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 بسم الله الرحمن الرحيم

 رسائل شكر وتقدير للمجمع
 

 ن المعظميرسالة من جاللة الملك الحس -1

تلقى األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة، رئيس المجمع، رسالة شكر وتقدير منن 
ات جاللننة الملننح الحسننين الملىننم، علننى تهدائننه جاللتننه  حنندر مننا  نندر مننن م شننور 

منال  المخت نر  ني شنري  رين  مجمع اللغة اللربية األرد ي و سخة من كتنا  اا إ 
 السير( تحقيق ودراسة األستاذ الدكتور عبدالكريم خليفة، وهذا   ها:

 الكريم خليفة المحترم،عبدعطوفة الدكتور 
 رئيس مجمع اللغة العربية األردني

 تحية طيبة وبلد،

دير  نننناح  الجاللننننة الهاشننننمية الملننننح  يسننننر ي  ن   قننننك للطننننو تكم شننننكر وتقنننن
الحسننين الملىنننم علننى تهننندا  جاللتننه  حننندر مننا  ننندر مننن م شنننورات مجمننع اللغنننة 
اللربينننة األرد ننني منننع  سنننخة منننن كتنننابكم شنننري  ريننن  السنننير  ال بوينننة تحنننت ع نننوان 

  ي شري  ري  السير(.المخت ر مال  اا إ 

لكنم دوام التو ينق  ا  كم بمو ور ال حة واللا ية، راجيمع  طي  تم يات جاللته ل
 والمزيد من اللطا  الفكري والللمي لخدمة بلدكم و متكم.

 واقبلوا  ائق االحترام
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رسااااالة ماااان ماااااحك الساااامو الملكااااي األمياااار الحساااان ولااااي الع ااااد  -2
 المعظم

الكريم خليفنننة رئنننيس المجمنننع رسنننالة شنننكر وتقننندير مننننن عبننندتلقنننى األسنننتاذ الننندكتور 
ولي اللهد الملىنم، علنى تهدائنه سنموخ  سنخة  اح  السمو الملكي األمير الحسن 

مننال  المخت ننر ا إ امننن م شننورات مجمننع اللغننة اللربيننة األرد نني، و سننخة مننن كتننا  
الكريم خليفنننة، وهنننذا عبننند ننني شنننري  ريننن  السنننير( تحقينننق ودراسنننة األسنننتاذ الننندكتور 

   ها:

 الكريم خليفة المحترمعبدسعادة الدكتور 
 رئيس مجمع اللغة العربية األردني

 تحية طيبة وبلد،

م، ويسر ي  ن   قك 38/9/1991تاريخ  8/2/1221 أشير تلى كتابكم رقم 
تليكم خالص تحيات و طين  تم ينات  ناح  السنمو الملكني األمينر الحسنن ولني 
اللهنننند الملىننننم، وشننننكر وتقنننندير سننننموخ حفىننننه اللننننه  هنننندائكم سننننموخ  سننننخة مننننن 

مننننال  كتننننابكم  ا إ  م شننننورات مجمننننع اللغننننة اللربيننننة األرد نننني، وكننننذلح  سننننخة مننننن
المخت ر  ي شري  ري  السير  هذا، وقد  ث ى سموخ على جهودكم الخير  التني 
تبننذلو ها  نني سننبيك خدمننة وطنن كم و مننتكم، وسننتبقى هننذخ الجهننود مو ننع التقنندير 

 واالعتزاز.
 مع  طي  التم يات لكم بدوام التو يق وال جاي.

 واقبلوا  ائق االحترام
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 المشاركة في المؤتمرات
الكريم خليفنة رئنيس المجمنع، دعنو  منن رئنيس مجمنع عبندقى األستاذ الدكتور تل

اللغنة اللربيننة بالقنناهر ، للمشنناركة  نني منعتمر المجمننع للنندور  الثام ننة والخمسننين الننذي 
م، كما تقنرر  ن يكنون المو نول الرئيسني 11/3/1993-38/1سيلقد خالك الفتر  

ح األستاذ النرئيس بمو نول ع وا نه لهذا المعتمر اتلري  التلليم الجاملي(. وسيشار 
  الم ادر والمراجع والدوريات  ي عملية تلري  التلليم الجاملي .

 الموسم الثقافي العاشر لمجمع اللغة العربية
عقننندت لج نننة ال ننندوات والمحا نننرات  ننني المجمنننع اجتمننناعين الختينننار المحنننور 

وين  دواتننننه م، وتحدينننند ع ننننا1993الرئيسننني للموسننننم الثقننننا ي اللاشننننر للمجمنننع للننننام 
 ومحا راته، وقد  قرت اللج ة ما يلي:

 وال : يكنننون المحنننور الرئيسننني للموسنننم الثقنننا ي اللاشنننر للمجمنننع بل نننوان  اللغنننة 
 اللربية ودورها  ي تأكيد هوية األمة اللربية .

 ثا يا : يتألف الموسم الثقا ي من ثالر محا رات و دوتين على ال حو التالي:
 المية  ي مواجهة التحدي للقيدتها وقيمها.سهوية األمة اللربية ا إ  -1
 سالمية  ي مواجهة التحدي اللغوي.هوية األمة اللربية ا إ  -3

 عالمي.سالمية  ي مواجهة التحدي ا إ هوية األمة اللربية ا إ  -2

سننننالمية  نننني مواجهننننة  مننننا ال نننندوتان  نننناألولى بل ننننوان  هويننننة األمننننة اللربيننننة ا إ 
رية الملا ننر   والثا يننة بل ننوان  األمننة اللربيننة التحننديات السياسننية والثقا يننة والح ننا

 سالمية  ي مواجهة التحدي الللمي والتق يات الحديثة .ا إ 
م بلند عيند الفطنر المبنارح 1993وسنيبد  الموسنم الثقنا ي اللاشنر للمجمنع للنام 

 بأسبوعين تن شا  الله.
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 عالمالتعاون والتنسيق بين المجمع ووسائل الإ 
المجمع اجتماعنا  لم اقشنة مشناركة المجمنع  ني  ندوات  عالم  يعقدت لج ة ا إ 

و حاديننر تذاعيننة وتلفازيننة ومقنناالت  ننحفية، يشننارح  نني تعنندادها األسنناتذ   ع ننا  
عالم و ع ا  المجمع، ويستلين المجمنع باألسناتذ   ني الجاملنات األرد ينة لج ة ا إ 

قطننننال ومننننن ير نننن   نننني المشنننناركة مننننن المعسسننننات الللميننننة والتلليميننننة األخننننر  وال
الخنناص، ا طالقننا  مننن تيمننان المجمننع بننأن خدمننة اللغننة اللربيننة واجنن  قننومي علنننى 
حاللهنا محلهنا  جميع  ب ائها الغيار  على سملتها والحري ين على تلزيز مكا تها وا 

 الالئق بها  ي حيات ا اللملية والللمية.

ذاعنننة ببنننر  حاديننر يومينننة بل نننوان   ننني رحننا  اللربينننة  كمنننا بننند  وقنند بننند ت ا إ 
 التلفاز ببر ال دوات التلفازية بل وان   ي رحا  اللربية .

 الندوات والمحاضرات
ا طالقننا  مننن حننرص المجمننع علننى التلنناون والت سننيق بي ننه وبننين  قسننام اللغننة  -

حا رات  ي المجمنع، اللربية  ي الجاملات األرد ية  قد ُعقد  ي قاعة ال دوات والم
مجلننس علمنني حننوك   ىننرات ت ننا ية  نني تحقيننق بلننة المسننائك اللغويننة  نني  ننو  
المننن هل التننناريخي المقنننارن   دارخ األسنننتاذ الننندكتور  هننناد الموسنننى رئنننيس قسنننم اللغنننة 

 اللربية  ي الجاملة األرد ية، وشارح  يه الدكتور تسماعيك عماير .

ي اعنننة مجمنننع اللغنننة اللربينننة األرد ننن قنننام م تننند  بينننت المقننندس احتفننناال   ننني ق -
لو نننا  المرحنننوم األسنننتاذ الننندكتور تسنننحاق موسنننى  بم اسنننبة النننذكر  السننن وية األولنننى

جمنننناد  الثا يننننة  9الحسنننني ي، وذلننننح  نننني السنننناعة الخامسننننة مننننن مسننننا  يننننوم األحنننند 
 م.12/13/1991هن الموا ق 1213
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 التعاون بين المجمع والمؤسسات
 العلمية في الوطن العربي

مننن المجمننع بوحنند  الهنندف بي ننه وبننين المعسسننات الللميننة والتلليميننة  نني  تيما ننا  
الوطن اللربي، وحر نا  علنى تلمينق  نالت التلناون الفكنري والثقنا ي  نعن المجمنع 
يقيم عالقات علمية وثقا ية مع هذخ المعسسات من  جك خدمة اللغة اللربية وتلزيز 

 ن هذخ المعسسات:مكا تها  ي مختلف المجاالت الللمية واللملية وم

 ال يئة العليا للتعريك في السودان: -1

رسننالة مننن األسننتاذ د ننع  فننةالكريم خليعبنندتلقننى رئننيس المجمننع األسننتاذ النندكتور 
اللننه عبداللننه الترابنني رئننيس الهيئننة اللليننا للتلرينن   نني السننودان، يللمننه  يهننا بأ ننه قنند 

 شننا  هيئننة عليننا  نندر قننرار يق نني بتلرينن  جميننع م نناهل التللننيم  نني السننودان، وا  
للتلرينننن  تل ننننى برعايننننة سياسننننات تلرينننن  الم نننناهل الدراسننننية  نننني معسسننننات التللننننيم 
اللالي، واتخاذ الخطوات الكفيلنة بت فينذها، و عنر  األسنتاذ الترابني عنن تطلنع الهيئنة 

 ناد  منن جهنودخ اللليا للتلري  تلى توثيق  التها بمجمع اللغة اللربية األرد ني وا إ 
تلليم الجاملي واقت ا  مطبوعاته الخا ة بالم نطلحات الللمينة  ي مجاك تلري  ال
 التي  قرها المجمع.

وقد بلر األستاذ رئيس المجمع، برسالة تلى األستاذ الترابي يه ئه  يها على 
سنننالمي األ نننيك، و ن ت شنننا  هنننذخ الهيئنننة وعلنننى هنننذا القنننرار القنننومي اللربننني ا إ 

ق منع هنذخ الهيئنة  ني كنك مجناك منن المجمع على  تنم االسنتلداد للتلناون والت سني
 مجاالت خدمة اللغة اللربية وتلزيز مكا تها  ي معسسات ا الللمية والتلليمية.
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 المركز العربي للتعريك والترجمة والتأليف والنشر )أكتاك(: -2

رسننننالة مننننن األسننننتاذ  الكريم خليفننننةعبنننندتلقننننى رئننننيس المجمننننع األسننننتاذ النننندكتور 
المركز اللربني للتلرين  والترجمنة والتنأليف وال شنر  الدكتور  حمد عمر يوسف مدير

ا كتنننا ( التنننابع للم ىمنننة اللربينننة للتربينننة والثقا نننة والللنننوم اجاملنننة الننندوك اللربينننة( 
يطل   يها دراسة الم طلحات الللمية التي اعتمندها المركنز  ني الكتن  التني  لفهنا 

  ي مجاك ه دسة الطاقة ال ووية.
ة متخ  نننة لدراسنننة هنننذخ المجمنننع، لج نننة   يننن وقننند  لنننف المكتننن  الت فينننذي  ننني

بدا  المالحىات حولها تمهيدا  لم اقشتها  ي لج ة الم طلحات  ني الم طلحات وا  
 قرارها.المجمع، ومن ثم عر ها على مجلس المجمع  إ 

 المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: -3
ئنننر، ال ننندو  األولنننى عقننندت الم ىمنننة اللربينننة للتربينننة والثقا نننة والللنننوم  ننني الجزا

الكريم خليفة رئيس المجمع، عبدللذخير  اللغوية اللربية، شارح  يها األستاذ الدكتور 
م وب نا   علنى التو نيات التني خل نت تليهنا 1991حزينران  2-3 ي الفتر  منا بنين 

ال دو   قد بلر األستاذ رئيس المجمع، برسائك تلى رعسا  الجاملات األرد ينة حنوك 
اللغويننة اللربيننة والتو ننيات والمقترحننات التنني  نندرت عننن ال نندو ،  مشننرول الننذخير 

بدا  المالحىنات والمقترحنات حولهنا، ومند  مسناهمة الجاملنات األرد ينة  لدراستها وا 
  ي ت فيذ ما جا   يها.

وقنند تلقننى المجمننع ردودا  مننن األسنناتذ  رعسننا  الجاملننات تت ننمن مالحىنناتهم 
مجمننع بهننذخ المالحىننات والمقترحننات تلننى ومقترحنناتهم حننوك هننذا المشننرول، وبلننر ال
 الم ىمة اللربية للتربية والثقا ة والللوم.

شننننننننارح المجمننننننننع  نننننننني النننننننندور  التدريبيننننننننة السننننننننتخدام  ىننننننننام المللومننننننننات   -
مي نننننزيس التننننني  ىمهنننننا المركنننننز الننننندوري لبحنننننور الت مينننننة الك ننننندي  ننننني عمنننننان  ننننني 

 م.12/11/1991-38/9الفتر  ما بين 
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 مناقشة رسالة ماجستير
 نني قاعنننة ال نندوات والمحا نننرات  نني المجمننع م اقشنننة رسننالة الماجسنننتير  تمننت

بل نننوان  ىننناهر  االشنننتغاك  ننني اللربينننة  مقدمنننة منننن الطالننن  جهننناد يوسنننف اللرجنننا، 
وتألفت لج ة الم اقشة منن األسنتاذ الندكتور  هناد الموسنى مشنر ا ، وع نوية كنك منن 

ألربلنننننننننا  الننننننننندكتور وليننننننننند سنننننننننيف، والننننننننندكتور تسنننننننننماعيك عمننننننننناير ، وذلنننننننننح ينننننننننوم ا
 م.18/13/1991

 


