رابعاً :أخبار مجمعية
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بسم الله الرحمن الرحيم
 -1الموسم الثقافي الثامن للمجمع:
عقددم مجمددل الللددة العربيددة اسرم ددث مفسددمه ال قددااث ال ددامن اددث عددام 0991اددث
الفت د درب مد ددا بد ددين  ،0991/6/9-5/01فقد ددم حد ددان محد ددفرب الرليسد ددث تعري د د
اله مسية  ،فقم سارت المحاضرات فال مفات ايه على ال حف التالث:
 -1السبت  11شوال 1111هـ  11أيار 1991م

العلد ددفم

الساعة الخامسة مساء

األستاذ الدكتور جالل شوقي

"عميد كلية الهندسة – جامعة قطر"
محاضرب ع فا ها:
العلفم فالمعارف اله مسية اث الحضارب اإلسالمية
 -1السبت  12شوال 1111هـ  19أيار 1991م

الساعة الخامسة مساء

األستاذ الدكتور وجيه السمان

"عضو مجمع اللغة العربية بدمشق"
محاضرب ع فا ها:

التجربة السفرية اث تعري

العلفم اله مسية

 -2السبت  1ذو القعدة 1111هـ  12أيار 1991م
األستاذ الدكتور جميل المالئكة
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الساعة الخامسة مساء

"عضو المجمع العلمي العراقي"
محاضرب ع فا ها:

المصطلحات اله مسية ،الفاقل فالمستقبل

تعري

 -1السبت  9ذو القعدة 1111هـ  1حزيران 1991م

الساعة الخامسة مساء

األستاذ الدكتور نبيل علي

"مدير البحوث في العالمية للتقنيات"
محاضرب ع فا ها:
المجامل العربية فالحاسف
 -5السبت  12ذو القعدة 1111هـ  9حزيران 1991م
ندوة بعنوان:

الساعة الخامسة مساء

"لغة المهن الهندسية"

أدارها :الدكتور إبراهيم بدران عضو مجمع اللغة العربية األردني.
فشارك ايها:
المحتفر عصام زعبالفي ،عميم حلية اله مسة

فالمحتفر يفسف صيام ،عميم شؤفن الطلبة بالجامعة اسرم ية

فالمه مس حاتم غ يم ،ال

ممير مؤسسة اإلسحان.

 -1المؤتمرات والندوات:
أ -شددارك اسس ددتا الد دمحتفر عب ددمالحريم خليف ددة رلدديس المجم ددل ا ددث اجتم دداعث لج ددة
اإلشد دراف العلم ددث للمعج ددم العرب ددث الح ددميو اللد د ين عق ددما ا ددث الحفي ددت بت دداري
 0991/3/03فبتاري .0991/6/1
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 ش ددارك اسس ددتا ال ددمحتفر عب ددمالحريم خليف ددة ا ددث الم ددؤتمر السد د في لمجم ددل اللل ددةالعربي ددة بالق ددافرب ا ددث مفرت دده السامس ددة فالخمس ددين ،الد د ي عق ددم ا ددث الم ددمب ب ددين
0991/3/01-1/16م فقم ألقى ايه بح اً بع فان المختصرات فطريقة أمالهدا
بالللة العربية .

حمدا شدارك ادث اجتماعددات اتحدام مجدامل الللددة العربيدة التدث عقددمت ادث الفتدرب فسددها.

فقم صمرت عن المؤتمر الس في لمجمل القافرب تفصيات عمب ايما يلث صها:

التوصيات
 -0يفصددث المددؤتمر أن يع ددى اددث مرحلددة التعلدديم اسساسددث بحفددف قددمر حدداف مددن القددرن
الح دريم م دل تفسدديرب اددث صددففف ف د ا التعلدديم ،فأن تتلددف ال اشددلة مجمفعددة مددن أج د از

القددرن مفزعددة علددى الصددففف حتددى ترس د الملحددة الللفيددة اددث ففسددهم ،فيتم ل دفا ق ديم

القرن الجمالية فالسلفحية فاالجتماعية.
 -1يؤحد ددم المد ددؤتمر تفصد ددية الد ددمفل العربيد ددة التد ددث لد ددم يد ددتم ايهد ددا تعري د د

جميد ددل اإلمارات

فالمؤسسات أن تستحمل لك لضرفرته اث التعامل مل أارام شدعفبها ،سن لدك جدز
ال يتج أز من عرفبتها الخالمب.
 -3يفصث المؤتمر المفل فالححفمدات العربيدة أن ال تعمدل علدى حيدا اللهجدات المحليدة
حتددى ال تلددل مددن الع ايددة بالعربيددة للت ددا القفميددة فالمي يددة ،فللددة قاات ددا علددى مددر

التاري فللة ففيت ا فشخصيت ا فا ا حتبدت أي لهجدة محليدة أف جعلدت صدحيفة لسدا اً
لها ي بلث أن ال تحت

بأبجمية سفى اسبجمية العربية.

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

أف ا فص ددال ،فيهيد د
العفمب الم شفمب.

الم ددؤتمر بال ددمفل العربي ددة أن تعم ددل بش ددتى الفس ددالل عل ددى فد د ب
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 -5يفصددث المددؤتمر ببد ل الجهددفم العلميددة لفضددل معجددم حبيددر للعددامث الفصدديا المشددترك
اددث البلددمان العربيددة فال د ي يرجددل لددى أصددفل اصدديحة ،حتددى تتقددار البلددمان بعضددها
من بعل فتتعافن بللة مشترحة .فيقرر المؤتمر أن يفل ف ا المفضفع مفتفحداً ادث

المؤتمر القامم.

 -6يددمعف الم ددؤتمر علم ددا العربي ددة ح ددل ا ددث فط دده ل ددى محاصد درب العامي ددة فبي ددان الف ددرف
المقيق ددة بي ه ددا فب ددين الفص ددحى فم ددا مخ ددل الحلم ددات الفص دديحة ايه ددا م ددن ب ددماالت ا ددث
الحرحات فالحرفف فتليرات اث الب ية فالهيلة ،لعرل لك علدى ال اشدلة فاإل اعيدين
حتى يتحاشفب اث حتابتهم ف طقهم.
 -3أخد د م ددؤتمر المجم ددل علمد داً بقد درار فز ار الص ددحة بتعريد د

حليد دات الطد د

العربددث ففددف مددا أفصددى بدده مددؤتمر المجمددل مد ار اًر ،فان مددؤتمر المجمددل

ا ددث ال ددفطن

الق د درار يفصد ددث الححفمد ددات العربيد ددة ب صد ددمار التش د دريعات الالزمد ددة لتعري د د

الجامعث فالعالث اث مختلف الحقفل فالتخصصات العلمية.

يحيددث فد ا
التعلد دديم

 -3يد ددمعف المد ددؤتمر اتحد ددام المجد ددامل الللفيد ددة فالجامعد ددات فالهيلد ددات العلميد ددة لد ددى تفحيد ددم
المصددطلحات اددث جميددل العلددفم ،حتددى ت محددث ا محددا تام داً البلبلددة اددث فضددل ف د ب
المصطلحات ،ادال تحدفن ادث أي بلدم عربدث مصدطلحات ادث علدم تلداير مصدطلحاته

اددث الددبالم العربيددة اسخددرى ،فحتددى يتعددافن علماؤ ددا جميعداً اددث هضددة العلددفم ببالم ددا
هضة جماعية عربية قفيمة.

 -9يفص ددث الم ددؤتمر بزي ددامب ع ددمم الس دداعات ا ددث ت ددمريس قفاع ددم العربي ددة م ددل الع اي ددة ا ددث
ال صددفب بالضددبط فالشددحل الحامددل ،فمددل تيسددير القفاعددم علددى ال اشددلة فاالستضددا ب
ا ددث ل ددك بم ددا ق ددررب م ددؤتمر ال ددمفرب المجمعي ددة الخامس ددة فاسربع ددين م ددن تبس دديط لتل ددك
القفاعددم ،فلددمى المجمددل ح ارسددة تفضددا ف د ا التبسدديط فترسددل لمددن يطلبهددا مددن ف ازرات
التعليم اث الفطن العربث.
 -01يفص ددث الم ددؤتمر أن يع ددى ا ددث الت ددمريس لل اش ددلة فا ددث جمي ددل فس ددالل اإلع ددالم فا ددث
اإل اعت ددين المس ددمفعة فالمرلي ددة فمسلس ددالت التلفزي ددفن باس ددتخمام الفص ددحى فم ارع دداب
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قفاع ددمفا م ارعد دداب مقيقد ددة في بلد ددث عد ددمام الم د د يعين فالم د د يعات للفي د داً بفاسد ددطة مفرات

تمريبيددة لهددم تعددراهم – اددث مقددة ال ط د العربددث الفصدديا ،مددل تصددحيا مددا يتددرمم اددث

ألس تهم من أخطا للفية.

 -00يفصددث المددؤتمر بمددا معددا ليدده اددث مددؤتمرات سددابقة – حفاف داً علددى الهفيددة العربيددة
فالقفمي ددة – م ددن ص ددمار تشد دريعات تحفد در حتاب ددة الالات ددات عل ددى المح ددال التجاري ددة
فالشد ددرحات فالف د ددام بليد ددر العربيد ددة حمد ددا تحفد ددر حتابد ددة اسسد ددما اسج بيد ددة – عليهد ددا
جميعاً -بحرفف عربية.
 -01يدمعف المدؤتمر رجدال المفلددة فجميدل المسدؤفلين ادث الددفطن العربدث أن تحدفن خطددبهم
فبيا اتهم المفجهة لدى الجمدافير بللدة عربيدة سدليمة ،لمدا لد لك مدن تدأ ير عميد ادث
ففس الجمافير فتم لها القفيم للبيان العربث.

 -03تبلدده ف د ب التفصدديات للمددؤتمر لددى المجددامل الللفيددة فالعلميددة فالجامعددات فالصددحف
العربية فالى ف ازرات التعليم فاإلعالم فال قااة اث الفطن العربث.

ج -أحيا الشاعر حيمر محمفم أمسية شعرية اث قاعة ال مفات فالمحاضرات اث المجمل
بتاري

 0991/1/13ضمن أعمال معرل الحتا

المفلث ال ا ث ال ي أقيم اث

عمان بين  0991/3/0-1/11فقم ألقى الشاعر اث أمسيته تلك القصالم التالية:
أغ ية عربية ،فجل اسرقام ،أيف

ال ا ث.

الفلسطي ث ،شيم الصعاليك ،مر اب عرار ،ال شيم

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

أ -معرل عمان المفلث ال ا ث للحتا
 -مع ددرل ت ددف س ال ددمفلث للحت ددا

اث الفترب بين .0991/3/0-1/11

خ ددالل الفتد درب م ددن  0991/3/15-06ا ددث مق ددر

المؤتمرات بتف س.
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ج -المع ددرل الس ددامس للحت ددا

العرب ددث الج ددامعث الد د ي أقامت دده جامع ددة البصد درب ا ددث

اسسبفع الرابل من شهر يسان 0991م.

م -معرل الحتا

اسرم ث خالل الفترب من .0991/6/31-6/10

فد -معرل الحتا

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

مناقشة رسالة ماجستير:
فقش ددت ا ددث قاع ددة المحاضد درات فال ددمفات ا ددث مجم ددل اللل ددة العربي ددة اسرم ددث بت دداري
 0991/5/04رسالة ماجستير بع فان صالح المين اسيفبث ادث الشدعر العربدث أ دا اتدرب

الحرفف الصليبية من عمام الباحو عف ث خليل جابر ،فقم تألفت لج ة الم اقشة من:
 -0اسستا المحتفر عبمالحريم خليفة ،رليساً
 -1اسستا المحتفر محمفم برافيم ،عضفاً
 -3اسستا المحتفر عبم الجليل عبمالمهمي ،عضفاً.

 -5كتب جديدة:
ص ددمر ع ددن المجم ددل ض ددمن خطت دده ا ددث فض ددل المع دداجم المتخصص ددة بالمص ددطلحات

العلمية معجم مصطلحات المفا ات فالفر يشات .
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