
 381 

 
 
 

 رابعًا: أخبار مجمعية



 382 

 الموسم الثقافي الحادي عشر
عقددمجمعمددلجة الددبجة األردددبجةسألم ددثجمفيددمحجة  قدد فثجة فدد ماجعاددألجفددثجة   ددأل جة فة اددبجرددد ج

م،جفمةألجمففألهجة ألئديدثجفدف"جدجمفألجة الدبجة األرددبجفدثجر د  ج0991أد ألجج8ج- دي  ج01
ة مع مدددلجة األردددثجف مةدددبجةسمدددبجة األرددددبداجف دددمجن  دددفجة مف ةدددألةفجفة  دددمفةفجفددددحجعاددد ج

جفجة    ث:ة  ف
مف ةددأل جع فة مدد جدجمفألجة الددبجة األردددبجفددثج ففدددمججج-0991 ديدد  جج01ة يددرفج -0

جةسمبجف مة م دج ألي  ذجة من فألجعرمجة ازدزجة مفألا،جعةفجة معملا
،جمف ةدددددأل جع فة مددددد جدجمفألجة ملددددد اف فجة اامددددددبج0991 ديددددد  جج01ة يدددددرفج -2

  يفديثاة  ألة دبجفثجعمادبجة  األدبجة ما لأل ،ج ألي  ذجة من فألجمفممجة

،ج ددمف جع فة مدد جدجة الددبجة األردددبجفددثجة ع مادد فجةسألم دددب،ج0991أددد ألجج8ة يددرفج -1
 فة اً جف مففً دا

أمةألهدد جةسيدد  ذجة ددمن فألجعرددمجة نددألدمجساد ددب،جألئدددكجة معمددل،جفادد أل جفدمدد :جةسيدد  ذج
ة من فألجمفممجعم   جة رسدف،جألئدكجع مابجآ"جة ردف،جفةسي  ذجة من فألجيامجفع زا،ج

 مادددبجة ااددفمجفة  ن ف فعددد ،جفةسيددد  ذجة ددمن فألجرادددألجة سةدددألةجعمدددمجناددددبج  ئددبجألئدددكجع
جةال  ل ماجع مابجة دألمف ا
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 المؤتمرات والندوات
ا أل جةسيد  ذجة دمن فألجعردمجة ندألدمجساد دب،جألئددكجة معمدل،جفدثجف د"جةف  د  ج -أ

معمددلجة الددبجة األردددبجر  يددفمة جة ددذاج ددمجفددثجة ألةرددلجعاددألجمدد جاددمألجندد  ف ج
جما0991ة    ثج

اددد أل جةسيدددد  ذجة دددمن فألجعرددددمجة ندددألدمجساد ددددب،جألئددددكجة معمددددلجفدددثجة مدددد  مألج -ب
ة ي فاج معملجة البجة األردبجر  ق هأل ج امفأل جة   يابجفة سميد ،جسال"جة مدم ج

،جف مجأ ق جةسيد  ذجة دألئدكجرف دً ج0991 دي  ج22ج- دي  ج02ة فة ابجرد ج
 را فة جدجم مججأرثجذألجة سا ثجفثج  يدألجغألدبجة يدأل د

ج مجلمألجع جة م  مألجة  فلد فجة    دب:فج
د نددمجمدد  مألجة معمددلج فلددد  حجة يدد رقبجر األدددبجة  اادددمجة عدد ماثجفة ادد  ثجفددثجج -0

ة ف  جة األرث،ج اردبج  مف جةسمبجة األردبجفثجأ جدافمجإ دم جمعدمه جة اامدثجعاد جأددماج
ف د ججعام ئم جة ما لألد ،جفهثج ةدبج فمدبج م جمقفم  م جفأي  دمه ،جف ةدبج اادمددب،

 م د"جمدد جدمأليدف جمد جة ااددفمجة رف دبجفة   ردقدددبجج-رال دحجةسمج–ديد  دلجة ادر بجة األرددثج
ج م اًلجعامدً ج فدمً ا

دفل جم  مألجة معملجرإ ا  جهدئدبجعامددبجمقألهد جة قد هأل جف ندف ج  رادبجال فد مجج -2
ة مع ملجة الفدبجة اامدبجة األردب،ج ام"جعا جفةلجس بج فمددبج  األددبجة اادفم،جف ندف ج

 م جنم جداث:ممم 

أفاًل:جفلدددألجة ملدددد اف فجة  ددددثجأ أل مدددد جة معدددد ملجة الفدددددبجفم ددددبج  يددددد جة  األدددددبج
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جر  ألر  ،جملجمق رال م جةسع ردبجفثجة اافمجفة   ف جة مس ا با
لدددمةألجمادد عمجفدمددد ج    دددً :جة امددد"جعادد ج ففددددمجة ملدد اف فجفدددثجندد"جعادددمجففدد ،جفة 

جة اامدبا  مةف"جفثجعمدلجة رالمجة األردبجفع ما  م جفم يي  م ج
    ً :ج ألعمبج  ئ بجم جأمم فجة ن دبجة اامددب،جف د جالج اد"جة ملد اف فجفرديدبج
فثجما عمم جة اامدبجمف جةي ام "ج م ،جفف  ج ي سممجفثجة ن بجة اامدبجفة مف ةألةفج

جة ع مادبا
دفلثجة م  مألجمع ملجة الدبجة األرددبجفة م ييد فجة اامددبجفدثجة دف  جة األردث،جج-1

ماددد عمجفدددثجعادددفمجة الدددألجة فمد دددب،جناادددفمجة م ميدددبجة فألة ددددبجردددت ج امددد"جعاددد جإلدددمةألج
فة  ن ف فعدددد جة فدفددددبجفةن ن ألف ددد فجفعادددمجة ردئدددبجفة مفدددد جة عدددفاجفةال لددد الفجفعادددفمج

جة  ة  ،جمي ةدئبجفثجذ  ج ّمجإ ألةألهجفثجم  مألةفجة معملا
دفلدددثجة مددد  مألجة دددمف"جفة فنفمددد فجة األرددددبجة  دددثج دددمجدددد مجفدمددد ج األددددبجعمددددلجج-4
ةفجفة م ييدددد فجرددددت ج يدددد نم"جذ دددد ج ةددددألفأل حجفددددثجة  ا مدددد"جمددددلجأفددددألةمجاددددافرم جةنمةألج

جفة اافبجة األردب،جفس جذ  جعز جمممجم جاسلد م جة األردبا
دفلثجة مد  مألجة دمف"جفة فنفمد فجة األرددبجردت جالج امد"جعاد جإفدد  جة امعد فجج-2

جة مفادبجف  اً جعا جة  لف ج ل   جة قفمدبجفة مد دبا
د حجة يدد رقبجرددت جدا دد جفددثجمألفاددبجة  اادددمجةسي يددثجرف دداجد نددمجة مدد  مألج فلددج-6

ة   اددئبجة عددزأد جةسسددددألد جمدد جة قدددألآ جة نددألدمجعادد جةس ددد"،ج  يدد قدمج مدددمجة مانددبجة الفددددبج
جفد م افةج دمبجة عم  دبجفة يافندبجفةالع م عدبا

دفلدددثجة مددد  مألجرزدددد م جعدددممجة يددد ع فجفدددثج دددمألدكجة الدددبجة األرددددبجمدددلجة ا  ددددبجج-1
ألجفة   ددألجر  ةددر جة ن مدد"،جفمددلج ديدددألجة قفةعددمج ا  اددئبجفةاليدد ا  بجفددثجر لددفاجة اددا

ذ دد جر دد جأ ددألهجة معمددلجمدد ج ديدددألج  ادد جة قفةعددم،جفمددلجة اددفم جإ دد جة ا  دددبجر ددمألدكجة سدد ج
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جة األرثا
دفلددثجة مددد  مألجة دددمف"جفة فنفمدد فجة األرددددبجرددد  فألاجعادد جأ ج ندددف جة األرددددبجج-8

المجة مقألف  جفة ميمفعبجفة مألئدب،جفس لدبجة  لف جهثجة البجة  ثج ازمجرم جعمدلجةنع
جفثجميأل جة مف بجفة ميايالفجة  اد زدف دبجفةنذةعدبا

دفلددددثجة مدددد  مألجرددددت ج ا دددد جفزةألةفجةنعددددالمجفهدئدددد فجةنذةع ددددد جة ميددددمفعبجج-9
فة مألئدبجرإعمةمجة ا ماد جفدم جعمداً جإعمةمًةج لفدً ،جفأ ج مدئج ممجمفألةفج  مألديدممجعاد ج

ة   دد جة يددادم،جمددلج  ردددمممجإ دد جمدد جدادددلجعادد جأ يدد  ممجمدد جأس دد  جة ةددر جةنعألةرددثجفج
ج لفدبا
دفلدددثجة مددد  مألجعمددددلجة ميددد ف د جفدددثجة دددرالمجة األرددددبجفةنيدددالمدبجر  ا  ددددبجج-01

ردد سعالمجة علألةفدددبجفذ دد جرةددر م جف  مد مدد ،جف  اددً جعادمدد ،جففم دددبج مدد جمدد جة  زدددد ج
ج افة  فألد ،جةسمألجة ذاجدسألعم جع جألف م جفهفد م

دفلدددثجة مددد  مألجرإلدددمةألج ادددألدا فج قةدددثجرن  ردددبجة الف ددد فجعاددد جة مفددد "جج-00
ة  ع ألدددبجفة اددألن فجفة   دد م جر  األردددب،جف فاددألجن  رددبجةسيددم  جةسع ردددبجعادمدد جرفددألف ج

جعألردبا
دددمعفجة مدد  مألجألعدد "جة مف ددبجفعمدددلجة ميدد ف د جفددثجة ددف  جة األرددثجأ ج نددف جج-02

جألجرالبجعألردبجيادمباس رممجفرد    ممجة مفعمبجإ  جة عم هد
 راددددهجهددددذهجة  فلددددد فج امدددد  مألجإ دددد جة معدددد ملجة الفدددددبجفة اامدددددبجفة ع مادددد فجج-01

جفة لف جة األردب،جفة   جفزةألةفجة  اادمجفنعالمجفة  ق فبجفثجة ف  جة األرثا
ج
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 رسائل الماجستير والدكتوراة
ج دب: مفجفثج  عبجة  مفةفجفة مف ةألةفجفثجة معملجم   ابجة ألي ئ"جة   

جألي  بجمن فةأل جرا فة :ج-0
دجة   دددألجة   دددثجفدددثجعمدددمجة دددمف  د جة ز نددددبجفةسدفرددددبجفدددثجملدددألجفة اددد مدجمقممدددبجمددد ج
ة    دددبج لددد   جمفمدددفمجأفمدددم،جف ت  دددفج ع دددبجة م   ادددبجمددد جةسيددد  ذجة دددمن فألجمفمدددفمج
إرددددألةهدمجماددددألفً ،جفعةددددفدبجندددد"جمدددد جةسيدددد  ذجة ددددمن فألج لددددألفجعرددددمجة ددددألفم ،جفةسيدددد  ذج

هدمجة يا فد ،جفةسي  ذجة من فألجعرمجة عاد"جعرمجة ممدما،جفذ د جددفمجة يدرفجة من فألجإرألة
جما9/0/0991

جألي  بجم عي دألجرا فة :ج-2
جدجلفأل جدزدمجر جما فدبجفثجة ألفةد فجةسمردبجمألةيبج قمدبجد

مقممبجم جة    ربجفألد "جعرمجة احجهمدب،جف ت  فج ع بجة م   ابجم جة من فألجع يألج
ةفدبجن"جم جةسي  ذجة دمن فألجإفيد  جعرد ك،جفةسيد  ذجة دمن فألجأرفجل دب،جماألفً ،جفع

جما24/2/0991عرمجة ازدزجة مفألا،جفذ  جدفمجةس  د ج
 

 

 

 

 


