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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات
   انطالقًا من حرص المجمع على المشاركة في المؤتمرات والندوات العلميةة

واألدبيةةة التةةي تعيةةد فةةي دا ةةةر األردن و ارجةةجم فيةةد شةةار  مجمةةع الل ةةةة 
العربيةةة األردنةةي فةةي معةةرة الشةةارقة الةةدولي للكتةةاتم فةةي دورتةةج التا ةةعة 

 معربة في فروع العلوم الم تلفة.عشرةم بمجموعة من الكتت العلمية ال
وتأتي مشاركة المجمع بةدعوة مةن ورارة الايافةة وامعةالم فةي الشةارقة 
يمانةةًا بةةأن الل ةةة العربيةةة جةةو ر وجودنةةا  و ةةي التةةي تحةةدد  ويةةة األمةةة  وا 
العربيةةة و ةةي والعامةةر األ ا ةةي فةةي وحةةدتوا ونوضةةتوا. و  يمكةةن ألمتنةةا 

ة الل ة العربية و ةيادتوا فةي أوطانوةا العربية أن تبدع إ  من  الر ا تعاد
وا ةةةتفنافوا دور ةةةا التةةةاري ي بةةةان تكةةةون ل ةةةة التةةةدري  الجةةةامعي والبحةةة  
العلمي. ومن  نا فإن مجمع الل ة العربية يولي قضية نير العلم والتينيةات 
الحدياة إلى الل ة العربية ا تمامًا كبيرًا؛ ألنج يؤمن بأن تحييق  ذا الودف 

حضةةارية مةن أجةر المشةةاركة الفاعلةة والمبدعةة فةةي  واجةت قةومي وضةرورة
بنةةاا الحضةةارة العالميةةة الحدياةةة كمةةا أن التعلةةيم بالل ةةة العربيةةة يةةؤد  إلةةى 
تأصةةير حاضةةر األمةةة العربيةةة فةةي جةةذور ا التراايةةة وجعلوةةا أكاةةر قةةدرة علةةى 
فوم الحاضر ورؤية الم تيبرم والمجمع يتطلع إلةى اليةوم الةذ  تكةون فيةج 

ل ةةة العلةةم والتينيةةات الحدياةةة والبحةة  العلمةةي فةةي جامعاتنةةا  الل ةةة العربيةةة
 العربية. 

ويةةذكر أن المجمةةع ت ةةلم شةةوادة تيةةدير ومشةةاركة مةةن دافةةرة الايافةةة 
 واألعالم في الشارقة. 

  ا تضاف المجمع الندوة الحادية عشرة للجنة يوم اليد  في ذكةر  تحريةر
ذل   فةي الفتةرة م على يد صالح الدين األيوبي و 2/01/0011اليد  في 

 م.4/01/2111-2من 
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   شار  األ تاذ الرفي  فةي ا جتمةاع األور للجنةة العليةا للمصةطلحات
" أكمر" الةذ  عيةد  الطبيةالطبية بالمركر العربي للواافق والمطبوعات 

 م.01/01/2111في الكلية يوم 
   ا تضةةاف المجمةةع نةةدوة " إشةةكالية تعريةةت المصةةطلر العلمةةي ودور

ربيةةة وجمعيةةات الترجمةةة" التةةي دعةةت إليوةةا جمعيةةة مجةةامع الل ةةة الع
المتةةرجمين األردنيةةين ضةةمن احتفالوةةا بةةاليوم العةةالمي للترجمةةةم وذلةة  

 م.20/01/2111يوم 
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 المو م الايافي الاامن عشر
يحةةرص المجمةةع علةةى إقامةةة مو ةةمج الايةةافي ال ةةنو  ليكةةون م ةةا مة  

معالجة كاير مةن اليضةايا التةي تتعلةق بالل ةة فاعلة في تنشيط الحركة الايافيةم و 
العربّية وتي ير تعليموةا وتعريةر مكانتوةام لتكةون ل ةة التةدري  الجةامعي والبحة  

 العلمي في جامعاتنا العربّية ومؤ  اتنا العلمية.
وقةةد ا تةةار المجمةةع  ةةذا العةةام موضةةوع " تعلةةيم الل ةةة العربيةةة فةةي مرحلةةة  

حورًا لمو مج الايافي الاامن عشرم الذ  عيةد فةي التعليم العامم درا ة وتيويم" م
 4م             وحتةةى 2111أيةةار  2 ةةة الموافةةق 0420محةةرم  21الفتةةرة مةةن 
 م.2111حريران  6 ة الموافق 0420ربيع األور 

 -واشتمر المو م على  ت محاضرات مورعة على  تة أ ابيع كما يأتي: 
   م 2111أيةةةار  2 – ةةةة 0420محةةةرم  21المحاضةةةرة األولةةةى يةةةوم الاالاةةةاا

عنوانوا " تعليم الل ةة العربّيةة فةي دور ال لةيعم مةع درا ةة حالةة لواقةع تعلةيم 
الل ة العربية في المملكة العربية ال ةعودية" أليا ةا األ ةتاذ الةدكتور علةي بةن 

 محمد التويجر  مدير عام مكتت التربية العربية لدور ال ليع  ابيًا.
 م 2111أيةةةار  9 – ةةةة 0420صةةةفر  5 المحاضةةةرة الاانيةةةة يةةةوم الاالاةةةاا

عنوانوةةا " تعلةةيم الل ةةة العربّيةةة فةةي مرحلةةة التعلةةيم العةةام فةةي الجمووريةةة 
العربّيةةةة ال ةةةورية درا ةةةة وتيةةةويم" أليا ةةةا األ ةةةتاذ الةةةدكتور فةةةرح  ةةةليمان 

 المطلق أ تاذ المنا ع وطرافق تدري  الل ةم جامعة دمشق.
   م 2111أيةةار  06 – ةةة 0420صةةفر  02المحاضةةرة الاالاةةة يةةوم الاالاةةاا

عنوانوا " تعليم الل ة العربية في مرحلة التعلةيم العةام فةي المملكةة األردنيةة 
الواشةميةم درا ةةة وتيةويم" أليا ةةا األ ةتاذ الةةدكتور إ ةماعير عمةةايرةم ق ةةم 

 الل ة العربّيةم الجامعة األردنيةم عضو مجمع الل ة العربية األردني.
  م 2111أيةةار  22 – ةةة 0420صةةفر  09المحاضةةرة الرابعةةة يةةوم الاالاةةاا

عنوانوا " تعليم الل ة العربية في مرحلةة التعلةيم العةام فةي جمووريةة مصةر 
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العربيةم درا ة وتيةويم" أليا ةا األ ةتاذ الةدكتور محمةود كامةر الناقةة أ ةتاذ 
المنةةا ع والتةةةدري  ومةةدير مركةةةر تطةةوير التعلةةةيم الجةةامعيم جامعةةةة عةةةين 

 شم م اليا رة.
  م        2111أيار  21 – ة  0420صفر  26م ة يوم الاالااا المحاضرة ال ا 

عنوانوةةا " تعلةةيم الل ةةة العربيةةة فةةي مرحلةةة التعلةةيم العةةام فةةي الجمووريةةة 
التون يةم درا ة وتيويم"م أليا ا األ تاذ الدكتور أحمد العايد عضو جمعية 

 المعجمية بتون .
  م2111حريةران  6 –ة   ة0420ربيةع األور  4المحاضرة ال اد ة يوم الاالاةاا  

عنوانوا " تعليم الل ة العربّية في مرحلة التعليم العام في جموورية العةراقم 
درا ةةة وتيةةويم" أليا ةةا األ ةةتاذ الةةدكتور عبةةد العريةةر الب ةةام عضةةو المجمةةع 

 العلمي بب داد  ابيًام عضو مجمع الل ة العربّية األردني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ر افر الدكتوراة والماج تير
صةةًا مةةن المجمةةع علةةى التعةةاون والتن ةةيق مةةع الجامعةةات والمؤ  ةةات حر   

العلميةم وعلى رأ وا الجامعة األردنيةم فيد تمت فةي قاعةة النةدوات والمحاضةرات 
 في المجمع مناقشة الر افر اآلتية:
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   ر الة دكتوراة  بعنوان " بنية اليصيدة في شعر محمود درويش"     ميدمةة
بةةرا يمم وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة مةةن األ ةةتاذ مةةن الطالةةت ناصةةر علةةي ناصةةر إ

الدكتور إبرا يم ال عافين ) مشرفًا( وعضوية: األ تاذ الدكتور محمةود ال ةمرة 
والةةةدكتور وليةةةد  ةةةيف واأل ةةةتاذ الةةةدكتور أحمةةةد مو ةةةى ال طيةةةتم وذلةةة  يةةةوم 

 م.20/5/2111
  درا ةةة نيريةةة  -ر ةةالة دكتةةوراة بعنةةوان " التنةةاص فةةي الشةةعر العربةةي الحةةدي

ومحمود درويش أنموذجًا "   ميدمةة  دنيربدر شاكر ال يات وأمر  -يييةوتطب
مةةن الطالةةت عبةةد البا ةةط أحمةةد مراشةةدةم وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة مةةن األ ةةتاذ 
الدكتور محمود ال مرة "مشةرفاً" وعضةوية: األ ةتاذ الةدكتور إبةرا يم ال ةعافين 

ربةاعي وذلة  يةوم والدكتور  مير قطامي واأل تاذ الدكتور عبد اليةادر أحمةد ال
 م.2/1/2111

   ر الة دكتوراة بعنوان " بنية اليصة اليصيرة في أدت يو ف إدري " ميدمة من
الطالبةةة: إلوةةام بةةدر علةةي ال ةةادةم وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة مةةن األ ةةتاذ الةةدكتور 
إبةةرا يم ال ةةعافين " مشةةرفًا " وعضةةوية: األ ةةتاذ الةةدكتور إح ةةان عبةةا  رشةةيد 

أل ةةةتاذ الةةةدكتور أحمةةةد مو ةةةى ال طيةةةتم وذلةةة  يةةةوم والةةةدكتور وليةةةد  ةةةيف وا
 م.02/1/2111

  ر الة دكتوراة بعنوان " التباين وأاره في تشةكير النيريةة الل ويةة العربّيةة" ميدمةة
مةةن الطالةةت وليةةد أحمةةد محمةةود العنةةاتي. وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة مةةن األ ةةتاذ 

 عد الدين  د أكرمالدكتور نواد المو ى "مشرفًا " وعضوية: األ تاذ الدكتور محم
والةةةةدكتور وليةةةةد  ةةةةيف والةةةةدكتور عبةةةةد الحميةةةةد مصةةةةطفى ال ةةةةيد وذلةةةة  يةةةةوم 

 م.04/1/2111
 درا ة تحليليةة"          ميدمةة  -ر الة دكتوراة بعنوان " شعر  عد  يو ف

مةةن   مةةن الطالبةةة امتنةةان عامةةان محمةةد الصةةماد  وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة 
 ةةةتاذ الةةدكتور محمةةود ال ةةةمرة الةةدكتور وليةةد  ةةةيف " مشةةرفًا " وعضةةوية: األ
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والةةةةدكتور  ةةةةمير قطةةةةامي واأل ةةةةتاذ الةةةةدكتور شةةةةكر  الماضةةةةيم وذلةةةة  يةةةةوم 
 م.1/9/2111

  درا ة فنية " ميدمةة  –ر الة ماج تير بعنوان " شعر الدكتور غار  اليصيبي
مةةن الطالةةت محمةةد  ةةالم  ةةعيد الجونةةيم وتألفةةت لجنةةة المناقشةةة مةةن األ ةةتاذ 

مشةةرفًا " وعضةةوية األ ةةتاذ الةةدكتور  اشةةم يةةاغي  الةةدكتور إبةةرا يم ال ةةعافين "
والةةةةدكتور  ةةةةمير قطةةةةامي واأل ةةةةتاذ الةةةةدكتور شةةةةكر  الماضةةةةيم وذلةةةة  يةةةةوم 

 م.24/5/2111
  درا ةة نيديةة "  -ر الة ماج ةتير بعنةوان " قصةص الحةت فةي العصةر األمةو

ميدمة من الطالبة: ديمة مصطفى يو ف أبو  نة وتألفت لجنة المناقشة من 
أبةةو صةةفية " مشةةرفاً" وعضةةوية األ ةةتاذ الةةدكتور عبةةد الجليةةر  الةةدكتور  جا ةةر

عبد المود  والدكتور حمةد  منصةور والةدكتورة مةي أحمةد يو ةف وذلة  يةوم 
 م.06/1/2111
 


