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 ةمجمع اللغة العربية األردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمي

 م2017للغة العربية واألدب للعام 

ية مجمع اللغة العربية األردني بجائزة الملك فيصل العالمية للغة العرب فاز
، ليكون بذللك وول مسسسذة وردنيذة ق هذا اذلا ا نجذاز منذل 2017واألدب للعام 

 .انطالا اله الجائزة
رئذذيا المجمذع األسذذقال الذدكقور لالذذد الكركذي رسذذالة مذن األميذذر  ىقلهذ وقذد

ة لالد الفيصل رئيا ايئة جائزة الملك فيصل العالمية، يهنئه فيها بالقيار لجن
 ا.الجائزة للمجمع وفوزه به

األردنيذذذين والمسسسذذذام العلميذذذة  جميذذذع ووجذذذه رئذذذيا المجمذذذع القهنئذذذة  لذذذى
دف مذذذع الذذلكرب األربعذذين لق سذذذيا واألكاديميذذة ىلذذى اذذلا القكذذذريم، الذذل  يقصذذا

السذذذابا األسذذذقال ، كمذذذا ىبذذذر ىذذذن قهنئقذذذه لذذذرئيا المجمذذذع مجمذذذع اللغذذذة العربيذذذة
الذذذذدكقور ىبذذذذدالكريم لليفذذذذة، والذذذذزمال، فذذذذي مجلذذذذا المجمذذذذع، ووى ذذذذا، ال ذذذذرف 
والمذذذسازرين ىلذذذى اذذذلا القكذذذريم، الذذذل  وصذذذفه ب نذذذه   نجذذذاز وطنذذذي للمسسسذذذام 

لمجمذع،  ودىمذم م ذروىاقه  قذى وصذل األكاديمية األردنية القذي ىملذم فذي ا
  لى اله المكانة الطيبة.

ىذن الجهذد المقواصذل والمقفذاني الذل  بذلل مذن  وجا،م اله الجائزة قعبيذرا  
وساقلة كبار في سائر المجاالم لاصة القرجمة والقعريب، وجميع العاملين في 

 .المجمع
الجذذائزة لمسذذة فذذروف ملقلفذذة اذذي  ملدمذذة ا سذذالم، والدراسذذام  وقق ذذمن
اللغذذذة العربيذذذة واألدب، والطذذذب، والعلذذذومم، وكذذذان مو ذذذوىها لهذذذله و ا سذذذالمية، 

المجمذذع هجهذذود األفذذراد وو  االسذذنة ىذذن فذذرف اللغذذة العربيذذة واألدب الذذل  فذذاز بهذذ
 (. ما  وقعلي المسسسام العلمية في قعريب العلوم والقهنيام نهال  وب ثا  
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مسسسذذام   لذذىواذذله الجذذائزة جذذائزة ىالميذذة مقميذذزة  صذذل ىليهذذا با  ذذافة 
لذذدكقور و مذذد زويذذل الذذل  مرموقذذة العديذذد مذذن المبذذدىين األكذذاديميين مذذن ومثذذال ا

م مذد ىذدنان و نال بعداا جائزة نوبل، ومن األردن األساقلة ناصر الدين األسد، 
براايم السعافين،و البليم،  ر وان السيد من لبنان واذو ى ذو  ذرف الدكقور و  ا 

 .قد فاز بجائزة الملك فيصل للدراسام ا سالمية لهلا العام، و في المجمع
لذه ىلذى جهذوده العلميذة فذي قرجمذة العلذوم  قهديرا  وقد من م الجائزة للمجمع 

بعذ   ونوالقهنية ونهل المصطل ام العلمية وو ذعها فذي السذياا العربذي، كمذا 
الكقب القي قرجمها المجمذع سذبا ون  صذلم ىلذى جذوائز ىلميذة مرموقذة، منهذا 
 كقاب مالبيولوجيام الل  فاز بجائزة و سذن كقذاب ىلمذي مقذرجم  لذى اللغذة العربيذة

، كمذا فذاز كقذاب ممذدلل  لذى 1982سسسة الكويم للقهدم العلمي في العام من م
ق ذاد االكيميا، ال يوية للللية وىلم وظائفهام بجائزة العلوم األساسية القي نظمها 

، وفذاز كقذاب مالمذوجز فذي 1986/1987مجالا الب ث العلمذي العربيذة لعذامي 
 1998والع ذذرين للعذذام ممارسذذة الجرا ذذةم بجذذائزة معذذر  الكقذذاب العربذذي الثالذذث 

الذذل  وقامقذذه مسسسذذة الكويذذم للقهذذدم العلمذذي فذذي مجذذال وف ذذل كقذذاب مقذذرجم  لذذى 
 .اللغة العربية في العلوم

ويعد المجمذع وول مسسسذة وردنيذة ق هذا اذلا ا نجذاز، وقذال رئذيا المجمذع 
ووصذذذلنا  لذذذى اذذذله  والعميذذذا الذذذل  ئلهذذذد قذذذدمنا مذذذن الجهذذذد الهذذذاد"  المناسذذذبة بهذذذله

 المجمذع  يااا ىالمة  نجاز جديدة ق ذاف  لذى لطذوام عالميةم، معقبرا  الجائزة ال
للدمة اللغذة  1976في الطريا الطويل الل  القطه دون كلل منل ق سيسه ىام 

 .العربية والثهافة العربية ىموما  في مجاالم ق هيا وادافه
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 وفذذي بيانهذذا  ىذذالن الجذذائزة لهذذلا العذذام، قالذذم لجنذذة االلقيذذار لجذذائزة الملذذك
اذذذذ 1438فيصذذذل العالميذذذة للغذذذة العربيذذذة واألدب  نهذذذا قذذذررم من هذذذا لهذذذلا العذذذام 

م( ومو ذذوىها هجهذذود األفذذراد وو المسسسذذام العلميذذة فذذي قعريذذب العلذذوم 2017ه
لها ذذمية والقهنيذذام نهذذال  وب ثذذا  وقعليمذذا ( لمجمذذع اللغذذة العربيذذة بالمملكذذة األردنيذذة ا

 العلذذذوم والقهنيذذة، ونهذذل المصذذذطل ام قهذذديرا  لجهذذوده العلميذذة المقميذذذزة فذذي قرجمذذة
دلذال القعريذب فذي القعلذيم الجذامعي فذي  ،العلمية وو عها في السياا العربذي، وا 

 لذذذذذى قذذذذذوطين العلذذذذذم والقهنيذذذذذة. واذذذذذي  ايذذذذذة قسذذذذذعى  ليهذذذذذا  الذذذذذوطن العربذذذذذي سذذذذذعيا  
المسسسام العلمية في الوطن العربي، و سناد الا العمذل  لذى مقذرجمين، جمعذوا 

ة، لصذ  الذدقيا، والمعرفذة العميهذة بذاللغقين العربيذة وا نجليزيذبين العلم في الق
 .له وسباب النجاح اِيّئمفكان ىملهم ىمال  مسسسيا  

فهذذذد من ذذذم ىذذذن فئذذذة هلدمذذذة  ،وبالنسذذذبة للفذذذائزين بفذذذروف الجذذذائزة لهذذذلا العذذذام
 ا سذذذالم( للملذذذك سذذذلمان بذذذن ىبذذذدالعزيز لل سذذذعود، وىذذذن هالدراسذذذام ا سذذذالمية/
الفكذذذذر السياسذذذذي ىنذذذذد المسذذذذلمين  قذذذذى الهذذذذرن القاسذذذذع الهجذذذذر / اللذذذذاما ى ذذذذر 
المذذذذيالد ( للذذذذدكقور ر ذذذذوان السذذذذيد، وىذذذذن هالطذذذذب/ العالجذذذذام البيولوجيذذذذة فذذذذي 

كي ذذيموقو مذذن اليابذذان، وىذذن فئذذة  ومذذرا  المناىذذة اللاقيذذة( للبروفيسذذور قادامقسذذو
 .لوا مولينكامب، ودانيال هالعلوم/ الفيزيا،( من م لكل من لورينا

والجذذذذذائزة قهذذذذذدف، ب سذذذذذذب بيانهذذذذذا،  لذذذذذذى لدمذذذذذة المسذذذذذذلمين فذذذذذي  ا ذذذذذذرام 
ومسقهبلهم و ثهم ىلى الم اركة في كل ميادين ال  ارة، كمذا قهذدف  لذى  ثذرا، 

 .الفكر ا نساني والمساامة في قهدم الب رية
ويذذقم القيذذار الفذذائزين باالسذذقناد فهذذط  لذذى مذذدب واليذذقهم وجذذدارقهم المطلهذذة، 

القيذار مقلصصذة بمراجعذة وىمذالهم بدقذة، وققبذع ىمليذة القيذار  كما قهوم لجذان
لملذذك الفذذائزين الدقيهذذة معذذايير دوليذذة،  قذذى  ّن ىذذددا  كبيذذرا  مذذن الفذذائزين بجذذائزة ا
 .فيصل العالمية  صلوا بعداا ىلى جوائز مرموقة ولرب، مثل جائزة نوبل
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األردنيالملك يهنئ مجمع اللغة العربية   

 
مجمذذذذذذع اللغذذذذذذة العربيذذذذذذة  ابذذذذذذن ال سذذذذذذين ىبذذذذذذدان الثذذذذذذانيانذذذذذذ  جاللذذذذذذة الملذذذذذذك 

ب األردنذذذذذي بمناسذذذذذبة فذذذذذوزه بجذذذذذائزة الملذذذذذك فيصذذذذذل العالميذذذذذة للغذذذذذة العربيذذذذذة واألد
 .م2017–اذ1438لعام 

ونهذذذذذذذل رئذذذذذذذيا الذذذذذذذديوان الملكذذذذذذذي الها ذذذذذذذمي الذذذذذذذدكقور فذذذذذذذايز الطراونذذذذذذذة فذذذذذذذي 
لالذذذذذذد الكركذذذذذذي، قهنئذذذذذذة  الذذذذذذدكقوراألسذذذذذذقال رسذذذذذذالة وجههذذذذذذا  لذذذذذذى رئذذذذذذيا المجمذذذذذذع 

لقذذذذذذذذه وومنياقذذذذذذذذه للمجمذذذذذذذذع بالمزيذذذذذذذذد مذذذذذذذذن القهذذذذذذذذدم والنجذذذذذذذذاح ومسذذذذذذذذيرة  افلذذذذذذذذة جال
 .بالعطا، وا نجاز
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 لكركي يتسلم من خادم الحرمين الشريفين جائزة الملك فيصل العالميةا
سلم الملك سلمان بن ىبدالعزيز جائزة الملك فيصل العالمية ىن فرف اللغذة      

لألسقال الدكقور لالد الكركي رئيا مجمع اللغذة العربيذة األردنذي  العربية واألدب
قهذذذذذديرا  لجهذذذذذود المجمذذذذذع العلميذذذذذة المقميذذذذذزة فذذذذذي قرجمذذذذذة العلذذذذذوم والقهنيذذذذذة، ونهذذذذذل 

دلذال القعريذب فذي القعلذيم المصطل ام العلمية، وو عها في السياا العر  بي، وا 
سذناد اذلا العمذذل الجذامعي فذي الذوطن العربذذي سذعيا   لذى قذوطين العلذذم والقهنيذة ، وا 

 لذذى مقذذرجمين جمعذذوا بذذين العلذذم والمعرفذذة العميهذذة بذذاللغقين العربيذذة وا نجليزيذذة، 
 فكان ىملهم ىمال  مسسسيا  ُايِّئم له وسباب النجاح.

مان فذذذي الريذذذا   فذذذل جذذذائزة الملذذذك فيصذذذل جذذذا، للذذذك لذذذالل رىايذذذة الملذذذك سذذذل 
 .م2017اذ ذ 1438العالمية في دورقها القاسعة والثالثين لهلا العام 

نجازاقذذه قذذال الذذدكقور لالذذد      وفذذي العذذر  المرئذذي اللذذا  بجهذذود المجمذذع وا 
 ماللغة العربية اي وىا، ال  ارة، والمعركة ال هيهية في الق ديام ون قصل  لى

 فذي العلمذا، الذلين قولذوا المجمذع منذلوىمذدة النجذاح المجمعذّي قد قمثلم الناا، و 
 مم.1976بداياقه ىام 

وو ذذذذذاف  م ن واميذذذذذة وجذذذذذود لغذذذذذة ىربيذذذذذة سذذذذذليمة ووا ذذذذذ ة فذذذذذي المذذذذذدارا     
والجامعذذام اذذي مذذن قادنذذا  لذذى فذذقس م ذذروىام واسذذعة منهذذا  دراسذذة واقذذع قذذدريا 

 ب ّيذذة لغذذة  ذذا، وين ذذرالنذذاطهين بغيذذر العربيذذة. و ذذعارنا دائمذذا  ون يكقذذب مذذن  ذذا، 
 في وية مجلة ىالمية،  ريطة ون يهّدم نسلة من ب ثه باللغة العربيةم.

كمذذا ق ذذّدث ىذذن  لاىذذة مجمذذع اللغذذة العربيذذة األردنذذي القذذي نب ذذث فيهذذا ىذذن     
الصوم ال الصورة، الصوم الل  ننهل فيه العربية السليمة للناا؛ فالمجمع او 

بيذة فذي األردن ومذن انذا يهذول  مونذا وقبذل ون موقع السيادة ىلى  سون اللغذة العر 

http://www.ammonnews.net/image.php?token=ff2cd6c7105207c70c4e6e5546af6ab1&size=large
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بالقبذذاطس ىلذذى ون ودفذذع ثمذذن القعّجذذل الذذل  ال يذذسقي ثمذذاره، فذذاللطط قُبنذذى  وّقهذذم
 والصبر ينجزاام.

  فيهذا وفي كلمة ولهااا معالي الدكقور الكركي ىهب قسلمه جائزة المجمع قال   
ّد الذل  قطّوىذم لذه مسالم من والكذم فذي المملكذة األردنيذة الها ذمية فذي ليذر الذو 

النفذذذوا، ومذذذا زال بذذذي  كذذذرامكم وطيذذذب  ذذذعبكم  قذذذى  سذذذبقكُم والذذذي، وونذذذقم وان 
 والي.

 ن ذذذذذذذذذذذذذن ودرب وقذذذذذذذذذذذذذد سذذذذذذذذذذذذذ لنا بنجذذذذذذذذذذذذذد
 كلما رّ بم بنا الذذذذذذرو  قلنا

 وطويذذذذذذذذذذذذذذذذذذل طريهنذذذذذذذذذذذذذذذذذذا وم يطذذذذذذذذذذذذذذذذذذولُ 
  لذذذذذذذذذذبن قصذذذذذذذذذذدنا وونذذذذذذذذذذم السذذذذذذذذذذبيُلم

ا وو ذذاف  مو لذذبن يذذا سذذيد  اذذي سذذيف الدولذذة، واذذي الريذذا  واذذي دم ذذ     
واي ىمان... وقد مّسني فرح  ذين وقبلذم ن ذو الريذا ،  قذى  لذب ىلذّي بيذم 

 جواار  العراا 
 وسرم قصدك ال كالم قهي بلدا      بل كمن يق ّهى وجه من ى ها

فهد  مرنا ىطر القاريخ وصوم الهارئ في مص ف ال ا الل  بذه قهقذدون     
 وكرما  وىطا،م.وظّل الس اب الل  يفي  ىلى ور كم، بإلن ان، ليرا  

وقوّجذذذه  لذذذى لذذذادم ال ذذذرمين ال ذذذريفين بال ذذذكر والقهنئذذذة قذذذائال   مُ ّملذذذم مذذذن     
م، األردنيين ومن زمالئي في المجمع  كرا   امرا  ىلذى رىذايقكم لغذة الهذرلن الكذري

ريلنا و ملوني ومانة المباركة لكم بفوزكم بالجائزة، والسالم للعربية القي  ملم قا
لعذذذدل ىبذذذر ليذذذام كقذذذاب ان  قذذذى وىلّنذذذا لام زمذذذان  الذذذدين منذذذل ون طذذذاف  لذذذم ا

 يسر، واللالفة بيعة، واألمر  ورب، وال هوا ق ا،. 
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واسذذق لنكم ون ومذذّد يذذد ال ذذكر  لذذى فريذذا الجذذائزة، وولذذّ  رئذذيا ايئذذة الجذذائزة    
 .صا ب السمو الملكي األمير لالد الفيصل والعاملين في ايئة الجائزة وومانقهام

ولقم بهوله  مواليوم يهذف المجمذع وقذد ن ذجم صذورقه مثلمذا صذارم الجذائزة    
وساما  ىلى جبذين األمذة، واذي قسذقعيد واذه لغقهذا، كمذا انبثهذم انذا فذي الجزيذرة 

لجزيذذذرة، وقذذذد المسذذذنا ا نينذذذا   لذذذى  -سذذيد  يذذذا- منذذذامنذذل ل ظقهذذذا األولذذذى، فذذذاقبلوا 
  ميم ىراركم، وقلنا 

 ودِّىا نجدا  ومن  ّل بال مى    وقلَّ لنجد ىندنا ون ُيودىام قفا
وقف ذذذل لذذذادم ال ذذذرمين ال ذذذريفين الملذذذذك سذذذلمان بذذذن ىبذذذدالعزيز لل سذذذذعود     

بقسذليم الفذذائزين جذوائزام،  يذذث سذلم جذذائزة الملذك فيصذذل العالميذة فذذرف الدارسذذام 
ودراساقه بين ا سالمية للدكقور ر وان السيد من لبنان نظير جمعه في وىماله 

االطذذذذذالف المذذذذذدقا الواسذذذذذع ىلذذذذذى القذذذذذراث العربذذذذذي ا سذذذذذالمي الفههذذذذذي والسياسذذذذذي 
 .وا  اطة بمنهجيام الب ث ال ديثة

كي ذذيموقو مذذن اليابذذان،  قادامقسذذو بروفيسذذورللجذذائزة ىذذن فذذرف الطذذب الوسذذلم     
الذذل  ي ذذغل  اليذذا  منصذذب وسذذقال المناىذذة فذذي مركذذز فرونقيذذر ألب ذذاث المناىذذة 

ل مذذن األسذذقا لكذذل   'فيزيذذا، بالم ذذاركة'فذذرف العلذذوم ، وىذذن وسذذاكا باليابذذانبجامعذذة و
مولينكامذذذب مذذذذن  الذذذدكقور دانيذذذال لذذذوا مذذذذن سويسذذذرا واألسذذذقال الذذذذدكقور لذذذورينا

 .اولندا
 
 
 
 

 وفد الجمعية العلمية لكليات اآلداب في الوطن العربي يزور المجمع
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وفذذذذذذذذذد الجمعيذذذذذذذذذة  م21/2/2017 الثالثذذذذذذذذذا، الموافذذذذذذذذذازار المجمذذذذذذذذذع مسذذذذذذذذذا، 
د العلميذذذذذذذة لكليذذذذذذذام ااداب فذذذذذذذي الذذذذذذذوطن العربذذذذذذذي المسلذذذذذذذف مذذذذذذذن الذذذذذذذدكقور زيذذذذذذذا

مذذذذذين العذذذذذام للجمعيذذذذذة، والذذذذذدكقورة  يذذذذذدا، الزىبذذذذذي ى ذذذذذو المجمذذذذذع المذذذذذسازر واأل
، والذذذذذذدكقور  سذذذذذذن كليذذذذذذة ااداب فذذذذذذي الجامعذذذذذذة األردنيذذذذذذةلزنذذذذذذة كذذذذذذاقبي ىميذذذذذذدة 

مذذذذذذن الجامعذذذذذذة العراقيذذذذذذة، والذذذذذذدكقور اذذذذذذاني وبذذذذذذو الذذذذذذرب مذذذذذذن جامعذذذذذذة  البهذذذذذذادلي
الهذذذذدا، والذذذذدكقور م مذذذذد الكذذذذوار  مذذذذن جامعذذذذة قطذذذذر، والذذذذدكقور رائذذذذد جذذذذرادام 

 والذذذذدكقور يوسذذذذف وبذذذذو العذذذذدوا مذذذذن جامعذذذذة الطفيلذذذذة، والذذذذدكقور م مذذذذد مذذذذزاودة
مذذذذذذذذن جامعذذذذذذذذة اليرمذذذذذذذذوك، والذذذذذذذذدكقور  سذذذذذذذذن الملذذذذذذذذخ مذذذذذذذذن جامعذذذذذذذذة لل البيذذذذذذذذم، 

اني مذذذذذن جامعذذذذذة البقذذذذذرا، و يذذذذذرام مذذذذذن األسذذذذذاقلة وى ذذذذذا، م مذذذذذد العنذذذذذ والذذذذذدكقور
األسذذذذذذقال وكذذذذذذان فذذذذذذي اسذذذذذذقهبال الوفذذذذذذد . الجمعيذذذذذذة مذذذذذذن األردن والذذذذذذوطن العربذذذذذذي

لالذذذذذذد الكركذذذذذذي رئذذذذذذيا المجمذذذذذذع والذذذذذذدكقور م مذذذذذذد السذذذذذذعود  األمذذذذذذين  الذذذذذذدكقور
 .العام

وقذذذذذذذد ر ذذذذذذذب الذذذذذذذدكقور الكركذذذذذذذي بالوفذذذذذذذد ومرافهيذذذذذذذه ووطلعهذذذذذذذم ىلذذذذذذذى للذذذذذذذر  
 نجذذذذازام المجمذذذذع بذذذذد،ا  بإنجذذذذذاز قذذذذانون  مايذذذذة اللغذذذذة العربيذذذذذة ومذذذذا ي مذذذذل فذذذذذي 
طياقذذذذذه مذذذذذن مذذذذذواد قلذذذذذدم رسذذذذذالة المجمذذذذذع ورسيقذذذذذه الراميذذذذذة  لذذذذذى ون قكذذذذذون اللغذذذذذة 
العربيذذذذذة السذذذذذليمة معبذذذذذرة ىذذذذذن اويذذذذذة األمذذذذذة وركيذذذذذزة و ذذذذذدقها ووىذذذذذا،   ذذذذذارقها 

ة القواصذذذذذل بذذذذذين وبنائهذذذذذا وقعمذذذذذيم اسذذذذذقلدامها فذذذذذي سذذذذذائر منذذذذذا ي ال يذذذذذاة ووسذذذذذيل
مذذذذذذذذن  ىذذذذذذذذالم وقعلذذذذذذذذيم وىهذذذذذذذذود ومعااذذذذذذذذدام واقفاقيذذذذذذذذام ومراسذذذذذذذذالم وم ادثذذذذذذذذام 
ومفاو ذذذذذذذام ومذذذذذذذلاكرام و يراذذذذذذذا، وفذذذذذذذر   رامذذذذذذذام ىلذذذذذذذى الملذذذذذذذالفين لمذذذذذذذواد 
وبنذذذذذذود الهذذذذذذانون الصذذذذذذادر بمهق ذذذذذذى الدسذذذذذذقور ومصذذذذذذادا ىليذذذذذذه مذذذذذذن مجلسذذذذذذي 

 كلم لجان لمقابعقه وقنفيله. األىيان والنواب، وقد  ُ 
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 لاىذذذذذة المجمذذذذذع فذذذذذي القجريبذذذذذي  البذذذذذثبانطالقذذذذذة  الذذذذذدكقور الكركذذذذذي ب ذذذذذرو     
قس ، القذذذذي سذذذذقبث باللغذذذذة العربيذذذذة السذذذذليمة وقفذذذذذن اننهايذذذذة ال ذذذذهر الجذذذذار  بذذذذإل

وبوابهذذذذذا لكذذذذذل م بذذذذذي اللغذذذذذة ليسذذذذذ لوا والمجمذذذذذع يجيذذذذذب، وققذذذذذيس الفرصذذذذذة لمجذذذذذامع 
ة جديذذذذذذذذداا فذذذذذذذذي لدمذذذذذذذذة اللغذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة اللغذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة لقبذذذذذذذذث ىبذذذذذذذذر ا لاىذذذذذذذذ

ة والقعريذذذذذب والقرجمذذذذذة  ليهذذذذذا. كمذذذذذا ق ذذذذذدث ىذذذذذن امق ذذذذذان الكفايذذذذذة باللغذذذذذة العربيذذذذذ
ون ذذذذذذر فذذذذذذي الجريذذذذذذدة الرسذذذذذذمية كمذذذذذذا صذذذذذذدرم قعليماقذذذذذذه،  هالذذذذذذل  صذذذذذذدر نظامذذذذذذ

اللغذذذذة  وبذذذذدو قفعيلذذذذه مذذذذسلرا  فذذذذي وزارة القربيذذذذة والقعلذذذذيم. كمذذذذا قطذذذذرا لدراسذذذذة واقذذذذع
ن ذذذذذو مجقمذذذذذذع  هالنهذذذذذذو  باللغذذذذذة العربيذذذذذة للقوجذذذذذذجنذذذذذة العربيذذذذذة الذذذذذل  ونجزقذذذذذذه ل

المعرفذذذذذذة،  يذذذذذذث رصذذذذذذدم واقذذذذذذع اللغذذذذذذة فذذذذذذي م ذذذذذذاكم االسذذذذذذقئناف وفذذذذذذي كليذذذذذذام 
ال هذذذذذوا وواقذذذذذع اللغذذذذذة فذذذذذي ا ىذذذذذالم العربذذذذذي ووصذذذذذدرم مسلفذذذذذام لاصذذذذذة بهذذذذذله 
 الدراسذذذذذام. وو ذذذذذار  لذذذذذى م ذذذذذروف قعلذذذذذيم اللغذذذذذة العربيذذذذذة للنذذذذذاطهين بغيراذذذذذا الذذذذذل 

 .واقعه ةاسلم له لجنة لاصة في المجمع لدر  ك
وفذذذذذذي نهايذذذذذذة اللهذذذذذذا،  ذذذذذذكر الذذذذذذدكقور زيذذذذذذاد الزىبذذذذذذي الهذذذذذذائمين ىلذذذذذذى المجمذذذذذذع،   

ه وانذذذذذ  بفذذذذذوزه بجذذذذذائزة الملذذذذذك فيصذذذذذل العالميذذذذذة للغذذذذذة العربيذذذذذة واألدب، وقمنذذذذذى لذذذذذ
 مزيذذذذدا  مذذذذن النجذذذذاح والقهذذذذدم، وو ذذذذار  لذذذذى واميذذذذة  قامذذذذة  ذذذذراكام بذذذذين الجمعيذذذذة

 .والمجمع لدمة للغة العربية
 

 
 وفد من طلبة أجانب يدرسون اللغة العربية يزور المجمع

م، وفذذذذذذذد مذذذذذذذن طلبذذذذذذذة 13/3/2017زار المجمذذذذذذذع صذذذذذذذباح االثنذذذذذذذين الموافذذذذذذذا    
اللغذذذذذذذة العربيذذذذذذذة للنذذذذذذذاطهين بغيراذذذذذذذا، برفهذذذذذذذة الذذذذذذذدكقورة فاطمذذذذذذذة العمذذذذذذذر  وسذذذذذذذقالة 
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ولبيذذذذذذذرة قذذذذذذذدريا اللغذذذذذذذة العربيذذذذذذذة للنذذذذذذذاطهين بغيراذذذذذذذا مذذذذذذذن مركذذذذذذذز اللغذذذذذذذام فذذذذذذذي 
 الجامعة األردنية.

والقهذذذذذذذى الوفذذذذذذذد األسذذذذذذذقال الذذذذذذذدكقور لالذذذذذذذد الكركذذذذذذذي رئذذذذذذذيا المجمذذذذذذذع واألمذذذذذذذين    
 العام الدكقور م مد السعود .

 -ة العربيذذذذذة السذذذذذليمةالمقهنذذذذذين للغذذذذذ-وق ذذذذذّدث الذذذذذدكقور الكركذذذذذي  لذذذذذى الطلبذذذذذة    
ىذذذذذن  نجذذذذذازام المجمذذذذذع فيمذذذذذا يلذذذذذ  القرجمذذذذذة والقعريذذذذذب ورصذذذذذد صذذذذذورة اللغذذذذذة 

راكذذذذذذز اللغذذذذذة العربيذذذذذذة للنذذذذذذاطهين فذذذذذي وسذذذذذذائل ا ىذذذذذذالم واله ذذذذذا، والجامعذذذذذذام وم
 بغيراا، وا  يا، اللغة العربية في انطالقة  لاىة لاصة بالمجمع.

الذذذذلين  ملذذذذوا وسذذذذذما، ىربيذذذذة جميلذذذذة مثذذذذل  صذذذذفا، وىنايذذذذذة –وقوجذذذذه الطلبذذذذة    
ة وجريئذذذذذذذة  ذذذذذذذول ب سذذذذذذذئلة ىميهذذذذذذذ -و ذذذذذذذريف وزمذذذذذذذان وطذذذذذذذاار وصذذذذذذذادا وليذذذذذذذث

، وطبيعذذذذذة امق ذذذذذان اللغذذذذذة العربيذذذذذة والقرجمذذذذذة  ليهذذذذذا وواميذذذذذة للذذذذذك فذذذذذي مسذذذذذيرقها
الكفايذذذذذذة، واذذذذذذل انذذذذذذاك امق ذذذذذذان للكفايذذذذذذة باللغذذذذذذة العربيذذذذذذة لألجانذذذذذذب، ومذذذذذذا اذذذذذذو 
المسذذذذقوب اللغذذذذو  الذذذذل  يذذذذدرا فيذذذذذه األسذذذذاقلة فذذذذي الجامعذذذذام، وكيذذذذف ي ذذذذذّمن 

 البع  العربية بع  الكلمام األجنبية؟ 
ووجذذذذذذاب الذذذذذذدكقور لالذذذذذذد الكركذذذذذذي بذذذذذذدوره ىذذذذذذن قسذذذذذذاسالم الطلبذذذذذذة فذذذذذذي  ذذذذذذوار    

د  ون قعذذذذذود اللغذذذذذة العربيذذذذذة لق لذذذذذل دوراذذذذذا ال هيهذذذذذي وقسذذذذذقعي ذذذذذيا معهذذذذذم، مقمنيذذذذذا  
صذذذذذذذورقها الم ذذذذذذذرقة، فذذذذذذذي  طذذذذذذذار مذذذذذذذا صذذذذذذذدر مذذذذذذذن قذذذذذذذوانين وونظمذذذذذذذة ل مايقهذذذذذذذا 
والذذذذذذذدفاف ىنهذذذذذذذا بصذذذذذذذدور قذذذذذذذانون  مايذذذذذذذة اللغذذذذذذذة العربيذذذذذذذة، ونظذذذذذذذام وقعليمذذذذذذذام 
امق ذذذذذذذان الكفايذذذذذذذذة فذذذذذذذذي اللغذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة الذذذذذذذذل  بذذذذذذذذدو قفعيلذذذذذذذذه فذذذذذذذذي وزارة القربيذذذذذذذذة 

ع ا  فذذذذذذي الجامعذذذذذذة األردنيذذذذذذة قمهيذذذذذذدا  لقعميمذذذذذذه فذذذذذذي جميذذذذذذوالقعلذذذذذذيم، وسذذذذذذيبدو قريبذذذذذذ
 مسسسام الدولة.

 مجمع اللغة العربية األردني يحتفي باليوم العربي للمكتبة

 فذذذذذي المجمذذذذذع نظذذذذذم قسذذذذذم المكقبذذذذذة القذذذذذابع لمديريذذذذذة ا ىذذذذذالم والن ذذذذذر والقوثيذذذذذا
م، ا قفاليذذذذذذذذذذة بمناسذذذذذذذذذذبة اليذذذذذذذذذذوم 16/3/2017صذذذذذذذذذذباح يذذذذذذذذذذوم اللمذذذذذذذذذذيا الموافذذذذذذذذذذا 

ىذذذذذام، وللذذذذك ب  ذذذذذور  مذذذذن كذذذذلالذذذذذل  يوافذذذذا العا ذذذذر مذذذذذن للار العربذذذذي للمكقبذذذذة 
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رئذذذذيا المجمذذذذذع األسذذذذذقال الذذذذذدكقور لالذذذذذد الكركذذذذذي، واألمذذذذذين العذذذذذام الذذذذذدكقور م مذذذذذد 
 المجمع.  وموظفيالسعود ، ومدرا، المديريام، ورسسا، األقسام، 

اسذذذذذذذُقهلَّ ال فذذذذذذذل بكلمذذذذذذذة ولهااذذذذذذذا األمذذذذذذذين العذذذذذذذام الذذذذذذذدكقور م مذذذذذذذد السذذذذذذذعود  
جهذذذذذذذذود بفيهذذذذذذذا  و ذذذذذذذادبذذذذذذذة ىذذذذذذذن رئذذذذذذذيا المجمذذذذذذذع الذذذذذذذذدكقور لالذذذذذذذد الكركذذذذذذذي، نابا 

الهذذذذذذائمين ىلذذذذذذى ال فذذذذذذل، ووكذذذذذذد واميذذذذذذة الهذذذذذذرا،ة وال اجذذذذذذة  لذذذذذذى المكقبذذذذذذة و ذذذذذذرورة 
ىر ذذذذه القصذذذذالس مذذذذع الكقذذذذاب، وق ذذذذدث ىذذذذن مفهذذذذوم ال ريذذذذة ولفاقهذذذذا، مذذذذن لذذذذالل 

 كقاب مجدل ال رية واالر والنه ةم لألسقال الدكقور لالد الكركي.ل
القلطذذذذذذذذيط مديريذذذذذذذذة مذذذذذذذذدير  ،فذذذذذذذذل كلمذذذذذذذذة لألسذذذذذذذذقال نذذذذذذذذادر رزاوق ذذذذذذذذمن ال 

والدراسذذذذذذذذذام فذذذذذذذذذي المجمذذذذذذذذذع، اسذذذذذذذذذقعر  فيهذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذاريخ المكقبذذذذذذذذذام فذذذذذذذذذي العذذذذذذذذذالم، 
المسسسذذذذذذام الثهافيذذذذذذة  القذذذذذذي قعذذذذذذّد واذذذذذذم ومجموىذذذذذذة   صذذذذذذائيام قلذذذذذذ  المكقبذذذذذذام

 القي قهود  ركة النه ة والقنوير وق رر األمم. واالجقماىية
ا ، مذذذذذذذن  لذذذذذذذرا  المصذذذذذذذمم م ذذذذذذذّوق  مرئيذذذذذذذا  اال قفاليذذذذذذذة ىر ذذذذذذذا    ذذذذذذذمنمقكمذذذذذذذا 

وقذذذذذاريخ المكقبذذذذذة العربيذذذذذة  ،ة فذذذذذي نه ذذذذذة األمذذذذذمالمكقبذذذذذدور ىذذذذذن   سذذذذذان صذذذذذهر،
القذذذذذي بذذذذذدوم مبكذذذذذرا ، ودور المجمذذذذذع فذذذذذي رفذذذذذد مكقبقذذذذذه بذذذذذ ام المراجذذذذذع والمصذذذذذادر 

م قوياقهذذذذذا ومعلومذذذذذام قّيمذذذذذة ىذذذذذر  و  القذذذذذي يفيذذذذذد منهذذذذذا رواداذذذذذا فذذذذذي كذذذذذل  ذذذذذين،
 .هاىن قاريل

ُقهلم بكلمذذذذذذذة ولهقهذذذذذذذا ىريفذذذذذذذة ال فذذذذذذذل، مذذذذذذذديرة وُيذذذذذذذلكر ون اال قفاليذذذذذذذة قذذذذذذذد اسذذذذذذذ
ىر ذذذذم فيهذذذذا  مديريذذذذة ا ىذذذذالم والن ذذذذر فذذذذي المجمذذذذع، اانسذذذذة ىذذذذلرا، ياصذذذذجين،

عذذذذم جمدور المكقبذذذذة الذذذذل  يهذذذذود  لذذذذى الهذذذذرا،ة، والهذذذذرا،ة القذذذذي قهذذذذود  لذذذذى ال ريذذذذة، و 
فيهذذذذذا ىبذذذذذا ال ذذذذذعر وال ذذذذذعرا، وقغنذذذذذيهم بال ريذذذذذة بذذذذذين الما ذذذذذي وال ا ذذذذذر. وفذذذذذي 

ذذذذذ ، اانسذذذذذة جذذذذذاودة الجبذذذذذور، والسذذذذذيدة قسذذذذذم المكقبذذذذذة موظفذذذذذامم نهايذذذذذة ال فذذذذذل وزى 
ىذذذذذن واميذذذذذة  ا  رمزيذذذذذ ا  مجموىذذذذذة مذذذذذن الكقذذذذذب ىلذذذذذى ال  ذذذذذور قعبيذذذذذر اذذذذذديل نذذذذذاجي، 

 الهرا،ة في ق كيل المعرفة والثهافة لدب الناا.
 وفد طالبي من الجامعة األردنية يزور المجمع

وفذذذد  م،2017للار  28مجمذذذع اللغذذذة العربيذذذة األردنذذذي صذذذباح الثالثذذذا،  زار    
طالبي من الجامعة األردنية، برفهة الذدكقور و مذد  بذراايم  ذعبة ماللغذة العربيذةم، 

نجازاقذذه.  يذذث ولهذذى األمذذين العذذام للمجمذذع  للقعذذرف ىلذذى ن ذذ ة المجمذذع ووادافذذه وا 
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ي، وق ذدث ىذن  ذرورة الذدكقور م مذد السذعود  كلمذة ر ذب فيهذا بالوفذد الطالبذ
  ذارية وثهافيذة لكذل ىربذي. ووكذد ون  اويذةاالىقزاز باللغة العربية، لغقنذا األم، 

انهزام لغقنا يعنذي انهذزام   ذارقنا وانعذدام اويقنذا بصذورة ال قجعذل لنذا قيمذة بذين 
 .ال عوب
وامية  ثرا، الم قوب العربذي ىلذى ال ذابكة، وللذك يهذع  وو ار السعود   لى     

لغقه ودينه واويقه. وبين وامية الق دث باللغة  كل ىربي  يور ىلى ىلى ىاقا
، وقذذذدم ومثلذذذة ىلذذذى لغذذذام  ذذذزم العذذذالم بهذذذوة، كاللغذذذة كافذذذة العربيذذذة فذذذي الم افذذذل

غذذة ا سذذبانية القذذي قهذذدمم قهذذدما  اذذائال ، واللغذذة الفرنسذذية القذذي وصذذب م قنذذافا الل
 .ا نجليزية

ا  ىالم والن ذر فذي المجمذع، ق ذدثم فيهذوقلللم الزيارة كلمة لمديرة مديرية ا   
الذل   الق ذويه ىن وام ا نجازام ال ديثذة للمجمذع، ووكذدم  ذرورة القغلذب ىلذى

 .يطال اللغة العربية في ىهر داراا
كمذذا ق ذذدث السذذيد ىبذذدان  ذذافظ رئذذيا قسذذم الن ذذر والق ريذذر، ىذذن  ذذرورة     

ا بهذا المجمذع لق هيذا اذلال فاظ ىلى سالمة اللغة العربية، وا نجازام القي قذام 
 .الهدف

مرافههذذذا،  ىلذذذىالوفذذذد الطالبذذذي  لذذذى المكقبذذذة، للقعذذذرف  قوجذذذهوفذذذي نهايذذذة الزيذذذارة  
 .والكقب القي ق قويها، وقسلم ادايا قلكارية من المجمع
 مجمع الوفد تركي ناطق بالعربية يزور 

 
مسا، يوم بية برفهة المدارا العمرية باللغة العر  الناطهينزار وفد قركي من      

مجمع اللغة العربية األردني. وقد  ذم الوفذد  ؛م2017للار 30اللميا الموافا 
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 .ثالثذذذذذذين طالبذذذذذذا  وطالبذذذذذذة ووربعذذذذذذة م ذذذذذذرفين، جمذذذذذذيعهم نذذذذذذاطهون باللغذذذذذذة العربيذذذذذذة
ولهذذم مذذديرة مديريذذة ا ىذذالم والن ذذر فذذي المجمذذع كلمذذة ر بذذم فيهذذا بالوفذذد  وقذذد 

الطالبذذي، ووثنذذم ىلذذى القجربذذة القركيذذة الرائذذدة ىلذذى المسذذقوب القعليمذذي والعلمذذي 
قعنذذذى باللغذذذة العربيذذذة، والقرجمذذذة،  مسسسذذذةواألكذذذاديمي، وق ذذذدثم ىذذذن المجمذذذع، 

ووو  م فيها وام  نجازام المجمع، المقمثلة بإصدار  ،المقنوىة الكقب وقعريب
مجلذذة قعنذذى باللغذذة العربيذذة، وقذذ ليف معذذاجم فذذي اللغذذة واادب والعلذذوم الملقلفذذة، 
نجذذاز قذذانون  مايذذة اللغذذة العربيذذة  وو ذذع مهذذابالم ىربيذذة للكلمذذام األجنبيذذة، وا 

صذذدار كقذذاب م الدولذذة األردنيذذة،الصذذادر ىذذن  جمذذع للذذدفاف ىذذن لغقنذذا العربيذذة، وا 
طذذذالا  لاىذذذة رسذذذمية قق ذذذدث باللغذذذة العربيذذذة  اللغذذذة العربيذذذة فذذذي وربعذذذين ىامذذذا ، وا 

 .السليمة
المديريذة  ذول قوجذه قركيذا  ومذوظفيوفي اللقام، دار  وار بين الم ذاركين 

، لقدريا اللغة العربية في مدارسذها ومراكزاذا، وقمنذى الم ذاركون فذي نهايذة اللهذا
ن  ليهذا لغذة رسذمية لدمذة للهذرل والقوجذهداذم، اللغذة العربيذة فذي بال قذدرياون يقم 
 .الكريم

 
 
 

 تجارياا  محالا  مئة واثنين وعشرينمجمع اللغة العربية ينذر 

 
وّجذذذذه مجمذذذذذع اللغذذذذة العربيذذذذذة األردنذذذذذي صذذذذباح يذذذذذوم األ ذذذذد الموافذذذذذا القاسذذذذذع 

م، كقبذذذذذا  رسذذذذذمية  لذذذذذى الم ذذذذذال القجاريذذذذذة الواقعذذذذذة فذذذذذي 2017مذذذذذن نيسذذذذذان لعذذذذذام 
بلذذذذ   فذذذذي العاصذذذذمة ىمذذذذان و ذذذذارف الملكذذذذة رانيذذذذا العبذذذذدان  ذذذذارف المدينذذذذة المنذذذذورة
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، ق ذذذذير  لذذذذى ملالفذذذذة اذذذذله الم ذذذذال ( مئذذذذة واثنذذذذين وى ذذذذرين كقابذذذذا  122ىذذذذدداا ه
غذذذذذة العربيذذذذذة و( وهب( فذذذذذي المذذذذذادة اللامسذذذذذة مذذذذذن قذذذذذانون  مايذذذذذة الل /1البنذذذذذدين ه

قكقذذذذذذذب باللغذذذذذذذة  -، اللذذذذذذذلين ينصذذذذذذذان ىلذذذذذذذى ونذذذذذذذه  موم2015( لسذذذذذذذنة 35رقذذذذذذذم ه
الفقذذذذذذذام وسذذذذذذذما، المسسسذذذذذذذام الم ذذذذذذذمولة ب  كذذذذذذذام اذذذذذذذلا الهذذذذذذذانون  -1العربيذذذذذذذة  

يجذذذذذوز ون ق ذذذذذاف  لذذذذذى الكقابذذذذذة العربيذذذذذة مذذذذذا يهابلهذذذذذا  -وىنذذذذذوان قرطاسذذذذذيقها. ب
بلغذذذذة وجنبيذذذذة ىلذذذذى ون قكذذذذون اللغذذذذة العربيذذذذة وكبذذذذر  جمذذذذا  ووبذذذذرز مكانذذذذا م، والبنذذذذد 
هب( فذذذذذذي المذذذذذذادة السادسذذذذذذة الذذذذذذل  يذذذذذذنّ  ىلذذذذذذى ونذذذذذذه  مقسذذذذذذمى باللغذذذذذذة العربيذذذذذذة 

القجاريذذذذذذذة والماليذذذذذذذة والصذذذذذذذناىية واالجقماىيذذذذذذذة واللدميذذذذذذذة والقرفيذذذذذذذه  المسسسذذذذذذذام
يذذذذذ قي اذذذذذلا  والسذذذذذيا ة، و يراذذذذذا مذذذذذن المسسسذذذذذام العامذذذذذة واللاصذذذذذة واألاليذذذذذةم.

م لقفذذذذذذاد  قطبيذذذذذذا  كذذذذذذم المذذذذذذادة اللامسذذذذذذة ى ذذذذذذرة هقصذذذذذذويب وو ذذذذذذاىلا جذذذذذذرا، 
مذذذن اذذذلا الهذذذانون القذذذي قذذذن  ىلذذذى ونذذذه  ميعاقذذذب كذذذل مذذذن يلذذذالف و كذذذام اذذذلا 

األنظمذذذذذذذة وو القعليمذذذذذذذام الصذذذذذذذادرة بموجبذذذذذذذه بغرامذذذذذذذة ال قهذذذذذذذل ىذذذذذذذن الهذذذذذذذانون وو 
 ولف دينار وال قزيد ىلى ثالثة لالف دينارم.

يقابع المجمذذذذذذع قنفيذذذذذذله لمذذذذذذواد قذذذذذذانون  مايذذذذذذة اللغذذذذذذة العربيذذذذذذة األردنذذذذذذي سذذذذذذو 
المن ذذذذذذذذور ىلذذذذذذذذى و  ( مذذذذذذذذن الدسذذذذذذذذقور األردنذذذذذذذذي31الصذذذذذذذذادر بمهق ذذذذذذذذى المذذذذذذذذادة ه

( بقذذذذذذاريخ 5347رقذذذذذذم ه( مذذذذذذن ىذذذذذذدد الجريذذذذذذدة الرسذذذذذذمية 6298الصذذذذذذف ة رقذذذذذذم ه
لق لذذذذذذذل العربيذذذذذذذة مكانقهذذذذذذذا الالئهذذذذذذذة بهذذذذذذذا، بقعزيذذذذذذذز دوراذذذذذذذا فذذذذذذذي ،  م1/7/2015

المجذذذذذذذذاالم االققصذذذذذذذذذادية واالجقماىيذذذذذذذذة ومسسسذذذذذذذذذام المجقمذذذذذذذذع المذذذذذذذذذدني وفذذذذذذذذذي 
 األن طة العلمية والثهافية.
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 مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة

 اللغة العربية في التعليم ومسؤولية األمة

 في الفاىلة الم اركة ىلى األردني العربية اللغة مجمع  ر  من انطالقا  
 فهذذد ولارجذذه، األردن دالذذل فذذي ُقعهذذد القذذي واألدبيذذة العلميذذة والنذذدوام المذذسقمرام

 اللغذذذة مجمذذذع مذذذسقمر فذذذي المجمذذذع رئذذذيا الكركذذذي لالذذذد الذذذدكقور األسذذذقال  ذذذارك
ربيذة اللغذة العم  ىنذوان  مذل الذل  ،والثمانين لثةالثا دورقه في الهاارة في العربية

 .م7201 ويار 8  لى  نيسان 42 من المدة في مفي القعليم ومسسولية األمة
ا صذذالح اللغذذو  م  ىنوانذذه ب ثذذا   الكركذذي لالذذد الذذدكقور األسذذقال قذذّدم  يذذث

 جلسذاقه فذي المعهذود نهجذه ىلذى المذسقمر سار وقد ،مفي األردن  مسارام جديدة
 ال ذذذذوار مذذذذن كبيذذذذرا   قذذذذدرا    ذذذذهدم القذذذذي المفقو ذذذذة جلسذذذذاقه وفذذذذي المغلهذذذذة العلميذذذذة

 ووساقلة المدني المجقمع مسسسام وى ا، من كثير لم اركة نقيجة والمدالالم
 .ومسقمراقه المجمع ون طة مقابعة ىلى ال ري  المثهف الجمهور ومن الجامعة

 ومن التوصيات الصادرة عن المؤتمر:
 السذذابهة، المذذسقمرام فذذي ىنذذه الصذذادرة والقوصذذيام الهذذرارام المذذسقمر يسكذذد  ووال  

  .والعمل ىلى سرىة اسقصدار الهانون ال امل ل ماية اللغة العربية بمصر
العنايذذذذة بمنذذذذااه قعلذذذذيم العربيذذذذة  بالسذذذذماف وا سذذذذماف، والهذذذذرا،ة، والكقابذذذذة   ثاني ذذذذا

ن ويذة والصذرفية، والعنايذة وا ن ا، ال ذفو ، ومذز  النصذو  األدبيذة بالهواىذد ال
ببذذرامه الهذذرا،ة ال ذذرة، ومهذذارام اللذذط، وقواىذذد ا مذذال،. كمذذا يذذدىو  لذذى قذذ لير 
قذذذذدريا اللغذذذذام األجنبيذذذذة  لذذذذى نهايذذذذة المر لذذذذة االبقدائيذذذذة؛ ليذذذذقمكن الطفذذذذل مذذذذن 
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اسقيعاب لغقه الهومية، دون مزا مة اللغام األجنبية لها، وسوة بما قصنعه سائر 
  هومية.األمم مع لغاقها ال

 القنسذذذيا مذذذع السذذذفارام العربيذذذة فذذذي الذذذدول القذذذي بهذذذا مراكذذذز لدراسذذذة اللغذذذة  ثالث ذذذا
العربيذذذذذة، مذذذذذن وجذذذذذل قزويذذذذذداا بالكقذذذذذب والمجذذذذذالم والدراسذذذذذام األدبيذذذذذة واللغويذذذذذة 
والن ويذذذة، وا سذذذهام فذذذي ق ويلهذذذا  لذذذذى مراكذذذز ثهافيذذذة؛ ق ذذذجيعا  ل ركذذذة القرجمذذذذة 

 والب ث العلمي.
الجامعذذام العربيذذة فذذي سذذائر القلصصذذام بدراسذذة ىذذدد رابعذذا   ون يكلذذف طذذالب 

ة مذن السذاىام مذذواد اللغذة العربيذذة، وقكليذف البذذا ثين فذي الكليذذام العلميذة العمليذذ
 ة(.بدراسة مسقوب الئا في اللغة العربية ه هادة الكفاية اللغوية العربية الدولي

لامسذذذذذذذذا   ون قرصذذذذذذذذد مجذذذذذذذذامع اللغذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذة والمنظمذذذذذذذذام القربويذذذذذذذذة جذذذذذذذذذوائز 
 سنوية مجزية ألف ل برامه قعليم اللغة العربية.
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 السابعة مجمع اللغة العربية يثّمن ما ورد في ورقة الملك النقاشية
 

ا، ثّمن رئيا مجمع اللغة العربية األردني األسقال الدكقور لالد الكركي مذا جذ      
قطذوير لفي الورقة النها ية السابعة لجاللة الملك ىبدان الثاني القي قدم فيها رسيقه 

ى الهذذدرام الب ذذرية وقطذذوير العمليذذة القعليميذذة فذذي األردن، ودىذذا فيذذه وبنذذا، الذذوطن  لذذ
 ربية، فاللغة اي األداة األولى للقعليم.االىقزاز باللغة الع

ة، وو ار الكركي  لى ون الورقة وىلنم وقوف الدولة األردنية  لى جانب اللغة العربيذ
وىززم من قيمقها في نفوا وبنائها، وكرسم واميقها وقميزاا ىن  يراا من لغام 

 العالم.
 لذذى جانذذب  قهذذان  ووكذذد ون جاللذذة الملذذك بورققذذه ركذذز ىلذذى االاقمذذام باللغذذة األم    

لغذذذام ىالميذذذة وساسذذذية، واذذذلا مذذذا اذذذو  ال دىذذذم للم ذذذاريع القذذذي قلذذذدم اللغذذذة العربيذذذة 
ة ىذز ان ىلينذا بثذرو  ونعذمفلهذد والهوانين القي قكفل وجوداا بهوة ىلى لريطة العالم، 
ينهلذوا  ولذن يسذقطيع وبناسنذا ون ،نظيراا من الهيم العالية واللغة الثريذة والقذراث البذديع

اذي و ا القراث،  ال  لا و بوا لغذقهم العربيذة، ووجادواذا وقفوقذوا فيهذا، وكيذف ال من ال
ن بنذذا،ام المعرفذذي  لغذذة الهذذرلن الكذذريم ولسذذان األمذذة، فهذذي القذذي ق ذذكل ثهذذافقهم وقكذذوِّ

 األصيل.
كمذذا جذذا،م   ذذارة جاللقذذه للمنذذااه الدراسذذية فذذي  ايذذة الو ذذوح،  ذذين روب ونهذذا    

 القفكيذذر العميذذا والناقذذد، وقعلمهذذم طذذرح األسذذئلة وودبيجذذب ون قفذذقس ألبنائنذذا وبذذواب 
م االلقالف وثهافة ال وار، ويهقرن للك بمعلمين لهذم مذن الهذدرة والمهذارام مذا يمكذنه

 من ق هيا الغايام كّلها.
لذوطن  ننا  ل نهّدر اله الورقة، فإننا في المجمع نرّ ب بهله الجهود القذي قفذقس ل    

باط قعطي وبنا،نا منظومة قعليمية قرقكز  لى وصالة االرقنافلة ىلى العالم الجديد، و 
 بالقراث ال ي وال داثة النافعة.

               مجمع اللغة العربية األردني يوجه كتب شكر للمحال التجارية الملتزمة
 بقانون حماية اللغة العربية
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وّجذذذه مجمذذذع اللغذذذة العربيذذذة األردنذذذي مذذذسلرا ، كقذذذب  ذذذكر رسذذذمية  لذذذى الم ذذذال      

مهم القجارية الواقعة في  ارف الملكذة رانيذا العبذدن فذي العاصذمة ىمذان، وللذك اللقذزا
لاصذذذذة فيمذذذذا يقعلذذذذا  2015( لعذذذذام 35قطبيذذذذا قذذذذانون  مايذذذذة اللغذذذذة العربيذذذذة رقذذذذم ه

 -نون، اللذلين ينصذان ىلذى ونذه  موبالبندين ها/و( وهب( في المادة اللامسذة مذن الهذا
، المسسسذذام الم ذذمولة ب  كذذام اذذلا الهذذانون الفقذذام وسذذما -1قكقذذب باللغذذة العربيذذة  

ف  لذذذى الكقابذذذة العربيذذذة مذذذا يهابلهذذذا بلغذذذة يجذذذوز ون ق ذذذا -وىنذذذوان قرطاسذذذيقها. ب
مذادة وجنبية ىلى ون قكون اللغة العربية وكبر  جما  ووبرز مكانا م، والبنذد هب( فذي ال

لسادسذذة الذذل  يذذن  ىلذذى ونذذه  مقسذذمى باللغذذة العربيذذة المسسسذذام القجاريذذة والماليذذة ا
 والصناىية واالجقماىية واللدمية والقرفيه والسذيا ة، و يراذا مذن المسسسذام العامذة

 واللاصة واألاليةم.
يلكر ون اله اللطوة جا،م لقعزيذز دور اللغذة العربيذة فذي المجذاالم االققصذادية   

 سسسام المجقمع المدني وفي األن طة العلمية والثهافية.واالجقماىية وم
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 .2017األردنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذي الذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدورة الثانيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذة لمسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابهاقه اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلا العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذام 
جذذذذذوائز مقعذذذذذددة، لذذذذذدىم العربيذذذذذة واال قفذذذذذا، بهذذذذذا  ىلذذذذذى المسذذذذذابهام ا ذذذذذقملم يذذذذذث  

فذذذي  جذذذائزة وف ذذذل كقذذذاب مقذذذرجم،  قمثلذذذموقرسذذذيلها فذذذي نفذذذوا وبنائهذذذا وم بيهذذذا ، 
عنذذذوان مو ذذذب لغقذذذي مسذذذقوب المملكذذذة ب ىلذذذى (15-12مذذذن سذذذن ه لألطفذذذالوجذذذائزة 

العربيذذذةم فذذذي هالرسذذذم، اللذذذط العربذذذي، الهصذذذة الهصذذذيرة(، وجذذذائزة فذذذن اللذذذط العربذذذي، 
وجائزة وف ل قهريذر صذ في  ذول اللغذة العربيذة ووف ذل مبذادرة لغويذة ىلذى مسذقوب 

 المملكة بعنوان ملغقي اويقيم.
ا قفذا،   بدو العام الما ي  طالا سلسلة من مسذابهاقه وجذوائزه قد المجمع وكان

ىلى ق سيسه،  صل فيها كذل مذن  بمئوية الثورة العربية الكبرب ومرور وربعين ىاما  
رفعذذم البذذوايزة وسذذليمان ناصذذر ىلذذى الجذذائزة الثانيذذة مناصذذفة فذذي مسذذابهة فذذن اللذذط 

ال  الهنذانوة والمر ومذة العربي بعد  جب الجائزة األولى، كما  صلم الدكقورة  ل
لديجذة الهاسذم مناصذذفة ىلذى الجذائزة األولذذى ىذن وف ذل كقذذاب مقذرجم  لذى العربيذذة، 
وىذذن مسذذابهة و ذذب لغقذذي العربيذذة فذذازم بالجذذائزة األولذذى ىذذن وف ذذل قصذذة قصذذيرة 

لذط الطالبة ونفال البداينة، وفازم بالجائزة األولى الطالبة سذارة صذبر  ىذن جذائزة ال
 طفال.العربي والرسم لأل
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 مجمع اللغة العربية األردني يحتفي بمرور أربعين عاماا على تأسيسه

  ذذذذر رئذذذذيا الذذذذوزرا، الذذذذذدكقور اذذذذاني الملهذذذذي ا قفذذذذذال مجمذذذذع اللغذذذذة العربيذذذذذة 
بمناسذذذذذذذذبة مذذذذذذذذرور وربعذذذذذذذذين ىامذذذذذذذذا  ىلذذذذذذذذى ق سيسذذذذذذذذه وفذذذذذذذذوزه بجذذذذذذذذائزة الملذذذذذذذذك فيصذذذذذذذذل 

 /5 /22                 العالميذذذذذذة للغذذذذذذة العربيذذذذذذة واألدب، يذذذذذذوم االثنذذذذذذين الموافذذذذذذذا
 م.2017
وقذذذذال رئذذذذيا المجمذذذذع الذذذذدكقور لالذذذذد الكركذذذذي فذذذذي كلمقذذذذه فذذذذي ال فذذذذل  مولمذذذذا  

بذذذذذدم ىمذذذذذان لام صذذذذذباح وقذذذذذد مذذذذذّا جمالهذذذذذا لبذذذذذث العاميذذذذذة واألجنبيذذذذذة وقلوثذذذذذذم 
 ذذذذدائهها و ذذذذوارىها بذذذذللك كلذذذذه، قذذذذام نفذذذذر مذذذذن واذذذذل اذذذذلا المجمذذذذع ونفذذذذر مذذذذن واذذذذل 

و مذذذذذن يمذذذذذثلهم بوقفذذذذذة كريمذذذذذة وّدم  لذذذذذى السياسذذذذذة العقذذذذذاا، ممذذذذذن اذذذذذم معنذذذذذا اليذذذذذوم و
صذذذذدور قذذذذانون نفذذذذالر بذذذذه بنذذذذي قومنذذذذا العذذذذرب  قذذذذى و ذذذذ ى القنذذذذائي بيننذذذذا وبيذذذذنهم 

 بديال  ىن قدانينام.
وو ذذذذذذذذاف  م نهمذذذذذذذذذا قذذذذذذذذذانون مجمذذذذذذذذع اللغذذذذذذذذذة العربيذذذذذذذذذة وقذذذذذذذذانون  مايذذذذذذذذذة اللغذذذذذذذذذة 
العربيذذذذذة، ون ذذذذذن نسذذذذذير فذذذذذي القطبيذذذذذا الهذذذذذوينى  قذذذذذى ال نجذذذذذرح جلذذذذذد القذذذذذراب ألنذذذذذه 

لذذذذذى الوقذذذذذوف طريهنذذذذذا  لذذذذذى اا لذذذذذرة، وو نلذذذذذدن السذذذذذما، ألنهذذذذذا دربنذذذذذا  لذذذذذى الر ذذذذذا وا 
ىنذذذذذد سذذذذذدرة المنقهذذذذذى القذذذذذي يغ ذذذذذااا مذذذذذا يغ ذذذذذى، وال و ذذذذذد منذذذذذا يعذذذذذرف مذذذذذالا كذذذذذان 

 لاكم.
مذذذذذن جهقذذذذذه ىذذذذذر  رئذذذذذيا الذذذذذوزرا، األسذذذذذبا الذذذذذدكقور ىبذذذذذد الذذذذذرسوف الروابذذذذذدة 
فذذذذذي كلمقذذذذذه مللذذذذذ  ىالققذذذذذه باللغذذذذذة العربيذذذذذة منذذذذذل نعومذذذذذة وظفذذذذذاره، مسكذذذذذدا  واميذذذذذة 

ود القذذذذذذي يهذذذذذذوم بهذذذذذذا مجمذذذذذذع اللغذذذذذذة العربيذذذذذذة األردنذذذذذذي، ومطالبذذذذذذا  بمزيذذذذذذد مذذذذذذن الجهذذذذذذ
 الدىم للمجمع لالسقمرار برسالقه الوطنية والعربية.

مذذذذذن قذذذذذدموا لذذذذذدمام جليلذذذذذة   وفذذذذذي لقذذذذذام ال فذذذذذل جذذذذذرب قوزيذذذذذع الذذذذذدروف ىلذذذذذى
للغذذذذذذة ولذذذذذذدىم مسذذذذذذيرة المجمذذذذذذع ىلذذذذذذى مذذذذذذدب وربعذذذذذذين ىامذذذذذذا ، واذذذذذذم  رئذذذذذذيِا الذذذذذذوزرا،  

وللذذذذذذذذذك  لرىايقِذذذذذذذذذه  ذذذذذذذذذسون  اللغذذذذذذذذذِة العربيذذذذذذذذذة، ودىِمذذذذذذذذذه  الذذذذذذذذذدكقور اذذذذذذذذذاني الملهذذذذذذذذذي،
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المقواصذذذذذذذِل للمجمذذذذذذذِع، ورئذذذذذذذيا الذذذذذذذوزرا، األسذذذذذذذبا الذذذذذذذدكقور ىبذذذذذذذِدالرسوف الروابذذذذذذذدة، 
لذذذذذذدوِره الكبيذذذذذذر فذذذذذذي لدمذذذذذذِة اللغذذذذذذِة العربيذذذذذذة ولجهذذذذذذوِده المباركذذذذذذة فذذذذذذي  نفذذذذذذاِل قذذذذذذانوِن 

  مايِة اللغِة العربيِة  ّبان رئاسِقه مجلا  األىياِن.

 سذذذذذذابا الذذذذذذدكقور ىبذذذذذذدان النسذذذذذذور، لجهذذذذذذوِده المقميذذذذذذزة، فذذذذذذيورئذذذذذذيا الذذذذذذوزرا، ال
 لذذذذذم يذذذذذردَّ   نفذذذذذاِل قذذذذذانوِن  مايذذذذذِة اللغذذذذذِة العربيذذذذذة، ولذذذذذدمِقها ولدمذذذذذِة الم جمذذذذذع،  ل  نذذذذذه

ايز، كقابذذذذذا  وا ذذذذذذدا  فقذذذذذذرة  رئاسذذذذذذِقه لل كومذذذذذذة، ورئذذذذذيا الذذذذذذوزرا، األسذذذذذذبا  فيصذذذذذذِل الفذذذذذذ
عربيذذذذذة، يذذذذذِة اللغذذذذذِة الرئذذذذذيُا مجلذذذذذِا األىيذذذذذان، لذذذذذدوِره الكبيذذذذذر فذذذذذي  نفذذذذذاِل قذذذذذانوِن  ما

 لدمة  للغِة والم جمع.
يذذذذذذة، واألسذذذذذذقاُل الذذذذذذدكقور ىبذذذذذذِدالكريم لليفذذذذذذة، لجهذذذذذذوِده فذذذذذذي لدمذذذذذذِة اللغذذذذذذِة العرب

ودوِره فذذذذي ق سذذذذذيِا المجمذذذذذِع، والنهذذذذوِ  بذذذذذه لق هيذذذذذا وادافذذذذه، ىلذذذذذى مذذذذذدب وربعذذذذذين 
 ىاما .

ذذذذذ  بّيل،واألمذذذذذيُن العذذذذذام لجذذذذذائزِة الملذذذذذك فيصذذذذذل العالميذذذذذة الذذذذذدكقور ىبذذذذذدالعزيز الس 
جمذذذذذذة  الجذذذذذذائزِة القذذذذذذي لصصذذذذذذم بنذذذذذذدا  لرىايذذذذذذة اللغذذذذذذِة والهذذذذذذائمين ىليهذذذذذذا، ق ليفذذذذذذا   وقر 

 وقعريبا .
 والذذذذذدكقور سذذذذذعيد القذذذذذل، مذذذذذن المسسسذذذذذيِن األوائذذذذذل للمجمذذذذذع الذذذذذلين سذذذذذع وا ِبجذذذذذد  
ر واجقهذذذذذاد للنهذذذذذو  باللغذذذذذة العربيذذذذذة ىلذذذذذى مذذذذذدب وربعذذذذذين ىامذذذذذا ، واألسذذذذذقاِل الذذذذذدكقو 

ه فذذذذذي مجلذذذذذِا األىيذذذذذان السذذذذذابا ، لجهذذذذذودِ  ىبذذذذذدان ىويذذذذذدام، رئذذذذذيُا لجنذذذذذِة القربيذذذذذةِ 
 المقميزِة في  نفاِل قانوِن  مايِة اللغِة العربية.

ورئذذذذذذذذيُا مجلذذذذذذذذِا  دارِة مصذذذذذذذذفاِة البقذذذذذذذذرول الذذذذذذذذدكقور وليذذذذذذذذد مثهذذذذذذذذال ىصذذذذذذذذفور، 
 لدمة  له وللغِة العربية.لي لصندوِا االسقثمار في المجمع لقبرىهِم الس

هِم ّي ىذذذذذدنان يوسذذذذذف، ، لقبذذذذذرىِ ورئذذذذذيُا مجلذذذذذِا  دارِة البنذذذذذِك ا سذذذذذالمي األردنذذذذذ
 السلي لصندوِا االسقثمار في المجمع، لدمة  للغِة العربية.
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ورئذذذذذذذيُا لجنذذذذذذذِة القربيذذذذذذذِة فذذذذذذذي مجلذذذذذذذا النذذذذذذذواِب للعذذذذذذذام السذذذذذذذابا الذذذذذذذدكقور بّسذذذذذذذام 
 البطون لجهوِده  في  نفاِل قانوِن  مايِة اللغِة العربية.

رفانذذذذذذا  ىلذذذذذذى الذذذذذذدكقور ىزمذذذذذذي م افظذذذذذذة،  ذذذذذذكرا  وى ورئذذذذذذيا الجامعذذذذذذة األردنيذذذذذذة
 مذذذذذا قدمقّذذذذذه الجامعذذذذذُة األردنيذذذذذة، مذذذذذن دىذذذذذم  ىلذذذذذى جميذذذذذِع المسذذذذذقويام للمجمذذذذذع، منذذذذذلِ 

 ق سيسه،  قى اله الل ظة.
، ورئذذذذذذذيُا  دارِة  ذذذذذذذركِة منذذذذذذذاجِم الفوسذذذذذذذفام األردنيذذذذذذذة الذذذذذذذدكقور ُم مذذذذذذذد لنيبذذذذذذذام
ة لجهذذذذذذوِده فذذذذذذي لدمذذذذذذِة المجمذذذذذذع بقبرىذذذذذذِه بنذذذذذذا،  بوابذذذذذذِة المجمذذذذذذِع ىلذذذذذذى  سذذذذذذاِب و زار 

اِم ىلذذذذذذى لذذذذذذيم،  ّبذذذذذذان و زارقذذذذذذه وال ذذذذذذكُر موصذذذذذذولن  دارِة  ذذذذذذركِة الفوسذذذذذذفالقربيذذذذذذِة والقع
 قبرىهم السلي، لصندوِا االسقثمار في المجمع.

ذذذذذدر مذذذذذراد، رئذذذذذيُا  رفذذذذذِة قجذذذذذارِة ىمذذذذذان، لقبذذذذذرىهم السذذذذذلي و  ي  العذذذذذين ىيسذذذذذى   
 لصندوا االسقثمار في المجمع، لدمة  له وللغِة العربية.

ة لذذذذذل  واذذذذذدب مكقبق ذذذذذه للمجمذذذذذِع ل فذذذذذاددرُف القكذذذذذريم للمر ذذذذذوم  ميذذذذذل الهسذذذذذوا ا
 منها، لدمة  للغِة العربية. 

ِل ودرُف القكذذذذذذذذريم للمر ذذذذذذذذوِم األسذذذذذذذذقاِل ىيسذذذذذذذذى النذذذذذذذذاىور ، األمذذذذذذذذيِن العذذذذذذذذام األو 
للمجمذذذذذذِع، مذذذذذذن المسسسذذذذذذين األوائذذذذذذل، الذذذذذذلين سذذذذذذااموا فذذذذذذي و ذذذذذذع  جذذذذذذِر األسذذذذذذاا 

 لكثير  من م روىاِم المجمِع القي نه م به.
 روكذذذذذا بذذذذذن زائذذذذذد الُعزيذذذذذز ، الذذذذذل  واذذذذذدب ُجذذذذذل  نقاجذذذذذهِ درُف القكذذذذذريم للمر ذذذذذوم 

 الفكر  وملكراِقه لمكقبِة المجمع. 
درُف القكذذذذذذذذريم للمر ذذذذذذذذوِم الذذذذذذذذدكقور م مذذذذذذذذود  بذذذذذذذذراايم، واذذذذذذذذو مذذذذذذذذن المسسسذذذذذذذذين  

 األوائل اللين سااموا في لدمِة المجمِع واللغِة العربية.
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 ذمة هللا مجمعيون في
 الدكتور عبدالرحمن الحاج صالح

نعذذى مجمذذع اللغذذة العربيذذة األردنذذي الذذدكقور ىبذذدالر من  ذذا  صذذالس، رئذذيا       
، الل  انقهل  لى ر مة وى و ال رف في المجمع مجمع  اللغة العربية في الجزائر

ىذذذن  م.2017للار  5، الموافذذذا اذذذذ1438 االذذذرةجمذذذادب  7 األ ذذذد ان قعذذذالى يذذذوم
 العربية.، بعد  ياة نا ل فيها لصالس اللغة قسعين ىاما  

ن ة واذذرانذذاللسذذانيام والرائذذد فذذي لغذذة ال ذذادم بمدي يموبذوقذذد ولذذد المر ذذوم الملهذذب بذذ   
،  يذذذث ققلمذذل ىلذذذى يذذد وسذذذاقلة مذذن جمعيذذذة العلمذذا، المسذذذلمين م1927 قمذذوز 8فذذي 

لمذذا ى ذذرة الجزائذذريين، قبذذل ون يلق ذذا ب ذذزب ال ذذعب الجزائذذر  وىمذذره ال يقعذذدب 
 .سنة
المر ذذوم م ذذواره القعليمذذي فذذي الطذذب،  يذذث قوجذذه  لذذى مصذذر ليكمذذل دراسذذة  وبذدو   

األزاذذر ليذذقم اكق ذذذاف  جذذذامعوكذذان يقذذردد ىلذذى  ،القلصذذ  فذذي جرا ذذة األىصذذذاب
  .موابقه في اللغة العربية

ليذذه قذذدريا اللسذذانيام فذذي  وبعذذد  صذذوله ىلذذى القبريذذز فذذي اللغذذة العربيذذة، ووكذذل    
 م.1960كلية ااداب بالرباط سنة 

ة لهسم اللغة العربية وقسم اللسذانيام بكليذ رئيسا   م1964وبعد االسقهالل، ىين سنة 
 م.1968لهذذذذذذذذذذذذذا  لذذذذذذذذذذذذذى  ااداب لجامعذذذذذذذذذذذذذة الجزائذذذذذذذذذذذذذر قبذذذذذذذذذذذذذل ون ينقلذذذذذذذذذذذذذب ىميذذذذذذذذذذذذذدا  

 1980وقذذذد قفذذذرذ بعذذذد للذذذذك للدراسذذذة والب ذذذث فذذذي اللسذذذذانيام،  يذذذث ون ذذذ  ىذذذذام    
بمجمذذذع اللغذذذة العربيذذذة  مراسذذذال   ماجسذذذقير ىلذذذوم اللسذذذان قبذذذل ون يذذذقم قعيينذذذه ى ذذذوا  

 م.2003به سنة  ىامال   ثم انقلب ى وا   ،بالهاارة
 ، فذي كذل مذن مجمذع دم ذا ومجمذع بغذداد وسبا للفهيد قبل للك ون ىين ى ذوا     

 ىدة. في مجالا ىلمية دولية كما كان ى وا  
 األستاذ الدكتور عدنان الدليمي
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ىذذذدنان الذذذدليمي ى ذذذو  قوراألسذذذقال الذذذدك نعذذذى مجمذذذع اللغذذذة العربيذذذة األردنذذذي      

م، 2017ويار  3ال رف في المجمع، الل  انقهل  لى ر مة ان قعالى يوم األربعا، 
 اذ، ىن لمسة وثمانين ىاما .1438 عبان  6الموافا 

ة األنبذذذذار  ذذذذرب العذذذذراا ىذذذذام ولذذذذد ىذذذذدنان م مذذذذد سذذذذلمان الذذذذدليمي فذذذذي م افظذذذذ   
ثمانيذة درا في المساجد وققلمل ىلى ويد   يوخ كبار منل ون كان ىمره م، 1932
 .، ومنل صغره ااقم بالدىوة وا ر ادىاما  ى ر 

من كلية ااداب بجامعة الهاارة، ثذم م 1965 صل ىلى  هادة الماجسقير ىام    
 .م1969ىلى  هادة الدكقوراه في اللغة العربية ىام 

في جامعذام ىربيذة ملقلفذة، وق ذى  لمسين ىاما   في القدريا لمدة الفهيد ىمل   
 .نصف المدة الملكورة في كلية ااداب بجامعة بغداد

مر الذذة الجامعذذام العربيذذةم، كونذذه  المعذذروف بلهذذب-صذذدر للذذدكقور ىذذدنان الذذدليمي 
اب مثذذذالث مذذذن بينهذذذا كقذذذ ىذذذدة مسلفذذذام، -ىمذذذل فذذذي جامعذذذام بذذذدول ىربيذذذة ملقلفذذذة

 .مرسائل لغوية
ياقه في كقاب مللذر المطذاف سذيرة ولكريذامم، وللذ  وسذباب نهل وبرز م طام  

 ن مالقذاريخ يجذر  ويسذهم فذي صذيا قه وقسذجيل و داثذه الب ذر، وكذل   ق ليفه بالهول
 نسان مهما كبذر وو صذغر لذه  سذهام فذي قسذجيل صذف ام القذاريخ، وقذد قكقذب قلذك 

كذذي الصذف ام وو قهمذذل، ولكذذن انذذاك سذذجل ربذاني ي فذذظ كذذل ق ركذذام الب ذذر وال يز 
 ."األنفا  ال ان، واو المجاز 

 
 

 األستاذ الدكتور إسماعيل عمايرة
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 و مذد م مذد ىمذايرة  سذماىيل نعى مجمع اللغة العربية األردني األسقال الذدكقور      
م ، الذل  انقهذل  لذى ر مذة ان قعذالى يذو مجمع اللغة العربية األردنذي العامل في ع وال

 وثذذربقسذذعة وسذذقين ىامذذا  ىذذن  اذذذ،1438 ذذعبان  8م، الموافذذا 2017ويذذار  5الجمعذذة 
 المكقبة العربية بدراساقه اللغوية. فيها
م، و صذذل ىلذذى درجذذة 1948يذذلكر ون الذذدكقور العمذذايرة ولذذد فذذي قريذذة للذذدة ىذذام     

 ، وىلذذذذىم1971ىذذذذام فذذذذي اللغذذذذة العربّيذذذذة ولدابهذذذذا مذذذذن الجامعذذذذة األردنّيذذذذة  لبكذذذذالوريواا

، م1978الهذذاارة  فذذي مذذن جامعذذة ىذذين  ذذما الماجسذذقير فذذي اللغذذة والن ذذو والصذذرف
، م1983ولمانيذا الغربّيذة  Erlangenمن جامعذة  الدكقوراه في اللسانيام العربيةوىلى 

 كما ىمل المر وم في قسم اللغة العربية في الجامعة األردنية.
 ومن أعماله العلمية: 

 تحقيق التراث: أواًل:
، الم كلة المعروفة بالبغداديام هفي الن و واللغة( ألبي ىلي الفارسي المسائل. 1

 م.1978رسالة ماجسقير، جامعة ىين  ما، الهاارة،  ،دراسة وق هيا
 ،المسذذائل العسذذكريام هفذذي الن ذذو واللغذذة( ألبذذي ىلذذي الفارسذذي، دراسذذة وق هيذذا. 2

 م.1981 ،من ورام الجامعة األردنية
 التأليف المعجمي: ثانيًا:

 معجذذذم األدوام وال ذذذذمائر فذذذذي الهذذذذرلن الكذذذذريم هباال ذذذذقراك مذذذذع د. ىبدال ميذذذذد. 1
 م.1998، السيد(، مسسسة الرسالة، بيروم

 الجذذذوارة،ولمذذاني، دار  -ىربذذي/ربيى –معجذذم المصذذطل ام اللغويذذة  ولمذذاني. 2
 .2، ط2003 ،ىمان
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 ثالثًا: الترجمة من األلمانية إلى العربية:
، مقذذذرجم مذذذن ب ثذذذين  و ذذذداما باأللمانيذذذة، العربيذذذة المعاصذذذرةاألفعذذذال ال ذذذائعة فذذذي 

 واالر با نجليزية، وىداما المسق را األلماني ااركموث يوبقسين.
 رابعًا: الترجمة من العربية إلى األلمانية:

دار  نذذذذين  ،المئذذذذة المنقهذذذذذاة مذذذذن  ديذذذذذث رسذذذذذول ان هالقيذذذذار، وقلذذذذريه، وقرجمذذذذة(
 م.1992، للن ر، ىمان

 خامسًا: كتب في موضوعات لغوية وتعليمية متنوعة:
 م.2001قعليم العربية في مر لة القعليم العام، دار وائل للن ر، ىمان،  .1
 .2، ط2003ب وث في االسق راا واللغة، دار وائل للن ر، ىمان،  .2
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المسسسذذذام العلميذذذة واألكاديميذذذة،  رصذذذا  مذذذن المجمذذذع ىلذذذى القعذذذاون والقنسذذذيا مذذذع 
فذة فهذد ُوجريذم فذي قاىذة األسذقال الذدكقور ىبذدالكريم للي ؛وىلى روسها الجامعة األردنيذة

 في المجمع مناق ة الرسائل ااقية المهدَّمة  لى الجامعة األردنية 
 رسائل الماجستير في كلية اآلداب:

  ىنوانهذذذذذا  يقذذذذذيرائذذذذذد ىذذذذذو  و مذذذذذد الثبرسذذذذذالة ماجسذذذذذقير مهدَّمذذذذذة مذذذذذن الطالذذذذذب ،
م، وق ّلفذذذذم لجنذذذذة المناق ذذذذة ىصذذذذر بنذذذذي األ مذذذذر ،قصذذذذيدة المذذذذديس فذذذذي األنذذذذدلام

األسذذذذذقال رئيسذذذذذا ، وى ذذذذذوية   / مذذذذذد  منصذذذذذور، الم ذذذذذرفالذذذذذدكقور  األسذذذذذقال مذذذذذن
األسذذذذذقال و  ة نذذذذذوال ىبذذذذذدالر من ال ذذذذذوابكةوالذذذذذدكقور  صذذذذذالح م مذذذذذد جذذذذذرارالذذذذذدكقور 
اذذذذذذ، 1438 رجذذذذذب 19 األ ذذذذذد، وللذذذذذك يذذذذذوم ىبذذذذذدال ليم  سذذذذذين الهذذذذذروطالذذذذذدكقور 
 م.16/4/2017الموافا 

 ىنوانهذذذذذا  م مذذذذذد فيصذذذذذل قوفيذذذذذا قاسذذذذذم رسذذذذذالة ماجسذذذذذقير مهدَّمذذذذذة مذذذذذن الطالذذذذذب ،
م، وق ّلفذذذذذذذم لجنذذذذذذذة المناق ذذذذذذذة مذذذذذذذن الطبيعذذذذذذذة فذذذذذذذي و ذذذذذذذعار وصذذذذذذذ اب المجمهذذذذذذذرامم

األسذذذذذذذذقال الم ذذذذذذذرف/ رئيسذذذذذذذا ، وى ذذذذذذذوية    مذذذذذذذد  منصذذذذذذذذور،األسذذذذذذذقال الذذذذذذذدكقور 
ىبذذذذذذدالكريم و مذذذذذذد ال يذذذذذذار   الذذذذذذدكقوراألسذذذذذذقال و صذذذذذذالح م مذذذذذذد جذذذذذذرار الذذذذذذدكقور 

 رجذذذذب 30اللمذذذذيا، وللذذذذك يذذذذوم واألسذذذذقال الذذذذدكقور ىبدال ميذذذذد م مذذذذود المعينذذذذي
 م.27/4/2017اذ، الموافا 1438

 رسائل الدكتوراه في كلية الشريعة:

  ىنوانهذذذذذا  ىمذذذذذاد سذذذذذليمان ىذذذذذواد ال يصذذذذذةرسذذذذذالة دكقذذذذذوراه مهدَّمذذذذذة مذذذذذن الطالذذذذذب ،
م، وق ّلفذذذذم لجنذذذذة ىلذذذذى القفسذذذذيرالعوامذذذذل المذذذذسثرة ىلذذذذى  لصذذذذية المفسذذذذر ووثراذذذذا م

الم ذذذذذذذرف/ رئيسذذذذذذذا ،  م مذذذذذذذد لذذذذذذذازر المجذذذذذذذالي، الذذذذذذذدكقوراألسذذذذذذذقال المناق ذذذذذذذة مذذذذذذذن 
زكريذذذذذذذذذا الل ذذذذذذذذذر والذذذذذذذذذدكقور سذذذذذذذذذليمان الذذذذذذذذذدقور والذذذذذذذذذدكقور  وى ذذذذذذذذوية  الذذذذذذذذذدكقور
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اذذذذذذذذذذذذذ، الموافذذذذذذذذذذذذذا 1438 رجذذذذذذذذذذذذذب7الثالثذذذذذذذذذذذذا،، وللذذذذذذذذذذذذذك يذذذذذذذذذذذذوم ىبذذذذذذذذذذذذدان الزيذذذذذذذذذذذذوم
 م.4/4/2017

 ف بنذذذذذي  مذذذذذد، ىنوانهذذذذذا  مالناسذذذذذخرسذذذذذالة دكقذذذذذوراه مهدَّمذذذذذة مذذذذذن الطالبذذذذذة لال، نذذذذذاي 
 والمنسذذذذوخ دراسذذذذذة  ديثذذذذة ق صذذذذذيلّية فذذذذذي الكقذذذذب السذذذذذقةم، وق ّلفذذذذم لجنذذذذذة المناق ذذذذذة
مذذذذذذن األسذذذذذذقال الذذذذذذدكقور ومذذذذذذين اله ذذذذذذاة، الم ذذذذذذرف/ رئيسذذذذذذا ، وى ذذذذذذوية  األسذذذذذذقال 
 الذذذذدكقور م مذذذذد ىيذذذذد الصذذذذا ب والذذذذدكقور م مذذذذد زايذذذذر الدقامسذذذذة والذذذذدكقور ىبذذذذد

 /3/5اذذذذذذ، الموافذذذذذذا 1438 ذذذذذعبان 6عذذذذذا، ربذذذذذه وبذذذذذو صذذذذذعيليك، وللذذذذذك يذذذذذذوم األرب
 م.2017


