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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الموسم الثقافي الثامن للمجمع: -1

اددث  0991عقددم مجمددل الللددة العربيددة اسرم ددث مفسددمه ال قددااث ال ددامن اددث عددام
، فقدددددم حدددددان محدددددفرب الرليسدددددث  تعريددددد  العلدددددفم 9/6/0991-01/5الفتدددددرب مدددددا بدددددين 

 ل مفات ايه على ال حف التالث:اله مسية ، فقم سارت المحاضرات فا
 م1991أيار  11هـ 1111شوال  11السبت  -1

 الساعة الخامسة مساء

 األستاذ الدكتور جالل شوقي
 جامعة قطر" –"عميد كلية الهندسة 

 محاضرب ع فا ها:
 سالميةفالمعارف اله مسية اث الحضارب اإلالعلفم 

 م1991أيار  19هـ 1111شوال  12السبت  -1
اءالساعة الخامسة مس  

 األستاذ الدكتور وجيه السمان
 "عضو مجمع اللغة العربية بدمشق"

 محاضرب ع فا ها:
 التجربة السفرية اث تعري  العلفم اله مسية

 
 م1991أيار  12هـ 1111ذو القعدة  1السبت  -2

 الساعة الخامسة مساء

 األستاذ الدكتور جميل المالئكة
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 "عضو المجمع العلمي العراقي"
 محاضرب ع فا ها:

 ي  المصطلحات اله مسية، الفاقل فالمستقبلتعر 

 م1991حزيران  1هـ 1111ذو القعدة  9السبت  -1
 الساعة الخامسة مساء

 األستاذ الدكتور نبيل علي
 "مدير البحوث في العالمية للتقنيات"

 محاضرب ع فا ها:

 المجامل العربية فالحاسف 
 م1991حزيران  9هـ 1111ذو القعدة  12السبت  -5

مساء الساعة الخامسة  
 ندوة بعنوان:

 "لغة المهن الهندسية"
 براهيم بدران عضو مجمع اللغة العربية األردني.إأدارها: الدكتور 

 فشارك ايها:
 المحتفر عصام زعبالفي، عميم حلية اله مسة

 فالمحتفر يفسف صيام، عميم شؤفن الطلبة بالجامعة اسرم ية
 سحان.س حاتم غ يم،  ال  ممير مؤسسة اإلفالمه م

 المؤتمرات والندوات: -1
الحريم خليفدددة رلددديس المجمدددل ادددث اجتمددداعث لج دددة محتفر عبدددمشدددارك اسسدددتا  الددد -أ

شددددراف العلمددددث للمعجددددم العربددددث الحددددميو اللدددد ين عقددددما اددددث الحفيددددت بتدددداري  اإل
 .1/6/0991فبتاري   03/3/0991
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الحريم خليفدددة ادددث المدددؤتمر السددد في لمجمدددل الللدددة شدددارك اسسدددتا  الدددمحتفر عبدددم - 
لقددددافرب اددددث مفرتدددده السامسددددة فالخمسددددين، الدددد ي عقددددم اددددث المددددمب بددددين العربيددددة با

مالهدا بع فان  المختصرات فطريقة أ لقى ايه بح اً أم فقم 16/1-01/3/0991
 بالللة العربية .

حمدا شدارك ادث اجتماعددات اتحدام مجدامل الللددة العربيدة التدث عقددمت ادث الفتدرب  فسددها. 
 فصيات عمب ايما يلث  صها:فقم صمرت عن المؤتمر الس في لمجمل القافرب ت

 
 التوصيات

مرحلددة التعلدديم اسساسددث بحفددف قددمر حدداف مددن القددر ن  يفصددث المددؤتمر أن يع ددى اددث -0
جدددزا  ل تفسددديرب ادددث صدددففف فددد ا التعلددديم، فأن تتلدددف ال اشدددلة مجمفعدددة مدددن أالحدددريم مددد

م يالقددر ن مفزعددة علددى الصددففف حتددى ترسدد  الملحددة الللفيددة اددث  ففسددهم، فيتم لددفا قدد
 جمالية فالسلفحية فاالجتماعية.القر ن ال

التددددث لددددم يددددتم ايهددددا تعريدددد  جميددددل اإلمارات  يؤحددددم المددددؤتمر تفصددددية الددددمفل العربيددددة -1
عامل مل أارام شدعفبها، سن  لدك جدز  لتته اث ار ن تستحمل  لك لضرف فالمؤسسات أ

 ال يتجزأ من عرفبتها الخالمب.

ا  اللهجدات المحليدة حيدلححفمدات العربيدة أن ال تعمدل علدى  يفصث المؤتمر المفل فا -3
 حتدددى ال تلدددل مدددن الع ايدددة بالعربيدددة للت دددا القفميدددة فالمي يدددة، فللدددة  قاات دددا علدددى مدددر

 ف جعلدت صدحيفة لسدا اً التاري  فللة ففيت ا فشخصيت ا فا  ا حتبدت أي لهجدة محليدة أ
 بجمية العربية.لها ي بلث أن ال تحت  بأبجمية سفى اس

لدى اسبجميدة العربيدة حتدى تفدل  العدفمب  لدى  يدمعف المدؤتمر الصدفمال ححفمدة فشدعباً  -4
لعربيدة بحيدو ال يمسدها أي ا فصدام اسفاصر قالمة بي ها فبدين شدقيقاتها مدن البلدمان ا

ن تعمدددل بشدددتى الفسدددالل علدددى فددد ب أف ا فصدددال، فيهيددد  المدددؤتمر بالدددمفل العربيدددة أ
 العفمب الم شفمب.
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لفصدديا المشددترك يفصددث المددؤتمر ببدد ل الجهددفم العلميددة لفضددل معجددم حبيددر للعددامث ا -5
صددفل اصدديحة، حتددى تتقددار  البلددمان بعضددها  ي يرجددل  لددى أاددث البلددمان العربيددة فالدد

ادث  ن يفل ف ا المفضفع مفتفحداً افن بللة مشترحة. فيقرر المؤتمر أمن بعل فتتع
 المؤتمر القامم.

لدددى محاصدددرب العاميدددة فبيدددان الفدددرف  مدددؤتمر علمدددا  العربيدددة حدددل ادددث فط ددده  يدددمعف ال -6
بدددماالت ادددث ايهدددا مدددن  فبدددين الفصدددحى فمدددا مخدددل الحلمدددات الفصددديحة  المقيقدددة بي هدددا

 اعيدين لهيلة، لعرل  لك علدى ال اشدلة فاإلالحرحات فالحرفف فتليرات اث الب ية فا
 حتى يتحاشفب اث حتابتهم ف طقهم.

ات الطددد  ادددث الدددفطن بقدددرار فزرا  الصدددحة بتعريددد  حليددد خددد  مدددؤتمر المجمدددل علمددداً أ -3
ن مددؤتمر المجمددل  فصددى بدده مددؤتمر المجمددل مددراراً العربددث ففددف مددا أ    يحيددث فدد ا، فا 

صدددددمار التشدددددريعات الالزمدددددة لتعريددددد  التعلددددديم القدددددرار يفصدددددث الححفمدددددات العربيدددددة ب 
 الجامعث فالعالث اث مختلف الحقفل فالتخصصات العلمية.

لددددى تفحيددددم فيددددة فالجامعددددات فالهيلددددات العلميددددة  يددددمعف المددددؤتمر اتحددددام المجددددامل اللل -3
البلبلدددة ادددث فضدددل فددد ب  ات ادددث جميدددل العلدددفم، حتدددى ت محدددث ا محددا  تامددداً المصددطلح

المصطلحات، ادال تحدفن ادث أي بلدم عربدث مصدطلحات ادث علدم تلداير مصدطلحاته 
اددث  هضددة العلددفم ببالم ددا  اددث الددبالم العربيددة اسخددرى، فحتددى يتعددافن علماؤ ددا جميعدداً 

  هضة جماعية عربية قفيمة.

ات ادددث تدددمريس قفاعدددم العربيدددة مدددل الع ايدددة ادددث يفصدددث المدددؤتمر بزيدددامب عدددمم السددداع -9
ال صددفب بالضددبط فالشددحل الحامددل، فمددل تيسددير القفاعددم علددى ال اشددلة فاالستضددا ب 
ادددث  لدددك بمدددا قدددررب مدددؤتمر الدددمفرب المجمعيدددة الخامسدددة فاسربعدددين مدددن تبسددديط لتلدددك 
القفاعددم، فلددمى المجمددل حراسددة تفضددا فدد ا التبسدديط فترسددل لمددن يطلبهددا مددن فزارات 

 يم اث الفطن العربث.التعل

عدددالم فادددث ادددث التدددمريس لل اشدددلة فادددث جميدددل فسدددالل اإل ن يع دددىأيفصدددث المدددؤتمر  -01
 اعتدددين المسددددمفعة فالمرليددددة فمسلسددددالت التلفزيدددفن باسددددتخمام الفصددددحى فمراعدددداب اإل
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بفاسددددطة مفرات  عددددمام المدددد يعين فالمدددد يعات للفيدددداً قفاعددددمفا مراعدددداب مقيقددددة في بلددددث  
مددل تصددحيا مددا يتددرمم اددث  قددة ال طدد  العربددث الفصدديا،اددث م –تمريبيددة لهددم تعددراهم 

 خطا  للفية.ألس تهم من أ

علددى الهفيددة العربيددة  حفافدداً  –ليدده اددث مددؤتمرات سددابقة  يفصددث المددؤتمر بمددا معددا   -00
ر حتابدددة الالاتددددات علدددى المحددددال التجاريددددة مددددن  صدددمار تشددددريعات تحفدددد –فالقفميدددة 

عليهددددا  –سسددددما  اسج بيددددة فالشددددرحات فالف ددددام  بليددددر العربيددددة حمددددا تحفددددر حتابددددة ا
 بحرفف عربية. -جميعاً 

جميدل المسدؤفلين ادث الددفطن العربدث أن تحدفن خطددبهم يدمعف المدؤتمر رجدال المفلددة ف   -01
لدى الجمدافير بللدة عربيدة سدليمة، لمدا لد لك مدن تدأ ير عميد  ادث فبيا اتهم المفجهة  

  ففس الجمافير فتم لها القفيم للبيان العربث.

لددى المجددامل الللفيددة فالعلميددة فالجامعددات فالصددحف لمددؤتمر  تبلدده فدد ب التفصدديات ل  -03
لى فزارات التعليم فاإل  عالم فال قااة اث الفطن العربث.العربية فا 

مسية شعرية اث قاعة ال مفات فالمحاضرات اث المجمل أحيا الشاعر حيمر محمفم أ -ج
 ضمن أعمال معرل الحتا  المفلث ال ا ث ال ي أقيم اث 13/1/0991بتاري  

فقم ألقى الشاعر اث أمسيته تلك القصالم التالية:  0/3/0991-11/1عمان بين 
أغ ية عربية، فجل اسرقام، أيف  الفلسطي ث،  شيم الصعاليك، مر اب عرار، ال شيم 

 ال ا ث.

 مشاركة المجمع في المعارض: -2
 شارك المجمل اث معارل عمب للحت ، ففث:

 .0/3/0991-11/1لفترب بين معرل عمان المفلث ال ا ث للحتا  اث ا -أ
ادددث مقدددر  15/3/0991-06معدددرل تدددف س الدددمفلث للحتدددا  خدددالل الفتدددرب مدددن   - 

 المؤتمرات بتف س.
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المعددددرل السددددامس للحتددددا  العربددددث الجددددامعث الدددد ي أقامتدددده جامعددددة البصددددرب اددددث  -ج
 م.0991اسسبفع الرابل من شهر  يسان 

 .31/6/0991-10/6معرل الحتا  اسرم ث خالل الفترب من  -م

 م.13/3/0991-00/3معرل الحتا  اث مهرجان جرش اث الفترب من  -فد

 مناقشة رسالة ماجستير:
 فقشدددت ادددث قاعدددة المحاضدددرات فال دددمفات ادددث مجمدددل الللدددة العربيدددة اسرم دددث بتددداري  

أ  دا  اتدرب رسالة ماجستير بع فان  صالح المين اسيفبث ادث الشدعر العربدث  04/5/0991
 حو عف ث خليل جابر، فقم تألفت لج ة الم اقشة من:عمام الباالحرفف الصليبية  من  

 رليساً  ،الحريم خليفةاسستا  المحتفر عبم -0

 عضفاً  ،برافيماسستا  المحتفر محمفم   -1

 .عضفاً  ،المهمياسستا  المحتفر عبم الجليل عبم -3

 كتب جديدة: -5
صدددمر عدددن المجمدددل ضدددمن خطتددده ادددث فضدددل المعددداجم المتخصصدددة بالمصدددطلحات 

 صطلحات المفا ات فالفر يشات .العلمية معجم  م

 


