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

م، يقد مول المجمع األردف  ف  ةيذا الميرهمر رسيي  8991آذار  9شبرط إلى  32م  
 .ف  مجمع القرةرمي عضي عرمل ية ،الكريم  ليفةعبدالمجمع األيهرذ 

 يصدر ع  المرهمر عدد م  الهيصيرت يالقرارات مفهر:
يركيد الميرهمر هيصيييرهل الييربقة الهي  هييف  عليى ل  يكيي  الهعليييم في  مر لهيي   -8

الهعليم الجيرمع  يالعيرل  برللغية العربيية ليييم بيرلمهبع في  بعين البليدا  العربيية 
 الشقيقة.

ى هعليم قدر كرف م  القرآ  الكيريم  فاير  المرهمر بضريرم ال ر  عل  ييص -3
 يهاليم يهفييرا  ف  مرا ل الهعليم األيري .

ييصييييى المييييرهمر بييييد  يلهييييرم المدريييييي  فيييي  مر ليييية الهعليييييم األيرييييي  برللغيييية   -2
 الفصي ة ف  م هلف المياد  هى هعهردةر الفرشسة.

دب الميرهمر ليضير  برلعفريية بعيرن م هيررات مفهقيرم مي  الميدوير في  األ  ييص -4
العربيي  شيييعرا  يفويييرا  ميييع دراييييههر بعفريييية  رصييية لكييي  يهمويييل الهالمييييذ الصيييير ة 

 العربية اليليمة.

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

  ة  لجفبية فقط ب ريف عربية  فرار  عليى بهجفب كهربة األيمرء اله  ييص
 ا فهمرء العرب .
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ل رت العلميييية فييي  الييييط  طيركيييد الميييرهمر ضيييريرم العميييل عليييى هي ييييد المصييي  -6
بهكييي  ةيسية هيصيية ههييلى إدارم مركير للمعليميرت هييجل فييل   العرب  يييص

 جميع المصطل رت العلمية  يه دام اآللة ال ريبة.

ضعل المجمع م  مصطل رت ف  مجرل ال ريبرت المرهمر بفشر مر ي   ييص  -9
 هدف هي يدةر على امهداد اليط  العرب .باإللكهريفية 

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

يلي  فيييي  جميييييع لرجييييرء اليييييط  العربيييي  إلييييى ل  ر يييييدعي المييييرهمر القييييردم يالمييييي -9
رصيا على ل  هكي   طبهم الريمية يكلمرههم الميجهة إلى الجمرةير برللغة ي 

 ذلك م  لور برلغ ف  الهيجيل اللغي  اليليم.لالعربية الفصي ة لمر 

العلميية يالهعليميية الهي  يفههر المجمع ةيذل المفرييبة لييعل  ل  بعين الهيسيرت  -81
وييرا  مفهير ي  اللغة ر بت بمر يبق للمجميع مي  هيصييرت ييضيعت كر هعف  بش

 ف  ميضع الهففيذ.

 م8791الموسم الثقافي الخامس لعام 
 38اقعييية بيييي  م فييي  الفهيييرم الي 8991لقيييرم المجميييع ميييييمل الوقيييرف  ال يييرم  لعيييرم 

ياشييهمل علييى لربييع  ،م8991فيييير   81 - آذار 38ةييي، 8419شييعبر   31 –رجييب 
 م رضرات يفديم.

يم   ، ررج األرد  يدا لليشررك ف  ةذا المييم عدد م  العلمرء األفرضل م  
يفيييي  ميييير يليييي  ليييييمرء المشييييرركي  يعفييييريي   ،لعضييييرء مجمييييع اللغيييية العربييييية األردفيييي 

 م رضراههم يفديههم:

الميييدير العيييرم للمفامييية العربيييية للمياصيييفرت  ،األييييهرذ اليييدكهير ايييرفر الصيييياف .8
 "الهقفيرت ال ديوة ياللغة العربية". يعفيا  م رضراهل: ،يالمقريي  يربقر  
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"اللغية  :يعفييا  م رضيرهل ،مي  جمهيريية مصير العربيية ، ذ لفيير الجفيدراأليه .3
 جهة اللغرت األجفبية".االعربية ف  مي 

 األيهرذ لكرم اليدجرف ، مي  كليية الطيب، الجرمعية األردفيية، يعفييا  م رضيرهل: .2
 "المشرف  يالهمرين ف  الهراث الطب  اإليالم ".

"كهربة الهيرري   يم رضرهل: ،عجممعضي ال ،العرير الدير عبداأليهرذ الدكهير  .4
 المفهج يالفكرم". ،عفد العرب

ياألييييهرذ م مييييد الشيييريف  ،عضيييي المجميييع ،األييييهرذ اليييدكهير م مييييد إبيييراةيم .5
"دير اإلعالم في  إشيرعة اللغية  فديم بعفيا : ،ياأليهرذ ل مد العفرف  م  األرد 

 العربية الفصي ة".

 رب  ر .يييقيم المجمع بفشر ميضيعرت ةذا المييم ف  كه
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 "بسم الله الرحمن الرحيم"

 انمّ ندوة ع

 "الرموز العلمية وطريقة أدائها باللغة العربّية"
 يمشيرركة مجميع اللغية  ،بدعيم م  اه رد المجرمع اللغيية العلميية العربيية

عقييييدت فييييديم "الرمييييير العلمييييية يطريقيييية لداسهيييير برللغيييية  ،العربييييية األردفيييي 
-39الفهيرم  ألردفيية الهرشيمية" في العربية "في  عمير " عرصيمة المملكية ا

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

   افهه ييت الفييديم فيي  مقيير مجمييع اللغيية العربييية األردفيي  اليييرعة الهريييعة
 ،كرفي  الورف  39جمردى األيلى/  39يالفصف م  صبرح ييم الوالورء 

يكبييييرر  ،ء العييييربي ضييييرةر بعيييين لعضييييرء ال كيميييية األردفييييية ياليييييفرا
 ،يلعضيرء مجميع اللغية العربيية األردفي  ،الش صيرت الريمية يالجرمعيية

ياه يييرد الجرمعيييرت العربيييية يعيييدد كبيييير مييي  لييييرهذم الجرمعيييرت األردفيييية 
يعيييدد ميييي  ال بيييراء المه صصيييي  مييي  بلييييدا   ،اإلعيييالمي يرجيييرل الوقرفييية 
 عربية م هلفة.

 ويييم كلمييية  ،ر ال كييييمبيييدلت جليييية ا فههيييرح بيييهاليم مبرركييية مييي  آ  اليييذك
رسييي  اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية  ،األيييهرذ الييدكهير إبييراةيم مييدكير

األمييييي  العييييرم  ،األيييييهرذ الييييدكهير مهييييد  عييييالم ليللقرةيييير مفديبيييي ،العربييييية
يفرسيييب مجميييع اللغييية العربيييية  ، ه يييرد المجيييرمع اللغييييية العلميييية العربيييية

أليهرذ الدكهير إبيراةيم لاريف قرةرم  رلت دي   ضير ا فارا   ،برلقرةرم
  ليل مر لبدل بل ةي ل  ليجل بريم اه رد المجرمع  إ" :. يجرء فيهرمدكير

يرفر للمرم إاللغيية العلمية  رل  الشكر إلى المجمع األردف   يهضرفهل 
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يميير لجييدرةر  ،يميير ل يجفيير إلييى ةييذل اللقييرءات ،الورفييية  ييالل يييفيات قليليية
 ف  هطيير اللغة يالفهين بهر...

ي رففي  ل  لفعيى إليى فيديهفر ةييذل شيي ر  جلييال  ةيي المر ييم  يييف  ي 
...  ... هغمدل اللل بر مهل يبح الذ  كفر على ميعد معل ف  ةذل الفديم

ي  شييك لفكييم هيافقيييفف  علييى ل  فبعييث بريييم ةييذل الفييديم عييراء لمجمعييل 
 يأليرهل.

 ،  الرمييييير العلمييييية بييييرب ميييي  لبييييياب لغيييية العلييييمإاليييييردم الييييرمالء: 
 ييييييي  جميعييييييير  جرةيييييييدي  فييييييي  إ ييييييييرء ةيييييييذل اللغييييييية يهغيييييييذيههر الغيييييييذاء يف

يفيييي  هعليمفيييير  ،يف يييي  فيييي   رجيييية إلييييى ذلييييك فيييي  هعليمفيييير العييييرم ،الييييالرم
يفيييييييي  مراكيييييييير ب يوفيييييييير  ،بييييييييل فيييييييي  لكرديميرهفيييييييير يمجرمعفيييييييير ،الجييييييييرمع 
... ييقيييييييف مجميييييييع القيييييييرةرم عفيييييييد الرميييييييير العلميييييييية يقفيييييييرت  يمعرملفييييييير
ديهفر صييييييرم مهكرملييييية هعييييييل .. يةييييير ةيييييي ذا اليييييييم يقيييييدم لفييييي.مهال قييييية 

يقيييييدم مجمييييييع  ،عليييييى الياقيييييع فييييي  اليييييدر  العلميييييي  لي الكهيييييرب المرليييييف
يلملفييييييير  ،يةرهييييييير  الصييييييييرهر  لميييييييرمكم ،عمييييييير  الشيييييييقيق صييييييييرم ل يييييييرى

 ..".. فيهمر إلى كلمة يا دم يرل  يياءالفديم كبير ل  هفهه  

  رسييي  مجمييع اللغيية العربييية  ،الكريم  ليفييةعبييدوييم للقييى األيييهرذ الييدكهير
ي   ،  قضيية هعرييب الهعلييم في  جمييع مرا ليلإجرء فيهير " األردف  كلمة

لصيبح مطلبير  ألمهفير مي  لقصيرةر  ،ييمر الهعليم الجرمع  يالب ث العلمي 
إذا شييسفر ل   ،ي  الهبييرطر فيي  هففيييذل ،ي  يجييير الهييردد فيييل ،إلييى لقصييرةر

  بفييرء ففهقييل ميي   رليية الهبعييية إلييى  رليية المشييرركة األصييلية يالمبدعيية فيي
 ال ضررم المعرصرم.

إ  فقييييل كهييييرب فيييي  الريرضيييييرت لي الفيريييييرء لي الكيميييييرء إلييييى اللغيييية 
  يعف  هعريب ةذا العلم لي ذاك  ،مع ايهعمرل الرمير األجفبية ،العربية
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 ريبية الرييم ياللفيا ياإلي يرء ...  ،ذ هبقى ةذل الرمير األجفبيةإ ،الكهرب
فايرم كرميل  ،لم ييضع  هى اآل  يافطالقر  م  لةمية ةذا الميضيع يلفل

عيييدم فقيييد فيييدب المجميييع مفيييذ  ،يمهكرميييل للرميييير العلميييية برللغييية العربيييية
عيييالم المه صصيييي  فييي  الريرضييييرت ييييفيات مجميعييية مييي  األييييرهذم األ

يعكييف  ،يالفيريييرء يالكيميييرء ليضييع فاييرم للرمييير العلمييية برللغيية العربييية
وقية عميقية بقيدرم اللغيية اليرمالء الكيرام عليى ةيذا المشيريع ب ميير  كبيير ي 

 يبجهد لم يعرف الهياف ... ،العربية

يكر  مجل  اه رد المجيرمع اللغييية العلميية العربيية قيد قيرر في  الجليية 
برسريية األييهرذ الجلييل المر ييم  ،اله  عقدةر برلقرةرم قبيل  ييال  عيرمي 

ل  يعقييد اه ييرد المجييرمع  ،ر مييل اللييل ر ميية يايييعة ،األيييهرذ  يييف  يييبح
فييل لشييرف كبييير لمجمعكييم األردفيي  ا  ي  ،رصيية لدراييية ةييذا المشييريعفييديم  

 يلبلدكم األرد  الصربر الصرمد ل  ييهضيف ةذل الفديم.

 يييرسال   ،إففي  لر ييب بكييم ليهيير الييرمالء الضيييف فيي  مجمعكييم يفيي  بلييدكم
يل  ييفقفيير جميعيير  فيي   دميية لغيية لمهفيير  ،ل  ي فاكييم ،الميييلى عيير يجييل

ل ضييير قييراءم الفره يية علييى ريح المر يييم يهراوهيير المجيييد". يطلييب ميي  ا
 ر مل اللل. ،األيهرذ  يف  يبح

   كر  م  المقيرر ل  يشيررك في  ةيذل الفيديم األييهرذ اليدكهير م يي  اليدي
إ  ل   ،صييييربر المييييدير العييييرم للمفاميييية العربييييية للهربييييية يالوقرفيييية يالعليييييم

 لهرلية:يقد بعث إلى المفهدي  برلبرقية ا ،اريفر  قرةرم  رلت دي   ضيرل

 رسي  مجمع اللغة العربية األردف : ،الكريم  ليفةعبد"األخ الدكهير 

فييييي     هلقييييييت دعييييييم اليييييدكهير ميييييدكير ل ضيييييير ملهقيييييى عمييييير  ،ه ييييييره 
 ييييييم كيييييل الهيفييييييق. لييييي  لهمكييييي  مييييي  م، لهمفيييييى لكيييييم يلإ39/8/8919

 ال ضير ألف  يدجرى عملية جرا ية ف  العي  ف  الريرن.



 -333- 

 م هقيمي  عليل برلقدرم يالكفرية".لكم كل الفجرح ف  عمل عاي

 يقد هليت البرقية ف  جلية ا فههرح.

 يبعث المفهدي  برلبرقيرت الهرلية: -

رسي  اه رد المجرمع اللغيية العلمية  ،برقية إلى األيهرذ الدكهير إبراةيم مدكير -ل
 العربية يفصهر:

عميير  يفهقييدي  "المجهمعييي  الييييم فيي  اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية العربييية فيي  
يفبعيث إلييك ل لي   ،يهضف  علييل مي  فضيل علميك ، ضيرك لهرل  اجهمرعهم
 ."مع ه يرهفر جميعر   ،األمرف  بشفرء هرم يريع

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

ليييم في  اه يرد المجيرمع اللغييية العلميية العربيية في  عمير  "لقد شعر المجهمعي  ا
يةييم يرييييلي  إلييييك بدصيييدق الهمفييييرت بييييريع  ،ب لييي مكرفيييك بيييي  قيييردم المه يييدوي 

 مع  رل  ه يرههم". ،الشفرء الكرمل

 يفصييهر: ،فرسييب رسييي  مجمييع دمشييق ،برقييية إلييى األيييهرذ الييدكهير شييركر الف ييرم  -ج
المفعقييد الييييم فيي  عميير  يشييعر بغيييرب  ،العربييية "اه ييرد المجييرمع اللغيييية العلمييية

رسيييي  مجميييع  ،ةيييي المر ييييم اليييدكهير  ييييف  ييييبح ،عضيييي عاييييم مييي  لعضيييرسل
بعييث للمجمييع الشييقيق لصييدق عبييررات العييراء فيبريييم ال رضييري  جميعيير   ،دمشييق

جرال اللل هعرلى  ير الجراء ع  فضرلل المهياصل في   دمية اللغية  ،برلفقيد الكريم
 العربية".

لريييلت برقييية ل ييرى إلييى ليييرم المر يييم األيييهرذ الييدكهير  يييف  يييبح، ةييذا  كميير
 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 فيي  ففييييهم جميعيير  

 العربية".لعام الهقدير ل دمرهل الصردقة للغهفر 

 فه ييرب رسييي  للفييديم صيييرم عقييد المفهييدي  جلييية إجراسييية يبعييد ايييهرا ة ق
رسيي  مجميع اللغية  ،الكريم  ليفيةعبيديقيد رشيح األييهرذ اليدكهير  ،يمقرر عرم لهر
األميييي  العيييرم  ه يييرد المجيييرمع  ،األييييهرذ اليييدكهير مهيييد  عيييالم ،العربيييية األردفييي 

 ،رسيييير  للفييديم ،مييع اللغيية العربيية برلقييرةرماللغييية العلمييية العربييية يفرسيب رسييي  مج
كميير رشييح األيييهرذ الييدكهير مهييد   ،ييافييق المفهييدي  برإلجمييرع علييى ةييذا الهرشيييح

عضيي مجميع اللغية العربيية  ،األييهرذ اليدكهير ةميرم  صييب ،رسيي  الفيديم ،عالم
 مقررا  عرمر  للفديم. ،يرسي  قيم الفيريرء ف  الجرمعة األردفية ،األردف 

الفييديم جييديل لعمرلهير يللمييف المفهييدي  ويالث لجيير  مه صصيية ههيييلى لقيرت 
يالمال ايرت  ،دراية مشريع مجمع اللغية العربيية األردفي  للرميير العلميية العربيية

يا قهرا ييرت الهيي   ملههيير اليفيييد ميي  بالدةيير لي الهيي  لريييلت إلييى الفييديم يا هفييرق 
 على مر ا هلف فيل بشدفهر.

 ،ه بيت كيل لجفية مه صصية رسييير  يمقيررا  لهيريف  جلية العمل األيليى اف
 يهيرع المشرركي  على ةذل اللجر   يب الهرهيب الهرل :

 الرياضيات: جنةلل( 

رسيي  اللجفية/ معهيد المياصيفرت بهييف   ،األيهرذ الدكهير م مد الييييي  .8
 يكلية اآلداب يالعليم اإلفيرفية/ جرمعة هيف .

اللجفيية/ جرمعيية القييرةرم/  رقيير م ،األيييهرذ الييدكهير بييديع هيفيييق م مييد  ييي  .3
 مصر.

 الدكهير ل مد بي بير/ جرمعة ةيار  بيمدي  للعليم يالهكفيليجير/ الجراسر. .2
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 الييد ل مد عومر  عبداللل/ جرمعة القد  المفهي ة/ األرد . .4

 دري   ليل/ لكرديمية المملكة المغربية/ المغرب.إاأليهرذ  .5

 ير/ اليعيدية.العر عبدالدكهير يرلم ل مد ي رب/ جرمعة الملك  .6

 المجيد فصير/ مجمع اللغة العربية األردف / األرد .عبداأليهرذ الدكهير  .9

 الييد عيدم لبي عيدم/ يرارم الهربية يالهعليم/ األرد . .1
 لجنة الفيزياء:ب( 

األيهرذ الدكهير م ميد م هرر، رسي  اللجفة/ جرمعة القيرةرم يمجميع اللغية  .8
 العربية برلقرةرم/ مصر.

 ،المقيييرر العيييرم للفيييديم/ الجرمعييية األردفيييية ،هير ةميييرم  صييييباألييييهرذ اليييدك .3
 يمجمع اللغة العربية األردف / األرد .

يجرمعية  ،مقيرر اللجفية/ جرمعية اليرمييك/ األرد  ،الدكهير م ميد الكيف   .2
 البهريل يالمعرد / المملكة العربية اليعيدية.

 قرةرم/ مصر.األيهرذ الدكهير ييد رمضر  ةدارم/ مجمع اللغة العربية برل .4

 اليالم يعقيب  يث/ جرمعة اليرميك/ األرد .عبدالدكهير  .5

 الرريف ل مد لبي كبير/ يرارم الهربية يالهعليم/ األرد .عبد  المهفد .6

العرير/ عبيييييدالمرم / جرمعييييية المليييييك عبيييييداألييييييهرذ اليييييدكهير م ميييييد ل ميييييد  .9
 اليعيدية.

 الييدم مفى مهيرر/ يرارم الصفرعة يالهجررم/ األرد . .1

 الكيمياء: لجنةج( 
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 مقرر اللجفة/ جرمعة اليرميك/ األرد . ،الدكهير يلطر  هيفيق لبي عراب  .8

 يرارم الهربية يالهعليم/ األرد . ،الييدم جهرد فير  الهدم  .3

 الدكهير رب   بشهري / جرمعة القد  المفهي ة/ األرد . .2

 الدكهير فه   الملكري / جرمعة اليرميك/ األرد . .4

  / المدرية العلير لأليرهذم/ الجراسر.الدكهير م مد الطيب يعداف .5

يذلييك برسرييية  ،ل الجليييرتجيييقييد عملييت لجفهيير الفيريييرء يالكيميييرء معيير  فيي   ،ةييذا
 األيهرذ الدكهير م ميد م هرر.

 لجنة الصياغة:د( 
 لمر لجفة الصير ة فقد هكيفت م  اليردم: 

 رسي  لجفة الريرضيرت.

 يرسي  لجفه  الفيريرء يالكيميرء.

 (.جر  الوالث )الريرضيرت يالفيريرء يالكيميرء( يالمقرر العرم للفديم )رسيير  الل  يمقرر 

 ،هفضييل رريييرء اليفيييد المشييرركة –الييييم الوييرف  للفييديم  –يفيي  ييييم األربعييرء 
يرسي  مجمع اللغة العربية األردف  ياألمي  العرم للمجميع ياألميي   ،يرسي  الفديم

ليييى اليييدييا  الملكييي  للهييييجيل فييي  ييييجل العيييرم المييييرعد للمجميييع األردفييي  برييييررم إ
 الهشريفرت الملكية.

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

 ف  اليقت الم دد.

 بحوث الندوة:* 
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 كرفت على الف ي الهرل : ،للقيت لوفرء افعقرد الفديم والوة ب يث

الييييييييييييرعة                      ،39/8/8991 ةيييييييييييي،8419جميييييييييييردى األيليييييييييييى  39اليييييييييييييم األيل  (ل
 ،( ب ييث للييدكهير م ميييد م هييرر عضييي مجمييع اللغيية برلقييرةرم6،45 -5،31)

 يمرههر يمفرداههر يرميرةر". ،يعفيافل "اللغة العربية

 ،8991ي  الويييييرف  / كيييييرف31 ،ةيييييي8419جميييييردى األيليييييى/  31اليييييييم الويييييرف   (ب
( ب ييييث للييييدكهير ييييييد رمضيييير  ةييييدارم/  بييييير بلجفيييية 6،45 -5،31اليييييرعة )

"المصطلح العلمي  بيي  الهرجمية  الفيريرء بمجمع اللغة العربية برلقرةرم يعفيافل:
 يالهعريب".

 ،م8991كييييرفي  الوييييرف   39 ،ةييييي8419جمييييردى األيلييييى  39ييييييم الورلييييث ال (ج
 بييييييييير  ،فيييييييييق بيييييييديع  ييييييييي ( ب ييييييييث لليييييييدكهير هي 5،85 -4،11الييييييييرعة )

"بعييين قضيييرير هعلييييم  :يعفيافيييل ،الريرضييييرت بمجميييع اللغييية العربيييية برلقيييرةرم
 الريرضيرت ف  اللغة العربية".

يلعقبييت كييل ب ييث مفرقشيية عرميية شييررك فيهيير ال ضييير يهميييرت بيييرلهعمق 
يالميضيييييعية يال يييير  علييييى دعييييم مييييييرم الهعريييييب يضييييمر  فجر هيييير بعرميييية 

 كرمل للرمير العلمية العربية ب رصة.يالهدكيد على يضع مشريع مه

يلقرت فيهر الهقريير  ،يف  ميرء الييم الورلث عقدت الفديم جليههر ال هرمية
 الفهرس  لفهرسج لعمرلهر.

رسيييي  مجميييع اللغييية العربيييية  ،الكريم  ليفيييةعبيييدويييم للقيييى األييييهرذ اليييدكهير 
  لييل كلميية شييكر فيهيير اليفيييد المشييرركة لميير قدمهييل ميي  عمييل جييرد كيير ،األردفيي 

يل  ةييذل  ،لكبيير األويير فيميير هيصييلت إليييل ةييذل الفييديم ميي  فهييرسج علمييية مهميييرم
الفديم قد يضعت "األي  المهيفة لبداية مر لة ل رى لهذا العمل العلم  المهيم 

 يال طر فيمر يهرهب عليل م  فهرسج ف   يرم لمهفر العربية". ،ف   د ذاهل
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 فديم ا ههرم الفديم.رسي  ال ،وم لعل  األيهرذ الدكهير مهد  عالم

 يفيمر يل  المبردئ العرمة يالهيصيرت اله  هيصلت إليهر الفديم:

 
 ة:المبادئ العامّ 

اه ييذت الفييديم مشييريع  مجمييع اللغيية العربييية األردفيي  يمجمييع اللغيية العربييية   .ل
 ،برإلضييرفة إلييى الييرديد الييياردم ميي  الهيسييرت العلميميية العربيميية األ ييرى ،برلقييرةرم

د للرممير العلمية العربيمة.ليرير  ليضع الم  شريع المي م

 اعهمدت الفديم مبدل الهعريب الشرمل للرممير العلمية يفقر  لألي  الهرلية:  .ب

اييييه دام ال يييريف العربيمييية ا عهيرديييية لهموييييل الكميميييرت يالي يييدات الفيريرسيييية  .8
 يالكيميرسيمة.

 ف الييفيرف م ايه دام ال ريف األبجدية العربيمة ف  الريرضيرت )بريهوفرء ال ير  .3
s .)لرمر  كريفكر يديراك 

اليييذ  يهفييق مييع لصييييل  ،مراعييرم ا هيييرر الشييكل ا عهييييرد  لل ييريف العربيميية .2
 ال طم العرب م يمع آ ت الطبرعة المهيافرم.

ميع مراعيرم  ،ايه دام لشكرل م يمرم لل ريف العربيمة ا عهيردية عفد الضمريرم .4
 عدم المير  بجيةر ةذل ال ريف.

هرح م  لشكرل لل ريف ف  مشريع مجمع اللغة العربية األردف  اعهبرر مر اق .5
كمييير يمكييي   ،للرميييير العلميمييية العربيمييية رصييييدا  يمكييي  اييييه دامل عفيييد ال رجييية

 اإلضرفة إليل.

ةذا، يقد اييه دمت لجفية الريرضييرت األشيكرل المقهر ية في  المشيريع األردفي  
 يمر يليهر(: 9) 
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 المجميعة الهفدييمة العردمية. .ل

فة.المجمي  .ب  عة الهفدييمة المجيم

 المجميعة المعقيفة العرديمة. .ج

 مجميعة ا بهداء العرديمة. .د

يةييي  مجميعييية  ،مجميعييية ه يييلم م يييلم المجميعييية المقطيعييية العرديمييية  ةيييي. 
ال ييريف الممييديدم )ل  هلييك الهيي  يل ييق بهيير جميعيير   ييرف األلييف(. لميير 

فقييط لل ييريف  شييكرل ا عهيرديييةيريييرء يالكيميييرء فقييد الهرمهيير برأللجفهيير الف
 العربيمة.

 توصيات الندوة وقرارتها:
جييييار ايييييه دام ل م ميييي  يليييييله  األرقيييرم المهييييدايلهي  فيييي  المشييييرق يالمغييييرب  .ل

 العربيمي  برعهبررةر عربيمهي .

ميع قليب اليبعن مفهير عفيد اللميريم لمييريرم الكهربية  ،ايه دام اإلشررات الدميليية .ب
   إلى الشممرل.يم  اليم

 مليرت يالمعرد ت كرفمة م  اليمي  إلى الشمرل.كهربة العالقرت يالع .ج

اعهبييرر ةييذل الفييديم مجييرمد مفطلييق لفييديات ل ييرى ديرييية فيي  ةييذا المجييرل يميير  .د
 يهمصل بل م  مجر ت كرلم هصرات.

يمية عربيمة يردت ف  المشريع المي فشر مر اهمفق عليل م  رمير عل -ةي د المرفيق  م
 لقصيى.عة ار لييع فطرق ف  اليط  العرب  برليم على 
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 اتحاد المجامع اللغوّية العلمّية العربّية

 جدول أعمال

 ندوة الرموز العلمّية

 ةي8419جمردى األيلى  39 -39

 م8991كرفي  الورف   39 -39                       

 جمادى األولى 79الثالثاء 

 كانون الثاني 79        

 جلية ا فههرح (88،11 -9،21اليرعة )

 دكهير رسي  اه رد المجرمع  اللغيية.كلمة األيهرذ ال -

 كلمة األيهرذ رسي  مجمع اللغة العربية األردف . -

 إعال  ليمرء اللجر  الففية. -

  فل شر . -

 (8،21 -88،21اليرعة )

 (2،11 -8،21اليرعة )

 (5،11 -2،21اليرعة )

 (6،45 -5،31اليرعة )

 الجلية األيلى للجر  المه صصة

 ايهرا ة  داء

 للجر  المه صصةالجلية الورفية 

"اللغة العربيية، ييمرههر يمفرداههير   الم رضرم  األيلى، يعفيافهر:
عضيييي مجميييع اللغييية العربيييية يرميرةييير" لليييدكهير م مييييد م هيييرر 

 برلقرةرم
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 جمادى األولى 71األربعاء 

 كانون الثاني 71        

 الجلية الورلوة للجر  المه صصة (88،11 -9،21اليرعة )

 الجلية الرابعة للجر  المه صصة (8،21 -88،21اليرعة )

 ايهرا ة  داء (2،11 -8،21اليرعة )

 الجلية ال هرمية للجر  المه صصة (5،11 -2،21اليرعة )

"المصييطلح العلميي  بييي  الهرجميية  الم رضييرم الورفييية، يعفيافهيير: (6،45 -5،31اليرعة )
 بيييير بلجفييية الفيرييييرء  ،يالهعرييييب" لليييدكهير يييييد رمضييير  ةيييدمارم

 مجمع اللغة العربية القرةرم.ب

 جمادى األولى 77الخميس 

 كانون الثاني 77         

 اجهمرع لجفة الصير ة (8،21 -9،21اليرعة )

 ايهرا ة  داء (2،11 -8،21)اليرعة 

"بعيين قضييرير هعليييم الريرضييييرت  الم رضييرم الورلويية، يعفيافهيير: (5،85 -4،11)اليرعة 
رت يع  ييييي ،  بييييير الريرضيييييفيييي  اللغيييية العربييييية" للييييدكهير بييييد

 بمجمع اللغة العربية برلقرةرم

 قرارات يهيصيرت. -الجلية ال هرمية (5،21اليرعة )

 جمادى األولى 03الجمعة 

 كانون الثاني 03        

ر لييية إليييى األ ييييار الشيييمرلية لرييييررم لضييير ة الصييي ربة،  فلييية  صبر ر ( 1اليرعة ) 
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 ليرميك.هكريمية بدعيم م  عطيفة رسي  جرمعة ا
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 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 

 يث هكي  العرميية لي صييغة مقرربية لهير  ،اجية اللغيية اله  فعيشهرمشهرك بد  ا ردي 
.. هرد  إليى صيدع في   على  ي  هكي  الفص ى ة  لغة الكهربة ،ة  لغة المشرفهة

ةييدار للطرقيية الهربيييية ،البفييية الوقرفييية ي يييرم داسميية فيي  األدب  ،يمعرفييرم ذةفييية برلغيية ،يا 
يعوييرم فيي  طريييق فشييرةر فيي   ،ألبفرسهييريهعويير فيي  هعليييم العربييية  ،القصصيي  يالمييير  

 العرلمي .

ورلييييث ت لعمييييرل ةييييذل الفييييديم والويييية ليييييرم مهيالييييية ميييي  ييييييم الوالوييييرء القيقييييد ايييييهغر 
م  هييى 8919ةييي ال ييرد  يالعشييري  ميي  فيييير  عييرم 8419يالعشييري  ميي  شييعبر  يييفة 

الورلث يالعشري  م  فيير   ،ةي8419شعبر  يفة  ييم ال مي  ال رم  يالعشري  م 
 م.8919رم ع

رسييي  مجمييع اللغيية العربييية  ،الكريم  ليفييةعبييديقييد افهييهح الفييديم األيييهرذ الييدكهير 
بكلمة جرمعة دعر فيهير  ،رسي  قيم اللغة العربية يآدابهر ف  الجرمعة األردفية ،األردف 

 .رم بي يدم لمهفير ييييردههر يهقيدمهرإلى ا ةهميرم برللغية الفصيي ة اةهمرمير  يييرير ا ةهمي
   فصهر:يفيمر يل

 ييداه  يرده  ،ليهر الرمالء الكرام

 يبعد، ،اليالم عليكم  ير مة اللل يبركرهل
 ،في  ةيذل الفيديم ،فإفَّل لشرف كبير ل  لر ب بكم ف  مجمع اللغة العربية األردفي 

. يقد فشدت فكرم عقد ةذل الفديم ف  قيم اللغة العربية ديم ا ردياجية ف  اللغة العربيةف
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 ،قيرميير  مفيييل برلياجيييب ،يكيير  مييي  الطبيعييي  ل  ي هضييفهر مجمعكيييم ،ييييةبرلجرمعيية األردف
  ييفة يه ية للجرمعة األردفية يقيم اللغة العربية فيهر في  ذكيرى ميرير  مي ش يعشيري

ل لقييييرمهرعليييى هدييييي  جرمعهفييير العهييييدم يلصيييبح اآل   ،. يكييير  قييييم اللغييية العربيييية ليم
فيي  هييرري   ليل شييهردم دكهيييرااليييبق فيي  مف ييل ألالقيييم الراسييد الييذ   ييرر علييى قصييب 

 الجرمعة األردفية ب رصة يف  هرري  األرد  بعرمة.

يقييد لعييدت لب ييرث جيييدم لييم  ،بييدل اإلعييداد لهييذل الفييديم المبرركيية مفييذ بضييعة لشييهر
 ،يةيذا لمير طبيعي  ،بيل هعيدههر ،هقهصر على ب ث ارةرم ا ردياجية ف  اللغة العربية

 فيههيير الكلييية. فر ردياجييية فيي  اللغيية   يمكيي إلييى جمليية ميي  قضييرير اللغيية العربييية فيي  ب
. يميي  ةييذا المفطلييق فقييد صييدرت درايييههر بمعييرل عيي  ي ييدم اللغيية يقضييريرةر األيريييية

األب رث اله  يهعرن ف  جليرت ةذل الفديم على مدى والوة ليرم. يكير  لكيل جليية 
ث فهيرم ي ص  لكل بر ي ،م األفكرر العرمة اله  ههفريلهر هلك الب يثايفهم ير عرم 

ييرانا األفكييرر األيريييية للب ييث الييذ   رمفييية   ههجييرير عشييري  دقيقيية ميي  لجييل ل  ياع 
 لعدل ك  يفيح المجرل للمفرقشة يالهعقيب.

 أيها الزمالء الكرام.
. فه  لغة العريبة ياإليالم ،إفل لشرف كبير لفر ل  فيرةم جميعر  ف   دمة لغهفر

د القييرآ  الكييريم الييذ   فاهيير علييى مييرم يةيي   رلييدم ب لييي  ،الهيي  هعطيي  ألمهفيير ةييههيير
 ،إفميير فه ييدث عيي  اللغيية الفصييي ة ،... يف يي  إذ فه ييدث عيي  اللغيية العربييية العصييير

ذا كرفت لكل لغة  صرسصهر المميرم م   يث ف يةر . فلي  لفر لغة ل رى  يرةر .. يا 
ر فيي  . فييرلهطيم ههمييير بييل عيي  جميييع اللغييرت ال يميية فييإ َّ للعربييية ميير ،يصييرفهر يهراكيبهيير

فيي   ،ر إلييى الهغيييير فيي  جيييةر اللغيية يالبعييد عيي  لصيييلهريجميييع اللغييرت فيي  العييرلم يييي
يلكفهر وربهة مي   ، ي  ل  العربية لغة  ية فرمية يمهطيرم م   يث مفرداههر يليرليبهر

ةييذل ال صييرس  الهيي  هفييردت بهيير اللغيية   لف يةيير يصييرفهر يهراكيبهيير. يميي   ييال يييث 
ال يييييية يالفقيييرء يا ييييهجربة لمهطلبيييرت العصيييير الوقرفيييية  فيييإ َّ هطيرةييير يعفييي  ،العربيييية
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يذليييك فييي  إطيييرر الي يييدم المكرفيييية عليييى امهيييداد اليييير ة الجغرافيييية  ،يالفكريييية يال يرهيييية
. فهيذل  قيقيية مي   قيرسق العليم   يفكرةيير إ  بيل يلجميييع دييرر اإلييالم ،للييط  العربي 

 م  هفكب طريق العلم يميضيعية البر وي .

عيييالءا شيييدفهرإ  ا ةهمييير يييييرير ا ةهميييرم بي يييدم لمهفييير  ،ليهييير الييييردم ،م برلعربيييية يا 
يالهقلييييل مييي  شيييدفهر  ،  امههييير  العربييييةا  يال فيييرا عليييى كرامههييير ييييييردههر يهقيييدمهر. ي 

ةي امههر  لألمة يييير بهير  ،يهف يههر ع  الييردم ف  ليطرفهر يف  مرييرههر العلمية
مهميير كرفييت الشييعررات الهيي   ،  يال ضييرر فيي  ميييرلك الهبعييية يمهييري  الهييد ر العلميي

 لي األيبرب اله  هفهعل. ،هرفع

فييي  هعلمهييير  ،ل  لغهفييير العربيييية هياجيييل مشيييكالت يصيييعربر   ،ليهييير اليييرمالء ،  شيييك 
يا  م ةييييذل المشييييكالت يهلييييك الصييييعيبرت فرشييييسة عيييي   ،يهعليمهيييير فيييي  اليقييييت ال رضيييير

 ،رسل الهعليييم يليييرليبليالقصييير فيي  الب ييث يالييدر  يهطيييير يييي ،الييريييرت الهعليمييية
 ،مع األيف ،... يا    كرفت العردم قد جرت يلييت فرشسة ع  اللغة م   يث ة  لغة

 يالهقليل م  شدفهر. ،على ه ميل اللغة العربية ليرار قصير لبفرسهر يه رذلهم

فييف   فعفيي  بييل ميي   يييث  ،فييإذا يقففيير قليييال  عفييد ميضيييع ةييذل الفييديم "ا ردياجييية"
. يل  ةفرلك لغهي  إ داةمر اللغية ... عرمية إلى جرفب اللغة الفصي ةيجيد ال ،الجيةر

 ،الفصي ة ياأل رى اللغة العرمية. يايم يا ل  ليهر الرمالء ل  لقيل: إ  ةيذا اليصيف
 ،فيي  مفهيييم الييدار  األجفبيي  ،ييصييبح مضييلال   ،يقييد يجرفييب ال قيقيية ،  يهييرجم الياقييع

يكد م ةفرلك لكل مهعلم عرب   ... مهر ابهداءالذ  يفار إلى العربية م  ال ررج لي يهعل
يييرايح بيفهميير فيي  الهعبييير عيي   ،لغيية الكهربيية ،ه هلييف جيةريييرا عيي  اللغيية الفصييي ة لغيية  

 ....لفكررل يمشرعرل يمقهضيرت ال يرم الييمية.

 في  هراوهير عبير هرري هير الطيييل ،" مصيطلح  يديثة"فر ردياجية ف  اللغية العربيي
ليل مي   كير    بيدم  ،لمصيطلح في  العصير ال يديث إليى العربيية... يعفدمر لد يل ةيذا ا

ل  ُيلق  ايال   مي  د  هيل في  اللغيرت الهي  يفيد مفهير عليى د  هيل ا صيطال ية في  
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اللغييية العربيييية. يربمييير كييير  ةيييذا مييي  لييييبرب الهبيييري  فييي  فهيييم ةيييذل الايييرةرم فييي  اللغييية 
 العربية.

 ييث ه هليف فيهير اللغية الهي  هييهعمل  ،فرلعربية شيدفهر شيد  جمييع اللغيرت ال يية
... فهفرلييك ديميير   فيي  الكييالم ياله رطييب عيي  اللغيية الهيي  هيييهعمل فيي  الكهربيية يالهييديي 

يف  جميع األديار الهرري ية لغة للكهربة ه هلف ع  لغة اله رطب. يةيذا يصيدق عليى 
لغييية اإلفيييير  يييييهعمل فييي  ال يييية ليضييير . إذ إ  اللغييية العربيييية يعليييى جمييييع اللغيييرت ال

الم كييية لديات ل ييرى إلييى جرفييب األلفييرا. فهفرلييك ميير يصيي ب اللفايية ميي  اإلشييررات 
يهقرييم اليجل يمر ياهر عليل م  اففعر ت إليى جرفيب مقهضيى ال يرل ياألجيياء الهي   

يمير هوييرل اليذاكرم ياألفكيرر الييربقة مي  إي يرءات دالية هجعيل مي   ،ه يم على اله رطيب
 م.األلفرا رميرا  للفهم ياإلفهر

يا   لغية اله رطييب ةيذل ه هلييف ا هالفير  كلييير  عي  ميير هعفييل "ا ردياجييية في  اللغيية" 
ذا كرفيت اللغية الم كيية   هعفي  برلضيريرم اللغية العرميية م  معفى ... فمير ةي   ... يا 

... للييييييت ةييييذل العرمييييية اييييرةرم هعهيييير  اللغيييية الفصييييي ة الهيييي     ييييديد اللغيييية العرمييييية
. فريييهقرلت ليييرليبهر الصيييرم الموليى لهييذل اللغيية لي هلييك هياضيعت عليييل األميية برعهبررةيير

... للم هك  لغة قيري  المرجيع  . يقعمدت قياعدةر الف يية يالصرفية يالبال يةيهراكيبهر
.... يةيذا األييليب اليذ  .    عفيد جميع القيرآ  الكيريم يهدييفيلي الرسي  ليدى كهيرب الي

إلفجليريييية يالفرفييييية يالريييييية قيييد ييييلكهل لغيييرت األميييم األ يييرى مويييل ا ،ييييلكهل العربيييية
ميييهييرت م هلفيية ميي   ،فيي  كييلم لميية ميي  األمييم ،..... للييييت ةفرلييك ياأللمرفيية ي يرةيير

يبرلهييرل   ،هيييرير األيضييرع ا قهصييردية يا جهمرعييية لكييل طبقيية ميي  الطبقييرت ،الهعبييير
 هيرير الهطير الوقرف  يافهشرر الهعليم ف  صفيف األمة اليا دم يالشعب اليا د.

ذا للقيفيير فاييرم شييرملة علييى اليييط  العربيي ي  فجييد لفييل لييييت ةفرلييك لغيية علمييية  ،ا 
بييل لغييرت عرمييية عديييدم مهبرعييدم فيي  الفطييق يالهراكيييب يفيي  المفييردات  ،عربييية يا ييدم

ل  جميييع ةييذل العرميييرت العربييية  ،... يلكيي  يجييب ل    يغيييب عيي  األذةيير  يد  ههيير
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ة لغيية القييرآ  الكييريم ... يلعفيير فيي  ذلييك يفهامهيير  يييط مهييي  يشييدةر إلييى اللغيية الفصييي 
 يف  اليقت ذاهل فههد  إلى يبل العالج. ،فضع ليديفر على جيةر المشكلة

فييإ  عييدد العرميييرت العربييية يهعييدى عييدد لقطييرر العريبيية بييل يهعييدى عييدد مفرطقهيير 
... يا  َّ الجييرمع الي يييد الييذ  يضييف  عليهيير  يقبرسلهيير ،يقييد يهعييدى عييدد مييدفهر يل يرسهيير

ةيي ذليك ال ييط اليذ  يشيدةر إليى الفصيي ة. فرللغية الفصيي ة ةي  الهي   ،العربيية طربع
يةييي  فمييييذج لغيييي  وربيييت مييي   ييييث الصيييرف يالف يييي  ،عطييي  لألمييية العربيييية ةييههيييره

 يلكل فرمش يمهطير م   يث المفردات ياأليرليب. ،يالهراكيب

ريبيية فييإذا ه ييدوفر عيي  كييير  األميية العربييية لي عيي  ةيييية ل  قطيير ميي  لقطييرر الع
. فهييي  اللغييية الجرمعييية العربيييية الفصيييي ة ي يييدةرفيييف   فه يييدث عفهييير مييي   يييالل اللغييية 

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

فييق فيييامي  هقييدم لمهفيير العربييية يه ررةيير ميي  الهبعييية الييريييية ي  ،عيي  اللغيية الفصييي ة
.... فرفهشرر الهعليم بيي  جمييع طبقيرت األمية بلغية عربيية ييليمة ةيي  يالفكرية يالوقرفية

فيففييي  عفهييير  ،ي يييدل اليييذ  يرهفيييع برللغييية العرميييية ف يييي مييييهيى اللغييية العربيييية الفصيييي ة
ييقهيييرب بهييير مييي  ريفيييق اللغييية  ،الييييعرمالمفيييردات الغريبييية ياأللفيييرا ال شيييفة يالهراكييييب 

 ،  طبيرسع األشييرء يفييامي  ال ييرم هقضي  بيد  لغية اله رطيبا  .. ي .. اليليمة الم كيية
كمير ه هليف لغية العلييم  ،ه هلف ع  ليرليبهر يهراكيبهر ع  لغة الكهربية ،اللغة الم كية

 ....ع  لغة اآلداب الففي .

ت عفد ةذل القضية المهمة م  قضرير إذا يقف ،ليهر اليردم ،  ليهمي كم العذرفإف
ففيي  لياوييق بدففيير يييفلهم  طريييق ال ييل فيميير هقدميفييل ميي  ا  ي  ،لغهفيير فيي  العصيير ال ييديث

يفيميييير يعقبهيييير ميييي  هعليقييييرت يمفرقشييييرت فيييي  فييييديهكم المبرركيييية. يقييييد رهبييييت  ،درايييييرت
 ،يفيق م يرير ليرييية هفهامهير جميعهير ،الميضيعرت اله  يهعرن  يالل لييرم الفيديم

 ية :
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 لهدري  برلعربية الفصي ة""ا

 "ا ردياجية ف  اللغة"

 الفص ى"ي "العرمية 

يجراكم اللل  ،على طبرعة ةذل الب يث كرملة يفشرةر ،إ  شرء اللل ،يييف فعمل
 ياليالم عليكم ير مة اللل. ،ع  العربية  ير الجراء

 38/4/8991عمر  ف  

*   *   * 

 ير على الف ي الهرل :يقد افهامت الفديم  م  جليرت هفريلت  مية م ر

 اليوم األول )الثالثاء(
 :. يقد شررك فيهيرعربية ف  ال يرم العرمة الييمية""ال هر:يميضيع ،الجلية األيلى

"همويييل المعرفيية عفييد وفييرسي   :بب ييث عفيافييل ،شييردية الهييل ميي  جرمعيية اليرميييك مالييدكهير 
 اآلفية عرهكة الهل.هضميفرت يهيصيرت". يقد للقت الب ث فيربة عفهر شقيقههر  ،اللغة

 "الالفهرت ف  :بب ث عفيافل ،الدكهير م مد راج  الر يل م  جرمعة اليرميك -
 " . األرد  م  لعران الغربة اللغيية

 الر م  م  الجرمعة األردفيةعبديقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير فصرت 

 "الهدري  برلعربية الفصي ة" يشررك فيهر. عهر:ي يميض ،الجلية الورفية

"الهدري  برلعربية  :بب ث عفيافل ،الفهرح ال مير م  جرمعة مرهةعبدالدكهير  -
 بقرسهر  ية".الهعليمية ضريرم لل فرا عليهر يإلالفصي ة ف  جميع المرا ل 
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 ،اليييييد عييييدم لبيييي عييييدم مييي  يرارم الهربيييية يالهعلييييم ،اليييدكهير عمييير اليررييييي  -
. يقيييد للقيييى هيصييييرت"جهييييد ي  ،"الهيييدري  برلعربيييية الفصيييي ة :بب يييث عفيافيييل

 الب ث ف  الفديم الدكهير عمر اليرريي .

"ا ردياجييية فيي   :بب ييث عفيافييل ،الييدكهير م مييد العمييريرم ميي  جرمعيية اليرميييك -
  يار  يل الارةرم". ،اللغة

 يقد لدار الجلية الدكهير م مد العمريرم.

 اليوم الثاني )األربعاء(
 . يشررك فيهر:"غة"ا ردياجية ف  الل :يميضيعهر ،الجلية األيلى

"ا ردياجيية  :األيهرذ الدكهير فهرد المييى م  الجرمعة األردفية بب ث عفيافل -
 يمر يفبغ  ل  يكي ". ،يمر ةي كرس  ،العربية مر كر 

"ايييييرةرم  :بب يييييث عفيافيييييل ،اليييييدكهير م مييييييد  ييييييف  مييييي  الجرمعييييية األردفيييييية -
 ا ردياجية ف  العربية بي  المرض  يال رضر".

"ا ردياجييية فيي   :بب ييث عفيافييل ،يييهيهية ميي  جرمعيية اليرميييكالييدكهير يييمير ا -
 اللغة العربية".

 يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير فهرد المييى.

*   *   *    *    * 

 "العرمية يالفص ى". يشررك فيهر: :يميضيعهر ،الجلية الورفية

هفيير "عربي :بب ييث عفيافييل ،األيييهرذ الييدكهير ةرشييم ييير   ميي  الجرمعيية األردفييية -
 الفص ى يالمر لة ال رضرم".

 :بب يث عفيافيل ،األيهرذ الدكهير م مد بركرت لبي علي  مي  الجرمعية األردفيية -
 ".ىيالفص "بي  العرمية 
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الييييدكهير م مييييد ال ييييرج  ليييييل ميييي  داسييييرم الهربييييية يالهعليييييم فيييي  يكرليييية الغيييييث  -
موييرل ميي   ،"رل  فيي  هعليييم اللغيية العربييية الفصييي ة :بب ييث عفيافييل ،يالييفيييكي
 الف ي".

 يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير ةرشم ير  .

 اليوم الثالث )الخميس(

 يشررك فيهر: ،""لغة ييرسل اإلعالم :يميضيعهر ،الجلية األيلى
األيهرذ الدكهير إبراةيم اليرمراس  مي  الجرمعية األردفيية بب يث عفيافيل "ميع لغية  -

 ."الص رفة

 ،"لغية يييرسل اإلعيالم :عفيافيلبب يث  ،الييد هرك  فصرر م  جرمعة اليرميك -
 اليمرت يالهدويرات".

 يقد لدار الجلية األيهرذ الدكهير م ميد إبراةيم.

يكيير  يعقيييب كييل ب يييث ميي  ب ييييث ةييذل الفيييديم مفرقشييرت ميهفيضييية يشييررك فيهييير 
 ية  مفرقشرت ل فت ميضيعرت الفديم يليهمت ف  فجر هر. ،ال ضير

 ،ردياجية ف  العربية يضيع  يير يايفي يقد افهام مداي ت الفديم ا عهقرد بد  ا 
ذليييك لفهييير هفيييرن عليفييير ل  فييييهعمل فايييرمي  لغيييييي  فييي  آ  معييير . يةيييي لمييير ييييدعي 
الهبصر فيل إلى جعل الهدف الرسيي  للييرية اللغيية إرالهل يعير  ف ي ي دم لغيية   

 هشقهر ا ردياجية.

 قراءم الهيصيرت المقهر ة يمفرقشههر: ،الجلية الورفية

الكريم عبيدالفديم جليههر األ ييرم برسريية األييهرذ اليدكهير  تييم ال مي  عقد يف 
األييييهرذ اليييدكهير فهيييرد  :الهيصييييرت الييييردمي ي ضيييير لعضيييرء لجفييية الصيييير ة  ، ليفييية

الفهرح ال مييير يالييييد عيييدم لبييي عيييدم. يقييد قييرل األيييهرذ الييدكهير عبييدالميييى  يالييدكهير 
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فيييدقريا  ،. يشيييررك ال رضيييري  فييي  مفرقشيييههر يييةالميييييى مشيييريع الهيصييييرت المقهر  فهيييرد
يلضيرفيا إليهير هيصييرت جدييدم. يافههيت  ،بعن الهيصيرت ياعهرضيا عليى بعين مفهير

 صيرم الفهرسية الهرلية للهيصيرت:الفديم بعد فقر  علم  ةردف إلى ال

 لهقريبل إلى الطالب. ،يهييير ليرليب هدرييل ،ا ةهمرم برلف ي العرب  .8

ريييية المقييررم ه ريييرا  لغيييير  يبرسهيير ميي  كييل  طييد لغييي  لي  ه رييير الكهييب المد .3
 طبرع .

جعل اللغة الفصي ة لغة الهعليم ف  جميع المرا ل الهعليمية ف  كل المقررات  .2
عليى ييالمة  ،  ي ر  كل معلم مهمر كرفت الميياد الهي  يدرييهرلي  ،الدرايية

 اللغة العربية هدرييير  ي يارا  يكهربة.

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

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

يمرا مههر لهير يالهيصيية  ،يةال دم م  طغير  اللغرت األجفبية على اللغة العرب .6
  يبييدل هعليييم اللغييرت األجفبييية إ  مييع بداييية الصييفيف اإلعدادييية أل  هعليييم  دبيي

اللغييرت األجفبييية فيي  المر ليية ا بهداسييية يييد ل الضيييم علييى اللغيية القيمييية ميي  
 فر ية ييرور هدويرا  يلبير  على اهجرةرت الهالميذ ف  ةذل المر لة.

ييضيييع البيييرامج الهييي   ،ف يييي درايييية اللغييية الفصيييي ة هيجييييل الدراييييرت اللغييييية .9
 هجعل مفهر لغة مكهيبة ف   يرم الفر    لغة ميهعملة.

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

 ميي  يلسمة الميرجد ياليعرا يال طبرء.لييرط المعلمي  ياإلعال
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 جعل إهقر  الفصي ة شرطر  ف  كل هعيي  ليايفة إدارية لي  كيمية.  .9

صييل لميير كيير  لييل  ،يضييع معجييم فيي  للفييرا ال يييرم ال ضييررية يعهمييد الشييرسع .81
لي ميييه رجر  ميي  مييياد المعجييم  ،فيي  الفصييي ة لي ميير كيير  معربيير  علييى قيريييهر

 القديم.

يايييييييه دام  ،ع  فيييييي  جميييييييع مجر هييييييل يميييييييهييرهلهعريييييييب الهعليييييييم الجييييييرم .88
المعجمرت اله  لقرههير المجيرمع اللغييية العربيية يميرهمرات الهعرييب في  إطيرر 

 برفرمج شرمل لهعريب الهعليم الجرمع .

ذاعيية برللغية الفصيي ة لهعلييم المبهيدسي  .83 يل يرى  ،إفهرج ميلييالت هلفرريية يا 
اللغييي  اليييليم ييشيييع علييى  هييى يفهشيير الييفمط  ،لغيييرةم ميي  ال رصيية يالعرميية

يييياء  ،لليييفة الفيير . يال ييد ميي  إذاعيية الميليييالت يالبييرامج برللغييرت العرمييية
 لكرفت لردفية لم  يرةر.

 الهرام ييرسل اإلعالم المهفيعة برللغة الفصي ة ف  كل مر هقدمل للفر . .82

هعيييي  مفشييو لغييي  لي لكويير فيي  كييل داسييرم ميي  دياسيير الصيي رفة ياإلعييالم  .84
 بررييييية يالوقرفييييية ي يرةيييير لضييييبطهر قبييييل اإلة فصييييي  البييييرامج يهيييييلى مراجعيييي

يكيييذلك هعييييي  مفشيييسي  لغيييييي  فييي  الييييرارات ياليييدياسر يالمريييييرت  ،إذاعههييير
 الريمية يال رصة يهيلي  ضبط الهقررير يالمرايالت اله  هصدر عفهر.

 يكل يجيل اإلعال . ،فهرت يليمرء الم رلالهعريب ال .85

قييد يكييي  ميي  بعيين يجيييل هففيييذل ل   ،ميييةهصييميم برفييرمج شييرمل لم ييي األ .86
يقد يكي  م  لياس ل ل  يعليم كيل  ،ييعلم األبفرء آبرءةم ،هعلم البفرت لمهرهه 
 يكل مه رج ف  الجرمعة عشرم لش ر . ،مه رج ف  المدرية
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هعيي  لجفة لمهربعة ةذل الهيصيرت ميع الجهيرت ذات العالقية يجعلهير ميردم  .89
المفريييبة  يهصيدار الهشييريعرت الريييمية لل ييار يالعمييل علييى ههيسية الاييريف 

 اله  هكفل هففيذةر.

يههيجييل اللجفيية اله ضيييرية للفييديم برلشييكر الجريييل للييرمالء الييذي  ليييهميا فيي  رفييد 
 ةذل الفديم بب يوهم يمفرقشرههم.

يي مييد المشييرركي  لمجمييع اللغيية العربييية األردفيي  يقيييم اللغيية العربييية يآدابهيير فيي  
 ،هميير لعقييد ةييذل الفييديم ذات القيميية ال ييييية فيي   يرهفيير اللغييييةالجرمعيية األردفييية مبردره

 كمر ي مدي  للمجمع ايهضرفهل الكريمة لهر يرعريهل ألعمرلهر.

يقيد قييرم المجمييع بإريييرل ةييذل الهيصييرت إلييى يرارم الهعليييم العييرل  ييرارات الهربييية 
 ،هعميييم فرسييدههربغييية  ،يالهعليييم يالمجييرمع اللغيييية العربييية يالمرييييرت العلمييية األ ييرى

 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 
بعفييييا  )ا ردياجيييية فييي    ،8919فييييير   32 -38العربيييية األردفييي  فييي  عمييير  لييييرم 

 اللغة العربية يآدابهر ف  الجرمعة األردفية. اللغة العربية( بدعيم م  المجمع يقيم

هييهم في  عيالج ايرةرم  ،هيصييرت فرجيي ل  هكيي  موميرم إليىيقد هيصلت الفديم 
يرفيييع مييييهيى  ،ا ردياجيييية يهعريييير مكرفييية اللغييية العربيييية الفصيييي ة فييي  ففيييي  لبفرسهييير
 ليرليب هدرييهر يايه دامهر ف  مجر ت ا يهعمرل الييم  المهفيعة.

فم ةييذل المفريييبة ألبعييث إلييى األخ الفرضييل بصيييرم عيي  ةييذل الهيصيييرت فيي  ل هييا  ي 
عيييى ل   هجييديا فيهيير  يييرا  ييييهم فيي  ه قيييق األةييداف الهيي  عقييدت ميي  لجلهيير ةييذل 

 الفديم.
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 ،لغية القيرآ  الكيريم ،يفقفر اللل جميعر  للعمل ف  يبيل  دمة لغهفر العربيية الشيريفة
 .يه قيق لةداففر يقضريرفر المشهركة

 يا بقبيل فرسق ا  هرام يالهقدير؛؛؛يهفضل

 رئيس مجمع اللغة العربية    

 ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها

 في الجامعة األردنية       

 الكريم خليفةعبدالدكتور      
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 من منشورات مجمع اللغة العربية األردني

 الهرلية: صدر ع  المجمع  الل الفصف األيل م  ةذا العرم المفشيرات
يةييي الكهييرب اليييرد  ميي  يليييلة المصييطل رت  ،مصييطل رت يييالح الهفدييية .8

 ،إذ لصيييدر المجميييع مصييطل رت ييييالح الجيييي ،العيييكرية الهييي  لقرةييير المجمييع
يمصطل رت  ،يمصطل رت يالح المشرم ،يمصطل رت يالح الهميي  يالفقل

يذليييك برلهعيييري  ميييع  بيييراء  ،يمصيييطل رت ييييالح المدفعيييية ،ييييالح الصييييرفة
يقع الكهرب ف  إ دى يومرفي  صف ة  ،ريي  م  القيات الميل ة األردفيةعيك

ييشيهمل عليى عيدد مي  المصيطل رت األجفبيية يمير يقربلهير  ،م  القطيع الكبيير
 برللغة العربية ف  مجرل يالح الهفدية.

الكريم عبيدهدليف األييهرذ اليدكهير  ،اللغة العربية يالهعريب ف  العصر ال ديث .3
يقيع  ،مع ييهيدلف الكهيرب مي  مقدمية يوالوية فصييل ي رهميةرسي  المج ، ليفة

ف  مسهي  يهيع يومرفي  صف ة ييهضم  معليمرت قيمة ع  جهييد المجيرمع 
يمجمييع اللغيية العربييية  ،اللغيييية العلمييية العربييية فيي   دميية اللغيية العربييية بعرميية

األردفيي  ب رصيية يم ييري ت هعريييب الهعليييم الجييرمع  يالب ييث العلميي  فيي  ربييع 
يهجربييية مجمييع اللغيية العربيييية األردفيي  فيي  هعرييييب   ،  األ ييير فيي  األرد القيير 

يهدةييييل لعضيييرء ةيسييية الهيييدري  الجيييرمع  للهيييدري  برللغييية  ،الهعلييييم الجيييرمع 
يييرسل هطيير اللغة العربية العلمية يدير الهيراث العلمي  في  هعرييب   ،العربية

لية ف  يضع معجم يهضم  الكهرب آراء قيمة ياقهرا رت عم ،العليم يالهقفيرت
 مي د أللفرا ال ضررم.

يييده  يضييع ةييذا الكهييرب مفيييجمر  مييع الفليييفة الهيي  يفييرع عفهيير المجمييع 
يمرداةر ال ر  األكيد على جعل اللغة العربيية لغية العليم يالهقفييرت ال ديوية 

ذ هبفى المجمع مفيذ إفشيرسل مشيريع إ ،ف  جرمعرهفر العربية يمرييرهفر العلمية
 يقييد لصيييدر فيي  ةييذا المجييرل يييبعة عشييير ،علميي  الجييرمع هعريييب الهعليييم ال
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مرجعيير  علمييير  ميي  ميييهيى اليييفهي : األيلييى يالورفييية الجييرمعيهي  فيي  الفيريييرء 
 يالكيميرء يالريرضيرت يعلم األ يرء يعلم طبقرت األرن.

يقد رفع المجمع بفي  م  مفشيراهل إلى صر ب الجاللة المليك ال ييي  
 يديلة رسي  اليرراء. ،يل  العهد ،ييمي األمير  ي  ،المعام

كمير بعيث بفيي  مفهير إليى يرارات الهعلييم العيرل  ييرارات الهربيية يالهعليييم 
يالجرمعييييرت العربييييية يالمفاميييية العربييييية للهربييييية يالوقرفيييية يالعليييييم يالمرييييييرت 

 العلمية ف  اليط  العرب .

رل يقد هلقى المجمع عددا  م  الريرسل اله  هشيد بجهيد المجمع في  مجي
 هعريب الهعليم العلم  الجرمع  ي دمة اللغة العربية مفهر:

 رسالة جاللة الملك الحسين المعظم
لهرشييم  ريييرلة ميي  الييدييا  الملكيي  ا ،هلقييى المجمييع بكييل اعهييرار يف يير

هضيييمفت شييييكر  ،م32/6/8991ةيييي الميافيييق 39/81/8419العيييرمر بهيييرري  
يهقيييديرل لجهييييدل  صييير ب الجاللييية الهرشيييمية المليييك ال ييييي  المعايييم للمجميييع

 ة اللغة العربية يفيمر يل  فصهر:اله  يبذلهر ف   دم
 الكريم خليفة المحترمعبدسعادة الدكتور 

 رئيس مجمع اللغة العربية األردني
 عمان –( 80731ص.ب )

 ه ية طيبة يبعد،

ييييرف  ل  لفقييل إلييى يييعردهكم شييكر يهقييدير صيير ب الجالليية الهرشييمية الملييك 
ميع  ،داسكم جاللهل في ر  م  مفشيرات مجمع اللغية العربييةال يي  المعام على إة

 لطيب همفيرت جاللهل لكم بديام الهيفيق يالفجرح.

 ياقبليا فرسق ا  هرام،،،
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 رئيس الديوان الملكي الهاشمي

 

 

 ولي العهد ،رسالة سمو األمير الحسن
 يلييييي  العهيييييد بهيييييرري           ،كمييييير هلقيييييى المجميييييع رييييييرلة مييييي  ييييييمي األميييييير ال يييييي 

 م يفيمر يل  فصهر:31/6/8919ةي الميافق 34/81/8419
 الكريم خليفة المحترمعبدسعادة الدكتور 

 ه ية طيبة يبعد:
فيييييرف  ل  لفقيييل لييييعردهكم  يييرل  ه ييييرت يلطييييب همفييييرت صييير ب الييييمي 
الملكييي  يليييي  العهييييد المعايييم يشييييكرل يهقييييديرل علييييى جهييييدكم ال يييييرم الهيييي  هبييييذليفهر 

ةييييداسكم ليييييميل  فاييييل اللييييل راجييييير  ل  يجييييد المههمييييي   ،مجميعيييية الكهييييب القيميييية يا 
 يالم هصي  بهذا الشد  الفرسدم المرجيم مفهر.

 مهمفير  لكم ديام الهيفيق يالفجرح
 ياقبليا فرسق ا  هرام،،،

 مدير مكتب سمو ولي العهد
 شهاب الدين ماضي                                                             

 ة رئيس الوزراءرسالة دول
رييد الرفيرع  بهيرري  هلقى المجمع الريرلة الهرلية م  ديلية رسيي  الييرراء اليييد 

 م. يفيمر يل  فصهر:8991 ريرا   31ةي الميافق 8419شيال  34
 الكريم خليفة المحترمعبدسعادة األخ الدكتور 

 رئيس مجمع اللغة العربية األردني/ عمان
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 ه ية طيبة يبعد:
يمرفقة المفشيرات القيمة الهي   82/6/8919هرري   1/5/131قم هلقيت كهربكم ر 

 لصدرةر المجمع  ديور  المبيفة بكهربكم المشرر إليل.

بييييرلجهيد   يييييم لعضييييرء المجمييييع ب يييرل  الشييييكر يالهقييييدير مفيةيييير  بعيييث لكييييم يلإل
عيييرار مكرفههييير لليصييييل إليييى  المبرركيية الهييي  هبيييذليفهر فييي  مجيييرل إويييراء لغهفيير العربيييية يا 

المدميل لهصبح لغة الهدري  الجرمع  يالب ث العلم . يلهد ذ ديرةر المرميق الميقع 
 الذ  هيه قل بي  لغرت العرلم ال يمة.

 يفقكم اللل ييدد  طركم

 ياليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل
 زيد الرفاعي               

 رئيس الوزراء                  
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مجمعي راحل

 دكتور أحمد ناجي القيسيال
رسيييي  المجميييع  ،هلقيييى المجميييع رييييرلة مييي  األييييهرذ اليييدكهير صيييرلح ل ميييد العلييي 

العضيييي العرميييل فييي   ،هضيييمفت فعييي  اليييدكهير ل ميييد فيييرج  القييييي  ،العلمييي  العراقييي 
 ،يالعضييي المييرارر فيي  مجمييع اللغيية العربييية األردفيي  ،المجمييع العلميي  العراقيي  الشييقيق

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

الكريم  ليفيية رسييي  مجمييع اللغيية العربييية األردفيي  عبييديقييد بعييث األيييهرذ الييدكهير 
 ببرقية الهعرية الهرلية إلى األيهرذ الدكهير صرلح ل مد العل :

ففيي  بريييم  ا  ي  ،ج  القيييي رهلقيييت ببييرلغ ال يير  فبييد يفييرم رميلفيير الييدكهير ل مييد فيي
ليييى رمالسفييير فييي  مجمعفييير ياييييم لعضيييرء مجميييع اللغييية العربيييية  األردفييي  ألهقيييدم إلييييكم يا 

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

 رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني

ربيييية األردفييي  برلبرقيييية الهرليييية إليييى لييييرم الفقييييد كمييير بعيييث رسيييي  مجميييع اللغييية الع
 الرا ل:

العربييية األردفيي  بييدعمق مشييرعر  يايييم لعضييرء مجمييع اللغيية  لبعييث إليييكم بريييم
ر ميييل الليييل ر مييية  ، ييير  ياألليييم لفقيييد الرمييييل المر ييييم اليييدكهير ل ميييد فيييرج  القييييي ال

   ييل ي  قيييم ي  ،لهمكيم بعييدل جمييل الصيبر ياليييليا لي  ،يلييكفل فييييح جفرفيل ،ياييعة
 إ  برللل.

 رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني
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 يفيمر يل  فبذم ع  ييرهل:

لكمل درايهل  ،م8989د فرج  القيي  ف  بغداد يفة يلد المر يم الدكهير ل م
يلهييم درايييرهل الجرمعيية فيي  جييرمعه   ،ا بهداسييية يالورفيييية يدار المعلمييي  فيي  بغييداد

يهييربع عفريهييل  ،برهبيية الشييرف ل صييل علييى شييهردم الييدكهيرا يمفهيير ،القييرةرمي طهييرا  
ورةير في  الفررييية ميع اةهميرم  ير  بيرلف ي العربي  لي  ،بدراية اللغة العربية يآدابهير

يدرم   ،يكر  م  لعالم ةذل العليم يل د مراجعهير المييوقي  في  العيراق ،يالهصيف
 ،لجرمعييية الميهفصيييريةيكليييية الشيييريعة يا ،يكليييية اآلداب ،فييي  دار المعلميييي  العرليييية

يشيررك في  هيدليف  ،ليلشرف على عدد م  الطلبة ف  ب يوهم للمرجييهير ياليدكهيرا
 كمر فشر عددا  م  األب رث يالدرايرت القيمة. ،لكهب المدرييةاعدد م  

يليهم ف  ال ركرت الفكرية يكر  عضيا  فعر   في  عيدد مي  الجمعييرت األدبيية 
كمير شيررك في  عيدد مي  ال لقيرت الدراييية  ،علمييةيف  عدد م  اللجير  ال ،يالفكرية

 يالفديات.

وييم جييدد افه ربييل يييفة  8961افه ييب عضيييا  فيي  المجمييع العلميي  العراقيي  يييفة 
يكير   ريصيير  علييى  ،يشيررك  ييالل عضيييهل فيي  عييدد مي  لجيير  المجمييع ،8911

  ضير الجليرت يلداء الياجبرت.

األردفييييييي  بهيييييييرري           كمييييييير افه يييييييب عضييييييييا  ميييييييراررا  فييييييي  مجميييييييع اللغييييييية العربيييييييية 
89/4/8911. 
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 "علم المصطلح"

يهييييير  ،افطالقيير  ميي  إيميير  المجمييع بضييريرم هعريييب الهعليييم العلميي  الجييرمع 
ي رصر  مفيل عليى هعريير مكرفية اللغية  ،لمر فقل العلم يالهقفيرت ال ديوة إلى العربية

الجرمعييييرت  مجليييي  المجمييييع ل  يهيجييييل إلييييى ىفقييييد رل ،العربييييية فيييي   يرهفيييير العلمييييية
العربييية يالمجييرمع اللغيييية العربييية يالمرييييرت العلمييية الم هلفيية فيي  اليييط  العربيي  

يكييي  ميي  ضييم  مفرةجييل ميييرقرت  رصيية  ،بييرقهراح هديييي  كرييي  للهييراث العربيي 
 ف  الريرلة اله  يجههر المجمع إلى ةذل المرييرت:يل  يفيمر  ،بعلم المصطلح

 بعد:ي  ،اليالم عليكم ير مة اللل يبركرهل

فيإ  لمهفيير العربييية هياجييل فيضير  ميي  الهطيييرات العلمييية يالهقفيية ال ديويية فيي  ةييذا 
مجرمعفير اللغيييية يمريييرهفر العلمييية ي جرمعرهفيير العربيية  ىيةيذا يفييرن علي ،العصير

يا   إيجييرد  ،ل  هعمييل بكييل جييد لفقييل ميير يجييد ميي  ةييذل الهطيييرات إلييى اللغيية العربييية
ة يكييي  ل ييد األييي  الرسييييية الهيي  هعهمييدةر المقربييل العربيي  للمصييطل رت األجفبييي

يال ضيييرر  را ييير برلمصيييطل رت  يا   هراوفييير العربييي  اإلييييالم  ،عمليييية الفقيييل ةيييذل
يا   إيجيرد المقربييل العربي  ي هييرج إليى دراييية  ،العلميية في  م هلييف مجير ت المعرفيية

يمعرفيية  ،ذكيية بميد رات هراوفيير يمقيدرم علييى اييه راجهر يدربيية عليى ا يييهفردم مفهير
لعربييية قيير  ميي  ذلييك كلييل فييإ  مجمييع اللغيية ايافطال ،ليريييية بقياعييد يضييع المصييطلح

قد در  ةذا الميضيع م  م هلف جيافبل العلميية يالقيميية يهبييم  ليل لفيل  ،األردف 
ييفرضييل عليهيير  ،ضييريرم قيمييية ي رجيية مل يية همليهيير علييى لمهفيير الاييريف الراةفيية

ع يةي يقدر الدير الكبير اليذ  هقييم يالمجم ،هعدد مصردر المعرفة يا هالف لغرههر
فإفيل يهيجيل إليى  –بل الجرمعة ف  إ يرء الهراث العلم  لل ضررم اإلييالمية الراةيرم 

يل   ،يييعردهكم بييرقهراح هديييي  كرييي  للهييراث العلميي  العربيي  فيي  جييرمعهكم الميييقرم
عيييى ل  يعمييل ةييذا  ،يكييي  ميي  ضييم  مفرةجييل ميييرقرت  رصيية بعلييم المصييطلح
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يهيويق الصلة بي   ، فرء اللغة العربية برلمصطلح العلم  العرب اله ص  على إ
يهييييهيل عمليييية فقيييل العليييم يالمعرفييية اإلفييييرفيمة إليييى اللغييية  ،األبفييرء يهيييراث لجيييدادةم

يهعرييير مكيير  اللغيية العربييية فيي  ففييي  لبفرسهيير يهدكيييد قييدرههر علييى مياكبيية  ،العربييية
 الهقدم العلم  ف  كل مجر هل.

فرييييييبة ألبعيييييث إليييييى الرمييييييل الكيييييريم بدطييييييب ه ييييييره  مهمفيييييير  ففييييي  ل هيييييفم الما  ي 
 لش صكم الكريم ميفير الص ة يالعرفية يلجرمعهكم الميقرم ديام الهقدم يا ردةرر.

يفقفييير الليييل جميعييير  فييي   دمييية لغهفييير العربيييية الشيييريفة يهراوفييير العربييي  اإلييييالم  
 المجيد.

 يهفضليا بقبيل فرسق ا  هرام،،،

 المجمع رسي               

 الكريم  ليفةعبدالدكهير          
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 مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير

جرت ف  قرعة الفديات يالم رضرات ف  مجميع اللغية العربيية األردفي  مفرقشية 
العلير ف  الجرمعة األردفيية ريرسل الدكهيرال يالمرجيهير المقدمة م  طلبة الدرايرت 

 ية :

يييرهل  ،يي ق ميييى ال يييف إرذ اليدكهير األيهريرلة مرجيهير بعفيا : ) .8
يهدلفييييت لجفيييية المفرقشيييية ميييي   ،الفهرح لبييييي لييييب عبييييديآوييييررل( للطرلبيييية جميليييية 

 اليردم:

 رسيير    الر م  ير   )المشرف(عبداأليهرذ الدكهير 

 عضيا      األيهرذ الدكهير ةرشم ير  

 عضيا       ير  رلد الكرك هالدك

الشييييعر العبرييييي  فيييي  القييييرفي  الرابييييع ريييييرلة دكهيييييرال بعفيييييا : )الهشيييييمع فيييي   .3
 ،م2/5/8919بهييييييرري   ،يال ييييييرم  الهجييييييريي ( للطرلييييييب فر يييييير  القضييييييرم

 يهدلفت لجفة المفرقشة م  اليردم:

 رسيير            األيهرذ الدكهير م ميد اليمرم )المشرف(

 عضيا             الكريم  ليفةعبداأليهرذ الدكهير 

 عضيا      األيهرذ الدكهير م ميد إبراةيم 

 عضيا      األيهرذ الدكهير فهم  جدعر 

ه قيقير  يدرايية( للطرلييب  ،)شيرح القياعيد البصيرية رييرلة مرجييهير بعفييا : .2
 م، يهدلفت لجفة المفرقشة م  اليردم:82/5/8919بهرري   ،عرام شجراي 

 رسيير     رف(شالدكهير م مد  ي  عياد )الم
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 عضيا     األيهرذ الدكهير م مد بركرت لبي عل 

 عضيا       الدكهير م ميد  يف 

 يرهييييل يلدبييييل( للطرلييييب فييييرير  ،)عييييررف العريفيييي  :ريييييرلة مرجيييييهير بعفيييييا  .4
 يهدلفت لجفة المفرقشة م  اليردم: ،م31/5/8919بهرري   ،ديرب

 رسيير    الر م  ير   )المشرف(عبداأليهرذ الدكهير 

 عضيا      األيهرذ الدكهير ةرشم ير  

 عضيا       الدكهير  رلد الكرك 

)الف ييييرر األييييييب  ميييي   فريييييرت رجييييم الكرييييي   . ريييييرلة مرجيييييهير بعفيييييا :5
بهييييييييرري          ،الكريم  يرصييييييييرتعبييييييييد( للطرلبيييييييية ةرليييييييية 8915 ،8914لمييييييييييم  

 يهدلفت لجفة المفرقشة م  اليردم:م. 2/5/8919

 رسيير     األيهرذ الدكهير فبيل ال ير  )المشرف(

 عضيا      الجليل عمريعبدالدكهير 

 عضيا       كهير  رر  بيشةالد


