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َٚققوً ٘ققيث ثٌ٪ققوه ِققٓ "إ١ٌٗققز ؾبّ٪ُققز"   غّققٌر  

ثْٔذجء ٩ٓ فىٍ ثجمل٨ّ جبجةَر ثؼبٍقه فُٚقًو و٘قٍ إفقوي     

ثعبىثةَ ثٌ٪جؼبُز ىثس ثؼبْضىي ثٌٌف٨ُو وإٍٔت إى أ٩ٌح ًْ٘ 

ُك ثٌٖىٌ ٩ًٍ ثعبجةَر وِؤّْجهتج ٩ٓ مجٌ٘ ثٌضموٌَ و٩ّ

ِج َمّوِىٔٗ ٌِٓز وثْٔٔجُٔز ٩ًٍ ِوي ِٓ ثٌَِٓ فبضو   

دئىْ ثهلل ص٪جىلو دجؼبْضمذً ًْؽى  وثٌ٪مىه ثؼبجُٝز وِضًٚ

أْ ٦ًَ ؾب٨ّ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُقز دع٩ٞقجء ؾبجٌْقٗ وعبجٔقٗ     

ومربثصٗ ًثفوًث ٌٕهٌ ثٌضموَ ثعبُّقً ثٌقيٌ صْق٪ً ثِْقز     

 ٌٍْفٌ فُٗ كبى ثؼبٖهو ثْٔٔجين ثعبوَو.

إْ ثجملّقق٨ إى َْققضٌّ   إقبققجٍ ِٖققٌو٩جصٗ وَٕض٦ققٌ   

ٍَّ ٖٔقج١ٗ ثٌفىقٌٌ وثٌغمقج و فئٔقٗ        ث٢ٔٗق إىث٩ضقٗو وَ٪ق

َققوًن أْ ثٌىٙققىي إىل غجَجصققٗ ثٌ٪ٍُققجو وص٢ذُققك لققجٔىْ   

ضبجَز ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُزو حيضقجػ ٘قيث وٍقٗ إىل ه٩قُ ثٌٕقجُ      

وِؤثًٍهتُ   ثؼبؤّْجس وثعبجِ٪جس وثؼبوثًُ وث٩َٔٗ فىت 

ُّز ٩ًٍ إٌْٔز ثٌٕقجُو و  وضجدقجهتُ   ًٔٚ إىل ٙفج ء ثٌ٪ٌد

ُّز ٍِه ٌٍٕجُ وٍهُ ٩ًٍ ثِضقوثه   وفىثًثهتُ؛ ْْ أٌِ ثٌ٪ٌد

أًٛ ثٌٕج١مُت هبجو وأًٛ ثٌقيَٓ ٌَغذقىْ   ص٪ٍّهقج أّٔقً     

 وجٔىث.

 

 ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌوٍ                                                           

 ثٌ٪ٌدُز ثًْهين ًةُِ ؾب٨ّ ثٌٍغز

                                                

 كلمة
 العدد 
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ة ٙذذذ كس ااذذذٍ اهذذذدكت٘ر ضبٌذذذد اذذذعٚد    

َ، ًّٗ 1928اهِابوسٛ ٗٓ٘ ًّ ً٘اهٚد ٙافا عاَ 

أظذذ٘ي اذذ٘رٙٞ ية ٗٙذذ كس ًعذذٕ دٗرٖ ا تٌٚذذ       

يدارٝ اةقتعاد اثردُٛ عًًٌ٘ا، ٗ  عامل اهِقذد  

اػ. ًٗذع أُذٕ بذدأ    ٗاهتٌ٘ٙى ٗاهتٌِٚٞ بصذلى خذ  

تعوٌٚذذٕ   اسبقذذ٘ج   ةاًعذذٞ دًصذذ  ٗحعذذى     

عوٟ درةٞ اهبلاه٘رٙ٘س فٚٔا، ية إُٔ ذب٘ي يىل  

درااذذذذٞ اةقتعذذذذاد   ا اةسذذذذت  ٗاهذذذذدكت٘راٖ    

ٗعٌذذذى ًدراذذذًا اذذذ ٖ ا ذذذادٝ   ةاًعذذذٞ دًصذذذ       

هفرتٝ قعذ ٝ. ٗبعذد قدًٗذٕ يىل عٌذاْ عٌذى        

 اهبِم ا سك ٜ هفرتٝ ًدٙسًا ًٗذدٙسًا تِفٚذ ٙاً  

هذذدا٢سٝ اثحبذذاث فٚذذٕ.  ذذٍ تذذ٘ىل بعذذدٓا ًِعذذب    

ٗزٙس اةقتعاد اثردُٛ   حلً٘ٞ زٙذد اهسفذاعٛ   

َ. بعذذد كهذذم اُتقذذى اىل عذذامل 1972اثٗىل عذذاَ 

فذذذتٍ تعِٚٚذذذٕ ضبافبذذذًا هوبِذذذم    ،ا ذذذاي ٗاهِقذذذد 

ا سكذذ ٜ  ذذدٝ ةاُٚذذٞ عصذذس عاًذذًا عوذذٟ فرتتذذني    

َ، ٗاهثاُٚذذذذذذٞ ًذذذذذذّ  1985َ يىل 1973اثٗىل ًذذذذذذّ 

َ، قاد ختاا اهبِم ا سك ٜ 1995َ يىل 1989

ٗاهقطذذذذذذاد اهِقذذذذذذدٜ   اثردْ بصذذذذذذلى ًتٌٚذذذذذذ   

ٗباُؽذذباش شذذدٙد ٗدقذذٞ ًتِآٚذذٞ ٗااذذتقتهٚٞ     

تاًٞ. ٗكاْ حسظذٕ عوذٟ ااذتقسار اذعس ظذس       

اهذذذذدِٙار ٗي اُذذذذٕ بذذذذدٗر اهبِذذذذم ا سكذذذذ ٜ        

اهتٌِٚذذذٞ يىل ةاُذذذب اهِقذذذد، ٗيظذذذسارٖ عوذذذٟ دٗر   

فاعذذذذى هوةلً٘ذذذذٞ   ًتابعذذذذٞ ٗتِبذذذذٍٚ اهصذذذذأْ    

قتعذذذذذادٜ ٗا ذذذذذاهٛ،  ثذذذذذى ا بشذذذذذس اهذذذذذس٢ٚ   اة

ٗاهب٘ظذذذذذذذوٞ اهفاعوذذذذذذذٞ   اٚااذذذذذذذاتٕ اهِقدٙذذذذذذذٞ 

ٗاهتٌِ٘ٙذذٞ. ٗبعذذد أْ أُٔذذٟ خدًاتذذٕ   اهبِذذم    

ا سك ٜ عٌى خب  مت٘ٙذى   اهُٚ٘ٚذدٗ هفذرتٝ    

قعذذ ٝ،  ذذٍ   اةاذذل٘ا،  ذذٍ خذذب ًا مت٘ٙوٚذذًا       

اهقطذذذذذذذذاد اشبذذذذذذذذاػ يىل أْ ٗافتذذذذذذذذٕ ا ِٚذذذذذذذذٞ     

ٞ باإلظبذذذذذذازات بعذذذذذذد حٚذذذذذذاٝ حافوذذذذذذ 24/7/2013

 اًتدت عوٟ ًد٠ مخسٞ ٗةاُني عاًًا.

ٗختفًا هولث  ًّ اهعاًوني   اهقطاعذات  

ا اهٚذذذذٞ ٗاهِقدٙذذذذٞ كذذذذاْ اهذذذذدكت٘ر اهِابوسذذذذٛ   

ٙتٌتذذذع بصدعذذذٚٞ ضبببذذذٞ قسٙبذذذٞ يىل اهذذذِف     

ٗاذذذذٔوٞ اهقبذذذذ٘ي هوذذذذسأٜ احخذذذذس ٗاهقذذذذدرٝ عوذذذذٟ   

اهتفاعذذذى ًذذذع ٗةٔذذذات اهِبذذذس اثخذذذس٠، ٗهلِذذذٕ    

اك اهقذسار ٗاهتذذأُٛ  كذاْ ٙتسذٍ باسبلٌذذٞ   اربذ   

ٗاهدقذذذٞ ًٗتابعذذذٞ اهتفاظذذذٚى ٗاهتأكٚذذذد دا٢ٌذذذًا  

عوذذٟ اث ذذس اةقتعذذادٜ هوقذذسارات ٗاهسٚااذذات;    

ًذذا أعطذذاٖ ًلاُذذٞ ًتٌٚذذ ٝ   اهذذدٗا٢س اه٘ ِٚذذٞ     

ٗاهدٗهٚذذذذٞ. ٗكذذذذاْ ًِٔٚذذذذًا ٗحٚادٙذذذذًا   اربذذذذاك     
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اهقسار يىل أبعد اسبدٗد. ٗ  اه٘قت ُفسٕ كاْ 

    ٟ يىل  عسٗبٚذذذًا ٙذذذبًّ باهتلاًذذذى اهعسبذذذٛ ٗٙسذذذذع

ذبقٚقٕ بصتٟ اهسبى. ٗٓ ا ًلِٕ ًّ أْ ٙعذى  

اىل ً٘اقذذذذذذع ًسً٘قذذذذذذٞ بذذذذذذني اشبذذذذذذ ا١ اهعذذذذذذسب   

ا ِذذذانسّٙ. ٗكاُذذذت  قتذذذٕ بِفسذذذٕ ٗباهقذذذدرات   

اهصذذذذذذابٞ تدفعذذذذذذٕ يىل يتاحذذذذذذٞ اهفذذذذذذسػ هذذذذذذ ٜٗ  

اإلًلاُذذذذذات هٚتةسكذذذذذ٘ا يىل اثًذذذذذاَ ٗ توذذذذذ٘ا   

ا ساكذذذذ  اهقٚادٙذذذذٞ. ٗقذذذذد خذذذذس  ًذذذذّ تتً تذذذذٕ    

درا١ اهعذذاًني. اهلذذث  ًذذّ اهذذ٘زرا١ ٗاثًِذذا١ ٗا ذذ   

 سذذذّ  ،ٗكذذذاْ قٚادٙذذذًا دْٗ تسذذذو  أٗ ةذذذ ٗت 

اهقٚادٝ   اهفرتات اهعذعبٞ ٗ  اثزًذات متاًذًا    

كٌا  سِٔا   اثٙاَ اهعادٙٞ، ٗقد كذاْ ًذّ   

أبسز اثعؽا١   زبِذٞ اثًذّ اةقتعذادٜ اهذ      

كاُت تتابع اهقؽذاٙا اةقتعذادٙٞ ًذّ ًِبذ٘ر     

   ٗ عِذدًا  اةهت اَ باهقذاُْ٘ ٗا عذوةٞ اه٘ ِٚذٞ. 

َ ااذذذذذتدعتٕ 1988ٗقعذذذذذت اثزًذذذذذٞ ا اهٚذذذذذٞ عذذذذذاَ  

اسبلً٘ذذذذذٞ ةاذذذذذتتَ زًذذذذذاَ اثًذذذذذ٘ر   اهبِذذذذذم 

ا سكذذ ٜ بعذذد أْ كاُذذت اسبلً٘ذذٞ ُفسذذٔا قذذد    

أقاهتذذذٕ ًذذذّ ا ِعذذذب كاتذذذٕ قبذذذى اذذذِتني. ٗكذذذاْ 

ٙبًّ باهدٗر اهتٌِٜ٘ هوبِم ا سك ٜ ختفذًا  

ةدبآذذذذات كذذذذث  ًذذذذّ اهبِذذذذ٘ن ا سك ٙذذذذٞ ٗة 

. ٗه ا عٌى بق٘ٝ عوذٟ  ٙلتفٛ باهدٗر اهِقدٜ هٕ

ا سذذذذذاعدٝ   يُصذذذذذا١ اهعدٙذذذذذد ًذذذذذّ ا باسذذذذذات   

ٗاهصذذذذذذذسكات كات اهعتقذذذذذذذٞ باهتٌِٚذذذذذذذٞ ًثذذذذذذذى   

ا باسذذٞ اثردُٚذذذٞ هتاذذذتثٌار ٗبِذذذم اإلاذذذلاْ  

ٗيُصذذذذذا١ ظذذذذذِدٗج اذذذذذٚادٜ  باسذذذذذٞ اهتقاعذذذذذد   

ردْ ٗهذذٚ  خارةذذٕ. ثهتسذذتثٌس أً٘ااذذا داخذذى ا

كٌذذذا كذذذاْ ٙذذذبًّ بذذذدٗر اهبِذذذم ا سكذذذ ٜ   

 صذذذلتت اهقطاعٚذذذٞ. فلذذذاْ   ا سذذذآٌٞ   حذذذى ا 

ٙسذذذذذاعد بقذذذذذ٘ٝ عوذذذذذٟ تذذذذذدب  اهتٌ٘ٙذذذذذى اهذذذذذتزَ  

 باسذذات اإلقذذذساخ ا تدععذذٞ ًثذذذى ًباسذذذٞ   

اإلقذذساخ اه راعذذٛ. ٗكذذاْ دٗرٖ بذذارزًا   يُصذذا١    

اهسذذ٘ج ا ذذاهٛ واهب٘رظذذٞن هٚلذذْ٘ اهسذذ٘ج ا ذذاهٛ    

اثردُذذذٛ اهثاهذذذع   اهعذذذامل اهعسبذذذٛ بعذذذد ًعذذذس  

بذٛ    ٗهبِاْ. ٗعِدًا اُعقد ًبمتس اهقٌٞ اهعس

َ، كذذذذاْ اهذذذذدكت٘ر ضبٌذذذذد   1980عٌذذذذاْ عذذذذاَ  

اذذعٚد اهِابوسذذٛ ٗاحذذدًا ًذذّ عصذذسّٙ شدعذذٚٞ    

عسبٚذذٞ ظذذالت اه٘ ذذا٢  اةقتعذذادٙٞ هوٌذذبمتس.     

ٗكذذذذاْ ي اُذذذذٕ باهتلاًذذذذى اهعسبذذذذٛ ٙدفعذذذذٕ يىل   

اقتِذذاػ أٜ فسظذذٞ هتع ٙذذ  اهتلاًذذى ٗاهتعذذاْٗ     

 اةقتعادٜ بني أٜ شسكا١ عسب.

عسفذذت اهذذدكت٘ر ضبٌذذد اذذعٚد اهِابوسذذٛ   

ًا   أٗا٢ذذذذى اهثٌاُِٚٚذذذذات حذذذذني كِذذذذت  شدعذذذذٚ

أًًِٚا عاًًا هذ٘زارٝ اهعذِاعٞ ٗاهترذارٝ  ذٍ أًِٚذًا      

عاًذذا هذذ٘زارٝ اهطاقذذٞ. ٗكذذث ًا ًذذا كِذذت أبعذذع    

يهٚذذذذذٕ بذذذذذبعمل احرا١ ٗا قرتحذذذذذات اهذذذذذ  كذذذذذاْ  

ٙتقبوذذٔا بعذذدر رحذذب حتذذٟ هذذ٘ كاُذذت ذبٌذذى       

بعذذذذمل اهِقذذذذد ِٓذذذذا ِٗٓذذذذان. ٗعسفذذذذت ازباُذذذذب   

ؽذذذ٘ٙٞ اهوغذذذٜ٘ ٗاثدبذذذٛ هدٙذذذٕ حذذذني تصذذذسفت بع

َ. ًٗذذذع أْ 1983صبٌذذذع اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ   عذذذاَ 

نسٗ  عٌوٕ ًّ ةٔٞ ٗظةتٕ ًّ ةٔذٞ أخذس٠   

مل تلّ تسٌح هٕ با ٘انبٞ عوذٟ حؽذ٘ر عٚذع    

اةتٌاعذذذذذات اجملٌذذذذذع بسذذذذذبب اثدرا  اهط٘ٙوذذذذذٞ   

ٗعذذذدَ ٗةذذذ٘د ًعذذذعد   ًبِذذذٟ اجملٌذذذع، ية أْ     

آتٌاًذذذٕ ٗحسظذذذٕ عوذذذٟ اسبؽذذذ٘ر ٗا صذذذاركٞ     

ٙس. ٗبقذذدر ًذذا  بفعاهٚذذٞ كذذاْ بذذارزًا ٗضبذذى تقذذد   

كذذذاْ ؼذذذوٚعًا   ا سذذذا٢ى ا اهٚذذذٞ ٗاةقتعذذذادٙٞ   

عّ ًعسفذٞ ٗاقتذدار بقذدر ًذا كاُذت ًداختتذٕ       

  ُقاشذذات اجملٌذذع تلصذذه عذذّ آتٌذذاَ عٌٚذذ      

باهوغذذٞ ٗاهذذتٌلّ ًِٔذذا ٗاةٓتٌذذاَ .سذذتقبؤا.     

ٗهعى كهم اةٓتٌذاَ ٙعذ٘د   أحذد ة٘اُبذٕ يىل     

حسظذذذذذذٕ اهصذذذذذذدٙد عوذذذذذذٟ اهدقذذذذذذٞ   اهتعذذذذذذب      
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ا عِٟ اُطتقًا ًّ حسٕ اهقذاُُ٘ٛ   ٗاه٘ؼ٘ح  

 ًِٗٔٚتٕ   اهِقد ٗا اي. 

كاْ ضبٌد اعٚد اهِابوسٛ ٓاد٢ًا ٗرزِٙذًا  

ٗ  اه٘قذذت عِٚذذٕ ًت٘اؼذذعًا ٗدٗدًا ٙفذذٚمل قوبذذٕ    

با صذذذذذذاعس اإلُسذذذذذذاُٚٞ. ٗكذذذذذذاْ ٙصذذذذذذعس بذذذذذذ ةَ   

احخذذذسّٙ خاظذذذٞ اهبباذذذا١ ًذذذٍِٔ. فلذذذاْ ٙقذذذدَ  

ا سذذاعدات ًذذّ ًاهذذٕ اشبذذاػ عذذّ  ٚذذب خذذا س  

ا سذذذذذذذاعدٝ. ٗمل تسذذذذذذذتطع ًِٔتذذذذذذذٕ   ٗرلبذذذذذذذٞ   

كٌعس  ٗخب  مت٘ٙذى ٗاقتعذادٜ تٌِذٜ٘ أْ    

ذب٘هذذٕ يىل ضبذذب هوٌذذاي ٗأاذذ  هذذٕ. بذذى كذذاْ       

راؼذذًٚا .ذذذا ٗظذذى يهٚذذذٕ ًذذذّ ً٘اقذذع متلِذذذٕ ًذذذّ    

خدًٞ بودٖ ٗصبتٌعٕ. ٗهلِذٕ مل ٙلذّ هذٚرو     

ااكًِا   بٚتٕ حني ٙلذْ٘ خذار  اهعٌذى اهعذاَ.     

فقد كاْ شغفٕ باهعٌى ٗت٘نٚه ًا هدٕٙ ًذّ  

ٗقت ٗخ ٝ   خدًٞ ا باسات ا اهٚٞ كذب ًا.  

فلذذاْ ًستصذذارًا هوعدٙذذد ًذذّ ا باسذذات. كٌذذا      

أُصذذأ ًذذع شذذسكا١ شذذسكات ًاهٚذذٞ ٗااذذتثٌارٙٞ  

ٗراتبذذذذذذذذٕ  -رمحذذذذذذذذٕ اه -ًتعذذذذذذذذددٝ. تذذذذذذذذ٘  

اهتقاعذذذدٜ  تة٣ذذذٞ ٗمخسذذذْ٘ دِٙذذذارًا. ٗحذذذني      

ٗقعذذذذت اثزًذذذذٞ ا اهٚذذذذٞ اهِقدٙذذذذٞ   اثردْ عذذذذاَ  

ب خذذب    َ، ٗكذذاْ ٙصذذغى كُذذ ان ًِعذذ   1988

اهعذذذذذذذِدٗج اهعسبذذذذذذذٛ هوتٌِٚذذذذذذذٞ اةقتعذذذذذذذادٙٞ    

ٗاةةتٌاعٚذذٞ   اهل٘ٙذذت ت ااذذتدعااٖ هقٚذذادٝ    

اهبِذذم ا سكذذ ٜ، فوذذٍ ٙذذرتدد سببذذٞ أْ ٙذذرتن    

ً٘قع اشبب  ا اهٛ بلى ا غسٙات ا اهٚٞ هٚتذ٘ىل  

ااتتَ اهدفٞ اهِقدٙٞ ًّ ةدٙد، ٗقذد ظبذح     

 كهم بصلى ًوفت هوِبس.

د اذذعٚد هقذذد كاُذذت  قذذٞ اهذذدكت٘ر ضبٌذذ 

اهِابوسذذذٛ بِفسذذذٕ ًعذذذدرًا ًذذذّ ًعذذذادر ق٘تذذذٕ.     

فسلٍ ا صقٞ اسبسكٚٞ اه  كاْ ٙعذاُٛ ًِٔذا   

ية أْ خ تذذٕ ٗاذذداد رأٙذذٕ ًِٗٔٚتذذٕ ٗاقتةاًذذٕ     

صبذذاةت اهعٌذذى ا دتوفذذٞ، كذذى كهذذم أعطذذاٖ      

ا لاُذٞ ا سً٘قذذٞ ا تٌٚذ ٝ عوذذٟ ا سذت٠٘ اهذذ٘      

ٗاهعسبذذذٛ ٗاهذذذدٗهٛ. فلذذذاْ ٙصذذذار يهٚذذذٕ باهبِذذذاْ      

أبذذسز اهصدعذذٚات اهعسبٚذذٞ   شذذبْٗ ًذذّ  ًاحذذدٗا

 اهِقد ٗا اي ٗاةقتعاد.

 

 اثاتاك اهدكت٘ر يبسآٍٚ بدراْ

 عؽ٘ صبٌع اهوغٞ اهعسبٚٞ اثردُٛ
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 مجمع اللغة العربية األردني يفوز بجائزة الملك فيصل العالمية
 م7102للغة العربية واألدب للعام 

فذذذذذذذذاز صبٌذذذذذذذذع اهوغذذذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذذذٞ اثردُذذذذذذذذٛ 

ا وذذذذم فٚعذذذذى اهعا ٚذذذذٞ هوغذذذذٞ اهعسبٚذذذذٞ   جبذذذذا٢ ٝ

، هٚلذذذذذذذذذذذذْ٘ بذذذذذذذذذذذذ هم أٗي 2017ٗاثدب هوعذذذذذذذذذذذذاَ 

ًباسذذذذذذٞ أردُٚذذذذذذٞ ذبقذذذذذذ  ٓذذذذذذ ا اإلظبذذذذذذاز ًِذذذذذذ   

 اُطتج ٓ ٖ ازبا٢ ٝ

ر٢ذذذذذذذذٚ  اجملٌذذذذذذذذع اثاذذذذذذذذتاك   ٟٗقذذذذذذذذد توقذذذذذذذذ

اهذذذذدكت٘ر خاهذذذذد اهلسكذذذذٛ راذذذذاهٞ ًذذذذّ اثًذذذذ   

خاهذذذذذد اهفٚعذذذذذى ر٢ذذذذذٚ  ٣ٚٓذذذذذٞ ةذذذذذا٢ ٝ ا وذذذذذم   

ِذذذذذٞ فٚعذذذذى اهعا ٚذذذذٞ، ٣ِٔٙذذذذٕ فٚٔذذذذا باختٚذذذذار زب     

 ا.ازبا٢ ٝ هوٌرٌع ٗف٘زٖ بٔ

اثردُذذذذٚني ٗا باسذذذذات اهعوٌٚذذذذٞ ٗاثكاد ٚذذذذٞ   عٚذذذذع ٗٗةذذذذٕ ر٢ذذذذٚ  اجملٌذذذذع اهت٣ِٔذذذذٞ يىل 

      ٞ ، عوذذذٟ ٓذذذ ا اهتلذذذسٍٙ، اهذذذ ٜ ٙتعذذذاد  ًذذذع اهذذذ كس٠ اثربعذذذني هتأاذذذٚ  صبٌذذذع اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذ

عذذذذ  عذذذذّ ت٣ِٔتذذذذٕ هذذذذس٢ٚ  اجملٌذذذذع اثاذذذذب  اهذذذذدكت٘ر عبذذذذداهلسٍٙ خوٚفذذذذٞ، ٗاهذذذذ ًت١    كٌذذذذا 

، اهذذذ ٜ ٗظذذذفٕ بأُذذذٕ: يظبذذذاز     ا اهتلذذذسٍٙٗأعؽذذذا١ اهصذذذس  ٗا ذذذبازرّٙ عوذذذٟ ٓذذذ      وذذذ  اجملٌذذذع، صب

ٗدعٌذذذذت ًصذذذذسٗعاتٕ حتذذذذٟ   ٗ ذذذذ  هوٌباسذذذذات اثكاد ٚذذذذٞ اثردُٚذذذذٞ اهذذذذ  عٌوذذذذت   اجملٌذذذذع، 

 ٗظى يىل ٓ ٖ ا لاُٞ اهطٚبٞ.

عذذذذّ ازبٔذذذذد ا ت٘اظذذذذى ٗا تفذذذذاُٛ اهذذذذ ٜ بذذذذ ي ًذذذذّ أاذذذذات ٝ      ٗةذذذذا١ت ٓذذذذ ٖ ازبذذذذا٢ ٝ تعذذذذب اً  

 .ر   اا٢س اجملاةت خاظٞ اهرتعٞ ٗاهتعسٙب، ٗعٚع اهعاًوني   اجملٌعكبا
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ٗتتؽذذذذذذذٌّ ازبذذذذذذذا٢ ٝ مخسذذذذذذذٞ فذذذذذذذسٗد طبتوفذذذذذذذٞ ٓذذذذذذذٛ:  خدًذذذذذذذٞ اإلاذذذذذذذتَ، ٗاهدرااذذذذذذذات        

اهوغذذذذٞ اهعسبٚذذذذٞ ٗاثدب، ٗاهطذذذذب، ٗاهعوذذذذَ٘ ، ٗكذذذذاْ ً٘ؼذذذذ٘عٔا اذذذذ ٖ اهسذذذذِٞ عذذذذّ      ٗاإلاذذذذتًٚٞ، 

وةٔذذذ٘د اثفذذذساد أٗ ا باسذذذات اهعوٌٚذذذٞ    فذذذسد اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ ٗاثدب اهذذذ ٜ فذذذاز بذذذٕ اجملٌذذذع حذذذ٘ي       

 . نٗتعوًٌٚا   تعسٙب اهعوَ٘ ٗاهتقِٚات ُقًت ٗحبثًا

ٗٓذذذذ ٖ ازبذذذذا٢ ٝ ةذذذذا٢ ٝ عا ٚذذذذٞ ًتٌٚذذذذ ٝ  

ًباسذذذذذذذات  يىلحعذذذذذذذى عوٚٔذذذذذذذا باإلؼذذذذذذذافٞ 

ًسً٘قذذذذذذذذذذذذذٞ اهعدٙذذذذذذذذذذذذذد ًذذذذذذذذذذذذذّ ا بذذذذذذذذذذذذذدعني  

اثكذذذذذذذذذاد ٚني ًذذذذذذذذذّ أًثذذذذذذذذذاي اهذذذذذذذذذدكت٘ر  

أمحذذذذذد زٗٙذذذذذذى اهذذذذذ ٜ ُذذذذذذاي بعذذذذذدٓا ةذذذذذذا٢ ٝ    

ات ٝ ُاظذذذذس اهذذذذدّٙ ُ٘بذذذذى، ًٗذذذذّ اثردْ اثاذذذذ

ضبٌذذذذذذذذذذد عذذذذذذذذذذدُاْ اهبدٚذذذذذذذذذذت،   ٗاثاذذذذذذذذذذد، 

يبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسآٍٚ  ٗ

 اهسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعافني،

رؼذذذذذ٘اْ اهذذذذذدكت٘ر ٗ

اهسذذذذذٚد ًذذذذذّ هبِذذذذذاْ  

ٗٓذذذذذ٘ عؽذذذذذ٘ شذذذذذس    

قذذذد فذذذاز ٗ ،  اجملٌذذع 

جبذذذذذذذذذذذا٢ ٝ ا وذذذذذذذذذذذم فٚعذذذذذذذذذذذى هودرااذذذذذذذذذذذات  

 اإلاتًٚٞ ا ا اهعاَ

ٗقذذذذذذذذذد ًِةذذذذذذذذذت ازبذذذذذذذذذا٢ ٝ هوٌرٌذذذذذذذذذع  

هذذذذذذذٕ عوذذذذذذذٟ ةٔذذذذذذذ٘دٖ اهعوٌٚذذذذذذذٞ       تقذذذذذذذدٙسًا

تسعذذذذذذذذذذذذٞ اهعوذذذذذذذذذذذذَ٘ ٗاهتقِٚذذذذذذذذذذذذٞ ُٗقذذذذذذذذذذذذى    

ا عذذذذذذذذذذذذذطوةات اهعوٌٚذذذذذذذذذذذذذٞ ٗٗؼذذذذذذذذذذذذذعٔا    

بعذذذذذمل اهلتذذذذذب  أْاهسذذذذذٚاج اهعسبذذذذذٛ، كٌذذذذذا 

اهذذذذذ  تسعٔذذذذذا اجملٌذذذذذع اذذذذذب  أْ حعذذذذذوت    

عوذذذذذذذذٟ ةذذذذذذذذ٘ا٢  عوٌٚذذذذذذذذٞ ًسً٘قذذذذذذذذٞ، ًِٔذذذذذذذذا  

كتذذذذذاب  اهبٚ٘ه٘ةٚذذذذذا  اهذذذذذ ٜ فذذذذذاز جبذذذذذا٢ ٝ  

أحسذذذذّ كتذذذذاب عوٌذذذذٛ ًرتةذذذذٍ يىل اهوغذذذذٞ     

اهعسبٚذذذذذذٞ ًذذذذذذّ ًباسذذذذذذٞ اهل٘ٙذذذذذذت هوتقذذذذذذدَ   

، كٌذذذذا فذذذذاز كتذذذذاب 1982اهعوٌذذذذٛ   اهعذذذذاَ 

يىل اهلٌٚٚذذذذذذا١ اسبٚ٘ٙذذذذذذٞ هودوٚذذذذذذٞ   ًذذذذذذدخى

ٗعوذذذذذذذذذذذذٍ ٗنا٢فٔذذذذذذذذذذذذا  جبذذذذذذذذذذذذا٢ ٝ اهعوذذذذذذذذذذذذَ٘  

اثاااذذذذذٚٞ اهذذذذذ  ُبٌٔذذذذذا اذبذذذذذاد صبذذذذذاه   

اهبةذذذذذذذذذذذع اهعوٌذذذذذذذذذذذذٛ اهعسبٚذذذذذذذذذذذذٞ هعذذذذذذذذذذذذاًٛ  

، ٗفذذذذذذذذذذاز كتذذذذذذذذذذاب  ا ذذذذذذذذذذ٘ة     1986/1987

مماراذذذذذذذذذٞ ازبساحذذذذذذذذذٞ  جبذذذذذذذذذا٢ ٝ ًعذذذذذذذذذسخ  

اهلتذذذذاب اهعسبذذذذٛ اهثاهذذذذع ٗاهعصذذذذسّٙ هوعذذذذاَ    

اهذذذذذذذذ ٜ أقاًتذذذذذذذذٕ ًباسذذذذذذذذٞ اهل٘ٙذذذذذذذذت    1998

  هوتقذذذذدَ اهعوٌذذذذٛ   

صبذذذذذذذذذذذذذاي أفؽذذذذذذذذذذذذذى 

كتذذذذاب ًرتةذذذذٍ يىل 

اهوغذذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذذٞ    

.اهعوَ٘

ٗٙعذذذذذذذد اجملٌذذذذذذذع أٗي ًباسذذذذذذذٞ أردُٚذذذذذذذٞ  

ذبقذذذ  ٓذذذ ا اإلظبذذذاز، ٗقذذذاي ر٢ذذذٚ  اجملٌذذذع      

 ٞ هقذذذذد قذذذذدًِا ًذذذذّ ازبٔذذذذد    :بٔذذذذ ٖ ا ِااذذذذب

ٜ  ئااذذذذذاد  أٗظذذذذذذوِا يىل  ًذذذذذا  ٗاهعٌٚذذذذذ  اهذذذذذذ 

يٙآذذذذذذا  ٓذذذذذذ ٖ ازبذذذذذذا٢ ٝ اهعا ٚذذذذذذٞ ، ًعتذذذذذذ اً  

 عتًذذذٞ يظبذذذاز ةدٙذذذدٝ تؽذذذا  يىل خطذذذ٘ات   

  اهطسٙذذذذذذذذذذ  اهط٘ٙذذذذذذذذذذى اهذذذذذذذذذذ ٜ  اجملٌذذذذذذذذذذع

اختطذذذذذذٕ دْٗ كوذذذذذذى ًِذذذذذذ  تأاٚسذذذذذذٕ عذذذذذذاَ    

شبدًذذذذذذذٞ اهوغذذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذذٞ ٗاهثقافذذذذذذذٞ  1976

اهعسبٚذذذذذذذذٞ عًٌ٘ذذذذذذذذًا   صبذذذذذذذذاةت ذبقٚذذذذذذذذ    

 .أٓدافٕ

ٗ  بٚأُذذذذذذذا إلعذذذذذذذتْ ازبذذذذذذذا٢ ٝ اذذذذذذذ ا    

اهعذذذذذذذاَ، قاهذذذذذذذت زبِذذذذذذذٞ اةختٚذذذذذذذار زبذذذذذذذا٢ ٝ  

ادددد تتوقددددحت اجلدددد تلمددددتقديتا    دددد ت  ددددح  ل تت

ع دددهتدهدددعلمتلايف  رددداتعت   ددداتلايف دددع تتتتت

لات اردددددددددداتوا دددددددددد تل  دددددددددد  جلت تلايف  ردددددددددداتتتتو

 ووضيفهتتعتلاسرتقتلايف بي
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ا وذذذذذذذم فٚعذذذذذذذى اهعا ٚذذذذذذذٞ هوغذذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذذٞ  

اهعذذذذذذاَ ٗاثدب ئُذذذذذذا قذذذذذذسرت ًِةٔذذذذذذا اذذذذذذ ا   

َن ًٗ٘ؼذذذذذذذذذذ٘عٔا وةٔذذذذذذذذذذ٘د 2017ٓذذذذذذذذذذذ و1438

اثفذذذذذساد أٗ ا باسذذذذذات اهعوٌٚذذذذذٞ   تعسٙذذذذذب    

اهعوذذذذَ٘ ٗاهتقِٚذذذذات ُقذذذذًت ٗحبثذذذذًا ٗتعوٌٚذذذذًان،  

جملٌذذذذذع اهوغذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذٞ با ٌولذذذذذٞ اثردُٚذذذذذٞ   

تقذذذذذذذذدٙسًا زبٔذذذذذذذذ٘دٖ اهعوٌٚذذذذذذذذٞ     ااامشٚذذذذذذذذٞ

ا تٌٚذذذذذذذذ ٝ   تسعذذذذذذذذٞ اهعوذذذذذذذذَ٘ ٗاهتقِٚذذذذذذذذٞ، 

ٗٗؼذذذذذعٔا    ،ُٗقذذذذذى ا عذذذذذطوةات اهعوٌٚذذذذذٞ

سذذذذذذذٚاج اهعسبذذذذذذذٛ، ٗيدخذذذذذذذاي اهتعسٙذذذذذذذب      اه

اهتعوذذذذذذذٍٚ ازبذذذذذذذذاًعٛ   اهذذذذذذذ٘ ّ اهعسبذذذذذذذذٛ   

يىل تذذذذ٘ ني اهعوذذذذٍ ٗاهتقِٚذذذذٞ. ٗٓذذذذٛ      اذذذذعًٚا

لاٙذذذذٞ تسذذذذعٟ يهٚٔذذذذا ا باسذذذذات اهعوٌٚذذذذٞ      

اهعسبذذذٛ، ٗإلاذذذذِاد ٓذذذ ا اهعٌذذذذى يىل    اهذذذ٘ ّ  

ًرتعذذذذذذذذذذذني، ععذذذذذذذذذذذ٘ا بذذذذذذذذذذذني اهعوذذذذذذذذذذذٍ    

اهتدعذذذذذذغ اهذذذذذذدقٚ ، ٗا عسفذذذذذذٞ اهعٌٚقذذذذذذٞ    

ٚ ٙذذذذذذذٞ، فلذذذذذذذاْ  بذذذذذذذاهوغتني اهعسبٚذذذذذذذٞ ٗاإلظبو 

عٌوذذذذٍٔ عٌذذذذًت ًباسذذذذًٚا ٓٚذذذذأت هذذذذٕ أاذذذذباب   

 .اهِراح

ٗباهِسذذذذذبٞ هوفذذذذذا٢ ّٙ بفذذذذذسٗد ازبذذذذذا٢ ٝ   

فقذذذد ًِةذذذت عذذذّ ف٣ذذذٞ وخدًذذذٞ   ،اذذذ ا اهعذذذاَ

اإلاذذذذتَن هوٌوذذذذم اذذذذوٌاْ بذذذذّ عبذذذذداهع ٙ  

كي اذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذع٘د، ٗعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذّ واهدرااذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذات   

اإلاذذذذذذذذذذذذذتًٚٞ/اهفلس اهسٚااذذذذذذذذذذذذذٛ عِذذذذذذذذذذذذذد   

ا سذذذذوٌني حتذذذذٟ اهقذذذذسْ اهتااذذذذع اارذذذذسٜ/   

ٜن هوذذذذذذذذذدكت٘ر اشبذذذذذذذذذاً  عصذذذذذذذذذس ا ذذذذذذذذذٚتد

رؼذذذذ٘اْ اهسذذذذٚد، ٗعذذذذّ واهطذذذذب/ اهعتةذذذذات   

اهبٚ٘ه٘ةٚذذذذذٞ   أًذذذذذساخ ا ِاعذذذذذٞ اه اتٚذذذذذٞن   

هو ٗفٚسذذذذذ٘ر تاداًتسذذذذذ٘ كٚصذذذذذٌٚ٘ت٘ ًذذذذذّ   

اهٚابذذذذذاْ، ٗعذذذذذّ ف٣ذذذذذٞ واهعوذذذذذَ٘/ اهفٚ ٙذذذذذا١ن      

ًِةذذذذذت هلذذذذذى ًذذذذذّ هذذذذذ٘رِٙ  ً٘هِٚلاًذذذذذب،    

 ٗداُٚاي ه٘س

ٗازبذذذذا٢ ٝ تٔذذذذد ، حبسذذذذب بٚأُذذذذا، يىل   

خدًذذذذذذذذذذذذذذذذذٞ ا سذذذذذذذذذذذذذذذذذوٌني   حاؼذذذذذذذذذذذذذذذذذسٍٓ 

ٍ ٗحذذذذذذثٍٔ عوذذذذذذٟ ا صذذذذذذاركٞ   ًٗسذذذذذذتقبؤ

كذذذذى ًٚذذذذادّٙ اسبؽذذذذارٝ، كٌذذذذا تٔذذذذد  يىل  

ي ذذذذذذذذسا١ اهفلذذذذذذذذس اإلُسذذذذذذذذاُٛ ٗا سذذذذذذذذآٌٞ     

.تقدَ اهبصسٙٞ

ٗٙذذذذذذذتٍ اختٚذذذذذذذار اهفذذذذذذذا٢ ّٙ باةاذذذذذذذتِاد 

فقذذذذذذذذ  يىل ًذذذذذذذذد٠ أٓوٚذذذذذذذذتٍٔ ٗةذذذذذذذذدارتٍٔ    

ا طوقذذذذذذذذٞ، كٌذذذذذذذذا تقذذذذذذذذَ٘ زبذذذذذذذذاْ اختٚذذذذذذذذار  

ًتدععذذذذذذذٞ .ساةعذذذذذذذٞ أعٌذذذذذذذااٍ بدقذذذذذذذٞ،    

  ٚ قذذذذٞ ٗتتبذذذذع عٌوٚذذذذٞ اختٚذذذذار اهفذذذذا٢ ّٙ اهدق

ْب عذذذددًا كذذذب ًا ًذذذّ      ًعذذذاٙ  دٗهٚذذذٞ، حتذذذٟ ي

اهفذذذذا٢ ّٙ جبذذذذا٢ ٝ ا وذذذذم فٚعذذذذى اهعا ٚذذذذٞ    

حعذذذذذذذو٘ا بعذذذذذذذدٓا عوذذذذذذذٟ ةذذذذذذذ٘ا٢  ًسً٘قذذذذذذذٞ 

 أخس٠، ًثى ةا٢ ٝ ُ٘بى
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قذذسر ٗهذذٛ عٔذذد يًذذارٝ أبذذ٘ نذذب اهصذذٚذ ضبٌذذد بذذّ زاٙذذد كي ُٔٚذذاْ ر٢ذذٚ  اجملوذذ  اهتِفٚذذ ٜ     

زبا٢ ٝ خوٚفذٞ اهرتب٘ٙذٞ، تعذٚني ر٢ذٚ  صبٌذع اهوغذٞ اهعسبٚذٞ اهذدكت٘ر خاهذد اهلسكذٛ عؽذً٘ا              

 صبو  أًِا١ ازبا٢ ٝ.

َ، تعذذذٚني ًِعذذذ٘ر بذذذّ زاٙذذذد كي ُٔٚذذذاْ ر٢ٚسذذذًا   2016متذذذ٘ز  26اهذذذ ٜ ظذذذدر    ٗةذذذا١   اهقذذذسار

هوٌرو ، ُٗٔٚاْ بّ ًبارن كي ُٔٚاْ ُا٢بًا هوس٢ٚ ، ٗعؽ٘ٙٞ كى ًّ ا ِٔدس حسني اسبٌادٜ، 

  ٗاهدكت٘ر عوٛ راشد اهِعٌٚٛ، ٗاهدكت٘ر خاهد اهلسكٛ، ٗاهدكت٘ر ضبٌد اهبآسٜ.

 .ِ٘ات قابوٞ هوتردٙدٗبني اهقسار أْ ًدٝ ٓ ا اجملو   تث ا

  

http://www.ammonnews.net/image.php?token=b7a14984f763e4f48174a0155e335d48&size=large
http://www.ammonnews.net/image.php?token=b7a14984f763e4f48174a0155e335d48&size=large
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:احويتع  رات تخ  اتبيفاعلنلجمل  ت ستضرفت  

 )لإل ت ت كيتبنتأبيتطتابتودهعلمتعتخح اتلا  آنتلاك  م(

، ُدٗٝ عوٌٚٞ ًتدععٞ بعِ٘اْ واإلًذاَ ًلذٛ   20/8/2016َا ٘اف   اهسبت َٙ٘، ااتؽا  اجملٌع

بّ أبٛ  اهب ٗةٔ٘دٖ   خدًذٞ اهقذسكْ اهلذسٍٙن،    

 ٞ احملافبٞ عوٟ اهقسكْ اهلسٍٙعقدتٔا ععٚ

ٗقذذاي ُا٢ذذب ر٢ذذٚ  ععٚذذٞ احملافبذذٞ عوذذٟ     

اهقذذذذذسكْ اهلذذذذذسٍٙ ر٢ذذذذذٚ  اهورِذذذذذٞ اهتةؽذذذذذ ٙٞ 

محذذد شذذلسٜ حبؽذذ٘ر ر٢ذذٚ  رابطذذٞ أاهذدكت٘ر  

عوٌذذذذذذذا١ اثردْ اهذذذذذذذدكت٘ر بسذذذذذذذاَ اهعٌذذذذذذذ٘ط،  

ٗصبٌ٘عذذٞ ًذذّ اهعوٌذذا١ ٗاهبذذاحثني اثردُذذٚني   

يْ ٓذذذذذ ٖ اهِذذذذذدٗٝ اهذذذذذ  :  ةاُذذذذذبثٗاهعذذذذذسب ٗا

حتفذذاةت ازبٌعٚذذٞ .ذذسٗر ربذذع   تتذذ اًّ ًذذع ا 

قذذذذسْ عوذذذذٟ تأاٚسذذذذٔا، تذذذذأتٛ تقذذذذدٙسًا ثٓذذذذى  

اهِعوٍ، ٗتلس ًا اذ ا اهعلومذٍ ٗيحٚذا١س هسذ تٕ،     

ٗهودٗر اهعبٍٚ اه ٜ قاَ بذٕ اإلًذاَ ًلذٛ      

 .  خدًٞ اهقسكْ ٗعوًٕ٘، .ِاابٞ ًسٗر أهه عاَ عوٟ ٗفاتٕ

ساج ٗهبِذذاْ ٗأاذذرتاهٚا  ٗت خذذتي اهِذذدٗٝ اهذذ  شذذارن فٚٔذذا صبٌ٘عذذٞ ًذذّ اهعوٌذذا١ ًذذّ اهعذذ       

ٗاهسذذع٘دٙٞ ٗتسكٚذذا ظذذدٗر كتذذابني ٌٓذذا: ةٔذذ٘د ًلذذٛ بذذّ أبذذٛ  اهذذب   راذذٍ ا عذذةه ًذذع ذبقٚذذ       

 ت٘قٚذذع يىليؼذذافٞ  ،اهساذذاهٞ ا ِسذذ٘بٞ يهٚذذٕ   اهساذذٍ، ٗا قدًذذٞ يىل ٓذذ ٖ اهِذذدٗٝ ًذذّ ا صذذاركني فٚٔذذا    

وً٘ذذٕ وتبٚذذاْن، ًٗقسٓذذا  ازبٌعٚذذٞ اتفاقٚذذٞ تعذذاْٗ ًذذع ازبٌعٚذذٞ اهعوٌٚذذٞ اهسذذع٘دٙٞ هوقذذسكْ اهلذذسٍٙ ٗع   

 اهسٙاخ

ٗقذذد َ اهذذدكت٘ر بسذذاَ اهعٌذذ٘ط ر٢ذذٚ  رابطذذٞ عوٌذذا١ اثردْ درعذذًا تلس ٚذذٞ هوٌرٌذذع   ُٔاٙذذٞ         

 اسبفى.

  



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

  

 لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع المجمع

www.majma.org.jo 



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

 

ثنتو عصرت تل عسمتلاث تعتلا لب تولاثالتلابرتنتلخلتت ي

 ""ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز   ثٌض٪ٍُُ جمل٨ّ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهين

 

 حفل االفتتاح

ٌذذع ً٘لذذٕ اهثقذذا  اهسابذذع     اجملد عقذذ 

َ،   رحابذذذذذٕ،  2016ٗاهذذذذذثت ني ٓذذذذذ ا اهعذذذذذذاَ    

بعِ٘اْ:  اهوغٞ اهعسبٚٞ   اهتعوٍٚ  فذٛ ا ذذدٝ  

تصذذذذذذذذسّٙ  9-8ٓذذذذذذذذذن، و1438ظذذذذذذذذفس  9-8و

  َن.2016اهثاُٛ 

ٗةا١ اختٚذار ٓذ ا اهعِذ٘اْ حسظذًا ًذّ      

اجملٌذذذذع عوذذذذٟ ا صذذذذاركٞ اهفاعوذذذذٞ   كذذذذى    

 ٗ اهعسبٚذذذذٞ ا صذذذذسٗعات ٗاهت٘ةٔذذذذات اثردُٚذذذذٞ 

اهذذذ  تسذذذعٟ هوةفذذذان عوذذذٟ اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ،  

ٗيعذذذذذت١ شذذذذذأُٔا ٗدعٌٔذذذذذا، تع ٙذذذذذ ًا هؤ٘ٙذذذذذٞ     

اهقً٘ٚذذٞ ٗاهتٌِٚذذٞ اجملتٌعٚذذٞ، ٗاهعٌذذى عوذذٟ   

ٗؼع اٚااٞ هغ٘ٙٞ تعوٌٚٚٞ ٗاؼذةٞ ا عذامل   

 ٗاثٓدا .

بذذذذذدأ حفذذذذذى افتتذذذذذاح ا ٘اذذذذذٍ اهسذذذذذاعٞ   

اهتااذذعٞ ظذذباحًا بذذ ٜ ًذذّ اهذذ كس اسبلذذٍٚ،     

خاهذد اهلسكذٛ،    ٍ أهقذٟ اثاذتاك اهذدكت٘ر    

ر٢ذذذذذٚ  اجملٌذذذذذع، كوٌذذذذذٞ اةفتتذذذذذاح، ٗأهقذذذذذٟ 

كوٌذٞ ا صذاركني اثاذتاك اهذدكت٘ر  ٚذذٟ     

عبابِٞ.

ٗقذذذد اشذذذتٌى ا ٘اذذذٍ عوذذذٟ ا ذذذ  عصذذذس  

حبثذذذًا، ت٘زعذذذت عوذذذٟ مخذذذ  ةوسذذذات عوٌٚذذذٞ 

ٗةوسذذذذٞ ختاًٚذذذذٞ   ٙذذذذً٘ني، ٗكهذذذذم عوذذذذٟ    

 اهِة٘ احتٛ:

 م8/11/6112اليوم األول: الثالثاء 

 واية اللغة العربيةالخلسة األولى وهحورها ح

ُعقذذدت   اهسذذاعٞ اهعاشذذسٝ ظذذباحًا، بس٢ااذذٞ   

اثاذذذذتاك اهذذذذدكت٘ر عبذذذذداهوطٚه عسبٚذذذذات،    

عؽ٘ صبٌع اهوغٞ اهعسبٚٞ اثردُٛ، ٗقذدبَ    

 ٓ ٖ ازبوسٞ حبثاْ:

اهبةذذع اثٗي أعذذدٖ اهذذدكت٘ر فٚذذاخ     -

 –اهقؽذذذذذذذذاٝ، عٌٚذذذذذذذذد كوٚذذذذذذذذٞ اسبقذذذذذذذذ٘ج 

ازباًعذذذذذذٞ اثردُٚذذذذذذٞ بعِذذذذذذ٘اْ  اسبٌاٙذذذذذذٞ   

 غٞ اهعسبٚٞ .اهقاُُ٘ٚٞ هو

اهبةذذع اهثذذاُٛ أعذذدٖ اهذذدكت٘ر عبذذداه   -

اهط٘اهبذٞ، ُا٢ذب ا ذدٙس اهعذاَ ا٣ٚذٞ اإلعذتَ       

اثردُٚذذذذٞ، بعِذذذذ٘اْ  محاٙذذذذٞ اهوغذذذذٞ اهعسبٚذذذذٞ
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 الخلسة الثانية: وهحورها اللغة العربية في التعلين العام )الوناهج(

ُعقذذذذذدت   اهسذذذذذاعٞ اهثاُٚذذذذذٞ عصذذذذذسٝ نٔذذذذذسًا،     

ياة  فسحاْ، عؽذ٘  بس٢ااٞ اثاتاك اهدكت٘ر 

صبٌذذع اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ اثردُذذٛ، ٗأهقذذٛ   ٓذذ ٖ    

ازبوسٞ حبثاْ، ٌٓا:

اهبةذذذذع اثٗي أعذذذذدٖ اثاذذذذتاك اهذذذذدكت٘ر    

عبذذذذذداهلسٍٙ صبآذذذذذذد، ازباًعذذذذذذٞ ااامشٚذذذذذذٞ،  

بعِذذذذذ٘اْ  اهوغذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذٞ   اهتعوذذذذذٍٚ اهعذذذذذاَ     

 وا ِآجن .

اهبةع اهثاُٛ أعدٖ اهدكت٘ر عبداهلسٍٙ  

  ٞ ، بعِذذذ٘اْ  اهوغذذذٞ  اسبٚذذذارٜ، ازباًعذذذٞ اثردُٚذذذ

اهعسبٚٞ   اهتعوٍٚ اهعاَ وا ِآجن .

 الخلسة الثالثة: وهحورها اللغة العربية في التعلين العام )الوعلن(

ُعقذذدت   اهسذذاعٞ اه٘احذذدٝ ٗمخذذ  ٗأربعذذني    

دقٚقٞ نٔسًا، بس٢ااٞ اثاتاك اهدكت٘ر ضبٌد 

محذذداْ، ُا٢ذذب ر٢ذذٚ  اجملٌذذع، ٗأهقذذٛ   ٓذذ ٖ       

ازبوسٞ  ت ٞ حب٘ث:

بةذذذذع اثٗي أعذذذذدٖ اثاذذذذتاك اهذذذذدكت٘ر   اه 

     ٛ ، ع٘دٝ أب٘ عذ٘دٝ، صبٌذع اهوغذٞ اهعسبٚذٞ اثردُذ

بعِذذذ٘اْ  ا عوذذذٍ ٗدٗرٖ اهلذذذب    ُٔذذذ٘خ اثًذذذٞ 

 ٗتقدًٔا .

اهبةذذذع اهثذذذاُٛ أعذذذدٖ اثاذذذتاك اهذذذدكت٘ر   

 ٟٚ عبابِٞ، ةاًعٞ اه ً٘ن، بعِذ٘اْ  اهوغذٞ   

اهعسبٚٞ   اهتعوٍٚ اهعاَ وا عوٍن .

  ٕ اثاذذذذذتاكٝ اذذذذذٔاَ   اهبةذذذذذع اهثاهذذذذذع أعدتذذذذذ

ِّٙني، ُقابٞ ا عوٌني، بعِ٘اْ  دٗر ًعوٍ اهوغٞ  ٘ل اهْغ

   ٞ  .اهعسبٚذذذذذذذذذذذذذٞ   تعوذذذذذذذذذذذذذٍٚ اهوغذذذذذذذذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذذذذذذذذ

 م9/11/6112اليوم الثاني: األربعاء 

 الخلسة األولى: وهحورها اللغة العربية في التعلين العالي )أقسام اللغة العربية(

ُعقدت   اهسذاعٞ اهتااذعٞ ٗاهِعذه ظذباحًا،     

٘بر، عؽذذ٘  ٞ بس٢ااذذ اثاذذتاك اهذذدكت٘ر ضبٌذذد حذذ

صبٌذذذع اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ اثردُذذذٛ، ٗأهقذذذٛ فٚٔذذذا     

 حبثاْ:

اهبةذذذذع اثٗي أعذذذذدٖ اثاذذذذتاك اهذذذذدكت٘ر    

ُٔاد ا ٘اٟ، ازباًعذٞ اثردُٚذٞ، بعِذ٘اْ  اهوغذٞ     

اهعسبٚذذٞ   اهتعوذذٍٚ اهعذذاهٛ، اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ      

ازباًعٞ اثردُٚٞ ومن٘كةًان .

ٝ خوذذ٘د اهبةذذع اهثذذاُٛ أعدتذذٕ اهذذدكت٘ر  

اهعٌ٘ط، ازباًعذٞ ااامشٚذٞ، بعِذ٘اْ  اهوغذٞ     

اهعسبٚذذذذٞ   اهتعوذذذذٍٚ اهعذذذذاهٛ/ أقسذذذذاَ اهوغذذذذٞ 

اهعسبٚٞ .
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 الخلسة الثانية: وهحورها اللغة العربية في التعلين العالي )هتطلباً حاهعياً(

ُعقذذذذدت   اهسذذذذاعٞ اهثاُٚذذذذٞ عصذذذذسٝ ظذذذذباحًا،    

اثاتاك اهدكت٘ر ع٘دٝ أب٘ ع٘دٝ، عؽ٘ بس٢ااٞ 

اهبةذذذذذع اثٗي أعذذذذذدٖ اثاذذذذذتاك اهذذذذذدكت٘ر     -

ضبٌذذذد ععذذذف٘ر، ةاًعذذذٞ فٚتدهفٚذذذا، بعِذذذ٘اْ     

ٚبًا . ًُتلطموَّبًا ةاًع  ُٞ  ٚ ُٞ اهعسب   اهوغ

اهبةع اهثاُٛ أعدٖ اثاتاك اهدكت٘ر ف٘از  -

اه بذذْ٘، ُا٢ذذب ر٢ذذٚ  ةاًعذذٞ اهطفٚوذذٞ، بعِذذ٘اْ     

 اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ   اهتعوذذٍٚ اهعذذاهٛ ًذذّ ًِبذذ٘ر     

 اهتدطٚ  اهوغٜ٘ .

د ُذذتج عذذّ حبذذ٘ث ٓذذ ا ا ٘اذذٍ ًِٗاقصذذات      ٗقذذ

ا صذذذذذذذاركني فٚذذذذذذذٕ عوذذذذذذذٞ ًذذذذذذذّ ا تحبذذذذذذذات   

ٗاهت٘ظذذذذذذٚات ُبذذذذذذست فٚٔذذذذذذا زبِذذذذذذٞ اهِذذذذذذدٗات    

ٗاحملاؼذذذذذذذذسات ٗاإلعذذذذذذذذتَ، ٗعسؼذذذذذذذذتٔا عوذذذذذذذذٟ    

 ٗت يقسارٓا عوٟ اهِة٘ احتٛ: ،ا صاركني

ؼذذذذذذسٗرٝ اهتذذذذذذ اَ اهذذذذذذ٘زارات ٗاهذذذذذذدٗا٢س    -1

اسبلً٘ٚذذذذذذذٞ ٗا باسذذذذذذذات اهعاًذذذذذذذٞ ٗاشباظذذذذذذذٞ  

اجملتٌذذع ا ذذدُٛ بأحلذذاَ  ٗاهبوذذدٙات ًٗباسذذات 

ن هسذذِٞ  35قذذاُْ٘ محاٙذذٞ اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ رقذذٍ و    

2015.َ

ا تابعذذٞ اهقاُُ٘ٚذذٞ هلذذى ًذذّ ٙسذذ١ٛ اىل  -2

اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ بذذأٜ شذذلى ًذذّ أشذذلاي اإلاذذا١ٝ      

فةٌاٙٞ اهوغٞ اهعسبٚٞ جيب أْ تلْ٘ عًٌت ًذّ  

أعٌاي اهسٚادٝ با ذده٘ي اهعٌٚذ ; ثْ اسبفذان    

.  عوٚٔا محاٙٞ ٗحفظ هجًّ اهقً٘ٛ

أْ ٙعٌى اجملٌع عوٟ اهتعسٙه بقاُْ٘  -3

َ 2015ن هسذذِٞ  35محاٙذذٞ اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ رقذذٍ و    

هذذذذد٠ ازبٔذذذذات ا عِٚذذذذٞ بذذذذٕ بصذذذذتٟ اه٘اذذذذا٢ى،       

ًٗتابعذذذٞ تِفٚذذذ  أحلذذذاَ اهقذذذاُْ٘، ٗخاظذذذٞ       

صبذذذاي اهتفتذذذات اإلعتُٚذذذٞ اهعاًذذذٞ ٗاشباظذذذٞ  

ٗٗاا٢ى اإلعتَ.

يْ ًسذذبٗهٚٞ اهِٔذذ٘خ باهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ    -4

بٗهٚٞ عاعٚذذذذذذذذٞ ٗة   اهتعوذذذذذذذذٍٚ ٓذذذذذذذذٛ ًسذذذذذذذذ 

ٙتةٌوذذٔا ا عوذذٍ فقذذ ، فٔذذٛ ًٌٔذذٞ ًصذذرتكٞ    

بذذذذذني ةٔذذذذذات كذذذذذث ٝ، ًِٔذذذذذا ٗزارات اهرتبٚذذذذذٞ     

ٗاهتعوذذذذذذذذٍٚ، ٗاهتعوذذذذذذذذٍٚ اهعذذذذذذذذاهٛ، ٗاهثقافذذذذذذذذٞ،  

ٗاثٗقذذذذذا  ٗاهصذذذذذبْٗ ٗا قداذذذذذات اإلاذذذذذتًٚٞ، 

ٗاإلعذذتَ ٗاةتعذذاي، ٗ   وٚعذذٞ ًٗقدًذذٞ ٓذذ ٖ  

ازبٔذذذذذذذات عٚعٔذذذذذذذا، اه  اُذذذذذذذات ٗاجملذذذذذذذاه     

اهذذذذ  ُذذذذدع٘ٓا هتطذذذذ٘ٙس    اهتصذذذذسٙعٚٞ عًٌ٘ذذذذًا، 

اهتصذذذسٙعات اشباظذذذٞ باسبفذذذان عوذذذٟ اذذذتًٞ    

اهوغذذذذذذٞ اهعسبٚذذذذذذٞ ٗتطبٚقٔذذذذذذا بصذذذذذذلى شذذذذذذاًى،   

ٗبإُ ااذذذذا ا ِ هذذذذٞ اهذذذذ  تسذذذذتةقٔا   اسبٚذذذذاٝ  

اهعاًٞ.

اسبذذذذذسػ عوذذذذذٟ أْ ُلذذذذذْ٘   ًقدًذذذذذٞ   -5

اهذذذدٗي اهذذذ  ذبتفذذذٛ ٗذبتفذذذى بإظبذذذاز ا عوذذذٍ،   

ٗتعٌذذذذى عوذذذذٟ يكساًذذذذٕ ٗرفذذذذع ًِ هتذذذذٕ ًادٙذذذذًا    

ًٗعًِ٘ٙا. 

فبذذذذذذذٞ عوذذذذذذذٟ ا سذذذذذذذت٠٘ اهسفٚذذذذذذذع  احملا -6

ةختٚار اهعاًوني فذذذذٛ اهتدرٙ  ٗأْ ُسفذع ًذّ   

ًسذذت٠٘ يعذذدادٍٓ ٗتذذدرٙبٍٔ ٗتأٓٚوذذٍٔ هوعٌذذى  

ًذذذذذذّ خذذذذذذتي ت ٗٙذذذذذذدٍٓ باهلفاٙذذذذذذات ا ِٔٚذذذذذذٞ     

ّل     ًُعلذذذذد ٙ ٗاهثقافٚذذذذٞ ٗاهوغ٘ٙذذذذٞ اهذذذذ  دبعوذذذذٍٔ 

ًٗبٓونيل تأًٓٚت كاًًت 

ٙت٘ةذذذٕ ا صذذذاركْ٘ يىل ٗزارٝ اهرتبٚذذذٞ    -7

ْٗ ًذذع صبٌذذع اهوغذذٞ اهعسبٚذذٞ   ٗاهتعوذذٍٚ باهتعذذا 



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

ُٗقابذذٞ ا عوٌذذني هوعٌذذى عوذذٟ تأٓٚذذى ا عوٌذذني     

عاًٞ   عٚع ًساحذى اهتعوذٍٚ تذأًٓٚت تسب٘ٙذًا     

ٗعوًٌٚا ٗهغً٘ٙا كافًٚا.

بِذذذذا١ اشبطذذذذ  اهدرااذذذذٚٞ ٗفذذذذ  راٙذذذذٞ    -8

كوٚٞ شاًوٞ هتةقٚ  أٓدا  ٗاؼةٞ ٗجبٔذد  

ٙلفٚذذذد ًذذذّ اشبذذذ ات ا تٌٚذذذ ٝ   ٓذذذ ا     ععذذذٛ 

شبطذذذ  عوذذذٟ اهعوذذذَ٘  اهذذذ٘ ّ، ٗاُفتذذذاح ٓذذذ ٖ ا 

اإلُسذذذاُٚٞ اثخذذذس٠ هعذذذوتٔا اه٘ ٚقذذذٞ باهوغذذذٞ،   

ٗذبدٙذذذذذد اإل ذذذذذار اهثقذذذذذا  ٗا عذذذذذس  ا سذذذذذاُد   

هتدعذذذغ اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ ًذذذّ خذذذتي تطذذذ٘ٙس    

ًتطوبات اهلوٚٞ   ٓ ٖ اشبط .

اإلفذذذذادٝ ًذذذذّ اهتلِ٘ه٘ةٚذذذذا   تعوذذذذٍٚ     -9

اهوغذذٞ ٗتطذذ٘ٙس ًذذدق  عبذذٜ٘ ٗكخذذس يًت٢ذذٛ      

ٞ اهعسبٚذذذذٞ  اسبااذذذذ٘ب، ٗأْ تقذذذذَ٘ أقسذذذذاَ اهوغذذذذ   

بدٗرٓا   تعبٍٚ احملتذ٠٘ اهعسبذٛ عوذٟ شذبلٞ     

اإلُرتُت.

تطذذذذ٘ٙس اًتةذذذذاْ اهلفاٙذذذذٞ ازباًعٚذذذذٞ    -10

بتؽذذذذذافس ةٔذذذذذ٘د كذذذذذى اهعذذذذذاًوني   ا ٚذذذذذداْ    

ٗتطذذ٘ٙس قذذدرات أعؽذذا١ ٣ٚٓذذٞ اهتذذدرٙ ، ٗرفذذع   

اذذذ٘ٙٞ بذذذساًج اهدرااذذذات اهعوٚذذذا حبٚذذذع تصذذذلى  

عتًٞ فارقٞ   اهبةع اهعوٌٛ.

تطذذذذذذذذ٘ٙس ٗاذذذذذذذذا٢ى تعوذذذذذذذذٍٚ اهعسبٚذذذذذذذذٞ     -11

ٗ سا٢قٔذذذا عوذذذٟ أاذذذاس ا ٘ازُذذذٞ بذذذني اهلفاٙذذذٞ     

ٗاثدا١ ًذذذع تطذذذ٘ٙس عٌوٚذذذات اهتقذذذٍ٘ٙ هتلذذذْ٘     

ًتِ٘عٞ ٗشاًوٞ.

اهِٔذذذ٘خ باهوغذذذٞ اهعسبٚذذذٞ   اهتعوذذذٍٚ    -12

ازباًعٛ جيب أْ ٙقَ٘ عوٟ ركٚ تني: تأٓٚذى  

اثاتاك ازباًعٛ   اهوغذٞ اهعسبٚذٞ، ٗاةٓتٌذاَ    

بتعسٙذذذذذذذذذذذب اهلتذذذذذذذذذذذب ازباًعٚذذذذذذذذذذذٞ   شذذذذذذذذذذذتٟ  

اهتدععات.

ٗ ِٚذذٞ ٗقً٘ٚذذٞ ًتلاًوذذٞ   يعذذداد خطذذٞ -13

هرتعذذذذٞ اهلتذذذذب ازباًعٚذذذذٞ   اهتدععذذذذات    

ا دتوفذذذٞ، تساعذذذٛ اهصذذذٌ٘هٚٞ ٗا ٘اكبذذذٞ ثٓذذذٍ  

 ٞ ٗكهذذم باهتعذاْٗ ًذذع اجملذذاًع   ،ا ساةذع اهعا ٚذذ

اهوغ٘ٙٞ ٗاهعوٌٚٞ اهعسبٚٞ.
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ز ٍثً وثٖٔفضجؿ ٩ًٍ ثؼبؤّْجس ثحملٍُز وثٌ٪ٌدُقز وثٌ٪جؼبُق   وثٌفىٌٌ  إ١جً ثٌضذجهي ثٌغمج  

َو أِققُت ٩ققجَ ؽققجةَر مٍُفققز 1022صٖققٌَٓ ثٌغققجين  9 ثجملّقق٨ ٙققذجؿ َققىَ ثًْد٪ققجء ثؼبىثفققك

و٩ٞى  وثٌضٌدىَز أًِ ثٌ٪فُفٍ

ؾبٍقققِ إِٔقققجء ثعبقققجةَر 

ؿبّققو ّققجظ ث٦ٌققجٌٌ٘و   

و٩ٞىث ثٌٍؾٕز ثٌضٕفُيَقز  

ثٌقققووضىً مجٌقققو ثٌ٪قققربٌ  

وثٌققووضىً ؿبّققو لٕققوًَو  

وِْٕك ثعبقجةَر   ثًْهْ  

ثٌقققققووضىً ٩ذقققققوثٌٌفُُ 

 ٢ٍُٕ.ثغب

وثٌضمققىث ًةققُِ ثجملّقق٨   

ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌوٍ وثُِْت ثٌ٪جَ ثٌووضىً ؿبّو ثٌْق٪ىهٌو وؽقٌي فقوَظ فقىي     

 أمهُز ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز وهوً٘ج ثغبٞجًٌ   صٌُّل ثؽبىَز ثٌ٪ٌدُزو وثٌضقوَجس ثٌيت صىثؽههقج 

جٍثس ؾبّق٨  ربوط ًةُِ ثجملّق٨ فقىي إقبق   وو وهوً ؽجةَر مٍُفز ثٌضٌدىَز   ه٩ُ ثٌض٪ٍُُ

ِقٓ مقٗي ربمُقك ثٌضقٌثط      ؛ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهين وهوًٖ   ص٢ىٌَ ثٌٍغقز وثغبفقج٣ ٩ٍُهقج   

ثٌ٪ٌيب ثٍِّٔٗ ؤٌٖٖو وفٌوز ثٌضقعٌُ  وثٌضٌصبقز وثٌض٪ٌَقخو وث٢ٔقٗق هًثّقجس ٌىثلق٨       

و٩ّقً   وثٌٍغز   ثعبجِ٪جسو وو٨ٝ ٩ٌٖثس ثٌْىف ِٓ ثؼبٚق٢ٍقجس   ٕقىت ُِقجهَٓ ثؼب٪ٌفقز    

ّٖقٌ دج٢ٔٗلقز لٌَذقز ٔىث٩قز ثٌٍغقز ثٌ٪ٌدُقز           ِ٪جؽُ ِضنٚٚز   ثٌٍغقز ثٌ٪ٌدُقزو وّقج د

ٌٍّؾ٨ّو و  هنجَز ثٌََقجًر ّقٍ ُ ِٕقووح ثعبقجةَر ه٩ًقًج صىٌديُقز ٌّٓقضجى ثٌقووضىً مجٌقو          

ثٌىٌوٍ ثٌيٌ دووًٖ لّوَ ه٩ًًج صىٌديُز ؼبٕووح ثعبجةَر ِ٪ّذًٌث ٩ٓ مجٌ٘ ِٖقج٩ٌ ث٩ٖضقَثٍ   

ؿبًٍُج وإلًٍُُّج وهوًٌُجو وثًٖصمجء دجٌ٪ًّ ثٌضٌدقىٌ    ثٌض٪ٍُُو هبيٖ ثعبجةَر ثؼبضّغٍز   ه٩ُ 

و وففَ ثؼبضُّقََٓ وثؼبّجًّقجس ثٌضٌدىَقز    هوٌز ثِٔجًثس ثٌ٪ٌدُز ثؼبضقور وهوي ثٌى١ٓ ثٌ٪ٌيب

  ز.ثؼبذو٩

 ََوً ثجمل٨ّ ثٌضٌدىَز وفو ِٓ ؽجةَر مٍُفز
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٨ّ ّٝٓ ٍٍّْز ٌمجءثصٗ ثجملثّضٞجف 

ثٌفىٌَز وثٌغمجفُز ثؼبفىٌ ثٌ٪ٌيب ثّْقضجى  

 ٓ               ثعبّهىًَققز  ثٌققووضىً ًٝققىثْ ثٌْققُو ِقق

              ثٌٍذٕجُٔقققز ِْقققجء َقققىَ ثْفقققو ثؼبىثفقققك

َو ثٌقققيٌ فجٝقققٌ فقققىي  1022/ 22/ 10

ثٌققضفىَت دجٌووٌققز: ثٌُْجّققز وثٌُْجّققز   

ثٌٖقق٩ٌُز   ثجملققجي ثّٔققٍِٗو فضٕققجوي   

ثٌضًٍْْ ثٌضجًخيٍ ثٌيٌ ٥هٌس فُٗ ِ٪جظ 

ٌف٦ققز ثٌُْجّققز ِققٓ فُققظ ص٪ٌَفهققج ِققٓ  

وثّضنوثِهج   ثجملجي  ثؼبفٌه إىل ثؼب٢ٍٚـو

ثّٔقققٍِٗ   ثٌض٪قققذَت ٩قققٓ فٕقققىْ إهثًر 

   َ ِقىًهًث   وثؼبؤُز أو ثٌووٌقز أو ثٌٖقعْ ثٌ٪قج

ص٪ٌَفققجس ثٌ٪ٍّققجء وثؼبفىققٌَٓ ؽبققج ٩ققرب    

ثٌضجًَل دوءًث دقعف١ٗىْ وأًّق٢ى وِقٌوًًث    

دجٌىٕوٌ وثدٓ ًٕو وثٔضهجء دجٌفجًثيب. إىل 

أْ َٚققً إىل ِفهققىَ ثٌُْجّققز ثٌٖقق٩ٌُز  

 ثٌمقٌُٔت  ثٌ٪ٍّجء فىؽبقج   ثٌيت هثً ٔمجٓ 

ْ  ٘يث ثٌٕمقجٓ  " ثٌٌثد٨ وثػبجِِو فمجي: إ

ثٌيٌ هثً   ثٌمٌُٔت ثٌٌثد٨ وثػبجِِ دقُت  

ثٌفمهجءو أٌ ثٌٖجف٪ُز ِٓ ؽهزو وثغبٕجدٍز 

وثؼبجٌىُز وثغبٕفُز ِٓ ؽهٍز ُأمٌيو َذقوو  

  ٥جٌٖ٘ ٔمجٕقًج   أِقٌَٓ ثعقُٕت: وُق      

ديىٓ ربمُك ثٌ٪وثٌز وثؼبٍٚقز ِ٪قًجو وِقٓ   

يٌ حيققّوه ىٌققه ثٌمٞققجءو أَ ِى٥فققى    ثٌقق

وِوي فٌَز ث٢ٌٍْز   ثٌضٌٚف  -ثٌووٌز

٘أ أو ْفى قُ     ٩ٕوِج َض٪ٍك ثٌِْ دىؽقىه ٔق

ٍّ أو ٩وَ وؽىهٖ. و  ث٦ٌجٌ٘ أَٞقًج   ٩ٌٕ

ْ  ثٖمققضٗف وجٔققش ٌققٗ ُأٙققىي فمهُققز     أ

ولجٔىُٔققز ٌُْققش ؽبققج ٩ٗلققز ِذجٕققٌر     

دجؼبْققجةً ثٌُْجّققُز وثٌ٪جِققز. فجْفٕققجف 

ْقققجْو وثؼبجٌىُقققز  ٌقققوَهُ أٙقققً ثّٖضق 

ْٓ ؽبُ  ًُ ثؼبٍٚقز وديى وثغبٕجدٍز ٌوَهُ أٙ

ُّقق٨   ث٩ضذجًمهققجو وِققج وجٔققش ٌققوي    ثٌضى

ثٌٖققجف٪ُز إفققوي ثِٔىققجُٔضُت دج٩ضذققجً    

أٙققىؽبُ ٌّٗققضٕذجٟ وثٖؽضققهجه فققىت    

 ٢ِج٨ٌ ثٌمٌْ ثػبجِِ ثؽبؾٌٌ".

وأٝققجف: "وٌققيٌه ٖ ْدققوؤ ِققٓ ً َققٍز  

ؽوَوٍر ِٓ ث٢ٌٌفُت: ثٌمٞجر وثٌُْجُُّت 

ْعٌيت ِهّجس ث٢ٌٍْز ث٩ٌٌُٖزو و١ٌثةك ؼب

 ربمُك ثٌ٪وثٌز."

وِٞققً   ص٪ٌَقق  ثؼبفققجُُ٘ ثؼبض٪ٍمققز 

دجٌُْجّقققز ثٌٖققق٩ٌُز وجؼبٍقققه ثٌُْجّقققٍ 

وثٌْقق٢ٍٕز دجٌُْجّققز ثٌٖقق٩ٌُز وص٢ققىً   

ِققققوٌىٖهتجو وفققققك ةًثء أةّققققز ثِْققققز  

وِفىٌَهققجو فمققجي: "ٌمققو وجٔققش ِمىٌققز     

"ثٌُْجّز ث٩ٌٌُٖز"   ثؼبٚق٢ٍـ وثؼبفهقىَ   

ِٖققضٌوًج دققُت ثؼبضفٍْققفز وُوّضققجح   إقبققجًٍث 

ثٌوَىثْ وُوّضجح ٔٚقجةـ ثؼبٍقىن وثٌفمهقجء.    

و٘ققٍ ص٪ذ ققٌ ٩ققٓ ََِققٍو ِققٓ ثْٖٔققؾجَ     

وثٌضُْٕك دُت ثٌفمهجء وًؽقجٖس ثٌووٌقز.   

ولو ٥هٌ صيٌِ ثٌفمهجء   ثٌمقٌْ ثٌٌثدق٨   

ثٌُْجّز وثٌُْجّز دجٌووٌز:  ٔوور "ثٌضفىَت

 ث٩ٌٌُٖز   ثجملجي ثٍِّٔٗ"
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ِٓ صغىُّي ثٌْىٖر وأً٘ ث٢ٌٍْز ٩ًٍ ثٌٕجُ 

دبققج َضؾققجوٍ ِققج ص٢ٍذققٗ ثٌٖققٌَ٪ز ِققٓ     

 ٩مىدجس".

أٝققققجف: "ولققققو أّهس "ثٌُْجّققققز و

ث٩ٌٌُٖز" إىل صمىَز ثٌضْٕقُك وثٔض٦جِقٗ   

دقققُت ثٌْققق٢ٍجس وثٌفمهقققجء   ثٍِْٕقققز   

ثعبوَققور ثٌققيت صٞققجءٌش فُهققج ثػبٗفققزو 

وثًصفققق٨ ٕقققعْ 

ثٌْققق٢ٍٕجس. 

وٖ َٕذغققققٍ 

  ْ أْ ْٕٔققً أ

ثؼبّجٌُقققققققه 

ث٩ضٌفققققققىث 

ًظبُقققققققققًج 

دجؼبققققققيث٘خ 

 ثٌفمهُققققققققققز

)ثٌُْٕز( ثًْد٪زو و٩ُّٕىث ِٕقهج ُلٞقجًر     

ثِْٚقجًو إٝقجفًز إىل صقىٌ ٍ ٘قؤٖء      ّجةٌ

ثٌضقققوًَِ دجؼبقققوثًُ وثٕٔقققٌثف ٩ٍقققً   

َأولجفهققج. ٌمققو صققىثٍس ِمىٌققز ثٌُْجّققز    

ث٩ٌٌُٖز إىْ ٨ِ ث٢ٌٌُْر ثٌفمهُقز ٩ٍقً   

ثؼبققوثًُ وثْولققجف. م   ِمجدققً صققىثًٌ 

ثػبٗفز سبجِقًجو ؽقجء ث٩ٖضقٌثف ثؼبٍّقىوٍ     

  ْ دجؼبققيث٘خ ثٌفمهُققز ثًْد٪ققز. و٘ىققيث فققئ

ُت ثٌٖقققعُٔت ثٌقققوٍَت فىقققٌل ثٌفٚقققً دققق

وثٌُْجٍّ ثّضمٌس سبجًِجو و٥ٍش ثٌُْجّقز  

ًْدجح ثٌُْىفو ٨ِ ٌٝوًثس ثٌضُْٕك ِق٨  

ُّ فبجًّقققز  أًدقققجح ثْلقققَٗ فُّقققج خيققق

 .أ٩ّجؽبُو وثٌ٪ٗةك ٨ِ ثجملض٨ّ وثٌ٪جِز"

وصجد٨: "أِج ٩ىهر ثٌُْجّز ث٩ٌٌُٖز 

إىل ٩ٕجوَٓ وضخ ٦ٔقجَ ثغبىقُ   ثٌ٪مقىه    

ر ثٌمج١٪ققز ثْمققَتر ودج٢ٌٌَمققز ثعبوَققو

فُ٪ىه ٌَِْٓ: ٖٔىء ٩ٗلقز وعُمقز دقُت    

ثٔفُقققجةُضُت ثّٔقققُِٗضُت ثؼبْققق٢ٌُصُت  

ثٔمىثُٔز وثٌٍْفُز. 

  ْ وِقققققٓ ثؼب٪قققققٌوف أ

ثٔفُجةُققز ثٌْققٍفُز  

ّٞققً ثٌ٪ٕققىثْ صذ٪ققًج  صف

وثِْقققققٌ ٌضٌثعهقققققج. 

ثٌْققققذخ  أو ثٌغققققجين

إَغققجً د٪ققٜ   ثٌغققجين

ُت َثؼبققؤٌفُت ثٌ٪مجةققو 

ؽبيث ثٌ٪ٕىثْ ٩ًٍ ّقذًُ  

ؼبمجدٍقققز دقققُت ثٌُْجّقققجس  ثٖفضؾقققجػ وث

 .ثٌ٪ٍّجُٔز وثٌُْجّز ث٩ٌٌُٖز"

وثٔضهً إىل ِفهىَ ثٌُْجّز ث٩ٌٌُٖز 

  ثٍِْٕز ثغبوَغقزو فمقجي: "أِقج ثٌُقىَ؛     

ُّ دبّو٩ٍ ثِٔجِز ِقٓ ىوٌ   ْ  ثِْز َصَغ فئ

ُّ دفمهققجء     ثٌٖققىوز وثٌْققى ُتو وّققج صغقق

ِّج ثٌغجةخ ثْورب  ثٌفٞجةُجس وثؼبٍُُُٖجس. أ

ثٌققيت  وثِْققزو ّج٩ققزثعب٩ققٓ ثؼبٖققهو فهققى 

وجٔش ثٔهثًر ثٌٚجغبز وثٌ٪جهٌز ٌٖؤوهنّج 

ُّ ثْوققرب ٌُْجّققٍُ     ثٌُْجّققُز ٘ققٍ ثؽبقق

وفمهجء ثٌُْجّز ث٩ٌٌُٖز. فُج ٌٍ٪ٌح وَج 

"!ٌَّٕٗ. 
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ٖ ديىققٓ ث٦ٌٕققٌ إىل ٌغضٕققج ثٌ٪ٌدُققز   

ثٌ٪ٌَٚز أو ثؼب٪جٌٙرو ِٓ غَت إٕجًر وثؽذقز  

عر إىل أهنقققج دٕقققش ث٩ٔقققَٗ. ىٌقققه أْ ٖٔققق 

ثٌٚقجفز ثٌ٪ٌدُقز   مضقجَ ثٌمقٌْ ثٌضجّق٨     

٩ٖقققٌ وأوثةقققً ثٌمقققٌْ ثٌ٪ٖقققٌَٓو أهس إىل 

ث٢ٕٙج٧ ٌغز ؽوَور ـبضٍفزو ٖ صٖذٗ ٌغقز  

ّْققققققٕجس ثٌذوَ٪ُققققققز وثٌذٗغُققققققزو    ثحمل

وثّٖض٢ٌثهثس ث٢ٌىٍَز ثؼبضوثمٍزو وثؼبفٌهثس 

وثٌضٌثوُخ ثٌقيت ٖ صٕضّقٍ إىل ًوؿ ثٌ٪ٚقٌو    

مي. وً د٪ُوًث ٩ٓ ٢ٌُّر ثؼب٪ؾُ ثٌٍغىٌ ثٌمو

ىٌقه أّهي إىل أْ ربّقً ثٌٚققجفز ثٌ٪ٌدُققز    

ثٌٕجٕتز وثٌذجٍغز ًوؿ ٘يٖ ثٌٍغز ثعبوَقورو  

ثٌيت صضْقُ دجٖلضٚقجه وثٔفىقجَ وثٌضنٍقٍ     

٩ٓ ثٌَمٌفز وثٌذٗغُجسو ٌضىىْ ٌغز ثػبقرب  

وثٌض٪ٍُك وثؼبمجيو صًٚ إىل ثؽبوف ِٓ ألقٌح  

١ٌَك وأَْقٌٖو وزبضٚقٌ ثؼبْقجفز ثٌىثّق٪ز     

ودقوأ ِ٪هقج ٝقٌح ِقٓ     دُت ثٌىجصخ ووضجدضٗ. 

ثٌضعٌُ  ظ َىٓ ِ٪هىهًث ِٓ لذً فٌٝٗ لجًا 

ثٌٚقُفز وثجملٍزو وث٘ضّجِٗ دْق٩ٌز ثٌفهقُ   

وّقق٩ٌز ثّققضُ٪جح ِققج َٕٖققٌو هوْ ٩ىثةققك   

ثٌٍغقز ثٌقيت    ٌغىَز أو دٗغُز.وظ صىٓ ٘قيٖ 

ثٙقق٢ٕ٪ضهج ثٌٚقققجفز ثٌ٪ٌدُققز د٪ُققور ٩ققٓ  

ثٌىضجدققجس ثٌققيت وضذققهج ثٌٌفجٌققز ثٌ٪ققٌح     

إٍِٔز ّجدمزو ووجٔش وضجدجهتُ صَمقٌ دبقجهر   

إ٩ُِٗز وفٞجًَز ٘جةٍز ٩ٓ ٕق٪ىح ثٌ٪قجظ   

ثٌموميو فُّقج َضٚقً دجٌضقجًَل وثعبغٌثفُقز     

وثٌ٪ققجهثس وثٌضمجٌُققو وثّْققج١َت وثؼبققععىًثس  

 ةٕجس وثؼبنٍىلجس. ثٌٖ٪ذُز وغٌثةخ ثٌىج

و٩ٌّجْ ِقج أٙقذقش ثٌٍغقز ثٌ٪ٌدُقز       

ث٩ٔقَٗ ثٌقيت ثدضىٌهتقج ثٌٚققجفز ثٌ٪ٌدُقز      

ٌغقققققز ٌٕىث٩قققققجس م ثٌضٍُفََىٔقققققجس م  

ثٌفٞجةُجسو و٥ٍش ْٔذز ثؼبجهر ثٌفٚقُقز    

وققً ٘ققيٖ ثٌىّققجةً فبضٍتققز دبققجهر ٌغىَققز    

ٕققوَور ثٌغققٌثء وثٌضٕققى٧و ىٌققه أْ ثؼب٢جٌققخ   

ور فٌٝقققش ثغبُجصُقققز وثجملضّ٪ُقققز ثعبوَققق

ثغبجؽز إىل إجيجه ثؼبمجدً ثٌ٪قٌيب ثٌٚققُـ   

ٌىً ٘يٖ ثؼبجهرو ووجْ ثٌٌوثه ثْوي ُ٘ ثٌيَٓ 

َمىِىْ دجعبهو ثٌىذَت   ؾبجٖس ثٌضٌصبقز  

وثٌض٪ٌَقخ وثٖٕققضمجق وثٌذققظ وثٌمُققجُ     

 ولش لُجٍّ.

َضىققب وققغَت ِٕققهُ إىل عمجفققز ٌغىَققز و

صٌثعُققز وو٩ققٍ ٩ُّققك دجٌٍغققز   ص٢ىً٘ققج   

 مضُٞجس ثٌضغَُت.وثّضؾجدضهج ؼب

 فجًوق ٕىٕز ربياللغت العربيت يف اإلعالم الع
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ٕ٘جن ٩ٍقً ّقذًُ ثؼبغقجي ٘قيٖ ثؼبفقٌهثس      

وثٌض٪ققجدَت ثعبوَققور: ثػبٚنٚققز وصمجدٍققهج  

ثػبىٙٚقققز )  د٪قققٜ ثٌقققذٗه ثٌ٪ٌدُقققز(و 

ثّٖضْٕقققجكو ثٌ٪مىدقققجس ثٌيوُقققزو ثٌمضقققً    

ثٌٌفُُو غْقًُ ثِْقىثيو ٩مقور ثػبىثؽقزو     

ثٌٕٖقق٢جء )صبقق٨ ٔجٕقق٠(و ثلضٚققجه ثٌْققىقو  

ثٔغققٌثق ثٖلضٚققجهٌو صبج٩ققجس ثٌٞققغ٠و   

ص٪يَخ ُِجٖ ثٌذقجًو صٚىَخ ثؼبْعٌزو صقووًَ  

ثٌمٞقُزو ذبققيٌَ ثْفىققجًو صفققىَؼ ثغبؾققجػو  

صغُّت ثؼبىثل و ص٨ٌَْ إَمقج٧ ثٌّٕقىو صْقًُُ    

ثٌغققجٍو ربؾققُُ ثٌ٪ؾققَ   ثؼبُققَثْ ثٌضؾققجًٌو 

صٌُُّ ثغبووه دقُت ثٌقوويو صمقُٕت ثٌضقرب٧و     

 ..ربَٞت ثٌمٌي وثٌذىثهٌ وغَت٘ج.

َٗ ٌمو ثٔ٪ىِ ص٪ج٥ُ ٔفىى وّجةً ث٩ٔق 

وثصْقققج٩ٗ   فُجصٕقققج ثٌ٪ٌدُقققز ثغبوَغقققز 

وصععَتٖ   فُجر ثٌٕجُو ٩ًٍ ثٌىثل٨ ثٌٍغقىٌ  

ثٌيٌ ٔ٪ُٔ فُٗو وصذٍىً ٌغز م٢جح ؽوَقور  

د٪ُققور ٩ققٓ ثٌض٪مُققو وثغبىٕققُز وثؼب٪ج٥ٍققزو  

وثٌضمٌَققخ   ثمضُققجً ثٌْفققج٣ وثٌض٪ققجدَت    

ٌضقمُك ثٌٌّجٌز ث٩ُِٔٗز ِٓ أَْقٌ ّقذًُ   

ُ. و٘ى هوً وألٌدٗ إىل ٩مىي ثٌٕجُ ولٍىهب

ٌٔؽى ٌٗ أْ َىىْ أوغٌ ٙقز وِّٗز وأوغٌ 

ثصْجلًج ٨ِ ثفضُجؽجس ٘قيٖ ثِْقزو وص٢ٍ٪هقج    

 إىل ثٌٕهٞز وثٌضغَُت.

وّققج أْ ٌغققز ث٩ٔققَٗ ثٌ٪ققٌيبو ثؼب٪ذققعر  

ديمَتر ٘يث ثٌ٪ٌٚ ثؼب٪ٌفُزو ٌُْش ِٕفٍٚز 

أو د٪ُور ٩ّج َْىه ثجملضّ٪جس ثٌ٪ٌدُز ثِْو 

ؽبؾجهتج    ِٓ ؿبجوٖس ٔفٗي ٩جُِجهتج أو

ثؼبىجْ ثٌيٌ صٕهٜ دٗ ثٌفٚقًو ولو ّقج٩و  

صؤٍّ ثٌض٪ٍُُو وُٕى٧ ثُِْز ثٌغمجفُزو ولُجَ 

د٪ٜ ثٌو٩ىثس ثٌ٪ٕٚقٌَز ثٌقيت صقو٩ى إىل    

ثٌضفىُه وثٌذ٪غٌرو   إجيجه ؾبجٖس أًفقخ  

   –ؽبيٖ ثٌ٪جُِجس وثٌٍهؾجسو ووٙقً ثِْقٌ   

إىل ث٩ٖضقٌثف هبقج    -د٪ٜ ثٌذٍوثْ ثٌ٪ٌدُقز 

جُٔزو ٨ِ ِج   ٘يث ِٓ م٢قىًر  ٌغز ًظبُز ع

٩ٍققً وثلقق٨ ثٌذُٕققز ثٌى١ُٕققز ثؼبضّجّققىزو     

وثٖٔم٢ج٧ ٩ٓ صٌثط ثِْقز ثٌقيٌ َ٪قىه إىل    

لققٌوْ ١ىٍَققز ِققٓ ثٌَِققجْو ومٍققك ؾبققجي    

ٔفٖقققجي ثؼبٖقققٌو٧ ثٌمقققىٍِو ثٌقققيٌ َىّفقققو 

وَؤِّ ٌٕهٞز ٩ٌدُز وثفقورو وظ  ثٌٖقًّ   

فىي أِّ ٘يٖ ثٌٕهٞز و  ِموِضقهج ثٌٍغقز   

 ثٌمىُِز ٌِٓز.

غً ٘يٖ ثٌو٩ىثس صؤعٌ دجٌٍْخ ٩ًٍ ٌغقز  ِ

ث٩َٔٗ ثٌ٪ٌيبو وصَضبهج دبج ٘ى ٘ؾقُت ِقٓ   

٘يٖ ثٌ٪جُِجس وثٌٍهؾجسو وأوغٌ ِج َذوو ىٌه 

فُّج صمىَ دٗ د٪ٜ ثٌفٞجةُجس ِقٓ ؿبجوٌقز   

٢ٌٌُْر ؽبؾضهج ٩ًٍ ّجةٌ ثٌٍهؾجسو وفقٌٛ  

٘ققيٖ ثٌٍهؾققز ِققٓ مققٗي ثٌغٕققجء وثٌققوًثِج   

ثٌْقجةور  ودٌثِؼ ثؼبٕى٩جس ٌضىىْ ٍ٘ ثٌٍهؾز 

وثٌيثة٪ققزو وِققج صققَثي ثٌ٪ٌدُققز ثٌفٚقققً    

 صىثؽٗ وصضٚويو وٌىٓ إىل ِىت؟

إْ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز   ث٩َٔٗ ثٌ٪قٌيب ٕقٌٟ   

٘ىَقققزو وه٩جِقققز ِْقققضمذًو وؽْقققٌ صمقققوَ  

وفٞجًرو ووًٙ ؽبيٖ ثِْز دضٌثعهقج ثٌ٪ٌَقكو   

وًوَُر ٢ٖٔٗلضهج ثٌٌثٕ٘ز وثٌمجهِزو ٌضعمقي  

 ٪ىح.وثٌٖوِىجٔضهج دُت وً ثٌٍغجس ِىجهنج 

 

 

 -ًضبٗ ثهلل –ِٓ حبظ أٌمجٖ ثّْضجى فجًوق ٕىٕز "

 "2/9/1022  ٔوور ثّضٞجفٗ ثجمل٨ّ فُهج   
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ِقٓ ١ٍذقز وأّقجصير ثٌٍغقز      ٙقٍُت  َو وفقو 1022/ 21/ 11ٍثً ثجمل٨ّ ٙذجؿ ثػبُِّ ثؼبىثفقك  

ثٌ٪ٌدُزو دٌفمز ثٌووضىًر دّْز ثٌقوؽجين أّقضجىر ومقذَتر صقوًَِ ثٌٍغقز ثٌ٪ٌدُقز ٌٍٕقج١مُت        

 دغَت٘ج ِٓ ٌِوَ ثٌٍغجس   ثعبجِ٪ز ثًْهُٔز.

ٍ ًةقُِ ثجملّق٨ وثِْقُت ثٌ٪قجَ ثٌقووضىً ؿبّقو       وثٌضمً ثٌىفو ثّْضجى ثٌووضىً مجٌو ثٌىٌو

 ثٌْ٪ىهٌ.

ولقققو ًفقققخ ًةقققُِ ثجملّققق٨ دجٌىفقققو  

ثٌَثةقققٌ ودقققجًن ؽبقققُ زبقققٌؽهُ      

ٌّػ لقققجهر   ٌِوقققَ ثٌٍغقققجسو ثٌقققيٌ مققق

ٌٍفىققٌ وثٌ٪ٍققُ ٩ٍققً ِْققضىي ثٌ٪ققجظ     

فبقققٓ ص٪ٍّقققىث ثٌ٪ٌدُقققز ٩ٍقققً َقققو     

 ٩ٍقققًأّقققجصيصٗو ؤمٍى٘قققج ٌذٍقققوثهنُ  

 وؽٗ. مَت 

 وّج ربوط ثٌووضىً ثٌىٌوقٍ فقىي  

إقبجٍثس ثجمل٨ّ   ثغبفج٣ ٩ٍقً ثٌٍغقز   

ثٌ٪ٌدُزو وضبجَضهج ِٓ ثًٌُٕ وثٌضٖقىَٗ  

وثٌغَوو دئٙوثً لقجٔىْ ضبجَقز ثٌٍغقز    

و ثٌقيٌ حيقىي هوْ ثؼبنجٌفقجس ثٌقيت ص٢قجي ثٌٍغقز ٩ٍقً َقو         1023( ٌ٪جَ 53ثٌ٪ٌدُز ًلُ )

 أدٕجةهج.

ٌفُٚقز   ثٌىلش إٔجً إىل هوً ثجمل٨ّ   ربمُك ثٌضٌثطو وإ١ٗق إىث٩ز دجٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثو

   فمىي ِضٕى٩ز. ثٌمٌَخو وِىثفمز ثجمل٨ّ ٩ًٍ إ١ٗق أًد٪ز ِ٪ؾّجس

وّج أو و أمهُز إٖٔجء وٍُز ٌٍغقز ثٌ٪ٌدُقز ديضقجٍ مٌجيهقج دجٌٖقّىٌُز ثٌٍغىَقز وثْهثةُقزو        

 فُضمٓ ثٌٍغز وثػب٢جدز وإهثًر ثٌٕووثس وربمُك ثٌضٌثط.

ُقز ؼب٪جَٖقز دُتقز ثٌٍغقز   دٗه٘قجو      وربوط ث٢ٌٍذز ٩قٓ ً َضقهُ   ثٌََقجًر ٌٍقذٗه ثٌ٪ٌد    

وثٌض٪ٌف إىل أّجٌُخ صوًَْهجو وم٠٢ ثٌووي ثٌ٪ٌدُز وؽجِ٪جهتج غبّجَضهج وثغبفج٣ ٩ٍُهقج؛ إى  

 أًد٪ّتز وّقضز وّقذ٪ُت  صٕضٌٖ ثؼبٌثوَ   ثٌ٪جظ وٍٗ ٌض٪ٍُُ ثٌُُٕٚز ؤٌٖ٘ج ٩رب ِج َََو ٩ًٍ 

ُز ثٌيت ؽقٌس ٩ٍقً أٌْقٕضهُ ١ُ٪قز     ِ٪هوًث ٩ًٍ ِْضىي ثٌ٪جظو وّج ٩ربوث ٩ٓ فذهُ ٌٍغز ثٌ٪ٌد

 وثٝقز ؽٍُز.وٍُّّز 

 ََوً ثجمل٨ّ

  ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُزوأّجصير ِٓ ١ٍذز ٍُٙت وفو
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ثٌٖج٩ٌ ثؼبٚقٌٌ فقجًوق ٕىٕقزو ثِْقُت ثٌ٪قجَ جملّق٨        ٔ٪ً ؾب٨ّ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهين

ؿبقٌَ   25ثٌيٌ ثٔضمقً إىل ًضبضقٗ ص٪قجىل ٙقذجؿ َقىَ ثعبّ٪قز       ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز   ثٌمجٌ٘رو 

جًِج د٪و فُقجر إ٩ُِٗقز وأوجهديُقز    شبجُٔت ٩ ٩ٓ َ.1022صٌَٖٓ ثْوي  23٘قو ثؼبىثفك 2351

.وإدوث٩ُز فجفٍز

دمٌَقز ثٌٖق٪ٌثء إفقوي لقٌي هُِقجٟ   ألٚقً        2952وجٔىْ ثٌغقجين   9وٌو ٕىٕز   

 2932 ٩جَ ثٌمجٌ٘ر جبجِ٪ز ثٌ٪ٍىَ هثً وٍُز   ػوزبٌ ومشجي ٌِٚ

 ثٔىث٩قز  ًةجّقز  صىىل أْ إىل ثٌى٥جة    وصوًػ و2931 ٩جَ ثؼبٌَٚز دجٔىث٩ز ثٌضقك

2927 ٩قققجَ صموديقققٗ   دقققوأ ثٌقققيٌ ثعبٍُّقققز( )ٌغضٕقققج دٌثؾبقققٗ إٔقققهٌ وِقققٓ 2993  

ٌ  عمجفُقز(  )أِْقُز  دٌٔجِؼ لوَ ِج أدٌٍ ِٓ وجْ ثٌضٍفََىْ و  ٗ  ثّضٞقجف  ثٌقي  ٩قوهثً  مٌٗق

ٓ  ووثؼبفىٌَٓ وثْهدجء ثؼبغمفُت ِٓ وذَتًث ُ  ِق ُ  صىفُقك  دُٕقه ِ  وَىّق   ثغبىقُ  وقبُقخ  إهًَق

 ىهٌثْدٕ و٩ذوثٌٌضبٓ هٔمً وأًِ ؿبفى٣

ٖ  ثصّْش  ِق٨  وثٌ٪يودقز  دجٌذْقج١ز  وٍّجهتقج  ثصْقّش  وّقج  وثٌٌوِجْٔقُز  دجٌقوفء  إٔق٪جً

 .ثٌ٪ٌدُز ثٌٍغز ٩ٓ ثؼبوثف٪ُت إٔو ِٓ وجْ إى ؛وفٚجفضهج ثؼبفٌهثس لىر ٩ًٍ ثغبفج٣

ٗ  و)ولقش  ثؼبقجء(  و)ّقُور  ثٌمٍخ(   و)ٌؤٌؤر ِْجفٌر( )إىل هوثوَٕٗ إٔهٌ وِٓ   ٖلضٕقج

 (.ٌٕهٌث إىل صًتي و)ثعبٍُّز ثٌىلش(

ٌ  عبٕقز  و٩ٞقى  ٌِٚ   ثٌ٪ٌدُز ثٌٍغز ؾب٨ّ ٩ٞى ِٕهج ٩ور ِٕجٙخ ٕىٕز ٕغً  ثٌٖق٪

ْ  وّج ووثٌضٍفََىْ ثٔىث٩ز دجربجه ثٌٕٚىٗ عبٕز وًةُِ ٌٍغمجفز ث٩ًٍْ دججملٍِ ٍ  وقج  ٍَمق

 ثٌمجٌ٘ر   ثَِْتوُز دجعبجِ٪ز ثٌ٪ٌيب ثْهح   ؿبجٌٝثس

 ثعبىثةَ ةمٌ ووجٔش وومجًؽهج ٌِٚ   وغَتر وِؤسبٌثس وِهٌؽجٔجس هوي ثٌٌثفً وٌِش

ً  ؽقجةَر  ٩ٍُهج فًٚ ثٌيت ْ    ثِهثح   ثٌُٕق ٍ  فََقٌث ٍ  وثؼبجٝق  ّقٕىَز  ؽقجةَر  أدقٌٍ  و٘ق

وثٌفٕىْ ثٌغمجفز ؾبجي   ٌِٚ سبٕقهج
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 االحتفال باليوم العالمي للغة العربية

 

 ٘ َ، 18/12/2016 افذ    ي ار احتفاةت اجملٌع باهَٚ٘ اهعا ٛ هوغٞ اهعسبٚٞ ظباح َٙ٘ اثحذد ا 

٘بر      ،عقد ُدٗٝ بعِ٘اْ:  تع ٙ  اُتصار اهوغٞ اهعسبٚٞ   ،أدارٓا عؽ٘ اجملٌذع اثاذتاك اهذدكت٘ر ضبٌذد حذ

 تع ٙذذ  اُتصذذار اهو غذذٞ      حبذذع عِ٘اُذذٕ:  عؽذذ٘ اجملٌذذع  ٗحاؼذذس فٚٔذذا: اثاذذتاك اهذذدكت٘ر ٙ٘اذذه بلذذار    

ٍب ا   عصس بِدس ِبا قني بغ ٓا   اهعامل اإلاتًٛ  ؼ ٚبٞ هو  ا هثت ٞ ضباٗر:اهعسب

ٗبي ٚبذذٞ   اهعذذامل بصذذٔادٝ عذذدد ًذذّ اثةاُذذب، ٗعذذّ ًذذد٠              :اث ٚبذذٞ اهو غذذٞ اهعسب ٜب حذذ٘ي أٌٓ متٔٚذذد

 اإلقباي عوٚٔا احْ هغ  لاٙٞ.

ًبذٞ،     ٚبٞ ًٗلاُتٔا   ا دارس ٗا عآد ٗازباًعذات ٗا ساكذ  اهعا ٛب ً٘ة   ٘قع اهعسب اهثاُٛ: ت٘ ٚق

ي عوذذذٟ تعو ٌٔذذذا ًٗذذذد٠ اةٓتٌذذذاَ بتعوٌٚٔذذذا   دٗي اهعذذذامل   بتفذذذاٗت ُسذذذب، ًٗذذذا ذببذذذٟ بذذذٕ ًذذذّ يقبذذذا  

ٚبذذذذذا، ٗيٙذذذذساْ، ٗبسُٗذذذذذاٜ، ًٗاهٚ ٙذذذذذا،     اإلاذذذذتًٛ   اه٘قذذذذذت اسباؼذذذذذس: باكسذذذذتاْ، ٗأفغاُسذذذذذتاْ، ٗتسك

ٛب ااِد ٗاهفوبني.  ٗأُدُٗٚسٚا; ُآٚم .سوٌ

ٚبذذذٞ ًذذذّ ُحبذذذ٘ٝ ًٗلاُذذذٞ   دٙذذذ    :ٗاثخذذذ  ٜب، ِٙببذذذٕ عوذذذٟ اسبفذذذان عوذذذٟ ًذذذا هوعسب ٛب تع ٙذذذ  ار تِبٚٔذذذ

  .اإلاتَ

تع ٙ  اُتصذار اهوغذٞ   ببةع عِ٘إُ:   عؽ٘ اجملٌع كٌا حاؼس اثاتاك اهدكت٘ر ل  ااتٚتٚٞ

ٓذد  يىل ٗؼذع تعذ٘ر عوٌذٛ قذا٢ٍ عوذٟ        ، اهوغ٘ٙٞ ٗا سبٗهٚٞ ا صرتكٞ ا عاٙ  -اهعسبٚٞ   بتدٓا

طارٓذا. ٗٙقذَ٘ ٓذ ا    ًبادئ اهتدطٚ  اهوغٜ٘، ًّ أةِى اهعٌى عوذٟ تع ٙذ  اُتصذار اهوغذٞ اهعسبٚذٞ   أق     

اهتدطٚ  عوٟ ًعسفٞ ا عاٙ  اهوغ٘ٙٞ اه  عوٟ أااأا عبلٍ عوٟ ا س١ يْ كاْ  توم ُاظذٚٞ أٗ  

 كاْ خبت  كهم. 

ٛ ٗاُتٔذذذت اهِذذذدٗٝ ببةذذذع هوذذذدكت٘ر   حٚ٘ٙذذذٞ اهوغذذذٞ - يدٓذذذاَ حذذذِض بعِذذذ٘اْ:  اشبذذذ  اهعسبذذذ

 ٗذبدٙاتٔا ا عاظسٝ

 يىل أٌٓٚٞ رعاٙٞ ًبادرات  تث: فٕٚٗأشار 

 .أكاد ٚٞ اشب  اهعسبٛ -أًٗة

  .ً٘ا٘عٞ اشب  اهعسبٛ - اًُٚا 

      .ا سابقٞ اهثقافٚٞ هفّ اشب  اهعسبٛ- اهثًا 

ٗعوٟ ٓاًض اسبفى كسبَ اثاتاك اهدكت٘ر خاهد اهلسكٛ ر٢ذٚ  اجملٌذع، أعؽذا١ اجملٌذع       

 ا بازرّٙ ٗأعؽا١ اهصس  ازبدد، بتسوٌٍٚٔ شٔادٝ اهعؽ٘ٙٞ.

 ابقات اجملٌع اه  ُأعوِت ُتا٢رٔا ًبخسًا، ٗةا١ت عوٟ اهِة٘ احتٛ:كٌا كسبَ اهفا٢ ّٙ   ًس
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ٍ   ازت ف -1 ا سحً٘ذٞ خدجيذٞ اهقااذٍ ٗاهذدكت٘رٝ يخذتػ       عّ ًسابقٞ أفؽذى كتذاب ًرتةذ

.دِٙار مخسٞ كة  ن5000ٗقٌٚتٔا و ،قِاُ٘ٝ بازبا٢ ٝ اثٗىل

عٚذى  اذوٌٚاْ يلا ٗاشبذ  اهعسبذٛ كذى ًذّ: رفعذت ضبٌذد اهبذ٘اٙ ٝ        فذّ  عّ ًسابقٞ  زاف -2

دِٙار. أربعٞ كة  ن4000ٗقٌٚتٔا و ،ُاظس بازبا٢ ٝ اهثاُٚٞ

ٞ      افذ ٗ  ،ز كذى ًذذّ: فٚعذى ظذذبةٛ أبذ٘ عاشذذ٘ر ٗضبٌذد يبذذسآٍٚ أبذ٘ عٚصذذٞ بازبذا٢ ٝ اهثاهثذذ

 .دِٙار  ت ٞ كة  ن3000ٗقٌٚتٔا و

ٞ ٗعذذّ ًسذذابقٞ  -3  ناهقعذذٞ اهقعذذ ٝ وأحذذب هغذذ  اهعسبٚذذٞ/ ف٣ذذ

هج فاي، فازت:

 ن500ٗقٌٚتٔذذذذذا و ،ٝ اثٗىلأُفذذذذذاي بسذذذذذاَ بداِٙذذذذذٞ بازبذذذذذا٢    

دِٙار. مخس٣ٌٞ

  ٞ  ن400ٗقٌٚتٔذذذذا و ،ٗرد ضبٌذذذذ٘د اهذذذذدٙلٛ بازبذذذذا٢ ٝ اهثاُٚذذذذ

دِٙار. أربع٣ٌٞ

  ٞ  ن300ٗقٌٚتٔذذذا و ،فذذذسح عٌذذذار اهسذذذوٌٚاْ بازبذذذا٢ ٝ اهثاهثذذذ

دِٙار.  تة٣ٞ

 ٣ًتا ن200ٗقٌٚتٔا و ،زبني أشس  أمحد بازبا٢ ٝ اهسابعٞ 

 دِٙار.

 ن100ٗقٌٚتٔذذا و  ،اًسذذٞهٌٚذذار عٌذذس ا ذذً٘  بازبذذا٢ ٝ اشب    

 .دِٙار ٣ًٞ

ًُِةت ةا٢ تا تسؼٚٞ ْ  ن50وقٌٚٞ كى ًِٔا ، ٗ ًا، هلذى  دِٙذار  مخسذ٘

:ًّ

راًا ععاَ عبداهقادر. 

هني ًٔدٜ اهصٌااني. 

4-  ٞ اهساذذذذٍ ٗاشبذذذذ   وأحذذذذب هغذذذذ  اهعسبٚذذذذٞ/ ف٣ذذذذٞ ٗعذذذّ ًسذذذذابق

 هج فاي، فازت: ناهعسبٛ

 ن500ٗقٌٚتٔذذذذذذذا و ،اذذذذذذذارٝ ظذذذذذذذ ٠ داٗٗد بازبذذذذذذذا٢ ٝ اثٗىل 

 دِٙار. ٣ٌٞمخس

ن 400ٗقٌٚتٔذذذذا و ،بصذذذذس٠ أمحذذذذد عطٚذذذذٞ بازبذذذذا٢ ٝ اهثاُٚذذذذٞ 

دِٙار.أربع٣ٌٞ 

    ٞ ن 300ٗقٌٚتٔذذذذا و ،داُذذذذا رلذذذذٛ اهسذذذذعد بازبذذذذا٢ ٝ اهثاهثذذذذ

دِٙار. تة٣ٞ 

 ٣ًتا ن200ٗقٌٚتٔا و ،راًا عبداه ب٘اعِٞ بازبا٢ ٝ اهسابعٞ 

دِٙار.

 ِار.دٙ ٣ًٞ ن100ٗقٌٚتٔا و ،حِني اسحاْ اهصو٘ي بازبا٢ ٝ اشباًسٞ 

َ   كٌذذا ٗزبد اجملٌذذع   ًذذا ٙ ٙذذد عوذذذٟ أربعذذني أهذذه ُسذذدٞ ًذذّ ًوعذذ  ظذذذٌٌٕ           ٓذذ ا اهٚذذ٘

 خعٚعًا، احتفا١ بٔ ٖ ا ِاابٞ، ارب  شعار  هغ  ٓ٘ٙ  .
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ت

ْوف قققكو ٙقققى ٌ ِّ٪قققٍقققققؽب ٌسو  ث ج أ  

٨ٍوققققققوثْٝ ٢٩جَقققجٖ   ثٌمٍققققخو   

ََقصٚقققخُّ ثٌغققق ىؽ٨قًٍ ثؼبقققق٩ققق ٌث  

ََقققققَقققىثًٌ ثٌٕ ٨ُ َمٕققققققققوٌ ؾى  

ٌ ٙققققُُّ ثعبققققىي ثؼبذققققو٧ َغققققي   

 دجغبققققققخ َّٕققققققى ودققققققجْى٧ًو 

 ٢َققققققَْت ٌىؽاهجصققققققٗ ثًْدقققققق٨و 

 دْقققققجصُْت   ثٌ٪قققققُت وثؼبْققققق٨ّ 

َّققققق   ٢َ٨قققققَت إىل وىٔقققققٗ ثْو  

 صغقققققيٌ ثٌمٍقققققىح وظ صٖقققققذ٨و 
 فٍُْقققققشا صَىل قققققْ    ِىٝققققق٨و 
 ٕققققققٌدٕج ٘ىث٘ققققققجو وظ ٔققققققّو٧و

َْم٢ققققق٨و   وٝقققققجْه ثٌ٪ٌودقققققِز ظ 
 هبقققققوٌ ثؼبَضقققققجح وظ ْصٚققققق٧ٌو  

ّٕقققصغقققي  ّ٪قققٍوي ثجملٌ ١ُقققىف ثٌ  

 ٍ ِٗ فُهقققج ِققق٨ ثْٙقققّ٪  وّقققُذىَ

 ص٪ققققُٔ ٩ٍققققً فجفققققز ثؼبٚقققق٧ٌو

 وٝقققجْهِن لٍقققْخ ثؽبقققىي أصبققق٨و   
ٍ   دَبققققق ّو صقققققٌقُّ ٌقققققٗ أهِ٪ققققق  

 

يوقققققثٌٕ َفُّ ثغبقققٌوْف ٙقققذجؿَ َصققق  

   ٌَ ساوجيقققٌٌ ثٌْققققجْح وّقققج أٍ٘ققق  

ًْ ثؽبقققىيففقققٍ ثغبقققٌف صىٌَققق  ْو ٔقققج  

ٌٓ َٖققققّك ثؼبققققققىٌققوَ ويققققققو غبقققق  

ْٗ  و َاُىققققق ٙقققققُْو ثٌ٪مقققققىي ٌقققققٗ أ  

ْٗ  وصىٌقققققققْو   ثغبقققققققٌف أِْضققققققق

ٌٌ  و  وققققققً َققققققىَ ٌققققققٗ ١ققققققجة

 ٙقققققذجدز ٘قققققيث ثٌٍْقققققجْ ؽبقققققج  

٘ج ٔقققققققج١ٌكى ٝققققققق ٗفْذْقققققققضجٔ  

ٌ ث    وأمقققققٌي سبقققققوُّ ثؽبقققققىي أحبققققق

٘جَِقققققوُّ مُقققققىُي ثػبُقققققجي ٩قققققٗ  

ًَ    ّققققققجفهج ضبٍٕققققققج ثؼبٖققققققج٩

ّٕقققققج   وٕقققققجةْؼ فُٕقققققج هتقققققجوسا فْه

َ  و٥ٍ قققق شا صٚققققج٧ًْ ِققققىػ ث٦ٌققققٗ  

 صْقققققَْت ثٌ٪قققققٌوْق هبقققققج فُقققققز  

ثٌضقجَقققققج ٩ٍقققققً مٍُقققققهج ٔقققققَّف  

َققققج لٍققققْخ ِققققٓ أِققققزٍ   وهِ٪ققققَه  

ِّٕقققققج ظ َققققق َقققققوضجدقققققِه  ي َج أ  

  ْٗ  صٍقققققىْؿ ٩ٍقققققً ثْفقققققكو ًثَْضققققق

 

 

يويئ اجملنعيني حبصول اجملنع على  ةاألشتاذ الدكتور مسري اشتيتي

 جائسة امللك فيصل العاملية للغة العربية واألدب



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

 

 

 

 

   ثٌمٌةْ ثٌىٌمي "ٌ٪ًثٌوٌٖز ثٌى٥ُفُز ٌق"

 وهوً ثٌُْجق   صىؽُٗ ِ٪جُٔهج

 ًساد محٚد عبداه اهعبداهاهدكت٘ر 

 ِموِز:

٠ٍَْ ٘يث ثٌذقظ ثٌٞىء ٩ًٍ إفوي أمىثس "إْ وثمىثهتج" وٍ٘ "ٌ٪ً" وِج 

صىؽُٗ ثٌوٌٖز ثٌُْجلُز ٌٍٕ٘و ُّّٖج ثٌٕ٘ ثٌمٌةين ثٌيٌ  ؽبج ِٓ هوً دجًٍ  

و٥  ٘يٖ ثْهثر   ةَجس ٩ورو فىجْ ِٓ ٕعهنج أْ صقؤهٌ هٖٖس ؿبقوهر وفقك    

ثؼب٦ٕىً ثٌُْجلٍ ثٌ٪جَ وثػبجٗو   فُت ظ ِٕٔ ثّض٪ّجي ثٌ٪ٌح ؽبج وِج صؤهَقٗ  

ًٗ ٩ٓ ٙىً٘ج ثؼبض٪وهر وإٔى ٍْ مجًػ ثٌٕ٘ وهثمٍٗ فٞ جؽبج ثٌقيت  ِٓ هٖٖس وِ٪ج

ٌّ ثّقض٪ّجي       ًٗ دىغٌرو   فُت ثٌٚقىً ثْمقٌي ٖ ٔقٌي ؽبقج أ ِج ٌٔي ِٕهج ِْض٪ّ

َيوٌ   ثٌمٌةْ مٚىًٙج ؤوًصٗ   ثٌٖ٪ٌ وثٌىَٗ ثٌ٪قٌيبو ولقو ُلْقُ ثٌذققظ     

 إىل لُّْت ًةُُْتو مهج: 

ثٌمُْ ثْوي: ثعبجٔخ ث٦ٌٌٌٕ: ثٌيٌ ًوقَ ٩ٍقً صضذق٨ ثّقض٪ّجٖس "ٌ٪قً"      

غهج وٙىً٘ج ٩ٕو ثٌٕقجر ثٌ٪ٌح ثٌمقوثًِو ولقو ث٩ضّقؤج    وثّضمٌثء ِ٪جُٔهج وُٙ

 ٩ًٍ أِهجس وضخ ثٌٕقى   صضذ٨ ىٌه.

ثٌمُْ ثٌغجين: ثعبجٔخ ثٌض٢ذُمٍ: ثٌيٌ ًوَ ٩ًٍ صى٥ُ  "ٌ٪ً" وٙقىً٘ج  

ٍْ وفقك ثٌْقُجق ثٌضقى٥ُفٍ ؽبقجو وِقٓ م           ثَِجس ثٌمٌةُٔز وِج صؤهَٗ ِقٓ ِ٪قج

ًٗ ٩ٓ ثٌضقجلهج دجٌّٞجةٌو وِج ثمضٌٔج د٪ٜ ثٌّٕجىػ ثٌيت و٥فش ٘يٖ ثْهثر ف ٞ

 لو َٚجفخ ىٌه ِٓ صغَت   هٌٖضهج ثٌى٥ُفُز صذ٪ًج ٌُْجق ثغبجي ثٌ٪جَ.
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 ٩ُُٕز ثدٓ ُّٕج

 أعٌ٘ج وِ٪جًٝجهتج   ثٌٖ٪ٌ ثٌ٪ٌيب

 ٩ذقوثغبُّقو دققوًثْ ووضققىًثٌ

 ؽجِ٪ز ثٍْ٘قٌو وٍُز ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُقز دجؼبٕٚىًر

 ِموِز:

ٌٕ٘ ثٌضٌثعٍ   ثٌٖ٪ٌ َ٪و إٝجءر ٌٍٕ٘ ثٌضٌثعٍ وثٌقٕ٘  أْ فٞىً ث فٗ ّٕه وأِج د٪و

ِقٓ أّقِ فُجهتقجو إى ديغقً أغٍقً ِقج        َىىْ أّجّقجً  زأِو ىٌه أْ صٌثط وً ثغبوَظ   ةْ ِ٪ًج

ديضٍىٗ أدٕج ٘ج ِٓ ث٩ضَثٍ هبيث ثٌضٌثط وضبجَضقٗ دقى٩ٍ أو دغقَت و٩قٍو وِقٓ م َىقىْ عبقىء        

ذجس وٖةٗ وثٔضّجةٗ إىل ٘يث ثٌضٌثط ثٌقيٌ  ِٓ إع ثٌٖج٩ٌ إىل ٘يث ثٌضٌثط ربش أٌ ٙىًر ٌىًٔج

 َّٞٓ ٌٗ أٙجٌز ثٌٌ َز وفْٓ ثٌضَُّ. 

٩ًٍ أْ عبىء ثٌٖج٩ٌ إىل ِ٪جًٝز ٔق٘ صٌثعقٍ وقجْ ٌَؽق٨ ق فُّقج ٌَؽق٨ إٌُقٗ ق إىل          

ِقج َىقىْ    رو َعل ث٩ٔؾجح ٩ًٍ ًأّهجو ّىثء أٌّ ىٌه ثٌٖج٩ٌ أَ ؽهٌ دٗو إى غجٌذًجهوثف٨ ٩ّو

و ْْ ثٌمقىي  دبىُّمً ثٌمُٚور أو ١ٌثفز فىٌهتج أو ثٌَِْٓ ِ٪ًج ثٌٖج٩ٌ   ثؼب٪جًٝز ِوفى٩ًج

ِٓ ثٌمٚجةو ثٌقيت ص٢ٕقك    دجٕضٌثٟ ثؽضّج٧ ثٌٖىً وثؼبىٝى٧   ثٌمُٚور ثؼب٪جًٝز َهوً وغَتًث

دبقجوجر ثٌمُٚور ثّْجُ هوْ أْ صٍضََ ثٌٖقىً أو صقٌصذ٠ دجؼبىٝقى٧و وِقٓ هوْ ٘قيث وىثن      

 ًٗ وأ٘قُ أهثر صْقهُ     ٌضؾوَقو   ١ذُ٪قز ثؼب٪جًٝقزو    ِقٓ ٩ىثِقً ث   صم  ثٌٚىًر ثٌفُٕز ٩قجِ

 ثغبفج٣ ٩ًٍ أٙجٌضهج وفُىَضهج.

إىل أّقذجح ٩قور ِٕقهج: دٌث٩قز ثدقٓ ّقُٕج          ولو وجْ ثمضُجً ٩ُُٕز ثدٓ ُّٕج ًثؽ٪قجً 

ص٢ى٨َ ثٌمُٞز ثٌفٍْفُز وإٌذجّهج ثٌٚىًر ثٌفُٕز ثعبُورو وِٕهج ربمُك ثٌمقىي   ِ٪جًٝقجس   

ُ  ثٌوَٓ ثٌضٍّْجين   ثٌمومي وأضبو ٕىلٍ و٩قجهي ثٌغٞقذجْ   ثٌ٪ُُٕز ثٌيت ٖ صم  ٩ٕو ٩ف

ثٌوثًُّتو وِٕهج ربمُك ثٌمقىي   ْٔقذز ثٌ٪ُُٕقز ٖدقٓ ّقُٕج ِقٓ        د٪ٜ  ثغبوَظ وّج إٔجً 

و وؿبجوٌقز  ثٌىلقىف ٩ٍقً ؽقىهر ثؼب٪جًٝقز أو ًهثءهتقج فُٕقجً      ِٕهج مٗي ثؼب٪جًٝجس ثٌٖ٪ٌَزو و

ول  فُجؽبج وغَت ِقٓ ثٌذقجفغُت    وقجس ٩ورصٕجوؽبج دٖىً ؽوَوو وزبٍُ٘ ثؼب٢ٍٚـ ِٓ ٢ٍِٚ

وربمُقك ثٌمقىي   د٪قٜ ثؼبذجٌغقجس ثٌقيت صٕجوٌقش ثٌ٪ُُٕقز        ِيديدُت   ْٔذضهج إىل ثؼب٪جًٝزو 

  وعِغجي ثٌٚٗؿ ثٌٚفوٌ وثدٓ أيب أُٙذ٪ز ومًٍُ ٢ٌِثْ.  

ولو ثلضٞش ١ذُ٪ز ثٌذقظ أْ َعل   ِذقغُتو أِج ثؼبذقظ ثْوي ففُٗ ِهوس دجٌض٪ٌَ  

ج وٕ٪ٌٖو م ٢ٍّش ثٌٞىء ٩ًٍ لُٚوصٗ ثٌ٪ُُٕز ِقٓ فُقظ ربمُقك ثٌْٕقذز و٩قوه      دجدٓ ُّٕ

ًٙقو وقً ِقج     ِقٓ مقٗي  ثْدُجس وثٌضقًٍُ ثْهيبو م صٕجوٌش أعٌ ثٌ٪ُُٕز   ثٌٖ٪ٌ ثٌ٪ٌيبو 

ولفش ٩ٍُقٗ ِقٓ أعقٌو ّقىثء أوقجْ لٚقجةو أَ ِم٢٪قجس أَ ِٖق٢ٌثس أَ إٕقجًثس إىل لٚقجةو           

ثٌغقجين فمقو صٕجوٌقش فُقٗ ص٪ٌَق  ثؼب٪جًٝقز وربوَقو        وـبّْجس ظ صًٚ إٌُٕجو أِقج ثؼبذققظ   

أّْهجو م أفٞش   ًٙو ِ٪جًٝجس ثٌ٪ُُٕقز ثٌٚقٌحيز وغقَت ثٌٚقٌحيزو وهًثّقضهج هًثّقز       

    وثؼبىُّمً. ٔجلورو ِٓ فُظ ثؼبىٝى٧ وثٌضٚىٌَ 
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 ثٌْؤثي:

 ً٘ ديىٓ ٌغىًَج صٌصبز ٘يٖ ثؼب٢ٍٚقجس وجِل: .2

 يبثؼب٪ٌت ثؼبمضٌؿ دجٌ٪ٌ ثُّ ثؼب٢ٍٚـ 

1 Worthiness  ؽوثًر 

2 Airworthiness ثعبوثًر ثعبىَز 

3 Seaworthiness ثعبوثًر ثٌذقٌَز 

4 Medical worthiness ثعبوثًر ث٢ٌذُز 

5 Road worthiness ؽوثًر ث٢ٌٌق 

6 Worthiness certificate  ٕهجهر ؽوثًر 

7 Airworthiness certificate  ٕهجهر ؽوثًر ؽىَز 

8 Worthiness System ٦ٔجَ ثعبوثًر 

 ٌَؽً ٌِثؽ٪ز ثؼب٢ٍٚقجس ثٌضجٌُز ِٓ ثٌٕجفُز ثٌٍغىَز: 

 ِٗف٦جس ص٪ٌَ  ثؼب٢ٍٚـ 

: ٘ى لٌثًثس وص٪ٍُّجس وإؽٌثءثس ٩ًّ ؿبقوهر ٌىقىثهً ِؤٍ٘قز وٌِمٚقز     ٦ٔجَ ثعبوثًر 2

سو ٩ًٍ أ٦ّٔز ةِٕز وِْقؾٍز ص٪ّقً ٩ٍقً ثّقضٌّثً ٙقٗفُز ووفقجءر )ث٦ّْٔقزو ثؼب٪قوث        

ث٢ٌققجةٌثسو ثٌْققفٓو ثؼب٪ققوثس ث٢ٌذُققزو ثؼبٌثوققَ ثٌضوًَذُققزو ثؼبنضققربثس ث٢ٌذُققزو ث ( ِققٓ  

ثٌٕجفُز ثٌضٖغٍُُز أو ثٌفُٕز أو ثؼبُىجُٔىُز وث٩ضّجه٘ج دٖهجهر ؽقوثًر دبقج َؤٍ٘قهج ْهثء    

ثْهوثً وثؼبهجَ ثؼبىٍفز هبج وفك ِ٪جََت ثٌِْٗز ثؼب٢ذمز ودبج َضفك ٨ِ ثٌضٌَٖ٪جس ثٌووٌُقز  

ُققز وثؼبض٢ٍذققجس ثٌض٦ُُّٕققز ثؼبض٪ٍمققز دجٌضْققؾًُ وثٌضققٌمُ٘ وثٌضؾوَققو وثٌض٢ققىٌَ وثحملٍ

 وثعبىهر وثّٖضنوثَ وثٌضمُُُ.

 

: ٍ٘ لوًر ووفقجءر )ث٢ٌقجةٌر ووقً ِقج َْقضغً ثعبقى وثٌفٞقجء وذُتقز         ثعبوثًر ثعبىَز  1

ثّضنوثَ أو صٖغًُ( وٙٗفُضهج ٌٍمُجَ دجٌ٪ًّ ثٌيٌ ّّٙش ِٓ أؽٍٗ   صب٨ُ ث٦ٌقٌوف  

 ز ووفجءر وؽوثًر ثؼبْضنوَ ٌضٕفُي ثؼبهجَ دٖىً ةِٓ.ثحمل٢ُ

 

 مٍفجْ ًثٕو ؿبّو ثٌى٪يب

 والوخوع يخيب
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  ثٔؽجدز:

٩ًٍ ثٌٌغُ أْ وٍّجس: وفجءر وٙٗفُز ولوًر ٍ٘ ٩ًٍ ِج َذوو أٌفج٣ ِضمجًدز ثؼب٪جينو 

ًٗ ص٪قٍت         فمو ٙجً ٌىً ِٕهج   ثّٖض٪ّجي ثٌف٪ٍٍ مٚىُٙز ِ٪ُٕقز؛ فىٍّقز ٙقٗفُز ِقغ

ًأ ِج(و م ٙجًس صضىّؽقٗ إىل هًؽقز )أو ِقوي( ثِْقجْ   ثؼبٕضىؽقجس      ثًْٙ )ثّٖصْج ق   ٩ّ

ثٌغيثةُز وثٌىُُّجةُز وثْهوثس ث٢ٌذُز ووً ِج َْقضهٍىٗ ثْٔٔقجْ   فُجصقٗ ثٌُىُِقزو وّقج      

ًٗ ِج.  ٙجًس ص٪ٍت فووه ثؼبْؤوٌُز و٢ٔجق ث٢ٌٍْز ؼبٓ َضىٌىْ و٥ُفز أو ٩ّ

ثٌضّجعقً( ٙقجًس صٖقَت إىل ثصٚقجف ثٌٖقن٘      ووٍّز وفجءر )وِ٪ٕج٘ج ثٍٍْٙ ثٌّضْجوٌ و

ٌو      ٍٟ ِج ٩ًٍ أفًٞ وؽٗو وّقج ٙقجًس صٖقَت إىل صقىثف دجٌٌٖوٟ ثٌٍِٗز ٌٍمُجَ دبهٍّز أو ٖٔج

 ِ٪جَََت صٖغٍٍُُز وأهثةٍُز فبضجٍر   ثؼب٪وثس وثْهوثس ثؼبْضنوِز   فُجصٕج ثٌ٪جِز.

ً )ثّٖقضقمجق( ٌىٕقهج   وِغٍهج )ؽوثًر( فُّج ةٌش إٌُٗ ِٓ ِ٪ٌت؛ فمو وجٔش ص٪ٍت   ثْٙ

ًأ أو و٥ُفقٍز   ٙجًس ص٪ٍت ثٌموًثس ثٌذٌَٖز ثٌ٪جٌُزو وّج ص٪ٍت ثٍُْ٘ز وثٌمجدٍُز ثٌىذَتر ٌ٪ّ

ٍٟ ِج.  أو ٖٔج

و)ثٌموًر( ٌف٤ ٩جَ لو ًَّٖ وً ِج ّذكو وحيضجػ إىل ربوَو ٌىٍ َٚذـ ِوٌىٌٗ أوٝـ 

 وَأَهّق.

( ٍ٘ صٌصبقز ِىفمقز إىل   ( إىل )ؽوثًر( أو )وفجءرWorthinessو  ًإَٔج أْ صٌصبز )

فو وذَت. وٌيٌه ٔقٌي أْ صٌصبقز ثؼبٚق٢ٍقجس ثٔقبٍََُقز ثٌقىثًهر   ثٌذٕقو ثٌْقجد٨ ٘قٍ         

صٌصبز ِمذىٌزو وّج ٌٔي أْ ٢ٍِٚـ )٦ٔجَ ثعبوثًر( ٘ى صٌصبز ِ٪مىٌزو ْْ وٍّقز )٦ٔقجَ(   

(و ووٍّققز )ؽققوثًر( ٘ققٍ ِققج ثمضٌسبققىٖ صٌصبققًز  System٘ققٍ أفٞققً صٌصبققز ٩ٌدُققز ٌققق) 

 (.Worthinessٌِق)

  



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

مبادرات لغوية
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ٓ  خبربهتّج ثٌيت صضؾقجوٍ    طبْقز و٩ٖقٌَ

   ؾبقققجٖس ثٔٔضقققجػ ثٌضٍفََقققىين   ٩جِقققًج

وثٌٚقجفز ووضجدز ثحملضىيو ألقوِش وقً ِقٓ    

ًثِج وُقج  ؽٌهثٔقز   

وؼبُققجء ث٢ٌذققج٧ ٩ٍققً 

وضجدز ؤٌٖ ؿبضقىي  

ص٪ٍٍُّ ٩ٌيب ؽيثح 

١ٌٓفققجي ِققٓ مققٗي 

ٕقققٌوز "ثؼبفىقققٌوْ  

 ".ثٌٚغجً

 إٖٔققجءفىققٌر   إْ :وصمققىي ًثِققج ؽٌهثٔققز

أ١فقجيو   ٌقوَٕج  أٙذـثٌٌٖوز ؽجءس د٪و أْ 

فُظ دوأس ًفٍز ثٌذقظ ٩ٓ ؿبضىي ص٪ٍٍُّ 

٘جهف دجٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ِىؽٗ ٌٍفتجس ثٌ٪ٌَّز 

   ثٌٚغَتر

ٕ٘قجن ٙق٪ىدجس ٩قور     أْوصؤوو ؽٌهثٔقز  

وثؽهضهّجو و٩ًٍ ًأّهج أْ صعُِّ ٌٕوز وجْ 

 فبقج ٩ّقجيو  ْحيضجػ ػبربر   وُفُز إهثًر ث

ثٌقووًثس ثؼبىغفقز ٌقض٪ٍُ     دعميهف٪هّج ٌٍذوء 

 وُفُز إهثًر ث٩ّْجي

ْ ٩ّقً ٕقٌوز "ثؼبفىقٌو    أْوصىٝـ ث٢ٌذج٧ 

و َقضُ  1003ثٌٚغجً" ثٌيت مت صعُّْقهج ٩قجَ   

ؿبضققىي أٙققٍٍ ِٚققُّ    إٔضققجػِققٓ مققٗي  

و َضّغقً  ثٌ٪جٕقٌر ١ٌٓفجي هوْ ّٓ  مًُٚٚج

جٌفُوَى ثٌمٚققَت وثٌىضققخو فُققظ ٩ٍّققش   قدقق

ثٌٌٖوز ِٕي ث٢ٔٗلهقج ٩ٍقً ص٢قىٌَ    

ؿبضىي ص٪ٍٍُّ فجةَ ٩ًٍ ثٌ٪وَو ِٓ 

 ثعبىثةَ

٘يٖ ثحملضىَجس ثّض٢ج٩ش  أْوصذُت 

ٌ ّصىْخ عمز  أْ ٍُِقىْ أح   ضز ٩ٖق

 وأَ

ص٪ققو ٕققٌوز "ثؼبفىققٌوْ ثٌٚققغجً" إفققوي  و

أوثةقققً ثٌٖقققٌوجس ثٌ٪ٌدُقققز ثؼبضنٚٚقققز   

 ِمقج٨١ فُقوَى   ثٌىّجة٠ ثؼبض٪وهر ثٌيت صىفٌ

ص٢ذُمققجس وأٌ٪ققجح ٩ققرب ثؼبٕٚققجس ثٌٌلُّققز و

 هوٌز فىي ثٌ٪جظ إفوي ٩ٌٖرثؼبضجفز   

لققٌأ دجٌ٪ٌدُققز" ص٪ققو أفققوط    ثوِٕٚققز "

ىضذققز ٩ٌدُققز ِٖققج٨ًَ ثٌٖققٌوزو و٘ققٍ أوي ِ

ُّققققز ٌٍّققققوثًُ وثْفققققٌثه د٦ٕققققجَ     ًلّ

ثٖٕضٌثوجسو فُظ ربضىٌ ِتجس ثٌىضقخو إىل  

ؽجٔققخ سبض٪هققج دبُققَثس ثٌضمُققُُ وإ٩ققوثه     

ثٌضمجًٌَ ثؼبوؾبزو ولو ثٕضٌوش هبج أوغٌ ِٓ 

ِوًّققز ِٕققي إ١ٗلهققج فققىت ثٌُققىَ    ّققضُت

)ثٌغو(   دجٌى١ٓ ثٌ٪ٌيب

 برابتا غاتلايف 



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ُقز    ّ٪ُهج ٌٍٕقهىٛ دبْقضىي ثٌٍغقز ثٌ٪ٌد   

دُت فتجس وذَتر ِقٓ ث٢ٌٍذقزو و  ولقش صٍمقً     

هوْ ثٌٍغقز ثَْو   وذَتًث ثٌٍغجس ثْمٌي ث٘ضّجًِج

هأدققش أوجهديُققز ثٌققٌوثه ثٌووٌُققز ِٕققي شبققجين 

ّققٕىثسو ٩ٍققً ص٦ٕققُُ هوًٌ ثٌٍغققز ثٌ٪ٌدُققزو  

ثٌققيٌ َْققضهوف ١ٍذققز ثؼبققوثًُ ِققٓ ـبضٍقق   

ِٕج١ك ثؼبٍّىز

وفققجٍس ِوًّققز أوجهديُققز ثٌققٌوثه دققجؼبٌوَ 

 ِٕجفْقققجس ثٌفضُقققجسو فُّقققج فقققجٍس ثْوي  

ِوًّز أوجهديُز ّجٔوُ دجؼبٌوَ ثْوي ٩ٍقً  

فتققز ثٌققيوىً. ووققجْ لققو دققوأ هوًٌ ثٌٍغققز   

ثٌ٪ٌدُققز دبٖققجًوز ٩ٖققٌَٓ ِوًّققز ِققٓ     

  ٌّ ؼبقور   ثٌم٢ج٩ُت ثػبجٗ وثغبىقىٍِو وثّقضّ

َقىُِتو ثٕققضًّ ٩ٍققً ثٌ٪وَقو ِققٓ ثؼبٕجفْققجس   

ثٌققيت ْص٪ققٌت دجٌٍغققز ثٌ٪ٌدُققز وثٌمققوًر ٩ٍققً 

ِج َض٪ٍقك هبقجو دبقج َٖقًّ ثٌٕققى      ِ٪ٌفز وً 

وثٌٌٚفو وفُجر ثٌٖ٪ٌثء وثٌىضقخ وثؼبقؤٌفُت   

وثْم٢قققجء ثٌٍغىَقققز ثٌٖقققجة٪ز وصى٥ُققق   

 ثؼب٪ؾُ

ولجٌققش ِْٕقققمز هوًٌ ثٌٍغققز ثٌ٪ٌدُقققز     

 ٘ إْ " :أوجهديُز ثٌٌوثهو ثؼب٪ٍّز ُِْجء ٙقىَ

ثٌووًٌ َمجَ ٌٍْٕز ثٌغجِٕزو ووقجْ أوي أًد٪قز   

ـ    ٕ٘قجن   ِىثُّ ِٕٗ ٌٍيوىً فمق٠و فُّقج أٙقذ

 ىثسو وثٍهثهس قق٨ ّٕققي أًدققهوًٌ ٌٍفضُجس ِٕ

 

 

 

 

 

 

  ٌ  ."فور ثؼبٕجفْز دُت ث٢ٌٍذز ِٓ ٩قجَ ِمق

ووجْ هوًٌ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز لو ثفضقضـ د٩ٌجَقز   

ثٌققووضىًر ٍَٕققخ ثٌٖققىثدىز ِققوٌَر ِوٌََققز  

ثٌضٌدُز وثٌض٪ٍُُ ٌٍىثء ثعبجِ٪قز؛ فُقظ ٕقىٌ    

ِٕقققووح ًث٩ُقققز ثغبفقققً ثٌقققووضىً ؿبّقققو   

ي وٍّضٗو أوجهديُز ثٌٌوثه ٩ٍقً  ثػبىثٌورو مٗ

ؽهىه٘ققج   ص٦ٕققُُ ف٪جٌُققجس صققو٩ُ ٌغضٕققج    

دجعبهىه ثؼبذيوٌز   ثٌض٦ُُٕو  ثٌ٪ٌدُزو ُِٖوًث

وّقج إٔققجه دجٖٔفضققجؿ ٩ٍققً ثؼبققوثًُ ثْمققٌيو  

ه٩ُ وٍثًر ثٌضٌدُقز   وِؤّْجس ثجملض٨ّو ِؤووًث

.ف٪جٌُجسثٌ غً ٘يٖوثٌض٪ٍُُ ؼب

وثٕققضٍّش ف٪جٌُققجس ثغبفققً ٩ٍققً ٩ققٌٛ     

ُقَ لوِضقٗ ١جٌذقجس ثٌقٌوثه فقىي      ٌِْفٍ فب

ثّققضنوثَ ِٚقق٢ٍقجس  ثْم٢ققجء ثٌٖققجة٪ز  

 .ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز

وَ٪ققو هوًٌ ثٌٍغققز ثٌ٪ٌدُققز ثٌققيٌ ص٦ّٕققٗ  

أوجهديُز ثٌٌوثه ثٌووٌُز ٌٍّقٌر ثٌغجِٕقز ٩ٍقً    

٢ْٖٔز ثٌيت صو٩ُ ثٌٍغقز  ثٌضىث  ِٓ أفًٞ ث

فُقظ َقضُ ثٌضٕقجفِ دقُت ثٌفقٌق         ثٌ٪ٌدُز؛

فْقز وربىُّهقج أِقجَ    ثجملجٖس ثؼب٪ٌوٝز ٌٍّٕج

عبٕز ربىقُُ وفقك ثؼبقجهر ثؼب٢ٍىدقزو وحي٦قً      

ثٌووًٌ دبٖجًوز ٩وه وذَت ِٓ ١ٍذز ثؼبقوثًُ  

ِقٓ وٍثًر   ثػبجٙز وثغبىىُِقزو وٍَمقً ه٩ّقجً   

ثٌضٌدُز وثٌض٪ٍُُ ؼبج ٌٗ ِٓ هوً   ه٩قُ ثٌٍغقز   

(ثٌغو)  ثٌ٪ٌدُز

عش ونت حرساتحكع راتوختصات

  تاتفس

 ت تاتفستعتلوريتلا غاتلايف برا
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ِٓ دُت ةٖف ث٢ٌٍذز ِٓ ِوثًُ ِض٪قوهر  

ٌ٪ٌدُقزو ولفقش ثًْهُٔقز    ثٌقووي ث  دعكبجء

ً ي ؿبّققو فْققٓ ضبققى ىثس ثٌغّجُٔققز    

أ٩ىثَ صضذقجً٘ دبقج فممضقٗ ِقٓ إقبقجٍ        

فىٍ٘ققج دققجؼبٌوَ  

ثٌغققققققققققجين   

ِْققجدمز ربققوٌ 

ثٌمٌثءر   هيبو 

ٌضىقققىْ ٝقققّٓ  

ثٌ٪ٖقققٌثس ِقققٓ  

ثٌققيَٓ ًف٪ققىث ثّققُ   ثًْهٔققُُتث١ْفققجي 

ثًْهْ ٩جٌُقققًج   ؿبجفقققً هوٌُقققز ٩قققور  

 وؾبجٖس ـبضٍفز

إْ  :  ثٌمٌثءرو صمىي ً يو٩ٓ دوثَجهتج 

وثٌقققوهتج ث٩ضقققجهس أْ صمقققٌأ ؽبقققج ثٌىضقققخ 

وثٌمٚققق٘ ثٌمٚقققَتر ِٕقققي أْ وجٔقققش    

ثٌٌثد٪ز ِقٓ ٩ٌّ٘قجو ودقوأ فقخ ثٌمقٌثءر      

٩ٕقوِج   إهنقج ٌوَهج َّٕى دٖىً وذَتو فىت 

وٍٙش إىل ثٌٚق  ثْوي أٙقذقش لقجهًر    

و ألٌثهنقج ٩ًٍ ثٌمٌثءر د٢ٗلقز أوغقٌ ِقٓ    

وثّققضٌّس   ٢ِجٌ٪ققز ثٌمٚقق٘ دٖققىً    

هثةُ

ص٨ٞ ٔٚخ ٩ُُٕهج ١ّىفًج وقذَتًث صٌَقو   و

أْ ربممٗ دىً ٩َديزو وٍ٘ أْ صىقىْ أوي  

أهَذز ٩ٌدُز ربٚقً ٩ٍقً ؽقجةَر ٔىدقً     

لجِقش ِؤّْقز ٩ذوثغبُّقو     ولو .ٌّهثح

حبٞققىً وٍَققٌ  ٕققىِجْ ِققؤمًٌث

ثٌغمجفققققزو دضىققققٌمي ضبققققى   

" ّققفَتر ثٌمققٌثءر "دج٩ضذجً٘ققج 

و د٪ققو 1022ثًْهُٔققزو ٌٍ٪ققجَ  

غققجين ٩ٍققً  فىٍ٘ققج دققجؼبٌوَ ثٌ 

ِْضىي ثٌووي ثٌ٪ٌدُقز وثْوي  

٩ٍققً ِْققضىي ثؼبٍّىققز   ِْققجدمز ربققوٌ 

1022ثٌمققققققٌثءر ثٌ٪ٌدُققققققز ٌٍ٪ققققققجَ 

وٌِٖو٧ ربوٌ ثٌمٌثءر ثٌيٌ أ١ٍمٗ ٔجةخ 

ثٌ٪ٌدُققز ثؼبضقققور  ثِٔققجًثسًةققُِ هوٌققز 

ثٌٖققُل ؿبّققو دققٓ ًثٕققو ةي ِىضققىَو      

 إىلَْق٪ً   1023ِٕضٚ  أٍَىي ِقٓ ثٌ٪قجَ   

 ثٌ٪ققٌيب ٩ٍققً  صٖققؾ٨ُ ث٢ٌٍذققز   ثٌ٪ققجظ 

ثءر ٩رب ثٌضَثَ أوغٌ ِقٓ ٍُِقىْ ١جٌقخ    ٌثٌم

دمققٌثءر طبْققُت ٍُِققىْ وضققجح   ؛دجؼبٖققجًوز

 ٍ هبقوف صُّٕقز فقخ     ومٗي وً ٩جَ هًثّق

 ثٌمققٌثءر ٌققوي ؽُققً ث١ْفققجي وثٌٖققذجح  

 ثٌغو)

 مبدعون

 2016شفرية القراءة للعاو 

بفوزها بـ"حتدي القراءة أردىيًا تصجل إجنازًا
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 رحبي مصطفى عليان

٪ز ثًْهُٔز فجٍ ثّْضجى ثٌووضىً ًحبٍ ٢ِٚفً ٩ٍُجْو أّضجى ٩ٍُ ثؼبىضذجس وثؼب٪ٍىِجس   ثعبجِ

وًةُِ صب٪ُز ثؼبىضذجس وثؼب٪ٍىِجس ثًْهُٔزو جبقجةَر ثٌقٌوثه   ٩ٍقُ ثؼبىضذقجس وثؼب٪ٍىِقجس ٩ٍقً       

 1022ثؼبْضىي ثٌ٪ٌيب ٌٍ٪جَ 

 أمحد البطايية

همً أّضجى ثٌٍغىَقجس ثٌض٢ذُمُقز   ؽجِ٪قز ةي ثٌذُقشو ثٌقووضىً أضبقو ِىّقً ثٌذ٢جَٕقزو         

  ؾبجي ثٌذقىط ثٌ٪ٍُّز ثٌض٢ذُمُز وِؤٌفجصٗ ثؼبضَُّر ثؼبىّى٩ز ثٌ٪جؼبُز ٌمجهر ثٌفىٌ   ثٌ٪جظ 

 وثٌو٩ىر إىل ثٌَْٗ وثٌضْجِـ وفىثً ثْهَجْ ووٕؾخ ثغبٌح و  ؾبجي ثٌغمجفز وثٌٍغز

 ّقضز ث٩ضّجهٖ د٪و ٌِوً    ِٓ ثؼبمجدٗس ث٩ُِٔٗز ثٌيت وجٔش ّذذًج وأؽٌي ثٌذ٢جَٕز ٩وهًث

فجصقٗ وِ٪جُٔهقج ثٌ٪جؼبُقز   ـبضٍق  ثؼبؤّْقجس      ٌُقومً ثؼبىّقى٩ز ثٌ٪جؼبُقز دعحبجعقٗ وِؤٌ     وإٔهٌ

 ثٌووٌُزو ثٌيت صو٩ى إىل ثغبىثً وثٌضْجِـ ؤذي ثٌ٪ٕ  وثػبٗف

 إبراهيه ىصراهلل

فجٍ ثٌٌوثةٍ إدقٌثُُ٘ ٔٚقٌثهلل جبقجةَر "وضقجًث" ٌٌٍوثَقز ثٌ٪ٌدُقز   ثٌ٪جٙقّز ثٌم٢ٌَقز         

 ."ثٌووفزو ٩ٓ ًوثَضٗ "أًوثؿ وٍُّٕؾجًو

و وإىل و٩جؼبُقجً  ٌُّل فٞقىً ثٌٌوثَقجس ثٌ٪ٌدُقز ثؼبضُّقَر ٩ٌدُقجً     ص إىلوهتوف ؽجةَر "وضجًث" 

كبى ةفقجق أًفقخ ٌٕدقوث٧ وثٌضُّقَو ِقج       صٖؾ٨ُ وصموٌَ ثٌٌوثةُُت ثٌ٪ٌح ثؼبذو٩ُت ٌٍٍّٞ لوًِج

ُّؤهٌ إىل ًف٨ ِْضىي ثٖ٘ضّجَ وثٔلذجي ٩ًٍ لٌثءر ثٌٌوثَز ثٌ٪ٌدُز وٍَجهر ثٌقى٩ٍ ثٌغمقج    

 وثؼب٪ٌ 

 مصعب بيات

َٓ َّىَّ ١جٌخ ث٢ٌخ   ثٌْٕز ثٌغجٌغز   ثعبجِ٪ز ثؽبجمشُقز ِٚق٪خ دٕقجسو   غٞقىْ ٩قجُِت       َص

ؤٚ و ِٓ إؽٌثء ِتز أٌ  ِْجمهز ِٓ مٗي وضجدز وإٝجفز وص٪وًَ ثؼبىثه ثٌ٪ٍُّز وثؼب٪ٌفُقز  

دجٌٍغز ثٌ٪ٌدُقز وص٢قىٌَ ثحملضقىي ث٢ٌقيب     ثٌ٪جؼبُز (وَىُذُوَج)  ثؼبمجٖس ثؼبٕٖىًر   ِىّى٩ز 

ثٌ٪ٌدُقزو فبقج ّقجُ٘       (وَىُذُقوَج )٘جصفٗ ثٌٕمجي ٌُىقىْ ثٌٌثدق٨ ٩ٍقً ِْقضىي     فُهج دىّج١ز 

.(جوَىُذُوَ)ربُْت ؽىهر ثحملضىي ثٌ٪ٌيب ٩ًٍ 

ٍ )وفًٚ ٩ًٍ ؽجةَر ثٌٖفجء ِٓ ِؤّْز ِٖقٌو٧   وعفقو أفٞقً ثؼبْقجمهُت      ث٢ٌقيب  (وَىق

.1023ثٌٍغضُت ثٌ٪ٌدُز وثٔقبٍََُز ١ىثي ٩جَ 



   إ١ٌٗز ؾبّ٪ُز

 

 1027 -ثٌغجينثٌ٪وه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أٓدا  اجملٌع: 

 ُغ قاُْ٘ اجملٌع عوٟ أْ ٙعٌى اجملٌع عوٟ ذبقٚ  اثٓدا  احتٚٞ:  

ٞ  أ.  ٗاهعٌذذذى عوذذذٟ أْ ت٘اكذذذب ًتطوبذذذات احداب ٗاهعوذذذَ٘    ،اسبفذذذان عوذذذٟ اذذذتًٞ اهوغذذذٞ اهعسبٚذذذ

 ٗاهفِْ٘ اسبدٙثٞ. 

 ا عسفٞ. ب.  اهِٔ٘خ باهوغٞ اهعسبٚٞ  ٘اكبٞ ًتطوبات صبتٌع 

ْ ٗؼع ًعاةٍ ًعطوةات اهعوذَ٘ ٗاحداب ٗاهف .   ٗاهسذعٛ يىل ت٘حٚذد ا عذطوةات باهتعذاْٗ      ،ِذ٘

 .ٗخارةٔا اهرتب٘ٙٞ ٗاهعوٌٚٞ ٗاهوغ٘ٙٞ ٗاهثقافٚٞ داخى ا ٌولٞت ًع ا باسا

 يحٚا١ اهرتاث اهعذسبٛ ٗاإلاتًٛ. . د

 ٗٙت٘ىل اجملٌع   ابٚى ذبقٚ  أٓدافٕ ًا ٙوٛ:

 يةسا١ اهدرااات ٗاهبة٘ث ا تعوقٞ باهوغٞ اهعسبٚٞ. .أ 

   اهوغٞ اهعسبٚٞ ٗقؽاٙآا.ٗاهرتعٞ ٗاهِصس  تصرٚع اهتأهٚه .ب 

 .ٗيقاًٞ ا ٘ااٍ ٗاهِدٗات اهثقافٚٞ ،عقد ا بمتسات اهوغ٘ٙٞ   ا ٌولٞ ٗخارةٔا  .  

َ        .د   ،ُصذس ا عطوةات ازبدٙدٝ اه  ٙذتٍ ت٘حٚذدٓا   اهوغذٞ اهعسبٚذٞ .دتوذه ٗاذا٢ى اإلعذت

 .ٗتعٌٌٚٔا عوٟ أةٔ ٝ اهدٗهٞ

ضبلٌذٞ ٗرقٚذًا ٗيهلرتُٗٚذًا تسذٌٟ صبوذٞ صبٌذع اهوغذٞ اهعسبٚذٞ اثردُذٛ،          ٞ يظدار صبوٞ دٗرٙذ   .ٓذ 

 صبوٞ ًتدععٞ أخس٠. ٞٗأٙ

ٗ. اهتعاْٗ ًع ازباًعذات ٗا باسذات اهعوٌٚذٞ ٗاهرتب٘ٙذٞ داخذى ا ٌولذٞ ٗخارةٔذا، ٗيقاًذٞ رٗابذ           

عوٌٚذذٞ ًعٔذذا، ٗت٘ ٚذذ  اهعذذوٞ باجملذذاًع اهعوٌٚذذٞ ٗاهوغ٘ٙذذٞ   اهذذبتد اهعسبٚذذٞ ٗاإلاذذتًٚٞ         

 ثةِبٚٞ.ٗا

 على المجمع
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 ٘ىثص  ثجمل٨ّ:

3535300-  3535302 

 ٔجّىك )فجوِ(:

3537023- 3535192- 3535197 

 (٩22931ّجْ ) -25121: ٕٙووق ثٌربَو      

 

 ِىل٨ ثجمل٨ّ ٩ًٍ ثٌٖجدىز:

www.majma.org.jo 

 ثٌ٪ٌدُز.ثًٖهْ(-زثٌٍغ-)ؾب٨ّ

  ثٌربَو ثٌٔىضٌوين:

 

 ؾب٨ّ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهين

 ثجمل٨ّ ثًْهين

 ؾب٨ّ ثٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهين   

 ٌٍغز ثٌ٪ٌدُز ثًْهينؾب٨ّ ث   

0710053030 

http://www.majma.org.jo/
http://www.majma.org.jo/
mailto:jaa@ju.edu.jo

