
 

 

 

 أخبَـــار مجْمعيّـــة



 أعضاء مؤازرون في مجمع اللغة العربية الأردني

 
األربعين، الذي عقده مساء قرر مجلس مجمع اللغة العربية األردني في اجتماعه السابع و 

م. تعيين أعضاء مؤازرين للمجمع من 01/3/0291هـ. الموافق 92/4/0411حد يوم األ
 تشرقين البارزين.البلدان العربية الشقيقة ومن المس

ردنـي أعضـاء قبل تعيين جميع أعضـاء المجمـع األ وكان المجمع العلمي العراقي قد قرر من
للـرواب  العلميـة واأليويـة بـين المجـامع العربيـة. ورأم المجمـع األردنـي اتيـاذ  مؤازرين فيه، توثيقـا  

جمـــع العراقـــي الشـــقيق ي ـــوم مماثلـــة ردتا  للتحيـــة العراقيـــة بمثليـــا. فقـــرر تعيـــين جميـــع أعضـــاء الم
، وبــذلب بلــد عــدد األعضــاء المــؤازرين الــذين عيــنيم ( عضــوا  33أعضــاء مــؤازرين فيــه، وعــددهم  

، وهـذا م ستة ويمسين عضوا  01/3/0291( تاريخ 991111المجمع األردني بموجب قراره رقم  
 هو القرار:



 (608882القرار  رقم )
( مـــن 2لـــن اليقـــرم  ب( مـــن المـــادم  إ نادا  ، واســـتعلـــن تنســـيب المكتـــب التنييـــذي الي ـــي بنـــاء

 :م، قرر مجلس المجمع ما يلي0231نة ( لس41قانون مجمع اللغة العربية األردني رقم  
ـــة أســـم -0 ـــع أعضـــاء المجمـــع العلمـــي العراقـــي التالي اؤهم أعضـــاء مـــؤازرين فـــي تعيـــين جمي

 :المجمع األردني
 الشيخ محمد اليال -91 الدكتور سعدون حمادي  -0

 ضياء شيت ي اب -90 محمود شيت ي اب -9

 الدكتور جوامير مجيد سليم -99 عزيز عقراوي -3
 الدكتور علي المياح -93 الدكتور أحمد سوسة -4
 يوسف ييدو البازي -94 الدكتور مسارع الراوي -5
 الدكتور جميل المالئكة -95 الشيخ عبدالكريم المدرس -1
 وسف عز الدينالدكتور ي -91 محمد بيجت األثري -3
 الدكتور جمال محمد صالح -93 موسن عبدالصمد -9
 الدكتور زكي صالح -99  ه باقر -2

 الدكتور علي ع ية عبدالله -92 الدكتور يوسف حبي  -01
 الدكتور جابر الشكري -31 الدكتور محمود الجليلي -00
 الدكتور حسن كتاني -30 الدكتور ناجي عباس أحمد -09
 الدكتور نجيب يروفة -39 براهيم الشاويإمنذر  الدكتور -03
 مييائيل عواد -33 الدكتور جواد علي -04
 الدكتور نوري القيسي -34 الدكتور جميل سعيد -05
 الدكتور فيري محمد صالح الدباغ -35 الدكتور عبدالعال الصكبان -01
 الدكتور كامل حسن البصير -31 الدكتور عبدالعزيز البسام -03
 اندراوس حنا. -33 سنحاريب  زكا( عيواص -09
  كوركيس عواد -02
الشـــقيقة ومـــن المستشـــرقين تعيـــين الســـادم التاليـــة أســـماؤهم مـــن علمـــاء األق ـــار العربيـــة  -9
 أعضاء مؤازرين كذلب في المجمع: الغربيين

 



 مجمع دمشق الدكتور عدنان الي يب  -0

 مجمع دمشق الدكتور شكري فيصل -9
 مجمع دمشق محمد هيثم الييا الدكتور  -3
 رئيس المجمع العلمي اليندي الدكتور علي محمد يسرو -4
 عضو المجمع العلمي اليندي ستاذ أبو الحسن الندوياأل -5
 األمين العام للمجمع اليندي الدكتور ميتار الدين أحمد -1
 أستاذ في كلية ال ب/ الجامعة األردنية الدكتور أحمد محمد سليمان -3
 من المملكة العربية السعودية ستاذ حمد الجاسراأل -9
 من العراق براهيم السامرائيالدكتور إ -2

 من تونس ستاذ أبو القاسم محمد كرواأل -01
 من تونس ستاذ محمد مزالياأل -00
 من تونس ستاذ محمود المسعدياأل -09
 من ليبيا ستاذ يليية محمد التليسياأل -03
 من الجزائر لرحمن الحاج صالحستاذ عبدااأل -04
 من الجزائر ستاذ عبدالحميد الميرياأل -05
 من المغرب الدكتور عبداليادي التازي -01
 من المغرب ستاذ عبدالعزيز بنعبداللهاأل -03
 من فرنسا ستاذ جاب بيربالمستعرب األ -09
ستاذ بيدرو مارتينيث المستعرب األ -02

 فيثمونتا
 سبانيامن إ

 

المجمع بعدئذ من المجمع العلمي العراقي الشقيق أنه تم تعيين  وتلقن -3
 أربعة أعضاء جدد فيه، هم:

 الدكتور أحمد عبدالستار الجواري

 حمد ناجي القيسيأالدكتور 

 الدكتور محمد حسن آل ياسين

 ستاذ محمد تقي الحكيماأل

وافق هـ الم09/1/0411خ ربعين، والذي عقده بتاريرر المجلس في اجتماعه التاسع واألفق
 .بلغيم ذلب ي يا  أزرين فيه، و اربعة أعضاء مؤ م. تعيين هؤالء األعضاء األ93/4/0291



 مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة
 في دورته السابعة والأربعين

 
ربعــين، مره الســنوي فــي دورتــه السادســة واألعقــد مجمــع اللغــة العربيــة الشــقيق فــي القــاهرم مــؤت

علن عادته في كل دورم  . وقد ناقش المجمع، جريا  0291 -مارس –آذار  /30لن إ 3وذلب من 
من القـرارات  من دورات مؤتمره السنوي، مئات المص لحات الينية والعلمية الحديثة، وأصدر عددا  

 مالء.في أصول العربية وتيسير النحو واإل

 الشعر العربي المعاصر. لقيت بحوث في لغة المسرح الحديث، وفي قضاياأويالل المؤتمر 

وقــد وعــد الزميــل الــدكتور عــدنان الي يــب بــلن يوافينــا، كالعيــد بــه، بتقريــر واف عــن وقــائع 
 المؤتمر، نرجو أن ننشره في حينه.



 شفيق جَبري في ذمة الله
 

مـن دروع  مـن أعـالم الشـعر واألدب، ودرعـا   فقـدت سـوريا علمـا   93/09/0232يوم األربعاء 
قــد شــاعر الشــام وأديبيــا الكبيــر شــييق جبــري، كمــا فقــد مجمــع اللغــة العربيــة فــي اللغــة العربيــة، بي

من أعضائه العاملين المجلتين. وقد نعـاه مجمـع دمشـق، ووزارم التعلـيم العـالي،  بارزا   دمشق عضوا  
 رشاد القومي، واتحاد الكتاب العرب في دمشق.جامعة دمشق، ووزارم الثقافة واإل وأسرم التعليم في

، فــي بيــت دمشــقي عريــق، ونمــا 0929القنــوات فــي دمشــق ســنة  فــي حــييق جبــري ولــد شــي
وترعرع في دمشق، وفييا نمت شاعريته. وقد عمل في سلب الحكومة، وفي وزارم التربيـة والتعلـيم، 

لـن إ 0243مـن سـنة  -جامعـة دمشـق اليـوم –لكليـة ادداب فـي الجامعـة السـورية  كما كان عميـدا  
ي مجمع دمشق، وظلت يكتب في مجلته ويشارب في نشا اته العلمية ف . وعين عضوا  0259سنة 

وظـلت فـي وحدتـه وشـييويته يقـيم  ،اثنـين وثمـانين عامـا   رحتن في شييويته. وقد تجاوز من العمـ
 وشتاء. في منزله في بلودان صييا  

 نـه لـم يجمـع شـعره فـي ديـوان، ولكنـه تـرب لنـامن أنه نظم الكثير من القصائد، فإوعلن الرغم 
 الكثير من المؤليات النثرية، منيا:
 الجاحظ معلم العقل
 بين البحر والصحراء

 يدراسة عن كتاب األغان
 محاضرات عن محمد كرد علي

 أرض السحر  رحلة(
 أنا والشعر
 أنا والنثر

، أحب اللغة العربية عمره، ودافع عنيا فذا   لقد فقدت المجامع اللغوية العربية بيقده مجمعيا  
 .بشعره ونثره

ومجمــع اللغــة العربيــة األردنــي يشــارب شــقيقه المجمــع الدمشــقي، كمــا يشــارب الشــعب الســوري 
الشقيق في مشاعر األسن علن الزميل الراحل. وقد بعث رئـيس المجمـع الـدكتور عبـدالكريم يلييـة 

 بيذه المناسبة برقية التعزية التالية:

 الدكتور حسني سبح، رئيس مجمع اللغة العربية

 اسوري –دمشق 



ردنـي واسـمي أبعـث فباسـم المجمـع األ –علمنا متليرين برحيـل الزميـل المرحـوم شـييق جبـري 
في المجمع الدمشقي الشقيق  ول العمر ويصب  لكم وللزمالء جميعا   ليكم بلحر التعازي، متمنيا  إ

 الع اء، ولليقيد الغالي رضوان ربه، ولذويه الصبر والسلوان.

 

 رحمه الله وأجزل ثوابه.

نا إله و نا لوا    ليه راجعون.ا 

 

 رئيس المجمع      
 الدكتور عبدالكريم خليفة

 



 البطريرك يعقوب الثالث
 والدكتور ميشيل خوري

 في ذمة الله

 
 وفقد مجمع دمشق أييرا  عضوين آيرين من أعضائه العاملين، هما 

 البطريرك يعقوب الثالث
 والدكتور ميشيل خوري

لـــن المجمـــع الدمشـــقي الزميـــل بالمشـــاركة القلبيـــة علـــن إردنـــي يتقـــدم ومجمـــع اللغـــة العربيـــة األ
 يسارم هذين الزميلين الكريمين، رحميما الله؛

نشـي ا  ميلصـا   وحين يسـق  واحـد مـن أعضـاء المجـامع اللغويـة، تيسـر اللغـة العربيـة عـامال  
 في ميادينيا. من أبنائيا البررم، العاملين علن عزتيا ورفعة شلنيا، وجنديا  مناضال  

اللـه المجمـع الدمشـقي الزميـل عنيمـا ييـرا ، ليسـتمر فـي مسـيرم الييـر التـي سـار علـن عوض 
 دربيا ستين عاما  أو أكثر، لم يعرف غير الجياد المتواصل من أجل يدمة اللغة العربية.

 


