من منشورات مجمع اللغة العربية األردني
صدر عن المجمع خالل النصف الثاني من هذا العام المنشورات التالية:
 -1كتاب الفيزياء الكالسيكية والحديثة ،الجزء الثاني ،تأليف كينيث و .فورد،
ق ااام جترجمت ااا ااس ااتاذ ال اادكتور عم اار الش اايا وال اادكتور عج اادالجواد ج ااو ال يج اااء م اان

الجامعا ااة ااردنيا ااة والا اادكتور محما ااود الكا ااوفحي ما اان جامعا ااة اليرما ااو جتكليا ااف ما اان
المجمع ،و شرف على إخراجا ااستاذ الدكتور عمر الشيا.

يقع الكتاب في سجعمئة وست وتسعين صفحة من الحجم الكجير ،احتوى على

مقدمة وستة فصول هي:

الفصل الثالث عشر ،درجة الح اررة ،والح اررة ،والنظرية الحركية.
الفصل الراجع عشر ،االنثروجيا والقانون الثاني للدينامي الحراري.
الفصل الخامس عشر ،الك رجاء.
الفصل السادس عشر ،الك رومغناطيسية.
الفصل الساجع عشر ،المجاالت المتغيرة.
الفصل الثامن عشر ،الظواهر الموججة.
كم ااا تا اامن الكت اااب تس ااعة مالح ااد ف ااي وح اادات النظ ااام ال اادولي ،والكمي ااات

الفيزيائية :رموزها ،ووحدات ا الدولية ،ومعطيات عددية وعوامل التحويل ،ومعاادالت
الك رومغناطيسية جوحدات النظام الدولي ،وصيغ رياااية ،والادوال المثلثياة ،والدالاة

ااسية ،والدالة اللوغارتيمية.

وختم الكتاب جقاموس يتامن المصطلحات العلمية جاللغة اإلنجليزية الاواردة فاي

الكتاب وما يقاجل ا جاللغة العرجية ،وقد نيفت على الخمسمئة مصطلح.
-353-

وهذا الكتاب هو الكتاب الثامن عشر من الكتب العلمية المترجماة التاي يصادرها

المجمع في مجال تعريب التعليم العلمي الجامعي من مستوى السنتين :ااولاى والثانياة

الجامعيتين في الفيزياء والكيمياء والرياايات وعلم ااحياء وعلم طجقات اارض.

 -2قاموس مصطلحات الريااايات االجتدائياة ،محاولاة تاريخياة ،تاأليف ااساتاذ

الدكتور حمد سعيدان ،عاو المجمع.

يقع هذا القاموس فاي ثاالث وساتين صافحة مان القطاع الصاغير ،تتاامن تعريفاا

ارجعئمااة واثنااين وسااتين مصااطلحا رياااايا ،وهااو يمثاال محاولااة لكتاجااة قاااموس تاااريخي
للمص ااطلحات التراثي ااة ف ااي الرياا اايات ،وفي ااا ع اارض لتط ااور ه ااذ المص ااطلحات ف ااي

العصاور اإلساالمية مان القاارن التاساع المايالدي ،عنادما جااد ت حركاة الترجماة والتااأليف
جالعرجية ،إلى القرن السادس عشر ،عندما توقف النشاط الفكري العرجي ،و كاد...

وذكاار ااسااتاذ الاادكتور حمااد سااعيدان فااي مقدمتااا ل ن محاولتااا هااذ تسااتند إلااى

حوالي خمسين كتاجاا ورساالة ارجعاة وثالثاين عالماا فاي العصاور اإلساالمية المختلفاةل،

وقال :لإننا نقدم هنا محاولة ولية نرجو ن تكون تم يدا لمحاوالت تالية وسع و شمل،

وان م ا ااا نقدم ا ااا ال يتع ا اادى المص ا ااطلحات االجتدائي ا ااة ف ا ااي الحس ا اااب والجج ا اار وال ندس ا ااة
المسااتوية ،ومااا يجق ااى كثياار ،مم ااا يشاامل هندس ااة القطااود المخروطي ااة والك ارة وال ندس ااة

الفراغية والرياايات الفلكية والجغرافية والمالحيةل.

 -3العدد الثاني والثالثون من مجلاة مجماع اللغاة العرجياة ااردناي لعاام 1891

يقع هذا العدد في ثالثمئة واثنين وستين صفحة ،وقد تامن عاددا مان الجحاوث القيماة

كااان ماان جين ااا :مخاااليف الاايمن للقااااي إسااماعيل جاان علااي ااكااود ،قااااي صاانعاء،

والمختص ارات والرمااوز فااي الت اراث العرجااي لتسااتاذ الاادكتور إج اراهيم السااامرائي ،عاااو
المجمع ،ومنحوتات الجدوء لتستاذ الدكتور عجدالمجيد نصير ،عاو المجمع ،ورساالة

في إجطال حكام النجوم للفيلسوف الجغدادي جي القاسم عيسى جن علي دراسة وتحقيد
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الاادكتور سااحجان خليفااات ،والس اواجد واللواحااد فااي مصااطلحات العلااوم الطجيااة للاادكتور

صادد ال اللي.

ومالحظ ااات وتعليقا ااات علا ااى كتا اااب الغنا اادجاني ل سا ااماء خيا اال العا اارب و نسا اااج ا

وفرسااان ال للم ناادس حاااتم غناايم ،ودياوان جااي الاانجم العجلااي :اسااتد ار وتعليااد لتسااتاذ

عجداإللااا نج ااان .و شااجع الساالمي :حياتااا وشااعر للاادكتور خلياال جنيااان الحسااون ،د ارسااة
وتعليد ياسين محماد الفااخوري ،و فكاار وتاأمالت ومرئياات فاي مجاال المصاطلح علماا

وتطجيقا لتستاذ حمد شفيد الخطياب جاإلااافة إلاى عادد مان التعليقاات واالساتدراكات
وااخجار المجمعية.

وقااد رفااع المجمااع نسااخا ماان منشااوراتا هااذ إلااى صاااحب الجاللااة الملا الحسااين

المعظاام ،والااى ساامو ولااي الع ااد اامياار حساان المعظاام والااى دولااة رئاايس الااوزراء ودولااة
رئيس مجلس ااعيان والى رئيس مجلس النواب ،وجعث جنسا من ا إلى و ازرات التعلايم

العالي وو ازرات الترجياة والتعلايم والاى الجامعاات العرجياة ،والاى المجاامع اللغوياة العرجياة
وال ااى المنظم ااة العرجي ااة للترجي ااة والثقاف ااة والعل ااوم وال ااى المنسس ااات العلمي ااة ف ااي ال ااوطن

العرجي.

وقد تلقى المجمع عددا من الرسائل التي تشيد جج ود المجماع فاي مجاال تعرياب

التعلاايم العلمااي الجااامعي وخدمااة اللغااة العرجيااة والمشاااركة الفاعلااة فااي تنشاايط الحركااة
الثقافية داخل ااردن وخارجا ومن ا:
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رسالة جاللة الملك الحسين المعظم
تلق ااى رئ اايس مجم ااع اللغ ااة العرجي ااة ااردن ااي جك اال اعتا ازاز ،رس ااالة م اان ال ااديوان

الملكااي ال اشاامي العااامر جتاااريا 1049/5/13ها ا الموافااد 1899/1/3م ،تااامنت
شكر صاحب الجاللة ال اشمية المل الحسين المعظم للمجمع وتقدير لج اود التاي
يجذل ا في خدمة اللغة العرجية ،وفيما يلي نص ا:

سعادة الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
رئيس مجمع اللغة العربية – عمان
تحية طيبة وبعد،
فااأرجو ن نقاال إلاايكم الشااكر والتقاادير علااى إهاادائكم نسااخة ماان ماانلفكم القاايم

(كتاااب الفيزياااء الكالساايكية الحديثااة /الجاازء الثااانيل إلااى صاااحب الجاللااة ال اشاامية
المل الحسين المعظم ،مع طيب التمنيات لكم جدوام النجاح والتوفيد.
واقجلوا فائد االحترام،،
أمين عام الديوان الملكي الهاشمي
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رسالة دولة رئيس الوزراء
كما تلقى ااستاذ عجدالكريم خليفاة رئايس المجماع رساالة مان دولاة رئايس الاوزراء
تا اامنت ش ااكر وامتنان ااا لا ارئيس مجم ااع اللغ ااة العرجي ااة ااردن ااي عل ااى هديت ااا ،وتمنيات ااا
للمجمع جأن يسدد اللا خطا في سجيل خدمة اللغة العرجية ،وفيما يلي نص الرسالة:

سعادة الدكتور عبدالكريم خليفة
رئيس مجمع اللغة العربية األردني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد:
تلقيت جالشكر واالمتنان كتااجكم رقام  1892/5/9تااريا  1891/12/18ومرفقاا
كتاااب الفيزياااء الكالساايكية والحديثااة /الجاازء الثاااني وهااو ماان الكتااب التااي قااام المجمااع
جترجمت ااا ااامن ج ااود الراميااة إلااى تعريااب التعلاايم العلمااي الجااامعي جاإلاااافة إلااى
قاااموس مصااطلحات الرياااايات االجتدائيااة والعاادد (32ل ماان مجلااة المجمااع والتقرياار
السنوي العاشر لعام .1898
وانا إذ يسرني ن نو جالج ود القيمة التي تجذلون ا فاي مجاال التاأليف والتعرياب
تعزي از واثراء للغتنا العرجياة وجعل اا لغاة التادريس الجاامعي والجحاث العلماي ،ارجاو مان
اللا تعالى ن يوفقكم ويسدد على الخير خطاكم.

وتفالوا جقجول فائد االحترام
أخوكم
زيد الرفاعي
رئيس الوزراء
عمان في  10جمادى ااولى 1049
الموافد  0كانون الثاني 1899
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رسالة دولة رئيس مجلس األعيان
كم ااا تلق ااى ااس ااتاذ عج اادالكريم خليف ااة رئ اايس المجم ااع رس ااالة م اان دول ااة رئ اايس

مجلااس ااعيااان ،تااامنت شااكر وشااكر زمالئااا عااااء مجلااس ااعيااان للمجمااع،
وايمااان م جرسااالتا وتقااديرهم لج ااود الموصااولة فااي خدمااة اللغااة العرجيااة ،وفيمااا يلااي

نص ا:

سعادة األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة المحترم
رئيس مجمع اللغة العربية األردني
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وبعد،،
فإنااا يسااعدني ن توجااا جخااالص الشااكر وعميااد التقاادير ل ااديتكم القيمااة ماان
منشورات المجمع وهي:
كتاااب الفيزياااء الكالساايكية والحديثااة ،ترجمااة الاادكتور عماار الشاايا وزمالئااا،
وقاموس مصطلحات الرياايات االجتدائية والعدد (32ل من مجلة المجمع.
وانن ااي وزمالئ ااي عا اااء مجل ااس ااعي ااان منمن ااون جرس ااالة المجم ااع مق اادرون

ج ود الموصولة في خدمة لغتنا العرجياة لغاة القارون ولساان حااارتنا وتاراث متناا.
ولن ندخر ي ج د في تعزيز مكانت ا في جميع مجاالت الحياة العلمية والعملية.
وتفالوا جقجول فائد االحترام،،،
رئيس مجلس األعيان
أحمد اللوزي
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مجمعي راحل
الدكتور جواد علي
تلقااى المجمااع رسااالة ماان ااسااتاذ الاادكتور صااالح حمااد العلااي ،رئاايس المجمااع

العلمي العراقي ،تامنت نعي الدكتور جواد علي ،العاو العامل فاي المجماع العلماي

العراقي الشقيد ،والعاو المانازر فاي مجماع اللغاة العرجياة ااردناي ،الاذي وافتاا المنياة
مساء يوم السجت 1891/8/28م.

وقد جعث ااستاذ الدكتور عجدالكريم خليفة ،رئيس المجمع ،و عااء مجمع اللغة

العرجية ااردني ججرقية التعزية التالية إلى ااستاذ الدكتور صالح حمد العلي:

لتلقينااا ججااالغ الحاازن نجااأ وفاااة ااسااتاذ الجلياال الاادكتور جااواد علااي ،واننااي جاساامي

واساام عااااء مجمااع اللغااة العرجيااة ااردنااي ،تقاادم إلاايكم والااى جميااع زمالئنااا عااااء

المجمع العلماي الع ارقاي جاأحر التعاازي ساائال الماولى عاز وجال ن يتغماد الفقياد جواساع

رحمتا ،و تمنى لكم ولجميع الزمالء طول الجقاء ،وانا للا وانا إليا راجعونل.

رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني
كمااا جعااث رئاايس مجمااع اللغااة العرجيااة ااردنااي جالجرقيااة التاليااة إلااى س ارة الفقيااد

الراحل :ل جعث إليكم جاسمي واسم عااء مجمع اللغة العرجية ااردني جاأعمد مشااعر
الحزن واالم لفقد العالم الجليل المرحاوم الادكتور جاواد علاي ،رحماا اللاا رحماة واساعة،
و سكنا فسيح جناتا ،و ل مكم جعد جميل الصجر والسلوان ،وال حول وال قوة إال جاللا.

رئيس وأعضاء مجمع اللغة العربية األردني

وفيما يلي نجذة عن سيرة الفقيد:
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ولد الفقياد فاي الكاظمياة ،و كمال د ارساتا االجتدائياة والثانوياة فاي جغاداد ،ثام تااجع

د ارساااتا العليااا ججامعااة هااامجورغ جألمانيااا ،وحصاال علااى إجااازة الاادكتو ار  ،وعاااد إلااى
العراد يتاجع الجحث ويقوم جالتدريس.
عااين المرحااوم عااوا فااي المجمااع العلمااي الع ارقااي منااذ تأسيسااا ساانة 1801م،
وتولى مانتا العامة ،فأس م في تنظايم سساا ،وترتياب إدارتاا ،ثام كاان مان عاااء

المجمع العلمي العراقي جعد إعادة تكوينا سنة 1819م.

شمل إنتاجا العلمي والفكري جوانب من ميادين الحاارة والفكر العرجاي ،ومان
جرز نتاجا دراساتا عن موارد تاريا الطجري ،وماوارد كتاب المساعودي ،التاي نشارها

في مجلة المجمع العلمي العراقي ،وظلت منذ نشرها مثاال الدقاة وااصاالة والشامول
ومرجعا ااا للجا اااحثين .وتركا اازت ج ا ااود العلميا ااة علا ااى تا اااريا العا اارب قجا اال اإلسا ااالم،
فاس ااتوعب مص ااادر ،وم ااا كت ااب في ااا ااق اادمون والمح اادثون ف ااي العرجي ااة وغيره ااا م اان

اللغااات ،فأحاااط جمادت ااا ،ووثااد معلومات ااا ،ونسااد محتواهااا جعااد نقااد نفاااذ ،وتحلياال
عميااد ،وعاارض ثمااار عملااا فااي هااذا المياادان فااي عش ارة مجلاادات اااخمة ،تجااو ت

مكانت ا المتميزة الجديرة ج اا ،و صاجحت المرجاع المعتماد الاذي يرجاع إلياا الجااحثون،
ويست دي جا المختصون.
واهتم الفقيد اهتماما خاصا جاللغاة العرجياة القديماة وجتااريا الايمن قجال اإلساالم،

واستوعب في ذل النقوش والكتاجاات القديماة ،وكاان مان القالئال اافاذاذ المختصاين

جاللغااة اليمانيااة القديمااة ،و عااد معجمااا للغااة اليمنيااة ،جاإلاااافة إلااى جحااوث قيمااة عاان
مختلف جوانب الحاارة اليمانية القديمة.

كاان المرحااوم مثاااال للجاد والااد ب والمثاااجرة واالساتقامة والرصااانة ،وحااب الخياار،

وا َّن فقااد يمثاال خسااارة للجحااث العلمااي فااي مياادان التاااريا العرجااي ال يخفااف ثرهااا إال

اإلنتا العلمي الواسع الذي سيجقى شاهدا على مكانتا ،ومنا ار يجقي ذكر حيا.
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وكاال نفااس ذائقااة المااوت ،واذا جاااء جل اام ال يسااتأخرون ساااعة وال يسااتقدمون،

وانا للا وانا إليا راجعون.
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مناقشة رسائل الدكتوراه والماجستير
جرت في قاعة الندوات والمحاارات في مجماع اللغاة العرجياة ااردناي مناقشاة

رسائل الدكتو ار والماجستير من طلجة الدراسات العليا في الجامعة ااردنية ،وهي:

 -1رسااالة ماجسااتير جعن اوان لالحياااة اادجيااة والثقافيااة فااي ناااجلس ومااا حول ااا فااي
العصا اار العجاسا اايل ،إعا ااداد :ن ا ازار وصا اافي اللجا اادي ،جا اارت مناقشا اات ا جتا اااريا
1891/1/24م ،وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

 ااستاذ الدكتور محمود إجراهيم (المشرفل رئيسا. -ااستاذ الدكتور عجدالكريم خليفة

عاوا.

 -ااستاذ الدكتور عجدالجليل عجدالم دي

عاوا.

 -2رسالة ماجستير جعنوان لإجراهيم جن هرمة ،حياتا وشعر ل ،إعداد شاكري ذياب
جج اار ،ج اارت المناقش ااة جت اااريا 1891/8/21م ،وتألف اات لجن ااة المناقش ااة م اان

السادة:

 -ااستاذ الدكتور حسين عطوان (المشرفل

رئيسا.

 -ااستاذ الدكتور عجدالكريم خليفة

عاوا.
عاوا.

 -ااستاذ الدكتور نصرت عجدالرحمن

 -3رسااالة ماجس ااتير جعن اوان :لن ااور الاادين زنك ااي فااي اادب العرج ااي فااي عص اار
الحااروب الصااليجيةل إعااداد :محمااود فااايز إجاراهيم الساارطاوي ،جاارت مناقشاات ا
جتاريا 1891/8/29م ،وتألفت لجنة المناقشة من السادة:

 -الدكتور عجدالجليل عجدالم دي (المشرفل

رئيسا.

 -ااستاذ الدكتور نصرت عجدالرحمن

عاوا.

 -ااستاذ الدكتور محمود إجراهيم
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عاوا.

 -0رسااالة دكتااو ار جعن اوان لشااعر اجاان القيس اراني ،جمااع وتحقيااد ود ارسااةل إعااداد
عادل جاجر صالح محمد ،جرت مناقشت ا جتااريا 1891/12/34م ،وتألفات

لجنة المناقشة من السادة:

 -ااستاذ الدكتور محمود إجراهيم (المشرفل

رئيسا.

 -ااستاذ الدكتور عجدالكريم خليفة

عاوا.

 ااستاذ الدكتور نصرت عجدالرحمن -الدكتور عجدالجليل عجدالم دي
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عاوا.
عاوا.

