللل م ا ا ا

ااا للم مااي ،اقااي
للم م ا ااي مه ا ااال خ

6021/2/70صا ا ا للمالفا ااي 6221/1/6م تما ااا ا اّن للا اايتهال ما اايلل ط ا س ا ا مان
لم ان نم ما اما ل م مي مهال خ 6021/2/72صا للمالفي 6221/1/1م.

 -7األستاذ الدكتور رضوان ليولين رونج
لسهمايل إلى للدعلل ( ) من للمايل ( )2من قامان م مي لل اال للةلم ال لألليماا،

لقم ( )02لسمال 6221م ،الفي م

للم مي فا ل هما ه للم ال اللااما اللاماام ن

مهال خ  0لم ي لألال 6022صا للمالفي 6221/66/1م

ل الن ل اال ن لاماع

ى هة ن لألسهال لليتهال

اال ماسلم لل فاا للم ماي هعاي لل لد ا ه اييمهاه لل

للةلم ال فا مالي للص ن ،الألسهال ل الن نماي ن

اا م ا

اال ل ااال

لل مة اال لإلساالم ال

للص م ال ،ا ةمل لآلن مسهشا لل ل مة ال للص م ال ليللسال لل اال للةلم ال اهيل س ا.

726

مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير
لن فاا قا اال للمايالن للمما اللن فاا م ماي لل ااال للةلم اال لألليماا مماقشاال

لللسا ل لل امة ال للهال ال:

 .6مهال خ 6221/3/3م لن مماقشال لسالال ما سه ل مةمالن :ملإلسالم اللهةل
فااا للشاامال لإلفل عااا فااا للعاالان للاالاااال لألالااى ل
مايالدال ،اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:

اللم ل طالمااال مااال لل ااي

لألسهال لليتهال ميللةم م لليال (للمشلا)

لألسهال لليتهال مم ه اقل

لألسهال لليتهال اا ي دان

ل سا
ال

ال

ال

لألسهال لليتهال مممي مهام ال

 .7امهااال خ 6221/0/32م االن مماقشااال لسااالال ما سااه ل مةماالن :مشااةل لل اااي
فااا لألماايل

فااا ظاال مم ااا لألمماالم ل طال ا

اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:

مااال ماايلل امل م اايللمةطا،

لألسهال لليتهال ميللتل م ي دال (للمشلا)

لألسهال لليتهال ممماي إمللص م

لليتهالل صمال غاشال

ل سا
ال

ال

 .3امهال خ 6221/2/0م ،لن مماقشال لسالال يتها لل مةمالن :مللمظم للعلآما فا
سالل للمعللم ل طال

مس ن نمماي

اا للايللا

اصاا نال لساالال يتهاا لل هعايم

فا لل امةال لألليم ال ،اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:
لألسهال لليتهال إمللص م للسام لل ا (للمشلا)
لألسهال لليتهال ميللتل م ي دال

لألسهال لليتهال صمما للصالغ
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ل سا

ال

ال

ال

لألسهال لليتهال ف ل ما

 .0امه ااال خ 6221/2/67م االن مماقش ااال لس ااالال لل اايتها لل للاام ااال ف ااا لل امة ااال
لألليم ااال اص ااا مةما االن :مملت ااال للش ااةل ف ااا لل م ااام ن ،ف ااا لل اص ااال لألي ا اللم
ل طال

يلاي غطاشال ،اهألدن ل مال للمماقشال من للسايل:

ل سا

لألسهال لليتهال صاشم اغا (للمشلا)

ال

لألسهال لليتهال ميلللممن اغا

ال

لألسهال لليتهال م اي للماسى

ال

لألسهال لليتهال مصلن ميلللممن
 .1امهال خ  6221/2/6لن مماقشال لسالال ما سه ل مةمالن :مني
لألميل

فا للعلن للياام

ل مال للمماقشال من للسايل:

لل ال م ل طالا

لللساا ل فاا

فاا م ماي للمماا للع ساا ،اهألدان

لألسهال لليتهال ميللتل م ي دال (للمشلا)

ل سا

لألسهال لليتهال مممي إمللص م

لليتهال مي لل ل ميللم ي

ال

ال

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

ل مال للمماقشال من للسايل:

لألسهال لليتهال ممماي للسملل (للمشلا)
لليتهال سم ل للعطاما
لليتهال يالي للتلتا

م ايلن ،هألدان

ل سا

ال

ال
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من منشورات مجمع اللغة العربية األردني
لعام 1291م
صيل ن للم مي يالل صلل للةام للممشاللن للهال ال:
 .6مصااط مان سااالح للميفة ااال ،اصااا للتهااا

لليااام

ماان س س ا ال للمصااط مان

للةس ااتل ال لله ااا نقلص ااا للم م ااي إل نص اايل للم م ااي مص ااط مان س ااالح لل ااا،
امصااط مان سااالح للهمااا ن اللمعاال امصااط مان سااالح للمشااال امصااط مان

س ااالح للصا ا امال اللا ا مالهة اااان م ااي يما ا لل
لألليم ال .عي للتها

س ااتل ن م اان للعا االن للمسا ا مال

فا سن اسه ن صدمال من للعطي للتم ال ،ا شاهمل

اى

اايي ماان للمصااط مان لأل مم ااال امااا عام ااا مال اااال للةلم ااال فااا م ااال سااالح

للميفة ال.
 .7ف ال ميطاطااان ت ااال للااي ال انصااال للاي ن ،ماان إ اايلي للاايتهال نممااي للة مااا
مي ل متهمال ت ال للي ال انصال للي ن فا للعي  ،اصلل صاا للتهاا

للسااي

مان

س س ال ف ال للميطاطان للها ل همى للم مي ممشلصا من متهمان مسا ي مين

ف س ااط ن للممه ااال ،م اايا للمد اااظ

ااا م اان ما ا

للة اايا لل اااي اله سا ا لصا

ل يللسا ا ن اللم اااما ن ،ات ااان للم م ااي ق ااي مش اال مم ااا :ميطاط ااان ف ااا ل م اان

للمعي  ،اف ل ميطاطان للمالم لإلمللص ماا فاا للي ال ،اف ال ميطاطاان
متهمال للمال ممل للمام سا فا مام

اف ل ميطاطاان للمتهماال لإلساالم ال فاا

افا ،اف ل ميطاطان للمتهمال لألممي ال فا تا.

 .3ه سا ل للةلم ااال ما ن للعااي م اللمااي  ،هااأل ا لألسااهال للاايتهال ماايللتل م ي دااال،
ل

للم مي ،ا هألا للتها

من هم ي ااالاال فصال اياهماال ،عاي فاا م اال

اس اان ا ش اال ن ص اادمال م اان للعط ااي للتم اال ،ا ه اامن مة ام ااان ق م ااال اان

للمماااا ن للهااا االن له سا ل للممااا للةلمااا فااا للعااي م اللمااي  ،تمااا شااهمل
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ااى آ لل للن نصم ااال تم الل القه للمااان اصل ااال فااا للهااأل ا للممااا للمااي

اه س ل .
 .0تها

للماسم للاعافا للللمي لم مي لل اال للةلم ال لألليما لةام 6221م.

اقا ااي ه ا اامن للتها ااا

اا ااال

مما ا اللن اما ااياه ن ،تاما اان للمما ا الل لألالا ااى

مةمالن:
يال للماس ااا ف ااا هةل ا ا

للة ااامم ل س ااهال لل اايتهال ممم اااي ميه ااال،

م مااي لل اااال للةلم ااال مالعاااصلل ،اتاماان للاام ااال مةم االن :مللهلت ا

ال مشااا

ااا

فااا

اام للدالم ااال م ااي للة اال م ل س ااهال لل اايتهال ممم ااي مص اال للمام ااا ،نس ااهال

للةعاق ل اللممان للطما فا ت ال للص يلال م امةاال يمشاي ،انساهال هاال خ للطا

اام

اللصا يلال ا اام للممااان فااا مة ااي للها لل م امةااال م ا  .اللللمةااال مةماالن :ميال
ااا ص ااال للهاايل

إمسان ما ،

فااا هةل ا

للهة ا م للة مااا لل ااامةام ل سااهال لل اايتهال

ا م مي لل اال للةلم ال لألليما.

نما للميال لألالى فتامن مةمالن :مهةل ا

هة ا م للم لل اال فاا للااطن للةلماا

ما ن للالقااي اللهط اايم نيللصااا لألسااهال للاايتهال ماايللتل م ي دااال ،ل ا

للم مااي،

اشال ف ا لليتهال ميلل ط ا لم ان نم ن ام للم ماي ،اللايتهال سا مان
لم ااان اللاايتهال مممااي

ااا مم ا ا ماان ن

ااا ص ااال للهاايل

للم لل ال مال امةال لألليم ال الليتهال ميلل ه لليلن من ن

فااا ت ااال

ا ص اال للهايل

م امةال لل لما .
اتان مالن للميال للاام ال :هةل

للة اام لإلمساام ال فاا لل امةاان للةلم االم

نيللصا لألساهال للايتهال مايللتل م ي داال ،اشاال ف اا لألساهال للايتهال مممااي

إم اللص م

ااا م مااي لل اااال للةلم ااال لألليمااا ،الألسااهال للاايتهال مممااي صااعل،
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الألسااهال للاايتهال ماال للش ا خ ا م ااي للمشااالت ن فااا صاال للماايال ماان ن

ص ال للهيل

فا لل امةال لألليم ال.

721

ااا

