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 "مجمع اللغة العربية األردني" يفوز بجائزة

 أفضل كتاب مترجم إلى العربية

شت ر   71قترري  أقر مجلس إدارة "مؤسسة الكويت  للقدتدا الملمتف" جتف جلستق   
المتوج  جتتف ممررستة الجرااتة" الت م ختتدر متؤجرا   ت  مجمتت  ا، جتو  كقتر" "7111

ا جتتتف 7111ممتتترل الكقتتتر" الارلتتتن والمشتتتري  لمتتترا  اللغتتتة المر يتتتة ابردئتتتف  جتتتر  ة
 مجرل أجضل كقر" مقرجا إلى اللغة المر ية جف الملوا.

وارختتر  متت  المجمتت   لتتى افستتقمرار جتتف مشتترو   الرامتتف إلتتى قمريتت" القملتتيا 
الجترممف كتتر  قتد  لتتد إلتتى لجئتة الملتتوا الختاية جتتف المجمتت   رجقيترر مختتدر ملتتا 

 قرر  كقر"م  مخردر الجرااة المرمة، جرج

Baily and Love's , Short practice of surgery 

لمكرئقتتت  الملميتتتة الرجيمتتتة وائقشتتتررم الواستتت   رلميتتتر  وجتتتف التتتو   المر تتتف، ايتتتن 
ا، وقوالتت  ال  متتر   رئق تتترا، 7195لتتى   مرقتت   رللغتتة ايئجلي يتتة  تترا و ختتدر  أ

ل  متة الارئيتة و مد وجترة مؤلييت  قمرق ت   ليت  ئج تة مت  الماترري  المرمتوقي  اقتى ا
ا. وقتد قترجا ات ا الكقتر" إلتى جمتس  شترة لغتة 7112والمشري  القف ختدر   ترا 
 لا قك  المر ية واادة مئلر.

ويمد ا ا الكقر" أاد المراج  الر يستية جتف الجرااتة  لتى مستقوك ال كترلوريوس 
والدراستتتتر  المليتتتتر الجرمميتتتتة، واتتتتو جتتتتف الوقتتتت  ئيستتتت  مرجتتتت  جرااتتتتف ملتتتتا لل  يتتتت" 

 را والمقجخص.الممررس الم

ورأم المجمتتتت  أ  يشتتتتقره قرجمتتتتة اتتتت ا الكقتتتتر"  تتتتدد متتتت   وم افجقختتتترص، 
الجراايتتة جتتتف  خختتتر  متت  المرمتتوقي  جتتتف اجقخرختترقلاجرجقتترر اةاتتة وأر متتي  مقج
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كليتتة ال تت" و متت  كليتتة ال تت" جتتف الجرممتتة ابردئيتتة مجقلتتا الد ر تتر  جتتف ابرد ، 
الملكيتتتتة، وجمميتتتتة الجتتتترااي  جتتتتف جرممتتتتة الملتتتتوا والقكئولوجيتتتتر، والجتتتتدمر  ال  يتتتتة 

ابردئيي . وألا اي ة قارير  لمف لمراجمة الكقر" مراجمة  لمية دقيدتة، مت   تدد 
 م  الجرااي  ابردئيي .

وقد ختدر  ال  متة المر يتة ابولتى  مئتوا  "المتوج  جتف ممررستة الجرااتة" جتف 
 أر مة أج اء.

راا مسترامة  لميتة وممر يجدر  كرم أ  ئدتل ات ا الكقتر" إلتى اللغتة المر يتة يست
جتتتتردة جتتتتف الكيريتتتتة الملميتتتتة ال  يتتتتة لتتتتدك ابجتتتتوة اب  تتتترء جتتتتف مجقلتتتتا الد ر تتتتر  
والقجخخر   لى مسقوك الو   المر تف، إ  إ   تددا  متئلا مت  جريجتف جرممتر  

 أجئ ية ليس  اللغة ايئجلي ية لغة القدريس جيلر.

يتتة ومئ متتة وأجتترد  متت  اتت ا المختتدر ال  تتف الملتتا الجرممتتر  ابردئيتتة والمر 
 الخاة المرلمية القف  ررك  ا ا الجلد الملمف ود م  قرجمق .

ومجم  اللغة المر ية إ  يددر الجلود ال ي ة القف ق  للر مؤسسة الكوي  للقدتدا 
الملمف جف مجرل إغئرء المكق ة الخاية المر ية، لي كر أ  ا ا الكقتر" اتو الكقتر" 

ددا الملمف، اين جر  كقر" "ال يولوجير" الارئف ال م ييو   جر  ة مؤسسة الكوي  للق
الجترممف  رلجتر  ة ئيستلر  ترا   جف مجرل قمريت" القملتيا الملمتف ال م أخدرم المجم

ا، كمتتتر جتتتر  كقتتتر" "الكيميتتترء الايويتتتة للجليتتتة و لتتتا و ر يلتتتر"  جتتتر  ة أجضتتتل 7115
 ا.7112/7111كقر" مقرجا جف اقارد مجرلس ال ان الملمف المر ية  را 
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 م ألفاظ الحياة العامةمشروع معج

اسقمر  لجئة مشروع ممجا ألير  الايترة المرمتة جتف ابرد  القتف أليلتر مجلتس 
المجمتت   ر رستتة ر تتيس المجمتت  ابستتقر  التتدكقور   تتد الكتتريا جلييتتة جتتف قئييتت  الملتترا 
القف وكل  إليلر جف س يل إئجر  ا ا المشروع ال م يلدا  رلقرلف إلى وض  ممجا 

و لته قئييت ا  للقوختية الرا متة  ،الايترة المرمتة جتف التو   المر تف ر ف مواد بليتر  
ق  متتت  القوختتتير  القتتتف أختتتدرار مجلتتتس اقاتتترد المجتتترم  اللغويتتتة المر يتتتة جتتتف جلستتت

 جف الدرارة. 7111 ار آ 52-52المئمددة جف اليقرة م  

وقتتد  تتدأ  اللجتتر  الير يتتة  جمتت  اتت م ابليتتر  وقستتجيللر جتتف ال  رقتتر  استت" 
رسرللر إلى المجم  يدجرللر جتف الارستو" وقج يئلتر أ د   الئمو ج ال م م المجم ، وا 

 جي  وجق الئمو ج المدرر. 

ا، 7111وكرئتتت  اللجتتتر   رشتتتر   مللتتتر جتتتف  دايتتتة شتتتلر قشتتتري  الاتتترئف  تتترا 
  قكليا  دد م  ال رااي  للديرا  ل ا الممل كمر يأقف:

وع ال  رقتتر  لجئتتة الجرممتتة ابردئيتتة، كليتت  أر متتة  شتتر  رااتتر ، و لتت  مجمتت -
 ( س مة آفا   رقة.1777القف سلمقلر للمجم  اقى اآل  )

( ألا 7777لجئة جرممة اليرموه، كلي   شرة  رااي ، وسلم  المجم  ) -
   رقة.

( أليي  5577لجئة جرممة مؤقة، كلي  أاد  شر  راار ، وسلم  المجم  ) -
 وم قف   رقة.

، وستتتلم  المجمتتت          لجئتتتة الجرممتتتة اللرشتتتمية، كليتتت  ستتت مة و شتتتري   رااتتتر   -
 ( اةاة آفا وسقم ة   رقة.9277)
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( 79252 لتت  مجمتتوع ال  رقتتر  القتتف قستتلملر المجمتت  متت  اللجتتر  ابر تت  ) -
 اةاة  شر ألير  وأر مم ة وجمسر  و شري    رقة.

يدتتوا الماتترر الملمتتف  مراجمتتة ال  رقتتر  الممقمتتدة متت  رؤستترء اللجتتر  ق تتل  -
 إدجرللر جف الارسو".

دة الارستو" جتف المجمت   ادجرللتر ال  رقتر  است" ال ترامة الممتدة قدوا وات -
 لل ا الغرل.

 تتتدد ال  رقتتتر  المدجلتتتة جتتتف الارستتتو" والمدقدتتتة متتت  الماتتترر الملمتتتف       لتتت   -
 ( سقة آفا وجمسم ة   رقة.2277)

 ف ي ال لدك اللجر  الير ية  دد ك ير م  ال  رقر  قيد الدرس والمئرقشة. -

 ة إلنجاز المرحلة األولىتمديد الفترة الزمني

المرمتة   يمتة  متل اللجتر  الير يتة، ومتر ي ة المرمة لمشروع أليتر  الايترة درس  الل
قا إئجر م، وئ ر  جف  ل" رؤسرء اللجر  الير ية قمديد اليقترة ال مئيتة يئجتر  ات ا 

 المشروع.

و متتد مئرقشتتة الموضتتوع متت  جميتت  جوائ تت ، أوختت  اللي تتة المرمتتة للمشتتروع  قمديتتد 
 ا.97/75/7111اليقرة ال مئية اقى ئلرية 

 

 

 

 
 والماجستير رسائل الدكتوراه
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ارختتر  متت  المجمتت   لتتى القمتترو  والقئستتيق  يئتت  و تتي  المؤسستتر  الملميتتة    
وابكرديميتتتتتة  مرمتتتتتة، والجرممتتتتتة ابردئيتتتتتة  جرختتتتتة، جدتتتتتد قمتتتتت  جتتتتتف قر تتتتتة الئتتتتتدوا  

 لى الجرممة ابردئية:والمارضرا  جف المجم  مئرقشة الرسر ل اآلقية المددمة إ
بعنااوا" "الفعاال فااي اللغتااي" العربيااة والماليزيااة  دراسااة فااي  رسااالة دكتااوراه

 التحليل التقابلي"

 مددمة م  ال رل": ئرجف ائيف    دولة

المئرقشتتة متت  ابستتقر  التتدكقور ئلتترد الموستتى )المشتترا( ر يستتر ، وقأليتت  لجئتتة 
يتتتد ستتتيا وابستتتقر  التتتدكقور و ضتتتوية: ابستتتقر  التتتدكقور لتتتويس مد تتت  والتتتدكقور ول

مامتتتد أكتتترا ستتتمد التتتدي  وابستتتقر  التتتدكقور ختتترا" جميتتتر أ تتتو جئتتتر . و لتتته يتتتوا 
 ا.2/7/7111ات المواجق  7271رمضر   71الاةارء 

رساااالة ماجساااتير بعناااوا" "فااا" الر ااااي فاااي العسااار األماااو " دراساااة نفساااية 
 واجتماعية

 مددمة م  ال رل ة: سئرء جميل ج ر

 و خيية )المشرا( ر يستر ، شة م  ابسقر  الدكقور جرسر أوقألي  لجئة المئرق
ابسقر  الدكقور   د الجليل   تد الملتدم وابستقر  التدكقور ختة  جترار  و ضوية:

اتتتتت  7271 و الاجتتتتة  1وابستتتتقر  التتتتدكقور مختتتت يى  ليتتتتر  و لتتتته يتتتتوا ابر متتتترء 
 ا.52/9/7111المواجق 
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دراسااة الساايرة  –ألدب العربااي رسااالة ماجسااتير بعنااوا" "الساايرة ال اتيااة فااي ا
حسا" عباس"  ال اتية عند فدوى طوقا" وجبرا إبراهيم جبرا وا 

 مددمة م  ال رل ة: قلرئف   د اليقر  شركر  لف
لستمرجي  )المشترا( ر يستر ، وقألي  لجئة المئرقشة م  ابسقر  الدكقور إ تراايا ا

وابستتقر  التتدكقور  ابستتقر  التتدكقور ستتمير ق تترمف والتتدكقور إ تتراايا جليتتلو ضتتوية: 
 ا.75/2/7111ات المواجق  7257مارا  52أامد ال   ف و له يوا ابر مرء 
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 مجمعي في  مة الله
 األستا  الدكتور محمود إبراهيم

اللغتتتة المر يتتتة ابردئتتتف  ضتتتوم المرمتتتل المر تتتف اليرضتتتل ابستتتقر  ئمتتتى مجمتتت  
 ا.7111ار الدكقور مامود إ راايا ال م ائقدل إلى رامق  قمرلى جف شلر آ 

 ا.7152ولد اليديد جف  رقة الشرقية/  ولكرا سئة 
جتتف ابد" المر تتف متتت  كليتتة الدراستتر  الشتتترقية  اختتل  لتتى التتتدكقورام -

 وايجريدية، جرممة لئد .
 مؤلفاته 

جلورئستتر جتتف  ختتر دائقتتف، قرجمتتة  تت  ايئجلي يتتة، ئشتتر مكق تتة ل ئتتر ،  -
 .7121 يرو ، 

ائف، ئشتتتتر جتتتف  يتتتترو  ختتتدك الغتتت و الختتتتلي ف جتتتف شتتتتمر ا تتت  الديستتتر  -
 .7117ودمشق و مر ، 

ر  القوايدم جف قضرير ايئسر  واللغة والملوا، الدار المقادة أ و اي -
 ا.7112للئشر،  يرو ، 

دراستتتة قاليليتتتة   المدتتتدس جتتتف مج و تتتر   ر يتتتة قديمتتتة: "جضتتتر ل  يتتت -
 وئخوص مجقررة ماددة".

لي يتتة قرجمتت  المراتتوا متت  المر يتتة إلتتى ايئج دكقتتر" "كئتتو  الدتتدس" وقتت -
 خياة. 111جف  The Treasures of Jerusalem مئوا  

"دور اللغتتتتة المر يتتتتة جتتتتف المجقمتتتت  المر تتتتف" جختتتتل متتتت  كقتتتتر"  مئتتتتوا   -
"دراستتتتر  جتتتتف المجقمتتتت  المر تتتتف"، أختتتتدرم اقاتتتترد الجرممتتتتر  المر يتتتتتة، 

 ا.7112 مر ، 

 اةاة كق" جف اللغة المر ية، ألي  لو ارة القر ية والقمليا ابردئية. -

 " جف القر ية ايسةمية، ألي  لو ارة القر ية والقمليا ابردئية.اةاة كق -
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كقتتر"  تت  القتتران الملمتتف  ئتتد المستتلمي ، ألتتا لتتو ارة القر يتتة والقملتتيا  -
 ابردئية.

إلتى جرئت"  لته مجمو تة كقي تر  و تدد ك يتر مت   -رامت  اللت -ولليديد الك ير 
وجتتف  تتةد  ر يتتة أجتترك،  ال اتتون  تترللغقي  المر ي تتة وايئجلي يتتة، ئشتتر  جتتف ابرد 

 و مل ال ةد ابجئ ية.
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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات

ائ ةقتتر  متت  اتتترص المجمتت   لتتتى المشتترركة الير لتتة جتتتف المتتؤقمرا  والئتتتدوا  
الملميتتة وابد يتتة القتتف قمدتتد داجتتل ابرد  وجررجتت ، جدتتد شتترره ابستتقر  التتدكقور   تتد 

ف التتتدورة الجرمستتتة والستتتقي  لمتتتؤقمر مجمتتت  اللغتتتة الكتتتريا جلييتتتة، ر تتتيس المجمتتت   جتتت
المر يتتة جتتف الدتترارة، القتتف ائمدتتد  جتتف المتتدة متت  الاتترم  إلتتى الاتترئف والمشتتري  متت  

 ا.7111شلر آ ار )مررس( سئة 
 وقد خدر    المؤقمر القدرير الجقرمف ال م اشقمل  لى القوخير  اآلقية:

ا  لتى أ  يكتو  اي تةأ  يممل و راء اي تةا جتف مختر والت ةد المر يتة  -7
  رلمرميتتتتتة، و جرختتتتتة جتتتتتف الستتتتتليمة، ف جميمتتتتت   رللغتتتتتة المر يتتتتتة اليختتتتتياة

المستتمو ة والمر يتتة، وجيمتتر يتت اع جيلمتتر متت  مسلستتة  قمايليتتة،  اي ا قتي :
جرلمر ية اليخياة لغتة الملتا، والقملتيا، والادرجتة، ولغتة الدترآ  الكتريا، وقتواا 

 وادقئر المر ية.
غتتتة المر يتتتة  لتتتى قوايتتتد المختتت لار  جتتتف كتتتل  لتتتا أ  قممتتتل مجتتترم  الل  -5

 وج .

أ  قختتتدر مجتتترم  اللغتتتة المر يتتتة ممجمتتتر  مقوستتت ة، ققتتتداول جتتتف جميتتت   -9
 ال ةد المر ية و جرخة جف جرممرقلر، ومؤسسرقلر الملمية واليئية.

أ  قممتتتتل مجتتتترم  اللغتتتتة المر يتتتتة  لتتتتى وضتتتت  الممجمتتتتر  لملتتتتوا المختتتتر  -2
ة، وايلكقروئيتتر ، و لتتوا ال ي تتة، و لتتوا الادياتتة، كملتتوا القكئولوجيتتر الايويتت

اليضتتترء، و لتتتوا اللئدستتتة الوراايتتتة، و لتتتوا الارستتتو"، مسقضتتتي ة جتتتف  لتتته 
  مراجملر المخرية.

القأكيتتتد  تتتأ  يممتتتل و راء القملتتتيا جتتتف مختتتر والتتت ةد المر يتتتة  لتتتى قمريتتت"  -2
ة المر ية مجدار الملمف  لى القمليا الجرممف والمرلف، اقى يمود إلى ابم

 –ابا"  لغقت  المر يتة " – لمر لر الجرمميي ، واقى يسق ي  الش ر" أيدم 
 قمال مر يدرسوئ  م  الملوا قماة  دقيدر .
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قأكيد قوخيق  الستر دة  رلممتل  لتى إئشترء مؤسستة ك ترك للقرجمتة، قوضت   -2
للر ج ة ماكمة لقرجمة أملر  كق" الملوا ال اقة، والقكئولوجير الادياة، 

لملميتتتة، والقكئولوجيتتتر المختتترية و لتتته متتت  أجتتتل  ايتتتن قةاتتتق الق تتتورا  ا
قاديتتق جوا تتد ك تترك جتتف قمريتت" القملتتيا الجتترممف والمتترلف،  لتتى أ  يالتتق 
 ل م المؤسسة مملد لقدري" مقرجمي  ياستئو  قرجمتة الملتوا والقكئولوجيتر 

 إلى المر ية.

قختتتدر الاكومتتتر  المر يتتتة قشتتتريمر  ارستتتمة قأكيتتتد قوختتتيق  الستتتر دة  تتتأ   -1
لةجقتتر   لتتى الماتترل القجرريتتة، والشتتركر ، واليئتتردق،  لغتتر   قاتترا كقر تتة ا

 أجئ ية.

قأكيتتتد قوختتتيق  الستتتر دة  تتتأ  ياتتترص رجتتترل الدولتتتة وجميتتت  المستتتؤولي  جتتتف  -1
ال ةد المر يتة  لتى استقممرل اللغتة المر يتة اليختياة جتف ج ت لا و يرئترقلا  

 للجمراير.

اقتتى يستتق يموا أداء افاقمتترا  أوضتترع مملمتتف اللغتتة المر يتتة أد يتتر  ومرديتتر ،  -1
 ملمقلا القمليمية  لى جير وج .

ماترا  1وقد  دد مجلتس مجمت  اللغتة المر يتة ابردئتف جلستقي  ابولتى  قترري  
ات المواجق  7257مارا  59ا والارئية  قرري  7111ئيسر   52ات المواجق  7257

  والسقي  للمؤقمر الستئوم لمجمت ئرق  جيلمر قوخير  الدورة الجرمسة 1/2/7111
 اللغة المر ية  رلدرارة.

و مد دراسة القوخية الرا مة الجرخة  وضت  ممجمتر  لملتوا المختر الادياتة، 
يتتترك المجلتتتس أ  يدتتتوا مجمتتت  اللغتتتة المر يتتتة ابردئتتتف  وضتتت  ممجتتتا جتتتف أاتتتد اتتت م 

 الملوا. و ر  اب ضرء  دة مدقرار  يمك  قلجيخلر  مر يأقف:
أولويتتر   متتل المجتترم   أ  قيستتير قملتتيا اللغتتة والايتتر   ليلتتر اتتو متت  -

 اللغوية.
وض  ممجمر  لغوية ميسرة قستر د  لتى اكقستر" اللغتة ورجت  ملتررا   -

ابداء اللغتتوم أستتلو ر  وألير تتر  ومختت لار  لكتتل مستتقوك متت  مستتقوير  
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مرااتتل القملتتيا المتترا والجتترممف  متتل ملتتا وضتترورم، واتتو متت  ختتميا 
  مل المجرم  اللغوم.

الملميتتتة ممتتتر لممجمتتتر  اللغويتتتة و ف  تتتد متتت  ايجتتتردة جتتتف مجتتترل وضتتت  ا -
قجتتترر" ختتتئر ة الممجتتتا لتتتدك كايتتتر متتت  ابمتتتا ختتتئم  اآلجتتترو   ب  

 ابجرك مق ورة ومقددمة ومدروسة دراسة  لمية وقر وية وادرجية دقيدة.

متت  المؤكتتد أ  اللغتتة المر يتتة اليختتياة الميستترة اتتف الجتترم  المشتتقره  -
" أ  يجتدملر الممجتا  ي  أ ئرء ابمة المر ية، وا م اللغة اف القف يج

 اللغوم الادين. 

ة ا ق تتررا  يجتت" أ  يرا تتف المجمتت   ئتتد وضتتم  أم ممجتتا للملتتوا  تتد -
التتتت م سيستتتتقييد متتتت  اتتتت ا الممجتتتتا، وقختتتتئيا مئلتتتتر المستتتتقوك الملمتتتتف 

ابولويتتتر ، وقجئتتت" القكتتترار وايجتتتردة ممتتتر وضتتتمق  المؤسستتتر  الملميتتتة 
 ا القجخخر . ا  المةقة أو الجلود القف   للر الملمرء جف مجقل

إ  الادرجتتتة المر يتتتة وقملتتتيا اللغتتتة المر يتتتة يمرئيتتتر  متتت  ئدتتتص ك يتتتر جتتتف  -
مجتتترل وضتتت  ممجمتتتر   لميتتتة مقجخختتتة، ولغويتتتة قرا تتتف مستتتقوير  

 القمليا والممرجة، وابداء اللغوم السليا.

الممجمر  المقجخخة والمقوس ة قسر د المتدرس وال رلت" جتف قملتيا  -
 الملررا  اللغوم واكقسر لر.

لمييتتد مجر  تتة اقاتترد المجتترم  لةقيتترق  لتتى ج تتة لقو يتت  الملتترا متت  ا -
  لى المجرم  اللغوية الملمية المر ية.

يج" أ  يدتوا اقاترد المجترم   تدور جمترل وئشت  جتف ات ا المجترل، وأ   -
 ي ان    مخردر القمويل  لى مسقوك الو   المر ف.

ل ترامة قمدد ئدوة يد و إليلر اقارد المجرم  للئ ر جف وضت  ا يج" أ  -
والج ت  وقو يت  الملترا وقتأمي  مختردر القمويتل، و لته  شتكل مستتقمر 
ودا تتتا  ب  الممتتتل الممجمتتتف والمختتت لاف اتتتو  متتتل دا تتتا ومستتتقمر، 
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واتتتت ا يق لتتتت" أ  يكتتتتو  لتتتتدك المجتتتترم  اللغويتتتتة قتتتتدرة  لتتتتى القاتتتتدين 
 والقجديد  رسقمرار.

ر متتر قستتق ي  المجتترم  اللغويتتة أ  قتتؤم  مختتردر القمويتتل  تت   ريتتق  -
ويتتتتل اتتتت ا الممتتتتل إلتتتتى  متتتتل  لمتتتتف وقجتتتتررم جتتتتف آ  وااتتتتد، و لتتتته قا

 رفقيتتتترق متتتت  دور الئشتتتتر، جيكتتتتو  اليكتتتتر والقج تتتتي  واي تتتتداد فقاتتتترد 
 المجرم  والقمويل     ريق الئرشري .

ف  تتد أ  ئغتترس جتتف ئيتتوس ال ل تتة جتتف مرااتتل القملتتيا المجلقيتتة أاميتتة  -
 الرجوع إلى الممجمر .

اير م  جوائ لتر ختئر ة الممجمتر  إ  خئر ة الممرجا قجرو   جف ك -
 الورقية إلى الممجمر  الماوس ة.

يجتت" أ  ف ي تتدأ المجمتت  جتتف أم  متتل ممجمتتف  متت  جتترا ،  تتة ف  تتد  -
م  ايجردة مت  الممجمتر  الموضتو ة، اتا ئ لت" مت  الجلتر  الملميتة 
الممئية جتف المجترل الت م سئضت  لت  ممجمتر  مقجخختر  ق ويتد المجمت  

  لقكتتتو  اتتتف المتتتردة ابسرستتتية القتتتف يئ لتتتق  متتر لتتتديلا متتت  مختتت لار
 مئلر المجم  جف  مل .

الممل الممجمف خئر ة قاقرج إلى كيرية  لمية وملررة  رلية جف  -
ايجراج وف قسق ي  أ  قدوا    لجئة إشراا  رمة كمر او ابمر جف 
لجئة المخ لار  جف المجم ،  ل ف  د م  قدسيا الممل  لى 

ئمر الممل الممجمف أشجرص، ب  الممجا ليس م يردا  وادار، وا 
يدوا  رلدرجة ابولى  لى وض  قمريير  للمخ لار ، ووض  
القمريير  ياقرج إلى دراية واسمة جف الملا، وملررة جر دة جف ابداء 

 اللغوم السليا.

التت م قختتدرم أم جلتتة متت  الجلتتر  الممئيتتة ابختتل أ  يكتتو  الممجتتا  -
مليتتة القئستتيق والقمتترو   تتي   لتتى مستتقوك التتو   المر تتف، ولتت ا جتتا   
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المؤسستتتتر  الملميتتتتة والقمليميتتتتة ومراكتتتت  ال اتتتتن الملمتتتتف والمختتتت لاف 
  لى مسقوك الو   المر ف ضرورية جدا .

 و مد مئرقشة ا م اآلراء وابجكرر، اقج  مجلس المجم  الدرار اآلقف:
يدرر مجلس المجم  قأليا لجئة دا مة قضرا إلى لجتر  المجمت  الدا متة  .7

 ة الممجمر ". رسا "لجئ
ققألا لجئة الممجمر   ر رسة ر تيس المجمت  ابستقر  التدكقور   تد الكتريا  .5

 ية و ضوية ال مةء:يجل

 ابسقر  الدكقور إ راايا السرمرا ف
 ابسقر  الدكقور   د المجيد ئخير

 ابسقر  الدكقور إ راايا  درا 
 ابسقر  الدكقور امرا غخي"

  ملمتتتة اتتت م ئختتتير، مدتتتررا  للتتتر. وقكتتتو ويكتتتو  ابستتتقر  التتتدكقور   تتتد المجيتتتد 
ليتتتتر  الة متتتتة، ووستتتتر ل القئييتتتت  لمشتتتترو ر  الممجمتتتتر  اللجئتتتتة وضتتتت  الج تتتت  واآل

 الملمية واللغوية القف سيممل المجم   لى إخدارار.
قئييتت ا  للقوختتية الستتر مة متت  قوختتير  مجمتت  اللغتتة المر يتتة  رلدتترارة  شتتأ   .9

د تتتوة إلتتتى قوجيتتت   وضتتت  ممجمتتتر  لملتتتوا المختتتر، يدتتترر مجلتتتس المجمتتت 
الملميتتة المر يتتة لمدتتد ئتتدوة جتتف راتتر" مجمتت  اللغتتة اقاتترد المجتترم  اللغويتتة 

 المر ية ابردئف، و ضيرجق .
ر  الدا متتتة جتتتف المجمتتت   ا تتتداد ملتتتد مجلتتتس المجمتتت  إلتتتى لجئتتتة الممجمتتتي .2

دراستتتة واجيتتتة اتتتول وضتتت  ممجمتتتر  لملتتتوا المختتتر وقدتتتديملر إلتتتى مجلتتتس 
 المجم  قمليدا  لمئرقشقلر.
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 لى األخوة الكتاب إ

 

 يرجى مراعاة ما يلي 

 

ايسةمف: ، والقران المر" قدقخر ال اون  لى اللغة المر ية أ  -7
مراجمة الكق" المادد ة ومر ، و الملمف وابد ف واليئف، وشؤو  القمري"

 ، والمئرقشر  والقمليدر  المقملدة  ل ا وأمارل .إليلر

، والقوايق ق ل إرسرل رقيا  الق، واسللغةأ  يقأكد الكرق" م  سةمة ا -5
  اا  للئشر.

، الجرلف م  ددية  أسلو" الئدد الملمف اللردئأ  قق سا ال اون الئ -9
 افئيمرف  الارد ة القف قد قسفء إلى المؤلا أو ال ران.

، وجرخة المرسلة للئشر جف ئسجقلر ابخليةأ  قكو  ال اون  -2
  رلمجل ة.

 

 ر يس القارير

 

 


