رابعاً :أخبار مجمعّية
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الموسم الثقافي التاسع

عقد مجمع اللغة العربية األردني موسمه الثقافي التاسع في الفترر الواععرة
برري  22نيسررا –  22أيررار  1991م ،ودار محررور الرئيسرري حرروت التعرير
كانت المحاضرات والندوات فيه على النحو التالي:

 -1السر ر رربت  22نيسر ر ررا 1991م – محا ضر ر ررر عنوانلر ر ررا :رالتعري ر ر ر

ضر ر رررور

تنمويرةر ،لسسرتاا الردكتور عبدالمجيرد نعرير عضرو المجمرع ،ورئري

الرياضيات ،جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وعررد

عسرم

 -2السر رربت  4أير ررار  1991م ،نر رردو عنوانلر ررا ر واعر ررع التعري ر ر

فر رري الجامعر ررات

ؤليفر ررات ،رئ رري

جامعر ررة م تر ررة،

األردنيةر.

أدارهرررا معر ررالي األسرررتاا الر رردكتور عرررو

وشارك فيلا:

األستاا الدكتور همام غعي  ،عضو المجمع ،وعميد البحث العلمري فري
الجامعررة األردنيررة ،والرردكتور أكرررم الروسررا  ،عميررد كليررة العلرروم ،جامع ررة
العلرروم والتكنولوجيررا ،والرردكتور سررليما ال،راونررة ،عسررم اللندسررة المدنيررة،
جامع ررة م ت ررة ،وال رردكتور عاس ررم الاعب رري ،م رردير دائ ررر الرياض رريات ،جامع ررة

اليرموك.

 -3السبت  12أيار  1991م ،محاضر عنوانلا ردور المجمع العلمي الع ارعري
فر ر ر ر رري تعري ر ر ر ر ر

المعر ر ر ر رر،لحاتر ،لسسر ر ر ر ررتاا الر ر ر ر رردكتور أحمر ر ر ر ررد م،لر ر ر ر ررو ،

عضو المجمع العلمي العراعي.
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 -4السبت  12أيار  1991م ندو عنوانلا ردور الم سسات السياسية والعلمية
وا ِإل عالمية في التعري ر.

أدارها األستاا الدكتور عبدالكريم ؤليفة ،رئي

معر ررالي الر رردكتور عبر رردالل،يي عربير ررات ،رئر رري

المجمع ،وشارك فيلا:
مجل ر ر

الن ر روا

األردنر رري،

ومعر ررالي األسر ررتاا الر رردكتور سر ررعيد التر ررت ،واير ررر التعلر رريم العر ررالي ،واألسر ررتاا

الدكتور محمود السمر  ،رئي

الجامعة األردنية.

 -2األحررد  22أيررار  1991م محاضررر عنوانلررا :راللغررة العربيررة ووحررد األمررةر
ألقاه ررا س ررماحة األس ررتاا ال رردكتور ابر رراهيم اي ررد الكيالن رري ،عض ررو المجم ررع،

وواير األوعاي والمقدسات والش و ا ِإل سالمية.

توصيات مؤتمر القاهرة
عقررد مجمررع اللغررة العربيررة فرري القرراهر م ر تمر السررنوع فرري دورترره السررابعة

والؤمسرري ؤررالت المررد الواععررة برري 1991/2/22 -2/11م ،وعررد عرردرت عنرره
التوعيات التالية:
 -1ي كررد الم ر تمر توعررياته السررابقة بررة يعنررى فرري مرحلررة التعلرريم األساسرري بتعلرريم
الناشررئة عررد ار كافي را م ر القررر الك رريم حفل را وتررالو وبيان را لبالغترره حتررى تسررتقيم

الملكة اللغوية للناشئة ويتمثلوا عيمه الجمالية والسلوكية واالجتماعية.

 -2يوعي الم تمر الدوت والحكومات العربية – حفالا على هويتنا القومية -أ
ال تعم ر ررت ب ر ررةع ع ر ررور عل ر ررى احي ر رراأ الللج ر ررات المحلي ر ررة ،وأ ال تكتر ر ر

أع

للجررة محليررة بحررروي سررول حررروي اللجرراأ العربيررة س رواأ فرري المنشررورات أو

العررحي .ويلي ر

الم ر تمر بالعررومات حكومررة وشررعب ا أ تعررود الررى حررروي
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اللجاأ العربية .وينبغي أ تعمت الدوت والحكومات العربية علرى تحقيره هرا

العود المنشود .

 -3يرردعو الم ر تمر علمرراأ العربيررة الررى محاعررر العاميررة فرري أع،ررارهم المؤتلفررة
ببيا ما دؤت على الكلمات الفعيحة فيلا م تغيرات في البنية أو الحروي

أو الحركررات ،مررع عررر

الررك علررى الناشررئة فرري التعلرريم وعلررى العرراملي فرري

اإلعررالم و ِ
أجلررا ِ
اإلااعترري المسررموعة والمرئيررة حتررى يتؤلع روا م ر الررك فرري
ن،قلم وكتابتلم.

 -4ي كررد الم ر تمر توعررياته السررابقة بتعرردار التش رريعات الالامررة لتعري ر
الجرامعي والعررالي فرري الررو ،العربرري حترى يسررت،يع ال،ررال

اسررتيعا

التعلرريم
العلرروم

بلغتلم األم وتمثللا تمثالا دعيق ا.

 -2ي رردعو المر ر تمر علم رراأ ال ررو ،العرب رري ال ررى توحي ررد المع رر،لحات ف رري جمي ررع
العلوم حتى تاوت البلبلة القائمة فيلا وحتى تعبح متداولة في بلرداننا بعرور

واحد  ،مما ي كد وحدتنا العلمية والثقافية.

 -2يوعرري الم ر تمر اتحرراد المجررامع واتحرراد الجامعررات بتررةليي لجنترري علميترري
للنلررر فرري اسررتؤدام الرمرروا الكيميائيررة بعررورتلا األجنبيررة فرري الكت ر

العربي ررة ،ممر ررا يترت ر ر

علي رره أ يكرررو فر رري تلر ررك الكتر ر

العلميررة

ج ررداوت متدفق ررة م ر ر

المع ررادالت األجنبي ررة مكتوب ررة مر ر اليس ررار ال ررى اليم رري  ،وينبغ رري العم ررت عل ررى
التؤلص م الك حتى ال تكو كتبنا العلمية مكونرة مر جراأي  :جراأ عربري

وجاأ أجنبي.

 -2ي ك ررد المر ر تمر توع ررياته الس ررابقة باي رراد ع رردد الس رراعات ف رري ت رردري

عواع ررد

العربيررة بمرحلررة التعلرريم األساسرري مررع العنايررة بتيسرريرها للناشررئة و ِ
اإلفرراد ممررا
عرررر م ر تمر الرردور المجمعيررة الؤامسررة واألربعرري م ر تبسرري ،لتلررك القواعررد.
ول رردل المجم ررع ك ارس ررة توض ررح عر ر اررات ه رراا التبس رري ،ترس ررت لمر ر ي،لبل ررا مر ر
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و اارات التعليم في الو ،العربي.
 -2يوعرري الم ر تمر بررة يعنررى باسررتعمات اللغررة الفعرريحة فرري الترردري

للناشررئة

وفرري جميررع وسررائت ِ
اإلعررالم وفرري المسررار – وبؤاعررة مسررار الدولررة -وفرري

ِ
اإلااعتي المسموعة والمرئية.

اإلعالم وهيآت ِ
 -9يوعي الم تمر و اارات ِ
اإلااعتري المسرموعة والمرئيرة بتعرداد
العراملي فيلمرا اعردادا لغوير ا دعيقر ا ،وأ تعرد للرم دورات تدريبيرة علرى الضررب،
ِ
اإلعرابي والن،ه السليم ،مع بيا ما يجرع على ألسنتلم م أؤ،اأ لغوية.

 -12ي كررد المر تمر -حفالر ا علررى هويتنررا العربيررة -مررا أوعررى برره مر ار ار مر حلررر
كتاب ره الالفتررات علررى المحررات التجاريررة وغيرهررا بررةع لغررة غيررر العربيررة ،كمررا
يوعر رري بحلر ررر كتابر ررة األسر ررماأ األجنبير ررة بحر ررروي عربير ررة ،وير رردعو جمير ررع

ويجرم.
الحكومات العربية الى اعدار تشريع يحلر استؤدام هاا األسلو ّ ،
 -11ي كد الم تمر دعوتره السرابقة جميرع القراد والمسر ولي فري الرو ،العربري أ
تكو ؤ،بلم وبياناتلم الموجلة الى الجماهير باللغة الفعيحة ،لما لالك م

أثر في انتشار العربية والشغي ببيانلا السليم.
 -12تبلغ توعيات الم تمر وع ارراته الى المجامع اللغوية والعلمية واتحراد المجرامع
واتحاد الجامعات وو اارات التعليم والثقافة و ِ
اإلعالم في الو ،العربي.
ندوة الذخيرة اللغوية العربية
شارك األستاا الدكتور عبدالكريم ؤليفة ،رئي

المجمع ،في الندو األولى

للرراؤير اللغويررة العربيررة ،الترري عقرردت فرري الج اائررر برري  4 -2حاير ار 1991م.

وعد ؤلعت الندو الى التوعيات التالية:
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أ) توصيات تنظيمية علمية:

توع رري الن رردو بت ررةليي لجن ررة اشر ر راي دائم ررة ملماتل ررا التنس رريه والمتابع ررة

والتقويم ،وتتكو م ؤبير منسه م كت بلد عربي مشارك في المشروع برئاسة
األستاا الدكتور عبدالرحم الحاج عالح رئي

الندو  ،وتجتمرع مرر علرى األعرت

كت سنة .كما توعي الندو بتشكيت لجنة في كت بلد عربي تسرمى رلجنرة اؤيرر

اللغة العربيةر ،تتةلي م المشرفي على انجاا هاا المشروع في كت بلد ،تؤتار

م بينلا منسقا يمثللا في اللجنة الدائمة.

وفرري انتلررار تشرركيت هررا اللجنررة الدائمررة تررم تكرروي لجنررة م عتررة ل ِ عررداد للنرردو

القادمرة مكونررة م ر األسررتاا الرردكتور عبرردالرحم الحرراج عررالح م ر الج اائررر ،واألسررتاا
الرردكتور عبرردالكريم ؤليفررة م ر األرد  ،واألسررتاا الرردكتور يحيررى هررالت واألسررتاا أحمررد
األؤضر غاات م المغر  ،واألستاا يحيى ميرعلم م سورية.
مهمة هذه اللجنة المؤقتة تقديم تقرير مفصل للندوة القادمة حول:
 -1حعر ررر مر ررا أنجر ررا فر رري البلر رردا العربير ررة فر رري مجر ررات المعر رر،لحات والمعر رراجم
والمعالجة اآللية للغة.

 -2اع ر ر ر ررداد مل ر ر ر رري د ارس ر ر ر ررة للمش ر ر ر ررروع بجائير ر ر ر ره العلم ر ر ر رري واللغ ر ر ر رروع  ،والتقن ر ر ر رري
والحاسر رروبي بمسر رراعد م سسر ررات علمير ررة متؤععر ررة مثر ررت المعلر ررد العر ررالي
للعل ر رروم الت،بيقي ر ررة والتكنولوجي ر ررا الت ر ررابع لمرك ر ررا الد ارس ر ررات والبح ر رروث العلمي ر ررة

بدمشه ،ومؤتبر المعلوميات والعالج اآللي للعربية الترابع للمدرسرة المحمديرة
للملندسرري بجامعررة محمررد الؤررام

بالربررا ،،والررك ِإلنجرراا الد ارسررة العلميررة

والتقنيررة المفعررلة والشرراملة لمت،لبررات المشررروع ،وتحقيرره أهداف ره ال روارد فرري

الوثيقة المقدمة للندو  ،وتكو ها الدراسة برنامج عمت للندو القادمة.
 -3تحدير ررد المعر ررادر والم ارجر ررع القديمر ررة والحديثر ررة ،وترتيبلر ررا حس ر ر
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األولوير ررات

وتوايعلررا علررى الم سسررات العلميررة المشرراركة فرري انجرراا المشررروع ،وبؤاعررة

المعرر،لحات ومررا يتعلرره بلررا السررتكمات عمليررة التعري ر

الشررامت فرري العلرروم

والتكنولوجيا.
 -4القي ررام بتش ررعار الم سس ررات العلمي ررة بةهمي ررة المش ررروع والمس رراهمة ف رري تمويل رره
وانجاا .
 -2القيام بحملة اعالمية تعري بالمشروع في مؤتلي وسائت ِ
اإلعالم والدوريات.
 -2التنس رريه م ررع المنلم ررة العربي ررة للتربي ررة والثقاف ررة والعل رروم لتق رروم باالتع ررات م ررع
الحكوم ر ررات العربي ر ررة والمنلم ر ررات الدولي ر ررة عع ر ررد اش ر ررعارها بةهمي ر ررة المش ر ررروع
والمشاركة في تمويله.

 -2التنسيه مع المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الستضرافة احردل البلردا

العربيررة النرردو القادمررة وتحديررد موعرردها والمشرراركي فيلررا ،باعتبررار هررا النرردو

األولى ندو تةسيسية.
 -2توعرري النرردو بضرررور ال ررتال م برري الحواسرري

لتركي ررا شرربكة معلوميررة ب رري

جميع المشاركي في المشروع.
 -9توعر رري النر رردو بتشر ررجيع الم سسر ررات المشر رراركة فر رري انجر رراا المشر ررروع علر ررى
االستمرار في عملية التؤاي حس

امكانياتلا.

ب) توصيات تمويلية:

نل ار ألهمية المشروع وبغية ضما انجاا توعي الندو بر:

 -1األؤا بمبدأ التمويت الااتي للمشروع بحيث تقوم الم سسات العلمية المشراركة
في انجاا المشروع في كت بلد عربري بتغ،يرة نفقرات مرا تلترام بتنجراا  ،والرك
بتدراج بند مالي في مياانيتلا سنويا باسم الاؤير اللغوية العربية.
-232 -

 -2دعم المشروع م عبت ر ساأ اللجا الو،نية العربية للتربية والثقافة والعلوم:
-

منلمة األمم المتحد للتربية والثقافة والعلوم واليونسكو .

-

المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وألكسو .

-

المنلمة ِ
اإلسالمية للتربية والعلم والثقافة وأسيسكو .

وال ررك بتدؤال رره ف رري برامجل ررا والتعام ررت فيم ررا بينل ررا للحع رروت عل ررى مس رراعد

برنامج األمم المتحد على ن،اه اعليمي.

 -3دعم المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للمشروع.
 -4عمررت لجنررة ِ
اإلش رراي الدائمررة بالتعرراو مررع المنلمررة العربيررة للتربيررة والثقافررة
والعل رروم للحع رروت عل ررى مس رراهمات مالي ررة مر ر بعر ر

الم سس ررات الت رري تق رردم

المشرراريع العلميررة مثررت :العررندوه العربرري ل ِ نمرراأ

مسرراهمات ماليررة لرربع

االعتعررادع واالجتمرراعي ،والبنررك ِ
اإلسررالمي للتنميررة ،وم سسررة الكويررت للتقرردم
العلمي ،وم سسة عبدالحميد شوما باألرد  ،وم سسة الملك فيعرت وغيرهرا
م الم سسات العربية والدولية.

 -2عبوت التبرعرات مر األفرراد والم سسرات والشرركات والليئرات الملتمرة بمشرروع
الاؤير اللغوية العربية.

تعريب المصطلحات
-

عرر مجل

الحروي الالتينية

المجمع أ تكت

يلي :پ ،ڤ،چ ،گ.

)(ch. G. V. P

تلقررى المجمررع رسررالة م ر معررالي وايررر التعلرريم العررالي ي،ل ر

بالعربية كما
فيلررا ايجرراد

مقررابالت للشررلادات الترري تمنحلررا كليررات المجتمررع فرري األرد  ،وعررد عرررر

مجل

المجمع أ تكو رالشلاد الجامعيرة المتوسر،ة فري اآلدا ر مقابرت

المعرر،لح األجنبرري

)of Arts

 ،(Associateوأ تكررو رالشررلاد الجامعيررة
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المتوسر،ة فرري العلرومر مقابررت المعر،لح األجنبرري

)of Science

،(Associate

وأ تعامت التؤععات األؤرل بال،ريقة نفسلا فتكو رالشلاد الجامعية

المتوس،ةر في الفنو  ،أو في ال،

أو في العيدلة ،أو في التمري

في اللندسة أو في ا لاراعة أو في العلوم الشرعية ...
-

تلقى األستاا الردكتور عبردالكريم ؤليفرة ،رئري

جمعي ر ررة المكتب ر ررات األردني ر ررة ،ي،لر ر ر

أو

المجمرع ،رسرالة مر رئري

فيل ر ررا وض ر ررع مقاب ر ررت عرب ر رري لكلم ر ررة

) ، (Bibliographyوبعررد مناعشررة الموضرروع ،عرررر مجل ر

المجمررع أ تكررو

لفلررة رمرجعيرراتر مقررابالا للرراا المعرر،لح ،فررتاا كانررت بمعنررى العلررم يعرربح
المقابت للا رعلم المرجعياتر والنسبة اليلا رمرجعير ورمرجعيةر ،وما يردت

علررى عائمررة المعررادر والم ارجررع فرري أواؤررر الكت ر

المعادر وثبت المراجعر.
-

والبحرروث يسررمى رثبررت

تلقى المجمع رسرالة مر الردكتور حامرد عراده القنيبري ضرمنلا اعت ارحره لفلرة

حاكوم مقابت ) ،(Remote Controlوعد در مجل

المجمع هاا المع،لح مر

جمير ررع جوانبر رره ،ووجر ررد أنر رره علر ررى وا فر رراعوت ،وهر ررو م ر ر أو اا اسر ررم اآللر ررة

وعرريغ المبالغررة ،وفيرره مرونررة اشررتقاعية تسرراعد علررى أ يشررته منلررا أفعررات أو

معردر أو غيررر الرك مر المشررتقات ،وتفيرد لفلررة رحرراكومر معنرى الررتحكم عر

بعد ،وتردت علرى الجلراا الراع يسرتعمت للرتحكم عر بعرد ،وعلرى العمليرة التري
يتم بلا التحكم .ونل ار للاا كله ،فت مجل
وعد أعر مجل

المجمع يقر هاا المع،لح.

المجمع عدد ا م المع،لحات الملنية فري مجرات الراديرو

ريارت،
والتلفر رراا والكلربر رراأ العامر ررة والحر ررداد والؤ ار،ر ررة والنجر ررار وميكانير ررك السر ر ا
وستعدر فري معجرم ؤراص عنرد االنتلراأ منلرا ،كمرا أ لردل المجمرع عرددا مر
المعر رر،لحات فر رري مجر ررات التم ر رري

واالعتعر رراد والتجر ررار واألسر ررلحة العسر رركرية

المؤتلفة ،تقروم اللجرا الدائمرة والؤاعرة فري المجمرع بتعردادها ود ارسرتلا تمليرد ا
-234 -

لعرضلا على مجل

المجمع ِإل عرارها.
تعيين عضو عامل

-

عرردرت ِ
اإلدار الملكيررة السررامية بالموافقررة علررى تعيرري األسررتاا الرردكتور محمررد
أحمررد حمرردا عض روا عررامالا فرري مجمررع اللغررة العربيررة األردنرري ،اعتبررا ار م ر
1991/3/22م.

رسائل الماجستير
تم ر ررت ف ر رري عاع ر ررة الن ر رردوات والمحاضر ر ررات ف ر رري المجم ر ررع مناعش ر ررة رس ر ررائت

الماجستير التالية:
-

رسررالة بعن روا رتفسررير اب ر عاشررورر مقدمررة م ر ال،ال ر

جمررات أبررو حسررا ،

وتةلف ررت لجن ررة المناعش ررة مر ر األس ررتاا ال رردكتور فض ررت حسر ر عب ررا

مشر ررفا،

وعضرروية كررت م ر الرردكتور أحمررد فريحررات والرردكتور أحمررد نوفررت ،والررك يرروم

-

األربعاأ  22أيار 1991م.
رس ر ررالة بعنر ر روا رأد

الرس ر ررائت الديواني ر ررة ف ر رري المغ ر ررر واألن ر رردل

الموحدي ر مقدمة م ال،ال

ف ر رري عل ر ررد

محمود محمد عبدالرحم ؤيارع ،وتةلفت لجنة

المناعش ررة مر ر األس ررتاا ال رردكتور عب رردالكريم ؤليف ررة مشر ررفا ،وعض رروية ك ررت مر ر

الرردكتور عبرردالجليت عبدالملرردع ،والرردكتور عررال جررار ،والررك يرروم األربعرراأ

-

 29أيار 1991م.

رسالة بعنوا رالشعر االجتماعي في بالد الشام في لت الانكيي واأليروبيي ر

مقدمررة م ر ال،البررة منررة برردوع ،وتةلفررت لجنررة المناعشررة م ر األسررتاا الرردكتور

محمررود اب رراهيم مش ررفا ،وعضرروية كررت م ر الرردكتور عبرردالجليت عبدالملرردع،
والدكتور ععمة غوشة ،والك يوم السبت  1حاي ار 1991م.
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