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 الدورة الخامسة
 للجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب

 

 

شارك الدكتور عبدالكريم خليفة، رئيس المجمع، في الدورة الخامسة التي 
إلى  01عقدتها اللجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب في الرباط من 

الثقافة والعلوم قد انتخبت . وكانت المنظمة العربية للتربية و 01/01/0891
 في هذه اللجنة. الدكتور خليفة عضوا  

 للجنة االستشارية. وانتخب الدكتور عبدالكريم خليفة رئيسا  

 متعددة، من أهمها ما يلي: وتضمن جدول أعمال الدروة أمورا  

 انتخاب رئيس اللجنة ونائب رئيسها.

 .نجازات المكتبن إعوالنظر في تقرير مدير المكتب الدائم لتنسيق التعريب 

والنظرر فري بررامل المكترب وخططرخ مرن خرال الموازنرة المقترةرة للردورة الماليررة 
0891/0890، 

عررررررداد لمرررررر تمر التعريررررررب الرابررررررع، ومررررررن ضررررررمن ذلررررررك عقررررررد نرررررردوة للخبرررررررا  واإل
 المتخصصين، وندوة أخرى لمنهجية وضع المصطلح الموةد.

تعرض علررررى مرررر تمر وكررررذلك نظرررررت اللجنررررة فرررري المشرررراريع المعجميررررة الترررري سرررر
 التعريب الرابع.
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 توصيات الدورة الخامسة
 للجنة االستشارية لمكتب تنسيق التعريب

 

فررررري مرررررا يلررررري ننشرررررر التوصررررريات التررررري صررررردرت عرررررن الررررردورة الخامسرررررة للجنرررررة 
إلررررررى  01االستشررررررارية لمكتررررررب تنسرررررريق التعريررررررب، الترررررري عقرررررردت فرررررري الربرررررراط مررررررن 

01/01/0891: 

إلررررى  العربرررري الترررري يصرررردرها المكتررررب زيررررادة عرررردد المطبررررول مررررن مجلررررة اللسرررران -0
قبررررال عليهررررا وللتوسررررع فرررري توزيعهررررا، لإل خمسررررمئة وسرررربعة  الظ نسررررخة نظرررررا  

مرن اخخطرا   خاليرا   سرليما   خراجرا  إخررا  المجلرة إإلرى  ومواصلة الجهرود الراميرة
 اللغوية والمطبعية.

 عطرا  اخولويررة للمكتبرات العامررة والجامعرات والم سسررات العلميرة واللغويررة فرريإ -6
 توزيع مجلة )اللسان العربي( ومطبوعات المكتب ثم الخبرا  المختصين.

توطيرررررد العاقرررررات برررررين اخسررررراتذة المختصرررررين فررررري مجررررراالت العلررررروم المختلفرررررة  -3
وعقرررد  ،والمنظمرررات العلميرررة والم سسرررات اللغويرررة فررري الررروطن العربررري وخارجرررخ

 والعمل على أن تساعد الجامعات والم سسات العلميرة فري ،ندوات متخصصة
 استضافة هذه اللقا ات واالجتماعات.

ةررررم المنظمررررة العربيررررة للتربيررررة والثقافررررة والعلرررروم علررررى مواصررررلة القيررررام بدراسررررة  -4
ةصائية للكفايات العربية وال سيما المهاجر منها واالستفادة منهرا فري المجرال إ

 العلمي والتعريب.

دخرال ا  و نكليزية والفرنسرية وةردهما فري معراجم المكترب، عدم االقتصار على اإل -1
 لغات معاصرة أخرى.
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توثيررررق اتصررررال المكتررررب بلجرررران التعريررررب الترررري شرررركلت فرررري الرررردول والجامعررررات  -2
 العربية.

نثروبولوجيرا، واالقتصراد، ضافة اللسانيات )علوم اللسران(، وعلرم االجتمرال واخإ -2
المشرروعات المقدمرة إلى  عام، واآلثار، والفلك والفنون كالموسيقى والرسمواإل

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

ةررداهما ةررول لمرر تمر التعريررب الخررامس، إ عقررد نرردوتين للخبرررا  العرررب تمهيرردا   -9
 ،اسرررررتكمال المشرررررروعات المعجميرررررة الخاصرررررة بمرررررواد التعلررررريم المهنررررري والتقنررررري

 ات المعجمية الخاصة بمواد التعليم العالي.وثانيتهما ةول المشروع

قيررررام المكتررررب باالتصررررال بالمجررررامع اللغويررررة بالقرررراهرة وبغررررداد ودمشررررق وعمرررران  -8
قطررار العربيررة مررن أجررل موافاتررخ والربرراط، والجامعررات والمعاهررد اللسررانية فرري اخ

بقراراتهرا الخاصرة بمنهجيررة وضرع المصررطلح العلمري، واستنسرا  مررا يررده منهررا 
لعقد ندوة توةيد منهجيرات وضرع  جميع الجهات المعنية، تمهيدا   وتوزيعخ على

 المصطلةات باللغة العربية.

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

مررر تمر التعريرررب الرابرررع لبيررران أوجرررخ فررري هرررذه الهيئرررات أو الم سسرررات بمرررذكرة ل
 التعاون والتكامل ووسائل دعمها.

وضرررورة قيرررام  ،نشررا  بنررك عربررري للمصررطلةات فررري مكتررب تنسرريق التعريررربإ  -00
المكتررب باالتصرراالت مررع بنرروك المصررطلةات المتخصصررة العالميررة والتعرراون 
 ،معهرررا فررري نشرررر المصرررطلح العربررري واالسرررتفادة مرررن خبرتهرررا فررري هرررذا الميررردان

 نجاز أعمالخ.يات الةديثة في إودعم المكتب بالتقن
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وبعرررد االطرررال علرررى مشرررروعات مكترررب تنسررريق التعريرررب وجهررروده فررري مجرررال 
تنسررريق المصرررطلةات العربيرررة تتوجرررخ اللجنرررة االستشرررارية بالشررركر علرررى الثقرررة التررري 

وترجرررو مرررن المنظمرررة  ،وتشررريد برررالجهود المثمررررة التررري يقررروم بهرررا المكترررب ،أوليرررت لهرررا
للتربية والثقافة والعلوم زيادة الدعم لخ ةتى يستطيع أن يةقق اخهداظ التري  العربية
 من أجلها. أنشئ

*  *  * 

 استقبال زمالء
 

اسرررتقبل مجمرررع اللغرررة العربيررررة اخردنررري، فررري منتصررررظ شرررهر أيلرررول الماضرررري، 
مجموعررة مررن الررزما  مررن بلرردان عربيررة شررقيقة، مررن أعضررا  لجنررة المعجررم الطبرري 

نوا يزورون عمان في ندوة خاصة بالمعجم الطبي. وكان من بينهم العربي، الذين كا
الررردكتور ةسرررني سررربح، رئررريس مجمرررع اللغرررة العربيرررة فررري دمشرررق، والررردكتور مةمرررود 
الجليلرري، عضررو المجمررع العلمرري العراقرري، والرردكتور مررروان المةاسررني، مررن دمشررق، 

 وغيرهم.

ديد، وكانت الةفلرة لهم في مقر المجمع الج وقد أقام المجمع ةفلة شاي تكريما  
لتبادل اخفكار واآلرا  ةول عردد مرن القضرايا التري تهرم المجرامع العربيرة، وال  مجاال  

غنرا  إسيما قضية التعريرب، والمصرطلةات العلميرة والتكنولوجيرة الةديثرة، وضررورة 
 اللغة العربية بها.
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 اعادة انتخاب الدكتور حسني سبح
 لمجمع اللغة العربية في دمشق رئيسا  

 

سررتاذ الرردكتور جرردد مجمررع اللغررة العربيررة الشررقيق فرري دمشررق انتخرراب الزميررل اخ
 لخ لمدة أربع سنوات أخرى. ةسني سبح رئيسا  

، وقرررد 0828/0891وقررد ترررم ذلرررك فررري الجلسرررة الثانيررة عشررررة للررردورة المجمعيرررة 
 م.0891ةزيران  ،هر0411شعبان  01انعقدت في 

لررخ  سرربح، متمنيررا   نيالرردكتور ةسررومجمررع اللغررة العربيررة اخردنرري يبررارك للزميررل 
 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، 
جمرع دمشرق، وقرد ترم فري م عراما   نبأ انتخاب اخستاذ عبدالكريم زهرور عردي عضروا  

 م.0891أيار  66 ،ه0411رجب  9استقبالخ في 

نبرررارك للزميرررل اخسرررتاذ عبرررردالكريم زهرررور عررردي، متمنرررين لررررخ كرررل التوفيرررق فرررري 
 مواصلة الجهد في خدمة الضاد العزيزة.
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 تأبين البطريرك الراحل يعقوب الثالث

 غناطيوس زكا األولوتنصيب البطريرك الجديد أ

ي لمجمع اللغة العربية اخردني اخستاذ عيسى الناعوري انتدب المكتب التنفيذ
يعقوب الثالم، بطريرك اخمين العام للمجمع، لةضور ةفلة تأبين البطريرك الراةل 

رثوذكس، وعضو مجمع اللغة العربية في دمشق، التي أقيمت في السريان اخ
، وكذلك لةضور ةفلة تنصيب البطريرك 1/8/0891دمشق مسا  يوم الجمعة 

الجديد مار أغناطيوس زكا اخول عيواص، عضو المجمع العلمي العراقي، 
والعضو الم ازر في المجمع اخردني، التي جرت في دمشق صباح يوم اخةد 

2/8/0891. 

البطريرررك الجديررد، مثلمررا نقررل قبلهررا إلررى  وقررد نقررل اخمررين العررام تهنئررة المجمررع
 تعزية المجمع بالبطريرك الراةل.

 نة الجامعية األولىكتب العلوم للس

علرررى شررررا  الكترررب  91/90قبرررال الطلبرررة فررري بدايرررة هرررذا العرررام الدراسررري إكررران 
فرري الجامعررة اخردنيررة وجامعررة اليرمرروك،  اللغررة العربيررة رائعررا  إلررى  العلميررة المترجمررة

ةرال اللغرة بفضل تعاون الجامعتين وأعضا  الهيأة التدريسية فيهما مع المجمرع، إل
 نكليزية في تدريس العلوم.إلالعربية مةل اللغة ا

وكانرررت الكترررب التررري خرجرررت مرررن المطبعرررة وأصررربةت معررردة لاسرررتعمال هررري: 
الرياضررريات )جرررز ن(، والبيولوجيرررا )جرررز ن(، والجيولوجيرررا )جرررز  واةرررد(. وترررأخر فررري 

 المطبعة كتابا الفيزيا  والكيميا  لظروظ قاهرة.

وم الجامعررات ولقررد كرران المجمررع يأمررل أن يشررمل مشررروعخ لتعريررب ترردريس العلرر
 العربية برمتها، واخمل كبير في أن يتم هذا في اخعوام التالية.


