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 عام اللغة العربية 7002
 

إن النهوووووومة حضارووووووط ق ووووووض شضم شنلبووووووم روووووون   شووووووط  ووووووضربط لحنووووووض  اارووووووط   
مالعنضشووووووووووط حنووووووووووك رنمنووووووووووضل نه ووووووووووةهض  ال ن شووووووووووط مال  ض شووووووووووط مال شض ووووووووووشط مالعبرشووووووووووط 

 د  إلووووووور انهشوووووووض  الر ووووووو م  النه وووووووم  مالع دشوووووووط  ن  إه إن انهشوووووووض     رنهوووووووض شووووووو
 لألرط  م شعلك ر ش ةه  م ش ف دمن ةق شم ةنضربه 

مالبغوووووط الع حشوووووط ةر وووووك عووووومال  الوووووها الر ووووو م    إه   شرنووووون ةق شوووووم الوووووه   
 النه ط دمن نه ط لغمشط  صشبط م ضربط 

 ضلبغوووووووط الع حشوووووووط  نووووووو  مالمشوووووووط  م حوووووووك نوووووووك  ووووووو   لغوووووووط ال ووووووو  ن النووووووو ش  
الع محووووووط ماو وووووع   مةة وووووو د  ووووون عرشوووووو  لغووووووضل  مالقووووودشب النحووووووم  ال ووووو شف  لغووووووط

 حن  الح   حأنهض لغط خضلدة حخبمد الهن  القنش   

مالبغط الع حشوط ةماعوه ةقودشضل ن شو ة داخبشوط رون قشوب نمنهوض لغوط  مخض عشوط  
رن قشوب ال شض وضل البغمشوط الرعضدشوط لبغوط الع حشوط ال وبشرط  الهوضال  رنهوض مالحوضلن  

ن الوووه    ووو   وووةر الرعوووض ل ا عةرض شوووط مال شض وووشط مال ن شوووط مالعبرشوووط مالةعبشرشوووط  ما 
الةقودشضل العدايشوط ال   ووط لةود منض عرشعوضم إلوور لو ل   وضشض الع حشووط ال وبشرط لبحقووب 
مالد ا وط  مم وو  حو ارع لرعضلعووط الر وونعل الةو  ةماعههووض الع حشووط رون قشووب نمنهووض 

هوووط ا وووةعرضلهض لغوووط حقضعوووط دايروووط لةش وووش  ةعبرهوووض مانة وووضحهض من ووو الض  منوووهل  لرماع
مهشم هوووووض  ووووو  الر   وووووضل الخدرشوووووط ماو عرشوووووط مالعبرشوووووط مالةعبشرشوووووط ماانضدشرشوووووط  
مشةلبووووك هلوووو  إحوووو اة  الرشووووط البغووووط الع حشووووط مدم الووووض  وووو  مقوووودة اارووووط  ما ووووةنهضة 
ر ةنةاةهووض اا ض ووشط لوودئ  حنضيهووض   محخضصووط  ع ةهووض ما ةحضلهووض حضلع شوودة او ووعرشط  

صوووشضاط الق وووض ة اون وووضنشط مالرقض هوووط  بشهوووض  م حووول محشوووضن  الرشةهوووض  مدم الوووض  ووو  
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 ودشرهض حقودش هض   محضلةوضل   وحن اقةو ا  البغوط الع حشوط شصوح  ماعحوضم  بور نوك  حنضيهوض  
ان البغووط الع حشووط ال ووبشرط ةر ووك المشووط اارووط م ن الووض م نوومان مقوودةهض   هوو  الم ووشبط 

نَّ ال ماعك لشقة   بشنوض عرشعوضم  ن المقشدة لبةماصك ما ةصضك مالة ضال  حشن  حنضيهض  ما 
ن ش     ن مس  حنض  الع محط انةرض ال  إلشهض  ماقة اره  إشضالض  ماوشرضن ح د ةهض  بر 
العلوووض  مالةماصوووك مالةعحشووو   ووون ال نووو  العبرووو  مالة نشوووضل القدش وووط م روووض شعووود  ووو  

 رخةبف رعض ل القشضة 

ن م ووو  البغوووط الع حشوووط ال وووبشرط  ووو  الم ووول   لووورإ ةخووومة مالووو  القض ووو ما 

  شض ووط م وو  لشةلبووك الرخةب ووط    لض الووض  وو  مالهمشووط ال ووشضدة رع نووط اارووط عضنووك

صووودا  مصووو شقط  ما وووقط لغمشوووط ش وووحل هلووو  نبوووه   حقشوووب لبةن شوووه ربوووة  ة ووو ش  ما 
مشماعووه رووض ةبق ووه  شض ووط ال نضيشووط البغمشووط ما ةدماعشووط البغمشووط روون القشووف مالعووم  

ل وبشرط  و  الةعبوش  العوضرع  مالحقوب ححقعك البغوضل ااعنحشوط رقوك البغوط الع حشوط ا
العبرووو  مالة نشوووضل القدش وووط  الوووها رووون نضقشوووط مرووون نضقشوووط  خووو ئ إقوووعك العضرشوووضل 
الرخةب ووط رقووك الع حشووط ال ووبشرط  وو  رخةبووف رعووض ل القشووضة ال  ض شووط ما عةرض شووط 

 مال شض شط 

مانلع ووضم روون هلوو  نبووه  محرنض ووحط روو م   ع ووشن  ضرووضم  بوور ةأ ووشس رعروو  
الع حشووط اا دنوو     وود  ووو   رعبوووس الرعرووو   وو  عب وووةه الرنع ووودة  وو  ال ووضح  البغووط 

الو الرما م ال ضدس     رون  وه  نش وضن 7231    رن  ه   حش  اامك  نط 
   ضرووضم لبغووط الع حشووط  وو  اا دن  ة ووم   شووه 3001الووو 7231  ا ةحووض   ووض  3002

ةعبوووووش  العوووووضل  مال  ض وووووط الووووومةا ال مالر   وووووضل العضروووووط    وووووشرض مةا ال الة حشوووووط مال
ماو ووووع  ما  ةصووووضد  معرشوووو  ر   ووووضل الرعةروووو  الروووودن   حضان وووولط مالم ووووضيك 
ماآللشووضل الرنض ووحط وحوو اة رنضنووط البغووط الع حشووط  وو  الرعةروو   ما  ةووةاة حض ووةعرضلهض 
 وو  عرشوو  رعووض ل القشووضة   ووةعضدة دم الووض اللبشعوو   وو  ر وو م  اارووط النه ووم  

 مالق ض   
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هها ال  ا   لوف الرعرو  لعنوط ةق وش شط لد وداد لب عضلشوضل البغمشوط مةق ش ضم ل 
  ح يض ووط  يووشس الرعروو  اا ووةضه الوودنةم   حوود النوو ش  خبش ووط  3001مال  ض شووط  ووض  

 م  مشط:

 اا ةضه الدنةم  إ قم  قرد   قضن

 اا ةضه الدنةم   حد العةشة الدم  

 اا ةضه الدنةم  إح االش  ةشد النشعن 

 نةم   حد البلشف   حشضلاا ةضه الد

 اا ةضه الدنةم   حد القرشد ال عل  اارشن العض  لبرعر 

اعةرعوول البعنووط  وودة اعةرض ووضل  نض  وول  شهووض ال عضلشووضل البغمشووط مال  ض شووط  
 الة  ة ض د    إنعضل الها ال  ا   مخبصل إلر اآلة :

 أواًل:    مجمع اللغة العربية األردني

 حشووووط اا دنوووو   بوووور إحوووو اة الووووها القوووودب   ةنصووووك عهوووومد رعروووو  البغووووط الع
 مهل  رن خعك اآلة :

إ  ووووضك رووووهن ال إلوووور عرشوووو  العهووووضل الرعنشووووط لحشووووضن  الرشووووط إ ووووعن  ووووض   - 
   ضروووووضم لبغوووووط الع حشوووووط  محشوووووضن دم  الع حشوووووط  ووووو  ةنرشوووووط الرعةرووووو  3001

  شض شضم م  ض شضم م برشضم م ن شضم ما ةصضدشضم ماعةرض شضم مق ض شضم 

دملوووووط  يوووووشس الووووومة ا  ح وووووأن ة  وووووضنمن البغوووووط الع حشوووووط ة إ  وووووضك روووووهن ة إلووووور  -ك
ووووض 7990الووووه  ة وووود  حووووه رعروووو  البغووووط الع حشووووط اا دنوووو  رنووووه  ووووض      ملرَّ

 ُشقك إلر الرعبس النشضح  
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  ووووووود ل وووووووض ال ماةصوووووووض ل رووووووو  العهوووووووضل ال  ووووووورشط مالعضروووووووط رووووووون  عوووووووك  -ج
   ضروووووووووضم لبغوووووووووط 3001ةم وووووووووش  الهووووووووودف مالغضشوووووووووط رووووووووون ا ةحوووووووووض   وووووووووض  

ض ةل قوووووووووه ر   وووووووووضةه  مالعوووووووووضربمن  شهوووووووووض رووووووووون الع حشوووووووووط  مرنض  وووووووووط رووووووووو
ر وووووووونعل لغمشووووووووط  مالعرووووووووك  بوووووووور ةقدشوووووووود الووووووووه  الر وووووووونعل مم وووووووو  

 القبمك الرنض حط لهض 

  وووووود ل ووووووض ال روووووو  روووووودش   الة حشووووووط مالةعبووووووش  محعووووووة الر وووووو  شن الة حوووووومششن  -د
مالرعبرووووووووشن لعة ووووووووضم  بوووووووور م وووووووو  حوووووووو ارع هال ر ووووووووةمئ  ووووووووضك  لعووووووووهك 

  ما ووووووةعرضلهض حصووووووم ة  ووووووبشرط  االةرووووووض  الرعبرووووووشن ماللبحووووووط حضلبغووووووط الع حشووووووط
 ووووووو  روووووووض شعبرووووووومن مشةعبرووووووومن مش ووووووو  من مشنةحووووووومن مشةقووووووود من   ووووووو  ا  وووووووط 
الصووووووف مخووووووض ج ا  ووووووط الصووووووف  م ن ة وووووومد  شض ووووووط  ن نووووووك رعبوووووو  الووووووم 
رعبوووووو  لغووووووط  منووووووهل  ةن ووووووشل اوها ووووووط الرد  ووووووشط  مرعووووووعل القووووووضيل  وووووو  
الرد  ووووووط  م ن ش وووووو ف رعبرووووووم البغووووووط الع حشووووووط  بوووووور ةبوووووو  الرنض وووووول  م ن 

 بوووووور ا ووووووةعرضك البغووووووط الع حشووووووط ال ووووووبشرط  منووووووهل  العرووووووك  بوووووور شق صووووووما 
م ووووووووو  حووووووووو ارع لبر وووووووووضح ضل اوحدا شوووووووووط  ووووووووو  ال وووووووووع  مالخلضحوووووووووط منةضحوووووووووط 
الر وووووض ل مال صوووووط ال صوووووش ة  مة ووووودش  رنض ووووو،ل رضدشوووووط مرعنمشوووووط لبرحووووود شن  
منووووهل  او ووووعن  وووون ر ووووضح ضل لة وووودش   ووووعض   م   وووومرضل روووون إحوووودا ضل 

حشووووط ةر ووووك المشووووط اارووووط  م رووووة مقوووودةهض   اللبحووووط  ةعحوووو   وووون  ن البغووووط الع  
ملغوووووط   شووووودةهض  مالعروووووك  بووووور ةأ وووووشس نوووووضد لبخلضحوووووط حضلبغوووووط الع حشوووووط  ووووو  

 نك رد  ط 

إ ضروووووووط رعوووووووض ة لنةوووووووك الرعرووووووو   ووووووو  العضرعوووووووضل مالرقض هوووووووضل ماالمشوووووووط  الو
 بوووووور ر ووووووةمئ الرربنووووووط م ووووووم ح نووووووضرع خووووووض  حووووووهل   م ن ش ووووووم  الرعروووووو  

  ووووووض  حهوووووض رع  وووووه   م إلوووووور ححالووووودا  رن وووووم اةه الوووووه  إلوووووور العهوووووضل الةووووو  
 الرنةحط العضرط    نك رقض هط رن رقض هضل الرربنط 
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 تفعيل لجان المجمع الدائمة:

ةعروووووك لعوووووضن الرعرووووو  الدايروووووط  بووووور ةشوووووضدة  ن ووووولةهض  مالقووووو    بووووور  
   ووووووووو  نوووووووووك رعوووووووووض ل 3001ةن شوووووووووه خلووووووووول  ربهوووووووووض ال ووووووووونمشط لعوووووووووض  

 اخةصضصهض  مرنهض:

 لجنة اإلعالم: .1

ها شوووووط ةعروووووك لعنوووووط او وووووع   بووووو - ر   ووووود نووووودمال مل وووووض ال ةب ضةشوووووط ما 
  مةعرووووووك  بوووووور م وووووو  خلووووووط رةنضربووووووط لةن شووووووهالض  3001 وووووو   ووووووض  

   3001 بر  ن شحد  العرك  شهض رلب   ض  

الةن وووووووشم مالةعوووووووضمن رووووووو  إقووووووودئ الصوووووووقف الرقبشوووووووط الشمرشوووووووط و  وووووووضل    -
الرعوووووضك إلووووور  ن ة ووووود  ر وووووض ل   وووووحم شط  ووووون  الرشوووووط البغوووووط الع حشوووووط 

لعبرشوووووط  ووووو  حنوووووض  الرعةرووووو  الع حووووو  ماو وووووعر    الدشنشوووووط مال مرشوووووط ما
مدم الوووووووض  ووووووو  الر وووووووض نط ال ض بوووووووط  ووووووو  الق وووووووض ة اون وووووووضنشط  ووووووودشرهض 
قعلهووووض رنضنهووووض العيووووم حهووووض  وووو   مقوووودش هض  مالعرووووك  بوووور اقة ارهووووض ما 

 رخةبف رعض ل قشضة  رةنض العبرشط مالعربشط 

 إصوووووودا  رلحووووووم  حعنوووووومان ة رعروووووو  البغووووووط الع حشووووووط اا دنوووووو   وووووو   ع ووووووشن  -
  ضرضم ة 

 لجنة الندوات والمحاضرات: .7
ةعرك لعنط الندمال مالرقض  ال  بر م   خلط  رك لهض لعض  

    مةة رن:3001   ةحد  رلب   ض  3001



 320 

  وووود نوووودمال مرقض وووو ال  داخووووك الرعروووو  مخض عووووه  حضلةعووووضمن روووو     ووووض   - 
البغوووووط الع حشووووووط  وووووو  العضرعووووووضل ال  ووووورشط مالخضصووووووط   وووووو  رعووووووضك خدرووووووط 

 ل الر ووووووونعل الةووووووو  ةماعوووووووه البغوووووووط الع حشوووووووط رووووووون البغوووووووط الع حشوووووووط  ملووووووو
الوووووداخك مالخوووووض ج  مةقدشووووود الوووووه  الر ووووونعل  ما ةووووو ال القبووووومك الرنض وووووحط 
لهوووووووض  ووووووو  إلوووووووض  ةعبووووووو  البغوووووووط الع حشوووووووط مةعبشرهوووووووض ما  وووووووض ط ا وووووووةعرضلهض  

ة ضن رهض اةهض   ما 

  إلووووووور إحووووووو اة  الرشوووووووط 3001 ن شمعوووووووه الرم ووووووو  ال  وووووووض   لبرعرووووووو  لعوووووووض   -ك
لبغوووووووط الع حشوووووووط  م ن شصووووووود  نةوووووووضك الوووووووها    ضروووووووضم 3001ا ةحوووووووض   وووووووض  

الرم وووووو   بوووووور ا ةحووووووض   نووووووه نةووووووضك خووووووض   م ررةووووووضة حرنض ووووووحط روووووو م  
  ع شن  ضرضم  بر ةأ شس رعر  البغط الع حشط اا دن  

 لعنط الرعبط :  2

ةعرك لعنط الرعبط  بر إصدا   دد خض   م ررةضة رن   داد 
 الرعر    حرنض حط ر م   ع شن  ضرضم  بر ةأ شس 3001الرعبط  ض  

 
 لجنة التأليف والترجمة: .4

ةعرووووووك البعنووووووط  بوووووور ةن شووووووه ر وووووو م ضةهض الووووووما دة  وووووو  خلووووووط  ربهووووووض لعووووووض  
  حرنض ووووووووووحط روووووووووو م  3001  لةصوووووووووود  الووووووووووه  الر وووووووووو م ضل  ووووووووووض  3002

  ع شن  ضرضم  بر ةأ شس الرعر  
 لجنة التراث: .5

ةقوووووووو   لعنووووووووط الةوووووووو اب  بوووووووور ا نةهووووووووض  روووووووون ةق شووووووووم نةووووووووضك ال عقووووووووط 
صوووووودا   حرنض ووووووحط روووووو م   ع ووووووشن  ضرووووووضم  بوووووور ااندل ووووووشط  حوووووون العوووووو ما  ما 

 ةأ شس الرعر  
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ةعرووووووووك لعنووووووووط الرصوووووووولبقضل  بوووووووور إصوووووووودا  رععوووووووو  رةخصوووووووو   وووووووو    2
الرصوووووووولبقضل  وووووووو     ق ووووووووك ةوووووووو ا  رنض ووووووووحضم وصوووووووودا   حرنض ووووووووحط روووووووو م  

  ع شن  ضرضم  بر ةأ شس الرعر  

  وووووووود روووووووو ةر  الةع شووووووووك القووووووووضد    وووووووو   وووووووو  رعروووووووو  البغووووووووط الع حشووووووووط   1
هلووووووو  حووووووود مة رووووووون الرنهروووووووط الع حشوووووووط لبة حشوووووووط    م 3001اا دنووووووو   وووووووض  
 مال  ض ط مالعبم  

 

 السلطة التنفيذية )مجلس الوزراء( ثانيًا:

ال وووووبلط الةن شهشوووووط الوووووو  العهوووووط ال  وووووورشط الر ووووو ملط  وووووون ةلحشوووووم د ووووووةم   
الرربنوووووووووووط اا دنشوووووووووووط الهض ووووووووووورشط  مال ووووووووووومانشن ماانهروووووووووووط ال وووووووووووضحلط لبر   وووووووووووضل 

ط  ملوووووها ة  وووووك روووووهن ة إلووووور دملوووووط  يوووووشس ال  ووووورشط مالعبرشوووووط مالةعبشرشوووووط ماانضدشرشووووو
الوووومة ا  حهووووها القوووودب الرهوووو   شحووووشن  شهووووض رووووض ةماعهووووه البغووووط الع حشووووط روووون ةهرووووش  
حعضدالوووووض  ووووون دم الوووووض  لووووودم الض  ووووو  ن شووووو  رووووون الوووووه  الر   وووووضل ال  ووووورشط مالعضروووووط  ما 
ال يش وووووووو   وووووووو  صووووووووشضاط  نوووووووو  اارووووووووط  ما ةحض الووووووووض م ووووووووشبط الةماصووووووووك ما ةصووووووووضك 

قوووووم  ال يش وووووو   ووووو  ةقدشووووود المشةهووووووض ممقووووودةهض  ملووووووها ال يش وووووشط حوووووشن  حنضيهووووووض   مالر
 ووووحن العنضشووووط حهووووض مالق ووووضه  بشهووووض م  ضشةهووووض لشمعووووك ة عشووووك ة ووووضنمن البغووووط الع حشووووطة 

     وووووومة حرووووووض الووووووم 7990الووووووه  ة وووووود  حووووووه الرعروووووو  لدملووووووط  يووووووشس الوووووومة ا   وووووونط 
رعروووومك حووووه  وووو  ن شوووو  روووون دمك العووووضل  الةوووو  ةقةوووو   لغةهووووض مةقووووض ه  بوووور المشةهووووض  

ط  يوووووشس الووووومة ا  ةعرشروووووضم إلووووور عرشووووو  ر   وووووضل الدملوووووط ال  ووووورشط م ن شمعوووووه دملووووو
مالعضروووووط لبعروووووك  بووووور ةعشوووووشن رقووووو  شن لغووووومششن ل  ووووو  الر وووووةمئ البغوووووم  لب  وووووضيك 
مالرنضةحوووووضل ال  ووووورشط  م ن شبةوووووة  الر ووووو ملمن ال  ووووورشمن حض وووووةعرضك البغوووووط الع حشوووووط 

ال ال ووووووبشرط  وووووو  الرعووووووضلس ال  وووووورشط مالرقض ووووووك ال  وووووورشط مالدملشووووووط م وووووو  الروووووو ةر  
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مالنووووووووووودمال مالب وووووووووووض ال محووووووووووو ارع الةم شوووووووووووط ال شض وووووووووووشط ما  ةصوووووووووووضدشط مالةعبشرشوووووووووووط 
 ما عةرض شط مالخدرضةشط ماش الض 

 
 السلطة التشريعية: ثالثًا:

رعب وووووووض  اا شوووووووضن مالنوووووووماكن مدم الروووووووض  ووووووو  ال  ضحوووووووط  بووووووور القنمروووووووط  مةلحشوووووووم 
الد وووووووةم   شروووووووض شةعبوووووووم حضلروووووووضدة ال ضنشوووووووط رووووووون الد وووووووةم   منصوووووووهض: ةدشووووووون الدملوووووووط 
او وووووووووووع   ملغةهوووووووووووض الع حشوووووووووووطة  مق هروووووووووووض  بووووووووووور اةخوووووووووووضه اوعووووووووووو ا ال العةروووووووووووط 

  ةصوووووووووووودا   ووووووووووووضنمن البغووووووووووووط الع حشوووووووووووووط الووووووووووووه  ة ووووووووووووود  حووووووووووووه الرعروووووووووووو  حةووووووووووووض ش        
  إلوووووووووووور القنمرووووووووووووط  مة عشووووووووووووك الة وووووووووووو شعضل مال وووووووووووومانشن ماانهرووووووووووووط 7990 1 79

قعلهووووووض رنضنهووووووض العيووووووم  الخضصووووووط  حقرضشووووووط البغووووووط الع حشووووووط مالرقض هووووووط  بشهووووووض  ما 
ض  ووووو  ر   وووووضل الدملوووووط ال  ووووورشط مالعضروووووط  الةعبشرشوووووط ماانضدشرشوووووط  م ن شبةوووووة  حهووووو

عرشووووووو     وووووووض  رعبوووووووس ااروووووووط حض وووووووةعرضك البغوووووووط الع حشوووووووط ال وووووووبشرط ةقووووووول  حوووووووط 
 رعبس اارط 

 مؤسسات الدولة الرسمية والعامة والتعليمية واألكاديمية: رابعًا:

 مةا ة الة حشط مالةعبش   - 

 وع ا ال مال عضلشضل لةق شم اآلة :ةعرك اله  المةا ة  بر اةخضه ا

الةعرووووش   بوووور الروووودا س لحشووووضن  الرشووووط  وووو ا  رعبووووس رعروووو  البغووووط الع حشووووط   7
حووووو اة 3001اا دنووووو  حض ةحوووووض   وووووض      وووووض  البغوووووط الع حشوووووط  ووووو  اا دن  ما 

 الرشوووووط البغوووووط الع حشوووووط لغوووووط ال ووووو  ن النووووو ش   ووووو  ال  ض وووووط الع حشوووووط مالق وووووض ة 
 الع حشط او عرشط 
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الصووووووحضقشط الشمرشوووووط  وووووو  عرشوووووو  رووووودا س الرربنووووووط   وووووو  ةن وووووشل النبرووووووضل   3
الرم وووووووم ضل الةووووووو  ةعضلعهوووووووض  حبغوووووووط   حشوووووووط  وووووووبشرط  حح ووووووو اف رعبرووووووو  

 البغط الع حشط 

نووووودك عرشووووو  الرعبروووووشن  ووووو  الرم وووووم ضل الرد  وووووشط الرخةب وووووط  حض وووووةخدا    2
البغوووووط الع حشوووووط ال وووووبشرط  مةعنوووووك البهعوووووط العضرشوووووطن  ووووو  الةووووود شس الشووووومر  

    عرش  الرم م ضل 

ك عرشوووووو  الروووووودا س وصوووووودا  رعبووووووط رد  ووووووشط دم شووووووط  ةصوووووود  حبغووووووط نوووووود  2
  حشووووووووط  ووووووووبشرط  مةروووووووومك روووووووون صووووووووندمم الةح  ووووووووضل الرد  ووووووووشط  مةعنوووووووور 

 ح  ضشض البغط ماادك مالعبم  القدش ط  مةمة   بر  م   ردئ 

 روووووك  نووووون خوووووض  حضلبغوووووط الع حشوووووط  ووووو  رنةحوووووط الرد  وووووط  شعنووووور حضلنةوووووك   2
ش ضم  وووووون البغووووووط الع حشووووووط  مالرعووووووعل البغمشووووووط ماادحشووووووط الةوووووو  ةصوووووود  قوووووود

 م  ضشضالض م  ضلشك ةد ش هض 

إن ووووووض  عووووووضيةة  رةشووووووط  ريووووووط دشنووووووض  روووووو عمن حض وووووو  عووووووضيةة البغووووووط الع حشووووووط     2
ا  ووووك ر ووووضك  م حقووووب ةم وووو  لووووه رماصوووو ضل خضصووووط   وووو  نووووك رد  ووووط 

 ا  ك لضلك ش مة حضلعضيةة 

 مةا ة الةعبش  العضل  مالعضرعضل ال  رشط مالخضصط: -ك

 ةعبش  العضل   بر اآلة : ن ةعرك مةا ة ال  

قووووب العضرعووووضل اا دنشووووط ال  وووورشط مالخضصووووط  بوووور خدرووووط البغووووط الع حشووووط   7
قعلهوووووض رنضنهووووض العيوووووم حهووووض  م ووووم روووووض نصوووول  بشوووووه  مالق ووووضه  بشهووووض  ما 
 مانشنهوووووووووووض م نهرةهوووووووووووض  م  ووووووووووود النووووووووووودمال مالرووووووووووو ةر ال مةمعشوووووووووووه لبحوووووووووووط 
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إلووووور الد ا ووووضل العبشووووض  ووووو     ووووض  البغوووووط الع حشووووط إلوووور  ن ةمعوووووه حقووووم ه  
 رض شماعه البغط الع حشط رن ةقدشضل مر نعل لغمشط رعضص ة 

م وووو  عووووضيةة رضلشووووط  رةشووووط   ع ووووط   ف دشنووووض ن  وووو  نووووك عضرعووووط اق وووون   3
  3002نةوووووووووضك  برووووووووو  شةووووووووو ع  إلووووووووور البغوووووووووط الع حشوووووووووط خوووووووووعك  وووووووووضر  

    شص ف رن رماةنط الحقب العبر     العضرعط 3001

ض  لنووووك  ل مقووووط دنةووووم اة إ لووووض  رنض ووووأة رضلشووووط ر وووودا الض  ع ووووط   ف دشنوووو  2
 ووووووووو  الرعوووووووووض ل العبرشوووووووووط  شة عرهوووووووووض صوووووووووضقحهض إلووووووووور البغوووووووووط الع حشوووووووووط 

 مشن  الض 

ةخصووووووووش  عووووووووضيةة مةا ة الةعبووووووووش  العووووووووضل   وووووووونمشضم   ع ووووووووط   ف دشنووووووووض ن   2
ا  ووووووووك نةووووووووضك ر لووووووووف  م رةوووووووو ع  إلوووووووور البغووووووووط الع حشووووووووط  وووووووو  العبووووووووم  

 الرعضص ة خعك ال نمال ال عب الرض شط 
 

 مةا ة ال  ض ط: ج  

ع وووووووووووود مةا ة ال  ض ووووووووووووط روووووووووووو ةر ام  ضرووووووووووووضم لبغووووووووووووط الع حشووووووووووووط شوووووووووووود ر إلشووووووووووووه ة  7
الرةخصصوووووومن  وووووو  البغووووووط الع حشووووووط حضلةعووووووضمن روووووو  رعروووووو  البغووووووط الع حشووووووط 
اا دنوووو  م   ووووض  البغووووط الع حشووووط  وووو  العضرعووووضل اا دنشووووط لحشووووضن دم  البغووووط 
الع حشووووووط مةع شووووووك الةعبووووووش  العووووووضرع   وووووو  الر وووووو م  النه ووووووم  الرعضصوووووو  

 لألرط 

نم  ش وووورك  ضيرووووط حأ وووورض  النةووووك الةوووو  ةن وووو   وووونمشضم إصوووودا  نةووووضك  وووو  3
 ووووووووووو  اا دن  ووووووووووون البغوووووووووووط الع حشوووووووووووط  منوووووووووووهل   ل مقوووووووووووضل الرضع وووووووووووةش  

 مالدنةم اة 
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 روووووك عوووووضيةة حض ووووو  مةا ة ال  ض وووووط  ووووونمشضم اق ووووون نةوووووضك حضلبغوووووط الع حشوووووط   2
شعوووووووضلع رم وووووووم ضم ررشوووووووةام ةخةوووووووض   مةا ة ال  ض وووووووط  مشخووووووود  ال  ض وووووووط الع حشوووووووط 

 عضص ة مدم الض    القشضة الر

 وسائل اإلعالم: د.

ةبةووووووة  م ووووووضيك او ووووووع  الر يشووووووط مالر وووووورم ط مالر وووووو م ة حض ووووووةعرضك البغووووووط   7
الع حشووووووط ال ووووووبشرط  شرووووووض ةحووووووب مةووووووهش  مةن وووووو    محووووووحح اة دم الووووووض  وووووو    وووووو  
ر ووووةمئ اادا  البغووووم  لوووودئ  ووووضرعشهض مر ووووضالدشهض روووون  حنووووض  الع حشووووط حرووووض 

 ة دره رن ح ارع رخةب ط حبغط   حشط  بشرط 

ش   بوووووور الرووووووهشعشن مالرووووووهشعضل  وووووو  اوها ووووووط مالةب ةشوووووومن حض الةرووووووض  الةعروووووو  3
حضلبغوووووووط الع حشوووووووط ال وووووووبشرط  شروووووووض ش درمنوووووووه رووووووون ن ووووووو ال إخحض شوووووووط مةقبشوووووووك 

 لألخحض    مالندمال ال  ض شط 

ةصووووووورش  دم ال لغمشوووووووط  ووووووو  اوها وووووووط مالةب ةشووووووومن حضلةعوووووووضمن رووووووو  رعرووووووو    2
حشوووووووووووووط البغوووووووووووووط الع حشوووووووووووووط اا دنووووووووووووو   ل  ووووووووووووو  ر وووووووووووووةمئ اادا  حضلبغوووووووووووووط الع  

 ما ةخدارهض    عرش  الرشضدشن الةعبشرشط مال  ض شط ما  ةصضدشط 

ا لةووووووووةا  حضو عنووووووووضل مالوووووووود ضشضل  وووووووو  اوها ووووووووضل الر وووووووورم ط مالر يشووووووووط   2
حض ووووووةخدا  البغووووووط الع حشووووووط ال ووووووبشرط ملووووووشس حضلبغووووووط ااعنحشووووووط  م البهعووووووضل 

 العضرشط 

 إن ض  عضيةة  نمشط  رةشط ا  ك رهش  حضلبغط الع حشط ال صشقط   2

مةا ة الصوووووووونض ط مالةعووووووووض ة مدم الووووووووض  وووووووو  ا لةووووووووةا  حضلة وووووووو شعضل الخضصووووووووط  الو
حووووووووووضقة ا  البغووووووووووط الع حشووووووووووط  وووووووووو    وووووووووورض  الرقووووووووووضك الةعض شووووووووووط مال وووووووووو نضل 

 ماا مام الةعض شط النح ئ ماش الض    الرربنط اا دنشط الهض رشط 
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مةا ة الحبووووووودشضل مال ووووووو من ال  مشوووووووط م رضنوووووووط  روووووووضن النحووووووو ئ مدم الروووووووض  ووووووو   -م
 شعضل ح ووووووأن ة وووووورشط رووووووض شةحعهووووووض روووووون ر   ووووووضل مرقووووووضك ا لةووووووةا  حضلة وووووو

 ةعض شط حضلبغط الع حشط 

مةا ة اام ووووووووضف مال وووووووو من مالر د ووووووووضل او ووووووووعرشط مدم الووووووووض  وووووووو  خدرووووووووط  -ة
البغووووووط الع حشووووووط ما  ووووووع   ووووووأنهض  مقووووووب  حنضيهووووووض  بوووووور ةعبرهووووووض   ةحضلهووووووض 
حع شوووودة اارووووط  م ن ةعبرهووووض شر ووووك رلبحووووضم روووون رلضلووووك الع شوووودة  مهلوووو  روووون 

ط الر وووووووووعد ال ضيروووووووووط  بووووووووور الخلضحوووووووووط مالوووووووووم ه ماو  وووووووووضد خوووووووووعك   وووووووووضل
مالةوووووووود شس مالعرووووووووك  بوووووووور   وووووووو  ر ووووووووةمئ اادا  البغووووووووم  لوووووووودئ العووووووووضربشن 

  شهض  محخضصط خلحض  العر  مردش شط الم ه ماو  ضد 

 
 مؤسسات المجتمع المدني: خامسًا:

ة ووووووم  ر   ووووووضل الرعةروووووو  الروووووودن   روووووون  قووووووةاك   من ضحووووووضل   مالشيووووووضل  
النةووووووضك ماةقووووووضد النةووووووضك م احلووووووط اادك او ووووووعر  ماش الووووووض معرعشووووووضل  م احلووووووط 

    اا دن حدم الض    ا الةرض  حضلبغط الع حشط ال بشرط رن قشب:

 الرخضلحضل مال  ضيك  7

ن نووووووضن   حوووووود   3 إصوووووودا  الن وووووو ال مالنةشحووووووضل حضلبغووووووط الع حشووووووط ال ووووووبشرط  ما 
 رووووون البغوووووط اونعبشةشوووووط  ةوووووأة  ةضلشوووووض حعووووود البغوووووط الع حشوووووط  ووووو  الة ةشوووووك  م ووووو 

 عرش  ااقماك ةنمن الصدا ة لبغط الع حشط 

 روووووك نووووودمال مرقض ووووو ال  ووووون  الرشوووووط البغوووووط الع حشوووووط  ووووو  رعوووووضك  روووووك   2
ر   ووووووضل الرعةروووووو  الروووووودن   مالر ووووووض نط ال ض بووووووط  وووووو   ن وووووولةهض ال  ض شووووووط 
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ماادحشووووووووووط مالعبرشووووووووووط مال شض ووووووووووشط ما  ةصووووووووووضدشط ما عةرض شووووووووووط ماون ووووووووووضنشط 
    ضرضم لبغط الع حشط 3001وح اة  ض  

ن رعروووو  البغووووط الع حشووووط اا دنوووو  لشعوووو ك  وووون ا ووووةعداد  لحووووهك نووووك عهوووود  ما 
ررنووووون حضلةعوووووضمن رووووو  الووووومةا ال مالر   وووووضل العضروووووط مالخضصوووووط  رووووون  عوووووك ععوووووك 

 ضرووووووضم رةرشووووووةام لبغووووووط الع حشووووووط  لغووووووط ال وووووو  ن النوووووو ش  مالقوووووودشب النحووووووم   3001 ووووووض  
 ال  شف  لغط الق ض ة الع حشط او عرشط  مالبه الرم م لنك خش  
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 المؤتمرات والندوات والمحاضرات

                     الرووووووووووو ةر  ال ووووووووووونم  الخوووووووووووضرس لرعرووووووووووو  البغوووووووووووط الع حشوووووووووووط  ووووووووووو  در وووووووووووم
 ض   اا ةضه الدنةم   حد الن ش  خبش ط  يشس الرعر   و  الرو ةر  ال ونم  

ة ووو شن  33-30الخوووضرس لرعرووو  البغوووط الع حشوووط  ووو  در وووم  ووو  الرووودة رووون 
م وووود نووووضن رم ووووم  الروووو ةر  ةالبغووووط الع حشووووط  وووو   صووووو     3002ال ووووضن  

 الرعبمرضةشطة م د ا ةرك الر ةر   بر   حعط رقضم  ال :

 البغط الع حشط مرعةر  الرع  ط  -

 البغط الع حشط مة ضنط الرعبمرضل  -

 البغط الع حشط مال عمة ال  رشط  -

 الرقةمئ الع ح   بر ال ضحنط  اونة نلن  -

 ش  خبش ووط  يووشس الرعروو   وو  الووها الروو ةر  حق ووضم م وود  اا ووةضه الوودنةم   حوود النوو
وووووودة مرعةروووووو  الرع  ووووووط  وووووو  ال وووووو ن القووووووضد   حعنوووووومان  رعروووووو  البغووووووط الع حشووووووط ةالرمقَّ

 مالع  شنن 
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 أعضاء عاملون في مجمع اللغة العربية

صد ل او ادة الربنشط ال ضرشط حضلرما  ط  بر   ا  رعبس رعرو  البغوط الع حشوط 
 ووضربشن  وو  الرعروو   مهلوو  ا ووةنضدام اقنووض  الرووضدة  اا دنوو  حةعشووشن   وو ة    ووض 

   ن رن  ضنمن رعر  البغط الع حشط اا دن  9 

 ماا  ض  ال :

 رعضل  اا ةضه الدنةم  خضلد الن ن   -7

 اا ةضهة الدنةم ة   ئ  ح  العش   -3

 اا ةضه الدنةم   حد  ال ضد   ضحد  -2

 اا ةضه الدنةم  شم ف حنض   -2

 ةشط اا ةضه الدنةم   رش   ةش -2

 اا ةضه الدنةم  رقرد إح االش  قم   -2

 اا ةضه الدنةم   ةق  ربنضم   -1

 اا ةضه الدنةم   رش  الد مح   -1

 اا ةضه الدنةم  عع    حضحنط  -9

 الدنةم   مدة  حم  مدة -70
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 رسائل الدكتوراه والماجستير

ق صضم رن الرعر   بر الةعضمن مالةن وشم رو  الر   وضل العبرشوط ماانضدشرشوط  
هض العضرعووط اا دنشووط    وود ةروول  وو   ض ووط النوودمال مالرقض وو ال  وو  م بوور    وو

 الرعر  رنض  ط  ال  ضيك اآلةشط:

                 وووووووووووضلط دنةوووووووووووم اة  ر دروووووووووووط رووووووووووون اللضلحوووووووووووط  ضلروووووووووووط رقرووووووووووود العبشروووووووووووضل  
م نمانهض ة  رضك رعر  البغط الع حشط اا دنو  البغمشوط مالنقمشوطة     حح و اف 

   30/1/3002اد  مهل  شم  اا ةضه الدنةم  رقرد ق ن  م 

                       ووووووووووووووضلط ر درووووووووووووووط روووووووووووووون اللضلووووووووووووووك  ووووووووووووووع  الوووووووووووووودشن ةنوووووووووووووو  رم ووووووووووووووور  
م نمانهووووووووووض ةالصووووووووووم ة ال نشووووووووووط  وووووووووو   ووووووووووع  ن ووووووووووضع ة  حح وووووووووو ف الوووووووووودنةم                

   32/1/3002شض شن  ضش   مهل  شم  

                    وووووووووووضلط رضع وووووووووووةش  ر دروووووووووووط رووووووووووون اللضلحوووووووووووط  ضلروووووووووووط رقرووووووووووود العرووووووووووو  
انهووض ةالخلووضك مالر ضصوود: او ووعن الصووق    نرمهعووضمة حح وو اف الوودنةم   نم 

   9/1/3002نهضد الرم ر  مهل   شم  

  وووضلط ر دروووط رووون اللضلحوووط  وووهش  إحووو االش   وووشف   نمانهوووض ةالهوووضال ة البغمشوووط  
مرنوووووووووووووضالع مصووووووووووووو هض مة  وووووووووووووش الض  القوووووووووووووهف  ووووووووووووو  الع حشوووووووووووووط  نرمهعوووووووووووووضمة                  

   70/1/3002مهل  شم  

 ر درط رن اللضلوك  ةشحوط شم وف القحض ونط   نمانهوض ةال مايو   شض وشضم:    ضلط
رووووو نس الووووو ةاة  نرمهعوووووضمة  حح ووووو اف اا وووووةضه الووووودنةم              رقرووووومد 

   2/1/3002ال ر ة   مهل   شم  
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                             ووووووووووووووووووضلط ر درووووووووووووووووووط روووووووووووووووووون اللضلووووووووووووووووووك  حدالبووووووووووووووووووه  روووووووووووووووووو  الخلشووووووووووووووووووك  
ضل اللضال  ملوض ة  حح و اف الودنةم  شض وشن  نمانهض ةالن شع البغم      ماش

   7/1/3002 ضش  مهل   شم  

  ضلط ر درط رن اللضلك  هد رععك العةشح    نمانهض  ةحنض  العربوط ال عبشوط  
 وو   ووم ة  اانحشووض  مالقووعة  حح وو اف الوودنةم                          حوود 

    2/1/3002الن ش  القشض    مهل  شم  

 لضلحط  نض  ال ععن   نمانهض ةاا لم ة     ماشوضل نعشوك   ضلط ر درط رن ال
   1/1/3002  مهل  شم  رق مهة  حح  اف الدنةم  إح االش  خبشك

  وووضلط ر دروووط رووون اللضلوووك رقرووود إحووو االش  خضلووود الخمعوووط   نمانهوووض ةةعبشوووضل  
الرنوضن  وو  ال وو د القنووضي  العحض وو ة حح و اف الوودنةم  شض ووشن  ووضش   مهلوو  

   1/1/3002شم  

 ضلط ر دروووط رووون اللضلحوووط د ووود النضصووو   حعنووومان ة الر ضروووضل: د ا وووط  ووو    ووو
الووون  ال  وووض   مالحنشوووط ال ووو دشطة حح ووو اف اا وووةضه الووودنةم  رقرووومد ال ووور ة  

   70/1/3002مهل                شم  

   ووضلط ر درووط روون اللضلووك  رووضد الووةشن    نمانهووض ة حووم ال ووعمد مرنهعووه  وو  
لع ك ال بش  إلور رةاشوض ال و  ن النو ش   ااعوةا  النقم رن خعك ة  ش   إ  ضد ا

الع وو ة ااملوور روون ال وو  ن النوو ش   نرمهعووضمة حح وو اف الوودنةم  شض ووشن  ووضش   
   39/70/3002مهل  شم  

  وووووضلط ر دروووووط رووووون اللضلوووووك  حدالبوووووه الخعشبوووووط   نمانهوووووض ةنماصوووووك ال عوووووك  
ة  مهلو  الر ض   حشن الةنهش  ما  ةعرضكة حح  اف الدنةم  إ رض شك  رضش  

   3002 77 2شم  
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   ووضلط رضع ووةش  ر درووط روون اللضلحووط  ضلشووط  نووم  الصوو د  حح وو اف الوودنةم  
   2/73/3002إح االش  خبشك  مهل  شم  

 

  ووضلط ر درووط روون اللضلووك رقروود  بوو  الهوو مل   نمانهووض ةق ش ووط الخع ووضل  
النقمشط رن خعك نةضك اونصضف  حح  اف الودنةم  رقرومد الع وضك  مهلو  

    3002 73 32شم  

   وضلط ر درووط رون اللضلووك شم ووف  حود الوو قش   حضحعووط  حعنومان ةهووضال ة الحنووض  
 ووووووووووو  النقوووووووووووم الع حووووووووووو ة  حح ووووووووووو اف الووووووووووودنةم  عع ووووووووووو   حضحنوووووووووووط  مهلووووووووووو                 

   3002 73 30شم  

   ضلط ر درط رن اللضلحط الشض القم ان    نمانهض ة     حضدة اان ر  و   وع  
حح ووو اف الووودنةم  عض ووو   حوووم صووو شط  مهلووو  شوووم    الغوووةك العوووضالب  مااروووم ة 

31/73/3002   

  ووضلط دنةووم ا  ر درووط روون اللضلحووط نضدشووض صووضل   حووم  وومدة  حعنوومان ةاللحشعووط  
   ال ع  ااندل      هك حن  ااقر ة حح  اف الدنةم  قرد  رنصم   

   31/73/3002مهل  شم   
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 كلية الشريعة:

  شط ال وووووووووو   مهلوووووووووو  شووووووووووم                        ووووووووووضلط دنةووووووووووم ا  ر درووووووووووط روووووووووون اللضلحووووووووووط صوووووووووو
32/1/3002   

   ضلط دنةم ا  ر درط رن اللضلك  قرد  ضحم                         مهلو  
   32/1/3002شم   

                 وووووووووضلط دنةوووووووووم ا  ر دروووووووووط رووووووووون اللضلوووووووووك رقرووووووووود رش وووووووووضم  مهلووووووووو  شوووووووووم  
27/1/3002   

 ط مهلوووووووووو                       ووووووووووضلط دنةووووووووووم ا  ر درووووووووووط روووووووووون اللضلووووووووووك   وووووووووو ف حنوووووووووو  ننضنوووووووووو
   70/1/3002شم  

                          وووووووووووضلط رضع وووووووووووةش  ر دروووووووووووط رووووووووووون اللضلوووووووووووك  حدالبوووووووووووه حوووووووووووضحهمن مهلووووووووووو  
   31/1/3002شم  

   ضلط دنةم ا  ر درط رن اللضلك ق ض  حضح  مهل                      شوم  
31/1/3002   

 لو                  شوم     ضلط دنةم ا  ر درط رن اللضلك ق شن رقضعنط مه
72/77/3002   

                   وووووووضلط دنةوووووووم ا  ر دروووووووط رووووووون اللضلوووووووك  قرووووووود  حوووووووم  ووووووو قضن مهلووووووو  شوووووووم  
2/73/3002   

                   وووووووووضلط دنةوووووووووم ا  ر دروووووووووط رووووووووون اللضلوووووووووك  وووووووووشف ال ضر ووووووووو  مهلووووووووو  شوووووووووم  
71/73/3002   

        ووووووووووضلط دنةووووووووووم ا  ر درووووووووووط روووووووووون اللضلووووووووووك  شروووووووووون ة ووووووووووضة ة  مهلوووووووووو  شووووووووووم             
72/73/3002   


