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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات

  انطالقًا من حرص المجمع على المشاركة الفاعلة في المؤتمرات والندوات
العلمية واألدبية التي تعقد بداخل األردن وبخارجه، فقد شارك األستاذ الدكتور 

رآن الكريم عقد في مركز عبد الكريم خليفة رئيس المجمع في مؤتمر عن الق
دن، في الفترة نالدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات الشرقية واإلفريقية بجامعة ل

م، وشارك األستاذ الرئيس في هذا المؤتمر 8222تشرين األول  82-82من 
ببحث عنوانه: )معنى مفهوم "الحكمة" في قوله تعالى "َربَّنا واْبَعْث فيِهم َرُسواًل 

زكِّيهم ِإنَّك أْنَت الَعِزيز يَعليِهْم آياِتَك َوُيَعلُِّمُهم الِكتاب والِحْكمَة وُ  ولُ ِمْنُهْم َيت
 (.872–الَحكيم"البقرة 

وكان قد تم اختيار األستاذ عبد الكريم خليفة رئيس المجمع عضوًا في هيئة 
تحرير "مجلة الدراسات القرآنية" التي يصدرها مركز الدراسات اإلسالمية بكلية 

 اسات الشرقية واإلفريقية في جامعة لندن.الدر 

وقد جاءت هذه المجلة لتسّد فراغًا كبيرًا في حقل الدراسات األكاديمية في 
الغرب والعالم اإلسالمي على السواء، فعلى كثرة ما يصدر من مجالت عن 

. وقد ص للقرآن ودراساتهاإلسالم ودراساته في الغرب والشرق ال نجد مجلة تتخصّ 
ة القرآن الكريم هدفًا أساسيًا إلنشاء كرسي الملك فهد للدراسات كانت دراس

الشرقية واإلفريقية بجامعة  اإلسالمية ومركز الدراسات اإلسالمية بكلية الدراسات
. فرأى القائمون على المركز ضرورة ملء الفراغ الواضح في الدوريات لندن

 األكاديمية بإصدار مجلة الدراسات القرآنية.
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  بين مجمع اللغة العربية األردني والمجمع الجزائري للغة العربيةالتعاون 

في إطار التعاون الصادق والمثمر بين المجامع اللغوية العربية، في كل  -
مجال من مجاالت خدمة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم والحديث والنبوي 

المجمع  الشريف، والتراث العربي اإلسالمي المجيد قام الدكتور هدام رئيس
الجزائري للغة العربية بزيارة كريمة لمجمع اللغة العربية األردني، واستقبله األستاذ 
الدكتور عبد الكريم خليفة رئيس المجمع الذي رّحب بتأسيس مجمع لغوي في 
القطر الجزائري الشقيق، وأطلع الضيف على أهم إنجازات مجمع اللغة العربية في 

 مجال تعريب العلوم.

تاذ الدكتور محمد العربي ولد خليفة، رئيس المجمع الجزائري للغة قام األس -
العربية باإلنابة أمين عام المجمع، بزيارة لمجمع اللغة العربية األردني وقد حل 
ضيفًا على المجمع، وبحث مع األستاذ الرئيس سبل التعاون بين المجمعين في 

 القطرين الشقيقين في خدمة اللغة العربية.

 عضو المجمع وأستاذ الجراحة الدكتور أحمد الشيخ السروجية،  اذشارك األست
العامة في كلية الطب بالجامعة األردنية، ممثاًل للمجمع في ندوة "إقرار 
منهجية وضع المصطلح العلمي العربي ومشكالته وتوحيده: التي عقدها اتحاد 

دمشق في المجامع اللغوية العلمية العربية في رحاب مجمع اللغة العربية في 
 .72/82/822-72الفترة بين 

وقدم الدكتور السروجية في الندوة بحثًا بعنوان "سبل توحيد المصطلح العلمي 
عاقته".  العربي ومشكالته وأثره في تيسير عملية التعريب وا 
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 رسائل الماجستير والدكتوراه

حرصااااااًا مااااااان المجماااااااع علاااااااى التعااااااااون والتنسااااااايق ماااااااع المؤسساااااااات العلمياااااااة 
وعلااااااى رأسااااااها الجامعااااااة األردنيااااااة، فقااااااد تماااااات فااااااي قاعااااااة الناااااادوات  واألكاديميااااااة،

 والمحاضرات في المجمع مناقشة الرسائل اآلتية المقدمة إلى الجامعة األردنية.

""، مقدمة من 8222-8292رسالة ماجستير بعنوان "محمد يوسف القعيد روائيًا  -
 الطالبة سمية سليمان الشوابكة .

يم خليل )المشرف( رئيسًا، دكتور إبراهوتألفت لجنة المناقشة من ال 
ر القطامي، واألستاذ : األستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور سميوعضوية

 م.2/2/8222ها الموافق 8472ربيع الثاني  79؛ وذلك يوم األحد أحمد الزعبي

 مقدمة من "، شرسالة ماجستير بعنوان "صورة العدو في شعر محمود دروي
 الطالبة أسماء غيث سالمة أبو غيث .

شم ياغي )المشرف( رئيسًا، وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور ها 
األستاذ الدكتور إبراهيم السعافين، والدكتور جاسر أبو صفية، والدكتور وعضوية: 

ها       الموافق 8472ربيع الثاني  72خليل الشيخ، وذلك يوم الثالثاء 
 م.82/2/8222

رسالة ماجستير بعنوان "أثر اللون في نفس عنترة من خالل شعره دراسة أدبية  -
 نفسية"، مقدمة من الطالبة الرا عبد الرؤوف شفاقوج .

بو صفية )المشرف( رئيسًا، وتألفت لجنة المناقشة من الدكتور جاسر أ 
ر : األستاذ الدكتور هاشم ياغي، واألستاذ الدكتور صالح جرار، والدكتو وعضوية
 م.82/2/8222ها الموافق 8472جمادى األولى  4؛ وذلك يوم األحد عبيد علي
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عماد  ق عند الجاح""، مقدمة من الطالبرسالة ماجستير بعنوان "أدب األخال -
 محمود أبو رحمة.

شم ياغي )المشرف( رئيسًا، وتألفت لجنة المناقشة من األستاذ الدكتور ها 
ل عبد المهدي، واألستاذ الدكتور إبراهيم : األستاذ الدكتور عبد الجليوعضوية

جمادى  9؛ وذلك يوم الثالثاء ستاذ الدكتور عبد القادر الرباعيالسعافين، واأل
 م.82/2/8222ها الموافق 8472األولى 

دراسة في خمس روايات  -رسالة ماجستير بعنوان "غرناطة في الرواية العربية -
 تاريخية" .

لمشرف( رئيسًا،          كتور إبراهيم خليل )اوتألفت لجنة المناقشة من الد 
واألستاذ  األستاذ الدكتور محمود السمرة، واألستاذ الدكتور صالح جرار،وعضوية: 

ها الموافق 8472جمادى األولى       2؛ وذلك يوم األربعاء الدكتور صالح أبو إصبع
 م.82/2/8222
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 مجمعي في ذمة الله

 األستاذ عبد الرحمن علي بشناق

مجمع اللغة العربية األردني عضو الشارف المرباي الفاضال األساتاذ عباد  عىن
 م.82/9/8222الرحمن علي بشناق الذي انتقل إلى رحمته تعالى يوم 

 م.8283ولد الفقيد في قيسارية )فلسطين( سنة  -

إلنجليازي مان الجامعاة األميركياة احصل على بكالوريوس اآلداب في األدب  -
 م.8233في بيروت سنة 

علااى بكااالوريوس اآلداب فااي األدب اإلنجلياازي ماان جامعااة كيمبااردج  حصاال -
 م.8247في بريطانيا، وكذلك ماجستير اآلداب في الجامعة نفسها سنة 

 مؤلفاته:

ترجمااااة قصااااة )المهماااااز الااااذهبي( للكاتااااب اإلنجلياااازي السااااير ارثاااار كااااويلر  -
 كوتش.

The Splendid Spur- Sir Arthur Quillercouch 

تخااب ماان الشااعر اإلنجلياازي( مااع شاارح مفصاال بالعربيااة أصاادر كتاااب )المن -
 واإلنجليزية.

لحنااا  ل( فااي السياسااة والتعلاايم والثقافااةتاارجم كتاااب )بااين الماضااي والمسااتقب  -
 آرنت.

Between Past and Future- Hanah Arendt 
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كان المرحوم عضوًا في لجنة التعريب والترجمة والنشر لبضاع سانوات، وفاي  -
عاداد قاانون التربياة والتعلايم إبية والتعليم كما اشاترك فاي عدة لجان بوزارة التر 

 ومناهج اللغة اإلنجليزية في األردن.

 رحم الله الفقيد رحمة واسعة وأدخله فسيح جنانه
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 إلى األخوة الكتاب:

 

 يرجى مراعاة ما يلي:

 

أن تقتصر البحوث على اللغة العربية ، والتراث العرب اإلسالمي:  -8
لفني ، وشؤون التعريب ، ومراجعة الكتب المحقّقة العلمي واألدبي وا

 وما إليها ، والمناقشات والتعليقات المتعلقة بهذا وأمثاله.

أن يتأكد الكاتب من سالمة اللغة ، وحسن الترقيم ، والتوثيق قبل  -7
 إرسال بحثه للنشر.

أن تّتسم البحوث النقدية بأسلوب النقد العلمي الهادئ ، الخالي من  -3
 الحاّدة التي قد تسيء إلى المؤلف أو الباحث.االنفعاالت 

أن تكون البحوث المرسلة للنشر في نسختها األصلية ، وخاصة  -4
 بالمجّلة.

 

 رئيس التحرير

 

 


