مجمعية
أخبار
ّ
رابعاًَ :

المؤتمر السنوي الثالث والخمسون لمجمع القاهرة
عقد مجمع اللغة العربية في القيرةرم ميرهمرل الييفي في ديرهيل الورلوية يال مييي

م  32شبرط إلى  9آذار 8991م ،يقد مول المجمع األردف ف ةيذا الميرهمر رسيي

المجمع األيهرذ عبدالكريم ليفة ،يةي عضي عرمل ف مجمع القرةرم.

يصدر ع المرهمر عدد م الهيصيرت يالق اررات مفهر:
 -8يركيد الميرهمر هيصيييرهل الييربقة الهي هييف

عليى ل يكيي الهعليييم في مر لهي

الهعليم الجيرمع يالعيرل برللغية العربيية ليييم بيرلمهبع في بعين البليدا العربيية

الشقيقة.

 -3ييص المرهمر بضريرم ال ر

على هعليم قدر كرف م القرآ الكيريم فاير

يهاليم يهفيي ار ف م ار ل الهعليم األيري .

 -2ييص ييى الم ييرهمر ب ييد يله ييرم المدري ييي في ي مر ل يية الهعل يييم األيريي ي برللغي يية
الفصي ة ف م هلف المياد هى هعهردةر الفرشسة.

 -4ييص الميرهمر ليضير برلعفريية بعيرن م هيررات مفهقيرم مي الميدوير في األدب
العرب ي شييع ار يفو ي ار مييع د اريييههر بعفرييية رصيية لك ي يهموييل الهالميييذ الصييير ة

العربية اليليمة.

 -5يركد المرهمر ضريرم العميل ب يرم عليى مقريمية كهربية فهيرت الم يرل الهجرريية
يف يةيير يالمرييييرت علييى ا ييهالف لفياعهيير بييد لغيية ييير العربييية اليييليمة كميير

ييص بهجفب كهربة األيمرء اله ة لجفبية فقط ب ريف عربية فرار عليى

ا فهمرء العرب .
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 -6يركييد المييرهمر ضييريرم العمييل علييى هي يييد المص يطل رت العلمييية ف ي اليييط

العرب يييص بهكييي ةيسية هيصيية ههييلى إدارم مركير للمعليميرت هييجل فييل
جميع المصطل رت العلمية يه دام اآللة ال ريبة.

 -9ييص المرهمر بفشر مر يضعل المجمع م مصطل رت ف مجرل ال ريبرت
اإللكهريفية بهدف هي يدةر على امهداد اليط العرب .

 -1ييص ي المييرهمر بييد هكييي اللغيية العربييية اليييليمة لغيية ييييرسل اإلعييالم المرسييية
يالميميعة يكذلك ميررح الديلة.

 -9ي ييدعي الم ييرهمر الق ييردم يالميي يريلي في ي جمي ييع لرج ييرء ال يييط العربي ي إل ييى ل
ي رصيا على ل هكي

طبهم الريمية يكلمرههم الميجهة إلى الجمرةير برللغة

العربية الفصي ة لمر لذلك م لور برلغ ف الهيجيل اللغي اليليم.

 -81يفههر المجمع ةيذل المفرييبة لييعل ل بعين الهيسيرت العلميية يالهعليميية الهي

هعف بشري اللغة ر بت بمر يبق للمجميع مي هيصييرت ييضيعت كويي ار مفهير

ف ميضع الهففيذ.

الموسم الثقافي الخامس لعام 8791م
لقييرم المجمييع مييييمل الوقييرف ال ييرم

لعييرم 8991م ف ي الفه يرم الياقعيية بييي 38

رجييب –  31شييعبر 8419ةيي 38 ،آذار  81 -فيييير 8991م ،ياشييهمل علييى لربييع
م رضرات يفديم.

يشررك ف ةذا المييم عدد م العلمرء األفرضل م

ررج األرد يدا لل ،يم

لعض ييرء مجم ييع اللغ يية العربيي يية األردفي ي  ،يفي ي م يير يل ي ي لي ييمرء المش ييرركي يعفي ييريي
م رضراههم يفديههم:

.8

األي ييهرذ ال ييدكهير ا ييرفر الصي يياف ،الم ييدير الع ييرم للمفام يية العربي يية للمياص ييفرت

يالمقريي

يربقر ،يعفيا م رضراهل" :الهقفيرت ال ديوة ياللغة العربية".
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.3

األيهرذ لفيير الجفيد  ،مي جمهيريية مصير العربيية ،يعفييا م رضيرهل" :اللغية

.2

األيهرذ لكرم اليدجرف  ،مي كليية الطيب ،الجرمعية األردفيية ،يعفييا م رضيرهل:

.4

األيهرذ الدكهير عبدالعرير الدير  ،عضي المجمع ،يم رضرهل" :كهربة الهيرري

.5

األي ييهرذ ال ييدكهير م م يييد إبي يراةيم ،عض ييي المجم ييع ،ياألي ييهرذ م م يييد الشي يريف

العربية ف مياجهة اللغرت األجفبية".

"المشرف يالهمرين ف الهراث الطب اإليالم ".
عفد العرب ،المفهج يالفكرم".

ياأليهرذ ل مد العفرف م األرد  ،فديم بعفيا " :دير اإلعالم في إشيرعة اللغية

العربية الفصي ة".

يييقيم المجمع بفشر ميضيعرت ةذا المييم ف كهرب ر
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.

"بسم الله الرحمن الرحيم"
ندوة ع ّمان
العربية"
"الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة
ّ
 بدعيم م اه رد المجرمع اللغيية العلميية العربيية ،يمشيرركة مجميع اللغية
العربي يية األردف ي ي  ،عق ييدت في ييديم "الرم ييير العلميي يية يطريق يية لداسهي يير برللغي يية

العربية "في عمير " عرصيمة المملكية األردفيية الهرشيمية" في الفهيرم -39

 39جمردى األيلى 8419ةي الميافق  39 -39كرفي الورف 8919م.


افهه ييت الفييديم ف ي مقيير مجمييع اللغيية العربييية األردف ي اليييرعة الهريييعة

يالفصف م صبرح ييم الوالورء  39جمردى األيلى 39 /كرفي الورف ،

ي ضي ييرةر بعي يين لعضي ييرء ال كيمي يية األردفيي يية ياليي ييف ارء العي ييرب ،يكبي ييرر

الش صيرت الريمية يالجرمعيية ،يلعضيرء مجميع اللغية العربيية األردفي ،

ياه ييرد الجرمع ييرت العربي يية يع ييدد كبي يير مي ي لي ييرهذم الجرمع ييرت األردفي يية

يرج ييرل الوقرف يية ياإلع ييالم ،يع ييدد مي ي ال بي يراء المه صص ييي مي ي بل ييدا

عربية م هلفة.

 ب ييدلت جلي يية ا فهه ييرح ب ييهاليم مبررك يية مي ي آ ال ييذكر ال ك يييم ،و ييم كلم يية
األيييهرذ الييدكهير إب يراةيم مييدكير ،رسييي

اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية

العربي يية ،يللقرة يير مفديبي يل األي ييهرذ ال ييدكهير مه ييد ع ييالم ،األم ييي الع ييرم
ه ييرد المج ييرمع اللغيي يية العلمي يية العربي يية ،يفرس ييب مجم ييع اللغ يية العربي يية

برلقرةرم ،فا ار لاريف قرةرم رلت دي

ضير األيهرذ الدكهير إبيراةيم

مدكير .يجرء فيهر" :إ ليل مر لبدل بل ةي ل ليجل بريم اه رد المجرمع

اللغيية العلمية رل

الشكر إلى المجمع األردف
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يهضرفهل إيرفر للمرم

الورفييية ييالل يييفيات قليليية ،يميير ل يجفيير إلييى ةييذل اللقييرءات ،يميير لجييدرةر
ف هطيير اللغة يالفهين بهر...

يي رففي ل لفعيى إليى فيديهفر ةييذل شيي ر جلييال ةيي المر ييم يييف

يبح الذ كفر على ميعد معل ف ةذل الفديم  ...هغمدل اللل بر مهل ...

ي شييك لفكييم هيافقيييفف علييى ل فبعييث بريييم ةييذل الفييديم ع يراء لمجمعييل

يأليرهل.

اليي ييردم الي ييرمالء :إ الرمي ييير العلميي يية بي ييرب م ي ي لب ي يياب لغي يية العلي ييم،

يف ي ي ي ي جميع ي ي يير جرة ي ي ييدي في ي ي ي إ ي ي ي ييرء ة ي ي ييذل اللغ ي ي يية يهغ ي ي ييذيههر الغ ي ي ييذاء

الي ييالرم ،يف ي ي ف ي ي

رجي يية إلي ييى ذلي ييك ف ي ي هعليمفي يير العي ييرم ،يف ي ي هعليمفي يير

الجي ي ي ييرمع  ،بي ي ي ييل ف ي ي ي ي لكرديميرهفي ي ي يير يمجرمعفي ي ي يير ،يف ي ي ي ي م اركي ي ي يير ب يوفي ي ي يير
يمعرملفي ي يير  ...ييقي ي ييف مجمي ي ييع القي ي ييرةرم عفي ي ييد الرمي ي ييير العلميي ي يية يقفي ي ييرت
مهال ق ي يية  ...ية ي يير ة ي ييي ذا الي ي يييم يق ي ييدم لفي ي يديهفر ص ي يييرم مهكرمل ي يية هع ي يييل

عل ي ييى الياق ي ييع في ي ي ال ي ييدر العلمي ي ي لي الكه ي ييرب المرل ي ييف ،يق ي ييدم مجم ي ييع
عمي ي يير الشي ي ييقيق صي ي يييرم ل ي ي ييرى ،يةرهي ي يير الصي ي يييرهر لمي ي ييرمكم ،يلملفي ي يير
كبير ل هفهه الفديم فيهمر إلى كلمة يا دم ي لر يياء ."...

 وييم للقييى األيييهرذ الييدكهير عبييدالكريم ليفيية ،رسييي

مجمييع اللغيية العربييية

األردف كلمة جرء فيهير "إ قضيية هعرييب الهعلييم في جمييع م ار ليل ،ي

ييمر الهعليم الجرمع يالب ث العلمي  ،لصيبح مطلبير ألمهفير مي لقصيرةر

إلييى لقصييرةر ،ي يجييير الهييردد فيييل ،ي الهبييرطر ف ي هففيييذل ،إذا شييسفر ل
ففهقييل مي

رليية الهبعييية إلييى رليية المشييرركة األصييلية يالمبدعيية في بفييرء

ال ضررم المعرصرم.

إ فق ييل كه ييرب في ي الريرض يييرت لي الفيري ييرء لي الكيمي ييرء إل ييى اللغ يية

العربية ،مع ايهعمرل الرمير األجفبية،
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يعف هعريب ةذا العلم لي ذاك

الكهرب ،إذ هبقى ةذل الرمير األجفبية ،ريبية الرييم ياللفيا ياإلي يرء ...
يافطالقر م لةمية ةذا الميضيع يلفل لم ييضع هى اآل  ،فايرم كرميل
يمهكرم ييل للرم ييير العلمي يية برللغ يية العربي يية ،فق ييد ف ييدب المجم ييع مف ييذ ع ييدم

ي ييفيات مجميع يية مي ي األي ييرهذم األع ييالم المه صص ييي في ي الريرض يييرت
يالفيريييرء يالكيميييرء ليضييع فاييرم للرمييير العلمييية برللغيية العربييية ،يعكييف

اليرمالء الكيرام عليى ةيذا المشيريع ب ميير

العربية ،يبجهد لم يعرف الهياف ...
يكر مجل

كبيير يوقية عميقية بقيدرم اللغيية

اه رد المجيرمع اللغييية العلميية العربيية قيد قيرر في الجليية

اله عقدةر برلقرةرم قبيل ييال عيرمي  ،برسريية األييهرذ الجلييل المر ييم

األيييهرذ يييف يييبح ،ر مييل اللييل ر ميية يايييعة ،ل يعقييد اه ييرد المجييرمع
فييديم رصيية لد ارييية ةييذا المشييريع ،يافييل لشييرف كبييير لمجمعكييم األردف ي
يلبلدكم األرد الصربر الصرمد ل ييهضيف ةذل الفديم.

 إففي لر ييب بكييم ليهيير الييرمالء الضيييف في مجمعكييم يفي بلييدكم ،يييرسال
الميييلى عيير يجييل ،ل ي فاكييم ،يل ييفقفيير جميعيير ف ي

دميية لغيية لمهفيير

يهراوهيير المجيييد" .يطلييب م ي ال ضييير ق يراءم الفره يية علييى ريح المر يييم

األيهرذ يف يبح ،ر مل اللل.

 كر م المقيرر ل يشيررك في ةيذل الفيديم األييهرذ اليدكهير م يي اليدي
ص ييربر الم ييدير الع ييرم للمفام يية العربي يية للهربي يية يالوقرف يية يالعل يييم ،إ ل

اريفر قرةرم رلت دي

ضيرل ،يقد بعث إلى المفهدي برلبرقية الهرلية:

"األخ الدكهير عبدالكريم ليفة ،رسي

مجمع اللغة العربية األردف :

ه ي ي ييره  ،هلقي ي ييت دع ي يييم ال ي ييدكهير م ي ييدكير ل ض ي ييير ملهق ي ييى عم ي يير في ي ي

8919/8/39م ،لهمف ي ييى لك ي ييم يلإ ي يييم ك ي ييل الهيفي ي ييق .لي ي ي لهمكي ي ي مي ي ي
ال ضير ألف يدجرى عملية ج ار ية ف العي ف الريرن.
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لكم كل الفجرح ف عمل عايم هقيمي عليل برلقدرم يالكفرية".
يقد هليت البرقية ف جلية ا فههرح.
 يبعث المفهدي برلبرقيرت الهرلية:ل -برقية إلى األيهرذ الدكهير إبراةيم مدكير ،رسي
العربية يفصهر:

اه رد المجرمع اللغيية العلمية

"المجهمعييي الييييم ف ي اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية العربييية ف ي عميير يفهقييدي
ضيرك له لر

اجهمرعهم ،يهضف علييل مي فضيل علميك ،يفبعيث إلييك ل لي

األمرف بشفرء هرم يريع ،مع ه يرهفر جميعر".

ب -برقييية إلييى األيييهرذ الييدكهير م ي ي الييدي صييربر ،المييدير العييرم للمفاميية العربييية
للهربية يالوقرفة يالعليم ،يفيمر يل فصهر:

"لقد شعر المجهمعي اليييم في اه يرد المجيرمع اللغييية العلميية العربيية في عمير

ب لييي مكرفييك بييي قييردم المه ييدوي  ،يةييم يريييلي إليييك بدصييدق الهمفيييرت بي يريع

الشفرء الكرمل ،مع رل

ه يرههم".

ج -برقييية إلييى األيييهرذ الييدكهير شييركر الف ييرم ،فرسييب رسييي

مجمييع دمشييق ،يفصييهر:

"اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية العربييية ،المفعقييد الييييم ف ي عميير يشييعر بغيييرب
عضييي عايييم م ي لعضييرسل ،ةييي المر يييم الييدكهير يييف يييبح ،رسييي

مجمييع

دمشييق ،يبريييم ال رض يري جميعيير فبعييث للمجمييع الشييقيق لصييدق عبييررات الع يراء
برلفقيد الكريم ،جرال اللل هعرلى ير الجراء ع فضرلل المهياصل في

العربية".

دمية اللغية

كميير لريييلت برقييية ل ييرى إلييى لي يرم المر يييم األيييهرذ الييدكهير يييف يييبح ،ةييذا
فصهر:
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"رمالء الفقيد الكيريم المجهمعيي اليييم في عمير في فيديم اه يرد المجيرمع اللغييية

العلمييية العربييية يشييرركيفكم الشييعير األليييم بفقييد رميييل كيير لييل في ففييييهم جميعيير
لعام الهقدير ل دمرهل الصردقة للغهفر العربية".

يبعييد ايييه ار ة قصيييرم عقييد المفهييدي جلييية إجراسييية فه ييرب رسييي

يمقرر عرم لهر ،يقيد رشيح األييهرذ اليدكهير عبيدالكريم ليفية ،رسيي

للفييديم

مجميع اللغية

العربييية األردف ي  ،األيييهرذ ال ييدكهير مهييد عييالم ،األم ييي العييرم ه ييرد المج ييرمع
اللغييية العلمييية العربييية يفرسيب رسييي

مجمييع اللغيية العربيية برلقييرةرم ،رسيييير للفييديم،

ييافييق المفهييدي برإلجمييرع علييى ةييذا الهرشيييح ،كميير رشييح األيييهرذ الييدكهير مهييد

عالم ،رسيي

األردف  ،يرسي

الفيديم ،األييهرذ اليدكهير ةميرم صييب ،عضيي مجميع اللغية العربيية
قيم الفيريرء ف الجرمعة األردفية ،مقر ار عرمر للفديم.

لقيرت الفييديم جييديل لعمرلهير يللمييف المفهييدي ويالث لجيير مه صصيية ههيييلى

دراية مشريع مجمع اللغية العربيية األردفي للرميير العلميية العربيية ،يالمال ايرت
يا قه ار ييرت الهي

ملههيير اليفيييد مي بالدةيير لي الهي لريييلت إلييى الفييديم يا هفييرق

على مر ا هلف فيل بشدفهر.

يف جلية العمل األيليى افه بيت كيل لجفية مه صصية رسييير يمقير ار لهير،

يهيرع المشرركي على ةذل اللجر

يب الهرهيب الهرل :

ل) لجنة الرياضيات:
 .8األيهرذ الدكهير م مد الييييي  ،رسيي

اللجفية /معهيد المياصيفرت بهييف

يكلية اآلداب يالعليم اإلفيرفية /جرمعة هيف .

 .3األيييهرذ الييدكهير بييديع هيفيييق م مييد ي ي  ،مقييرر اللجفيية /جرمعيية القييرةرم/
مصر.

 .2الدكهير ل مد بي بير /جرمعة ةيار بيمدي للعليم يالهكفيليجير /الجراسر.
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 .4الييد ل مد عومر عبداللل /جرمعة القد
 .5األيهرذ إدري

المفهي ة /األرد .

ليل /لكرديمية المملكة المغربية /المغرب.

 .6الدكهير يرلم ل مد ي رب /جرمعة الملك عبدالعرير /اليعيدية.
 .9األيهرذ الدكهير عبدالمجيد فصير /مجمع اللغة العربية األردف  /األرد .
 .1الييد عيدم لبي عيدم /ي اررم الهربية يالهعليم /األرد .
ب) لجنة الفيزياء:
 .8األيهرذ الدكهير م ميد م هرر ،رسي
العربية برلقرةرم /مصر.

اللجفة /جرمعة القيرةرم يمجميع اللغية

 .3األي ييهرذ ال ييدكهير ةم ييرم ص يييب ،المق ييرر الع ييرم للف ييديم /الجرمع يية األردفي يية،
يمجمع اللغة العربية األردف  /األرد .

 .2الدكهير م ميد الكيف

 ،مقيرر اللجفية /جرمعية اليرمييك /األرد  ،يجرمعية

البهريل يالمعرد  /المملكة العربية اليعيدية.
 .4األيهرذ الدكهير ييد رمضر ةدارم /مجمع اللغة العربية برلقرةرم /مصر.
 .5الدكهير عبداليالم يعقيب يث /جرمعة اليرميك /األرد .
 .6المهفد

عبدالرريف ل مد لبي كبير /ي اررم الهربية يالهعليم /األرد .

 .9األي ي ييهرذ ال ي ييدكهير م م ي ييد ل م ي ييد عب ي ييدالمرم  /جرمع ي يية المل ي ييك عب ي ييدالعرير/
اليعيدية.
 .1الييدم مفى مهيرر /ي اررم الصفرعة يالهجررم /األرد .
ج) لجنة الكيمياء:
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 .8الدكهير يلطر هيفيق لبي عراب  ،مقرر اللجفة /جرمعة اليرميك /األرد .
 .3الييدم جهرد فير الهدم  ،ي اررم الهربية يالهعليم /األرد .
المفهي ة /األرد .

 .2الدكهير رب

بشهري  /جرمعة القد

 .4الدكهير فه

الملكري  /جرمعة اليرميك /األرد .

 .5الدكهير م مد الطيب يعداف  /المدرية العلير لأليرهذم /الجراسر.
ةييذا ،يقييد عملييت لجفهيير الفيريييرء يالكيميييرء معيير ف ي ج يل الجليييرت ،يذلييك برسرييية
األيهرذ الدكهير م ميد م هرر.

د) لجنة الصياغة:
لمر لجفة الصير ة فقد هكيفت م اليردم:
رسي
يرسي

لجفة الريرضيرت.
لجفه الفيريرء يالكيميرء.

يمقرر اللجر الوالث (الريرضيرت يالفيريرء يالكيميرء) يالمقرر العرم للفديم (رسيير).
يرسي

يف ي ييييم األربعييرء – الييييم الوييرف للفييديم – هفضييل رريييرء اليفيييد المشييرركة،
الفديم ،يرسي

مجمع اللغة العربية األردف ياألمي العرم للمجميع ياألميي

العييرم الميييرعد للمجمييع األردف ي بريييررم إلييى الييدييا الملك ي للهيييجيل ف ي يييجل

الهشريفرت الملكية.
مر ف

ياصلت اللجر المه صصة لعمرلهير مفيذ اليييم األيل مي لييرم الفيديم ،ييب
عليل جيديل لعمرلهير المرفيق ،بكيل جهيد يدلب ،ممير لهيرح إفجيرر لعمرلهير

ف اليقت الم دد.

* بحوث الندوة:
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للقيت لوفرء افعقرد الفديم والوة ب يث ،كرفت على الف ي الهرل :
ل) الي ي ي ي ي يييم األيل  39جم ي ي ي ي ييردى األيل ي ي ي ي ييى 8419ةي ي ي ي ي يي ،8991/8/39 ،الي ي ي ي ي ييرعة
( )6،45 -5،31ب ييث للييدكهير م ميييد م هييرر عضييي مجمييع اللغيية برلقييرةرم،
يعفيافل "اللغة العربية ،يمرههر يمفرداههر يرميرةر".

ب) اليي يييم الوي ييرف  31جمي ييردى األيلي ييى8419 /ةي ي ي /31 ،كي ييرفي الوي ييرف ،8991
الي ييرعة ( )6،45 -5،31ب ييث لل ييدكهير ي يييد رمض يير ة ييدارم /بي يير بلجف يية
الفيريرء بمجمع اللغة العربية برلقرةرم يعفيافل" :المصطلح العلمي بيي الهرجمية

يالهعريب".
ج) الي يييم الورليييث  39جمي ييردى األيلي ييى 8419ةي ي ي 39 ،كي ييرفي الوي ييرف 8991م،
الي ي ي ييرعة ( )5،85 -4،11ب ي ي ييث لل ي ي ييدكهير هيفي ي ي ييق ب ي ي ييديع يي ي ي ي  ،بي ي ي يير
الريرض يييرت بمجم ييع اللغ يية العربي يية برلق ييرةرم ،يعفياف ييل" :بع يين قض ييرير هعل يييم

الريرضيرت ف اللغة العربية".

يلعقبييت كييل ب ييث مفرقشيية عرميية شييررك فيهيير ال ضييير يهميييرت بييرلهعمق

يالميض يييعية يال يير

عل ييى دع ييم مي يييرم الهعري ييب يض ييمر فجر ه يير بعرم يية

يالهدكيد على يضع مشريع مهكرمل للرمير العلمية العربية ب رصة.
يف ميرء الييم الورلث عقدت الفديم جليههر ال هرمية ،يلقرت فيهر الهقريير

الفهرس لفهرسج لعمرلهر.

و ييم للق ييى األي ييهرذ ال ييدكهير عب ييدالكريم ليف يية ،رس ييي

مجم ييع اللغ يية العربي يية

األردف ي  ،كلميية شييكر فيهيير اليفيييد المشييرركة لميير قدمهييل م ي عمييل جييرد كيير لييل
لكبيير األويير فيميير هيصييلت إليييل ةييذل الفييديم م ي فهييرسج علمييية مهمي يرم ،يل ةييذل
الفديم قد يضعت "األي

ف

المهيفة لبداية مر لة ل رى لهذا العمل العلم المهيم

د ذاهل ،يال طر فيمر يهرهب عليل م فهرسج ف
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يرم لمهفر العربية".

وم لعل األيهرذ الدكهير مهد عالم ،رسي

الفديم ا ههرم الفديم.

يفيمر يل المبردئ العرمة يالهيصيرت اله هيصلت إليهر الفديم:
العامة:
المبادئ ّ
ل .اه ييذت الفييديم مشييريع مجمييع اللغيية العربييية األردف ي يمجمييع اللغيية العربييية
العلمييية العر مبييية األ ييرى،
برلقييرةرم ،برإلضييرفة إلييى الييرديد اليياردم مي الهيسييرت
م
للرمير العلمية العر مبية.
ليرير ليضع المشريع المي م د م

للرمير العلمية يفقر لألي
ب .اعهمدت الفديم مبدل الهعريب الشرمل م

الهرلية:

الكمي ييرت يالي ييدات الفيريرسي يية
 .8اي ييه دام ال ييريف العر مبي يية ا عهيردي يية لهموي ييل
م
الكيميرسية.
ي
م
 .3ايه دام ال ريف األبجدية العر مبية ف الريرضيرت (بريهوفرء ال يرف الييفيرف م
 sلرمر كريفكر يديراك).
 .2م ارعييرم ا هيييرر الشييكل ا عهيييرد لل ييريف العر مبييية ،الييذ يهفييق مييع لصيييل
ال طم العرب م يمع آ ت الطبرعة المهيافرم.
الضريرم ،ميع م ارعيرم
 .4ايه دام لشكرل م ميرم لل ريف العر مبية ا عهيردية عفد م
عدم المير بجيةر ةذل ال ريف.
 .5اعهبرر مر اقهرح م لشكرل لل ريف ف مشريع مجمع اللغة العربية األردف

العلمي يية العر مبي يية رص يييدا يمكي ي اي ييه دامل عف ييد ال رج يية ،كم يير يمكي ي
للرم ييير
م
اإلضرفة إليل.

ةذا ،يقد اييه دمت لجفية الريرضييرت األشيكرل المقهر ية في المشيريع األردفي
(

 9يمر يليهر):
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العردية.
ل .المجميعة
الهفديية م
م
المجيفة.
الهفديية
ب .المجميعة
م
م
العردية.
ج .المجميعة المعقيفة
م
العردية.
د .مجميعة ا بهداء
م
العردييية ،ية ي مجميعيية
ة يي .مجميعيية ه ي مل م ي مل المجميعيية المقطيعيية
م
ال ييريف الممييديدم (ل هلييك اله ي يل ييق بهيير جميعيير ييرف األلييف) .لميير
لجفهيير الفيريييرء يالكيميييرء فقييد الهرمهيير برألشييكرل ا عهيردييية فقييط لل ييريف

العر مبية.

توصيات الندوة وقرارتها:
ل .جي ييار اي ييه دام ل م مي ي يلي ييله األرق ييرم المه ييدايلهي في ي المش ييرق يالمغ ييرب
العر مبيي برعهبررةر عر مبيهي .
الديليية ،ميع قليب اليبعن مفهير عفيد اللميريم لمييريرم الكهربية
ب .ايه دام اإلشررات م
الشمرل.
م اليمي إلى م

ج .كهربة العالقرت يالعمليرت يالمعرد ت كرفمة م اليمي إلى الشمرل.
د .اعهبييرر ةييذل الفييديم مجي ميرد مفطلييق لفييديات ل ييرى ديرييية ف ي ةييذا المجييرل يميير
يهمصل بل م مجر ت كرلم هصرات.
ةي -فشر مر اهمفق عليل م رمير علمية عر مبية يردت ف المشريع المي م يد المرفيق
برليرعة القصيى.
على لييع فطرق ف اليط العرب
م
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العربية
العلمية
اللغوية
اتحاد المجامع
ّ
ّ
ّ
جدول أعمال
العلمية
ندوة الرموز
ّ
 39 -39جمردى األيلى 8419ةي
 39 -39كرفي الورف 8991م
الثالثاء  79جمادى األولى
 79كانون الثاني
اليرعة ()88،11 -9،21

جلية ا فههرح
 كلمة األيهرذ الدكهير رسي -كلمة األيهرذ رسي

اه رد المجرمع اللغيية.

مجمع اللغة العربية األردف .

 إعال ليمرء اللجر الففية.-

فل شر .

اليرعة ()8،21 -88،21

الجلية األيلى للجر المه صصة

اليرعة ()2،11 -8،21

ايه ار ة داء

اليرعة ()5،11 -2،21

الجلية الورفية للجر المه صصة

اليرعة ()6،45 -5،31

الم رضرم األيلى ،يعفيافهر" :اللغة العربيية ،ييمرههر يمفرداههير
يرميرةيير" للييدكهير م ميييد م هييرر عضييي مجمييع اللغيية العربييية

برلقرةرم
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األربعاء  71جمادى األولى
 71كانون الثاني
اليرعة ()88،11 -9،21

الجلية الورلوة للجر المه صصة

اليرعة ()8،21 -88،21

الجلية الرابعة للجر المه صصة

اليرعة ()2،11 -8،21

ايه ار ة داء

اليرعة ()5،11 -2،21

الجلية ال هرمية للجر المه صصة

اليرعة ()6،45 -5،31

الم رض يرم الورفييية ،يعفيافهيير" :المصييطلح العلم ي بييي الهرجميية

يالهعريييب" للييدكهير ييييد رمضيير ةي ميدارم ،بييير بلجفيية الفيريييرء
بمجمع اللغة العربية القرةرم.

الخميس  77جمادى األولى
 77كانون الثاني
اليرعة ()8،21 -9،21

اجهمرع لجفة الصير ة

اليرعة ()2،11 -8،21

ايه ار ة داء

اليرعة ()5،85 -4،11

الم رض يرم الورلويية ،يعفيافهيير" :بعيين قضييرير هعليييم الريرضيييرت
ف ي ي اللغي يية العربيي يية" للي ييدكهير بي ييديع ي ي ي  ،بيي يير الريرضي يييرت

بمجمع اللغة العربية برلقرةرم
اليرعة ()5،21

الجلية ال هرمية -ق اررات يهيصيرت.

الجمعة  03جمادى األولى
 03كانون الثاني
اليرعة (  1صبر ر)

ر ل يية إل ييى األ ي ييار الش ييمرلية لري ييررم لض يير ة الصي ي ربة ،فل يية
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هكريمية بدعيم م عطيفة رسي

-333-

جرمعة اليرميك.

بيم اللل الر م الر يم
ندوة االزدواجية في اللغة العربية
التقرير والتوصيات
لقرم مجمع اللغة العربية األردف يقيم اللغة العربيية يآدابهير في الجرمعية األردفيية

فديم مه صصة بعفيا "ا ردياجيية في اللغية العربيية" .يكير دافعهمير إليى ذليك شيعير

مشهرك بد ا ردياجية اللغيية اله فعيشهر ،يث هكي العرميية لي صييغة مقرربية لهير

ة لغة المشرفهة ،على ي هكي الفص ى ة لغة الكهربة  ..هرد إليى صيدع في

البفييية الوقرفييية ،ياةييدار للطرقيية الهربيييية ،يمعرفييرم ذةفييية برلغيية ،ي ييرم داسميية في األدب
القصصي يالمييير  ،يهعويير في هعليييم العربييية ألبفرسهيير ،يعويرم في طريييق فشييرةر في

العرلمي .

يق ييد اي ييهغرقت لعم ييرل ة ييذل الف ييديم والو يية لي ييرم مهيالي يية مي ي ي يييم الوالو ييرء الورل ييث

يالعشيري مي شييعبر يييفة 8419ة ي ال ييرد يالعشيري مي فيييير عييرم 8919م هييى
ييم ال مي

ال رم

عرم 8919م.

يالعشري م شعبر يفة 8419ةي ،الورلث يالعشري م فيير

يقييد افهييهح الفييديم األيييهرذ الييدكهير عبييدالكريم ليفيية ،رسييي

األردف  ،رسي

مجمييع اللغيية العربييية

قيم اللغة العربية يآدابهر ف الجرمعة األردفية ،بكلمة جرمعة دعر فيهير

إلى ا ةهميرم برللغية الفصيي ة اةهمرمير يييرير ا ةهميرم بي يدم لمهفير ييييردههر يهقيدمهر.
يفيمر يل فصهر:

ليهر الرمالء الكرام ،ييداه يرده
اليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل ،يبعد،
َّ
فإفل لشرف كبير ل لر ب بكم ف مجمع اللغة العربية األردفي  ،في ةيذل الفيديم،

فديم ا ردياجية ف اللغة العربية .يقد فشدت فكرم عقد ةذل الفديم ف قيم اللغة العربية
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برلجرمعيية األردفييية ،يكيير م ي الطبيع ي ل ي هضييفهر مجمعكييم ،قيرميير مفييل برلياجييب،

يه ية للجرمعة األردفية يقيم اللغة العربية فيهر في ذكيرى ميرير مي ش يعشيري ييفة

علييى هديييي جرمعهفيير العهيييدم .يكيير قيييم اللغيية العربييية مليل لقيييرمهر ،يلصييبح اآل
القيييم ال ارسييد الييذ ييرر علييى قصييب اليييبق ف ي مف ييل أليل شييهردم دكهييي ارل ف ي هييرري
الجرمعة األردفية ب رصة يف هرري األرد بعرمة.

بييدل اإلعييداد لهييذل الفييديم المبرركيية مفييذ بضييعة لشييهر ،يقييد لعييدت لب ييرث جيييدم لييم

هقهصر على ب ث ارةرم ا ردياجية ف اللغة العربية ،بيل هعيدههر ،يةيذا لمير طبيعي ،

إلييى جمليية مي قضييرير اللغيية العربييية ف ي بفيههيير الكلييية .فر ردياجييية في اللغيية

يمك ي

د اريييههر بمعييرل عي ي ييدم اللغيية يقضييريرةر األيريييية .يمي ةييذا المفطلييق فقييد صييدرت
األب رث اله يهعرن ف جليرت ةذل الفديم على مدى والوة ليرم .يكير لكيل جليية

م ير عرم يفهام األفكرر العرمة اله ههفريلهر هلك الب يث ،ي ص

لكل بر يث فهيرم

ن األفكييرر األيريييية للب ييث الييذ
رمفييية ههجييرير عش يري دقيقيية م ي لجييل ل ايعي اير ا
لعدل ك يفيح المجرل للمفرقشة يالهعقيب.

أيها الزمالء الكرام.
إفل لشرف كبير لفر ل فيرةم جميعر ف

دمة لغهفر ،لغة العريبة ياإليالم .فه

اله ي هعط ي ألمهفيير ةييههيير ،ية ي رلييدم ب ليييد الق يرآ الك يريم الييذ فاهيير علييى مي مير
العصييير  ...يف ي إذ فه ييدث ع ي اللغيية العربييية ،إفميير فه ييدث ع ي اللغيية الفصييي ة،
فلي

لفر لغة ل رى يرةر  ...ياذا كرفت لكل لغة صرسصهر المميرم م

يث ف يةر

يرلهطير ف ي
يص يرفهر يهراكيبهيير ،فييإ َّ للعربييية ميير ههمييير بييل ع ي جميييع اللغييرت ال مييية .في م
جميييع اللغييرت في العييرلم يييير إلييى الهغيييير في جيييةر اللغيية يالبعييد عي لصيييلهر ،في
ي ل العربية لغة ية فرمية يمهطيرم م

يييث ف يةيير يص يرفهر يهراكيبهيير .يم ي

يث مفرداههر يليرليبهر ،يلكفهر وربهة مي

ييالل ةييذل ال صييرس

اله ي هفييردت بهيير اللغيية

العربي يية ،ف ييإ َّ هطيرة يير يعفي ي ال ييي يية يالفق ييرء يا ي ييهجربة لمهطلب ييرت العص ييير الوقرفي يية
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يالفكري يية يال يرهي يية ،يذل ييك في ي إط ييرر الي ييدم المكرفي يية عل ييى امه ييداد الي يير ة الجغرافي يية

للييط العربي  ،بيل يلجميييع دييرر اإلييالم .فهيذل قيقيية مي
م هفكب طريق العلم يميضيعية البر وي .

قيرسق العليم

يفكرةيير إ

يالء شييدفهر ،ليهيير اليييردم ،ييييرير ا ةهمييرم بي ييدم لمهفيير
إ ا ةهمييرم برلعربييية ياعي ا
يال ف ييرا عل ييى كرامهه يير يي يييردههر يهق ييدمهر .يا امهه يير العربي يية ،يالهقلي ييل مي ي ش ييدفهر
يهف يههر ع الييردم ف ليطرفهر يف مرييرههر العلمية ،ةي امههر لألمة يييير بهير

ف ي ميييرلك الهبعييية يمهييري الهييد ر العلم ي يال ضييرر  ،مهميير كرفييت الشييعررات اله ي

هرفع ،لي األيبرب اله هفهعل.

شييك ،ليهيير الييرمالء ،ل لغهفيير العربييية هياجييل مشييكالت يصييعربر ،ف ي هعلمهيير

يهعليمهي يير ف ي ي اليقي ييت ال رضي يير ،يا م ةي ييذل المشي ييكالت يهلي ييك الصي ييعيبرت فرشي ييسة ع ي ي
الييريييرت الهعليمييية ،يالقصييير ف ي الب ييث يالييدر يهطيييير يي يرسل الهعليييم يليييرليبل،
يلييت فرشسة ع اللغة م

يث ة لغة  ...يا كرفت العردم قد جرت ،مع األيف،

على ه ميل اللغة العربية ليرار قصير لبفرسهر يه رذلهم ،يالهقليل م شدفهر.
فييإذا يقففيير قليييال عفييد ميضيييع ةييذل الفييديم "ا ردياجييية" ،فييف

فعفي بييل مي

يييث

الجيةر ،يجيد العرمية إلى جرفب اللغة الفصي ة  ....يل ةفرلك لغهي إ داةمر اللغية
الفصي ة ياأل رى اللغة العرمية .يايم يا ل ليهر الرمالء ل لقيل :إ ةيذا اليصيف،
يهييرجم الياقييع ،يقييد يجرفييب ال قيقيية ،ييصييبح مضييلال ،ف ي مفهيييم الييدار األجفب ي ،

الذ يفار إلى العربية م ال ررج لي يهعلمهر ابهداء  ...يكد م ةفرلك لكل مهعلم عرب
لغيية ه هلييف جيةري يرا ع ي اللغيية الفصييي ة ،لغيية الكهربيية ،ي يرايح بيفهميير ف ي الهعبييير ع ي
لفكررل يمشرعرل يمقهضيرت ال يرم الييمية.....

"فر ردياجية ف اللغية العربيية" مصيطلح يديث ،في هراوهير عبير هرري هير الطيييل

ب ميد ليل مي
 ...يعفدمر لد يل ةيذا المصيطلح في العصير ال يديث إليى العربيية ،كير
ل ُيلق ايال مي د هيل في اللغيرت الهي يفيد مفهير عليى د هيل ا صيطال ية في
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اللغ يية العربي يية .يربم يير ك يير ة ييذا مي ي لي ييبرب الهب ييري في ي فه ييم ة ييذل الا ييرةرم في ي اللغ يية

العربية.

فرلعربية شيدفهر شيد جمييع اللغيرت ال يية ،ييث ه هليف فيهير اللغية الهي هييهعمل

ف ي الكييالم ياله رطييب ع ي اللغيية اله ي هيييهعمل ف ي الكهربيية يالهييديي  ...فهفرلييك ديميير

يف جميع األديار الهرري ية لغة للكهربة ه هلف ع لغة اله رطب .يةيذا يصيدق عليى

اللغ يية العربي يية يعل ييى جمي ييع اللغ ييرت ال ي يية ليض يير .إذ إ اإلفي يير يي ييهعمل في ي اللغ يية
الم كييية لديات ل ييرى إلييى جرفييب األلفييرا .فهفرلييك ميير يص ي ب اللفايية م ي اإلشييررات
يهقرييم اليجل يمر ياهر عليل م اففعر ت إليى جرفيب مقهضيى ال يرل ياألجيياء الهي

ه يم على اله رطيب ،يمير هوييرل اليذاكرم ياألفكيرر الييربقة مي إي يرءات دالية هجعيل مي

األلفرا رمي ار للفهم ياإلفهرم.

يا لغية اله رطييب ةيذل ه هلييف ا هالفير كلييير عي ميير هعفييل "ا ردياجييية في اللغيية"

م معفى  ...ياذا كرفيت اللغية الم كيية

هعفي برلضيريرم اللغية العرميية  ...فمير ةي

ي ييديد اللغي يية العرميي يية  ...للييي ييت ةي ييذل العرميي يية اي ييرةرم هعهي يير اللغي يية الفصي ييي ة اله ي ي

هياضيعت عليييل األميية برعهبررةيير الصيييرم الموليى لهييذل اللغيية لي هلييك .فريييهقرلت ليييرليبهر
المرجيع

يقعدت قياعدةر الف يية يالصرفية يالبال ية  ...للم هك لغة قيري
يهراكيبهر .م
الرسي ليدى كهيرب اليي عفيد جميع القي آر الكيريم يهدييفيل  .....يةيذا األييليب اليذ

ي ييلكهل العربي يية ،ق ييد ي ييلكهل لغ ييرت األم ييم األ ييرى مو ييل اإلفجليري يية يالفرفي ييية يالريي ييية

ياأللمرفيية ي يرةيير  .....للييييت ةفرلييك ،في كي مل لميية مي األمييم ،ميييهييرت م هلفيية مي
الهعبييير ،هيييرير األيضييرع ا قهصييردية يا جهمرعييية لكييل طبقيية مي الطبقييرت ،يبرلهييرل
هيرير الهطير الوقرف يافهشرر الهعليم ف صفيف األمة اليا دم يالشعب اليا د.

ياذا للقيفيير فا يرم شييرملة علييى اليييط العرب ي  ،فجييد لفييل لييييت ةفرلييك لغيية علمييية

عربييية يا ييدم ،بييل لغييرت عرمييية عديييدم مهبرعييدم ف ي الفطييق يالهراكيييب يف ي المفييردات
يد

ههيير  ...يلكي يجييب ل

يغيييب عي األذةيير  ،ل جميييع ةييذل العرميييرت العربييية
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يفهامهيير يييط مهييي يشييدةر إلييى اللغيية الفصييي ة لغيية القي آر الكيريم  ...يلعفيير في ذلييك

فضع ليديفر على جيةر المشكلة ،يف اليقت ذاهل فههد إلى يبل العالج.

فييإ عييدد العرميييرت العربييية يهعييدى عييدد لقطييرر العريبيية بييل يهعييدى عييدد مفرطقهيير

يقييد يهعييدى عييدد مييدفهر يل يرسهيير ،يقبرسلهيير  ...يا َّ الجييرمع الي يييد الييذ يضييف عليهيير

طربع العربيية ،ةيي ذليك ال ييط اليذ يشيدةر إليى الفصيي ة .فرللغية الفصيي ة ةي الهي

هعطي ي لألم يية العربي يية ةييهه يير ،يةي ي فم يييذج لغ ييي ورب ييت مي ي
يالهراكيب ،يلكل ش
فرم يمهطير م يث المفردات ياأليرليب.
فييف

ي ييث الص ييرف يالف ييي

فييإذا ه ييدوفر ع ي كييير األميية العربييية لي ع ي ةيييية ل قطيير م ي لقطييرر العريبيية
فه ييدث عفهيير م ي

ييالل اللغيية العربييية الفصييي ة ي ييدةر .فه ي اللغيية الجرمعيية

المي دم ،إلى جرفب كيفهر لغة الفكر يالهعبيير عي دقيرسق المعيرف يااللهير .يا َّ فايرم
فر صيية للعرميييرت العربييية ،هييدلفر علييى لفهيير لغييرت داسميية الهغييير ياله يييل ،قربيير لي بعييدا

ع ي اللغيية الفصييي ة ،يفييق ف ييامي

هقييدم لمهفيير العربييية يه ررةيير م ي الهبعييية الييريييية

يالفكرية يالوقرفية  ....فرفهشرر الهعليم بيي جمييع طبقيرت األمية بلغية عربيية ييليمة ةيي
ي ييدل الييذ يرهفييع برللغيية العرمييية ف ييي ميييهيى اللغيية العربييية الفصييي ة ،فيفف ي عفهيير

المف ييردات الغريب يية ياأللف ييرا ال ش ييفة يالهراكي ييب ال يييعرم ،ييقه ييرب به يير مي ي ريف ييق اللغ يية

اليليمة الم كيية  ....يا طبيرسع األشييرء يفييامي

ال ييرم هقضي بيد لغية اله رطيب،

اللغة الم كية ،ه هلف ع ليرليبهر يهراكيبهر ع لغة الكهربية ،كمير ه هليف لغية العلييم

ع لغة اآلداب الففي .....

إفف ليهمي كم العذر ،ليهر اليردم ،إذا يقفت عفد ةذل القضية المهمة م قضرير

لغهفيير في العصيير ال ييديث ،ياففي لياوييق بدففيير يييفلهم

طريييق ال ييل فيميير هقدميفييل مي

د اريي ييرت ،يفيمي يير يعقبهي يير م ي ي هعليقي ييرت يمفرقشي ييرت ف ي ي في ييديهكم المبرركي يية .يقي ييد رهبي ييت
الميضيعرت اله يهعرن يالل لييرم الفيديم ،يفيق م يرير ليرييية هفهامهير جميعهير،

ية :
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"الهدري

برلعربية الفصي ة"

"ا ردياجية ف اللغة"
"العرمية يالفص ى"
يييف فعمل ،إ شرء اللل ،على طبرعة ةذل الب يث كرملة يفشرةر ،يجراكم اللل

ع العربية ير الجراء ،ياليالم عليكم ير مة اللل.

عمر ف 8991/4/38
* * *
يقد افهامت الفديم م

جليرت هفريلت مية م رير على الف ي الهرل :

اليوم األول (الثالثاء)
الجلية األيلى ،يميضيعهر" :العربية ف ال يرم العرمة الييمية" .يقد شررك فيهير:

الييدكهيرم شييردية الهييل مي جرمعيية اليرميييك ،بب ييث عفيافييل" :همويييل المعرفيية عفييد وفييرسي

اللغة ،هضميفرت يهيصيرت" .يقد للقت الب ث فيربة عفهر شقيقههر اآلفية عرهكة الهل.
 -الدكهير م مد راج الر يل م جرمعة اليرميك ،بب ث عفيافل" :الالفهرت ف

األرد م لعران الغربة اللغيية" .

يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير فصرت عبدالر م م الجرمعة األردفية
الجلية الورفية ،يميضيعهر" :الهدري

برلعربية الفصي ة" يشررك فيهر.

 -الدكهير عبدالفهرح ال مير م جرمعة مرهة ،بب ث عفيافل" :الهدري

برلعربية

الفصي ة ف جميع الم ار ل الهعليمية ضريرم لل فرا عليهر يإلبقرسهر ية".
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 -الييدكهير عميير اليرريي ي  ،الييييد عيييدم لبييي عيييدم م ي ي اررم الهربييية يالهعليييم،

برلعربي يية الفص ييي ة ،جه يييد يهيص يييرت" .يق ييد للق ييى

بب ييث عفياف ييل" :اله ييدري

الب ث ف الفديم الدكهير عمر اليرريي .

 الييدكهير م مييد العمييريرم مي جرمعيية اليرميييك ،بب ييث عفيافييل" :ا ردياجييية فياللغة ،يار يل الارةرم".

يقد لدار الجلية الدكهير م مد العمريرم.

اليوم الثاني (األربعاء)
الجلية األيلى ،يميضيعهر" :ا ردياجية ف اللغة" .يشررك فيهر:
 األيهرذ الدكهير فهرد المييى م الجرمعة األردفية بب ث عفيافل" :ا ردياجييةالعربية مر كر  ،يمر ةي كرس  ،يمر يفبغ ل يكي ".

 ال ي ييدكهير م م ي يييد ي ي ييف مي ي ي الجرمع ي يية األردفي ي يية ،بب ي ييث عفياف ي ييل" :ا ي ييرةرما ردياجية ف العربية بي المرض يال رضر".

 الييدكهير يييمير ايييهيهية م ي جرمعيية اليرميييك ،بب ييث عفيافييل" :ا ردياجييية ف ياللغة العربية".

يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير فهرد المييى.
*

*

* * *

الجلية الورفية ،يميضيعهر" :العرمية يالفص ى" .يشررك فيهر:
 -األيييهرذ الييدكهير ةرشييم ييير

الفص ى يالمر لة ال رضرم".

م ي الجرمعيية األردفييية ،بب ييث عفيافييل" :عربيهفيير

 األيهرذ الدكهير م مد بركرت لبي علي مي الجرمعية األردفيية ،بب يث عفيافيل:"بي العرمية يالفص ى".
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 ال ييدكهير م مي ييد ال ييرج ليي ييل م ي ي داسي يرم الهربيي يية يالهعلي يييم في ي يكرلي يية الغي يييثيالييفيييكي ،بب ييث عفيافييل " :لر في هعليييم اللغيية العربييية الفصييي ة ،موييرل مي

الف ي".

يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير ةرشم ير

.

اليوم الثالث (الخميس)
الجلية األيلى ،يميضيعهر" :لغة ييرسل اإلعالم" ،يشررك فيهر:
 األيهرذ الدكهير إبراةيم اليرمراس مي الجرمعية األردفيية بب يث عفيافيل "ميع لغيةالص رفة".

-

الييد هرك فصرر م جرمعة اليرميك ،بب يث عفيافيل" :لغية يييرسل اإلعيالم،

اليمرت يالهدويرات".

يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير م ميد إبراةيم.
يكيير يعقييب كييل ب ييث م ي ب يييث ةييذل الفييديم مفرقشييرت ميهفيضيية يشييررك فيهيير

ال ضير ،ية مفرقشرت ل فت ميضيعرت الفديم يليهمت ف فجر هر.

يقد افهام مداي ت الفديم ا عهقرد بد ا ردياجية ف العربية يضيع يير يايفي ،

ذلييك لفه يير هف ييرن عليف يير ل في ييهعمل فا ييرمي لغ ييييي في ي آ مع يير .ية ييي لم يير ي ييدعي

الهبصر فيل إلى جعل الهدف الرسيي للييرية اللغيية إرالهل يعير ف ي ي دم لغيية
هشقهر ا ردياجية.

الجلية الورفية ،قراءم الهيصيرت المقهر ة يمفرقشههر:
يف ييم ال مي

عقدت الفديم جليههر األ ييرم برسريية األييهرذ اليدكهير عبيدالكريم

ليف يية ،ي ض ييير لعض ييرء لجف يية الص ييير ة يالهيص يييرت الي ييردم :األي ييهرذ ال ييدكهير فه ييرد

الميييى يالييدكهير عبييدالفهرح ال مييير يالييييد عيييدم لبييي عيييدم .يقييد قي لر األيييهرذ الييدكهير
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فهييرد المييييى مشييريع الهيصيييرت المقهر يية .يشييررك ال رضييري ف ي مفرقشييههر ،فييدقريا
بعن الهيصيرت ياعهرضيا عليى بعين مفهير ،يلضيرفيا إليهير هيصييرت جدييدم .يافههيت

الفديم بعد فقر

علم ةردف إلى الصيرم الفهرسية الهرلية للهيصيرت:

 .8ا ةهمرم برلف ي العرب  ،يهييير ليرليب هدرييل ،لهقريبل إلى الطالب.
 .3ه رييير الكهييب المدريييية المقييررم ه ري ي ار لغيييير يبرسهيير م ي كييل طييد لغييي لي
طبرع .

 .2جعل اللغة الفصي ة لغة الهعليم ف جميع الم ار ل الهعليمية ف كل المقررات
الدرايية ،يل ي ر

كل معلم مهمر كرفت الميياد الهي يدرييهر ،عليى ييالمة

اللغة العربية هدرييير ي يا ار يكهربة.

 .4إعداد المدرييي األكفييرء إعيداد جييدا ،يمهربعية هيدةيلهم يهيدريبهم عليى الهعلييم
برللغة العربية الفصي ة.

 .5إيجرد ال يافر الهشجيعية لمدري اللغة العربية ف المدار يالجرمعيرت يلكيل
م يههم برللغة العربية ف مجرل عملل ،ييجيدةر لفار يكهربة.

 .6ال مد م طغير اللغرت األجفبية على اللغة العربية ،يم ار مههر لهير يالهيصيية
ب يد يبييدل هعليييم اللغييرت األجفبييية إ مييع بداييية الصييفيف اإلعدادييية أل هعليييم
اللغييرت األجفبييية ف ي المر ليية ا بهداسييية يييد ل الضيييم علييى اللغيية القيمييية م ي

فر ية ييرور هدوي ار يلبير على اهجرةرت الهالميذ ف ةذل المر لة.

 .9هيجيييل الد اريييرت اللغيي يية ف ييي د اري يية اللغيية الفصييي ة ،ييض ييع الب يرامج الهي ي
هجعل مفهر لغة مكهيبة ف

يرم الفر

لغة ميهعملة.

 .1هشجيع كليرت الهربية ياآلداب يالشريعة على اعهمرد مشريعرت يففذةر طلبههير
ههدف إلى معرلجة األمية يفشر اللغة العربية الفصي ة يهعريير اييهعمرلهر في

لييرط المعلمي ياإلعالميي يلسمة الميرجد ياليعرا يال طبرء.
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 .9جعل إهقر الفصي ة شرطر ف كل هعيي ليايفة إدارية لي كيمية.
 .81يضييع معجييم في للفييرا ال يييرم ال ضييررية يعهمييد الشييرسع ،ميير كيير لييل لصييل
في الفصييي ة لي ميير كيير معربيير علييى قيريييهر ،لي ميييه رجر مي ميياد المعجييم

القديم.

 .88هعريي ي ييب الهعلي ي يييم الجي ي ييرمع ف ي ي ي جميي ي ييع مجر هي ي ييل يميي ي ييهييرهل ،يايي ي ييه دام
المعجمرت اله لقرههير المجيرمع اللغييية العربيية يميرهمرات الهعرييب في إطيرر

برفرمج شرمل لهعريب الهعليم الجرمع .

 .83إفهرج ميلييالت هلفرريية ياذاعيية برللغية الفصيي ة لهعلييم المبهيدسي  ،يل يرى
لغيييرةم م ي ال رصيية يالعرميية ،هييى يفهشيير الييفمط اللغييي اليييليم ييشيييع علييى
لليييفة الفيير  .يال ييد م ي إذاعيية الميليييالت يالب يرامج برللغييرت العرمييية ،ي يياء

لكرفت لردفية لم يرةر.

 .82الهرام ييرسل اإلعالم المهفيعة برللغة الفصي ة ف كل مر هقدمل للفر .
 .84هعيييي مفشييو لغييي لي لكويير ف ي كييل داس يرم م ي دياسيير الص ي رفة ياإلعييالم
يه يييلى مراجعي ية فص ييي

البي يرامج اإل برري يية يالوقرفي يية ي يرة يير لض ييبطهر قب ييل

إذاعهه يير ،يك ييذلك هعي ييي مفش ييسي لغ ييييي في ي ال ييي اررات يال ييدياسر يالمريي ييرت
الريمية يال رصة يهيلي ضبط الهقررير يالمرايالت اله هصدر عفهر.

 .85هعريب الالفهرت يليمرء الم رل ،يكل يجيل اإلعال .
 .86هصييميم برفييرمج شييرمل لم ييي األمييية ،قييد يكييي م ي بعيين يجيييل هففيييذل ل

هعلم البفرت لمهرهه  ،ييعلم األبفرء آبرءةم ،يقد يكي م لياس ل ل يعليم كيل

مه رج ف المدرية ،يكل مه رج ف الجرمعة عشرم لش ر
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.

 .89هعيي لجفة لمهربعة ةذل الهيصيرت ميع الجهيرت ذات العالقية يجعلهير ميردم
لل ييار يالعمييل علييى ههيسية الاييريف المفريييبة يهصيدار الهشيريعرت الريييمية

اله هكفل هففيذةر.

يههيجييل اللجفيية اله ضيييرية للفييديم برلشييكر الجريييل للييرمالء الييذي ليييهميا ف ي رفييد

ةذل الفديم بب يوهم يمفرقشرههم.

يي مييد المشييرركي لمجمييع اللغيية العربييية األردفي يقيييم اللغيية العربييية يآدابهيير ف ي

الجرمعيية األردفييية مبردرههميير لعقييد ةييذل الفييديم ذات القيميية ال ييييية في
كمر ي مدي للمجمع ايهضرفهل الكريمة لهر يرعريهل ألعمرلهر.

يرهفيير اللغيييية،

يقيد قييرم المجمييع بإريييرل ةييذل الهيصييرت إلييى ي اررم الهعليييم العييرل يي اررات الهربييية

يالهعليييم يالمجييرمع اللغيييية العربييية يالمرييييرت العلمييية األ ييرى ،بغييية هعميييم فرسييدههر،

يلرفق بهر الريرلة الهرلية:

اليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل ،يبعد
فييرف ل لعلم األخ الكريم بدفل هيم عقيد فيديم مه صصية في قرعية مجميع اللغية

العربي يية األردفي ي في ي عم يير لي ييرم  32 -38فيي يير  ،8919بعفي ييا (ا ردياجي يية في ي
اللغة العربية) بدعيم م المجمع يقيم اللغة العربية يآدابهر ف الجرمعة األردفية.

يقد هيصلت الفديم إليى هيصييرت فرجيي ل هكيي موميرم ،هييهم في عيالج ايرةرم

ا ردياجييية يهعرييير مكرفيية اللغيية العربييية الفصييي ة ف ي ففييي

لبفرسهيير ،يرفييع ميييهيى

ليرليب هدرييهر يايه دامهر ف مجر ت ا يهعمرل الييم المهفيعة.

يافي ل هيفم ةييذل المفريييبة ألبعييث إلييى األخ الفرضييل بصيييرم عي ةييذل الهيصيييرت

عيييى ل

الفديم.

هجييديا فيهيير ي ي ار ييييهم ف ي ه قيييق األةييداف اله ي عقييدت م ي لجلهيير ةييذل
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يفقفر اللل جميعر للعمل ف يبيل دمة لغهفر العربيية الشيريفة ،لغية القي آر الكيريم،

يه قيق لةداففر يقضريرفر المشهركة.

يهفضليا بقبيل فرسق ا

هرام يالهقدير؛؛؛
رئيس مجمع اللغة العربية

ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها
في الجامعة األردنية
الدكتور عبدالكريم خليفة
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من منشورات مجمع اللغة العربية األردني
صدر ع المجمع الل الفصف األيل م ةذا العرم المفشيرات الهرلية:
 .8مصييطل رت يييالح الهفدييية ،يةييي الكهييرب اليييرد مي يليييلة المصييطل رت
العيييكرية اله ي لقرةيير المجمييع ،إذ لصييدر المجمييع مصييطل رت يييالح الجييي،
يمصطل رت يالح الهميي يالفقل ،يمصطل رت يالح المشرم ،يمصطل رت
ي ييالح الص يييرفة ،يمص ييطل رت ي ييالح المدفعي يية ،يذل ييك برلهع ييري م ييع بي يراء
عيكريي م القيات الميل ة األردفية ،يقع الكهرب ف إ دى يومرفي صف ة
م القطيع الكبيير ،ييشيهمل عليى عيدد مي المصيطل رت األجفبيية يمير يقربلهير
برللغة العربية ف مجرل يالح الهفدية.
 .3اللغة العربية يالهعريب ف العصر ال ديث ،هدليف األييهرذ اليدكهير عبيدالكريم
ليفة ،رسي المجمع ييهيدلف الكهيرب مي مقدمية يوالوية فصييل ي رهمية ،يقيع
ف مسهي يهيع يومرفي صف ة ييهضم معليمرت قيمة ع جهييد المجيرمع
اللغيييية العلمييية العربييية في دميية اللغيية العربييية بعرميية ،يمجمييع اللغيية العربييية
األردفي ب رصيية يم ييري ت هعريييب الهعليييم الجييرمع يالب ييث العلمي في ربييع
القيير األ ييير ف ي األرد  ،يهجربيية مجمييع اللغيية العربييية األردف ي ف ي هعريييب
الهعل يييم الج ييرمع  ،يهدةي ييل لعض ييرء ةيس يية اله ييدري الج ييرمع لله ييدري برللغ يية
العربية ،يييرسل هطيير اللغة العربية العلمية يدير الهيراث العلمي في هعرييب
العليم يالهقفيرت ،يهضم الكهرب آراء قيمة ياقه ار رت عملية ف يضع معجم
مي د أللفرا ال ضررم.
يييده يضييع ةييذا الكهييرب مفيييجمر مييع الفليييفة اله ي يفييرع عفهيير المجمييع
يمرداةر ال ر األكيد على جعل اللغة العربيية لغية العليم يالهقفييرت ال ديوية
ف جرمعرهفر العربية يمرييرهفر العلمية ،إذ هبفى المجمع مفيذ إفشيرسل مشيريع
هعريييب الهعليييم العلم ي الجييرمع  ،يقييد لصييدر ف ي ةييذا المجييرل يييبعة عشيير
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مرجعيير علمييير م ي ميييهيى اليييفهي  :األيلييى يالورفييية الجييرمعيهي ف ي الفيريييرء
يالكيميرء يالريرضيرت يعلم األ يرء يعلم طبقرت األرن.
يقد رفع المجمع بفي م مفشيراهل إلى صر ب الجاللة المليك ال ييي

المعام ،ييمي األمير ي  ،يل العهد ،يديلة رسي

اليرراء.

كمير بعيث بفيي مفهير إليى ي اررات الهعلييم العيرل يي اررات الهربيية يالهعليييم

يالجرمع ييرت العربي يية يالمفام يية العربي يية للهربي يية يالوقرف يية يالعل يييم يالمريي ييرت

العلمية ف اليط العرب .

يقد هلقى المجمع عددا م الريرسل اله هشيد بجهيد المجمع في مجيرل

هعريب الهعليم العلم الجرمع ي دمة اللغة العربية مفهر:

رسالة جاللة الملك الحسين المعظم
هلقييى المجمييع بكييل اعه يرار يف يير ،ريييرلة م ي الييدييا الملك ي الهرشييم

الع ييرمر به ييرري 8419/81/39ة ي ي المياف ييق 8991/6/32م ،هض ييمفت ش ييكر
صيير ب الجالليية الهرشييمية الملييك ال يييي المعاييم للمجمييع يهقييديرل لجهيييدل

اله يبذلهر ف

دمة اللغة العربية يفيمر يل فصهر:

سعادة الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
رئيس مجمع اللغة العربية األردني
ص.ب ( – )80731عمان
ه ية طيبة يبعد،
يي يرف ل لفقييل إلييى يييعردهكم شييكر يهقييدير صيير ب الجالليية الهرشييمية الملييك

ال يي المعام على إةداسكم جاللهل في ر م مفشيرات مجمع اللغية العربيية ،ميع
لطيب همفيرت جاللهل لكم بديام الهيفيق يالفجرح.
ياقبليا فرسق ا
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هرام،،،

رئيس الديوان الملكي الهاشمي

رسالة سمو األمير الحسن ،ولي العهد
كم ي يير هلق ي ييى المجم ي ييع ري ي ييرلة مي ي ي ي ي ييمي األمي ي يير ال يي ي ي  ،يليي ي العه ي ييد به ي ييرري
8419/81/34ةي الميافق 8919/6/31م يفيمر يل فصهر:
سعادة الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
ه ية طيبة يبعد:
فييي يرف ل لفق ييل لي ييعردهكم ييرل ه ي ييرت يلطي ييب همفي ييرت ص يير ب الي ييمي
الملكي ي يلي ي العه ييد المعا ييم يش ييكرل يهق ييديرل عل ييى جه يييدكم ال يي يرم الهي ي هب ييذليفهر
ياةي ييداسكم ليي ييميل فاي ييل اللي ييل مجميعي يية الكهي ييب القيمي يية ،راجيي يير ل يجي ييد المههمي ييي
يالم هصي بهذا الشد الفرسدم المرجيم مفهر.
مهمفير لكم ديام الهيفيق يالفجرح
ياقبليا فرسق ا

هرام،،،
مدير مكتب سمو ولي العهد
شهاب الدين ماضي

رسالة دولة رئيس الوزراء
هلقى المجمع الريرلة الهرلية م ديلية رسيي الييرراء اليييد رييد الرفيرع بهيرري
 34شيال 8419ةي الميافق  31ري ار 8991م .يفيمر يل فصهر:
سعادة األخ الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
رئيس مجمع اللغة العربية األردني /عمان
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ه ية طيبة يبعد:
هلقيت كهربكم رقم  131/5/1هرري  8919/6/82يمرفقة المفشيرات القيمة الهي

لصدرةر المجمع ديور المبيفة بكهربكم المشرر إليل.
لبع ييث لك ييم يلإ يييم لعض ييرء المجم ييع ب ييرل

الش ييكر يالهق ييدير مفية يير ب ييرلجهيد

المبرركيية اله ي هبييذليفهر ف ي مجييرل إو يراء لغهفيير العربييية ياع يرار مكرفههيير لليصيييل إلييى

الميقع المدميل لهصبح لغة الهدري

الذ هيه قل بي لغرت العرلم ال مية.

الجرمع يالب ث العلم  .يلهد ذ ديرةر المرميق

يفقكم اللل ييدد طركم
ياليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل
زيد الرفاعي
رئيس الوزراء
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بسم الله الرحمن الرحيم
مجمعي راحل
الدكتور أحمد ناجي القيسي
هلق ييى المجم ييع ري ييرلة مي ي األي ييهرذ ال ييدكهير ص ييرلح ل م ييد العلي ي  ،رس ييي

المجم ييع

العلمي ي الع ارقي ي  ،هض ييمفت فعي ي ال ييدكهير ل م ييد ف ييرج القييي ي  ،العض ييي العرم ييل في ي

المجمييع العلمي الع ارقي الشييقيق ،يالعضييي الميرارر في مجمييع اللغيية العربييية األردفي ،

الذ يافهل المفية ميرء ييم اليبت 8919/5/86م.

يقييد بعييث األيييهرذ الييدكهير عبييدالكريم ليفيية رسييي

مجمييع اللغيية العربييية األردف ي

ببرقية الهعرية الهرلية إلى األيهرذ الدكهير صرلح ل مد العل :

هلقيييت ببييرلغ ال يير فبييد يفييرم رميلفيير الييدكهير ل مييد ف يرج القيي ي  ،يافف ي بريييم

يايييم لعضييرء مجمييع اللغيية العربييية األردف ي ألهقييدم إليييكم يالييى رمالسفيير ف ي مجمعفيير

العلم العراق بد ر الهعرر  ،يرسال الميلى ،عر يجل ،ل يهغمد الفقيد بيايع ر مهل
يمهمفير لكم يلجميع الرمالء طيل البقرء ،إفر للل يافر إليل راجعي .

رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني
كميير بعييث رسييي

ال ار ل:

مجم ييع اللغيية العربييية األردف ي برلبرقي يية الهرلييية إلييى لي يرم الفقي ييد

لبعييث إليييكم بريييم يايييم لعضييرء مجمييع اللغيية العربييية األردف ي بييدعمق مشييرعر

ال يير ياأللييم لفقييد الرميييل المر يييم الييدكهير ل مييد فييرج القيي ي  ،ر مييل اللييل ر ميية
ياييعة ،يلييكفل فييييح جفرفيل ،يللهمكيم بعييدل جمييل الصيبر ياليييليا  ،ي

إ برللل.

ييل ي قيييم

رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني
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يفيمر يل فبذم ع ييرهل:
يلد المر يم الدكهير ل مد فرج القيي ف بغداد يفة 8989م ،لكمل درايهل
ا بهداسييية يالورفيييية يدار المعلمييي ف ي بغييداد ،يلهييم د اريييرهل الجرمعيية ف ي جييرمعه

طهي ار يالقييرةرم ،يمفهيير صييل علييى شييهردم الييدكهي ارل برهبيية الشييرف ،يهييربع عفريهييل
بدراية اللغة العربية يآدابهير ،يلورةير في الفررييية ميع اةهميرم ير

بيرلف ي العربي

يدر
يالهصيف ،يكر م لعالم ةذل العليم يل د مراجعهير المييوقي في العيراق ،م
ف ي دار المعلمييي العرلييية ،يكلييية اآلداب ،يكلييية الش يريعة يالجرمعيية الميهفص يرية،
يلشرف على عدد م الطلبة ف ب يوهم للمرجييهير ياليدكهي ارل ،يشيررك في هيدليف

عدد م الكهب المدريية ،كمر فشر عددا م األب رث يالدرايرت القيمة.

يليهم ف ال ركرت الفكرية يكر عضيا فعر في عيدد مي الجمعييرت األدبيية

يالفكرية ،يف عدد م اللجير العلميية ،كمير شيررك في عيدد مي ال لقيرت الد ارييية
يالفديات.

افه ييب عضييا في المجمييع العلمي الع ارقي يييفة  8961وييم جييدد افه ربييل يييفة

 ،8911يشيررك ييالل عضيييهل في عييدد مي لجيير المجمييع ،يكير

ريصيير علييى

ضير الجليرت يلداء الياجبرت.
كمي ي يير افه ي ي ييب عض ي ي ييا م ي ي يرار ار ف ي ي ي مجمي ي ييع اللغي ي يية العربيي ي يية األردف ي ي ي بهي ي ييرري

.8911/4/89
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"علم المصطلح"
افطالقيير مي إيميير المجمييع بضييريرم هعريييب الهعليييم العلمي الجييرمع  ،يهييييير

لمر فقل العلم يالهقفيرت ال ديوة إلى العربية ،ي رصر مفيل عليى هعريير مكرفية اللغية
العربي يية في ي

يرهف يير العلمي يية ،فق ييد لرى مجلي ي

المجم ييع ل يهيج ييل إل ييى الجرمع ييرت

العربييية يالمجييرمع اللغيييية العربييية يالمرييييرت العلمييية الم هلفيية في اليييط العربي

بييرقهراح هديييي

كريي للهيراث العربي  ،يكييي مي ضييم مفرةجييل ميييرقرت رصيية

بعلم المصطلح ،يفيمر يل ف

الريرلة اله يجههر المجمع إلى ةذل المرييرت:

اليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل ،يبعد:
فيإ لمهفيير العربييية هياجييل فيضير مي الهطيييرات العلمييية يالهقفيية ال ديويية في ةييذا

العصير ،يةيذا يفييرن عليى جرمعرهفيير العربيية يمجرمعفير اللغيييية يمريييرهفر العلمييية

ل هعمييل بكييل جييد لفقييل ميير يجييد م ي ةييذل الهطيييرات إلييى اللغيية العربييية ،يا إيجييرد

المقربييل العرب ي للمصييطل رت األجفبي ية يكييي ل ييد األي ي

الرسييييية اله ي هعهمييدةر

عملييية الفقييل ةييذل ،يا هراوفيير العرب ي اإليييالم يال ضييرر ار يير برلمص ييطل رت

العلميية في م هلييف مجير ت المعرفيية ،يا إيجيرد المقربييل العربي ي هييرج إليى د ارييية
ذكيية بميد رات هراوفيير يمقيدرم علييى اييه راجهر يدربيية عليى ا يييهفردم مفهير ،يمعرفيية

ليريييية بقياعييد يضييع المصييطلح ،يافطالقيير مي ذلييك كلييل فييإ مجمييع اللغيية العربييية
األردف  ،قد در ةذا الميضيع م م هلف جيافبل العلميية يالقيميية يهب ميي ليل لفيل
ضييريرم قيمييية ي رجيية مل يية همليهيير علييى لمهفيير الاييريف الراةفيية ،ييفرضييل عليهيير
هعدد مصردر المعرفة يا هالف لغرههر ،يالمجمع يةي يقدر الدير الكبير اليذ هقييم
بل الجرمعة ف إ يرء الهراث العلم لل ضررم اإلييالمية ال ارةيرم – فإفيل يهيجيل إليى

يييعردهكم بييرقهراح هديييي

كري ي لله يراث العلم ي العرب ي ف ي جييرمعهكم الميييقرم ،يل

يكييي م ي ضييم مفرةجييل ميييرقرت رصيية بعلييم المصييطلح ،عيييى ل يعمييل ةييذا
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اله ص

على إ فرء اللغة العربية برلمصطلح العلم العرب  ،يهيويق الصلة بي

يرفية إلييى اللغيية
األبفييرء يه يراث لجييدادةم ،يهيييهيل عملييية فقييل العلييم يالمعرفيية اإلفيي م
العربييية ،يهعرييير مكيير اللغيية العربييية في ففييي لبفرسهيير يهدكيييد قييدرههر علييى مياكبيية
الهقدم العلم ف كل مجر هل.

يافف ي ي ل هي ييفم المفريي ييبة ألبعي ييث إلي ييى الرميي ييل الك ي يريم بدطيي ييب ه يي ييره مهمفيي يير

لش صكم الكريم ميفير الص ة يالعرفية يلجرمعهكم الميقرم ديام الهقدم يا ردةرر.
يفقفيير الل ييل جميعيير في ي

دميية لغهف يير العربييية الشي يريفة يهراوفيير العربي ي اإلي ييالم

المجيد.
يهفضليا بقبيل فرسق ا

هرام،،،
رسي

المجمع

الدكهير عبدالكريم ليفة

-333-

مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير
جرت ف قرعة الفديات يالم رضرات ف مجميع اللغية العربيية األردفي مفرقشية

ريرسل الدكهيرال يالمرجيهير المقدمة م طلبة الدرايرت العلير ف الجرمعة األردفيية
ية :
 .8ريرلة مرجيهير بعفيا ( :األيهرذ اليدكهير إيي ق ميييى ال يييف  ،يييرهل
يآو ييررل) للطرلب يية جميل يية عب ييدالفهرح لب ييي ل ييب  ،يهدلف ييت لجف يية المفرقش يية مي ي

اليردم:
األيهرذ الدكهير عبدالر م ير

(المشرف)

رسيير

األيهرذ الدكهير ةرشم ير

عضيا

الدكهير رلد الكرك

عضيا

 .3ري ييرلة دكه يييرال بعفي ييا ( :الهش ي مييع في ي الش ييعر العبريي ي في ي القي يرفي ال ارب ييع
يال ي ييرم الهج ي ي يريي ) للطرليي ييب فر يي يير القض ي ييرم ،به ي ييرري 8919/5/2م،
يهدلفت لجفة المفرقشة م اليردم:

األيهرذ الدكهير م ميد اليمرم (المشرف)

رسيير

األيهرذ الدكهير عبدالكريم ليفة

عضيا

األيهرذ الدكهير م ميد إبراةيم

عضيا

األيهرذ الدكهير فهم جدعر

عضيا

 .2رييرلة مرجييهير بعفييا ( :شيرح القياعيد البصيرية ،ه قيقير يد اريية) للطرلييب
عرام شجراي  ،بهرري 8919/5/82م ،يهدلفت لجفة المفرقشة م اليردم:
الدكهير م مد ي عياد (المشرف)
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رسيير

األيهرذ الدكهير م مد بركرت لبي عل

عضيا

الدكهير م ميد يف

عضيا

 .4ري ييرلة مرجي ييهير بعفي ييا ( :ع ييررف العريفي ي  ،يره ييل يلدب ييل) للطرل ييب ف ييرير
ديرب ،بهرري 8919/5/31م ،يهدلفت لجفة المفرقشة م اليردم:
األيهرذ الدكهير عبدالر م ير

(المشرف)

رسيير

األيهرذ الدكهير ةرشم ير

عضيا

الدكهير رلد الكرك

عضيا

 .5ريي ييرلة مرجيي ييهير بعف ي ييا ( :الف ي ييرر األيي يييب م ي ي

فريي ييرت رجي ييم الكري ي ي

لميييي ي ييم  )8915 ،8914للطرلبيي ي يية ةرليي ي يية عب ي ي ييدالكريم يرص ي ي ييرت ،بهي ي ي ييرري
8919/5/2م .يهدلفت لجفة المفرقشة م اليردم:
األيهرذ الدكهير فبيل ال ير (المشرف)

رسيير

الدكهير عبدالجليل عمري

عضيا

الدكهير رر بيشة

عضيا
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