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كلمة العدد
٘ما ٘ى اٌمكق اْوي ِٓ إٌشهج اٌفصٍُح اٌيت نأخ إقانج اجملّك إصـكانٖ ٌرؽمُـك صـٍح
ِثاشهج تاٌمهاء ،ـاصح ِٓ ِراتمٍ إٌشـاؼاخ اجملّمُـح ،وايهَصـٌن لٍـً اٌٍلـح اٌمهتُـح
لهاءج ووراتح وإتكالاً.
و٘ما اٌمكق ِرٕىق املـىاق ،ذلٍـة لٍُـٗ اٌصـفح ألُِٗـح أـثانَـح ،ؤ ِـً أْ ذىـىْ
(إلالح اجملّك اٌيت ٌُثكأ تصها يف وِٓ لهَة) نافكاً أٌاٌُاً تٌن اجملّك وإٌاي ،وذ وُكاً ِـٓ
أً٘ اجملّك لًٍ ٘مٖ اٌصـٍح اٌـيت ٔها٘ـا أٌاٌـُح ،ـاصـح يف اٌـىؼٓ اٌمـهل اٌـمٌ

فـً

تاجلاِماخ واملما٘ك وـرباء اٌرهمجح واملصؽٍؽاخ.
ِك ٘ما اٌمكق اْوي ربُح ؼُثـح ِـٓ اجملّـك ،وولـك تـ ْ ٔفـً أوفُـاء ٌهٌـاٌح اِْـح
أٌُِٗح اٌمهتُح ،وهلمٖ اٌٍلح اٌيت محٍد ؼعانذٕا لرب اٌمهوْ وِـا ذـىاي صـاِكج لٍـً
اٌهغُ ِٓ صمىتح اٌرؽكَاخ.
اٌْرال اٌكورىن ـاٌك اٌىهوٍ
نئًُ جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين
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شفصُح اٌمكق
اٌْرال اٌكورىن أمحك ٌمُكاْ
وٌــك اٌــكورىن أمحــك ٌــمُكاْ يف صــفك

 .َ0535مث لًّ لُّكاً ِؤٌٍـاً ٌىٍُـح اٌمٍـىَ

مشــاي فٍٍــؽٌن ٌــٕح  .َ0501وفُهــا ذٍمــً

يف ظاؼُح أل قًَ يف اٌمكي إىل أْ أتمكذٗ

ذمٍُّٗ اٖترـكائٍ .ويف اٌىٍُـح اٌمهتُـح ذٍمـً

ٌٍؽاخ اٖؼرٗي.
أرفة قٌ.مُكاْ لعـىاً يف جمّـك اٌٍلـح

ذمٍُّٗ اٌصأىٌ .وواْ ِٓ أوائـً اٌؽٍثـح فُهـا،
فثمس إىل اجلاِمح اِْهَىُح يف تًنوخ .وِٕـها
زبــــــهض ٌــــــٕح  َ0591تثىــــــاٌىنَىي يف
اٌهَاظــُاخ .لــاق ِٕــها ٌُــكني يف املكنٌــح

اٌمهتُح اْنقين ،وِٕٗ لعىاً ِؤاوناً يف اجملّـك
اٌمٍّــٍ اٌمهالــٍ ،وجمّــك اٌٍلــح اٌمهتُــح يف
اٌمــا٘هج .وِــٕػ وٌــاَ اٌرهتُــح اْنقين ِــٓ
اٌكنظــح اْوىل ٌــٕح  َ0524وّــا ٔــاي ٌــٕح

اٌهشُكَح واٌىٍُح اٌمهتُح ؼىت ٔىثح فٍٍـؽٌن

 َ0541ظائىج اٌىىَد اْوىل يف ربمُـك ورـة

ٌــٕح  .َ0514ويف ٘ــمٖ اْشٕــاء وــاْ َىرــة

اٌرــهاز اٌهَاظــُح .وــاْ اٌــكورىن ِــٓ أٔشــػ

وَرهظُ ِماٖخ خمرٍفح ،وَمك ورثاً ذكنٍَـُح

ألهأٗ وأغىنُ٘ إٔراظاً لًٍ خمرٍف املٍرىَاخ،

وّا واْ ٍِؤوًٖ لٓ اْـثان اٌمٍُّح يف إلالـح

وخباصح يف ذثٍُػ اٌمٍىَ دبمـاٖخ أو تىرـة.

اٌمكي.
وـــهض ِــٓ فٍٍــؽٌن تمــك ٔىثــح َ0514
ِكنٌ ـ ًا يف اطهؼــىَ يف اٌٍــىقاْ ،يف املــكاني
واجلاِمح ؼىت ٌـٕح  .0525وّـا ؼصـً لٍـً

فىــاْ املٍرشــان هلُ ــح ربهَــه جمٍــح فــاق
لٍُّــح اٌــيت أؽٍمــد ِــٓ تــًنوخ تــكلُ ِــٓ
ِؤٌٍح شىِاْ .ومل ذمّه ٘مٖ اجملٍـح ؼـىًَٗ.
وّــا ورــة يف جمٍــح جمّــك اٌٍلــح اٌمهتُــح
اْنقين لٓ ربمُك اٌرهاز اٌمٍٍّ ،ولٓ ذمهَة

اٌــكورىناٖ يف ذــانَؿ اٌمٍــىَ ِــٓ ظاِمــح ٌٕــكْ

اٌمٍىَ .وّا شانن يف لـكق ِـٓ ٔـكواخ اجملّـك.

ٌــٕح .َ0525لُــُٓ ٌــٕح  َ0525لعــى ُ٘ ــح

وورــة لــٓ لــكق ِــٓ لٍّــاء اٌرــهاز اٌمٍّــٍ.

ذـــكنًَ يف لٍـــُ اٌهَاظـــُاخ يف اجلاِمـــح

وشــــانن يف ٔــــكواخ إلالُــــح وذٍفىَىُٔــــح،

اْنقُٔــح .وـــً فُهــا ؼــىت ذمالــكٖ ٌــٕح
 .َ0535وواٍِرٗ يف ٘ـما اٌمٍـُ شـٗز ٌـٕىاخ
( .)َ0531 – َ0530وـــرُ ـكِرــٗ اجلاِمُــح
دبٕصــة لُّــك وٍُــح اٌمٍــىَ ِــٓ  َ0533إىل

وِمــاتٗخ صــؽفُح .وـــً َىرــة ؼــىت وافــاٖ
اْظً يف وأىْ اٌصاين ٌٕح  .َ0550ؤشـه ٌـٗ
تمك وفاذٗ وراتٗ اهلٕكٌح ت َك لهتُح .

اٌكورىن لثكاجملُك ٔصًن
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 إلالح اجملّك:
ٌمً اجملّك إىل ذ ًٌُ إلالح ـاصـح

اٌٍففٍ واٌرمـثًنٌ،

تــٗ .ولــك ولاــك اٌْــرال اٌــكورىن ـاٌــك

وذىاوــة ِرؽٍثــاخ

اٌىهوٍ نئًُ اجملّـك ِـك اٌـكورىن أجمـك

اِقاب واٌمٍـــــــىَ

اٌماظــٍ نئــًُ ُ٘ ــح ألــَٗ اْنقُٔــح

واٌفٕـــىْ .ولـــك ذ ٌفـــد اٌٍعٕـــح ِـــٓ

اذفالُح يف ٌٍٍّ ،َ6102/9/09اغ تاٌثـس،

اٌْاذمج:

وايصــىي لٍــً اٌرــهقق املمــٌن ،ولٍــً

اٌكورىن لثكاجملُك ٔصًنِ ،مهناً.

اٌرهاـُص واْظهىج واملمكاخ اٌٗوِح.

اٌكورىن إتهاُُ٘ تكناْ.

وأٌف جمًٍ اجملّـك يف اظرّالـٗ َـىَ

اٌكورىن لثكايُّك اٌفٗغ.

اْؼك  6102/9/61جلٕح ٌٍٕفـه يف أِـىن

اٌكورىن ظمفه لثاتٕح.

ألالح اٌيت ٌرثس تاٌُ اجملّك ،ووظمد

اٌكورىن حمّك ؼىن.

ذصــىناً ٌـــرباِط إلالُـــح زبـــكَ اٌٍلـــح

اٌكورىن حمّك اٌٍمىقٌ ،اٌِْن اٌماَ

اٌمهتُـــح ،وذهذمـــٍ تاٌمائمـــح اٌفُٕـــح،

ٌٍّعّك.

وربثة إٌاي تاٌفصُؽح ،وذؽٍمهـُ لٍـً

وٌىف ذكشَّٓ ألالح يف ولـد لهَـة إْ

لكناخ اٌٍلـح ووٕىو٘ـا وِهؤرـها وغٕا٘ـا

شاء اهلل.
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ِؤسبه قون اْنقْ يف إؼُاء اٌرهاز اٌمهل أٌٍِٗ
اٌرعاف اجملّك َىَ اْنتماء املىافك ٍُٔ 61ـاْ  ،َ6102فماٌُـاخ اٌُـىَ اٌصـاين ملـؤسبه قون
اْنقْ يف إؼُاء اٌرهاز اٌمهل أٌـٍِٗ اٌـمٌ ألاِرـٗ ظاِمـح ي اٌثُـد تهلاَـح مسـى
اًِْن غاوٌ تٓ ؼٗي .وشانن يف املؤسبه لكق وافه ِٓ اٌثاؼصٌن ِٓ قاـً اْنقْ وـانظٗ،
ولكق ِٓ ألعاء جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين ،وُ٘ اٌْـاذمج :اٌـكورىن لثكاجملُـك ٔصـًن،
واٌكورىنج ٌهي ٌثك اٌمُش ،واٌكورىن لثكاٌماقن لاتك ،واٌكورىن َىٌف تىان
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مسابقات اجملمع وجىائزه
ألٍٓ اجملّـك دبٕاٌـثح ِـهون أنتمـٌن لاِـاً لٍـً
ذ ٌٍُٗ ،واؼرفاًٖ دب ىَح اٌصىنج اٌمهتُـح ،لـٓ
أنتــك ظــىائى ٌــكلُ اٌمهتُــح واٖؼرفــاء ــا
وذهٌُفها يف ٔفىي أتٕائها وحمثُها لًٍ إٌؽى
اِيت:
 اجلائىج اْوىل وذشًّ: ظائىج أفعً وراب ِرهظُ. ظائىج أفعً وراب ِؤٌف. اجلائىج اٌصأُح :ظائىج ذمكَهَح ٌشفصُحأو ظهح لكِد ـكِح ظٍٍُح ٌٍلح اٌمهتُح.
اجلائىج اٌصاٌصح :ظائىج ٌٓؼفاي ِـٓ لّـه
( )01 -06لٍــً ٍِــرىي املٍّىــح تمٕــىاْ
أؼة ٌلـيت اٌمهتُـح يف( :اٌهٌـُ ،اطـػ
اٌمـــهل ،اٌرصـــُُّ اياٌـــىل ،اٌمصـــح
اٌمصًنج.
اجلائهج اٌهاتمح :ظائىج فٓ اطػ اٌمهل.
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مؤتمرىمجمعىاللغةىالعربوةىفيىالقاهرة ى
واقعىاللغةىالعربوةىفيىالمجتمعاتىالعربوة:ىاألسبابىوالمواجهة
أؽٗل ـاً ِــٓ ؼــه جمّــك اٌٍلــح
اٌمهتُــــــح اْنقين لٍــــــً املشــــــانوح
اٌفالٍـــــح يف املـــــؤسبهاخ وإٌـــــكواخ
اٌمٍُّــح واْقتُــح اٌــيت ذُممــك يف قاـــً
اْنقْ وـانظــٗ ،فمــك شــانن اٌْــرال
اٌــكورىن ـاٌــك اٌىهوــٍ نئــًُ اجملّــك يف
ِــــؤسبه جمّــــك اٌٍلــــح اٌمهتُــــح يف
اٌمــا٘هج يف قونذــٗ اٌصأُــح واٌصّــأٌن،
اٌـــمٌ محـــً لٕـــىاْ :والـــك اٌٍلـــح
اٌمهتُـــــح يف اجملرّمـــــاخ اٌمهتُـــــح:
اٌْـــثاب واملىاظهـــح يف املـــكج ِـــٓ 60
لان إىل ٍُٔ 1اْ .َ6102
ؼُـــس لــــكَ اٌْـــرال اٌــــكورىن
ـاٌــك اٌىهوــٍ حبصــاً لٕىأــٗ :نؤَــح
ظكَــكج يف أصــٗغ اٌٍلــىٌ  ،ولــك ٌــان
املــؤسبه لٍــً هنعــٗ املمهــىق يف ظٍٍــاذٗ
اٌمٍُّــح امللٍمــح ويف ظٍٍــاذٗ املفرىؼــح
اٌــيت شــهكخ لــكناً وــثًناً ِــٓ ايــىان
واملــكاـٗخ ٔرُعــح ملشــانوح وــصًن ِــٓ
ألعــــاء ِؤٌٍــــاخ اجملرّــــك املــــكين
وأٌــاذمج اجلاِمــح وِــٓ اجلّهــىن املصمــف
ايــهَص لٍــً ِراتمــح أٔشــؽح اجملّــك
وِؤسبهاذٗ.
وِٓ اٌرىصُاخ اٌصاقنج لٓ املؤسبه:
أوًَٖ :ؤوـــــــك املـــــــؤسبه اٌمـــــــهاناخ
واٌرىصــُاخ اٌصــاقنج لٕــٗ يف املــؤسبهاخ
اٌٍـــاتمح ،وَهُـــة تاملٍـــ ىٌٌن وصـــٕاق
اٌمــهان يف مجُــك ألؽــان اٌــىؼٓ اٌمــهل
أْ َمٍّــــىا لٍــــً ذفمٍُــــها وازبــــال
اطؽىاخ اٌيت ذىفً اٌٖرىاَ ا

شأًُــاَ :ــكلى املــؤسبه ؼىىِــاخ اٌــكوي
اٌمهتُــــح  -وخباصــــح ووناء اٌرهتُــــح
واٌرمٍـــُُ فُهـــا  -إىل وظـــك ٌُاٌـــح
ٌلىَـــح َـــكلّها لـــهان ٌُاٌـــٍ ٍِـــىَ،
ذرعــــّٓ اٌرفؽــــُػ اٌٍلــــىٌ ٌرمٍــــُُ
اٌمهتُــح يف املكنٌــح واجلاِمــح ،حبُــس
َهالــً اٌثــكء ترمٍــُُ اٌمهتُــح وذمٍّهــا
يف املهؼٍـــــح اْوىل ِـــــٓ اٌكناٌـــــح
واٌرمٍــــُُ اٌْاٌــــٍ ،وذمٍــــُُ اٌٍلــــح
اْظٕثُــح وذمٍّهــا يف ِهؼٍــح ِرمكِــح،
تمـــك أْ َـــرُ اٌر ٌـــًُ ٌٍمهتُـــح قوْ
ِٕافٍـــح ِـــٓ ٌلـــح أــــهيَ ٖ ،ثـــكأ
ذمٍُّهــا لثــً اٌصإِــح أو اٌراٌــمح ِــٓ
اٌمّــه وّــا ذرعــّٓ اٌمّــً لٍــً ذمٍــُُ
اٌمٍىَ يف اجلاِمح تاٌمهتُح
شاٌصًــاَ :ــكلى املــؤسبه ؼىىِــاخ اٌــكوي
اٌمهتُــــح إىل اٌمّــــً لٍــــً اٌــــرّىٌن
ٌٍمهتُـــح ،تىاٌـــؽح لـــهاناخ ٌُاٌـــُح
ٍِىِــــح يف وواناخ اٌرمٍــــُُ واٌصمافــــح
وألــــَٗ واْولــــاف وغًن٘ــــا ِــــٓ
املؤٌٍـــــاخ واهلُ ــــــاخ ،وأْ َصــــــثػ
اٌرمهَــة ِشــهولًا لىُِِّــا َرؽٍــة اٌمــهان
اٌٍُاٌـــٍ واٌـــكلُ اٌشـــاًِ واملشـــانوح
اجملرّمُـــح ،ذ وُـــكًا ٌٍهىَـــح اٌمىُِـــح،
وربمُمًـــا ٌٍرمـــكَ واٌرؽـــىن وأتـــكاق،
وظمـــً اٌمهتُـــح لـــاقنج لٍـــً اٌىفـــاء
تاؼرُاظــاخ اٌمصــه واٌمُــاَ دبرؽٍثــاخ
ظىأـــة ايُـــاج املفرٍفـــح وذؽٍمـــاخ
املٍرمثً ِٓ ،غًن ألٗق أو ذمىلك
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اختٔاز األضتاذ الدكتْز خالد اللسكٕ
عضْاً عامالً يف دلنع اللغ٘ العسبٔ٘ يف القاٍسٗ
ألٍٓ جمّك اٌٍلح اٌمهتُح تاٌما٘هج ،يف افرراغ فماٌُاخ اٌكونج اٌصأُـح واٌصّـأٌن ملـؤسبهٖ
إٌٍىٌ ،لٓ اـرُان اٌْرال اٌـكورىن ـاٌـك اٌىهوـٍ نئـًُ جمّـك اٌٍلـح اٌمهتُـح اْنقين
لعىاً لاًِٗ يف جمّك اٌٍلح اٌمهتُح يف اٌما٘هج تٕاء لٍـً اٌمـأىْ نلـُ ٌٍ 01ـٕح َ0546
تش ْ إصكان لأىْ ذٕفُُ جمّك اٌٍلح اٌمهتُح وذمكَٗذٗ ،ولٍـً لـهان نئـًُ اجلّهىنَـح
نلُ ٌٍٕ 643ح  َ6101ترفىَط نئًُ جمًٍ اٌـىوناء يف تمـط اٖـرصاصـاخ ،ولٍـً ِـا
لهظٗ ووَه اٌرمٍُُ اٌمايل واٌثؽس اٌمٍٍّ.
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المؤتمر الدولي الخامس للغة الع برية في دبي
شانن اٌْرال اٌـكورىن ـاٌـك اٌىهوـٍ

واشٕرٌن وٌـثمٌن ٔـكوج وظٍٍـح نئٍُـُح،

نئــًُ اجملّــك يف فماٌُــاخ املــؤسبه تثؽــس

وربــكز يف املــؤسبه ِــا َىَــك لٍــً أٌــف

لٕىأٗ ظهىق املٍّىح اْنقُٔح اهلامشُح

وِ ــرٌن ومخٍــٌن ِرؽــكز .وشــهك ؼفــً

يف ـكِــح اٌٍلــح اٌمهتُــح  ،وّــا شــانن

اٖفرراغ ذٍٍُُ ظائىج حمّـك تـٓ ناشـك

اٌكورىن حمّـك ٌـٍُّاْ اٌٍـمىقٌ اِْـٌن

ٌٍلح اٌمهتُح وٌػ ؼشك قويل وثًن ِـٓ

اٌمــاَ ٌٍّعّــك تثؽــس لٕىأــٗ :لــأىْ

اٌمٍّاء واٌثاؼصٌن واملفرصـٌن واملٍـؤوٌٌن

محاَح اٌٍلح اٌمهتُح يف املٍّىح اْنقُٔـح

ِٓ خمرٍف قوي اٌمامل.

اهلامشُح ٌماَ . َ6101

وّــا أْ اجلٍٍــح اطراُِــح يف املــؤسبه

وواْ املؤسبه ربد نلاَح صاؼة اٌٍّى

لهظد أفعً ذبهتح ؼىىُِح لهتُـح يف

اٌشـُؿ حمّـك تــٓ ناشـك ي ِىرـىَ ٔائــة

ـكِح اٌٍلح اٌمهتُح ،ذٍرها ِهاٌُ ذىهمي

نئًُ اٌكوٌح نئًُ جمًٍ اٌىوناء ؼاوُ

أفعً مخً لشهج قانٌح لكِد ٌٍّؤسبه

قل ـٗي املكج  91 – 63نظـة ٘0193ــ

ولاجلد اٌمعاَا واملىظىلاخ اٌيت ذرمٍـك

املىافك 3 – 1أَان  َ6102يف ِكَٕـح قل.

تاٌٍلح اٌمهتُح ٌىاء يف اجملاي اٌرفصصٍ

وشــانن يف املــؤسبه ِــا َمــهب ِــٓ أٌفــٌن

اْوـــــاقعٍ اٌمٍّـــــٍ أو يف اجملـــــاٖخ

ومخٍّ ح شفصُح ِٓ لٍّـاء وخمرصـٌن

اٌرؽثُمُح املُكأُـح اْــهي ،مث ألٍٕـد

وِهــرٌّن وٍِــؤوٌٌن ِــٓ اشٕــرٌن وٌــثمٌن

ٔرــائط أرفاتــاخ اٖربــاق اٌــكويل ٌٍلــح

قوٌح ،ؼُس لكَ ٌٍّؤسبه أٌف وِ ح وٌثك

اٌمهتُح ،وألٍٓ اٌثُاْ اطراٍِ ٌٍّؤسبه.

وٌرىْ قناٌح وونلح لًّ ٔىلشد يف ِ ح
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ندوةى"وومىالخروج:ىالمتنبيىهارباً!" ى
لمكخ يف جمّك اٌٍلـح

ِٓ ظهرٗ لكَ املأك ٍِفـص ٍِـًنذٗ
اٌثؽصُــح اٌــيت اٌــرّهخ

اٌمهتُح َىَ اْؼك ،أوىل
احملاظـــهاخ اٌشـــههَح

رمـــى لشـــهَٓ

اٌــيت لــكِها اٌــكورىن

لاِــــاً ؼــــىي

لثـــكاٌمىَى املـــأك،

املرـــــــــــٕ ،

تمٕـــــىاْ َـــــىَ

وـهوظــٗ ِــٓ
اٌفٍــــــــــؽاغ

اطــهوض :املرــٕ
٘انتاً!".

و٘هوتــٗ ِــٓ وايل
ِصــه ؼُٕــها وــافىن

ولــاي نئــًُ اجملّــك اٌــكورىن
ـاٌــك اٌىهوــٍ :إْ ٘ــمٖ احملاظــهج ذـ يت
ظّٓ ٌٍٍٍح ِٓ احملاظهاخ اٌشههَح اٌيت
ذمــرب لــٓ ؼــه

اجملّــك لٍــً املشــانوح

اٌفالٍح يف ايفاؾ لٍـً اٌٍلـح اٌمهتُـح،
وإلــٗء ش ـ هنا وقلّهــا ،وذمىَــى اهلىَــح
اٌمىُِح.
وتٌن اٌكورىن اٌىهوٍ أْ اجملّك ٌكَـٗ
ٌٍٍٍح ِٓ إٌشاؼاخ اٌصمافُح إظافح إىل
ِؤسبهٖ إٌٍىٌِ ،ثُٕـاً أْ اٌٍلـح اٌمهتُـح
٘ــٍ اٌىظــٗ اٌكٌــرىنٌ ٌٍــثٗق وفــك ٔــص
اٌكٌـــرىن اْنقين اٌـــمٌ ٔـــص لٍـــً أْ
اٌمهتُح ٍ٘ اٌٍلح اٌهمسُح ٌٍكوٌح.

أـشُكٌ ،إىل اٌىىفح
يف أنض اٌمـــهاق ،لانظـــاً ٌٍٍـــٍح ِـــٓ
اٌمهاءاخ اٌيت ذىظػ امللاٌؽاخ اٌرانخيُح
ؼىي ٘هوب املرـٕ

ِـٓ ِصـه واطـىانق

اٌيت مت إٌصالها تمصح ٘هوتٗ.
ولــهض املــأك يف هناَــح احملاظــهج
ـانؼح ذمف لًٍ وً حمؽح ِٓ حمؽـاخ
٘ــهوب املرــٕ

ِــٓ ِصــه لــرب ٌــُٕاء

واْنقْ ،واْناظــٍ اٌٍــمىقَح ،واٌمــهاق
ؼُس ولف املأك تهفمح لكق ِٓ اٌثاؼصٌن
واملفرصٌن ـٗي مخً ٌـٕىاخ ِـٓ نٌـُ
اطانؼح لٍـً وـً اِْـاوٓ اٌـيت ذىلـف
فُها املرٕ

يف نؼٍرٗ.
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ندوة "اللغة العربية في اإلعالم العربي"
ظــّٓ ٌٍٍــٍح ٌمــاءاخ اجملّــك اٌشــههَح يف نؼاتــٗ ،أٌمــً ٍِــاء اٌصٗشــاء املىافــك
 ،َ6102 /5 /2اٌْـــــــــــرال
فــانوق شىشــح اِْــٌن اٌمــاَ
جملّــــك اٌٍلــــح اٌمهتُــــح
تاٌمــا٘هج حماظــهج تمٕــىاْ
اٌٍلــح اٌمهتُــح يف ألــَٗ
اٌمــــــهل  ،وأقان اٌٍمــــــاء
اٌْــــرال اٌــــكورىن ـاٌــــك
اٌىهوـــــٍ نئـــــًُ اجملّـــــك
دبشانوح مجهىن ِٓ املصمفٌن واملفىهَٓ وألٌُِٗن.
تكاَــح ،نؼــة اٌْــرال اٌــكورىن ـاٌــك اٌىهوــٍ تعــُف اجملّــك ،فمــاي :فهــما ٍِــاء
ؼُـــة يف اٌـــموهي اْنتمـــٌن ٌر ٌـــًُ اجملّك/جمّـــك اٌٍلـــح اٌمهتُـــح اْنقين ،وإنز
جمّـــك فُصـــً تـــٓ ايٍـــٌن يف لاصـــّح
اٌكوٌــــــح اٌمهتُــــــح يف قِشــــــك ،0505
وجمّــك لثــكاهلل تـــٓ ايٍــٌن يف لّـــاْ
ٌٕح .0561
واملٍاء ؼُـة تاٌعـُف اٌىـثًن ،اٌشـاله
وألٍِٗ واجملّمٍ واملصماف اٌمهل اجلمنٌ
املّرك يف وِاْ ٌلرٕـا اجلٍُّـح ِٕـم مخٍـٌن
لاِاً لرب ألالح وأشًن ِصه ،ؼىت إٔٔا ٔرًّٕ أْ َىـىْ اٌعـُف اْوي لٍـً إلالـح جمّـك
اٌٍلح اٌمهتُح اٌيت ٌرثكأ تصها لهَثاً تئلْ اهلل .
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اٌمكق اْوي6102 -

وأظاف:
و٘ــما ٍِــاءع ٌٍمهتُــح يف ألٍــً ذبٍُاألــا جملّــك اِْــح اٌىــثًن يف اٌمــا٘هجٌ ،ىِــاْ ؼــٗ
ؼٍــٌن وؼىــُُ وٌفــانوق وصــؽثٗ ،و٘ــٍ ذصــك لــٓ نوؼهــا وفصــاؼرها غــىو اُِْــح،
واٌماُِــح ،وألــَٗ اٌثــائً ،واٌٍُاٌــح اٌرائهــح ...اٌمهتُــح اٌــيت وــاْ ِــٓ أظٍــها
لــأىْ اجملّــك اجلكَــك ،ولــأىْ محاَــح اٌٍلــح اٌمهتُــح ،واٌٍعٕــح اٌىؼُٕــح ٌٍٕــهىض
تاٌٍلــح اٌمهتُــح ،واٌمــاقَ ِــٓ اٌمّــً اجملّمــٍ واجلــاِمٍ واٌشــم  ،ؼــىت ذٍــرمُُ ٌٕــا
اِْىن .
وذــاتك اٌْــرال اٌــكورىن ـاٌــك اٌىهوــٍ لــائًٗ :وٌـ لهأ ٌٍُٕــً ِــٓ نائمــح شــىلٍ ،ويف
اٌمـــهاءج إؼٍـــاي شفصـــٍ ألرـــمن لٕـــٗ ،ف ؼفإٌـــا /واِْـــح وٍاهـــا يف ـؽـــه ،ففـــم
أؼِٗهُ أِأح إىل إًٌُ اٌمفُُ .
ويف ٍِــرهً احملاظــهج أوــك اٌْــرال فــانوق شىشــح أٔــٗ ٖ :عىــٓ إٌفــه إىل ٌلرٕــا
اٌمهتُـح اٌمصــهَح أو املماصــهجِ ،ــٓ غــًن إشـانج واظثــح إىل أهنــا تٕــد ألــَٗ .لٌــه أْ
ٔشـــ ج اٌصـــؽافح اٌمهتُـــح يف
ـرـــاَ اٌمـــهْ اٌراٌـــك لشـــه
وأوائـــً اٌمـــهْ اٌمشـــهَٓ ،أقخ
إىل اصــــؽٕاق ٌلــــح ظكَــــكج
خمرٍفـــــح ٖ ،ذشـــــثٗ ٌلـــــح
احملٍـــــــــٕاخ اٌثكَمُـــــــــح
واٌثٗغُـــــح ،واٌٖـــــرؽهاقاخ
اٌؽىٍَــح املركاـٍــح ،واملفــهقاخ
واٌرهاوُة اٌيت ٖ ذٕرٍّ إىل نوغ اٌمصه .
وأظــاف :مل ذىــٓ ٘ــمٖ اٌٍلـــح اٌــيت اصــؽٕمرها اٌصـــؽافح اٌمهتُــح تمُــكج لـــٓ
اٌىراتــاخ اٌــيت ورثــها اٌهؼاٌــح اٌمــهب يف أوِٕــح ٌــاتمح ،ووأــد وراتــاألُ ذىـــه دبــاقج
إلُِٗـــح وؼعـــانَح ٘ائٍـــح لـــٓ شـــمىب اٌمـــامل اٌمـــكمي ،فُّـــا َرصـــً تاٌرـــانَؿ
واجللهافُــا واٌمـــاقاخ واٌرماٌُــك واٌْـــاؼًن واملــ شىناخ اٌشــمثُح وغهائـــة اٌىائٕـــاخ
واملفٍىلاخ .
وفُّــا خيــص ٌلــح ألــَٗ اٌمــهل لــاي :إْ ٌلــح ألــَٗ اٌمــهل ،املمث ـ ج ت ـمـًنج
٘ــما اٌمصــه املمهفُــحٌٍُ ،ــد ِٕفصــٍح أو تمُــكج لّــا ٍَــىق اجملرّمــاخ اٌمهتُــح اِْ،
ِــٓ حمــاوٖخ ٔؼــٗي لاُِاألــا أو هلعاألــا يف املىــاْ اٌــمٌ ذٕــهط تــٗ اٌفصــؽً ،ولــك
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ٌــالك ذــكين اٌرمٍــُُ ،وشــُىق اُِْــح اٌصمافُــح ،ولُــاَ تمــط اٌــكلىاخ اٌمٕصــهَح اٌــيت
ذكلى إىل اٌرفىُه واٌثمصهج ،يف إجياق جماٖخ أنؼة هلمٖ اٌماُِاخ واٌٍهعاخ .
ولـــاي :إْ اٌٍلـــح اٌمهتُـــح يف ألـــَٗ اٌمـــهل شـــهغ ٘ىَـــح ،وقلاِـــح ٍِـــرمثً،
وظٍــه ذمــكَ وؼعــانج ،ووصــً هلــمٖ اِْــح ترهاشهــا اٌمهَــك ،ونوُــىج ٖٔؽٗلرــها
اٌهإ٘ح واٌماقِحٌ ،ر ـم ِىاهنا وِىأرها تٌن وً اٌٍلاخ واٌشمىب .
ويف هناَح اٌٍماء ٌٍُ اٌْرال نئًُ اجملّك قنلاً ذىهعُح ٌٌٓرال فانوق شىشح.
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االستفال مبسّز أزبعني عاماً عل ٙتأضٔظ اجملنع
دبٕاٌثح ِهون أنتمٌن لاِا لًٍ صكون لأىْ جمّك اٌٍلح اٌمهتُح (صكن ٌٕح  )0532لهن
جمًٍ اجملّك اٖؼرفاي مٖ املٕاٌثح ،وازبم اٌمهان اٌرايل
أَ -ىافك جمًٍ اجملّك لًٍ اٌرصىن اٌمٌ ألكٖ املىرة اٌرٕفُمٌ ٌربٔاِط اؼرفاي اجملّك
تاٌموهي اْنتمٌن ٌر ٌٍُٗ
ب -ذ ٌُف جلٕح لٍُا ٌٕشهاف لًٍ اٖؼرفاي تهئاٌح اٌْرال نئًُ اجملّك ،ولعىَح:
اٌْرال إٌؽك فهؼاْ
اٌْرال لثكاجملُك ٔصًن
اٌْرال لثكاٌٍؽُف لهتُاخ
اٌْرال حمّك محكاْ
اٌْرال لُك قؼُاخ
اٌْرال لثكايُّك اٌفٗغ
اٌْرال مسًن اٌرُرُٗ
اٌْرال ظمفه لثاتٕح
ولــك أوصـــد اٌٍعٕـــح تئصــكان لـــكق ــــا

ِـــٓ جمٍــح جمّـــك اٌٍلـــح اٌمهتُـــح

اْنقين ،دبٕاٌــثح اٌــموهي اْنتمــٌن ٌر ٌــًُ اجملّــك ،لٍــً أْ َىــىْ ٘ــما اٌمــكق ـــانض
ذٍٍٍــً اجملٍــح ،وٖ َرعــّٓ حبىشــاً حمىّــح ،تــً َمــكَ صــىنج شمافُــح فىهَــح لــٓ
اجملّــك ،ذُىرــة فُــٗ حبــىز و ناء وشــهاقاخ ذرمٍــك تاملٕاٌــثح ،إظــافح إىل ٍِــائً ِهّــح
جيــة أْ ذىــىْ حمــاون هلــما اٌمــكق ِصــً :ربمُــك اٌرــهاز ،واٌرفؽــُػ اٌٍلــىٌ ،واملمعــُ
ايكَس ،واملماظُ واملفهقاخ ،وذٕشه فُٗ تمط إذماواخ ألعاء اجملّك.
وافــك ألعــاء اهلُ ــح لٍــً ِعــّىْ اٌهٌــاٌح ،وأشٕــىا لٍُهــا ،ونأوا أٔــٗ ِــٓ املٕاٌــة
اٌــرىراب لــكق ِــٓ اْشــفا

دمــٓ هلــُ شــ ْ يف اٌمٍــُ اْقل واٌٍُاٌــٍ واٌرــانخيٍ،

وأْ َشرًّ ٘ما اٌمكق لًٍ ِا َ يت:
ِ -1ماٖخ لٓ ألعاء اجملّك اٌهاؼٌٍن ،وشُ اً ِٓ وراتاألُ.
 -2شهاقاخ ِٓ اْلعاء اٌمكاًِ.
 -3قون اجملاِك.
 -4ذؽىن جماِك اٌٍلح يف اٌمامل ويف اٌمامل اٌمهل.
وذمهن أْ ذرىىل اهلُ ح ِهّح اـرُان أمساء املٍرىرثٌن يف ٘ما اٌمكق.
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وّــا لــهنخ اٌٍعٕــح ذىــهمي اٌشفصــُاخ لاخ اٌصــٍح تــاجملّك تــكنوق ـاصــح ،فش ـىتٍد
ٌــمٌه جلٕـحً ِصــلهج زبــرص تــاٌرىهمي ولــك ذىصــٍد اٌٍعٕــح اٌمٍُــا إىل ِمــاًَن اـرُــان
اْشــفا

واجلهــاخ اٌــمَٓ ٌــُىهِهُ اجملّــك سبصٍــد يف حمــىنَٓ ،اْوي :اْشــفا

واجلهــاخ اٌــمَٓ لــكِىا ـــكِاخ ٌٍّعّــك ،اٌصــاين :اْشــفا

واجلهــاخ اٌــمَٓ لــكِىا

ـكِاخ ظٍٍُح ٌٍلح اٌمهتُح يف اْنقْ.
ظـــ  -ذــ ٌُف جلٕــح ٌىظــك اٌىرــاب اٌرــموانٌ لــٓ ٍِــًنج اجملّــك وِٕشــىناذٗ تهئاٌــح
وإشهاف اٌْرال حمّك محكاْ ولعىَح اٌىِٗء
اٌْــرال مــاَ غصــُة ،اٌْــرال لثكايُّــك اٌفــٗغ ،اٌْــرال ظمفــه لثاتٕــح ،اٌْــرال
لىقج أتى لىقج ،اٌكورىن حمّك اٌٍمىقٌ اٌِْن اٌماَ ٌٍّعّك
اظرّمد جلٕح اٌىراب اٌرموانٌ اظرّالاخ ِىصفح ألكخ ـٗهلا اٌىراب اٌرموانٌ
تمٕىاْ :جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين يف أنتمٌن لاِاً يف ٌرح أتىاب وٌثمح ِٗؼك
تأظافح إىل وواَا ٌٍموهَاخ واٌصىن.

إؼٌٗح جمّمُح

اٌمكق اْوي6102 -

لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع المجمع
www.majma.org.jo

اٌمكق اْوي6102 -

إؼٌٗح جمّمُح

ملخصات بحوث العدد التسعين
من مجلة المجمع
قبس من لسان العامة يف معجم الصّحاح
اٌكورىن ؼٌٍن لثاي اٌهفاَمح
اٌْرال املشانن يف لٍُ اٌٍلح اٌمهتُح و قا ا
ظاِمح ايٌٍن تٓ ؼٗي

َمف ٘ما اٌثؽـس لٍـً ذثُـاْ ِصـؽٍػ اٌماِـح يف إٌفـه اٌٍلـىٌ لكعـٗ وؼكَصـٗ
وذصُٕف ِفا٘ه اطؽ اٌٍلىٌ يف ٌٍـاْ اٌماِـح اٌـيت ظـاءخ ِرٕـاشهج يف ِمعـُ اٌصـؽاغ،
وإقناظها يف ٍِرىَاألا اٌٍلىَح (اٌصىذُح /اٌصهفُح ،واٌرهوُثُح ،واٌكٌُٖح) وإتهاو ٍِائً
وًا ٍِرىي دما شىاً ٍِؽفاً تانواً تاٌر صان املٍرىي اٌصىيت /اٌصهيفا تإٌصُة اْوـرب ْٔـٗ
أوصه لهظح ِٓ غًنٖ ٌٍرلـًُن ،وأ اْ اطؽـ يف اْمسـاء وـاْ أوظـػ ِٕـٗ يف اْفمـاي ،وأْ ٖ
ذىافك لًٍ ِمُان اٌصؽح اٌٍلىَح يف املكؤح اٌٍلىَح.
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ظاهرة كسر أوائل ا لكلمات
يف اللوجة البغدادية املعاصرة
َ َ.لٍٍ محك لثكاٌمىَى ايُاين
وٍُح اٌرهتُح -اجلاِمح اٌمهالُح

إْ ِٓ حمآٌ جماٖخ اٌكني اٌٍلـىٌ ايـكَس قناٌـح اٌٍـهعاخ اٌماُِـح املٕرشـهج يف
أنظاء اْنض ،وِٕها اٌٍهعاخ اٌيت ذٕؽكن ِٓ اٌمهتُح اٌفصؽً ،واٌمصك ٘ى ذىصُف اياٌح
اٌيت لٍُها ٘مٖ اٌٍهعاخ وًٌُ تاٌعـهونج اٌكلىج إىل اذثالها ،ولك ؼاوٌد يف ٘ـما اٌثؽـس
املشانوح يف مجك وذىصُف وربًٍُ ـا٘هج ِـٓ اٌفـىا٘ه اٌٍلىَـح اٌمكعـح ايكَصـح ،اٌـيت
أشهخ يف اٌٍهعح اٌثلكاقَح املماصهج نغثح ِين يف تُاْ اٌصىنج املماصهج ٌٍهعح اٌثلكاقَـح
وذؽىن٘ا لٓ اٌفصؽً ،وتُاْ أٌـثاب لٌـه اٌرؽـىن ِـٓ ــٗي قناٌـح ــا٘هج وٍـه أوائـً
اٌىٍّاخ يف اٌٍهعح اٌثلكاقَح.
ولك نصك اٌثؽس جمّىلح ِٓ اٌْفاؾ واملصؽٍؽاخ اٌيت ذ شهخ مٖ اٌفـا٘هج ،ولـك
ذىىْ ٘مٖ اٌْفاؾ اٌيت نُصكخ ِٕرُّح إىل نذثح اْمساء أو اْفمايٌ ،مٌه أفهقخ اْمساء
لٓ اْفماي يف اٌثؽس ،مث أُذثك ٘ـما اٌهصـك تثُـاْ وربٍُـً َىظـػ أٌـثاب ظٕـىغ اٌٍهعـح
اٌثلكاقَح رمى ٘مٖ اٌفا٘هجِ ،ك ِهالاج ِا لًُ يف ربٍُـً ٘ـمٖ اٌفـا٘هج لـكعاً وؼـكَصاً،
ِهالُاً يف ٘ما اٌثؽس ايكوق اٌىِأُح واملىأُح ٌٍهعح اٌثلكاقَح وذرّصً حبكوق حماففـح
تلكاق وظىاؼُها ِىأُاً ،وِا َىَك لًٍ لمك ِعً وِأُاً.
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املقطع العربٌ الصىتٌ ودوره يف تعلًم اللغات:
اللغة العربًة أمنىذجاً
الدكتْز مساد محٔد عبداهلل العبداهلل
الدكتْز مشظ اجلنٔل أْٓب
اجلامع٘ اإلضالمٔ٘ العاملٔ٘ مبالٔصٓا
سبُى إٌفاَ اٌصىيت يف اٌٍلح اٌمهتُح تمكنذٗ لٍـً اٌرشـىاً يف مجُـك اٌفـهوف احملىُـح،
فمك ؼًٍ لٍّاء اٌٍلح واٌصىخ اٌىَٗ احملىٍ إىل ِىىٔاذٗ اٌكلُمح اترـكاء ِـٓ اٌصـىخ املفـهق
وِـا َصـاؼثٗ ِـٓ ذلـًُناخ

اٌمٌ ٌٍُّ تـ اٌىؼكج اٌصىذُح

وعىـٓ ذٍـُّرها تاٌــ ِٕؽهفح لـٓ

صىذُح ذؤقٌ إىل إٔراض ذٕىلاخ صـىذُح

اٌصىخ اٌمهل اْصٌٍٍ ،رٕرط أصىاذاً ِمانتح ٌٍصـىخ اْصـٍٍ ،و٘ـمٖ سبصاـً اٌف ـح اْوىل ِـٓ
ِىىٔاخ اٌىٍُ يف اٌمهتُح ،ومسُد ٘مٖ اٌمٕاصـه اٌصـىذُح

تاملٍـرىي
مث

أفهاقٌ ٌٓصىاخ اٌمهتُح
َٕرمً اٌمٍّاء إىل ربًٍُ ٘مٖ اْصىاخ وٍ٘ ذرها

ِك تمعها ٌرىىَٓ اٌىٍّاخ ،وِٓ مث اجلًّ

واٌمثاناخ ،و٘ما اٌرهذُة ـاظك ملٍرىي صىيت أَعاً قُنِي ربد ِا ًٍَّ تــ املٍرىي اٌرـهوُ
ومسٍ أَعاً تاٌىؼـكاخ اٌصـىذُح فـىق اٌمؽمُـح

ٌٓصىاخ

 ،و٘ما املٍـرىي عصـً ايٍمـح اٌصأُـح ِـٓ ؼٍمـاخ اٌثٕـاء
اٌىٍِٗ اٌيت ذشىاً ٔىاج اٌكناٌح اٌصىذُح اٌٍُالُح ،فاٌصىخ ًٌُ ٌٗ قٌٖح أو لُّح ِمٕىَـح
إلا واْ ِٕمىًٖ لٓ ٌُاق ألهأٗ ،تُّٕا ذىرٍة لُّرها اٌكٌُٖح ِٓ اٌرىـُـف واٌثٕـاء ٌرشـىًُ
اٌىٍّــاخ اٌــيت َهغــة اٌفــهق يف اٌرمــثًن لــٓ ؼاظرــٗ هلــا ،فىــاْ هلــمٖ اٌرهاوُــة اٌصــىذُح
دمُىاخ وأٔىاق ٖ تك ِٓ اٌىلىف لٕـك٘ا وقناٌـرها قناٌـح ِفصـٍح
ٌرؽٍٍُها وِمهفرها ٌُرًٍٕ ملرمٍُ اٌمهتُح ِٓ اٌىلىف لًٍ ِىىٔاخ اٌٍلح ِٓ إٌاؼُـح اٌصـىذُح
لًٍ اْلً ْهنا ذشىاً املٍرىي اٌْاي يف تٕاء اٌٍلح ،فكناٌـح املمؽـك اٌصـىيت ِـٓ أوٌىَـاخ
قناٌح املٍرىي اٌرهوُ

ٌٓصىاخ فٗ تك ِٓ اٌىلىف لٕكٖ وربٍٍُٗ ؼىت ٔرّىٓ ِـٓ اٌـرمّاٌٗ

وٌٍُح ٌهٍح وٍُِهج ٌرمٍُُ اٌمهتُح ٌلًن ٔاؼمُهاٌ ،ـمٌه ٌـٕثكأ تكناٌـح املمؽـك ْٔـٗ َشـىً
احملىن اٌْاي اٌمٌ ذرعّك لًٍ أٌاٌٗ اْصىاخ اٌمهتُح ،فاٌٍلح اٌمهتُح ٖ ذرىىْ فمـػ ِـٓ
اْصىاخ املفهقج تً ذرىىْ ِٓ ذبّماخ هلمٖ اْصىاخ وزبـهض تشـىً قفمـاخ ٘ىائُحِرهاذثـح
وفك ٍٔك ٌُالٍ صىيت ٌٍُّ تـ املماؼك  ،وذرعّك ٘مٖ املماؼك ٌرُىىِّْ اٌٍٍٍٍح اٌىُِٗـح ٌٍلـح
وٍ٘ ٌ ٍُد ٌىي جمّىلـح ذىـرٗخ صـىذُح ذٕؽـك تىُأـاخ لاذُـح ،فّعّـىق ٘ـمٖ اْصـىاخ
املرٕاٌمح واملٕرفّح يف ذهاوُة ٌلىَح

ًّ وـً ِٕـها ـصـائص ذمىـً ٌٕـا اٌصـىن اٌمُٕ٘ـح

واٌكٖٖخ املهذثؽح يف ٌُالاألا اٌٍلىَـح وفـك اٌرٕىلـاخ اٌصـىذُح املٕرفّـح ،فّعّىلـح ِـٓ
املماؼك ذُىىِّْ ِا ًٍَّ تـ اٌىٍّاخ

.
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اٌٍؤايِ :ا ِمىن اٌُ (ذاٌُا)؟
اٌماظٍ إٌهاء حمّىق اطهاتشح
ٌصاحل اٌمعُح نلُ 31/6101

أظاتح:
مل ٔرىصً إىل أٌ ِمىن هلما اٌُٖ تاٌْف اٌمائّح ،فهى لٍُ ألعٍّ ٖ أصً ٌٗ يف اٌٍلح
اٌمهتُح.
اٌٍؤايِ :ا ِمىن اٌُ (نَاْ) (ونَأح)؟
نَاْ أعٓ ؼثاشٕح
أظاتح:
(نَـ ـاْ) اٌـــُ ِـــٓ اٌفمـــً (نوٌ) ظـــك اٌمشؽنشـــاِْ ،ؤٔصـــٗ :نَأـــح ونَـــا ،فٕمـــىي:
نظً نشَاُْ واِهأَج نَأح ونَا ،واٌهَاُْ أَعاً املُ ْهذشىٌِ تاٌك٘ٓ واملّْ ،وفهي نشَـاُْ اٌفهـه إِلا
مسِٓش شِرْٕاٖ
ؼعَّاضُ
و(نَاْ) اٌُ لٍُ ِموه ودمٓ ذٍّىا تٗ وفك (اٌماِىي احملُػ) نشََّاُْ اٌهاٌِ ُّ ،و ش
تُٓ نشََّاَْ ،ولُّشهُ تُٓ َُىٌُفش تِٓ نشََّاَْ.
اٌٍؤايِ :ا إلهاب ٌفؿ اجلٌٗح (اهلل) يف مجٍح (ٖ إٌٗ إٖ اهلل)؟
حمّك نًَ
أظاتح:
اٌٍْىب يف مجٍح (ٖ إٌٗ إٖ اهلل) ًٌُ اٌرصٕاء ذاِاً ِٕفُاً ،تً ٘ى أٌٍىب ؼصـه ،فُىـىْ
إلهاب ٌفؿ اجلٌٗح (اهللُ) ـرب ٖ إٌافُح ٌٍعًٕ ِهفىلاً.
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مبادرات لغوية
فريق بالعربي

اىطلق ت تتت يف اجلامع ت تت٘
األزدىٔ تت٘ ٓ تتْمٕ  9ّ 8مت تتْش
3127و محل ت ت تت٘ يب ت ت تتالعسبٕي
لرتمجت تت٘ ملٔت تتٌْ مصت تتطل
طتتو ّعلن تتٕد مببتتادزٗ م تتً
الت ت ت ت ت ت ت ت تتدكتْز يضت ت ت ت ت ت ت ت تتعٔد
إمساعٔ ت ت تتلي أض ت ت تتتاذ عل ت ت تته
الْزاث٘ باجلامع٘ األزدىٔ٘.
ّأكتتد دلنْعتت٘ متتً الطلبتت٘ املػتتازكني أٌ ٍتتدخ املبتتادزٗ إدختتال ذلتتتْ ٚعلنتتٕ
باللغ٘ العسبٔ٘ إىل مْضْع٘ ّٓلٔبٔدٓاد عل ٙغساز اللغات األخس.ٚ
ب تتدأت اخلط تتْٗ األّىل للشنل تت٘ بت ت 2111مص تتطل ط تتو ّ علن تتٕد بَ تتدخ الْ تتْل
مطتقبالً اىل ملٌْٔ مصطل .
ّتت تتتلخف الفل ت تتسٗ ب ت تتأٌ ٓق ت تتْو الطلب ت تت٘ املتطْع ت تتٌْ باختٔ ت تتاز م ت تتا ٓػ ت تتا ٌّ م ت تتً
مصتتطلشات علنٔتت٘ و تتتدّٓيَا ّتعلٔقَتتا علتت ٙستتا ،ٜدلنتتع الطبٔتت٘د ثتته تسمجتَتتا
بعد غطبَا عل ٙاحلا،ٜد لٔصاز بعد ذلم إىل إضافتَا يف املْضتْع٘د لتلتٌْ مسدعتاً
بالعسبٔ٘ للنصطلشات العلنٔ٘.
ّحيص تتل الطلب تت٘ املتطْع تتٌْ يف ٍ تترِ املب تتادزٗ عل تت ٙغ تتَادات غ تتلس ّتق تتدٓس م تتً
ّٓلٔبٔدٓا (-أمد).

اٌمكق اْوي6102 -

إؼٌٗح جمّمُح

نادي اقرا الطفيلة
ٔاقٌ ؼٗل نمسٍ يف ظاِمح اٌؽفٍُح اٌرمُٕح ،وِثاقنج ذٍمً ٌهأب اٌصكق تـٌن اٌمـانا
وجمرّمٗ َ ..هكف ٌرؽمُك صٍػ صهَػ تٌن اٌشـثاب واٌىرـابٌُ ،ـٕمىً لٌـه لٍـً اجملرّـك
ٌُاٌُاً وأـٗلُاً واظرّالُاً وغًن٘ـا ِـٓ اجملـاٖخ  ..ذمـىَ فماٌُاذـٗ قاــً ؼـهَ ظاِمـح
اٌؽفٍُح ويف املكاني ونَاض اْؼفاي اجملاونج ،وقاــً اجملرّـك احملٍـٍ  ..وٍَـمً ٔــهاض
اٌفىهج إىل ِرٍك حماففاخ املٍّىح
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مبدعون

اهلدٍدي ميَاز ذكٕ لتعلٔه اللغ٘ العسبٔ٘ حيلق يف أكجس مً  96مدزض٘ ذللٔ٘ ّحياكٕ
خٔال األطفال
زلاسات كبريٗ سققَا ميَاز ياهلدٍدي بصفتُ أّل ميَاز عسبٕ ذكٕ ٓعي ٙبتعلتٔه اللغت٘
باضتخداو تقئات ذكٔ٘د ّابتلازات تعلٔنٔ٘د تلو استٔادات الفٝات العنسٓت٘ يف زٓتا

األطفتال

ّاملسسل٘ األضاضٔ٘د خصْ اً بعد أٌ تبيتُ  96مدزض٘ ذللٔ٘د ّٓطبق يف قطس ّالطتعْدٓ٘ ّفيليتدا
ّدصٜٔاً يف أملاىٔا ّقسٓباً يف الْالٓات املتشدٗ األمريٓلٔ٘ ّضلطي٘ عُناٌ ّاإلمتازات العسبٔت٘ املتشتدٗ
ّتسكٔا.
الػقٔقاٌ غٔناّ ٛذلند البػتتاّٖ أخترا عَتداً علت ٙىفطتَٔنا بتتبذ ٍترا املػتسّ إلٓصتال
زضالتَنا إلعادٗ االعتباز للغ٘ الفصشٙد بعدما جتاّشت العْمل٘ سدّدٍا اجلغسافٔت٘ ساملت٘ معَتا
غ تتصّاً لغْٓ تتاً جتل تت ٙباضت تتتخداو ّتْ ٔ تت اإلزللٔصٓ تت٘ يف عت تتدد مت تتً م تتدخالت احلٔت تتاٗ الْٔمٔت تت٘
دا ٛاختٔاز اضه ياهلدٍدي هلرا التطبٔق العتبازات عدٗ ميَا أٌ طاٜس اهلدٍد مً أذك ٙالطٔتْزد
ّٓتْاد ت ت ت ت ت تتد بلج ت ت ت ت ت تتسٗ يف ب ت ت ت ت ت تتالد الػ ت ت ت ت ت تتاود ذللقت ت ت ت ت ت تاً يف أد ت ت ت ت ت تتْا ٛرلتلت ت ت ت ت ت ت الجقاف ت ت ت ت ت تتات
التطبٔ تتق ل تتٔظ للتتتعله فشط تتبد ّإمن تتا حي تتاكٕ خٔ تتال الطف تتلد ّٓين تتٕ لدٓ تتُ مَ تتازات ال تتتفلري
ّالتْا تتل معتتاًد م تتا دعل تتُ حيل تت ٙيف الع تتاو  3125بػ تتسخ التل تتسٓه امللل تتٕ كقص تت٘ زل تتا أزدىٔ تت٘
لسٓادت َتتا دلتتال ا تتتْ ٚاإلبتتداعٕ املقتتدو ل طفتتالد سٔتتح غتتلل ذلتتم دافع تاً ّستتافصاً ملؤضطتتُٔ
لتشقٔتتق مصٓتتد متتً اليذاستتاتد ّالبتتد ٛبتطبٔقتتات مجٔلتت٘ يف مْضتتْعات رلتلفتت٘د تْدتتت بتْقٔتتع
مركسٗ مع مبادزٗ التعلٔه األزدىٔ٘ لتدزٓب املعلنني عل ٙاضتخداو التطبٔتق للطتي٘ الجالجت٘ علتٙ
التْالٕد اضتفاد ميَا ما ٓصٓد عل 26 ٙأل طالب
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ّالتطبٔتق ْٓاكتب االجتاٍتتات العاملٔت٘ احلدٓجت٘ بتتالتعلٔه متً ختالل تقتتدٓه سلتْل متلاملتت٘
جتنع بتني اللتْ التركٕ ّاحلْاضتٔب اللْسٔت٘ ّالتنتازًٓ الْزقٔت٘د ّٓغطتٕ مجٔتع مَتازات اللغت٘
متتً كتابتت٘ ّقتتساّ ٗٛاضتتتنا ّذلادثتت٘ بعتتس

متتتدززد ّٓتنٔتتص بأىتتُ قابتتل للتتتشله ّالتعتتدٓل متتً

املعله سطب االستٔاداتد ّدمر التعلٔه بالرتفُٔ معاً
ّٓؤكتتد أٌ رلسدتتات التطبٔتتق أّدتتدت زلاس تاً ميقطتتع التتيلري يف سصتتْل الطلبتت٘ التترًٓ
تلقت ت ت ت تتْا امليَت ت ت ت تتاز علت ت ت ت تت ٙأعلت ت ت ت تت ٙاملعت ت ت ت تتدالت ّبيطت ت ت ت تتب٘ زلت ت ت ت تتا ّ ت ت ت ت تتلت اىل مٝت ت ت ت تت٘ باملٝت ت ت ت تت٘
ّتس ٚغٔنا ٛأٌ التطبٔق ٓػلل أسد أٍه أزكاٌ الدزع التعلٔنٕ داخل احلص٘ الصفٔ٘د بتفاعتل
غدٓد ّاٍتناو أكرب مً قبل املعلننيد الرًٓ خسدْا عتً منطٔت٘ التعلتٔه ّالتتلقني لٔشترّ سترّ
التليْلْدٔا ّتْ ٔفاتَا املتعددٗ بإجيابٔاتَا ّخٔازاتَا
ميتاش اهلدٍد مبخاطبتُ املباغسٗ للطفتل ّمبتا ٓتياضتب متع خصاٜصتُ ّاستٔاداتتُ العنسٓت٘
بػلل ممتع ّمفٔدد ّبطسٓق٘ اثساٜ٘ٔد ّفق ما ٓقْل البػتاّٖ.
ّٓػتتري البػ تتتاّٖ إىل تطبٔ تتق امليَ تتاز ألّل م تتسٗ يف الع تتاو  3122يف بٔ ٝتت٘ مص تتغسٗ ملْى تت٘ م تتً
تتفنيد كتتل ت ٓضتته  23طالب تاً متتً ذّٖ تتعْبات التتتعله ممتتً ٓعتتاىٌْ التْستتد ّاالضتتطساب
الينا ٕٜإضاف٘ اىل الطالب العادٓنيد ّكاىت اليتاٜر ممتاشٗ
ّيف الطتتي٘ الجاىٔتت٘ و التعتتاٌّ متتع مبتتادزٗ التعلتتٔهد التتة طبقتتت بأكادمئتت٘ املللتت٘ زاىٔتتاد ّو
جتسٓ تتب امليَ تتاز يف ر تتظ م تتدازع يف عن تتاٌد ّ َ تتست ىتاٜذ تتُ اإلجيابٔ تت٘د ّيف الع تتاو  3124مش تتل
التعلٔه مً خالل ياهلدٍدي أكجس مً  28مدزضت٘ متً رلتلت ا افلتات لتتدزٓب املعلنتني علتٙ
اضتخداو امليَاز
ٓقْل عضْ دلنع اللغ٘ العسبٔ٘ الدكتْز عبداجملٔد ىصريد إىُ مع ّدْد احلٔتاٗ السقنٔت٘د
يال بد مً التذدٓد يف أضالٔب التدزٓظ ضْا ٛيف اللغ٘ العسبٔ٘ أّ يف أٖ متادٗ أختسٚد فاألضتالٔب
التفاعلٔ٘ ٍتٕ متً أفضتل األضتالٔب التدزٓطتٔ٘د ّجيتب تطتخري األدّات التليْلْدٔت٘ ععلتَا أداٗ
ىادش٘ يف الغسف٘ الصفٔ٘ي ّٓؤكد أٌ التطبٔقات الركٔت٘ ّاستدٗ متً أضتالٔب عنلٔت٘ التعلتٔهد
ّٓطتفٔد ميَا املعله يف التدزٓظد متً ختالل اضتتخداو األدّات ّالتطبٔقتات التليْلْدٔت٘د الفتتاً
إىل أٌ تعلتته اللغتت٘ لٔطتتت فقتت ،للْ تتْل إىل مَتتازٗ القتتساّ ٗٛاللتابتت٘د ّإمنتتا ٍتتٕ الْدتتُ ا ختتس
للتفلري ٍّٕ امللٌْ األّل للتعبري
ّٓطاعد التطبٔق ّالتعلٔه اإلللرتّىٕد ّفق ما ٓقْل الدكتْز ىصريد باالضتفادٗ مً عْامل
كجريٗ مَن٘ ّمؤثسٗ مجل (الصْتد اليفد اللٌْد الفٔدْٓد ىتْ اخلت،د طسٓقت٘ العتس

ّغريٍتا)د

مبا ميلًّ املتعله مً اضتخداو سْاضتُ يف العنلٔت٘ التعلٔنٔت٘د ّٓتتٔ لتُ احلصتْل علت ٙمعلْمتات
أكجت ت تتس طاملت ت تتا لدٓت ت تتُ القبت ت تتْل ّاالضت ت تتتعداد علت ت تتظ مت ت تتا ٍت ت تتْ متت ت تتا يف التعلت ت تتٔه التقلٔت ت تتدٖ
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مدٓسٗ زّضت٘ مٔيتاع لصتعْبات التتعله ّالتتدخل املبلتس ّمدزبت٘ مْىتٔطتْزٖ ٍتد ٚاضتعٔفاٌ
تقتتْلد إٌ التتتعله عتترب تطبٔتتق اهلدٍتتدد طسٓقتت٘ مَنتت٘ يف دتترب الطفتتل للتتتعله ّتينٔتت٘ إسطتتاع
اخلٔال لدُٓ بطسٓق٘ مػْق٘ ّبألْاٌ ّزضْمات دراب٘ ميلً ل طفتال التعتسخ إلَٔتا ّمالسلتَتا
ّتفطريٍا ّذلاّل٘ تقلٔدٍا ّمنردتَا عل ٙأّزاق عنلَه(- .الغد)
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لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع المجمع
www.majma.org.jo
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ٔش ج اجملّك:
تكأخ فىهج إٔشاء جمّك ٌٍلح اٌمهتُح يف اْنقْ يف اٌممك اٌصاٌس ِٓ اٌمـهْ اٌمشـهَٓ،
أٌ ِٕم إٌٍىاخ اْوىل ِٓ ذ ًٌُ إِانج شهلٍ اْنقْ ..إل أصكن امللفىن ٌٗ مسى اًِْن
لثكاهلل تٓ ايٌٍنِ ،ؤًٌ املٍّىح اْنقُٔح اهلامشُح ،إناقذـٗ تر ٌـًُ جمّـك لٍّـٍ يف
لّاْ .ؤُشه يف اجلهَكج اٌهمسُح يىىِح شهلٍ اْنقْ يف  69سبىو ٌٕح ِ0569ا ٔصٗ:
صكنخ أناقج املؽالح تر ًٌُ (جمّك لٍٍّ) حبّاَح صاؼة اٌٍـّى املٍىـٍ اِْـًن
املمفُ َىىْ نئٍُاً ٌٗ مساؼح اٌْرال ووًُ اِْىن اٌشهلُح اٌشُؿ ٌمُك أفٕـكٌ اٌىهِـٍ،
وألعاؤٖ اٌماٍِىْ اٌفٍٍُىف اٌمِٗـح نظـا ذىفُـك تـه واٌْـرال اٌٍلـىٌ املفعـاي اٌشـُؿ
ِصؽفً اٌلَُٗين واٌْـرال اٌفاظـً اٌٍـُك نشـُك تمـكؤً وِـكَه اجلهَـكج اٌهمسُـح
اْقَة اٌٍُك حمّك اٌشهَمٍ ،فُٕرفة ٘ؤٖء اْلعـاء اٌمـاٍِىْ إــىاهنُ ِـٓ اْلعـاء
اٌففهٌَن يف اْلاٌُُ اٌمهتُح وافح لًٍ اٌؽهَمح اٌيت َمهنوهنا ،فُىىْ لٌه لـاًِٗ لىَـاً
ِٓ لىاًِ إؼىاَ صٍح اٌرمانف اٌمٍٍّ واٌمـىٍِ تـٌن إٌـاؼمٌن تاٌعـاق ،وّـا أْ اْلعـاء
اٌماٌٍِن َىىٔىْ يف اٌىلد ٔفٍٗ ُ٘ ح إقانَح ملصٍؽح اِشان.
ولك أِه مسىٖ اٌمايل تئٔشاء جمٍح لٍُّح تاٌُ (اجملّك اٌمٍٍّ يف اٌشهق اٌمـهل) ،لٍـً أْ
َمىَ تشـؤوهنا ألعـاء اجملّـك املشـان إٌـُهُ ،وأْ َٕفـك لٍـً إٔشـائها ِـٓ وانقاخ اجلهَـكج
واملؽثمح اٌهمسُح .
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٘ىاذف اجملّك:

جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين

اجملّك اْنقين

1919453-1919110 -1919452 -1919111

جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين

ٔاٌىؾ (فاوً)1913121 :
صٕكوق اٌربَك -09624 :لّاْ ()00516

جمّك اٌٍلح اٌمهتُح اْنقين

ِىلك اجملّك لًٍ اٌشاتىح:
www.majma.org.jo

(جمّك-اٌٍلح-اٌمهتُح.اٖنقْ)
اٌربَك أٌىرهوين:

