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 يةأخبار مجمعّرابعاً: 
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 الموسم الثقافي التاسع

 

عقد مجمع اللغة العربية األردني موسمه الثقافي التاسع في الفترر  الواععرة 
الرئيسرري حرروت التعريرر  وعررد م، ودار محررور  1991أيررار  22 –نيسررا   22برري  

 كانت المحاضرات والندوات فيه على النحو التالي:

ضررررررر  عنوانلررررررا: رالتعريرررررر  ضرررررررور  محا –م 1991نيسررررررا   22السرررررربت  -1
تنمويرةر، لسسرتاا الردكتور عبدالمجيرد نعرير عضرو المجمرع، ورئري  عسرم 

 الرياضيات، جامعة العلوم والتكنولوجيا.

واعررررع التعريرررر  فرررري الجامعرررررات م، نرررردو  عنوانلررررا ر1991أيررررار  4السرررربت  -2
 .األردنيةر

أدارهررررا معررررالي األسررررتاا الرررردكتور عررررو  ؤليفررررات، رئرررري  جامعررررة م تررررة، 
 وشارك فيلا:

األستاا الدكتور همام غعي ، عضو المجمع، وعميد البحث العلمري فري 
والررردكتور أكررررم الروسرررا ، عميرررد كليرررة العلررروم، جامعرررة  الجامعرررة األردنيرررة،

والررردكتور سرررليما  ال،راونرررة، عسرررم اللندسرررة المدنيرررة،  العلررروم والتكنولوجيرررا،
ضررريات، جامعرررة جامعرررة م ترررة، والررردكتور عاسرررم الاعبررري، مررردير دائرررر  الريا

 اليرموك.

م، محاضر  عنوانلا ردور المجمع العلمي العراعري 1991أيار  12السبت  -3
 فررررررررررري تعريررررررررررر  المعررررررررررر،لحاتر، لسسرررررررررررتاا الررررررررررردكتور أحمرررررررررررد م،لرررررررررررو ،

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

 األستاا الدكتور عبدالكريم ؤليفة، رئي  المجمع، وشارك فيلا: أدارها
معررررالي الرررردكتور عبرررردالل،يي عربيررررات، رئرررري  مجلرررر  النرررروا  األردنرررري، 

واألسررررتاا  ومعررررالي األسررررتاا الرررردكتور سررررعيد التررررت، وايررررر التعلرررريم العررررالي،
 الدكتور محمود السمر ، رئي  الجامعة األردنية.

انلررا: راللغررة العربيررة ووحررد  األمررةر م محاضررر  عنو 1991أيررار  22األحررد  -2
ألقاهرررا سرررماحة األسرررتاا الررردكتور ابرررراهيم ايرررد الكيالنررري، عضرررو المجمرررع، 

 دسات والش و  اإِلسالمية.قوواير األوعاي والم

 

 توصيات مؤتمر القاهرة

عقررد مجمررع اللغررة العربيررة فرري القرراهر  مرر تمر  السررنوع فرري دورترره السررابعة 
وعررد عرردرت عنرره  ،م22/2/1991 -11/2برري  والؤمسرري  ؤررالت المررد  الواععررة 

 التوعيات التالية:

ي كرررد المررر تمر توعرررياته السرررابقة برررة  يعنرررى فررري مرحلرررة التعلررريم األساسررري بتعلررريم  -1
الناشرررئة عررردراا كافيررراا مررر  القرررر   الكرررريم حفلررراا وترررالو  وبيانررراا لبالغتررره حترررى تسرررتقيم 

 واالجتماعية. الجمالية والسلوكية هالملكة اللغوية للناشئة ويتمثلوا عيم

أ   -حفالاا على هويتنا القومية –يوعي الم تمر الدوت والحكومات العربية  -2
 ال تعمررررررت بررررررةع عررررررور  علررررررى احيرررررراأ الللجررررررات المحليررررررة، وأ  ال تكترررررر  أع
للجررة محليررة بحررروي سررول حررروي اللجرراأ العربيررة سررواأ فرري المنشررورات أو 

لررى حررروي العررحي. ويليرر  المرر تمر بالعررومات حكومررة وشررعباا أ  تعررود ا
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اللجاأ العربية. وينبغي أ  تعمت الدوت والحكومات العربية علرى تحقيره هرا  
 العود  المنشود .

العربيرررة الرررى محاعرررر  العاميرررة فررري أع،رررارهم المؤتلفرررة يررردعو المررر تمر علمررراأ  -3
ببيا  ما دؤت على الكلمات الفعيحة فيلا م  تغيرات في البنية أو الحروي 

لناشررئة فرري التعلرريم وعلررى العرراملي  فرري مررع عررر  الررك علررى ا ،أو الحركررات
أجلررا  اإِلعررالم واإِلااعترري  المسررموعة والمرئيررة حتررى يتؤلعرروا مرر  الررك فرري 

 ن،قلم وكتابتلم.

ي كررد المرر تمر توعررياته السررابقة بتعرردار التشررريعات الالامررة لتعريرر  التعلرريم  -4
ا  العلرروم الجرامعي والعررالي فرري الررو،  العربرري حترى يسررت،يع ال،ررال  اسررتيع

 لم األم وتمثللا تمثالا دعيقاا.بلغت

يررردعو المررر تمر علمررراأ الرررو،  العربررري الرررى توحيرررد المعررر،لحات فررري جميرررع  -2
العلوم حتى تاوت البلبلة القائمة فيلا وحتى تعبح متداولة في بلرداننا بعرور  

 واحد ، مما ي كد وحدتنا العلمية والثقافية.

جنتررري  علميتررري  يوعرري المررر تمر اتحرراد المجرررامع واتحرراد الجامعرررات بتررةليي ل -2
للنلررر فرري اسررتؤدام الرمرروا الكيميائيررة بعررورتلا األجنبيررة فرري الكترر  العلميررة 

الكترررر  جررررداوت متدفقررررة مرررر   العربيررررة، ممررررا يترترررر  عليرررره أ  يكررررو  فرررري تلررررك
المعرررادالت األجنبيرررة مكتوبرررة مررر  اليسرررار الرررى اليمررري ، وينبغررري العمرررت علرررى 

  جراأي : جراأ عربري التؤلص م  الك حتى ال تكو  كتبنا العلمية مكونرة مر
 وجاأ أجنبي.

ي كررررد المرررر تمر توعررررياته السررررابقة بايرررراد  عرررردد السرررراعات فرررري ترررردري  عواعررررد  -2
 العربيرررة بمرحلرررة التعلررريم األساسررري مرررع العنايرررة بتيسررريرها للناشرررئة واإِلفررراد  ممرررا
عرررر  مرر تمر الرردور  المجمعيررة الؤامسررة واألربعرري  مرر  تبسرري، لتلررك القواعررد. 

عررررارات هررراا التبسررري، ترسرررت لمررر  ي،لبلرررا مررر   ولررردل المجمرررع كراسرررة توضرررح
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 واارات التعليم في الو،  العربي.

يوعرري المررر تمر برررة  يعنررى باسرررتعمات اللغرررة الفعرريحة فررري التررردري  للناشرررئة  -2
وفرري  -وبؤاعررة مسررار  الدولررة –وفرري جميررع وسررائت اإِلعررالم وفرري المسررار  

 اإِلااعتي  المسموعة والمرئية.

وهيآت اإِلااعتري  المسرموعة والمرئيرة بتعرداد  يوعي الم تمر واارات اإِلعالم -9
العراملي  فيلمرا اعرداداا لغويراا دعيقراا، وأ  تعرد للرم دورات تدريبيرة علرى الضررب، 

 ما يجرع على ألسنتلم م  أؤ،اأ لغوية.مع بيا   ،اإِلعرابي والن،ه السليم

مررا أوعررى برره مررراراا مرر  حلررر  -حفالرراا علررى هويتنررا العربيررة -ي كررد المرر تمر -12
ه الالفترررات علرررى المحرررات التجاريرررة وغيرهرررا برررةع لغرررة غيرررر العربيرررة، كمرررا كتابررر

ويررررردعو جميرررررع  ،يوعررررري بحلرررررر كتابرررررة األسرررررماأ األجنبيرررررة بحرررررروي عربيرررررة
 الحكومات العربية الى اعدار تشريع يحلر استؤدام هاا األسلو ، ويجّرم.

ي كد الم تمر دعوتره السرابقة جميرع القراد  والمسر ولي  فري الرو،  العربري أ   -11
تكو  ؤ،بلم وبياناتلم الموجلة الى الجماهير باللغة الفعيحة، لما لالك م  

 أثر في انتشار العربية والشغي ببيانلا السليم.

تبلغ توعيات الم تمر وعراراته الى المجامع اللغوية والعلمية واتحراد المجرامع  -12
 واتحاد الجامعات وواارات التعليم والثقافة واإِلعالم في الو،  العربي.

 
 ندوة الذخيرة اللغوية العربية

شارك األستاا الدكتور عبدالكريم ؤليفة، رئي  المجمع، في الندو  األولى 
م. 1991حايرررا   4 -2للرراؤير  اللغويررة العربيررة، الترري عقرردت فرري الجاائررر برري  

 وعد ؤلعت الندو  الى التوعيات التالية:
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 أ( توصيات تنظيمية علمية:
راي دائمررررة ملماتلررررا التنسرررريه والمتابعررررة توعرررري النرررردو  بتررررةليي لجنررررة اشرررر

وتتكو  م  ؤبير منسه م  كت بلد عربي مشارك في المشروع برئاسة  ،والتقويم
وتجتمرع مرر  علرى األعرت  ،األستاا الدكتور عبدالرحم  الحاج عالح رئي  الندو 

كت سنة. كما توعي الندو  بتشكيت لجنة في كت بلد عربي تسرمى رلجنرة اؤيرر  
تتةلي م  المشرفي  على انجاا هاا المشروع في كت بلد، تؤتار  ،ةراللغة العربي

 م  بينلا منسقاا يمثللا في اللجنة الدائمة.

وفرري انتلررار تشرركيت هررا  اللجنررة الدائمررة تررم تكرروي  لجنررة م عتررة لِ عررداد للنرردو  
ة مكونررة مرر  األسررتاا الرردكتور عبرردالرحم  الحرراج عررالح مرر  الجاائررر، واألسررتاا دمررالقا

ر عبرردالكريم ؤليفررة مرر  األرد ، واألسررتاا الرردكتور يحيررى هررالت واألسررتاا أحمررد الرردكتو 
 األؤضر غاات م  المغر ، واألستاا يحيى ميرعلم م  سورية.

 مهمة هذه اللجنة المؤقتة تقديم تقرير مفصل للندوة القادمة حول:

بلرررردا  العربيررررة فرررري مجررررات المعرررر،لحات والمعرررراجم حعررررر مررررا أنجررررا فرررري ال -1
 والمعالجة اآللية للغة.

 العلمرررررررررري واللغرررررررررروع ، والتقنرررررررررري  هاعررررررررررداد ملرررررررررري دراسررررررررررة للمشررررررررررروع بجائيرررررررررر -2
 والحاسررررروبي  بمسررررراعد  م سسرررررات علميرررررة متؤععرررررة مثرررررت المعلرررررد العرررررالي
للعلررررروم الت،بيقيرررررة والتكنولوجيرررررا الترررررابع لمركرررررا الدراسرررررات والبحررررروث العلميرررررة 

تبر المعلوميات والعالج اآللي للعربية الترابع للمدرسرة المحمديرة بدمشه، ومؤ
والرررك إِلنجررراا الدراسرررة العلميرررة  ،للملندسررري  بجامعرررة محمرررد الؤرررام  بالربرررا،

الررروارد  فررري  هوالتقنيررة المفعرررلة والشررراملة لمت،لبرررات المشررروع، وتحقيررره أهدافررر
 القادمة. الوثيقة المقدمة للندو ، وتكو  ها  الدراسة برنامج عمت للندو 

رتيبلرررررا حسررررر  األولويرررررات تحديرررررد المعرررررادر والمراجرررررع القديمرررررة والحديثرررررة، وت -3
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وتوايعلررا علررى الم سسررات العلميررة المشرراركة فرري انجرراا المشررروع، وبؤاعررة 
المعرر،لحات ومررا يتعلرره بلررا السررتكمات عمليررة التعريرر  الشررامت فرري العلرروم 

 والتكنولوجيا.

مشرررروع والمسررراهمة فررري تمويلررره القيرررام بتشرررعار الم سسرررات العلميرررة بةهميرررة ال -4
نجاا .  وا 

 القيام بحملة اعالمية تعري بالمشروع في مؤتلي وسائت اإِلعالم والدوريات. -2

التنسررريه مرررع المنلمرررة العربيرررة للتربيرررة والثقافرررة والعلررروم لتقررروم باالتعرررات مرررع  -2
الحكومرررررات العربيرررررة والمنلمرررررات الدوليرررررة ععرررررد اشرررررعارها بةهميرررررة المشرررررروع 

 .والمشاركة في تمويله

التنسيه مع المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الستضرافة احردل البلردا   -2
العربيررة النرردو  القادمررة وتحديررد موعرردها والمشرراركي  فيلررا، باعتبررار هررا  النرردو  

 األولى ندو  تةسيسية.

توعررري النررردو  بضررررور  الرررتال م بررري  الحواسررري  لتركيرررا شررربكة معلوميرررة بررري   -2
 روع.جميع المشاركي  في المش

توعررررري النررررردو  بتشرررررجيع الم سسرررررات المشررررراركة فررررري انجررررراا المشرررررروع علرررررى  -9
 اتلا.االستمرار في عملية التؤاي  حس  امكاني

 ( توصيات تمويلية:ب
 نلراا ألهمية المشروع وبغية ضما  انجاا  توعي الندو  بر:

األؤا بمبدأ التمويت الااتي للمشروع بحيث تقوم الم سسات العلمية المشراركة  -1
والرك  ،جاا المشروع في كت بلد عربري بتغ،يرة نفقرات مرا تلترام بتنجراا في ان

 بتدراج بند مالي في مياانيتلا سنوياا باسم الاؤير  اللغوية العربية.
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 دعم المشروع م  عبت ر ساأ اللجا  الو،نية العربية للتربية والثقافة والعلوم: -2

 و .منلمة األمم المتحد  للتربية والثقافة والعلوم واليونسك -
 المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وألكسو . -

 .المنلمة اإِلسالمية للتربية والعلم والثقافة وأسيسكو  -

والرررك بتدؤالررره فررري برامجلرررا والتعامرررت فيمرررا بينلرررا للحعررروت علرررى مسررراعد   
 برنامج األمم المتحد  على ن،اه اعليمي.

 شروع.دعم المنلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم للم -3

عمرررت لجنرررة اإِلشرررراي الدائمرررة بالتعررراو  مرررع المنلمرررة العربيرررة للتربيرررة والثقافرررة  -4
والعلررروم للحعررروت علرررى مسررراهمات ماليرررة مررر  بعررر  الم سسرررات التررري تقررردم 
مسررراهمات ماليرررة لررربع  المشررراريع العلميرررة مثرررت: العرررندوه العربررري لِ نمررراأ 

الكويررت للتقرردم وم سسررة  ،والبنررك اإِلسررالمي للتنميررة ،االعتعررادع واالجتمرراعي
وم سسة عبدالحميد شوما  باألرد ، وم سسة الملك فيعرت وغيرهرا  ،العلمي

 م  الم سسات العربية والدولية.

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

 تعريب المصطلحات

بالعربية كما  (ch. G. V. P)ية عرر مجل  المجمع أ  تكت  الحروي الالتين -
 .گ، چ،ڤ، پيلي: 

تلقرررى المجمرررع رسرررالة مررر  معرررالي وايرررر التعلررريم العرررالي ي،لررر  فيلرررا ايجررراد  -
مقرررابالت للشرررلادات التررري تمنحلرررا كليرررات المجتمرررع فررري األرد ، وعرررد عررررر 
مجل  المجمع أ  تكو  رالشلاد  الجامعيرة المتوسر،ة فري اآلدا ر مقابرت 

وأ  تكرررو  رالشرررلاد  الجامعيرررة ، (Associate of Arts)المعررر،لح األجنبررري 
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، (Associate of Science)المتوسر،ة فرري العلرومر مقابررت المعر،لح األجنبرري 
وأ  تعامت التؤععات األؤرل بال،ريقة نفسلا فتكو  رالشلاد  الجامعية 
المتوس،ةر في الفنو ، أو في ال،  أو في العيدلة، أو في التمري  أو 

 ... لاراعة أو في العلوم الشرعيةفي اللندسة أو في ا

تلقى األستاا الردكتور عبردالكريم ؤليفرة، رئري  المجمرع، رسرالة مر  رئري   -
جمعيررررررة المكتبررررررات األردنيررررررة، ي،لرررررر  فيلررررررا وضررررررع مقابررررررت عربرررررري لكلمررررررة 

(Bibliography)  وبعرررد مناعشرررة الموضررروع، عررررر مجلررر  المجمرررع أ  تكرررو ،
كانررت بمعنررى العلررم يعرربح لفلررة رمرجعيرراتر مقررابالا للرراا المعرر،لح، فررتاا 

المقابت للا رعلم المرجعياتر والنسبة اليلا رمرجعير ورمرجعيةر، وما يردت 
علررى عائمررة المعررادر والمراجررع فرري أواؤررر الكترر  والبحرروث يسررمى رثبررت 

 .رالمعادر وثبت المراجع

راحره لفلرة تتلقى المجمع رسرالة مر  الردكتور حامرد عراده القنيبري ضرمنلا اع -
وعد در  مجل  المجمع هاا المع،لح مر  ، (Remote Control)حاكوم مقابت 

 جميررررع جوانبررررره، ووجرررررد أنرررره علرررررى وا  فررررراعوت، وهررررو مررررر  أواا  اسرررررم اآللرررررة
و أوعرريغ المبالغررة، وفيرره مرونررة اشررتقاعية تسرراعد علررى أ  يشررته منلررا أفعررات 

معردر أو غيررر الرك مرر  المشررتقات، وتفيرد لفلررة رحرراكومر معنرى الررتحكم عرر  
لراا الراع يسرتعمت للرتحكم عر  بعرد، وعلرى العمليرة التري بعد، وتردت علرى الج

 يتم بلا التحكم. ونلراا للاا كله، فت  مجل  المجمع يقر هاا المع،لح.

وعد أعر مجل  المجمع عدداا م  المع،لحات الملنية فري مجرات الراديرو 
 ،تاوالتلفررررراا والكلربررررراأ العامرررررة والحرررررداد  والؤرا،رررررة والنجرررررار  وميكانيرررررك السررررريار 

فري معجرم ؤراص عنرد االنتلراأ منلرا، كمرا أ  لردل المجمرع عردداا مر   وستعدر
المعررررر،لحات فررررري مجرررررات التمرررررري  واالعتعررررراد والتجرررررار  واألسرررررلحة العسررررركرية 

تقروم اللجرا  الدائمرة والؤاعرة فري المجمرع بتعردادها ودراسرتلا تمليرداا  ،المؤتلفة
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 لعرضلا على مجل  المجمع إِلعرارها.

 تعيين عضو عامل

ر  الملكيررة السررامية بالموافقررة علررى تعيرري  األسررتاا الرردكتور محمررد عرردرت اإِلدا -
أحمرررد حمررردا  عضرررواا عرررامالا فررري مجمرررع اللغرررة العربيرررة األردنررري، اعتبررراراا مررر  

 م.22/3/1991

 رسائل الماجستير

تمررررررت فرررررري عاعررررررة النرررررردوات والمحاضرررررررات فرررررري المجمررررررع مناعشررررررة رسررررررائت 
 الماجستير التالية:

رر مقدمرررة مررر  ال،الررر  جمرررات أبرررو حسرررا ، رسرررالة بعنررروا  رتفسرررير ابررر  عاشرررو  -
وتةلفررررت لجنررررة المناعشررررة مرررر  األسررررتاا الرررردكتور فضررررت حسرررر  عبررررا  مشرررررفاا، 
وعضرروية كررت مرر  الرردكتور أحمررد فريحررات والرردكتور أحمررد نوفررت، والررك يرروم 

 م.1991أيار  22األربعاأ 

رسرررررالة بعنررررروا  رأد  الرسرررررائت الديوانيرررررة فررررري المغرررررر  واألنررررردل  فررررري علرررررد  -
مة م  ال،ال  محمود محمد عبدالرحم  ؤيارع، وتةلفت لجنة الموحدي ر مقد

المناعشرررة مررر  األسرررتاا الررردكتور عبررردالكريم ؤليفرررة مشررررفاا، وعضررروية كرررت مررر  
والررك يرروم األربعرراأ  ،الرردكتور عبرردالجليت عبدالملرردع، والرردكتور عررال  جرررار

 م.1991أيار  29

ي  واأليروبيي ر رسالة بعنوا  رالشعر االجتماعي في بالد الشام في لت الانكي -
الرردكتور  مقدمررة مرر  ال،البررة  منررة برردوع، وتةلفررت لجنررة المناعشررة مرر  األسررتاا

محمرررود ابرررراهيم مشررررفاا، وعضررروية كرررت مررر  الررردكتور عبررردالجليت عبدالملررردع، 
 م.1991حايرا   1والدكتور  ععمة غوشة، والك يوم السبت 
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