أخبَـــار مجْمعيّـــة

الدورة الخامسة
للجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب

شارك الدكتور عبدالكريم خليفة ،رئيس المجمع ،في الدورة الخامسة التي

عقدتها اللجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب في الرباط من  01إلى

 .0891/01/01وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم قد انتخبت

الدكتور خليفة عضوا في هذه اللجنة.

وانتخب الدكتور عبدالكريم خليفة رئيسا للجنة االستشارية.
وتضمن جدول أعمال الدروة أمو ار متعددة ،من أهمها ما يلي:
انتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيسها.
والنظر في تقرير مدير المكتب الدائم لتنسيق التعريب عن إنجازات المكتب.
والنظرر فري بررامل المكترب وخططرخ مرن خرال الموازنرة المقترةرة للردورة الماليررة
،0890/0891
واإلع ر ررداد لمر ر ر تمر التعري ر ررب ال ارب ر ررع ،وم ر ررن ض ر ررمن ذل ر ررك عق ر ررد ن ر رردوة للخبر ر ر ار
المتخصصين ،وندوة أخرى لمنهجية وضع المصطلح الموةد.
وك ررذلك نظ رررت اللجن ررة ف رري المش رراريع المعجمي ررة الت رري سر رتعرض عل ررى مر ر تمر

التعريب الرابع.
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توصيات الدورة الخامسة
للجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب
فر رري مر ررا يلر رري ننش ر ررر التوصر رريات التر رري صر رردرت ع ر ررن الر رردورة الخامسر ررة للجن ر ررة

االستش ر ررارية لمكت ر ررب تنس ر رريق التعري ر ررب ،الترر رري عق ر رردت ف ر رري الرب ر رراط م ر ررن  01إل ر ررى
:0891/01/01
 -0زي ررادة ع رردد المطب ررول م ررن مجل ررة اللس رران العرب رري الت رري يص رردرها المكت ررب إل ررى
خمسر ررمئة وسر رربعة الظ نسر ررخة نظ ر ر ار لإلقبر ررال عليهر ررا وللتوسر ررع فر رري توزيعهر ررا،
ومواصلة الجهرود الراميرة إلرى إخر ار المجلرة إخ ارجرا سرليما خاليرا مرن اخخطرا

اللغوية والمطبعية.

 -6إعطرا اخولويررة للمكتبرات العامررة والجامعرات والم سسررات العلميرة واللغويررة فرري
توزيع مجلة (اللسان العربي) ومطبوعات المكتب ثم الخب ار المختصين.

 -3توطي ر ررد العاق ر ررات ب ر ررين اخس ر رراتذة المختص ر ررين ف ر رري مج ر رراالت العل ر رروم المختلف ر ررة
والمنظم ررات العلمي ررة والم سس ررات اللغوي ررة ف رري ال رروطن العرب رري وخارج ررخ ،وعق ررد

ندوات متخصصة ،والعمل على أن تساعد الجامعات والم سسات العلميرة فري
استضافة هذه اللقا ات واالجتماعات.
 -4ة ررم المنظم ررة العربي ررة للتربي ررة والثقاف ررة والعل رروم عل ررى مواص ررلة القي ررام بد ارس ررة
إةصائية للكفايات العربية وال سيما المهاجر منها واالستفادة منهرا فري المجرال
العلمي والتعريب.

 -1عدم االقتصار على اإلنكليزية والفرنسرية وةردهما فري معراجم المكترب ،وادخرال
لغات معاصرة أخرى.
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 -2توثي ررق اتص ررال المكت ررب بلج رران التعري ررب الت رري ش رركلت ف رري ال رردول والجامع ررات
العربية.

 -2إضافة اللسانيات (علوم اللسران) ،وعلرم االجتمرال واخنثروبولوجيرا ،واالقتصراد،
واإلعام ،واآلثار ،والفلك والفنون كالموسيقى والرسم إلى المشرروعات المقدمرة

من المكتب لعرضها على م تمر التعريب الخرامس ،مرع االسترشراد بتوصريات
م تمر التعريب الرابع والم تمرات السابقة بهذا الخصوص.

 -9عقررد نرردوتين للخب ر ار العرررب تمهيرردا لم ر تمر التعريررب الخررامس ،إةررداهما ةررول
اس ر ررتكمال المش ر ررروعات المعجمي ر ررة الخاص ر ررة بمر ر رواد التعل ر رريم المهن ر رري والتقن ر رري،
وثانيتهما ةول المشروعات المعجمية الخاصة بمواد التعليم العالي.

 -8قير ررام المكتر ررب باالتصر ررال بالمجر ررامع اللغويرررة بالقر رراهرة وبغ ررداد ودمشر ررق وعمر رران
والربرراط ،والجامعررات والمعاهررد اللسررانية فرري اخقطررار العربيررة مررن أجررل موافاتررخ
بق ارراتهرا الخاصرة بمنهجيررة وضرع المصررطلح العلمري ،واستنسرا مررا يررده منهررا

وتوزيعخ على جميع الجهات المعنية ،تمهيدا لعقد ندوة توةيد منهجيرات وضرع

المصطلةات باللغة العربية.

 -01قيررام تعرراون وثيررق بررين مكتررب تنسرريق التعريررب ومعهررد اللسررانيات فرري الج ازئررر
ومعهد الدراسات واخبةام للتعريب في الرباط ،مع رجا أن يتقردم المسر ولون

فرري هررذه الهيئررات أو الم سسررات بمررذكرة لم ر تمر التعريررب ال اربررع لبيرران أوج ررخ
التعاون والتكامل ووسائل دعمها.
 -00إنشررا بنررك عربرري للمصررطلةات فرري مكتررب تنسرريق التعريررب ،وضرررورة قيررام
المكتررب باالتصرراالت مررع بنرروك المصررطلةات المتخصصررة العالميررة والتعرراون

معهررا فرري نشررر المصررطلح العربرري واالس ررتفادة مررن خبرتهررا فرري هررذا المي رردان،
ودعم المكتب بالتقنيات الةديثة في إنجاز أعمالخ.
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وبع ررد االط ررال عل ررى مش ررروعات مكت ررب تنس رريق التعري ررب وجه رروده ف رري مج ررال

تنس رريق المص ررطلةات العربي ررة تتوج ررخ اللجن ررة االستش ررارية بالش رركر عل ررى الثق ررة الت رري
أوليررت لهررا ،وتشرريد بررالجهود المثم ررة الترري يقرروم بهررا المكتررب ،وترجررو مررن المنظمررة

العربية للتربية والثقافة والعلوم زيادة الدعم لخ ةتى يستطيع أن يةقق اخهداظ التري
أنشئ من أجلها.
* * *

استقبال زمالء
اس ررتقبل مجم ررع اللغ ررة العربي ررة اخردن رري ،ف رري منتص ررظ ش ررهر أيل ررول الماض رري،

مجموعررة مررن الررزما مررن بلرردان عربيررة شررقيقة ،مررن أعضررا لجنررة المعجررم الطبرري

العربي ،الذين كانوا يزورون عمان في ندوة خاصة بالمعجم الطبي .وكان من بينهم
ال رردكتور ةس ررني س رربح ،رئ رريس مجم ررع اللغ ررة العربي ررة ف رري دمش ررق ،وال رردكتور مةم ررود
الجليلرري ،عضررو المجمررع العلمرري الع ارقرري ،والرردكتور مررروان المةاسررني ،مررن دمشررق،

وغيرهم.
وقد أقام المجمع ةفلة شاي تكريما لهم في مقر المجمع الجديد ،وكانت الةفلرة

مجاال لتبادل اخفكار واآل ار ةول عردد مرن القضرايا التري تهرم المجرامع العربيرة ،وال
سيما قضية التعريرب ،والمصرطلةات العلميرة والتكنولوجيرة الةديثرة ،وضررورة إغنرا

اللغة العربية بها.
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اعادة انتخاب الدكتور حسني سبح
رئيسا لمجمع اللغة العربية في دمشق
جرردد مجمررع اللغررة العربيررة الشررقيق فرري دمشررق انتخرراب الزميررل اخسررتاذ الرردكتور
ةسني سبح رئيسا لخ لمدة أربع سنوات أخرى.
وقررد تررم ذلررك فرري الجلسررة الثانيررة عش ررة للرردورة المجمعيررة  ،0891/0828وقررد
انعقدت في  01شعبان 0411هر ،ةزيران 0891م.
ومجمررع اللغررة العربيررة اخردنرري يبررارك للزميررل الرردكتور ةس رني سرربح ،متمنيررا لررخ

السعادة والعمر المديد ،والنشاط المستمر في خدمة اللغة العربية العزيزة.
* * *

األستاذ عبدالكريم زهور
تلقى مجمرع اللغرة العربيرة اخردنري مرن شرقيقخ مجمرع اللغرة العربيرة فري دمشرق،

نبأ انتخاب اخستاذ عبدالكريم زهرور عردي عضروا عراما فري مجمرع دمشرق ،وقرد ترم
استقبالخ في  9رجب 0411ه 66 ،أيار 0891م.
نب ررارك للزمي ررل اخس ررتاذ عب رردالكريم زه ررور ع رردي ،متمن ررين ل ررخ ك ررل التوفي ررق ف رري
مواصلة الجهد في خدمة الضاد العزيزة.
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تأبين البطريرك الراحل يعقوب الثالث
وتنصيب البطريرك الجديد أغناطيوس زكا األول
انتدب المكتب التنفيذي لمجمع اللغة العربية اخردني اخستاذ عيسى الناعوري

اخمين العام للمجمع ،لةضور ةفلة تأبين البطريرك الراةل يعقوب الثالم ،بطريرك

السريان اخرثوذكس ،وعضو مجمع اللغة العربية في دمشق ،التي أقيمت في

دمشق مسا يوم الجمعة  ،0891/8/1وكذلك لةضور ةفلة تنصيب البطريرك
الجديد مار أغناطيوس زكا اخول عيواص ،عضو المجمع العلمي العراقي،

والعضو الم ازر في المجمع اخردني ،التي جرت في دمشق صباح يوم اخةد

.0891/8/2

وقررد نقررل اخمررين العررام تهنئررة المجمررع إلررى البطريرررك الجديررد ،مثلمررا نقررل قبلهررا

تعزية المجمع بالبطريرك الراةل.

كتب العلوم للسنة الجامعية األولى
ك رران إقب ررال الطلب ررة ف رري بداي ررة ه ررذا الع ررام الد ارس رري  90/91عل ررى شر ر ار الكت ررب
العلميررة المترجمررة إلررى اللغررة العربيررة رائعررا فرري الجامعررة اخردنيررة وجامعررة اليرمرروك،
بفضل تعاون الجامعتين وأعضا الهيأة التدريسية فيهما مع المجمرع ،إلةرال اللغرة

العربية مةل اللغة اإلنكليزية في تدريس العلوم.
وكان ررت الكت ررب الت رري خرج ررت م ررن المطبع ررة وأص رربةت مع رردة لاس ررتعمال ه رري:

الرياض رريات (ج ررزن) ،والبيولوجي ررا (ج ررزن) ،والجيولوجي ررا (ج ررز واة ررد) .وت ررأخر ف رري
المطبعة كتابا الفيزيا والكيميا لظروظ قاهرة.
ولقررد كرران المجمررع يأمررل أن يشررمل مشررروعخ لتعريررب ترردريس العل روم الجامعررات
العربية برمتها ،واخمل كبير في أن يتم هذا في اخعوام التالية.
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