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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات
 

  ندوة " المعجم العربي" في دمشق 

انطالقًا من حرص مجمع اللغة العربية األردني على المشاركة الفاعلة 
التييي تع ييد فييي داديي  األردن فييي المييؤتمرات والنييدوات العلمييية واألدبييية 

وفيييي دارجييي ش ف يييد شيييارك األ يييتال اليييدكتور عبيييد الكيييري  دليفيييةش ر يييي  
المجمع في الندوة التيي ع يد ا مجميع اللغية العربيية فيي دمشين بعنيوان 
"المعجيي  العربييي" وللييك فييي العيياني والعشييرين ميين شيي ر تشييرين العيياني 

بحي  عنواني  "  ش ولمدة أربعة أيا ش وقد شارك األ تال الر ي  ب1002
 المشروع األردني". -المعج  العربي الموحد أللفاظ الحياة العامة
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كما شارك فيي النيدوة نف ي ا األ يتال اليدكتور ي يماعي  عميايرةش عضيو 
محاولييييية فيييييي  -المجميييييع ببحييييي  عنوانييييي  "فيييييي  يييييبي  معجييييي  تييييياريدي

 التأصي ".

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات ندوة " المعجم العربي" ومقرراتها

ياغة مجميي  البحييو  وااقتراحييات والمييدادالت التييي عرضييت در ييت لجنيية الصيي
 في الندوةش ودلصت يلى الم ررات والتوصيات اآلتية 

 أواًل: المعجم العربي الحديث الشامل

 وضع دطة إلعداد معج  عربي حدي  يراعى في  ما يأتي  .2
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ا تيييورد فيييي  مييين المعييياج  ال ديمييية ميييا يكيييون مدالفيييًا للمف يييو   -أ
 لوفًا.العلمي أو ل  يعد مأ

 دقة التعريف وشمول  ك  ما يتص  باللفظ.  -ب

 ا تبعاد التعاريف غير الصحيحة وغير الوافية. -ج     

 وضع الم اب  الصحيح للفظ األجنبي مع يعبات اللفظ األجنبي. -د

التزا  ضبط واحد للفظ اللي يرد في المعج ش ويمكن أن يحا   - ي
 .أق  صور الضبط انتشارًا على أكعر ا انتشاراً 

تجنيييب تعرييييف الكلمييية التيييي تنيييدرج تحيييت ميييدد  ميييا بلفظييية مييين  -و
 أ رت ا أو مشت ة أو بلفظ أع ر من ا.

 تزويد المعج  بالر و  والصور الضرورية المعّبرة عن م ميات ا. -ز

 ا تيعاب ما جّد من األلفاظ الحضارية وا عة اانتشار. -ح

لكلمييييات بعييييد التييييزا  الترتيييييب األلفبييييا ي للمييييداد  تبعييييًا لجييييلور ا -ط
حاليية األلفيياظ التييي يع يير معرفيية جييلر ا  تجريييد ا ميين الزوا ييد واا

 على جلر ا األصلي لدى ورود ا مع الزوا د.

لييى حيروف الجيير التييي  -ي يشيار فييي حالية الفعيي  لزوميي  أو تعّديي  واا
لى معاني  المدتلفة.  تلحن ب  واا

يمييييز ليييدى بييييان معييياني اللفيييظ بيييين المعييياني الح ي يييية والمعييياني  -ك
 مجازية.ال
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ينبغييييي أن يعتمييييد المعجيييي  الحييييدي  فييييي مييييواد  األ ا ييييية علييييى  - 
أصالة المعجمات ال ديمةش وأن يتالفى ما في يا مين عييوب فيي 

 بيان معاني األلفاظ.

ينبغيييي أن يحتيييوي المعجييي  الحيييدي  ميييا ا يييتحدعت  مجيييامع اللغييية  - 
العربييييييية والمؤ  ييييييات المعنييييييية باللغيييييية العربييييييية ميييييين مفييييييردات 

جرى على أقال  كبار الكتاب والمؤلفين من  ومصطلحاتش وما
 ألفاظ ومصطلحات م تحدعة.

ينبغي أن تلتز  طري ة واحدة في ييراد مادة اللفظ كأن يبدأ بيلكر  -ن
 الفع  فالمصدر فالمشت ات ع  اا   وما يتص  ب .

ي ييتعان فييي المعجيي  باآليييات ال رشنييية واألشييعار التييي ي تشيي د  -ص
 ب ا على معاني األلفاظ.

 

 

 

 ثانيًا: المعجمات المتخصصة

 معجم المعاني: -أ

توصي الندوة بتأليف معج  شام  للمعاني مبوب وفن دطة واضحة 
 على غرار المدصص ابن  يد  وف   اللغة للععالبي وغير ما.

 معجم ألفاظ الحضارة والحياة العامة -ب
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توصييي النييدوة بتييأليف معجيي  أللفيياظ الحضييارة التييي تييرد فييي المصييادر 
دبيية والتاريديية وغير مياش ي ضياف يلي يا ميا ا يتحد  فيي العصيور ال ديمة األ

الحديعة من ألفاظ وتراكييب وميا يتصي  بالحيياة العامية مين األلفياظ الفصييحة 
أو مييييا ي ييييتددم  العاميييية مييييع بيييييان اللفييييظ الفصيييييح الييييلي ي ابليييي  ومييييا شيييياع 
ا يييتعمال  مييين التراكييييب ال يييياقيةش وصيييوًا يليييى وضيييع معجييي  موحيييد أللفييياظ 

رة والحياة العامية تتعياون مجيامع األقطيار العربيية ومؤ  يات ا اللغويية الحضا
 في وضع .

ويشار في  لا الصدد يلى ما أنجزت  المجيامع والمؤ  يات اللغويية فيي 
األقطييييار العربييييية ميييين بحييييو  ومعجمييييات تتنيييياو  ألفيييياظ الحضييييارة كجمعييييية 
 المعجميييية العربيييية فيييي تيييون  ومعجييي  الحضيييارة اليييلي أصيييدر  مجميييع اللغييية
العربية في ال ا رة وميا قيا  بي  مجميع اللغية العربيية األردنيي مين رصيد ألفياظ 

 الحياة العامةش وكللك ما قا  ب  المجمع العلمي العراقي في  لا الشأن.

 المعجم التاريخي: -ج
 

أصييبحت الحاجيية ما يية فييي عصييرنا  يلييى وضييع معجيي  تيياريدي للغييية 
حتييى الييو  ويبييين ميا طييرأ  العربييةش ييؤرح حييياة  يل  اللغيية منيل أقييد  عصيور ا

علييييى معيييياني األلفيييياظ ميييين تطييييورش مييييع اا تشيييي اد بالنصييييوص الييييواردة فييييي 
المظييان ال ديميية األدبييية والعلمييية والفل ييفية وغير ييا التييي تبييين تغييير داات 

 األلفاظ من عصر يلى شدر.

وا بيييد مييين وضيييع دطييية مفصيييلة ل يييلا المعجييي  يتفييين علي يييا فيييي اتحييياد 
أل   والمن جية التيي يعتميد علي يا فيي وضيع  يلا المجامع العربية توضح ا

 المعج .

ويشار في  لا الصدد يلى المحياوات ال ياب ة لوضيع  يلا المعجي  معي  
لييى مييا قامييت بيي  جمعييية المعجمييية العربييية فييي تييون  مييين  معجيي  فيشييرش واا
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ينجياز المعجي  التيياريدي المشيتم  علييى األلفياظ اليواردة فييي الشيعر الجييا ليش 
 جربة  ل  الجمعية والتعاون مع ا ا تكما   لا المعج .واا تفادة من ت

 المعجم المدرسي -د

توصييييي النييييدوة بوضييييع معجيييي  لتالميييييل المييييدار  يراعييييى فييييي  التب يييييط 
والوضوح و  ولة الرجوع يلى األلفاظ وااقتصيار عليى األلفياظ المتداولية فيي 

في ك   كتب الترا  والعصر الحاضر وتجنب ييراد المعاني الغريبة والم ملة
 لفظ.

وينبغييي ال يييعي فيييي تعمييي   يييلا المعجييي  عليييى أو ييع نطيييان ممكييين فيييي 
 جميع األقطار العربية.

 معجم األطفال -هـ

توصييي النييدوة بوضييع معجيي  مدتصيير للطفييا  فييي المرحليية اابتدا ييية 
يراعيى فييي  لكير األلفيياظ المتصيلة بحييياة األ يرة والمجتمييع وميا ي ييتحد  ميين 

 ألفاظ علمية.

 ربيالمكنز الع -و

تشيد الندوة بما قا  ب  األ تال الدكتور أحمد مدتيار عمير بتأليفي  مكنيزًا 
يشييتم  علييى المعيياني والمصييطلحات واأللفيياظ المتداوليية وغييير للييكش وتحيي  

 على اإلفادة من  لا الج د في وضع تآليف على غرار .

 الذخيرة اللغوية -ز

إلعيداد مشيروع  تشيد الندوة بالج ود التي بللت في الجم ورية الجزا رية
الييلديرة اللغوييية العربيييةش وت يييب بالحكومييات العربييية ومجييامع اللغيية العربييية 
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والمؤ  ات اللغوية أن يت  التعاون بين ا إلنجاز  يلا المشيروع الضيد  عليى 
 أ   علمية دقي ة.

 ثالثًا: توصيات عامة

شيياعت ا فييي  -أ العناييية با ييتكما  وضييع المصييطلحات العلمييية وتوحيييد ا واا
رجيييال اليييوطن العربييييش عليييى أن يوضيييع تعرييييف ميييوجز لكييي  مدتليييف أ

مصطلح علمي يوضح مف ومي  توضييحًا دقي يًاش وينبغيي أن يكيون بنيال 
المعجيييي  فييييي  بنيييياًل يي يييير يدداليييي  فييييي الحا ييييوبش وي ييييتفاد فييييي يعييييداد 
المعجمات من أ ي  المنجيزات الت انيية ألن وضيع المصيطلحات العربيية 

لحيييدي ش لليييك أن المصيييطلح مييين أعظييي  الم يييا  اللغويييية فيييي العصييير ا
العلمييي العربييي ال ييلي  ال ييا    ييو حجيير الزاوييية فييي تح ييين لغيية علمييية 

 عربية معاصرة  ي من أظ ر ضرورات تعريب العل  وتوطين .

ين من واجب الباح  اللغوي أن يعود يلى كتب التيرا  وي يتدرج ميا 
ييييييرا  قييييياباًل لالصيييييطالح مييييين الكيييييال  ويضيييييع  بيييييين أييييييدي المتيييييرجمين 

ربينش ويمكييين الرجيييوع فيييي  يييلا األمييير يليييى توصييييات نيييدوة يقيييرار والمعييي
دة لوضع المصطلح العلمي العربيي و يب          توحييد   من جية موحَّ
شيياعت ش التييي أقام ييا اتحيياد المجييامع اللغوييية العلمييية العربييية بالتعيياون  واا

تشيييييرين األو   12يليييييى  12ميييييع مجميييييع اللغييييية العربيييييية بدمشييييين مييييين 
 حاب مجمع اللغة العربية بدمشن.في  ر  2222)أكتوبر( 

ويشار في  لا الصدد يلى الندوات الكعيرة التي ع دت في مدتلف 
األقطار العربية والتي تناولت موضوع المصطلح العربي ومن أحدع ا 
الندوة التي أقام ا اتحاد المجامع اللغوية العربية في دمشن بالتعاون 

ألدل بتوصيات ا ب لا مع مجمع اللغة العربية في ا. ومن الضروري ا
 الشأن.
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اا ييتفادة ميين الو ييا   الم ييتحدعة فييي الت انيية والمعلوماتييية كالحا ييوب  -ب
نجاز يييا وتي يييير الرجيييوع  واانترنيييت إلعيييداد المعجميييات الميييلكورة شنفيييًا واا

 يلي ا واا تفادة من ا.

ال يييييعي بشيييييتى الو يييييا   يليييييى الحفييييياظ عليييييى اللغييييية العربيييييية ال يييييليمةش  -ج
ا تددا  لغة العامة واأللفاظ األجنبية في و يا   ومجاب ة ما شاع من 

اإلعيييالن واإلعيييال ش ميييع التأكييييد عليييى حيويييية لغتنيييا العربيييية الفصييييحة 
 وطواعيت ا وقدرت ا على مواكبة التطور العلمي والفكري والحضاري.

 

 

 

 

 
 االجتماع السنوي التحاد المجامع اللغوية العلمية العربية 

كيييري  دليفييية ر يييي  المجميييع واأل يييتال اليييدكتور شيييارك األ يييتال اليييدكتور عبيييد ال 
محمود ال مرةش نا ب الر ي  في "ااجتماع ال نوي اتحاد المجيامع اللغويية العلميية 

-2العربييية" الييلي ع ييد فييي رحيياب مجمييع اللغيية العربييية فييي ال ييا رة فييي الفتييرة ميين 
  .  وقييييييد أوصييييييى ااجتميييييياع باتدييييييال اإلجييييييرالات الالزميييييية إلنشييييييال 2/22/1002

  ييية العربيييية للترجمييية ووضيييع كتييييب يضييي  التوصييييات وال يييرارات التيييي اتديييل ا المؤ 
 ااتحاد منل ينشا  .

 كما صدرت عن ااجتماع ال رارات اآلتية 
 تأليف لجنة لوضع دطة شاملة للمعج  التاريدي من ال ادة  .2
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األ ييييتال الييييدكتور شييييوقي ضيييييف )ال ييييا رة( ر ي ييييًا وعضييييوية  األ ييييتال الييييدكتور 
رية( م يررًاش واأل يتال اليدكتور كميا  بشير )ال يا رة( واأل يتال يح ان الينص ) يو 

اليدكتور شيياكر الفحييا  ) يورية(ش واأل ييتال الييدكتور عبيد الكييري  دليفيية )األردن(ش 
واأل ييتال الييدكتور علييى ف مييي دشييي  )ليبيييا(ش واأل ييتال الييدكتور أحمييد مطلييوب 

(ش واأل يييتال )العيييران(ش واأل يييتال اليييدكتور عبيييد اليييرحمن الحييياج صيييالح )الجزا ييير
اليييييدكتور يبيييييرا ي  بييييين ميييييراد )تييييييون (ش واأل يييييتال اليييييدكتور أحميييييد    الضييييييبيب 
)ال عودية(ش واأل تال الدكتور عبد ال يادي التيازى )المغيرب(ش واأل يتال اليدكتور 
محمد بنشريفة )المغرب(ش واأل تال أحمد شفين     الدطييب )لبنيان(ش واأل يتال 

واأل يتال اليدكتور داليد عبيد الكيري  جمعية  الدكتور عبد العزيز الم الح )الييمن(ش
 )الكويت(.

المواف يية علييى تطييوير المعجيي  الو يييط بالصييورة التييي ارتضييا ا مجليي  مجمييع اللغيية  .1
 العربية بال ا رة مع عد  لكر ا مال األعال  واألماكن.

المواف يية ميين حييي  المبييدأ علييى مشييروع الييلديرة اللغوييية العربيييةش وينتظيير مجليي  ااتحيياد  .2
  .1002الندوة المزمع انع اد ا في جامعة الجزا ر في كانون األو  قرارات 

عييرم مييا توصيي  يلييي  مجمييع اللغيية العربييية األردنييي ميين أعمييا  قيميية فييي مشييروع  .4
المعجيييي  الموحييييد أللفيييياظ الحييييياة العامييييةش والعميييي  علييييى أن تنظيييير المجييييامع اللغوييييية 

فيييي  يييلا األديييرى فيييي عمييي  المجميييع األردنيييي وتر ييي  ميييا توصيييلت يليييي  مييين عمييي  
 المشروع يلى ر ي  ااتحاد.

يعال  المجامع اللغوية العربية بمشروع تي ير النحو التعليمي كما قرر  مجمع اللغة  .2
ضافة ما ترا  بصدد  لا المشروع.2222العربية بال ا رة  نة     ودرا ت  واا

ع ييد نييدوة بعنييوان " قضييايا اللغيية العربييية فييي عصيير الحو ييبة والعولميية" يييدعو يلي ييا  .2
اد المجيامع اللغويية العربيية وي تضييف ا مجميع اللغية العربيية األردنيي فيي عميان اتح

  .1001وعلى أن تكون في النصف األو  من ش ر كانون األو  عا  

المواف ة على ما جال في الملكرة الم دمية مين األ يتال اليدكتور محميد يو يف ح ين  .2
عج  الجيولوجيا عالعى بشأن يعادة طبع م –م رر لجنة الجيولوجيا بمجمع ال ا رة -

فرن ييى(ش علييى نف يية ااتحيياد علييى أن يكلييف مجمييع اللغيية  -ينجليييزي -اللغيية )عربييي
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العربيييية بدمشييين بعيييم علميييال الجيولوجييييا فيييي  يييورية ا يييتكما  وضيييع الم يييابالت 
 الفرن ية لنحو ألفّي مصطلح جيولوجي. 

فرن ييييية تكليييييف مجمييييع اللغيييية العربييييية بدمشيييين اتدييييال مييييا يلييييز  لوضييييع الم ييييابالت ال .2
 . 2222لمصطلحات معج  النفط اللى أصدر  مجمع اللغة العربية بال ا رة عا  

 

 

 

 

 

 

 

 رسائل الدكتوراه والماجستير

حرصيييًا مييين المجميييع عليييى التعييياون والتن يييين ميييع المؤ  يييات العلميييية واألكاديمييييةش 
وعلييى رأ يي ا الجامعيية األردنيييةش ف ييد تمييت فييي قاعيية النييدوات والمحاضييرات فييي المجمييع 

 ناقشة الر ا   اآلتية الم دمة يلى الجامعة األردنية م

ر يييييالة دكتيييييورا  بعنيييييوان "دطييييياب الن ضييييية والت يييييد  فيييييي الروايييييية العربيييييية  -
المعاصرة" م دمة من الطالبة  رزان محمود يبيرا ي  وتألفيت لجنية المناقشية 
ميين الييدكتور  ييمير ال طييامي )ر ي ييًا( وعضييوية  األ ييتال الييدكتور محمييود 

ال الييدكتور  اشيي  ييياغي واأل ييتال الييدكتور نبييي  يو ييف حييداد ال ييمرة واأل ييت
  .22/2/1002وللك يو  اإلعنين 
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ر يييالة دكتيييورا  بعنيييوان "التغيييير التييياريدي للصيييوات فيييي العربيييية واللغيييات   -
درا يية م ارنيية"  م دميية ميين الطالبيية  شمنيية صييالح محمييد الزعبييي  -ال ييامية

اعي  عميييايرة )ر ي يييًا( وتألفيييت لجنييية المناقشييية مييين  األ يييتال اليييدكتور ي يييم
والييدكتور جعفيير عبابنيية والييدكتور محمييود الحديييد واأل ييتال الييدكتور  ييلمان 

  .21/2/1002العاني وللك يو  العالعال 

ر الة دكتورة بعنوان " أعر الفكر اإلباضي في الشيعر العمياني فيي ال يرنين  -
 العال  عشر والرابع عشر ال جريين" م دمة من الطالب  محمود بن مبارك
ال يييليمي وتألفيييت لجنييية المناقشييية مييين األ يييتال اليييدكتور عبيييد الجليييي  عبيييد 
الم دي )ر ي ًا( وعضيوية  األ يتال اليدكتور  اشي  يياغي واأل يتال اليدكتور 
يبييييرا ي  ال ييييعافين واأل ييييتال الييييدكتور يح ييييان عبييييا  وللييييك يييييو  الدمييييي  

12/2/1002.  

(" 1000-2222ر يييالة دكتييييورا  بعنيييوان "الم ييييرح العربيييي فييييي فل ييييطين ) -
م دمة من الطالبة  ن ى محمود عفونة وتألفت لجنة المناقشة من  الدكتور 
يبرا ي  دلي  )ر ي ًا( وعضوية  األ تال الدكتور يبرا ي  ال عافين واأل يتال 
الييدكتور صييالح جييرار واأل ييتال الييدكتور ح ييني محمييود ح ييين وللييك يييو  

  .12/2/1002األحد 

درا ة  -ط في اللغةش للصاحب بن عبادر الة دكتوراة بعنوان "معج  المحي -
تحليلييية" م دميية ميين الطالبيية  ب ييمة عييودة الرواشييدة وتألفييت لجنيية المناقشيية 
من الدكتور محميد ح ين عيواد )ر ي يًا( وعضيوية  اليدكتور محميود الحدييد 
واأل تال الدكتور ي ماعي  عمايرة والدكتور جعفر عبابنة واأل تال اليدكتور 

  . 22/2/1002مي علي الحمد وللك يو  الد

ر يييييالة دكتيييييوراة بعنيييييوان "الر يييييا   الدينييييييية فيييييي العصييييير العبا يييييي حتييييييى  -
 يييييييي(" م دمييييييية مييييييين الطاليييييييب  عمييييييير 142-221ن ايييييييية ع يييييييد المتوكييييييي  )

وفيييييييين صيييييييابر وتألفيييييييت لجنييييييية المناقشييييييية مييييييين  األ يييييييتال اليييييييدكتور عبيييييييد 
الجليييييييي  عبييييييييد الم ييييييييدي )ر ي ييييييييًا( وعضيييييييوية  األ ييييييييتال الييييييييدكتور  اشيييييييي  
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غوشيييية واأل ييييتال الييييدكتور محمييييد يبييييرا ي  حييييور  ييييياغي والييييدكتور عصييييمة
  .11/2/1002وللك يو  األربعال 

ر يييييييالة ماج يييييييتير بعنيييييييوان " التشيييييييبي  الملحميييييييي فيييييييي الشيييييييعر الجيييييييا لي"          -
م دميية ميين الطالييب  ناصيير  ييالمة الم يياعفة وتألفييت لجنيية المناقشيية ميين 

اشيي  الييدكتور محمييد علييي أبييو حمييدة )ر ي ييًا( وعضييوية  األ ييتال الييدكتور  
يييييييييياغي واليييييييييدكتور عبيييييييييد الكييييييييييري  الحيييييييييياري واليييييييييدكتور ب يييييييييا  قطييييييييييو             

  .20/2/1002وللك يو  العالعال  

ر الة ماج تير بعنوان "صورة المجتمع اإل المي في ال رن الرابع ال جري  -
فييي مصييينفات التنيييودي" م دمييية مييين الطالبييية  روا محميييود النجيييار وتألفيييت 

كتور عبيييد الجليييي  عبيييد الم يييدي )ر ي يييًا( لجنييية المناقشييية مييين  األ يييتال اليييد
وعضوية  الدكتور يا ين عايش والدكتور حمدي منصيور واليدكتور محميد 

  .12/2/1002محمود الدروبي وللك يو  العالعال 

حياتييي  وشيييعر " م دمييية مييين  -ر يييالة ماج يييتير بعنيييوان " نصييير بييين  يييّيار -
جا ير أبيو الطالبة   مية محمد  را  وتألفت لجنة المناقشة من اليدكتور 

صفية )ر ي ًا( وعضوية  اليدكتور يا يين عيايش واليدكتور حميدي منصيور 
واأل ييييييتال الييييييدكتور عفيييييييف محمييييييد عبييييييد الييييييرحمن وللييييييك يييييييو  الدمييييييي  

12/2/1002.  

أديبييًا وناقييدًا" م دميية ميين الطالبيية   ييدى  -ر ييالة ماج ييتير بعنييوان "العتييابي -
بييد الجلييي  عبييد أحمييد  ييديب وتألفييت لجنيية المناقشيية ميين األ ييتال الييدكتور ع

الم يييييدي وعضيييييوية  اليييييدكتور يا يييييين عيييييايش واليييييدكتور حميييييدي منصيييييور 
  .12/2/1002واأل تال الدكتور  مير الدروبي وللك يو  الدمي  
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