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 مشاركة المجمع في المؤتمرات والندوات -1

 

 المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

 

اللغددا البية ددا ةهلقددهتير مددسنمي  الدددته  لددب مهيندد  الياةبددا عقددم معمدد  

م، هقدم ملد  7/3/8811 -22/2المهالد   تد 8441/ يعد// 81 -4هالخمدد   مد  

التي م خل فدا، هقدم عةمدنهذ المتنهي المعم  األيمتب لب تذا المسنمي يئ س المعم  األ

ةبتدها  االلغدا هالتحده لدب لتدي الفدهياةب  ق مه   ألقى المتنهي خل فا لب تذا المسنمي ةحله  

الف لدهفا، تمده ألقدى تلمدا لدب نداة   الميحدهم األددنهذ الدمتنهي عمدي لديه ، ع ده 

ت م مدمتهي، ةتده  علدى نتل دف مد  األددنهذ الدمتنهي  ةديامعم  اللغدا البية دا ةهلقدهتير 

لددى األدددنهذ الددمتنهي  يئدد س معمدد  اللغددا البية ددا ةهلقددهتير لددب يدددهلن  النددب ةبدد  ة دده 

تددنم خ ددي مدد  أ أ  ألقددب علدد تم عةئدده   التي م خل فددا، هعدده  ل  ددها اهأياتددب م دد يا  عةددم

 ...ا.    ل  ة ، هته ناة   الميحهم المتنهي عمي ليه ، ع ه المعم 

 المؤتمر السادس للتعريب

 التي م خل فددا، يئدد س معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددبعةددمدددنهذ الددمتنهي نلقددى األ

معهر م  األددنهذ الدمتنهي مح دب الدم   ،دهةي، المدم ي البدهم للمترمدا البية دا للنية دا 

هاللقهلا هالبلهم للمشهيتا لب المسنمي الدهمس للنبي /، عه  ل  ها ال ديتب أ  أهعد  

مس للنبي د/ الدذ  ددنبقم  مترمدنتم البية دا ل تم للمشدهيتا لدب المدسنمي الدده المعهر 

 22 -24للنية ددا هاللقهلددا هالبلددهم تمتندد/ نتددد   النبي دد/ ةهليةدده   لددب الفنددير مدد  
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م ةهدن دهلا تي مدا مد  المملتدا المغية دا. هدد ميس المدسنمي 8811  هت ه/ حز يا 

 مه هع   تمها

،ددهم قددياي مشدديهعهم المبددهعم الخمدددا المبيه ددا عل دد ، هتددبا مبعددم ا قن  .8

 ....ىهمبعم العغيال ه، همبعم المهد ق همبعم القهته ،

النبي دد/ هحددمهم ا لنددزام ة دده لددب نبي دد/  المه ددها اللددهتب تدده مت ع ددا .2

 ...ا. البلهم

هممدده تدده عددم ي ةهلددذتي أ  معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددب قددم شددهي  لددب نقدده م 

ا  ادددن ه،  يمشدديهعهم المبددهعم المددذتهير، هتدده  للخةدديا  الددذ   تلف ددم المعمدد  مي

لى متن/ نتد   النبي / لب اليةه  لب ح ت ه، تمده  همالحرهم حهل ه، هقم ةب  ة ه 

لدى األددنهذ الدمتنهي مح دب الددم    تهتدم لد   يا  حده  مت ع دا النبي د/ قدم ةبد  ة ده 

 ،هةي، المم ي البهم للمترما البية ا للنية ا هاللقهلا هالبلهم.

 لى ش ي أ له  م  تذا البهم. لمسنمي اع  اتبقهم تذا اهلريهف  هيئا لقم ن

 

 م1811افي السادس لعام قالموسم الث

م لدب الفندير الهاقبدا ةد   األه  8811 أقهم المعم  مهدم  اللقهلب الدهمس لبدهم

لدى النهدد   ت  المهال  النهدد  عشدي مد   ذاي 8441لى اللهتب هالبشي   م  شبةه /  

المهدددم  ددمهي حدده  االبية ددا لددب م، هتدده  المه ددها البددهم ل ددذا 8811مدد  ت ددده  

مسددهم النبل م البهم هالعدهمبب هأددهل / الت دهه ة دها. اشدنم  المهددم علدى لدال  

محه يام هتمهر. هشهي  ل   عمم م  البلمده  األله د  مد  خدهير األيم  هماخلد ، 

همدد  أع دده  معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددب، هل مدده  لددب أدددمه  المشددهيت   هعتددهه   

 مهن مامحه يان م هت

األدنهذ المتنهي محمهم حهلر، ع ده معمد  اللغدا البية دا ةهلقدهتير، محه دير  -8

 ةبتها ا
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االبية ا لب مسددهم النبل م البهم هالعهمبب، هأددهل / الت دهه ة ده لدب 

 م،يا.

ةدديات م، ع دده معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددب،  الددمتنهي محمددهم  األدددنهذ -2

 محه ير ةبتها ا

الت دهه ة ده لدب   م البهم هالعهمبب، هأددهل /االبية ا لب مسددهم النبل

 األيم ا.

مهتدا المائمدا الميتز دا مهلهم قهددم ته دم ةلقهددم، ع ده األ األدنهذ المتنهي -3

 المتلف ةهلمعلس األعلى للغا اله ت ا ةهلعزائي، محه ير ةبتها ا

االبية ا لب مسددهم النبل م البهم هالعهمبب، هأددهل / الت دهه ة ده لدب 

 العزائيا.

اليحم ، مدد  العهمبددا األيمت ددا، هالددمتنهي عةددمدددنهذ الددمتنهي ت،دديم األ -4

هالمتنهي محمم عدهام، مد  عهمبدا  ،، م  العهمبا األيمت ازتي ه أةه حمم ا

تمهر ةبتها ا األدي ، هالمتنهي محمم عمه ير، م  عهمبا ال يمه  ،ال يمه 

 .االلغا األعتة ا لب اللغا البية ا لب مياح  النبل م

األددنهذ الدمتنهي فيهه أ   حه ي لب تدذا المهددم الميحدهم هته  م  الم

عدد  االبية ددا لددب مسددددهم النبلدد م البددهم هالعددهمبب،   الدددنهي العددهايعةمأحمددم 

  أ  المت ددا عهعلندد  قةدد  مهعددم ةددم  تددذا  هأدددهل / الت ددهه ة دده لددب البدديا ا 

 المهدم، يحم  الل  يحما هادبا.

لقدددهلب لدددب تنددده/ خددده ، المعمددد  علدددى تشدددي أعمددده  مهددددم  الهقدددم مأ/ 

   شه  الل . هد ،مي تذا التنه/ لب هقم قي /، 

 مؤتمر اللغة العربية العالمي األول

عقم تذا المدسنمي ةدمعهر مد  عمب دا تشدي اللغدا البية دا لدب تيانشدب نحدم 

ت  المهال  28/7/8441لبلتم نبقله ا هذل  ةنهي خ  عية ه   ته أتزلته  قي ته   ا شبهي

مملله  ع  ند  عشير مهلا، هعدمم مد  البلمده  الم نمد   ل    هشهي  87/3/11
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معم  اللغا البية ا األيمتدب تددخا ةهللغا البية ا، هادنمي ممر لاللا أ هم، هقم نلقى 

 م  أعمه  تذا المسنمي هنه، هن ، هن متم أعمهل  خمدا محههي تبا

 دالم ا.مهي اللغا البية ا ةه،ف ه أمار ية  ة   المه  اإل -8

 دالم ا.ب نبل م اللغا البية ا ةهلمه  اإلنبهه  لالنتد   هال -2

 د هم غ ي البي/ لب تشي اللغا البية ا.  -3

 هدهئ  هنقت هم مخنلفا لب نبل م اللغا البية ا. -4

 مهي القي   التي م لب تشي اللغا البية ا ة   المدلم  . -2

 

 هقم ،ميم ع  المسنمي النه، هم النهل اا

البية دا لدب األق دهي  علدى تشدي اللغدا ناد س انحهم عهم للعمب هم النب نبمد  -8

 دالم ا.البية ا هاإل

لدى نشدي   قدهته  للحفدهر علدى ددالما اللغدا  دالم ا معهر المه  البية ا هاإل -2

 البية ا.

معهر المه  البية ا للحفهر علدى الحديف البيةدب لدب التنهةدا ل رد  النها،د   -3

 ة   اللغا هالم  . قهئمه  

مياددد ا لل لةددا المدددلم   التدده ق    لددى نخ،دد   مددت  معددهر الددمه  البية ددا  -4

 ةغ ي البية ا.

لددى نزه ددم العمب ددهم هالمددمايس هالعهمبددهم المبت ددا  معددهر الددمه  البية ددا  -2

 ةنمي س اللغا البية ا ةهلتن/ هاألشي ا همه  لزم ذل .

 ا تنمهم ةهلةح  النيةه  لب نبل م اللغا البية ا للته ق   ةغ يته. -6

ا ةددد   العمب دددهم هالمدددمايس الم نمدددا ة دددذا نةدددهم  الهلدددهم هالز دددهيام البلم ددد -7

 المه ها.

بل م ددا ةهللغددا البية ددا لددب هدددهئ   عددهم ةدديام  ن دددالم ا الددى معددهر الددمه  اإل -1

 هالمقيه ر. عالم ه الميئ ا هالمدمهعا 

ق ددهم عمب ددا تشددي اللغددا البية ددا لددب تيانشددب ةعمدد  المتددهت  المسلفددا لددب تددذا  -8
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 المعه  م  المسددهم البلم ا تهلا.

دددمه  العمب ددهم هالمياتددز هال  ئددهم النددب نبتددى اعددمام مل دد  ةإالعمب ددا ة ق ددهم -84

 ةتشي اللغا البية ا.

لى عب  اللغا البية دا مد  المقدييام اليئ دد ا لدب المدمايس اللهته دا  المعهر  -88

 دالم ا.المه  اإل لب

دالم ا نخ،   ،فحا عية ا لدب تد  هاحدمر متهشمر ال،حف لب المه  اإل -82

 مت ه.

  ة  ةحه  تذا المسنمي لب تنه/ هنهز ب .ق هم العمب ا ة -83

متهشمر المه  هالمسددهم هالمحدت   نقم م المعم المهلب ل ذ  العمب ا لندنمت   -84

 م  أما  يدهلن ه.

ع ه  المشهيتا لب تذا المدسنمي أع ده  عدهمل   لدب عمب دا تشدي اعنمهم األ -82

 اللغا البية ا.

ددالم ا، ه اإلأبية دا الدمه  الحدم   ل  تذا المسنمي مير ت  عهم   لب عقم م -86

اللغدا البية دا،  امد   المملتا البية ا الدبهم ا الي دهم  لدب تشدي يلمه هتريا  

 حم  العهمبهم الدبهم ا عقم المسنمي القهمم.   ننةتى أالمشهيته  

لددى نةتددب تددذ  النه،دد هم عدد   ي دد   هر الحتهمددا الةهتدددنهت ا المددهقير معدد -87

 .دالم اا ن،ه  ةهلمه  البية ا هاإل

ئ  المنهةبدا   لعتا منهةبا ل ذ  النه، هم مد  قةد  العمب دا هعديه تندهنشت  -81

 ذ  الل .إلب المسنمي القهمم ة

 التي م خل فدددا، يئددد س المعمددد  ةيددددهلا شدددتي عةدددمالدددمتنهي األددددنهذ هقدددم ةبددد  

تدب  اللغدا البية دا لدب تيانشدب ةهلةهتددنه ، عده  ل  دها اه تشدي لى مدم ي عمب دا هنقم ي 

لغا البية ا األيمتب لب عّمده ، تةدهي  لتدم تدذا النهعد  الخ دي هزمالئب أع ه  معم  ال

  تدده أتزلتدده  أ   بقددم المددسنمي نحددم شددبهي ت لددب خممددا اللغددا البية ددا، هقددم أدددبمته تل دديا  

خه ا ال،همقا ة   المه  ت  مل   أت م على البالقهم األلبلتم نبقله  ، أل عية ه   قي ته  

تب م  أمدن   ،لغا البية ا، لغا القي   التي مدالم ا، هعلى أ  الالبية ا هالمه  اإل
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 .دالم ا عم به  ةته  األما البية ا هاإلأدس النب نهحم األ

  معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددب لددب عّمدده    تددئتم ةتعدده  تددذا المددسنمي،  

ه يعه أ   بمد  المبت ده  عمد ب م علدى نحق د  النه،د هم الةتده ر الندب ،دميم 

 عت ا.
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 للهمجمعيان في ذمة ا -2

 الستار الجواريعبداألستاذ الدكتور أحمد 

 

يئدد س المعمدد  يدددهلا مدد  األدددنهذ  التي م خل فدداعةددماألدددنهذ الددمتنهي نلقددى 

البلب، يئ س المعم  البلمب البياقدب، حملدم تبدب الميحدهم  مالمتنهي ،هل  أحم

الدددنهي العددهاي ، الب دده البهمدد  لددب المعمدد  البلمددب عةماألدددنهذ الددمتنهي أحمددم 

ب، هلددب معمدد  اللغددا البية ددا ةهلقددهتير هع دده الشدديف لددب معمدد  اللغددا البياقدد

هته  22/8/8811لي تهةا مفهعئا  هم العمبا  ية ا األيمتب، هقم هالن  المت ا الب

 لب  ي ق  ألما  ،الر العمبا.

المعمدد   ةهدددم  هةهدددم أع دده  التي م خل فدداعةددماألدددنهذ الددمتنهي هقددم ةبدد  

 ألدنهذ المتنهي ،هل  أحمم البلبالى ا ةةيق ا النبز ا النهل ا 

الددددنهي عةمانلق تددده ةةدددهلن الحدددز  تةدددا هلدددهر األددددنهذ العل ددد  الدددمتنهي أحمدددم 

العهاي ، ه تتب ةهدمب هاددم أع ده  معمد  اللغدا البية دا األيمتدب ألنقدمم  لد تم 

–لى عم   زمالئته أع ه  معمبته البلمب البياقب ةاحي النبهز ، دهئال  المهلى ه

عتهند ،  تده للد  ه تده  ل د   نغمم الفق م ةهادد  يحمند ، ه ددتت  لدد   أ   -عز هع 

 ياعبه ا.

 ةهلةيق ا النهل ا  لى أدير الفق ما التي م خل فاعةماألدنهذ المتنهي تمه ةب  

اأةبدد   لدد تم ةهدددمب هةهدددم أع دده  معمدد  اللغددا البية ددا األيمتددب ةدداعم  
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الددنهي عةمألددنهذ الدمتنهي أحمدم مشهعي الحز  هاأللم لفقم البهلم العل   الميحهم ا

حمددا هادددبا، هأدددتت  لددد   عتهندد ، هأل متددم ةبددم  عم دد  ييحمدد  اللدد  العددهاي  

 ال،ةي هالدلها ، ه  حه  ه  قهر    ةهلل ،  ته لل  ه ته  ل   ياعبه ا.

 هل مه  لب تةذر ع  الح هر البلم ا هالبمل ا للفق م الميحهما

 غدمام مد  أددير عيلدم ةدهلنقه  هالدهيالب التي  ةة 8823 هلم الفق م دتا

دالم ا األ، لا، هال،م  لب المبهملا هالندززي عتدم هالنمد  ةهألخال  البية ا اإل

هعمددال ، الملمددهم، لنيعدديا ل  دده منشددةبه  ةيهح دده، مسمتدده  ةملل دده، مقنددم ه  ة دده قدده   

 لنقهل مته ةي،هتا هانزا  هعم ا هلةهم ه،مهم. دهئيا  على خ هته منهةبه  

م الفق م ميادن  ا ةنمائ ا هاللهته ا لب التي  م  أقيات  لب المت قا هلد  م أن

 خدال  هالعم دا،دالمب األ،د   هاإل  ش/ على نقهل م الخل  البيةب اإلتل ي مم

 هاللقهلا. مايره،هيم ل م متهتا لب المعنم  هاإل

هنذن ه لم النح  ةماي المبلم   البهل ا ل دميس ل  ده البية دا هعلهم ده علدى  دم أدد

األعدددال  أملددده  األددددنهذ  ددد  الدددياه ، هالدددمتنهي محمدددم م دددم  الة،ددد ي، هالدددمتنهي 

لدهمر مد  هلدم نفند  خالل ده لي،دا منهةبدا اإل الهته/ عزام، هالمتنهي زتب مةهي .عةم

 ش ه  ةغمام لب البلم م  أمله  الش خ قهدم الق دب هالحهر حمم  األعرمب.

   البهل ا أهلم ةةبلدا علم دا  لدى هةبم نخيع  ةمينةا الشيف لب ماي المبلم

عهمبدددا القدددهتير لندددهة  مياددددن  علدددى ع هةدددذر البلدددم ل  ددده، همدددت م أحمدددم أمددد  ، 

الهته/ عزام، هأحمم الشه / هم، فى الدقه هأم   الخدهلب، ههلّد  خالل ده عةمه

م  تهتدم نزخدي لد  م القدهتير مد  علمده  البية دا هالةدهيز   مد  مان،ه ن  ةبمم 

ذاذته، هتده  مد  زمالئد  لدب المياددا عدمم مد  الالمبد   الدذ   يعه م األما هألد

 نةهأها متهتا ميمهقا لب الح هر الفتي ا هالد هد ا.

هالمهعددن ي  8841هةبم أ  ح،  مد  عهمبدا القدهتير علدى الل ددهتس ةهمن دهز ددتا 

  عدددهم  لدددى ةغدددمام 8823 ، هالدددمتنهيا  ةمينةدددا الشددديف ددددتا8847 ةمينةدددا الشددديف ددددتا
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ماي المبلم   البهل ا، ه،هي م  يتهئزته المبنممر لدب البلدم هالنهع د ، للنمي س لب 

لددم اشددنغ  أمددما  لددب هزاير النية ددا، هتدده  مددم يا  عهمدده  ل  دده مه  أ   ق دد  ،ددلن  

 لقه  المحه يام على  لةن  لب تل هم ةغمام. ةهلنمي س أه  نهقف ع  

نمهز أد م ةمده  84هعتممه اعنهحم البيا  عها،ف الد هدا البهن ا ةبم لهير 

ددالم، لدب الدملها عد  متهتدا البيهةدا هاإل أمال  عل   شبهي  ةهلهاع/ اله تب لشهي 

هانخددذ مدد  ق ددها النبلدد م م ددماته  لبملدد ، هعمدد  علددى ةدد  يه  اللةددهم، هاتنخدد/ تق ةدده  

هنعدمم  8868، هيئ ده   نحهم المبلم   البدي/ ددتا 8862للمبلم   لب البيا  دتا 

، ه ددي لد  ذلد  معده  البمد  علدى نترد م 8812اتنخهة  لب يئهدن ه حنى ت ه دا ددتا 

دددالم، هنةتددى عددمما  مدد    ة دده مدد  البيهةددا هاإلدددس النددب  مدد   م علددى هلدد  األنددهع

األعمه  النب ادن ملم تشي البلم هنقمم ، هيل  دده ا المميدد   هن دد ي ددة  الح دهر 

 .8863همعه ن ه أمهم م. هنهلى عمهمر تل ا الشي با دتا 

لدهمر اإلخال،  هعم ن ، هعملدها علدى  هقمي المدسهله  لب البيا  مهاتة  ه

ل   هدمبها مت . هقةلدها نهع  هند  هأددتمها لد   لنقيةها  ،مام هاألمت ه لب خمما الةال

 8863هزاير النية دا ددتا  المته،/ البل ده المتددعما مد  م هلد  هانعهتهند ، لندهلى

هقدهف ددتا ، ههزاير األ8874ههزاير شسه  يئهدا العم هي ا دتا  8872هدتا 

الم مددهم لددب الددةالم  مددما  لددب هزاير النبلدد م البددهلب، هقددهم ةبددمم مدد أ، هعمدد  8878

البية ا، هح ي تل يا  م  المسنميام، هأدد م لدب أعمهل ده، هيددم نهع  هن ده، ممده 

ددالم. ه،دهيم يل  متهتا البيا  ههد  مهي ، هعزز ملل  البل ه لدب البيهةدا هاإل

أق ددهي األمددا لد  متهتددا ميمهقدا، هعالقددهم هل قدا ةقددهمر الفتددي هالنهع د  لددب مخنلدف 

 دالم ا.البية ا هاألق هي اإل

هلددم نحعدد/ تددذ  األعمدده  الهادددبا اتنمهمدد  ةددهلفتي هالبلددم، هلددم نق دد  ،ددلن  

ةهلح هر المعمب ا، لته  ع ها  عهمال  لب المعم  البلمدب البياقدب، هالمعمد  الملتدب 

ددالم ا، هع دها  عدهمال  لدب معمد  اللغدا البية دا لدب القدهتير، لةحه  الح هير اإل

يمتدب، األبية ا لب ممش ، همعم  اللغدا البية دا هع ها  مسازيا  لب معم  اللغا ال
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 هلا  لى ع ه ن  لب عمم غ ي قل   م  المسددهم هالعمب هم النب نبتى ةهللقهلا  

لقدده  المحه دديام ل  دده،  هالفتددي، هحددي  علددى المشددهيتا لددب علدددهم المعددهم  ه

لبلم د هم لب أعمهل ه، هنحق   متعزان ه، هأغتى عالقن  م  يعهل ه م  ع هةذر اهاإل

 ده    الفتي.أه

هته  للمعمد  البلمدب البياقدب الت،د / األهلدى مد  خممهند ، لقدم عمد  علدى 

نبز ددز متهتندد  هنهددد   مهي ، هحددي  علددى ح ددهي علدددهن ، هشددهي  لددب لعهتدد  

المبت ددا ةميادددا البية ددا هالفتددي، هأةددم  ل  دده ا،يا  ال،ددهئةا، هاألةحدده  الي،دد تا، 

ما تم  م ئ  النقدمم لدب اللغدا البية دا . هايأ  هزّهم معلن  ةبمم م  الميادهم الق 

لددددب م،ددددهمي األلبدددده  اللالل دددداا. هاحق قددددا الن ددددم   ههر فددددا حدددديهف العددددّيا، 

اله،دف ةهلم،دميا، هااله،دف ههااله،فا هاالة ه ا لب ق ه ه التحه البيةب، ا

ددد همهن   ا ددة  عدد   الن،ددي فا ةهإل ددهلا  لددى ، ها دديه/ ال،ددفاا، هةهلعملدداا

مام م، لحهم علم العياحا هالنشدي   هال د/ هعلدم الم ده ، هعلدهم الهادبا لب  ع

 الح هر.

، هاتحده القدي  ا 8863هتشي ل  المعمد  أيةبدا تند/ تدب اتحده الن دد يا 

،   ددهلا  لددى تنةدد  لددب 8817، هاتحدده المبددهتبا 8874، هاتحدده الفبدد ا 8874

ي  ، هاالشددبي لددب ةغددمام حنددى ت ه ددا القددي  اللهلدد  ال عدد8841االحدد/ البددذي ا 

 .8878 ، هاالمقي/  ة  ع،فهيا 8826ت

هر تشدده   هعددز ع هئدد  هلددمم لياغدده  تة دديا  أ   هلهندد  المفهعئددا هتدده لددب 

لدهي، همده غيدد  لدب قلده/  خهاتد  ه،دحة   خفف عت  مده نيتد  مد  مخلدمام ا،

همقددمي  ل ددل  مدد  حدد/ هنقددم ي، لتددمعه اللدد  البلددب القددم ي أ   نغمددم  ةيحمندد  

م أتل  ال،ةي هالدلها ، ه عبل  لدب عدمام مد  تدم أح ده  ه دتت  لد   عتهن  ه ل 

 عتم ية م  يزقه .

 ل   ياعبه  ته  ته لل  ه 
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 السالم هارونعبداألستاذ 

 

الددالم عةمتةدا هلدهر الميحدهم األددنهذ  التي م خل فداعةدماألددنهذ الدمتنهي نلقى 

مد  مد   البدهم لمعمد  اللغدا البية دا ةهلقدهتير، هع ده الشديف لدب معاأل ،تهيه 

هقدم ةبد   ،م8811اللغا البية ا األيمتب، الذ  هالن  المت ا لب شد ي ت دده  عدهم 

األيمتدب ةهدم  هادم أع ده  معمد  اللغدا البية دا  التي م خل فاعةماألدنهذ المتنهي 

ةدديات م مددمتهي، يئدد س معمدد  اللغددا  نهي لددى األدددنهذ الددمت ةةيق ددا النبز ددا النهل ددا 

 .البية ا ةهلقهتير

الدددالم تددهيه  أحددم عةمتدده أتةدده  القددهتير األ  العل دد  األدددنهذ ل  القددم تبددم 

أعالم أمنته البية ا المهعمر، هقم  لمته تذا التةا الفهع  لمده تده   ن،دف ةد  األددنهذ 

، هع م مائد/ لدب خممدا اللغدا الفق م م  دمهم تة لا، هأخال  ،هل ا، هعلم غز ي

األ  العل دد  ه لددى زمالئتدده   دده أل تم إلدددددالم ا. البية ددا الشددي فا هالح ددهير اإل

أع دده  معمدد  اللغددا البية ددا ةهلقددهتير أقددمم ةهدددمب هادددم زمالئددب أع دده  معمدد  

اللغددا البية دددا األيمتدددب أحدددي النبدددهز ، ه،ددهم  المشدددهيتا لدددب م،دددهةته األلددد م، 

من يع    لى الل  عز هع  أ   حفرتم، هأ   ل / الفق م العل   هأ   دنقةل  ةمده 

مدا خممدا لغدا القدي   التدي م هنديا  األع دم مه،ده  لدب ته  قمم  ة    م   م  

 ل   ياعبه . ته  ته لل  ه دالم ا المع م. هالبية ا اإل
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 تمه ةب  ةهلةيق ا النهل ا الى أدير الفق ما

حدهددته ةهلم،ده/  عر م ل تم ةاحي نبهز ته، ه،هم  مشهيتنته، ه الإتب أةب  

الدالم تهيه ، هقم ته  ل ذا التةا الفهع  ةمعل م، هاليز  التة ي ةهلهر األدنهذ العل   األ

هق  حز   لب تفهدته، هعزاسته أ  األدنهذ الفق دم قدمم لتفدد  ةد    دم  يةد  مد  خممدا 

خدير. تدي  لدب الدمت ه ه بلدب ميعند  لدب ا،لغا القي   ه ح ه  تن/ النديا  مده  ح دب ذ

ل متدم عم د  مغفيند  هأ    لتدا  اللد  عدز هعد  أ   حفرتدم هأ   نغمدم الفق دم ةهادد 

 ل   ياعبه ا. ته  ته لل  ه ال،ةي هحد  البزا  همه،ه  المعه  ل ، ه

 هل مه  لب تةذر ع  الح هر البلم ا هالبمل ا للفق م الميحهما

لدى  هاتنقد   8848ددتتمي ا لدب ددتا الددالم تدهيه  ةمم تدا اإلعةمهلم األدنهذ 

لدى  ت ده لدم  ددتتمي ا   اإللدم  مدالهرهئف ه دير النب تهتم نتنق  نةبه  القهتير م  األ

 ددا، لددى القددهتير. هأنددم حفددر القددي   التددي م هتدده لددب البهشددير لددم مخدد  المددمايس األهل 

ح   ميس البلهم الم ت ا هالبية دا. هلدب  8828زتي دتا لى األ هلتت  ُهّعِّ  ةبم ذل  

لم أندم  8821النح  ةنع  ز ا ماي البلهم هته  مت ه ش همر الةتهلهي ه دتا  8824دتا 

ةدهلنبل م ا ةندمائب. لدم  هع ّ  مميده   8832ميادن  ةماي البلهم البل ه هنخير ل  ه دتا 

 8842ددتتمي ا تعهمبدا لدهيه  األه  ح تئدذ ، ددتا ةعهمبدا اإلما/ ع   لب تل دا ا،

ل  ده مدميس لب هر فا تمميس أ  هتذ  تب المير الهح مر لب نهي خ العهمبدهم،  تقد  

 هد  الدل  العهمبب.لى من م  النبل م ا ةنمائب 

 دددنهذا  ألددم عدد    8824ةتل ددا ماي البلددهم دددتا  مدددهعما   دددنهذا  أهتقدد  ةبددم ذلدد  

 اخن ددي مدد  تخةددا مدد  أدددهنذر 8866. هلددب دددتا 8828لقدددم التحدده ة دده دددتا  هيئ ددده  

تشده  عهمبدا الته دم، هندهلى نادد س قددم اللغدا البية دا هقددم العهمبهم الم،دي ا إل

 ، هلددب ألتدده  ذلدد  اخن ددي ع ددها  8872لددى دددتا  ي هدددن  الميادددهم البل دده ة دده نحددم 

 .8868ةمعم  اللغا البية ا ةهلقهتير لب دتا 

ذ ر دي لد  نحق د   الددالم تدهيه  تشده   البلمدب عةمهلب د  مةتير ةمأ األدنهذ 

  هته لب الدهمدا 8822تنه/ امن  أةب شعهاا ة ة   هن،ح ح  همياعبن  لب دتا 
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م/ للةغدمام  لددب دددتا ق دد  أه  عدز  مدد  اخزاتددا األي لد  نحعشدير مدد  عمدي . لددم ر دد

تشدده  عمب ددا إأ  لددب النهدددبا عشددير مدد  عمددي  هتددب الدددتا النددب تددهم  ل  دده ة 8821

 الشةه  المدلم   لم أتم  أيةبا أعزا  م  الخزاتا هته  هل/ ةماي البلهم.

ح ده  نديا   ةلعتدا  اخنهي  المتنهي    حدد   ل تده  ع دها   8843هلب دتا 

ةدديات م  اليح م محمددهم هعةددم  المبددي  مدد  األدددهنذرا م،دد فى الدددقه، هةددب البددالأ

 تنهع ده معلدما   م، هقم أخيعدم تدذ  اللعتدا لدب أه  المع عةماألة هي ، هالمتنهي حهمم 

عتهات  انبي ف القممه  ةاةب البال ا أعقةن  ةخمدا معلمام م  شيه  م دها    خمه  

 دق  الزتم للنةي ز  هالة ل هدب هالخهايزمب.

هقم ح،  على العهئزر األهلى لمعمد  اللغدا البية دا لدب النحق د  هالتشدي ددتا 

 .8818م/ دتا عهئزر المل  ل ،  البهلم ا لب األتمه رفي ة 8824

الدددالم تددهيه  علددم مدد  أعددالم البية ددا المةدديز  ، هشدد خ مدد  عةمهالميحددهم 

هم عل لددا، دددالمب خددممشدد هخ ه المشدد هي  ، قددّمم للغددا البية ددا هللندديا  البيةددب اإل

تنهع  البلمب الغز ي ة   ةحه  همقه م لب المعدالم هالدمهي هم البية دا  نمللم لب 

عشي تنهةه ، هتن/ محققا مشيهحا همذ لا ةهلف دهيس  بهة   تن/ مسلفا نز م على الت

  تنهةه ، هل س مد  الدد   ح،ديته لدب تدذا المقدهم هأتدم تدذ  882البلم ا نيةه على ت

 التن/ هالةحه ا

 الت،ه  هتشيته تةح  مةنتي .نحق    -8

 تشهئ ا لب التحه البيةب.األدهل / اإل -2

 معلمام . 1تنه/ الح ها  للعهحر ت -3

 معلمام . 4تنه/ الة ه  هالنة   ت -4

 معلمام . 4يدهئ  العهحر ت -2

 الةي،ه  للعهحر. -6

 معهلس لبل/ تمعلما   -7

 تةهي .دة  ال ها   ة  األشي  الق،هئم ال -1

 عم ير أتده/ البي/  ة  حزم. -8
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 تهامي المخ ه هم تمعلما  . -84

 معلمام . 4شي  م ها  الحمهدا للميزهقب ت -88

 معلمام . 6مبعم مقه  س اللغا  ة  لهيس ت -82

 مبعم شهاتم البية ا تمعلما  . -83

 ا شنقه   ة  مي م تمعلما  . -84

 ن ذ / اللغا لألزتي  تمعلما  . -82

 نحق قهم هنتة  هم لب مبعم لده  البي/. -86

 معلمام . 2تنه/ د ةه   ت -87

  .معلما   82م/ للةغمام  تاتا األخز -81

 ل ده، همتهقشده   زائديا   ددنهذا  أم تهيه  نبيل  العهمبهم البية ا الدالعةمهاألدنهذ 

يدهلا للمهعدن ي هالمتنهيا . يحم  اللد  يحمدا  14لتل ي م  اليدهئ  النب نز م على 

لقدي   ا اهادبا هأدتت  لد   عتهن  عزا  مه قهم ة  م  خممهم عل لا للغا البية ا، لغد

 دالمب.التي م، هالنيا  البيةب اإل
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 مناقشة رسائل دكتوراه وماجستير -3

عيم لب قهعا التمهام هالمحه يام لب معم  اللغا البية ا األيمتدب متهقشدا 

 اليدهئ  العهمب ا النهل اا

يدهلا مهعدن ي ةبتها  االع هم لب أم/ اليدهئ  لب القيت   الددهمس هالددهة  لدب  -8

ا لل هلددد/ عمدددي محمدددم يةهةبدددا، هقدددم عددديم متهقشدددن ه ةندددهي خ م،دددي هالشدددهم

 م، هنالفم لعتا المتهقشا م  الدهمرا84/8/8811

 يئ ده   التي م خل فا تالمشيف عةماألدنهذ المتنهي 

 ع ها   ةيات م األدنهذ المتنهي محمهم 

 ع ها   الم م عةمالعل   عةمالمتنهي 

أم/ القه ددب الفه دد ا ل ة ا لددب يدددهلا متنددهيا  ةبتددها  اأ،ددما  الحدديه/ ال،دد -2

م، 26/8/8811الفنه ، هقدم عديم متهقشدن ه ةندهي خ عةدمةيات م  لل هل/ حلمب 

 هنالفم لعتا المتهقشا م  الدهمرا

 يئ ده   ةيات م تالمشيف  األدنهذ المتنهي محمهم 

 ع ها   التي م خل فاعةماألدنهذ المتنهي 

 ع ها   األدنهذ المتنهي شهقب   ف

 ع ها   حده  عةهس تنهي األدنهذ الم

يدددهلا مهعدددن ي ةبتددها ا اق دده ه األم/ هالتقددم لددب دددي الف،ددهحا  ةدد  دددته   -3

م، هنالفدم لعتدا 87/4/8811ت ا، هقدم عديم متهقشدن ه ةندهي خ 466الخفهعب 

 المتهقشا م  الدهمرا

 يئ ده   تالمشيف  محمم ةيتهم أةه علباألدنهذ المتنهي 

 ع ها   مةيات  األدنهذ المتنهي محمهم 

 ع ها   الل  غهشاعةمع،مم  رالمتنهي
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يدددهلا متنددهيا  ةبتددها ا ات دد  الددد يالب لددب شدديح  للتندده/ ددد ةه  ا لل هلدد/  -4

، هنالفددم 27/4/8811الحم ددم علددب الفددال ، هقددم عدديم متهقشددن ه ةنددهي خ عةم

 لعتا المتهقشا م  الدهمرا

 يئ ده   ةيات م الدهميائب تالمشيف  األدنهذ المتنهي 

 ع ها   التي م خل فاعةمنهذ المتنهي األد

 ع ها   محمهم الدميراألدنهذ المتنهي 

 ع ها   مهز  المةهي األدنهذ المتنهي 

لل هلد/  يدهلا متنهيا  ةبتها ا اةته  العملا لب الحم   التةه  لدب ال،دح ح  ا، -2

م، هنالفدم لعتدا 1/2/8811عهمر خل   أةه عهمر، هقم عيم متهقشدن ه ةندهي خ 

 شا م  الدهمراالمتهق

 يئ ده   تالمشيف  ت هم المهدىاألدنهذ المتنهي 

 ع ها   بتهشم  هغاألدنهذ المتنهي 

 ع ها   ةيات م األدنهذ المتنهي محمهم 

 ع ها   تمه  ةشياألدنهذ المتنهي 

يدهلا متندهيا  ةبتدها ا اهحدمر الق،د مر لدب التقدم البيةدب الحدم  ا لل هلد/ ةددهم  -6

م، هنالفددم لعتددا 21/2/8811تهقشددن ه ةنددهي خ مهدددى ق ددهس، هقددم عدديم م

 المتهقشا م  الدهمرا

 يئ ده   األدنهذ المتنهي محمهم الدمير تالمشيف 

 ع ها   حده  عةهس األدنهذ المتنهي 

 ع ها   دمهع   عز الم   األدنهذ المتنهي 

 ع ها   ت،يم عةماليحم األدنهذ المتنهي 

 

 


