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 مجمعيون في ذمة الله

 األستاذ محمد بهجة األثري: -1

نعى المجمع العلمي العراقي عضوه العامل المربيي الااليل ألاتاي ال الع مي  

محمييييج باجيييي  ات يييير  الييييت  ان لييييل الييييى موم يييي   عييييالى  ييييو  ال يييي   الموا يييي  

32/2/6991.  

لعلميي ألقج بعث مئيس المجمع ب رقي   عز   الى اتا ال الجك وم صالح أوميج ا

 مئيس المجمع العلمي العراقي، أل يما  لي نص ال رقي :

 ال    عليكم ألموم  الل  ألبركا  ، ألبعج:

 لج  للينا ب الغ الحزن ألعظيم اتاى، ن أ أل اة الزميل الع م  اتاي ال محميج 

باج  ات ر ، ألانني تبعيث الييكم ألاليى اليزم ض أعضياض مجمعكيم الميوقر ألاليى 

بييأور أعضيياض مجمييع اللليي  العربييي  اتم نييي ااييم الم ئكييم أاييرة الاليييج بااييمي أل

ال عياال  ألأعميي  مريياعر الحيزن ألاتلييم، ألقييج  لييجة مجيامع اللليي  العربييي  عالمييا  

جلي   م جعا  ألللو ا  عميلا ، ألباوثا  مججا ، موم اللي  الالييج مومي  ألاايع  ألألامكيم 

 ألألام لأل   بعجه الص ر ألو ن العزاض.

 عونانا لل  ألانا الي  ماج

 مئيس المجمع          

 الجك وم ع جالكر م خليا     

  ألنرأ برعا   أار   ال ي  ميزة بم ان  الخل  6991أللج الاليج  ي بلجا  ان   -

 ألاا لام  المعامل  ألال م ك بأهجاب الج ن.
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 علم اللراضة ألالك ابي ، ألاللير ن الكير م  يي الك ياب،  يم ان ليل اليى الميجام   -

ياالهييا ان مييى الييى يالرلييج   الع ييكر  ي  ييم ان لييل الييى االب جائييي  ألبعييج اج 

ألالارن ي ، أللما أغل   ،المجما  ال لطاني ، ألهناك  علم ال ركي ، ألالااماي 

   ان لييل الييى مجمايي  ياتليييانسي ألهييياالويي  ا اجنجليييز  هييته المجمايي

 بالطائا  الياو    أللكن   ركاا بعج ان  من ال حاق  باا.خاص  

( 6931 -6931انو ي  يال ايي ي اتهليي  اين  ألاويجة   م  العربي   ي   -

 يم اخ ام ي  ألالامة المعيامل لل يجم س  يي يالثانو ي  المركز ي ي  عليم الللي  

 العربي  أل ام خ ات ب العربي  ياا عررة أعوا .

  أأل يجه مئييس اليوالماض اليزعيم  اايين باليا الااليمي، اليى 6921 ي عا   -

 لى أوواا اتالهر، ألمعاهجه.مصر لجماا  أأللاع اتألقال، ألال عرل ا

 م عمل ما ريا  لللي  العربيي  بيج وان ألالامة المعيامل، ألعنيجما قامي   يومة  -

الجييييا ألالريييعا عليييى اجنجلييييز،  عيييرل للييي طا ألال نكييييل كلييييره مييين 

ألظيا   مجة خمس انواة ألناي اليى مع ليل يالاياألي، عن اتورام، أل صل 

  ياا   ث انواة. مع لل العمامةي  لضىيأل نلل بين يمع لل اامراضي أل

   أاس جمعي  الر ان الم لمين.6931 ي عا   -

   ان خا عضوا   ي المجمع العلمي العربي بجمر .6926 ي عا   -

عين عضوا   ي لجن  ال أليف ألال رجم  ألالنرر،  م وول    6911 ي عا   -

 اللجن  الى مجمع علمي،  ان خا عضوا   ي المجمع.

  بإعا  ي  اليى ألظيا ي  ال يابل   يي   صيجمة اجما ة الملكيي6911 ي عيا   -

  وان ألالامة المعامل، أل ي ال ن  نا اا ان خا عضوا  مراا    ي مجميع 

  مرايو  جمايوم  ب عييني  6916اللل  العربي  باللاهرة  م صجم  ي ان  

 عضوا  عام    ي .

  ان خا نائ ا  لرئيس المجمع العلمي العراقي،  يم  يي اين  6919أل ي عا   -

أألا ل  ألألرل على  حر ر مجل   ا ع انواة، أللامك  يي  نائ ا    6911

أللييع جميييع المصييطلحاة العلمييي ، ألالانييي ، ألالحضييام   ال ييي انصييرل 

  .6912المجمع الى االل لاا باا و ى ان  
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  الال يا  ألاتخي ف  يي كليي  الريرم ، ألمينح  مجي     م  6916 ي عيا   -

 ى اتألقال.اتا ال   ألان خا  ي هته ال ن  عضوا   ي مجلس لوم

  عين مج را  عاميا  لوألقيال، ألبليي  يي هيتا المنصيا و يى 6911 ي عا   -

  .6912أألائل عا  

أنرئ المجمع المووج، ألعين  يي  عضيوا  عيام  ، ألمليرما    6919 ي عا   -

 للجن  اللل  العربي  ألعضوا   ي لجن  المجل ، ألعضوا   ي لجن  ال ام خ.

 مجمع اللل  العربي  اتم ني.  أص ح عضوا  مؤاالما   ي 6919 ي عا   -

 ا .بيألقج لامك  ي أمبع  عرر مؤ مرا  عربيا  ألأ  -

 مؤلفاته:

هيي ، ألقييج نريير   المط عيي  6211أعيي   العييراف، ألهييو أألا ك يياب ألايي  ايين   .6

 ال لاي  باللاهرة.

  .6931المجمل  ي  ام خ ات ب العربي، م ع  ي بلجا  ان   .3

  .6926جا  ان  م ع  ي بل :المجخل  ي  ام خ ات ب العربي .2

 .6931م ع  ي بلجا  ان   : امهاماتب  ام خ م اجج بلجا  أل  .1

  .6921م ع  ي بلجا  ان   :مأااة الراعر أللاح اليمن .1

محمييو  لييكر  اتلواييي: ويا يي  أل مايه الللو يي : م عيي  معاييج الجماايياة  .1

  .6911العربي  باللاهرة ان  

لمجمييع العلميييي الخطييام ال لييجا  : ابييين ال ييواب،  رجميي   ركيييي ، م عيي  ا .1

 العراقي.

...   ييوان لييعر، نرييره المجلييس اتعلييى لرعا يي  العلييو   ... ألأالهييام م ويم .1

  .6911ألالانون ألاآل اب باللاهرة ان  

، نرييره المجمييع العلمييي بلعصيي ياة العنصيير    ييي ا ييامة الحييرأللمائييع ا .9

  .6916العراقي ان  

 ألمناا: ،امك الا   الى بع  المؤلااة ال ي ألااا لوالامة المعامل بالمر.69

 أمبع  أجزاض. ،ال ل  اللراضة العربي  للمجام  االب جائي  .6

      أجزاض. ،المطالع  العربي  .3
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 ا   أجزاض. ،  وان ات ب .2

 الكتب التي حققها، وشرحها:

 ه .6213المخ صر من مناقا بل جا  البن الج وال ، م ع  ي بلجا  ع ا   .6

  ع  ال لاي  باللاهرة.أ ب الك اب للوال ر أبي بكر الصولي: م ع بالمط .3

 بلوغ اتمب  ي أوواا العرب لولواي،      أجزاض: م ع باللاهرة. .2

الضرائر ألما   وغ للراعر  ألن النا ر، لولوايي، م يع بالمط عي  ال يلاي   .1

 باللاهرة.

  ام خ نجج، لولواي: م ع بالمط ع  ال لاي  مر ين. .1

 ا .ماال  الم واك، لولواي: نرر   مجل  الحر    ي بلج .1

خر ييجة اللصيير ألجر ييجة العصيير/ ق ييم لييعراض العييراف، للعمييا  اتصيياااني  .1

ألألالامة  3، 6قي منايا الكا ا، ا   أجزاض ك ام: نرر المجمع العلمي العرا

، ألالمجمع العلمي العراقي  كمل ي  ال يي كاني  1، 1، 1، 2ع   الثلا   ألاج

 مالو ة.

العراقيي، ألهيي  صومة اتمل للرر ف اج م  ي، م عاا المجمع العلميي .1

معجيم  ه ابي  معجيم اتقياليم، ألمخ صيرغير مو وق  ألقج وللاا مجيج ا   يي ك

 خامم  اج م  ي.
 

 األستاذ أكرم زعيتر: -2

نعييى مجميييع اللليي  العربيييي  عضيييو الرييرل المربيييي الاالييل ألالعيييالم الجلييييل 

المروو  اتا ال أكر  العي ر اليت  ان ليل اليى موم ي   عيالى  يو  الخمييس الموا ي  

66/1/6991.  

 ، ألأكمل  ماا   الثانو    يايا، 6999أللج الاليج  ي نابلس، بال طين، عا   -

 م ان  ا الى الجامع  اتمر كي   ي بيرألة،  كلي  الحلوف باللج  أل خرج 

 ياييا، ألهييو  حمييل  بلييو  المعلمييين اتعلييى ألقييج الاألا ال عليييم  ييي بعيي  

  انو اة  ل طين.
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 جة يمر ة الررفي الملجاي .   ولى مئاا   حر ر جر 6939 ي عا   -

    ولى  حر ر جر جة يالحياة الملجاي ي.6926 ي عا   -

ال رك  ي  أايس يعص   العمل اللوميي  يي ايوم ا، ألكيان نائ يا  ليرئيس  -

  .6922مؤ مرها ال أاي ي  ي قرنا ل، بل نان، عا  

 ، ألاخ ير ألال يرا  6916 -6929ألكان عضوا   ي نا   الللم ما بين عامي  -

    م اا لاا.6911 ي وكوم  عمو   ل طين ان   للمعامل

عمييل ما رييا  للمعييامل، ألأايي الا   ييي  ام المعلمييين العليييا، ألم ييؤألال  عيين  -

 ال وجي  اللومي  ي ألالامة المعامل العراقي .

  عضوا   ي لجن   ي ير الحرألل العربي  ال يي 6911اخ ير المروو  ان   -

بيييي ، ألعلييجة جل يييا اا  يييي  عيي  اليايييا اج امة الثلا ييي   يييي الجامعيي  العر

المجمع الللو  باللاهرة ألقج مثل   ياا اتاا تة المروومين: الز اة أل يموم 

 ألابراهيم مصطاى.

ال رك  ي معظم الميؤ مراة الومنيي  ألاجاي مي  ال يي عليجة  يي الريرف  -

أل ييولى أمانيي  ايير النييجألة اجايي مي   ييي  ألما اييا الييث ث  ييي بييي   ،العربييي

  (.6913 -  6919الملج   

مثل اتم ن  ي الجألمة ال ا ا  عررة لوميم الم حيجة، أل ا يع عين  ل يطين  -

  .6913 ي لجن اا ال يااي  عا  

  عييين اييايرا  لييوم ن  ييي اييوم  ،  ييم اييايرا  لييوم ن  ييي 6912 ييي عييا   -

 ألكابل/ أ لان  ان. ، راناماران/ 

 عين ألال را  للخامجي  اتم ني .  6911   ي عا -

  6911  اتم نيي  لل عر يا ألال رجمي  ألالنرير اين  ألاخ ير عضوا   يي اللجني -

 ألاا لاا مناا ل عيين  اايرا  للمملك  اتم ني  الاالمي  لجى ل نان.
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  عين عضوا   ي مجلس اتعيان اتم ني،  يوال را  للي  م، 6911 ي عا   -

 ، ميال عليى 6911أللما كان ألال را  لل  م، ألعلى أ ر نك    ل طين عيا  

 يييران األوميييل مايييائل ملكيييي  اليييى مليييوك ألمياييياض اتقطيييام اجاييي مي  

ألأ لان  ان ألماليز ا ألأنجألني يا ألالصوماا  جعو الى موقف اا مي مووج 

 االاض العجألان اجارائيلي ألال ايما بالن    الى اللج .

بجييوالة ماييمي  بوصييا  ألال ييرا  للخامجييي  اتم نييي   ييي   6911قييا  ايين   -

 ائاا.الملرب ألالجزائر أل ونس أللي يا لللاض ميا

    ي مؤ مر اللم   ي الخرمو .6911ال رك ان   -

 ان خ   مجلس اتعيان عضوا   ي اللجن  اللانوني .  39/6/19 ي  -

  .6911  عين اايرا  لوم ن  ي ل نان ألاليونان و ى ان  6916 ي عا   -

 مئيس اللجن  الملكي  لرؤألن اللج . -

 ألعين عضوا   ي مجلس اتعيان اتم ني. -

مي ع الملكيي ي ل حييوث الحضي امة اجا مييي    مؤا يي   ا ألعضي وا   ييي المج -

 ال ي (.

  .6919ألعضو لرل  ي مجمع اللل  العربي  اتم ني ان   -

  .6919-6911أل رأ  المركز الثلا ي اجا مي ب يرألة ان   -

 مؤلفاته:

   باالل راك مع اتا ال  مأل ا الملجا  .6921 ام خنا: م ع عا   .6

، باالليي راك مييع اتاييا تة:  6929عييا  المطالعيي  العربييي : جييزضان م ييع  .3

 محمج ناصر، ألع ج الرالاف محيي الج ن، ألعز الج ن  ا  ااين.

 ، بااللييي راك ميييع 6919ال يييام خ للصييياول االب جائيييي : م يييع  يييي عيييا   .2

 اتا ال ن علي الررقي، ألصجقي ومج .

  ، باالل راك مع الجك وم مجيج خجأل .6919م ع عا   :ال ام خ الحج ث .1

  .6916: م ع عا  مام   ي قامة .1
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 ، ألباالليي راك ميع اتاي ال ن اييامع 6911مايال   يي اال حييا : م يع عيا   .1

 الحصر ، ألكامل مرألة.

 ، ألنللي  اليجك وم موايى خيجم  اليى 6911اللضي  الال طيني : م يع عيا   .1

 ، 6911 ، كما نلل  أك ر هالمي الى الااماي  عيا  6911اجنجليز   عا  

 اتألم   .أل رجم  الجك وم لمس الى اللل  

  ومياة أكر  العي ر. .1

 أل ائ  الحرك  الومني / من أألماف أكر  العي ر. .9

 تحت الطبع:

 الماصل  ي اللضي  الال طيني . .6

 لكر اة  ي الحرك  الومني . .3

  ماااة عن جماا الج ن ات لاني. .2

  ي ال ياا  ألات ب يمجموع  ملاالةي. .1

 مخطوطات:

 ك اب(. ئ قج  لاا، ألك ا نلجها  ألهي نحو م ك ا .6

 ألمضاة قومي . .3

 لعراض لاجاض. .2

 الراعر الاام / اتمير يعا ا أما ني. .1

يال ييابلوني مجموعيي  خطييا ألمليياالة  ييي م يياض خم ييين لخصييي  عربييي   .1

 عر اا المؤلف.

 محالراة  ي ات ب ألاالج ماع. .1

 مخ اماة أكر  العي ر. .1

  (.6921/6929 ومياة الثومة الك رى ألاجلراب العظيم   .1

 من المتكراة. .9
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 مع اللغة العربية في القاهرةمؤتمر مج

الكر م خلياي  مئييس المجميع  يي الميؤ مر ال ينو  لامك اتاي ال اليجك وم ع يج

لمجمع اللل  العربي  باللاهرة  ي  ألم   الثاني  ألال  ين، ال ي انعليجة  يي الميجة مين 

 (، 6/1/6991-61/2 ،  6991الثامن عرر من  لام اليى اتألا مين ني يان اين  

ألابين ب حث عنوان   اتم ن أل ل طين عنج الجلرا يين ألالروالي  العيرب يالملجايي 

 ج ير ألابن بطوم ي(.

 ألقج صجمة عن المؤ مر ال وصياة ال الي :

بتعريبب التعلبي   وصي مؤ مر المجمع ألالماض ال عليم  ي اتقطيام العربيي   .6

 ألا خال الخط  الكايل  ل حلي  للك.الجامعي 

لنليل العليو  هيئبة عامبة للترةمبة  وصي المؤ مر بأن  عنى الجألل  بإنراض  .3

 اللل  العربي . ألال لنياة الحج ث  الى

 وصي المؤ مر بضرألمة االه ما  الاائ  بالللي  العربيي  مين وييث ما  ايا  .2

بإعبدا  االه ميا   عألمناهجاا ألأااليا  ليج ماا ألأألقا ايا المخصصي  لايا مي

 علياا ألمعا   .المعل  القائ  

تشبريع  وصي المؤ مر الحكوماة العربي  بضرألمة اجايراع باا صيجام  .1

 ألةنبية بحروف عربية.يحظر كتابة الالفتات ا

 وصيييي الميييؤ مر ب يييجم س الللييي  العربيييي   يييي جمييييع الكليييياة الجامعيييي   .1

 ألالمعاهج العليا ألأن  كون ما ة أاااي .

بيال زا   وسائل اإلعبالم المقبرو ة والموبموعة والمرئيبة وصي المؤ مر  .1

 اللل  العربي  الصحيح .

  العاملين بهبا بإعدا وصي المؤ مر ألالاماة اجع    ي اتقطام العربي   .1

 إعدا اً لغوياً صحيحاً.
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 وصي المؤ مر باا عماا اتعي   الجلرا يي  العربيي  اتصييل ، أللي طاا  .1

ألالنطيي  باييا نطلييا  صييحيحا   ييي الييجألائر ال عليمييي  ألاجع مييي ، مييع العنا يي  

 .اب حلي  للك على الخرائط المعجة لا

العربيبة أن  رةال الدولة وةميبع الموبؤولين فبي البلبدان وصي المؤ مر  .9

  ي جميع خط ام ألبيانا ام.يلتزموا اللغة العربية الصحيحة 

  لغ هته ال وصياة الى جميع ألالماض ال عليم ألاجع   ألالثلا    يي مصير  .69

 ألاتقطام العربي  لوخت باا أل نايتها.

ألقييج صييجمة عيين جل يي  مجلييس ا امة ا حييا  المجييامع الللو يي  العلمييي  العربييي  

   باللاهرة، اللراماة ال الي :31/2/6991المنعلجة  ي 

ألا   مجلس ا امة ا حيا  المجيامع الللو ي  العلميي  العربيي  باججمياع عليى  .6

مئيييس مجمييع اللليي  العربييي   –ان خيياب اتايي ال الييجك وم لييوقي ليييف 

 مئي ا  ل  حا  خلاا  للمروو  الجك وم ابراهيم مجكوم. –باللاهرة 

  العلميي  العربيي  باججمياع عليى ألا   مجلس ا امة ا حيا  المجيامع الللو ي .3

أمينييا   –اتمييين العييا  لمجمييع الليياهرة  –ان خيياب اتايي ال ابييراهيم ال ييرال  

 عاما  ل  حا .

ألا   مجلس ا امة ا حيا  المجيامع الللو ي  العلميي  العربيي  باججمياع عليى  .2

أمينيا  عاميا   –مئيس مجميع  مري   –ان خاب اتا ال الجك وم لاكر الاحا  

 خلاا  للمروو  الجك وم عجنان الخطيا.م اعجا  

ألا يي  مجلييس ا امة اال حييا  علييى أن  راييل عريير ن ييخ ميين المعيياجم ال ييي  .1

 أصجمها مجمع اللاهرة الى جميع المجامع أعضاض اال حا .

( جييزأ نقيرم مجليس ا امة اال حيا  اماياا معجييم اتويياض ألالزماعي    يي  .1

ي لمصيطلحا   ألاعيجا  الى جميع المجامع لجماا   ألاعيجا  الملابيل الارن ي
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م وظييا ام علييي ، ألقييج أبييجى الييجك وم ليياكر الاحييا  االايي عجا  الا ضييا   

 النجألة  ي  مر  على أن  كون بعج لار.
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 الموس  الثقافي الرابع عشر

علج مجمع اللل  العربي  اتم ني موام  الثلا ي الرابع عرر  ي الا رة الواقع  

وا يالحاايييوب  يييي خجمييي  الللييي  أل ام محيييومه وييي ،وز يييران 33 –أ يييام  1بيييين 

 العربي ي.

 ألقج كان  المحالراة على النحو ال الي:

محالرة بعنوان ياللل  ألالثلا   العربي   ي عصر ان رن ي أللاها الجك وم  .6

 عمان. - خلجألن م االة من مجل  الررف اتألاط

محالييييرة بعنيييييوان يالمعجمييييياة العلميييييي  العربيييييي  الم خصصييييي  أل ألم  .3

 ال اليجك وم ابيراهيم بين ميرا  مئييس  حر ير مجلي  الحااوبي أللاهيا اتاي

 المعجمي  ب ونس.

محالييرة بعنييوان يال حليييل الصيير ي للليي  العربييي  باايي خجا  الحااييوبي  .2

أللاهييا اتايي ال مييأمون الحطيياب المييج ر العييا  لييجام ووايي   اليينص العربييي 

 ألللك بال عاألن مع اتا ال و ان ع جالمنان.

  أل  اقي  العربيي ي أللاهيا اتاي ال اايح  محالرة بعنوان يال ليناة الحج ث .1

 علي و ي ي، مانج  ميكانيك أل صاميم من بوم ي/ الانج.

محالرة بعنوان يالحاايوب ألالنحيو العربييي أللاهيا اليجك وم ن ييل عليي،  .1

 نائا مئيس مجلس اج امة ألمج ر ال حوث  ي مؤا   يصخري.

محمج الكيي  محالرة بعنوان يالحرل العربي ألالحااوبي أللاها الجك وم .1

 خضر، كلي  الانجا / الجامع  اتم ني .

 انتخاب الدكتور عبدالله واثق أميناً عاماً لمجمع اللغة العربية بدمشق.

ان خا مجلس مجمع اللل  العربي  بجمر  اتاي ال اليجك وم ع جاللي  ألا ي  أمينيا  

  .29/66/6991عاما  للمجمع  ي 
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 هرسائل الماةوتير والدكتورا

مجمييع علييى ال عيياألن ألال ن ييي  بينيي  ألبييين المؤا يياة العلمييي  ميين ال ورصييا  

 ليج  مي   يي قاعي  النيجألاة  ،ألاتكا  مي  اتم ني  بعام  ألالجامع  اتم ني  بخاص 

 ألالمحالراة  ي المجمع مناقر  الراائل اآل ي  الملجم  الى الجامع  اتم ني :

ال رير ع  يي  بعنوان ي ماا  ووا صيغ ال مو يل الزماعيي هماال   ك وما -6

انياة  ط يلااي ملجم  من الطالا ع جاللي  محميج  يوال  الج رليو ، كألام اجا مي

ألعضو  :  ك وم  ااين  ما ك  المررل مئي ا  أل ألا  لجن  المناقر  من اتا ال الج

ألالجك وم  ا ال الجك وم محمج و ن أبو  حيى ألاتا ال الجك وم محمج أومج صلرات

الموا يي   هيي 6161اتمبعيياض ال ييا   ميين لييواا   ييو محمييج عثمييان اليي ير. ألللييك 

  .6991ال ا   من  لام 

ي  أل ط يلا ي   يي الالي  بعنوان يالعجا  يي الرير ع  اجاي م هماال   ك وما -3

ملجميي  ميين الطالييا محمييج ماييج  قطنيياني، أل ألايي  لجنيي  المناقريي  ميين  اجايي ميي

  : اتاي ال اليجك وم ألعضيو محميج   حيي اليجم ني المريرل مئي يا  اتا ال الجك وم 

محمو  ال رماأل  ألاتاي ال اليجك وم أبيو اليلظيان الج يوم  مين جامعي  اليرميوك، 

الثالييث ألالعريير ن ميين لييواا  ألالييجك وم علييي محمييج الصييوا. ألللييك  ييو  اتمبعيياض

  .6991الموا   الثالث عرر من  لام  ه 6161

ملجم  مين  ماايبعنوان يمجاال اللر ن ألانن العرب  ي ك  هماال   ك وما -2

اليجك وم هاليم الطالا أ من محمج اليم اتومج، أل ألاي  لجني  المناقري  مين اتاي ال 

ألعضو  : اتا ال الجك وم محمو  ال يمرة ألاتاي ال اليجك وم   اغي المررل مئي ا  

ناا  المواى ألاتا ال الجك وم أنوم أبو او لم، أللليك  يو  اتمبعياض الخيامس عرير 

  .6991ا   الثالث من ني ان ه  المو6161من ل  اللعجة 

يلعر الناالوين من اتنجلس اليى مصير ألالريا   يي  بعنوان هماال   ك وما -1

الليرن ال ييابع الاجيير  بييين ال ييأ ر ألال ييأ يري ملجمي  ميين الطال يي   منيي  اييلمان محمييج 

  وم محميو  ابيراهيم المريرل مئي يا  ال جأل ، أل ألا  لجن  المناقر  من اتا ال الجك

 ال الجك وم ع جالكر م خليا  ألاتا ال الجك وم ع جالجليل ع جالماج  ألعضو  : اتا

ض ال ااييع عريير ميين ل  الحجيي  ألاتايي ال الييجك وم صيي ح جييرام، ألللييك  ييو  الث  ييا

  .6991الموا   ال ابع من أ ام  ه 6161
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بعنواني قضا ا النلج ات بيي ألال  غي  باتنيجلس  يي عصير  هماال   ك وما -1

ملجميي  ميين الطالييا ماغييا ليير ف ع ألنيي ، أل ألايي  لجنيي   ج نيين ألالمووييالمييرابط

ألعضييو  : اتايي ال  ك وم محمييو  ال ييمرة المرييرل مئي ييا  المناقريي  ميين اتايي ال الييج

الجك وم ع جالكر م خليا  ألاتا ال الجك وم محمج بركاة أبو علي ألاتا ال اليجك وم 

لموا   الثيامن ه  ا6161ص ح جرام، ألللك  و  اتمبعاض العرر ن من ل  الحج  

  .6991من أ ام 

 ماايي   - بعنييوان يمج ونييي  الجألليي  ألمعالجيي  اجايي   لاييا هماييال   ك ييوما -1

ملامن ي ملجم  من الطالا محمج  ر ج بن ليخ الحاج أوميج، أل ألاي  لجني  المناقري  

ميين اتايي ال الييجك وم محمييج و يين أبييو  حيييى المرييرل مئي ييا  ألعضييو  : اتايي ال 

لييجك وم ال ييا  ممضييان، م  ميين جامعيي   ا ال ييي ، ألاتايي ال االييجك وم قحطييان الييجأل

هي  6161الصوا، ألللك  و  ال    الثالث ألالعرر ن من ل  الحجي   ألالجك وم علي

  .6991الموا   الحا   عرر من أ ام 

بعنييييوان يميييييزان ال ييييرجيح  ييييي المصييييالح ألالماااييييج  هماييييال   ك ييييوما -1

اتايطل، أل ألاي  لجني  المناقري   الم عامل ي ملجم  من الطالا  ونس محيي الج ن

ألعضيو  : اتاي ال اليجك وم   حيي  وم علي محميج الصيوا المريرل مئي يا  من الجك 

الجم ني ألاتا ال الجك وم أبو اليلظان الج وم  من جامع  اليرموك ألالجك وم الع يج 

الموا ي   هي 6161ابع ألالعرر ن مين ل  الحجي  خليل أبو عيج، ألللك  و  اتوج الر

  .6991رر من أ ام الثاني ع

بعنوان ياوكا  اجالام  ي الرر ع  اجا مي ي ملجمي  مين  هماال   ك وما -1

 اايين الطالا أومج الصو عي ليلي ك، أل ألاي  لجني  المناقري  مين اتاي ال اليجك وم 

ألعضيو  : اتاي ال اليجك وم محميج و ين أبيو  حييى  ،أومج  ما ك  المريرل مئي يا  

مخييي  ألالييجك وم عييامل أبييو عيييج، ألللييك  ييو  الث  يياض ألاتايي ال الييجك وم ماجييج أبييو 

  .6991الموا   الرابع عرر من أ ام  ه 6161ا   ألالعرر ن من ل  الحج  ال 
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بعنيوان يالنظر ي  العامي  للنظيا  العيا  أل ط يلا ايا  يي الالي   هماال   ك وما -9

ن اتا ال اجا ميي ملجم  من الطالا أومج  ااين اللرال ، أل ألا  لجن  المناقر  م

الييجك وم ماجييج أبييو مخييي  المرييرل مئي ييا ، ألعضييو   اتاييا تة: اتايي ال الييجك وم  

ألاليجك وم محميج ج ير اتلايي  ألاتاي ال اليجك وم محميو  ال يرماأل  ااين  ما ك ، 

 هي 6161ابع ألالعرر ن من ل  الحجي  من جامع  اليرموك. ألللك  و  اتمبعاض ال 

  .6991الموا   الخامس عرر من أ ام 

  ماال  ماج  ير بعنوان يأبيو هي ا الع يكر  ناقيجا  ي ملجمي  مين الطال ي -69

أل ألا  لجن  المناقر  من الجك وم محميج عليي أبيو  ،أمل عطاالل  ع جالكر م المرا خ

ومجة المررل مئي ا  ألعضو   اتاي ال اليجك وم محميج بركياة أبيو عليي ألاليجك وم 

الموا ي   هي 6161امن عرير مين ليع ان  ياض الثيع جالكر م الحيام . ألللك  و  الث 

  .6991ال ااع من كانون الثاني 

ماال  ماج  ير بعنوان ي حلي  اوم ابراهيم ألالحجر ألالنحيل ألاجايراض  -66

من  ا ير ابن كماا بالاي ملجم  من الطال ي   لر يج ع يجالا اح ال ا ي ، أل ألاي  لجني  

ا  ألعضييو  : اتايي ال المناقريي  ميين الييجك وم أومييج  ر ييج أبييو هييز م المرييرل مئي يي

خالج لكر . ألللك  و  اتوج الخامس مين ل  أومج الجك وم  ضل ع ا  ألالجك وم 

  .6991ه  الموا   الرابع ألالعرر ن من  لام 6161اللعجة 

ماال  ماج  ير بعنوان ياتاطومة  ي الريعر اتم نيي الحيج ثي ملجمي   -63

قر  مين اليجك وم ايمير قطيامي من الطالا أومج  األ  ع ج خليا ، أل ألا  لجن  المنا

المررل مئي يا  ألعضيو   اتاي ال ن اليجك وم خاليج الكركيي ألاليجك وم أللييج اييف. 

هي  الموا ي  ال يا   مين أ يام 6161ألللك  و  اال نين الثامن عرير مين ل  الحجي  

6991.  

 


