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التمهيد

مبنا�سبة مرور �أربعني عاماً على ن�ش�أة جممع اللغة العربية الأردين،
ق���ررت اللجنة العليا ل�ل�إ���ش��راف ع��ل��ى االح��ت��ف��ال ل��ل��ذك��رى الأرب��ع�ين
لت�أ�سي�س املجمع لعام 2016م ،تكليف جلنة خا�صة لإع��داد هذا الكتاب
التذكاري بعنوان" :جممع اللغة العربية الأردين يف �أربعني عاماً" .فعقدت
اللجنة املكلفة عدداً من االجتماعات املكثفة لإعداد هذا الكتاب يف �ستة �أبواب.
عر�ض الباب الأول فيها لن�ش�أة املجمع وت��ط��وره عرب �أرب��ع�ين ع��ام��اً ،موثقة
بتاريخ الن�ش�أة الأول��ى عام 1923م التي مل يكتب لها النجاح ،والن�ش�أة الثانية
عام 1976م ،معززاً بالأ�سماء والأماكن والإرادة امللكية ال�سامية ال�صادرة ب�ش�أنها،
كما ت�ض ّمن قانون املجمع امل�ؤقت لعام 1976م وتعديالته حتى عام 1999م ،ثم
ا�ستعر�ض مواد قانون املجمع احلايل رقم ( )19ل�سنة 2015م ،وقانون حماية
اللغة العربية رقم ( )35ل�سنة 2015م يف ملحق خا�ص يف نهاية الكتاب.
كما احتوى يف بند خا�ص �أ�سماء �أع�ضاء املجمع العاملني تكرمياً لهم على
�إجن��ازات��ه��م يف خدمة اللغة العربية والتعريب والرتجمة وحتقيق ال�تراث،
يليه �سرد لأ�سماء �أع�ضاء ال�شرف والأع�ضاء امل�ؤازرين مع تواريخ ان�ضمامهم
للع�ضوية يف املجمع.
ثم عر�ض الباب للتنظيم الإداري للمجمع امل�ؤ َّلف من جمل�س املجمع واملكتب
التنفيذي والأمانة العامة وعدد من املديريات الإدارية واملالية.
فيما ت�ض ّمن الباب الثاين �سرداً موجزاً للندوات التي �أقيمت يف رحاب املجمع
وتواريخ انعقادها وعناوينها ،والأخرى التي �أقيمت خارجه و�شارك فيها.
وعر�ضاً للم�ؤمترات التي �أقامها املجمع و�أ�شرف عليها �أو ا�ست�ضافها ،والأخرى
التي �شارك فيها خارج رحابه.
واح��ت��وى ك��ذل��ك �إي��ج��ازاً للموا�سم الثقافية ال��ت��ي �أق��ام��ه��ا املجمع يف رحابه
وعناوين محاورها و�أ�سماء امل�شاركني فيها.
واقت�صرت م��ادة الباب الثالث على جتربة التعريب وجهود املجمع يف هذه
التجربة الرائدة ،و�س ّلطت ال�ضوء على تعريب التعليم اجلامعي ،و�أهم ركائزه،
وترجمة الكتب العلمية املنهجية والرموز العلمية وامل�صطلحات .كما ت�ض ّمنت

19

20

�إيجازاً للتحديات التي تواجه عملية التعريب والتطلعات التي يرنو املجمع لتحقيقها يف
هذا امل�ضمار الهام.
يف حني تناول الباب الرابع من�شورات املجمع الثقافية والإدارية واملعجمية واللغوية ،كما
�أبرز جتربة املجمع يف الت�أليف وحتقيق الرتاث مروراً بفهار�س املخطوطات والدرا�سات
اللغوية املختلفة ،و�أوجز �إجنازات املجمع امل�ض ّمنة يف التقارير ال�سنوية ال�صادرة عنه.
وخل�ص الباب اخلام�س �إلى جهود املجمع يف جمال الرتبية والتعليم املتمثلة يف ت�أليف
الكتب املدر�سية وتقومي املناهج وطرق تدري�سها.
وت�ض َّمن الباب ال�ساد�س �سرياً و�صوراً للأع�ضاء العاملني يف املجمع تكرمياً لهم.
واختتم كل باب من �أبواب الكتاب مبعر�ض لل�صور بد�أ ب�صور افتتاح جاللة امللك احل�سني
اب��ن ط�لال  -رحمه اهلل -ملبنى املجمع ع��ام 1982م ،وجمموعة من ال�صور والذكريات
املتنوعة ،واملجمع يف ال�صحافة وخم�سة مالحق.
واهلل ويل التوفيق،،،

المقدمة

َظ ّل ت�أ�سي�س جممع اللغة العربية يف الأردن حلماً يراود �أحرار العرب
من رجال دولة وعلماء ،منذ �إن�شاء الإم��ارة يف �شرق الأردن يف �أعقاب
الثورة العربية الكربى ،و�إثر حقبة طويلة من الإهمال خرجت منها
لغتنا كليم ًة ،غري م�ؤهلة للحياة يف الع�صر احلديث .وقد حالت دون حتقيق
ذاك احللم حوائل كثرية و�أم��ور خطرية �أمل��ت بهذي البالد .ومل يقدر له �أن
يتحقق �إال يف عام �ألف وت�سعمئة و�ستة و�سبعني ،حينما حانت ظروف مو�ضوعية
مواتية.
َد َر َج �صغري احلجم مبجل�س من خم�سة �أع�ضاء ،ومق ّر م�ؤقت �ضيق الف�ضاء،
وح َّل يف ركن دائم مكني.
ثم منا وترعرع حتى ناهز �أع�ضاء جمل�سه الثالثنيَ ،
لقد �سار ،وواردات���ه �ضئيلة ،و�إمكاناته املادية ي�سرية ،بيد �أن��ه م�ضى �صوب
�أهدافه يف خدمة هذه اللغة ال�شريفة ،بعزمية ما�ضية ال تلني ،وبكل ما �أوتي من
قوة ،مثبتاً �أن الإرادة �أقوى من املال و�ضيق احلال .وظل �صابراً مثابراً م�ص ّراً
على الإجناز ،و�إمداد اللغة بكل �أ�سباب احلياة ،حتى �صار هو ذا �ش�أن يف احلياة
العامة يف الأردن ،ورمبا يف خارجه كذلك.
لقد ظل حري�صاً على �أن ي�صدر جم َّلته املعنية ب�ش�ؤون العربية يف انتظام ،و�أن
يعقد ندواته وموا�سمه وم�ؤمتراته على الدوام ،وي�صدر تقرير �إجنازاته يف كل
عام.
وملّا ر�أى �أن �أمتنا تعاين م�شكلة لغوية ،ا�ضمح ّل فيها التح�صيل ،وتر ّدى الأداء،
و�ضعفت ال�سليقة� ،أراد الإ�سهام يف حلها ،فعقد الندوات وامل���ؤمت��رات ،و�أج��رى
اللقاءات ،بل �ألف كتباً مدر�سية لل�صفوف الأ�سا�سية� ،سارت عليها وزارة الرتبية
والتعليم ب�ضع �سنوات .وترجم عدداً من � ّأمات كتب العلوم ،من اللغة الإجنليزية
�إلى العربية� ،إ�سهاماً منه يف تعريب التعليم اجلامعي .و َف َت َح �صفحات جملته
لن�شر كل ما هو مفيد يف حقول العربية املتنوعة وجماالتها املتعددة .ومل يرتك
ق�ضية من ق�ضايا الع�صر� ،أو م�شكلة من م�شكالت العربية املعا�صرة� ،إال كان له
فيها �آراء ومبادرات.
و َت َعدَّى الإطار التقليدي ،لكي يبحث حال العربية يف كل �أقطار العروبة ،يف

21

22

م�ؤ�س�سات العلم والتعليم ،وو�سائل الإعالم ،ووجوه احلياة املختلفة ،و َع َق َد لذلك املوا�سم
وامل�ؤمترات ،التي �أ�صدرت ما يلزم من تو�صيات وتوجيهات.
ومل يغفل عن �أننا نعي�ش يف ع�صر العوملة والتقنيات ،فحفلت موا�سمه بكل ما يت�صل
بذلك من مو�ضوعات.
و�ألف معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن ،ليكون نواة لتوحيد �ألفاظ احلياة يف كل
بالد العرب ،ولكي تنطلق منه املناهج التعليمية ،على �أ�س�س ثابتة م�شرتكة.
واعتنى بتحقيق كتب ال�تراث ،جاع ً
ال وك��ده حتقيق كتب م�شهورة يف الفالحة ،تلك
املهنة الغالبة لدى الآباء والأجداد ،لكي ينقل �إلى العامل جتاربنا املفيدة يف هذا امليدان.
وفتح �صدره ومكتبته وكل مرافقه للدار�سني والباحثني ،معززاً دوره يف خدمة املجتمع
والعلم والعلماء.
و�سبق غريه من املجامع ال�شقيقة يف حو�سبة �أعماله الإدارية والعلمية ،و�أتاح خربته يف
هذا املجال ملن يطلبها داخل الأردن وخارجه.
وحري بنا �أن نقف هنا عند هذا احلدّ ،حتى ال يكون كالمنا تكراراً واجرتاراً ملا �سي�أتي
من �أبواب ،يف ثنايا هذا الكتاب ،كتابنا التذكاري الذي نهديه �إليكم ،يف منا�سبة عزيزة
علينا وعليكم ،راجني �أن جتدوا فيه نب�ض احلياة يف �أربعني عاماً من م�سرية جممعكم،
جممع اللغة العربية الأردين� .شاكرين كل من �ساهم يف �إخ��راج هذا الكتاب ،ووق��ف يف
ّ
�صف هذا ال�صرح منذ ت�أ�سي�سه.
واهلل ويل التوفيق ،،،
امل�ؤلفون
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الباب األول

نشأة المجمع وتطوره
 1-1نشأة املجمع:

بد�أت فكرة �إن�شاء جممع للغة العربية يف الأردن يف العقد الثالث من
القرن الع�شرين� ،أي منذ ال�سنوات الأولى من ت�أ�سي�س «�إمارة �شرقي
الأردن� »..إذ �أ�صدر املغفور له �سمو الأمري عبداهلل بن احل�سني ،م�ؤ�س�س
اململكة الأردنية الها�شمية� ،إرادت��ه بت�أ�سي�س جممع علمي يف عمان.
و ُن�شر يف اجلريدة الر�سمية حلكومة �شرقي الأردن يف  23متوز �سنة
1923ما ن�صه:
«�صدرت الإرادة املطاعة بت�أ�سي�س (جممع علمي) بحماية �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري املعظم يكون رئي�س ًا له �سماحة الأ�ستاذ وكيل الأمور
ال�شرعية ال�شيخ �سعيد �أفندي الكرمي ،و�أع�ضا�ؤه العاملون الفيل�سوف
العالمة ر�ضا توفيق بك والأ�ستاذ اللغوي املف�ضال ال�شيخ م�صطفى
الغالييني والأ�ستاذ الفا�ضل ال�سيد ر�شيد بقدون�س ومدير اجلريدة
الر�سمية الأدي��ب ال�سيد محمد ال�شريقي ،فينتخب ه��ؤالء الأع�ضاء
العاملون �إخوانهم من الأع�ضاء الفخريني يف الأقاليم العربية كافة
على الطريقة التي يقررونها ،فيكون ذلك عام ًال قوي ًا من عوامل �إحكام
�صلة التعارف العلمي والقومي بني الناطقني بال�ضاد ،كما �أن الأع�ضاء
العاملني يكونون يف الوقت نف�سه هيئة �إدارية مل�صلحة الآثار.
وقد �أمر �سموه العايل ب�إن�شاء جملة علمية با�سم (املجمع العلمي يف

ال�شرق العربي) ،على �أن يقوم ب�ش�ؤونها �أع�ضاء املجمع امل�شار �إليهم ،و�أن
ينفق على �إن�شائها من واردات اجلريدة واملطبعة الر�سمية».
ون�شرت جملة املجمع العلمي العربي بدم�شق خرب ت�أ�سي�س املجمع
الأردين يف كانون الثاين �سنة 1924م ،يف اجلزء الأول من املجلد الرابع
على �صفحتها ال�ساد�سة والأربعني ،حتت عنوان« :جممع علمي يف �شرق
الأردن» ،وكان ن�صّ اخلرب على النحو الآتي:
«جاءتنا ن�شرة م�آلها �أن �سمو الأمري عبداهلل �أ�صدر �أمره بت�أ�سي�س جممع
علمي يف عمان ،عا�صمة �شرق الأردن العربي ،وانتخب رئي�س ًا له �سماحة
ر�صيفنا ال�شيخ �سعيد الكرمي ،وكيل ال�ش�ؤون ال�شرعية .و�أما �أع�ضا�ؤه فهم
العلماء :ر�ضا توفيق بك الفيل�سوف الرتكي امل�شهور ،وال�شيخ م�صطفى
الغالييني ،ور�صيفنا ر�شيد بك بقدون�س ،ومحمد بك ال�شريقي مدير
جريدة (ال�شرق العربي) املن�ش�أة يف تلك البقعة منذ زمن قريب.
�شرف له العلما ُء الر�صفا ُء �أحمد زكي با�شا،
وعلمنا �أنه ا ْنت ُِخ َب �أع�ضا َء ٍ
ورئي�س جممعنا ال�سيد محمد كرد علي ،وال�شيخ عبا�س الأزه��ري ،والأب
ان�ستان�س الكرملي ،وال�سيد �إ�سعاف الن�شا�شيبي .ويف تلك الن�شرة �أن املجمع
�سيعنى ب�إحياء اللغة العربية ون�شر املدار�س و�إلقاء املحا�ضرات و�إن�شاء دار
كتب و�إ�صدار جملة �شهرية .فرنحب بهذا الر�صيف».
كما ورد اخلرب ذاته يف املعارف العربية عام .1923
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فكان املجمع الأردين ثاين جممع للغة العربية ي�ؤ�س�س
يف الوطن العربي ،بعد املجمع العلمي العربي بدم�شق الذي
ت�أ�س�س �سنة 1919م .ولكن مل يقدر ملجمع عمان احلياة لقلة
الإمكانات املالية والعلمية والب�شرية �آن ذاك.
بيد �أنه يف �سنة 1961م �أن�شئت يف وزارة الرتبية والتعليم
بعمان اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�شر ،ا�ستجابة
لإحدى تو�صيات م�ؤمتر التعريب الأول الذي عقد يف الرباط
يف �شهر ني�سان من ذلك العام .و�صدرت عن تلك اللجنة
فكرة ت�أ�سي�س املجمع .وبد�أت اال�ستجابة الأولى لهذه الفكرة
يف �أوائل �سنة 1973م� ،إذ وافق جمل�س الوزراء على �إر�سال
ثالثة وف��ود من �أع�ضاء جلنة التعريب والرتجمة والن�شر،
لزيارة جمامع اللغة العربية يف دم�شق والقاهرة وبغداد،
للتعارف ولدرا�سة �أعمال هذه املجامع و�أنظمتها و�أ�ساليب
العمل فيها ،واالطالع على �أجهزتها العاملة ،وح�ضور جل�سة
عمل يف كل منها ،ومعرفة �آراء �أع�ضائها النابعة من جتاربهم
ال�شخ�صية فيها.
ويف �أواخر �سنة 1973م ،وافق جمل�س ال��وزراء من حيث
املبد�أ على طلب وزير الرتبية والتعليم ت�أ�سي�س املجمع .غري
�أن اللجنة الأردن�ي��ة للتعريب والرتجمة والن�شر ا�ستمرت
يف ممار�سة �أعمالها حتى �صدرت الإرادة امللكية ال�سامية
بت�أ�سي�س جممع اللغة العربية الأردين .ون�شر ن�ص قانون
املجمع امل�ؤقت رقم ( )40ل�سنة 1976م يف عدد اجلريدة
الر�سمية ذي الرقم ( )2634ال�صادر يف 1976/7/1م.
وتن�ص امل��ادة (�-3أ) منها على �أن« :ي�ؤ�س�س يف اململكة
الأردن �ي��ة الها�شمية جممع ي�سمى (جممع اللغة العربية
الأردين) يتمتع ب�شخ�صية معنوية ذات ا�ستقالل مايل و�إداري
�ضمن �أحكام هذا القانون ،وله �أن يكون يف هذه ال�صفة يف
جميع الت�صرفات والإجراءات القانونية ،و�أن ينيب عنه فيها
النائب العام �أو يعني �أي وكيل �آخر».
وتن�ص املادة (�-20أ) منه على �أن« :تتولى اللجنة الأردنية
للتعريب والرتجمة والن�شر ،امل�ش ّكلة مبوجب النظام رقم

( )11ل�سنة 1967م� ،أعمال جمل�س املجمع واملكتب التنفيذي
له ملدة ثالثة �أ�شهر من تاريخ �سريان �أحكام هذا القانون».
كما تن�ص املادة (-20ب) منها على �أن« :يقوم الوزير-
وزير الرتبية -خالل املدة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ)
من هذه املادة بتن�سيب خم�سة �أ�شخا�ص ممن تنطبق عليهم
ال�شروط املن�صو�ص عليها يف املادة  7من هذا القانون �إلى
جمل�س الوزراء لتعيينهم �أع�ضاء عاملني يف املجمع ،يعتربون
نواة ملجل�س املجمع واملكتب التنفيذي الأول له ،على �أن يقرتن
قرار املجل�س بالإرادة امللكية ال�سامية؛ ويعينّ �أحدهم رئي�س ًا
وفق ًا لأحكام هذا القانون».
وتن�ص الفقرة (ج) من هذه املادة عينها على �أن« :يتولى
الأع�ضاء املعينون مبقت�ضى �أحكام الفقرة (ب) من هذه املادة
تعيني �سائر الأع�ضاء يف املجمع وفق ًا لأحكام هذا القانون».
ونظمت هذه املواد القانونية اخلطوات الأولى الأ�سا�سية
للمجمع ،ومبوجبها قام وزير الرتبية والتعليم بتن�سيب خم�سة
�أ�شخا�ص لتعيينهم �أع�ضاء عاملني يف املجمع ،وهم:
•الدكتور عبدالكرمي خليفة؛
•والدكتور محمود ال�سمرة؛
•والدكتور �سعيد التل؛
•والدكتور محمود �إبراهيم؛
•والأ�ستاذ عي�سى الناعوري.
و��ص��درت الإرادة امللكية ال�سامية بذلك ،فكان ه��ؤالء
الأع�ضاء اخلم�سة هم نواة جمل�س املجمع و�أع�ضاء املكتب
التنفيذي.
وبا�شر املجمع عمله ر�سمي ًا يف 1976/10/1م ،بعد �أن
انتهى عمل اللجنة الأردنية للتعريب والن�شر.
ويف ي��وم ال�سبت 1976/10/2م عقد جمل�س املجمع
اجتماعه الأول يف مكتب وزي��ر الرتبية والتعليم ،برئا�سة
الوزير الأ�ستاذ ذوق��ان الهنداوي ،وح�ضور �أع�ضاء املجمع

الرئي�س؛ و�أ�صدر الوزير كتاب ًا بتعيني الأمني العام ،و�أ�صبح
اخلم�سة ،وتقرر يف ذلك االجتماع انتخاب:
الدكتور محمود ال�سمرة نائب ًا للرئي�س بانتخاب املجل�س له.
•الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س ًا للمجمع؛
ولكي ي�ستطيع املجمع مبا�شرة �أعماله ب�شكل عملي كان ال
•والدكتور محمود ال�سمرة نائب ًا للرئي�س؛
بد من ر�صد مخ�ص�صات مالية له .وكانت هذه املخ�ص�صات
•والأ�ستاذ عي�سى الناعوري �أمين ًا عام ًا للمجمع.
متوافرة لدى جلنة التعريب والرتجمة والن�شر ،يف موازنة
ومبوجب القانون� ،صدرت �إرادة ملكية �سامية بتعيني الرتبية التعليم .وقد حولت تلك املخ�ص�صات ،التي زادت
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قلي ًال على (� )14.000أربعة ع�شر �ألف دينار ،من ح�ساب
جلنة التعريب �إل��ى ح�ساب املجمع .ثم ج��اءت موازنة عام
1977م ،وقدمت احلكومة للمجمع مبلغ ( )61.000واحد
و�ستني �ألف دينار ،يتلقاه املجمع من وزارة املالية على �أربعة
�أق�ساط خالل العام.

وق��د تكرم املغفور ل��ه جاللة امللك احل�سني ب��ن طالل
بافتتاح املبنى اجلديد يوم ال�سبت املوافق � 15أيار1982م.
ولقد تف�ضل �سمو الأمري احل�سن بن طالل ب�إقطاع املجمع،
بعيد �إن�شائه مبا�شرة ،قطعة �أر�ض من �أر�ض اجلمعية العلمية
امللكية.
كما تف�ضل جمل�س �أمناء اجلامعة الأردنية املوقر بتقدمي
قطعة �أر�ض من �أر�ض اجلامعة الأردنية للغر�ض عينه.

ومل يتح للمجمع �أن ي�صدر املجلة و�أن يبد�أ �أعمال الن�شر
مبا�شرة لأنه ظل ثمانية �أ�شهر دون مقر ينظم فيه �أعماله،
وكان يعقد �أعمال جمل�سه ومكتبه التنفيذي يف مكتب رئي�سه
يف اجلامعة الأردنية .وقد فتحت له اجلامعة الأردنية �صدرها
 1-1-1أهداف املجمع:
وقدمت له كل م�ساعدة ممكنة من �أجل تي�سري عمله.
ن�ص ق��ان��ون املجمع على �أن يعمل املجمع على حتقيق
ومنذ 1977/7/1م ا�ستقر املجمع يف مقر جديد له وعقد
الأهداف الآتية:
�أول اجتماع ملجل�سه فيه بتاريخ 1977/7/3م ،و�أ�صبح يف و�سعه
�أن يبد�أ العمل يف �شكل ثابت وم�ستقر ،و�أن ي�شرع يف الإنتاج يف �أ .احلفاظ على �سالمة اللغة العربية والعمل على �أن تواكب
متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة.
�صورة منتظمة .وكانت اخلطوة الأولى يف ذلك ت�شكيل اللجان
املتخ�ص�صة ،والعمل على �إ�صدار جملة املجمع.
ب .النهو�ض باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة.

ج .و�ضع معاجم م�صطلحات العلوم والآداب والفنون ،وال�سعي على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1976/6/2م،
�إلى توحيد امل�صطلحات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية ن�صادق – مبقت�ضى املادة ( )31من الد�ستور – على القانون
امل�ؤقت الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره وو�ضعه مو�ضع التنفيذ امل�ؤقت
والعلمية واللغوية والثقافية داخل اململكة وخارجها.
و�إ�ضافته �إلى قوانني الدولة على �أ�سا�س عر�ضه على جمل�س
د� .إحياء الرتاث العـربي والإ�سالمي.
الأمة يف �أول اجتماع يعقده:
ويتولى املجمع يف �سبيل حتقيق �أهدافه ما يلي:
•قانون م�ؤقت رقم ( )40ل�سنة 1976م
�أ�	.إجراء الدرا�سات والبحوث املتعلقة باللغة العربية.
•قانون جممع اللغة العربية الأردين
ب .ت�شجيع الت�أليف وال�ترج�م��ة والن�شر يف اللغة العربية
****
وق�ضاياها.
ً
ولقد �صدرت الحقا الإرادة امللكية ال�سامية بتعديالت على
ج	.عقد امل ��ؤمت��رات اللغوية يف اململكة وخ��ارج�ه��ا ،و�إق��ام��ة هذا القانون ،كما هو مبني �أدناه:
املوا�سم والندوات الثقافية.
 2-2-1تعديالت قانون مجمع اللغة العربية
د .ن�شـر امل�صطلحات اجلديدة التي يتم توحيدها يف اللغة
األردني يف املدة من عام  1979إىل 1999م:
العربية مبختلف و�سائل الإعالم ،وتعميمها على �أجهزة نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�شمية
الدولة.
مبقت�ضى الفقرة ( )1للمادة ( )94من الد�ستور،
ه�ـ� .إ��ص��دار جملة دوري��ة محكمة ورقي ًا و�إلكرتوني ًا ت�سمى
وبنا ًء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1978/12/20م،
جملة جممع اللغة العربية الأردين ،و�أي جملة متخ�ص�صة
ن�صادق – مبقت�ضى املادة ( )31من الد�ستور – على القانون
�أخرى.
امل�ؤقت الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره وو�ضعه مو�ضع التنفيذ امل�ؤقت
و .التعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية والرتبوية داخل و�إ�ضافته �إلى قوانني الدولة على �أ�سا�س عر�ضه على جمل�س
اململكة وخارجها ،و�إقامة رواب��ط علمية معها ،وتوثيق الأمة يف �أول اجتماع يعقده.
ال�صلة باملجامع العلمية واللغوية يف ال�ب�لاد العربية
•قانون م�ؤقت رقم ( )5ل�سنة 1979م
والإ�سالمية والأجنبية.
•قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين
 2-1قانون املجمع:

****

�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية ب�إ�صدار قانون جممع نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�شمية

اللغة العربية الأردين على النحو الآتي:
مبقت�ضى املادة ( )31من الد�ستور ،وبنا ًء على ما قرره
جمل�سا الأعيان والنواب ،ن�صادق على القانون الآتي ،ون�أمر
 1-2-1قانون مجمع اللغة العربية األردني رقم
ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى قوانني الدولة:
( )40لسنة 1976م:
•قانون رقم ( )17ل�سنة 1988م
نحن احل�سني الأول ملك اململكة الأردنية الها�شمية
•قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين
مبقت�ضى الفقرة ( )1املادة ( )94من الد�ستور ،وبنا ًء

31

نحن احل�سن بن طالل نائب جاللة امللك املعظم
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 3-2-1القانون الحالي للمجمع:

�صدرت الإرادة امللكية ال�سامية ب�إ�صدار قانون املجمع رقم
مبقت�ضى املادة ( )31من الد�ستور ،وبنا ًء على ما قرره
( )19ل�سنة ( ،2015كما هو مبني يف  1-7امللحق رقم .)1
جمل�سا الأعيان والنواب،
ن�صادق على القانون الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى  3-1قانون حماية اللغة العربية األردني
قوانني الدولة:
رقم ( )35لسنة 2015
لقد �سعى املجمع �سعي ًا حثيث ًا �إلى ا�ست�صدار قانون حلماية
•قانون رقم ( )34ل�سنة 1992م
اللغة العربية ال�سليمة من زحف العام ّيات واللغات الأجنبية
•قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين
عليها ،وق��ام يف �سبيل ذل��ك مب�ب��ادرات ع � ّدة ،وب��ذل جهود ًا
م�ستمرة ،حتى حتقق له م��راده مب�ساندة احلري�صني على
****
اللغة العربية من م�س�ؤويل الدولة و�أع�ضاء جمل�سي النواب
والأعيان( .انظر ن�ص القانون يف  1-7امللحق رقم .)1
نحن احل�سن بن طالل نائب جاللة امللك املعظم
مبقت�ضى املادة ( )31من الد�ستور ،وبنا ًء على ما قرره
جمل�سا الأعيان والنواب
 4-1أعضاء املجمع:
ين�ص قانون املجمع على �أن يت�ألف من:
ن�صادق على القانون الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى
قوانني الدولة:
 :1-4-1أ -أعضاء عاملني.
•قانون رقم ( )8ل�سنة 1999م
 :2-4-1ب -أعضاء مؤازرين.
 :3-4-1ج-أعضاء شرف.
•قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين
وي�شرتط يف الع�ضو العامل �أن يكون �أردن �ي � ًا ،وال يقل
عمره عن �أربعني �سنة ،غري محكوم بجناية �أو بجنحة مخلة
****
بال�شرف او بالأخالق العامة ،و�أن يكون ممن قدموا خدمات
نحن عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية متميزة يف الدرا�سات العربية يف الآداب والعلوم والفنون.
الها�شمية
َ
العامل بالت�صويت ال�سري من
املجل�س الع�ض َو
َو َي ْنت َِخ ُب �أع�ضا ُء
ِ
مبقت�ضي املادة ( )31من الد�ستور ،وبناء على ما قرره بني املر�شحني للع�ضوية ،بنا ًء على تزكية خطية من ع�ضوين
عاملني تت�ضمن �سريته وم�ؤهالته العلمية ،وال تكون اجلل�سة
جمل�سا الأعيان والنواب،
التي يجري فيها االنتخاب قانونية �إال �إذا ح�ضرها الثلثان
ن�صادق على القانون الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى على الأقل من �أع�ضاء املجل�س ،ويكون انتخاب املر�شح قانوني ًا
قوانني الدولة:
�إذا ح�صل على �أغلبية �أ�صوات �أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.
•قانون رقم ( )8ل�سنة 1999م
م�ستثنى منها
وينتخب الع�ضو امل ��ؤازر بال�شروط نف�سها
ً
•قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين
�شرط اجلن�سية الأردنية ،وبالطريقة ذاتها املن�صو�ص عليها

يف انتخاب الع�ضو العامل على �أن تكون التزكية اخلطية من
ع�ضو عامل واحد على الأقل.
و�أم ��ا ع�ضو ال���ش��رف ،في�شرتط �أن ي�ك��ون مم��ن قدموا
خدمات جليلة للدرا�سات باللغة العربية ،ويعني بقرار من
الرئي�س بنا ًء على تن�سيب املكتب التنفيذي.
وين�ص قانون املجمع على �أالّ يزيد عدد الأع�ضاء العاملني
على ثالثني ع�ضو ًا ،و�أ ّما الأع�ضاء امل�ؤازرون و�أع�ضاء ال�شرف
فعددهم غري مح ّدد .ويحق للم�ؤازرين �أن يح�ضروا اجتماعات
املجل�س دون �أن يكون لهم حق الت�صويت على قرارته

�أ.د عبدالقادر عابد
�أ.د يو�سف بكار
�أ.د �سمري ا�ستيتية
�أ.د محمد �إبراهيم حور
�أ.د فتحي ملكاوي
�أ.د �سمري الدروبي
�أ.د جعفر عبابنة
�أ.د عـودة �أبو عودة

2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م
2006/7/3م

هذا ،ويجد القارئ يف الباب ال�ساد�س �سري ًا و�صور ًا له�ؤالء
 :1-4-1أسماء األعضاء العاملني يف املجمع ،مرتبة الأع�ضاء العاملني.
حسب التاريخ الذي صدرت فيه اإلرادة
وق� ��د ت� ��ويف م ��ن �أع� ��� �ض ��اء امل �ج �م��ع ال �ع��ام �ل�ين خ�لال
امللكية السامية بتعيينهم:
م�����س�يرت��ه ال���زم�ل�اء امل���رح���وم���ون :ال�����ش��ي��خ �إب��راه��ي��م
1976/9/5م
�أ.د عبدالكرمي خليفة
قطان ,ت1984/9/20 :م ،والأ�ستاذ عي�سى الناعوري,
1976/9/5م
�أ.د محمود ال�سمرة
ت1985/10/4 :م ،وال ��دك� �ت ��ور م �ح �م��ود �إب ��راه� �ي ��م,
1976/9/5م
�أ.د �سعيد التل
ت1999/3/2 :م ،والدكتور قنديل �شاكر ،ت2005/1/9 :م،
1977/12/2م
�أ.د �إ�سحق فرحان
والأ�ستاذ ذوق��ان الهنداوي ,ت2005/5/3 :م ،والدكتور
1981/8/9م
�أ.د عبداملجيد ن�صري
�إب��راه �ي��م زي��د ال �ك �ي�لاين ،ت2013/4/2 :م ،وال��دك�ت��ور
�أ.د همام غ�صيب
1984/11/18م «محمد �سعيد» ح�م��دي النابل�سي ،ت2013/7/23 :م،
�أ.د �إبراهيم بدران
1984/12/25م والدكتور عبدالكرمي غرايبة ،ت2014/2/22 :م ،والدكتور
نا�صر الدين الأ�سد ،ت2015/5/21 :م.
1986/6/1م
�أ.د عبداللطيف عربيات
�أ.د محمد �أحمد حمدان ،نائب الرئي�س
�أ.د �أحمد �شيخ ال�سروجية
�أ.د عيد دحيات
�أ.د محمد عدنان البخيت
�أ.د عبداجلليل عبداملهدي
�أ.د �إ�سماعيل عمايرة
�أ.د عبداحلميد الفالح
�أ.د خالد الكركي ،رئي�س املجمع
�أ.د �سرى �سبع العي�ش

1991/3/27م
1996/10/30م
1999/5/8م
1999/5/8م
1999/5/8م
1999/5/8م
2003/3/16م
2006/7/3م
2006/7/3م

 :2-4-1أسماء أعضاء الشرف يف املجمع:

(�إيطاليا)
الأ�ستاذ فران�شي�سكو غربييلي
(فل�سطني)
الأ�ستاذ �أحمد �شفيق اخلطيب
(ال�سعودية)
الأ�ستاذ الدكتور علي عبداهلل الدفاع
الأ�ستاذ الدكتور محمد عبدالرزاق قدورة (�سورية)
(�إ�سبانيا)
الدكتور خي�سو�س ريو �ساليدو غمبوتي
(الأردن)
الأ�ستاذ الدكتور فهمي جدعان*
(الكويت)
الأ�ستاذة الدكتورة مو�ضي احلمود

* ا�ستقال الدكتور فهمي جدعان من ع�ضوية جمل�س املجمع ،لتعذر ح�ضوره اجتماعات املجل�س� ،إذ كان ع�ضو ًا عام ًال منذ 1999 /5 /8م.
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(ال�سعودية)
الدكتور عز الدين مو�سى
(الأردن)
الأ�ستاذ حمدي الطباع
(العراق)
الأ�ستاذ الدكتور عدنان الدليمي
(الإمارات
ال�سيد بالل البدور
العربية املتحدة)
(الأردن)
القا�ضية تغريد حكمت
(العراق)
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد مطلوب
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح (اجلزائر)
(تون�س)
الأ�ستاذ الدكتور عبداملجيد ال�شريف
(م�صر)
الأ�ستاذ الدكتور ح�سن ال�شافعي
(لبنان)
الأ�ستاذ الدكتور ر�ضوان ال�سيد
(الأردن)
الأ�ستاذ الدكتور علي محافظة
(م�صر)
الأ�ستاذ الدكتور محمد عفيفي
(الأردن)
الأ�ستاذ الدكتور يو�سف الق�سو�س
(املغرب)
الأ�ستاذ الدكتور محمد بن �شريفة
(البحرين)
الأ�ستاذ الدكتور علي فخرو
(لبنان)
الأ�ستاذ الدكتور هاين مرت�ضى
(الكويت)
الدكتور عبداللطيف احلمد
(لبنان)
الدكتور طريف اخلالدي
(الأردن)
الدكتور �أحمد هليل
(الأردن)
الدكتور ح�سني العمري

وقد تويف من �أع�ضاء ال�شرف يف املجمع ،خالل م�سريته
الزمالء املرحومون:
امل�ست�شرق املجري الأ�ستاذ عبدالكرمي جرمانو�س ،ت 1981م املجر
فل�سطني
الأ�ستاذ محمد العدناين ،ت 1981م
الأردن
الأ�ستاذ علي ن�صوح الطاهر ،ت 1982م
الأ�ستاذ الدكتور عبدالرزاق محيي الدين ،ت 1983م العراق
الأردن
الأ�ستاذ و�صفي عنبتاوي ،ت 1984م
�سورية
الأ�ستاذ الدكتور ح�سني �سبح ،ت 1986م

الأ�ستاذ عبدال�سالم هارون ،ت 1988م
الأ�ستاذ ح�سني فريز ،ت 1990م
الأ�ستاذ الدكتور �إ�سحق مو�سى احل�سيني ،ت 1990م
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد �سعيدان ،ت 1991م
الأ�ستاذ الدكتور مهدي عالم ،ت 1992م
الأ�ستاذ الدكتور �صفاء خلو�صي ،ت 1995م
الأ�ستاذ �إمييلو غاريثا غوميث ،ت 1995م
الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم بيومي مدكور ،ت 1995م
الأ�ستاذ عبدالرحمن ب�شناق ،ت 1999م
الأ�ستاذ روك�س بن زائد العزيزي ،ت 2004م
الأ�ستاذ الدكتور �شوقي �ضيف ،ت 2005م
الأ�ستاذ الدكتور �صالح �أحمد العلي ،ت 2003م
الأ�ستاذ ح�سن الكرمي ،ت 2007م
الأ�ستاذ الدكتور �شاكر الفحام ،ت 2008م
القا�ضي �إ�سماعيل بن علي الأكوع ،ت 2008م
الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري ،ت 2010م

م�صر
الأردن
فل�سطني
الأردن
م�صر
العراق
�إ�سبانيا
م�صر
الأردن
الأردن
م�صر
العراق
الأردن
�سورية
اليمن
العراق

 : 3-4-1أسماء األعضاء املؤازرين يف املجمع:

الأ�ستاذ الدكتور م�سارع الراوي

العراق

الأ�ستاذ الدكتور منذر �إبراهيم ال�شاوي

العراق

الأ�ستاذ �ضياء �شيت خطاب

العراق

الأ�ستاذ الدكتور علي املياح

العراق

الأ�ستاذ الدكتور يو�سف عز الدين

العراق

الأ�ستاذ الدكتور علي عطية عبداهلل

العراق

الأ�ستاذ الدكتور جنيب خروفة

العراق

الأ�ستاذ الدكتور �أندراو�س حنا

العراق

الأ�ستاذ الدكتور محمد هيثم اخلياط

�سورية

الأ�ستاذ الدكتور علي محمد خ�سرو

الهند

الأ�ستاذ �أبو القا�سم كرو

تون�س

الأ�ستاذ محمود امل�سعدي

تون�س

الأ�ستاذ الدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح

اجلزائر

الأ�ستاذ الدكتور عبدالهادي التازي

املغرب

امل�ست�شرق الأ�ستاذ بيدروماريثنيت مونتافيث

�إ�سبانيا

البطريرك مار �أغناطيو�س زكا الأول عيوا�ص

العراق

الأ�ستاذ الدكتور �أكمل الدين �إح�سان �أوغلي

تركيا

الأ�ستاذ وديع فل�سطني

م�صر

الأ�ستاذ الدكتور �أحمد مطلوب

العراق

الأ�ستاذ الدكتور ب�شار عواد

العراق

الأ�ستاذ الدكتور نعمة اهلل �إبراهيموف

�أوزبك�ستان

الدكتور ا�سعد دوراكوفيت�ش

البو�سنة

الدكتور ديفيد كنغ

بريطانيا

الأ�ستاذ الدكتور زياد الزعبي

الأردن

الأ�ستاذ الدكتور وليد خال�ص

العراق

الأ�ستاذ الدكتور عبداهلل عويدات

الأردن

الدكتور ال�شاهد البو�شيخي

املغرب

وقد تويف من �أع�ضاء املجمع امل��ؤازري��ن خالل م�سريته
الزمالء املرحومون:
الأ�ستاذ فتحي �أ�سعد محمد قدورة
الدكتور �أحمد �سو�سة
الأ�ستاذ طه الباقر
الأ�ستاذ الدكتور فخري �صالح الدباغ
الأ�ستاذ الدكتور �شكري في�صل
الأ�ستاذ الدكتور محمد �أحمد �سليمان
الأ�ستاذ مو�سى عبدال�صمد

الأردن
العراق
العراق
العراق
�سورية
م�صر
العراق

الأ�ستاذ الدكتور جواد علي
الأ�ستاذ زكي �صالح
الأ�ستاذ �أحمد ناجي القي�سي
الأ�ستاذ جابر ال�شكري
الأ�ستاذ كامل ح�سن الب�صري
الأ�ستاذ الدكتور �أحمد عبد ال�ستار اجلواري
الأ�ستاذ الدكتور عبد العال ال�صكبان
الأ�ستاذ يو�سف خيدو البازي
الأ�ستاذ الدكتور جميل �سعيد
الأ�ستاذ كوركي�س عواد
الأ�ستاذ مولود قا�سم نايت بلقا�سم
الأ�ستاذ الدكتور نوري حمودي القي�سي
امل�ست�شرق جاك بريك
الدكتور محمد عدنان اخلطيب
الأ�ستاذ ميخائيل عواد
الأ�ستاذ محمد بهجة الأثري
الأ�ستاذ محمود �شيت خطاب
الأ�ستاذ الدكتور ر�ضوان ليولني رولج
الأ�ستاذ الدكتور �صالح اخلريف
الأ�ستاذ عزيز عقراوي
الأ�ستاذ الدكتور ناجي عبا�س
الأ�ستاذ ال�شيخ محمد اخلال
الأ�ستاذ ح�سن كتاين
الأ�ستاذ الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي
الأ�ستاذ الدكتور �سعدون حمادي
الأ�ستاذ ال�شيخ عبدالكرمي املدر�س
الأ�ستاذ يو�سف حبي
الأ�ستاذ الدكتور عبدالعزيز الب�سام
الأ�ستاذ الدكتور جوامري جميد �سليم
الأ�ستاذ الدكتور جميل املالئكة

العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
اجلزائر
العراق
فرن�سا
�سورية
العراق
العراق
العراق
ال�صني
اجلزائر
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
العراق
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الأ�ستاذ الدكتور جالل محمد �صالح
الأ�ستاذ محمد ح�سن �آل يا�سني
الأ�ستاذ محمد تقي الدين احلكيم
الأ�ستاذ ح�سن عبداهلل القر�شي
الأ�ستاذ الدكتور مختار الدين �أحمد
الأ�ستاذ الدكتور محمد مزايل
الأ�ستاذ الدكتور محمود اجلليلي
الأ�ستاذ الدكتور عبداحلميد املهري
الأ�ستاذ عبدالعزيز بنعبداهلل

العراق
العراق
العراق
ال�سعودية
الهند
تون�س
العراق
اجلزائر
املغرب

 5-1التنظيم اإلداري للمجمع:

يت�ألف املجمع من:
 :1-5-1مجلس املجمع :وهو الهيئة العامة التي تر�سم
�سيا�سة املجمع ،وتت�ألف من جميع �أع�ضاء املجمع
العاملني ،وتتولى املهام وال�صالحيات الواردة يف
املادة ( )9من قانون املجمع .هذا ،وي�ؤلف املجمع
جلان ًا دائمة وم�ؤقتة من �أع�ضائه مل�ساعدته على
القيام ب�أعماله( .انظر 2-7امللحق رقم .)2
 :2-5-1املكتب التنفيذي :الذي يتولى �إدارة املجمع
والإ�شراف على �أعماله ،برئا�سة الرئي�س وع�ضوية
نائب الرئي�س وثالثة �أع�ضاء عاملني ينتخبهم جمل�س
املجمع ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة،
ويتولى املهام وال�صالحيات الواردة يف املادة ()13
من قانون املجمع.
وينتخب املكتب من بني �أع�ضائه نائب ًا للرئي�س ،ويعني
الأمني العام بقرار من رئي�س جمل�س ال��وزراء بنا ًء
على تن�سيب الرئي�س.
 :3-5-1األمانة العامة للمجمع( :انظر �ص 15من هذا
الكتاب).

 :4-5-1عدد من املديريات اإلدارية واملالية ،ت�ضم
عدد ًا من املوظفني (انظر  3-7امللحق رقم ،)3
ويندرج حتتها عدد من الأق�سام منها:
أ.مكتبة املجمع:

عمل جممع اللغة العربية الأردين منذ ت�أ�سي�سه عام
 ،1976وال يزال ،على تطوير مكتبته وتزويدها ب�أحدث الكتب
واملراجع والدوريات ،انطالق ًا من �إميانه ب�أهمية الدور الذي
تقوم به املكتبة يف حتقيق �أه��داف املجمع ،ويف ر�صد نتاج
احلركة الثقافية حيثما كانت ،وو�ضعه �أمام القارئ الأردين،
للإفادة منه يف الدر�س والتحليل والبحث.
وقد منت مكتبة املجمع منذ ت�أ�سي�سها منو ًا مطرد ًا ،فبينما
كان عدد مقتنياتها يف عام 1977م ال يتجاوز ب�ضع مئات من
الكتب وع�شرات من الدوريات� ،أ�صبحت الآن ت�ضم �أكرث من
واحد وع�شرين �ألف جملد باللغة العربية ،و�أكرث من �أربعئمة
دوري��ة عربية جارية ومئة وخم�سني عنوان ًا ،هذا بالإ�ضافة
�إلى جمموعات ال ي�ستهان بها من الكتب والدوريات بلغات
�أجنبية ،وجمموعات �أخرى من الر�سائل اجلامعية والدوريات
املجلدة.
ومكتبة املجمع م��ن املكتبات املتخ�ص�صة ،فهي تعنى
بامل�صادر الأ�صيلة للرتاث العربي الإ�سالمي ،وباملعاجم
اللغوية املتنوعة يف مدار�سها ومناهجها ،كما تعنى بكل ما
يجد من درا��س��ات لغوية تن�شر يف كتب خا�صة �أو دوري��ات
متخ�ص�صة.
وحتر�ص مكتبة املجمع على �أن يفيد الباحثون والدار�سون
مما فيها من م�صادر ومراجع قيمة ،ولذا و ّفرت قاعة هادئة
ميكن للباحث الإفادة منها خالل �أوقات الدوام الر�سمي.
وقد قامت مكتبة املجمع ،من �أجل تعريف الباحثني مبا
فيها من كتب ودوريات ،ب�إ�صدار ن�شرة �إعالمية دورية ت�سجل
كل ما ي�ضاف �إل��ى ر�صيدها من كتب ،وما ي�صل �إليها من
بحوث ودرا�سات جديدة .وهي بهذه الن�شرة الإعالمية حتقق

3 .3نظام �إدارة الوثائق (. )DMS Software

هدفني �أ�سا�سيني:
�أولهما :ر�صد الكتب والدرا�سات والدوريات اجلديدة4 .4 ،كما ح�صلت وحدة احلا�سوب على:
وتعريف �أع�ضاء املجمع والعاملني فيه والباحثني بها.
�5 .5آلة ت�صوير وثائق من نوع (. )DEVELOP 3050 ID
وثانيهما :توثيق ال�صلة العلمية والثقافية باملجامع اللغوية
الأخ��رى ،وبامل�ؤ�س�سات العلمية املتخ�ص�صة داخ��ل الأردن �6 .6أرب�� �ع� ��ة �أج�� �ه� ��زة ح ��ا�� �س ��وب � �ش �خ �� �ص �ي��ة م� ��ن ن ��وع
(.)Fujstll Siemens
وخارجه.
ب .وحدة الحاسوب:

قدم املجمع خطة م�شروع لت�أ�سي�س جهاز حا�سوب ذي
كفاية عالية �إلى وزارة التخطيط من �أجل دعمه ومتويله،
ولقي امل�شروع ا�ستجابة ح�سنة من اجلهات امل�س�ؤولة يف هذه
ال��وزارة التي �ضمنت موافقة ال�صندوق الكويتي للتنمية
االقت�صادية العربية على متويل هذا امل�شروع.
وقد متكن املجمع من تزويد وحدة احلا�سوب بالأجهزة
والنظم الفنية الالزمة.
و َّمت ذلك على مرحلتني :الأولى يف نهاية �شهر �شباط عام
(1989م)� ،إذ مت توريد نظام احلا�سوب اجلديد وتركيبه
يف موقعه املعد له يف املجمع ،ح�سب املوا�صفات واملخططات
الفنية التي �أعدت لذلك.
والثانية يف �شهر كانون الأول من العام نف�سه .وقد �أحيل
عطاء على �شركة متخ�ص�صة ل��زي��ادة فاعلية عمل هذه
الوحدة ،وا�ستكمال �أجهزتها ،لكي تتمكن من تقدمي خدمات
متنوعة �إلى الدوائر الر�سمية وغري الر�سمية ،وامل�ؤ�س�سات
العلمية ،والباحثني داخل الأردن وخارجه.
ومل يكن يف �إمكان وحدة احلا�سوب �أن تقوم بعملها على
الوجه الأكمل دون �أن تقتني نظام �أر�شفة �إلكرتوني ًا .وقد
متكنت ال��وح��دة م��ن احل�صول على مكونات ه��ذا النظام
مب�ساعدة من منظمة اليون�سكو وهي:
1 .1اخلادم (.)Server
2 .2املا�سحة (.)A3 Scannar

وقد قامت اجلهات الفنية بت�شغيل هذا النظام واختباره،
والت�أكد من �صالحه لتحقيق �أهداف املجمع ،ومنها:
تخزين ما يقره املجمع من م�صطلحات ،وتوفري �سبل
ا�سرتجاعها ،لكي يفيد منها خرباء امل�صطلحات والباحثون
والدار�سون.
ت�أ�سي�س ن��واة فهر�سة (ببلوغرافية) الكتب ،تت�ضمن
مقتنيات مكتبة جممع اللغة العربية الأردين ،لتزويد �أع�ضاء
املجمع والعاملني فيه والباحثني وال��دار� �س�ين مبعلومات
موثقة عن الكتب العلمية املرتجمة ،والأبحاث التي تن�شر
يف الدوريات العلمية املختلفة ،يف جمال علوم اللغة وعلم
امل�صطلح.
•حو�سبة �أعمال املجمع املالية والإدارية.
•الإ�سهام يف �أعمال التحرير املختلفة يف املجمع.
•بناء نواة بنك للم�صطلحات.
التدريب

بعد �أن وقع املجمع االتفاقية اخلا�صة با�ستخدام نظام
املعلومات املعرب (مينيزي�س) مع املركز ال��دويل لبحوث
التنمية ( )IDRCيف كندا ،ومع مركز التوثيق واملعلومات
التابع للأمانة العامة جلامعة الدول العربيةُ ،ع ِق َد ْت يف مقر
املجمع بتاريخ 1989/3/18م ،دورة متخ�ص�صة ملوظفي
املجمع العاملني يف هذه الوحدة ،للتدرب على النظام اجلديد،
ب�إ�شراف خبري من مركز التوثيق واملعلومات التابع للأمانة
العامة جلامعة الدول العربية ،وا�ستمرت ثالثة �أ�سابيع .وقد
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ا�شتملت هذه الدورة على درا�سات نظرية ،وتطبيقات عملية و .ال�صف والإخراج والطباعة.
على ت�صميم قواعد البيانات ،للإفادة منها يف تنظيم �أعمال ز� .أر�شفة وثائق املجمع� ،إذ �أ�صبح يف مقدور اجلهة الإدارية
املجمع الإدارية وغريها.
البحث �إلكرتوني ًا عن �أي وثيقة من وثائق املجمع.
و�أوفد املجمع موظفني اثنني من موظفي وحدة احلا�سوب ح� .صيانة �أجهزة احلا�سوب و�شبكة املعلومات.
يف دورات تدريبية محلية وخ��ارج�ي��ة ،بغية ال �ت��درب على
جماالت مختلفة تتعلق بنظام احلا�سوب اجلديد ،والو�سائل ج -إذاعة املجمع:
�سعى املجمع �إل��ى ت�أ�سي�س �إذاع��ة خا�صة ب��ه .وق��د و ّقع
الكفيلة ب�إجناحه والإفادة منه ب�أف�ضل الطرق ،واالطالع على
بع�ض اجلوانب الفنية املتعلقة بت�شغيله ،وو�ضع النظم وقواعد الأ�ستاذ الدكتور خالد الكركي رئي�س املجمع مع الدكتور
�أجم��د القا�ضي رئي�س هيئة الإع�ل�ام الأردن �ي��ة اتفاقية يف
البيانات التي حتقق �أهداف املجمع.
2016/3/13م ،لل�سماح بالبث ،واحل�صول على ال�تردد
و� �ش��ارك �أح��د موظفي ه��ذه ال��وح��دة �أي���ض� ًا يف امل��ؤمت��ر
املعني ،وعلى الرتاخي�ص والأجهزة واملعدات الالزمة.
الرابع مل�ستخدمي نظام (مينيزي�س) الذي عقد يف م�ؤ�س�سة
و�ألف جمل�س املجمع يف اجتماعه يوم الأحد 2016/3/20
عبداحلميد �شومان يف عمان خالل املدة الواقعة بني ال�ساد�س
والثامن من �شهر حزيران عام (1989م) ،و�شارك �أي�ض ًا جلنة للنظر يف �أمور الإذاعة التي �ستبث با�سم املجمع ،وو�ضع
يف ال��دورة املتقدمة التي عقدت بعد هذا امل�ؤمتر يف عمان ت�صور ًا لربامج �إذاعية تخدم اللغة العربية ،وترتقي بالذائقة
ملدة ثالثة �أ�سابيع ،وخ�ص�صت لدرا�سة بع�ض جوانب نظام الفنية ،وحتبب النا�س بالف�صيحة ،وتطلعهم على قدرات
اللغة وكنوزها ومرونتها وغناها اللفظي والتعبريي ،وتواكب
املعلومات (مينيزي�س).
متطلبات الآداب والعلوم والفنون .وقد ت�ألفت اللجنة من
اإلنجازات
الأ�ساتذة:
�أَ .و ْ�ضع نظام لتخزين امل�صطلحات يف احلا�سوب يتالءم مع
•الدكتور عبداملجيد ن�صري ،مقرر ًا.
املوا�صفات العاملية اخلا�صة بالعمل امل�صطلحي.
•الدكتور �إبراهيم بدران.
ب .تخزين جميع امل�صطلحات التي �أق��ره��ا املجمع منذ
•الدكتور عبداحلميد الفالح.
ت�أ�سي�سه عام 1976م.
•الدكتور جعفر عبابنة.
ج .و�ضع الربجميات وقواعد البيانات ،و�صيانتها ،وتطويرها
•الدكتور محمد حور.
ح�سب احلاجة.
•الدكتور محمد ال�سعودي ،الأمني العام للمجمع.
د .تطوير موقع املجمع على �شبكة املعلومات (الإنرتنت).
و�سوف َّ
تد�شن الإذاعة يف وقت قريب �إن �شاء اهلل.
هـ .ت�صميم قواعد البيانات والربامج احلا�سوبية.

 5-5-1الهيكل التنظيمي للمجمع:

الهيكل التنظيمي ملجمع اللغة العربية األردني

جمل�س املجمع

رئي�س املجمع
وحدة الرقابة الداخلية
مكتب الرئي�س
املكتب
التنفيذي
الأمني العام

مديرية ال�ش�ؤون
املالية والإدارية

مديرية الإعالم
والن�شر والتوثيق

مديرية التخطيط
والدرا�سات

ق�سم املحا�سبة

ق�سم الإعالم
والعالقات العامة

ق�سم تكنولوجيا املعلومات

ق�سم اللوازم وامل�شرتيات

ق�سم الن�شر والتحرير

ق�سم الدرا�سات والأبحاث

ق�سم املوارد الب�شرية

ق�سم املكتبة

ق�سم املتابعة والتن�سيق
والتوثيق /الأر�شفة

ق�سم اخلدمات الإدارية
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الباب الثاني

الندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافية
 1-2مقدمة:

جاء يف كتيب «جممع اللغة العربية الأردين يف عامة الأول:
( ،»)1977 /9/30 -1976 /10/ 1يف امل��ادة اخلام�سة من مواد
تنظيم عمل املجمع وبيان �أهداف �إن�شائه ،حتت عنوان� :أهداف املجمع
وو�سائله لتحقيقها ،ما يلي:
املادة  :5حتقيق ًا للغايات املق�صودة من هذا القانون يقوم املجمع مبا
يلي:
�أ -الدرا�سات والبحوث املتعلقة باللغة العرب ّية.
ب -ت�شجيع الت�أليف والرتجمة والن�شر ،و�إج��راء امل�سابقات
لذلك ،و�إن�شاء مكتبة للمجمع.
ج -ترجمة الروائع العامل ّية ،ون�شر الكتب املرتجمة �إلى العرب َّية
ومنها.
د -عقد امل�ؤمترات اللغوية يف اململكة وخارجها و�إقامة املوا�سم
والندوات الثقاف ّية.
هـ -ن�شر امل�صطلحات اجلديدة التي يتم توحيدها يف اللغة
العربية مبختلف و�سائل الإع�لام ،وتعميمها على �أجهزة
الدولة.
و� -إ� �ص��دار جملة دوري��ة تعرف با�سم (جملة جممع اللغة
العربية الأردين).

وحتقيق ًا لأهداف املجمع ووفق الو�سائل التي اعتمدها،
انطلقت يف رح ��اب امل�ج�م��ع ال��ن��دوات العلمية وال�ل�غ��وي��ة،
وامل�ؤمترات املتخ�ص�صة ب�ش�ؤون اللغة العربية ،وبخا�صة يف  -ندوة (تعليم اللغة العربية خالل ربع القرن الأخري)
جمال التعريب ،و�صارت ُت ْع َقد �سنوي ًا موا�سم ثقافية ،تدور
وه��ي ال�ن��دوة الرابعة الحت��اد املجامع اللغوية والعلمية
على مو�ضوع محدد لكل مو�سم يف كل ع��ام ،و�صارت تعقد
والعرب ّية) ،عقدت يف عمان من � 10/31إلى 1978/11/3
كذلك الندوات املتعددة ،وامل�ؤمترات التي تخ�ص�ص ملناق�شة
بدعوة من احتاد املجامع ،وب�ضيافة املجمع الأردين ،وقد
�ش�ؤون اللغة العربية ،وما �أكرثها! وهكذا كان املجمع ،وال
تف�ضل جاللة املرحوم امللك احل�سني بن طالل بافتتاحها
يزال� ،إن �شاء اهلل �سوق ًا علم ّية ثقاف ّية لغوية اجتماعية ،ي�ؤمه
يف مدرج �سمري الرفاعي يف اجلامعة الأردنية ،وعقدت
النا�س من داخل الأردن وخارجه ،ليفيدوا من املحا�ضرات
جل�ساتها يف قاعة االجتماعات يف اجلامعة الأردن�ي��ة،
والندوات التي تعقد فيه ،ويلتقوا العلماء والأعالم من �شيوخ
وا�شرتكت فيها وفود متثل الدول ال�شقيقة.
اللغة ورجال الرتبية والتعليم من �أقطار عربية �شتى ،بل من
 ن��دوة (الندوة الإعالم ّية امل�شرتكة) وقد عقدت منغريها يف كثري من الأحيان.
� 1إلى  ،1980 /4/3وقد ا�شرتك فيها املجمع مع وزارة
والآن ،وقد انق�ضى �أربعون عام ًا على ت�أ�سي�س املجمع،
الإعالم ،وا�شتملت على �ست محا�ضرات ،وقد �صدرت يف
توجه رئي�س املجمع ،و�أع�ضاء جمل�سه العاملون� ،إلى و�ضع
كتاب بعنوان (محا�ضرات الندوة الإعالم ّية).
كتاب تذكاري لن�شر كل ما يتعلق باملجمع من �إجنازات و�أعمال
 ن���دوة (م�����ش��ريف اللغة العربية) التي عقدت يف مقرووجوه ن�شاط متعددة تبني �أثر املجمع يف حياة النا�س ،ويف
جممع اللغة العربية يف ال�شهر اخلام�س من عام ،1979
م�سرية اللغة العرب ّية.
و�شارك فيها �ستون م�شرف ًا وعدد من ممثلي معاهد يف
وزارة الرتبية والتعليم.
بحديث عن
ويخت�ص الق�سم الآت��ي م��ن ه��ذا الكتاب،
ٍ
 ن��دوة (املنهجيات) ،وعقدت يف الرباط من � 18إلىالندوات وامل�ؤمترات واملوا�سم الثقافية.
1981/2/ 20م .وكان الغر�ض منها التو�صل �إلى و�ضع
 2-2الندوات:
مبادئ �أ�سا�س ّية الختيار امل�صطلحات العلمية وو�ضعها،
�إن َعق َْد الندوات من الو�سائل الأ�سا�س َّية يف �أعمال املجمع،
َوم َّث َل الأردن فيها الدكتور �أحمد �سليم �سعيدان.
وقد ُع ِق َد بع�ضها يف �أثناء املوا�سم الثقافية التي �سرتد يف هذه  -ندوة (التعريب ودوره يف دعم الوجود العربي والوحدة
املقالة حتت بند :ثالث ًا .وال �أجد داعي ًا لإعادتها هنا لأنها
العربية) بدعوة من مركز درا�سات الوحدة العربية يف
هناك من �صميم �أعمال املوا�سم الثقافية التي وردت فيها.
بريوت ،وعقدت يف تون�س من � 23إلى 1981/11/26م،
وقد بحثنا يف �أوراق املجمع وملفاته الكثرية ،حتى نر�صد ما
َوم� َّث� َ�ل املجمع فيها رئي�سه الدكتور عبدالكرمي خليفة.
عقد يف املجمع يف م�سريته خالل �أربعني عام ًا من ندوات،
وقدم فيها بحث ًا عن م�ؤ�س�سات التعريب يف الوطن العربي.
وها نحن �أوالء ن�سجل فيما يلي مو�ضوع كل منها و�أ�سماء
 ن��دوة (ال��رم��وز العلم ّية) وهي ن��دوة دعا �إل��ى عقدهاالذين �شاركوا فيها.
احت��اد املجامع اللغوية العلمية يف القاهرة وعقدت يف
 ن��دوة (احلا�سبات الإل��ك�ترون��ي��ة) بدعوة من املنظمةعمان ،يف مقر جممع اللغة العربية الأردين؛ من � 27إلى
العربية للعلوم الإدارية ،وقد عقدت يف اجلمعية العلمية
 ،1987 /1/29و�شاركت فيها وفود من الدول العرب ّية.
امللكية يف عمان ،ومثل املجمع الدكتور �أحمد �سعيدان،
وكانت يف الأيام مـن � 1إلى .1978 /7/13
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عقدت يف عمان يومي من � 25إلى .1996/9/26
 ندوة (االزدواجية يف اللغة العربية) عقدت بالتعاونبني جممع اللغة العرب ّية الأردين ،واجلامعة الأردنية - ،ن��دوة (احل��وار بني امل�سلمني) وهي الندوة الرابعة يف
وا�ست�ضافها املجمع .وق��د ��ص��درت وق��ائ��ع ه��ذه الندوة
هذه ال�سل�سلة عقدت يف لندن بدعوة من م�ؤ�س�سة الإمام
وتو�صياتها والبحوث التي �ألقيت فيها يف كتاب م�ستقل
اخل��وئ��ي اخل�يري��ة ،وك��ان مو�ضوعها (�أه�م�ي��ة الأوق��اف
ن�شر يف عام  .1988وهو من من�شورات املجمع وق�سم اللغة
الإ�سالمية يف عامل اليوم).
العربية يف اجلامعة الأردنية.
 ن�����دوة ( م��ع��ج��م ال��ب��ي��ول��وج��ي��ا يف ع���ل���وم الأح���ي���اءوق���د ع �ق��دت ه���ذه ال� �ن ��دوة ع �ل��ى م���دى ث�ل�اث��ة �أي� ��ام:
والزراعة) .وعقدت يف مقر جممع اللغة العربية بدم�شق
21و22و ،1987 /4/23بواقع جل�ستني حافلتني كل يوم،
خالل املدة من � 2إلى  .1996/12/3وقد مثل املجمع يف
وقد حتدث يف اجلل�سات كلها ( )15خم�سة ع�شر باحث ًا
هذه الندوة الدكتور حميد احلاج ،الذي عهد �إليه املجمع
مخت�ص ًا يف �ش�ؤون اللغة العربية ،ويعد الكتاب من املراجع
من َق ْب ُل بدرا�سة املعجم وتقدمي تقرير مف�صل عنه.
امله ّمة يف هذا ال�ش�أن.
 ندوة (م�شروع الذخرية اللغوية) عقدت يف اجلزائر  -ن��دوة (احل��وار بني امل�سلمني) التي عقدت يف الرباطخالل املدة بني 20و 1997/10/22حتت عنوان (حقوق
بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خالل
الإن�سان يف الإ�سالم بني اخل�صو�صية والعامل ّية) ،ب�ضيافة
امل��دة من � 2إل��ى  1991/6/4وق��د �شارك فيها الدكتور
املنظمة الإ�سالم ّية للرتبية والعلوم والثقافة و�شارك فيها
عبدالكرمي خليفة ،رئي�س املجمع.
الدكتور عبدالكرمي خليفة ،با�سم املجمع ،بدعوة من
 ندوة (تطوير منهجية امل�صطلح العربي وبحث �سبل�سمو الأم�ير احل�سن بن طالل الرئي�س الأعلى للمجمع
ن�شر امل�صطلح و�إ�شاعته) عقدت يف جممع اللغة العربية
امللكي لبحوث احل�ضارة الإ�سالم ّية (م�ؤ�س�سة �آل البيت).
الأردين؛ باقرتاح من مكتب تن�سيق التعريب بالرباط يف
و�ألقى الدكتور خليفة يف هذه الندوة بحث َا بعنوان (حقوق
الأيام من � 6إلى .1993/9/9
الإن�سان يف العدالة االجتماعية يف الإ�سالم).
 ن�����دوة (ط���ري���ق ك��ت��اب��ة �أ����س���م���اء الأح�������رف ال��ع��رب�� ّي��ةب��الأح��رف الالتينية) التي عقدت يف مركز الأم�يرة  -ن��دوة (�إدارة املكتبات وم��راك��ز املعلومات يف الوطن
العربي) التي �أقيمت يف املركز الثقايف امللكي يف املدة بني
ب�سمة للم�ؤمترات يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف تاريخ
10و ،1997/12/11بدعوة من جمعية املكتبات الأردنية
 ،1995/4/22وقدم الدكتور عبداملجيد ن�صري ،مندوب ًا
بالتعاون مع اجلمع ّية العراقية للمكتبات واملعلومات ،وقد
عن املجمع ،بحث ًا يف هذه الندوة.
مثل املجمع فيها �أمني املكتبة.
 ندوة (درا�سة م�شروعات معاجم م�ؤمترات التعريبالتا�سع) ،التي عقدت يف املجمع التون�سي للعلوم والآداب  -ن��دوة (درا���س��ة م�شروعات معاجم م���ؤمت��ر التعريب
العا�شر) وقد عقدت هذه الندوة بدعوة من مكتب تن�سيق
وال�ف�ن��ون (بيت احل�ك�م��ة) ،بتنظيم م��ن مكتب تن�سيق
التعريب ،وب�ضيافة جممع اللغة العربية بالقاهرة يف املدة
التعريب يف الرباط ،يف املدة الواقعة بني 4و1995/12/8
بني  3و.1998/11/7
ومثل املجمع يف هذه الندوة الدكتور عادل محا�سنة ،عميد
كلية العلوم يف اجلامعة الأردنية �آن ذاك.
 ن���دوة م��رك��ز ال��درا���س��ات الإ���س�لام�� ّي��ة يف ل��ن��دن بدعوةمن الدكتور محمد عبداحلليم مدير هذا املركز بكلية
 -ندوة (املحافظة على كنوز الرتاث الإ�سالمي) التي

الذي �ألقى كلمة فيها.

الدرا�سات ال�شرقية الإفريقية بجامعة لندن .وقد عقدت
الندوة بني يومي 18و ،1999/10/19وقدم فيها رئي�س  -ن���دوة (امل��ح��ت��وى ال��رق��م��ي :ال��واق��ع والآف����اق و�آل��ي��ات
املجمع ال��دك�ت��ور عبدالكرمي خليفة بحث ًا ع��ن مفهوم
ال��ت��ط��وي��ر) التي عقدت يف تون�س يف 2005/2/10م،
(احلكمة) يف الآيات القر�آنية ،وح�ضر �أي�ض ًا اجتماع هيئة
بدعوة من النادي العربي للمعلومات.
حترير جملة الدرا�سات القر�آنية التي ي�صدرها املركز،
وقد اختري ع�ضو ًا يف هيئة حتريرها.
 3-2املؤتمرات:

 ندوة (�إقرار منهجية موحدة لو�ضع امل�صطلح العلميالعربي و�سبل توحيده و�إ�شاعته) وعقدت يف دم�شق
من � 25إل��ى  1999/10/28و�شارك فيها ع�ضو جممع
اللغة العربية الأردين الدكتور �أحمد �شيخ ال�سروجية،
وقدم بحث ًا بعنوان (�سبل توحيد امل�صطلح العلمي العربي
وم�شكالته و�أثره يف تي�سري عملية التعريب و�إعاقته).

 ن��دوة (القد�س  ،2000بني �ضراوة الواقع وطموحاتامل�ستقبل) التي عقدتها جلنة يوم القد�س يف املدة من � 2إلى
 2000/10/4يف جممع اللغة العربية الأردين بعمان.

 ندوة (املعجم العربي املوحد لألفاظ احلياة العامة– امل�شروع الأردين) التي عقدت يف مقر جممع اللغة
العربية بدم�شق يف املدة من � 22إلى  ،2001/10/25وقد
�شارك رئي�س املجمع يف هذه الندوة ببحث عنوانه (املعجم
العربي املوحد لألفاظ احلياة العامة) ،كما �شارك يف
الندوة الدكتور �إ�سماعيل عمايرة ببحث عنوانه( :يف
�سبيل معجم تاريخي ،محاولة يف الت�أ�صيل).

 ن���دوة (ق�����ض��اي��ا ال��ل��غ��ة ال��ع��رب�� ّي��ة يف ع�صر احلو�سبةوالعوملة) وقد عقدت برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين

كان جممع اللغة العرب ّية الأردين ،منذ ت�أ�سي�سه يف عام
1976م حتى الآن ،حا�ضر ًا يف معظم امل�ؤمترات والندوات
وامل��وا��س��م الثقافية التي عقدت يف مقره يف ع�م��ان� ،أو يف
امل�ؤ�س�سات الأخرى يف �أقطار الأمة العربية على امتدادها.
وفيما يلي عر�ض لكل تلك امل ��ؤمت��رات ،مرتبة ترتيب ًا
تاريخي ًا ،وذكر لأ�سماء من �شاركوا فيها ،وت�سجيل ملو�ضوعاتها
العامة ،وعناوين بع�ض املحا�ضرات �أو البحوث التي �ألقيت
فيها.
 م�ؤمتر (تعريب التعليم العايل يف الوطن العربي)ال��ذي عقد يف بغداد يف امل��دة من � 4إل��ى ،1978/3/ 7
ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س املجمع،
وع�ضوا املجمع امل��رح��وم��ان ال��دك�ت��ور �أح�م��د �سعيدان،
والدكتور محمود �إبراهيم.
 م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف دورته الرابعةوالأرب�ع�ين ال��ذي عقد يف امل��دة من � 13إل��ى ،1978 /3/27
ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة ،وع�ضو املجمع
املرحوم ال�شيخ �إبراهيم القطان.
 م���ؤمت��ر جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة يف دورت��هاخلام�سة والأربعني الذي عقد ما بني 2/26و.1979/3/12
ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة ،وح�ضره
�أي�ض ًا املرحومان ال�شيخ �إبراهيم القطان ،والدكتور نا�صر
الدين الأ�سد.

اب��ن احل�سني يف مقر جممع اللغة العربية الأردين من
�16إل ��ى ،2002/9/19بدعوة من احتاد املجامع اللغوية
العلمية بالقاهرة.
 ن��دوة (اللغة العربية والإع�ل�ام وك ّتاب الن�ص) التيعقدت ي��وم الثالثاء 2005/9/13م ،وكانت م�شرتكة
بني املجمع ومنتدى الفكر العربي ،وعقدت برعاية �سمو  -م�ؤمتر التعريب الرابع ،الذي عقد يف طنجة باملغرب
عام  ،1981ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة،
الأم�ير احل�سن بن طالل ،رئي�س منتدى الفكر العربي،
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وقد انتخبه امل�شاركون رئي�س ًا للم�ؤمتر ،وح�ضره كذلك
املرحوم الدكتور محمود �إبراهيم ،الذي انتخب رئي�س ًا
للجنة م�صطلحات التجارة.
م�ؤمتر التعريب اخلام�س ،الذي عقد يف املجمع من
� 21إلى  .1985/9/25و�شارك فيه عدد من وفود الدول
العرب ّية :الأردن ،البحرين ،تون�س ،اجلزائر ،ال�سعودية،
ال �� �س��ودان�� ،س��وري��ة ،ال �ع��راقُ ،ع �م��ان ،فل�سطني ،قطر،
الكويت ،ليبيا ،م�صر ،املغرب ،اليمن .كما �شاركت فيه
وف��ود بع�ض املنظمات والهيئات الدول ّية ،و�صدرت عن
امل�ؤمتر تو�صيات قيمة.
م�ؤمتر التعريب ال�ساد�س ،وعقد يف مدينة الرباط يف
مكتب تن�سيق التعريب من � 26إلى ،1988/9/30و�شارك
فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة.
م�ؤمتر جممع اللغة العرب ّية يف القاهرة ،عام ،1988
و�ألقى رئي�س املجمع فيه بحث ًا بعنوان( :اللغة والنحو يف
فكر الفارابي الفيل�سوف).
م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة ،عام ،1990
و�أل�ق��ى فيه ال��دك�ت��ور عبدالكرمي خليفة بحث ًا عنوانه:
(املخت�صرات وطريقة �أدائها باللغة العرب ّية).
م�ؤمتر( :تعريب الطب يف الوطن العربي) وعقد يف
البحرين بدعوة من جمعية الأطباء البحرينية يف ال�شهر
الثاين من عام  ،1993وقد مثل املجمع فيه الدكتور �أكرم
الدجاين برت�شيح من املجمع.
م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف عام ،1993
وفيه �ألقى الدكتور عبدالكرمي خليفة بحث ًا عنوانه (:منهج
�أبي ذر اخل�شني يف تف�سري غريب ال�سرية ) .
م���ؤمت��ر جم��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة يف ال��ق��اه��رة ،ال��ذي
عقد يف امل��دة بني  3/27و .1955/4/10وفيه �ألقى
الدكتور عبدالكرمي خليفة بحث ًا عنوانه (امل�صطلحات
احل�ضارية والعلم ّية يف كتاب (نهاية الرتبة يف طلب

احل�سبة ،لل�شّ ْيزري).
 م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة ،الذي عقدبني  3/18و 1996/4/1وقدم فيه الدكتور عبدالكرمي
خليفة بحث ًا بعنوان( :الأردن وفل�سطني عند اجلغرافيني
والرحالة العرب :املقد�سي وابن جبري وابن بطوطة).
 م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة ،الذي عقديف املدة بني 17و ،1997/3/31وق ّدم الدكتور عبدالكرمي
خليفة فيه بحث ًا بعنوان( :اللغة العرب ّية والإبداع الفكري
والعلمي يف الع�صر احلديث).
 م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة ،الذي عقديف املدة ما بني 9و ،1998/3/23وقد �ألقى فيه الدكتور
عبدالكرمي خلفية بحث ًا عنوانه( :املعجم العربي� :ألفاظ
احل�ضارة يف الع�صر احلديث).
 م�ؤمتر التعريب الثامن والتا�سع ،وهو م�ؤمتر مزدوجعقد يف الرباط يف الأيام من � 4إلى  ،1998/5/8و�شارك
فيه الأ�ستاذ رئي�س املجمع بدعوة من املدير العام للمنظمة
العرب ّية للرتبية والثقافة والعلوم.
 م�����ؤمت����ر جم���م���ع ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف ال���ق���اه���رة يفدورت ��ه اخلام�سة وال�ستني ال��ذي عقد يف امل��دة ب�ين 8
و ،1999/3/22وقدم الأ�ستاذ رئي�س املجمع فيه بحث ًا عن
الف�صحى والعامية.
 م�����ؤمت����ر جم���م���ع ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف ال���ق���اه���رة يفدورت� ��ه ال���س��اد��س��ة وال���س�ت�ين ال ��ذي ع�ق��د يف امل ��دة بني
3و2000/4/17م ،وقدم فيه الأ�ستاذ رئي�س املجمع بحث ًا
حول الف�صحى والعام ّية يف التلفاز والإذاع��ات العرب ّية.
وق��د تبع ذل��ك جل�سات احت��اد املجامع اللغوية العلمية
العرب ّية التي عقدت يف مقر جممع اللغة العرب ّية بالقاهرة
يومي الثالثاء والأربعاء 18و2000/4/19م .ومن اجلدير
بالذكر �أن اجتماعات جمل�س احتاد املجامع كانت تلي
دائم ًا اجتماعات م�ؤمتر املجمع ال�سنوية.

بيئة جديدة لالقت�صاد الرقمي) ،ومثل املجمع يف هذا
 م���ؤمت��ر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف دورت��هامل�ؤمتر ال�سيد ر�ضا الهريف ،م�س�ؤول ق�سم احلا�سوب فـي
ال�سابعة وال�ستني الذي عقد خالل املدة من � 3/19إلى
املجمع.
 ،2001/4/2وقدم الدكتور عبدالكرمي خليفة فيه بحث ًا
بعنوان (ق�ضايا العرب ّية على م��دارج ال�ق��رن احل��ادي  -امل�ؤمتر ال�سنوي الثاين ملجمع اللغة العربية بدم�شق،
والع�شرين) ،وتال هذا امل�ؤمتر جل�سات احت��اد املجامع
ال��ذي عقد يف امل��دة ب�ين 20و2003/10/23م ،وك��ان
اللغوية العلمية العربية يف يومي 3و2001/4/4م.
مو�ضوعه( :اللغة العربية يف مواجهة املخاطر) ،و�شارك
فيه الأ�ستاذ رئي�س املجمع ،و�ألقى بحث ًا عنوانه( :عاملية
 م���ؤمت��ر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف دورت��هاللغة العربية ومكانتها بني لغات العامل).
الثامنة وال�ستني ال��ذي ك��ان مو�ضوعه ال�ع��ام (الت�أثري
املتبادل بني الثقافات العربية والأجنبية) ،وعقد خالل  -م�����ؤمت����ر جم���م���ع ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة يف ال���ق���اه���رة يف
امل��دة الواقعة ب�ين  3/25و 2002/4/8م  ،وق��د �ألقى
دورت�� ��ه ال� ��واح� ��دة وال �� �س �ب �ع�ين ،وع��ق��د يف امل � ��دة بني
الأ�ستاذ رئي�س املجمع يف هذا امل�ؤمتر بحث ًا بعنوان ( :اللغة
3/21و2004/4/5م ،وكان مو�ضوعه( :الثقافة واللغة
العربية وامل�صطلحات العلمية يف التعبري عن فكر ابن
العربية يف ع�صر العوملة) .وقدم الأ�ستاذ رئي�س املجمع
الهيثم).
فيه بحث ًا بعنوان (اللغة العربية لغة املعمورة الفا�ضلة يف
القرن احلادي والع�شرين) .
 م�ؤمتر (اللغة العرب ّية �أم��ام حتديات العوملة) ،عقدبدعوة من معهد الدعوة اجلامعي للدرا�سات الإ�سالم ّية  -امل�ؤمتر الرابع ملجمع اللغة العربية بدم�شق الذي عقد
يف ب�يروت ،يف امل��دة من � 8إل��ى  ،2002/4/9وق��د مثل
يف امل��دة بني 14و2005/11/17وك� ��ان مو�ضوعه (اللغة
جممع اللغة العرب ّية الأردين يف هذا امل�ؤمتر كل من:
العربية واملجتمع).وقد �شارك فيه الأ�ستاذ رئي�س املجمع
ببحث عنوانه( :دور جممع اللغة العربية يف املجتمع).
املرحوم الدكتور �إبراهيم زيد الكيالين ،ببحث عنوانه:
وق��د �أر�سله الرئي�س ال��ى دم�شق على قر�ص مدمج� ،إذ
(ال�ه��وي��ة واللغة يف ظ�لال ال �ق��ر�آن ال �ك��رمي) .والدكتور
حالت ظروف طارئة دون �سفر الرئي�س �إلى امل�ؤمتر .
عبداجلليل عبداملهدي ،ببحث عنوانه ( :ال��دع��وة الى
تر�سيخ اللهجات العامية يف امليزان).
 امل�ؤمتر اخلام�س ملجمع اللغة العربية بدم�شق الذيعقد يف امل��دة بني 20و2006/11/22م ،وك��ان عنوانه:
 م���ؤمت��ر التعريب العا�شر ،ال��ذي عقد يف دم�شق ،يف(العربية يف ع�صر العوملة) .وق��د �شارك فيه الأ�ستاذ
امل��دة ب�ين 20و2002/7/25م .وك��ان مو�ضوع امل�ؤمتر
رئي�س املجمع ببحث عنوانه( :جممع اللغة العرب ّية املوحد،
(ق�ضايا تعريب التعليم العايل) ،وقد ق ّدم فيه الأ�ستاذ
وجمتمع املعرفة يف القرن احلادي والع�شرين).
رئي�س املجمع بحث ًا عنوانه( :وح��دة امل�صطلح و�سيا�سة
التعريب).
 امل�ؤمتر الدويل الثالث ع�شر جلمعية ل�سان العرب، م���ؤمت��ر �إب�����داع ،امل ��ؤمت��ر الأول للتجارة الإل�ك�ترون� ّي��ة،وقد عقد يف القاهرة يف امل��دة بني 7و2006/11/9م،
الذي عقد بدعوة من غرفة �صناعة عمان يف املدة بني
و��ش��ارك فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة ،حيث كرمته
� 19إل� ��ى2002/2/20م .برعاية �صاحب اجلاللة امللك
جمعية ل�سان العرب جلهوده التي بذلها يف خدمة اللغة
عبداهلل الثاين ابن احل�سني ،وحمل امل�ؤمتر �شعار (تطوير
العربية.
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امل����ؤمت���ر ال���ع���ام مل���ؤ���س�����س��ة �آل ال��ب��ي��ت امل��ل��ك�� ّي��ة للفكر  -م���ؤمت��ر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف دورت��ه
ال�سابعة ال�سبعني ،الذي عقد بني 3/22و2010/4/4م،
الإ������س��ل��ام�����ي ،وق� ��د ع��ق��د يف ع� �م ��ان يف امل�� ��دة ب�ين
وقدم فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة ،بحث ًا بعنوان( :من
4و2007/9/7م ،و�شارك فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة
مزالق لغة الإعالم املعا�صر) ،ثم ح�ضر اجتماع جمل�س
رئي�س املجمع.
احت��اد املجامع اللغوية العلمية العربية ال��ذي تبع هذا
م����ؤمت���ر ال��ت��ع��ري��ب احل������ادي ع�����ش��ر ،ال� ��ذي ع �ق��د يف
امل�ؤمتر.
رح ��اب جم�م��ع ال�ل�غ��ة ال�ع��رب� ّي��ة الأردين ،يف امل ��دة بني
12و2008 /10/16م ،برعاية جاللة امللك عبداهلل  -امل����ؤمت���ر ال�����س��ن��وي ال��ت��ا���س��ع مل��ج��م��ع ال��ل��غ��ة ال��ع��رب��ي��ة
الثاين ابن احل�سني ،وبدعوة من املنظمة العرب ّية للرتبية
بدم�شق ،الذي عقد بني 11/28و2010/12/1م ،وكان
والثقافة والعلوم .وكان مو�ضوعه« :تقانة املعلومات يف
محوره (الكتابة العلمية باللغة العرب ّية) ،وقد �شارك فيه
خدمة امل�صطلح العلمي ال�ع��رب��ي» ،وع�ق��دت يف الأي��ام
من املجمع الأردين الدكتور �أحمد �شيخ ال�سروج ّية ،و�ألقى
املخ�ص�صة للم�ؤمتر ع�شر جل�سات متوالية ،وعر�ضت يف
بحث ًا بعنوان( :الكتاب املرجع امل�ؤلف واملرتجم).
الأخرية منها تقارير اللجان املتخ�ص�صة.
 م���ؤمت��ر جممع اللغة العربية يف القاهرة يف دورت��هويف التقرير ال�سنوي الثاين والثالثني ملجمع اللغة العربية
ال�سبعني ،ال ��ذي عقد ب�ين 3/22و 2004/4/5وك��ان
الأردين 2008م تف�صيل واف لأع �م��ال ه��ذا امل��ؤمت��ر
املو�ضوع الرئي�سي لهذا امل�ؤمتر( :التنمية اللغوية) ،وقدم
وتو�صياته.
الدكتور عبدالكرمي خليفة فيه بحث ًا بعنوان( :املجامع
اللغوية العلمية العربية وق�ضية التنمية اللغوية).
امل�ؤمتر ال�سنوي ال�سابع ملجمع اللغة العربية بدم�شق
ال��ذي عقد يف امل��دة ب�ين 18و 2008/12/20م ،وك��ان  -امل�ؤمتر الثالث ع�شر ملجمع اللغة العربية بدم�شق
محوره( :التجديد اللغوي) ،وق��دم فيه الأ�ستاذ رئي�س
ال��ذي عقد يف امل��دة من � 10إل��ى  ،2004/11/12وكان
املجمع بحث ًا عنوانه�( :أب��و بكر الزبيدي الإ�شبيلي رائد
مو�ضوعه (ق�ضايا امل�صطلح العربي).
تي�سري العرب َّية).
م�ؤمتر جممع اللغة العربية يف القاهرة ،يف دورته  -م���ؤمت��ر جممع اللغة العرب ّية يف القاهرة يف دورت��ه
الثامنة وال�سبعني ،وعقد يف املدة بني 2و2011/5/16م
اخلام�سة وال�سبعني ،الذي عقد بني 6و2009/4/20م،
و�شارك فيه رئي�س املجمع الدكتور خليفة ببحث عنوانه:
و��ش��ارك فيه الأ��س�ت��اذ رئي�س املجمع ،و�أل�ق��ى فيه بحث ًا
(م�ؤمترات التعريب يف الوطن العربي على مدى ن�صف
بعنوان( :ت�أمالت يف تعليم اللغة العرب ّية وتعلمها قراءة
قرن (2011 -1961م) .وتبع هذا امل�ؤمتر اجتماع احتاد
وكتابة).
املجامع بني 17و2011/5/19م.

 -امل�ؤمتر ال�سنوي الثامن ملجمع اللغة العربية بدم�شق،

الذي عقد يف املدة بني 9و2009/11/13م ،وكان محوره - :امللتقى العلمي ال��ذي �أقامته كلية اللغات والرتجمة
يف جامعة نايف العرب ّية للعلوم الأمنية ال�سعودية ،يف
(نحو ر�ؤية معا�صرة للرتاث) .وقدم الدكتور عبدالكرمي
2014/11/9م ،وكان محوره( :دور التعليم والإعالم يف
خليفة يف هذا امل�ؤمتر بحث ًا ،عنوانه( :ر�سالة يف فل�سفة
حتقيق �أمن اللغة العرب ّية) .وقد مثل املجمع فيه الدكتور
الأخالق :الأخالق وال�سري يف مداواة النفو�س للإمام ابن
عبداللطيف عربيات.
حزم384 :هـ456-هـ).

 4-2املواسم الثقافية:
تاريخها وموضاعاتها:

بد�أ املجمع موا�سمه الثقاف ّية عام 1983م بعد عام من انتقاله �إلى مقره الدائم ،وقد و�ضع جمل�س املجمع عدة
�أهداف لعقد هذه املوا�سم الثقاف ّية مرة واحد ٍة كل عام؛ و�أوجز هذه الأهداف بعبارة جامعة جاء فيها �أن املجمع
يهدف من هذه املوا�سم �إلى خدمة اللغة العرب ّية ،ودرا�سة ما تواجهه من م�شكالت وحتديات يف الع�صر احلا�ضر،
والرقي ب�أ�ساليب تدري�سها ،واال�ستعانة بالو�سائل
و�إيجاد احللول الناجعة لها ،والعمل على تي�سري تعليمها وتع ّلمها
ّ
احلديثة لتعزيز املهارات اللغوية لدى �أبنائها ،فيما يكتبون ويقر�ؤون ويتحدثون ويتعاملون ،يف منا�شط حياتهم
الوظيف ّية والثقاف ّية والأدب ّية والعلم ّية والتعليم ّية.

املوسم الثقايف األول عام 1983م
•موضوعه :العمل املجمعي

ا�شتمل املو�سم الثقايف الأول على ندوتني ،و�سبع محا�ضرات ،كما ي�أتي:
أو ًال :الندوة األوىل :جتربة جممع اللغة العرب ّية الأردين يف تعريب التعليم العلمي اجلامعي.

و�شارك فيها :الدكتور عبدالكرمي خليفة ،والدكتور ا�سحق الفرحان ،والدكتور همام غ�صيب.
-

املحا�ضرة الأولى :م�شاركة املغرب يف احل�ضارة الإ�سالم ّية ،للأ�ستاذ عبداهلل كنون من املغرب.
املحا�ضرة الثانية :ت�صنيف العلوم عند العرب ،للدكتور �إح�سان عبا�س.
املحا�ضرة الثالثة :جتربتي مع الرتاث العربي ،للأ�ستاذ عبدال�سالم هارون.
املحا�ضرة الرابعة :املعجم العربي والتعريب ،للأ�ستاذ ح�سن الكرمي.
ثاني ًا :الندوة الثانية :اللغة العربية يف مواكبة النه�ضة احلديثة .

و�شارك فيها كل من :الدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،والأ�ستاذ عبدالرحمن ب�شناق ،والدكتور محمود
�إبراهيم.
 املحا�ضرة اخلام�سة :جمتمعنا واحل�ضارة املعا�صرة ،لل�شيخ �إبراهيم القطان. املحا�ضرة ال�ساد�سة :املعاجم العربية القدمية ،للدكتور ابراهيم ال�سامرائي. -املحا�ضرة ال�سابعة :حول املعجم العربي احلديث ،للأ�ستاذ �أحمد �شفيق اخلطيب .
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•موضوعه :التعريب وتيسري النحو.

وقد �ألقيت فيه �أربع محا�ضرات ،وعقدت ندوة واحدة ،كما ي�أتي:
-

املحا�ضرة الأولى :جتارب يف التعريب ،للدكتور محمود اجلليلي.
املحا�ضرة الثانية :محاوالت تي�سري النحو التعليمي قدمي ًا وحديث ًا ،للدكتور �شوقي �ضيف.
املحا�ضرة الثالثة :تعريب العلوم الطب ّية ،للدكتور محمد هيثم اخلياط.
املحا�ضرة الرابعة :تكنولوجيا اللغة و الرتاث العربي اللغوي الأ�صيل ،للدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح.
ندوة هذا املو�سم :دور املجامع اللغوية يف احلياة العلمية والعربية املعا�صرة:

�شارك فيها كل من :الدكتور عبدالكرمي خليفة ،والدكتور ا�سحق الفرحان ،والدكتور محمد �أحمد
�سليمان.
املوسم الثقايف الثالث عام 1985م
•موضوعه :الرتاث العربي اإلسالمي العلمي والفني.

وقد �ألقيت فيه �أربع محا�ضرات ،وعقدت ندوة واحدة ،وفق التف�صيل الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :علم الفلك عند العرب ،للدكتور عبدالرحيم بدر.
املحا�ضرة الثانية :العمارة الإ�سالمية وتخطيط املدن ،للمهند�س الدكتور رزق �شعبان.
املحا�ضرة الثالثة :الريا�ضيات عند العرب ،للمرحوم الدكتور �أحمد �سعيدان.
املحا�ضرة الرابعة :بني العبادي والرازي يف تاريخ تراث العلوم الطبية وم�صطلحاتها ،للدكتور �سامي خلف
حمارنه
ندوة هذا املو�سم  :دور الرتاث العربي يف نه�ضتنا احلديثه :

و���ش��ارك فيها الدكتور عبدالكرمي خليفة ،بكلمه بعنوان :تعقيب ح��ول ال�ت�راث العلمي العربي،
والدكتور عبداملجيد ن�صري بكلمة عنوانها :درو���س ع�صريه من تراثنا العربي ،واملرحوم الدكتور
عادل جرار بكلمة عنوانها :من وحي الرتاث العلمي العربي.

املوسم الثقايف الرابع عام 1986م
•موضوعه  :تعريب العلوم التطبيقية واالنسانية

�ألقيت يف هذا املو�سم ثالث محا�ضرات ،وعقدت ندوتان ،وفيما يلي بيان مو�ضوعاتها و�أ�سماء من حتدث
يف كل منها:
 املحا�ضرة الأولى :دور احلا�سوب يف تعريب العلوم ،للدكتور محمود مختار. املحا�ضرة الثانيه :الرتكيب والأن�ساب يف علم الفالحه عند العرب ،للدكتور محمد زهري البابا. -الندوة الأولى :تعريب علم الزراعة يف الوطن العربي بني الواقع والتطلع.

�أدار الندوة :الأ�ستاذ رئي�س املجمع ،وحتدث فيها كل من :الدكتور عبداللطيف عربيات ،والدكتور
�سليمان عربيات ،والدكتور محمد علي حمي�ض ،والدكتور عبداهلل جرادات.

 املحا�ضرة الثالثة :دور ع�ضو هيئة التدري�س يف تعريب التعليم العلمي اجلامعي ،للدكتور �إح�سان عبا�س . -الندوة الثانية :تعريب العلوم الإن�سانية يف اجلامعات العربية.

�أدارها الدكتور عبدالكرمي خليفة ،رئي�س املجمع ،وحتدث فيها كل من :الدكتور محمود �إبراهيم،
والدكتور محمد �صقر ،والدكتور �إبراهيم زيد الكيالين ،والدكتور عمر ال�شيخ .

املوسم الثقايف الخامس عام 1987م
•موضوعه  :مدى اإلفادة من التقنيات الحديثة يف تطوير أساليب تدريس اللغة العربية
ومناهج البحث فيها

وقد ا�شتمل على �أربع محا�ضرات وندوة واحدة ،وفق التف�صيل الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :التقنيات احلديثة واللغة العربية ،للأ�ستاذ ظافر ال�صواف.
املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية يف مواجهة اللغات الأجنبية ،للأ�ستاذ �أنور اجلندي.
املحا�ضرة الثالثة :امل�شايف والتمري�ض يف الرتاث الطبي الإ�سالمي ،للدكتور �أكرم الدجاين.
املحا�ضرة الرابعة :كتابة التاريخ عند العرب،املنهج والفكر ،للدكتور عبدالعزيز الدوري.
ندوة هذا املو�سم :دور و�سائل الإعالم يف �إ�شاعة اللغة العربية الف�صيحة

�أدارها الدكتور محمود �إبراهيم ،و�شارك فيها الأ�ستاذ �أحمد العناين.
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•موضوعه :اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العام والعالي يف الوطن العربي

وقد ا�شتمل هذا املو�سم على ثالث محا�ضرات وندوة واحدة ،وفق التف�صيل الآتي:
 املحا�ضرة الأول��ى :اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام والتعليم العايل وو�سائل النهو�ض بها يف م�صر،للأ�ستاذ محمود حافظ.
 ن��دوة هذا املو�سم :عنوانها� :أثر اللغة الأجنبية يف اللغة العربية يف مراحل التعليم� ،أداره��ا الدكتور ن�صرتعبدالرحمن.

و�شارك فيها :الدكتور زكريا �أبو حمدية الذي حتدث عن الدرا�سات التجريبية عن �أثر اللغة الأجنبية
يف اللغة القومية ،والدكتور محمد �أحمد عمايرة الذي حتدث عن ال�سن املنا�سبة لتعليم اللغة الثانية،
والدكتور ن�صرت عبدالرحمن الذي حتدث عن �أثر اللغة الأجنبية يف اللغة العربية يف مرحلة التعليم
العام ،والدكتور محمد �أم�ين ع��واد ال��ذي حتدث عن �أث��ر اللغة الأجنبية يف اللغة العربية يف مرحلة
التعليم اجلامعي.

 املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام واجلامعي و�أ�ساليب النهو�ض بها يف الأردن ،للدكتورمحمود �إبراهيم.
 املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية يف م�ؤ�س�سات التعليم العام والعايل و�أ�ساليب النهو�ض بها يف اجلزائر ،للأ�ستاذمولود قا�سم نايت بلقا�سم.
املوسم الثقايف السابع عام 1989م
•موضوعه :تعريب العلوم الصحيـّة

وقد ا�شتمل املو�سم على ثالث محا�ضرات وندوة واحدة ،وفق التف�صيل الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :امل�صطلحات الطبية املوحدة ونظرية ال�ضرورة العلمية ،حديث يف املنهج والتطبيق ،للدكتور
محمد هيثم اخلياط.
املحا�ضرة الثانية :جتربة كلية طب الأزهر يف تعريب العلوم ال�صحية ،للدكتور �سامل جنم.
املحا�ضرة الثالثة :تعريب العلوم ال�صح ّية �ضرورة ح�ضارية ،للدكتور �أحمد �شيخ ال�سروج ّية.
ندوة هذا املو�سم :تعريب العلوم ال�صح ّية:

�أدارها الدكتور �سميح �أبو الراغب نيابة عن الدكتور ح�سن خري�س ،و�ألقى عنه كلمة االفتتاح و�شارك
فيها :الدكتور �سميح �أبو الراغب الذي حتدث عن دور �أع�ضاء هيئة التدري�س يف التعريب ويف تدري�س
العلوم ال�صحية باللغة العربية ،والدكتور ح�سام الدين اجل��راح الذي حتدث عن معوقات يف تعريب
الطبي.
العلوم الطب ّية وال�صح ّية ،والدكتور محمود تقي الدين الذي حتدث عن تعريب امل�صطلح
ّ

املوسم الثقايف الثامن عام 1990م
•موضوعه :تعريب العلوم الهندسيـّة والتقنية

وقد ا�شتمل هذا املو�سم على �أربع محا�ضرات وندوة واحدة ،كما ي�أتي:
-

املحا�ضرة الأولى :العلوم واملعارف الهند�سية يف احل�ضارة الإ�سالمية ،للدكتور جالل �شوقي �أحمد �شوقي.
املحا�ضرة الثانية :التجربة ال�سورية يف تعريب العلوم الهند�سية ،للدكتور وجيه ال�سمان.
املحا�ضرة الثالثة :تعريب امل�صطلحات الهند�سية ،الواقع وامل�ستقبل ،للدكتور جميل املالئكة.
املحا�ضرة الرابعة :املجامع العربية واحلا�سوب ،للدكتور نبيل علي.
ندوة هذا املو�سم :لغة املهن الهند�سية

�أدارها :الدكتور �إبراهيم بدران ،و�شارك فيها كل من :الدكتور ع�صام زعبالوي ،والدكتور يو�سف
�صيام ،واملهند�س حامت غنيم.

املوسم الثقايف التاسع عام 1991م
•موضوعه :تعريب التعليم الجامعي يف األردن ضرورة قومية وتنموية

ا�شتمل هذا املو�سم على ثالث محا�ضرات وندوتني ،وفق الآتي:
 املحا�ضرة الأولى :التعريب �ضرورة تنموية ،للدكتور عبداملجيد ن�صري. -الندوة الأولى :واقع التعريب يف اجلامعات الأردنية ،و�ألقيت فيها كلمات لكل من:

الدكتور عو�ض خليفات ،والدكتور همام غ�صيب ،والدكتور �أكرم الرو�سان ،والدكتور قا�سم الزعبي،
والدكتور �سليمان الطراونة.

 املحا�ضرة الثانية :دور املجمع العلمي العراقي يف و�ضع امل�صطلحات ،للدكتور �أحمد مطلوب. -الندوة الثانية :دور امل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية والعلمية والإعالمية يف التعريب ،و�ألقيت فيها كلمات لكل من:

الدكتور عبدالكرمي خليفة ،والدكتور عبداللطيف عربيات ،والدكتور �سعيد التل ،والدكتور محمود
ال�سمرة.

 -املحا�ضرة الثالثة :التعريب ووحدة الأمة ،للدكتور �إبراهيم زيد الكيالين.
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املوسم الثقايف العاشر عام 1992م
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• موضوعه :اللغة العربية ودورها يف تأكيد هوية األمة العربية ووحدتها

وا�شتمل هذا املو�سم على محا�ضرتني وندوتني ،وفق الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :هوية الأمة العربية الإ�سالمية يف مواجهة التحدي لعقيدتها وقيمها ،للدكتور عدنان زرزور
من جامعة قطر.
الندوة الأولى :بعنوان :هوية الأمة العربية الإ�سالمية يف مواجهة التحدي العلمي والتقنيات احلديثة� ،أدارها
الدكتور محمد حمدان ،ع�ضو املجمع ،و�شارك فيها الدكتور عبداملجيد ن�صري ،والدكتور همام غ�صيب.
املحا�ضرة الثانية :بعنوان :هوية الأم��ة العربية الإ�سالمية يف مواجهة التحدي الإعالمي ،للدكتور محمد
ال�صرايرة من جامعة الريموك.
الندوة الثانية :بعنوان :هوية الأمة العربية الإ�سالمية يف مواجهة التحديات ال�سيا�سية والثقافية واحل�ضارية،

�أداره��ا الدكتور عبدالكرمي خليفة ،رئي�س املجمع و�شارك فيها :الدكتور �إ�سحق الفرحان والدكتور
عبدالعزيز الدوري والدكتور �إبراهيم زيد الكيالين.

املوسم الثقايف الحادي عشر عام 1993م
•موضوعه :دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي ونهضة األمة العربيـّة

ا�شتمل هذا املو�سم على محا�ضرتني وندوة واحدة ،وفق التف�صيل الآتي:

 املحا�ضرة الأولى :بعنوان :دور اللغة العربية يف توحيد الأمة العربية ونه�ضتها ،للدكتور عبدالعزيز الدوري،ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين.
 املحا�ضرة الثانية :بعنوان :دور امل�صطلحات العلمية الرتاثية يف عملية التعريب املعا�صرة ،للدكتور محمدال�سوي�سي ،من تون�س.
 -ندوة هذا املو�سم :بعنوان :اللغة العربية يف اجلامعات العربية ،واقع ًا وطموح ًا،

�أداره���ا الدكتور عبدالكرمي خليفة ،و�شارك فيها :الدكتور محمد عدنان البخيت ،والدكتور �سعد
حجازي ،والدكتور ب�شري اخل�ضرا.

املوسم الثقايف الثاني عشر عام 1994م
•موضوعه :منهجية وضع املصطلح العربي قديم ًا وحديث ًا

ا�شتمل هذا املو�سم على مقدمة و�ست محا�ضرات:
-

املقدمة :طواف حول الإ�سالم عقيدة و�شريعة حياة ،للأ�ستاذ محمد بهجت الأثري.
املحا�ضرة الأولى بعنوان :مناهج الفقهاء وعلماء الأ�صول يف ا�صطفاء م�صطلحاتهم العلمية ،للدكتور محمد
فتحي الدريني.
املحا�ضرة الثانية بعنوان :و�ضع امل�صطلح العربي يف الفل�سفة وعلم الكالم ،للدكتور ح�سن حنفي.
املحا�ضرة الثالثة بعنوان :و�ضع امل�صطلح العربي يف الرتاث العلمي للطب وال�صيدلة والنبات ،للدكتور محمد
�صاحلية.
املحا�ضرة الرابعة بعنوان :نحو منهجية موحدة لو�ضع امل�صطلح العربي احلديث ،للدكتور محمد هيثم اخلياط.
املحا�ضرة اخلام�سة بعنوان :و�ضع امل�صطلح العربي يف النحو وال�صرف ،للدكتور متام ح�سان.
املحا�ضرة ال�ساد�سة ،وقد ت�ضمنت مو�ضوعني :و�ضع امل�صطلح العربي يف البالغة والنقد والعرو�ض ،للدكتور
�أحمد مطلوب ،والأمثال وتبادلها يف اللغتني العربية والفار�سية ،للدكتور فريوز حريرجي.
املوسم الثقايف الثالث عشر عام 1995م
•موضوعه :الهوية العربية اإلسالميـّة يف فلسطني تحت االحتالل

ا�شتمل هذا املو�سم على خم�س محا�ضرات ،هي:
-

املحا�ضرة الأولى :امل�ؤ�س�سات الثقافية العربية (اجلمعيات والنوادي وال�صحافة والأفالم� ..إلخ) يف فل�سطني
حتت االحتالل اليهودي 1994 -1948م ،للدكتور تي�سري جبارة.
املحا�ضرة الثانية :االقت�صاد العربي الفل�سطيني حتت االحتالل اليهودي 1994 -1948م ،للدكتور عبدالفتاح
�أبو �شكر.
املحا�ضرة الثالثة :طم�س املعامل العربية والإ�سالمية وتهويدها يف فل�سطني حتت االحتالل اليهودي -1948
1994م ،للدكتور ح�سن عبدالقادر �صالح.
املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية يف التعليم العام العايل يف فل�سطني حتت االحتالل اليهودي من � 1948إلى
1994م ،للدكتور ناجي عبداجلبار.
املحا�ضرة اخلام�سة :املناهج والكتب املدر�سية يف املدار�س العربية يف فل�سطني حتت االحتالل اليهودي �1948إلى
1994م ،للدكتور عبداللطيف الربغوثي.
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املوسم الثقايف الرابع عشر عام 1996م
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•موضوعه :الحاسوب يف خدمة اللغة العربية

ا�شتمل هذا املو�سم على �ست محا�ضرات ،هي:
 املحا�ضرة الأولى :اللغة والثقافة العربية يف ع�صر �إنرتنيت ،للدكتور خلدون طبازة والأ�ستاذ جهاد عبداهلل. املحا�ضرة الثانية :املعاجم العلمية العربية املخت�صة ودور احلا�سوب ،للدكتور �إبراهيم بن مراد. املحا�ضرة الثالثة :التحليل ال�صريف للغة العربية با�ستخدام احلا�سوب ،للأ�ستاذ م�أمون احلطاب ،والأ�ستاذح�سان عبداملنان.
 املحا�ضرة الرابعة :التقنيات احلديثة و�آفاقية العربية ،للمهند�س �إ�سحق علي حبيبي. املحا�ضرة اخلام�سة :احلا�سوب والنحو العربي ،للدكتور نبيل علي.	املحا�ضرة ال�ساد�سة :احلروف العربية واحلا�سوب ،للدكتور محمد زكي محمد خ�ضر .املوسم الثقايف الخامس عشر عام 1997م
•موضوعه :اللغة العربية وتجارب التعريب يف الوطن العربي

ا�شتمل هذا املو�سم على �ست محا�ضرات ،كما يلي:
 املحا�ضرة الأولى :اللغة العربية والتعريب العلمي يف �سورية يف احلا�ضر ،ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا وحلول،-

للدكتور غدير �إبراهيم زيزفون.
املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية والتعريب العلمي يف الأردن يف احلا�ضر ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا وحلول،
للدكتور عادل جرار.
املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية والتعريب العلمي يف العراق يف احلا�ضر ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا وحلول،
للدكتور جميل املالئكة.
املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية والتعريب العلمي يف تون�س يف احلا�ضر ،ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا وحلول،
للدكتور �أنور اجلراية.
املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية والتعريب العلمي يف ال�سودان يف احلا�ضر ،ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا
وحلول ،للدكتور دفع اهلل الرتابي.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :وقد ت�ضمنت مو�ضوعني:
اللغة العربية والتعريب العلمي يف م�صر يف احلا�ضر ونظرة �إلى امل�ستقبل ،ق�ضايا وحلول ،للدكتور عبداحلافظ
حلمي محمد.
واملوا�صفات امل�صطلحية وتطبيقاتها يف اللغة العربية ،للأ�ستاذ �أحمد �شفيق اخلطيب.

املوسم الثقايف السادس عشر عام 1998م
•موضوعه :تيسري كتاب اللغة العربيـّة

ا�شتمل هذا املو�سم على �ست محا�ضرات ،كانت كما ي�أتي:
-

املحا�ضرة الأولى� :أ�سا�سيات النحو العربي وتي�سري تع ّلمه ،للدكتور متام ح�سان.
املحا�ضرة الثانية� :أ�سا�سيات ال�صرف العربي الكت�ساب اللغة ال�سليمة ،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ،ع�ضو جممع
اللغة العرب ّية الأردين.
املحا�ضرة الثالثة :تي�سري تعلم اخلط العربي ،للأ�ستاذ يو�سف ذنون من العراق.
املحا�ضرة الرابعة :اللغة العرب ّية الريا�ضية :من �أين بد�أت وكيف ن�ش�أت؟ للدكتور ر�شدي را�شد من باري�س.
املحا�ضرة اخلام�سة :تي�سري تعلم اللغة العرب ّية قراءة وا�ستيعاب ًا وتعبري ًا ،للدكتور محمود ال�س ّيد من �سورية.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :تي�سري تع ّلم االمالء والرتقيم ،للأ�ستاذ عدنان الدليمي من العراق.

املوسم الثقايف السابع عشر ،عام 1999م
•موضوعه :تقويم خطط أقسام اللغة العربية يف الجامعات العربيـّة أكاديمي ًا وعلميـّا

وقد ا�شتمل على �أربع محا�ضرات:
-

املحا�ضرة الأولى :تقومي خطط �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات امل�صرية� ،أكادميي ًا وعملي ًا ،للدكتور محمود
فهمي حجازي.
املحا�ضرة الثانية :تقومي خطط �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية� ،أكادميي ًا وعملي ًا ،للدكتور عبداجلليل
عبداملهدي.
املحا�ضرة الثالثة :تقومي خطط �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات ال�سورية� ،أكادميي ًا وعملي ًا ،للدكتور محمود
ال�سيد.
املحا�ضرة الرابعة :تقومي خطط �أق�سام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية� ،أكادميي ًا وعملي ًا ،للدكتور �أحمد
مطلوب.
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•موضوعه :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف الوطن العربي

وقد ا�شتمل على �ست محا�ضرات:
	املحا�ضرة الأولى :تعليم اللغة العربية يف دول اخلليج مع درا�سة حالة لواقع تعليم اللغة العربية يف اململكةالعربية ال�سعودية ،للدكتور علي بن محمد التويجري.
 املحا�ضرة الثانية :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية العربية ال�سورية ،درا�سةوتقومي ،للدكتور فرح �سليمان املطلق.
 املحا�ضرة الثالثة :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اململكة الأردنية الها�شمية ،درا�سة وتقومي،للدكتور �إ�سماعيل عمايرة.
 املحا�ضرة الرابعة :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف جمهورية م�صر العربية ،درا�سة وتقومي،للدكتور محمود كامل الناقة.
 املحا�ضرة اخلام�سة :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية التون�سية ،درا�سة وتقومي،للدكتور �أحمد العايد.
 املحا�ضرة ال�ساد�سة :تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف جمهورية العراق ،درا�سة وتقومي ،للدكتورعبدالعزيز الب�سام.
املوسم الثقايف التاسع عشر عام 2001م
•موضوعه :التحديات التي تواجه اللغة العربيـّة يف القرن الحادي والعشرين

وقد ا�شتمل على �ست محا�ضرات:
-

املحا�ضرة الأولى :حو�سبة الرتاث العربي ،للدكتور علي حلمي مو�سى.
املحا�ضرة الثانية :املعاجلة الآلية للغة العربية بني الواقع والتحديات ،للمهند�س عالء الدين �صالح
العجماوي.
املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية وحتديات العوملة ،للدكتور نبيل علي.
املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية والرتجمة الآلية ،للدكتور محمد ال�صرايرة.
املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية و�شبكة املعلومات ،الإنرتنت ،للدكتور عبداملجيد بن حمادو.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :احلرف العربي واحلو�سبة ،للدكتور محمد خ�ضر.

املوسم الثقايف العشرون عام 2002م
•موضوعه :احرتام اللغة العربية والعناية بها ضرورة وطنية وقومية

وقد ا�شتملت على خم�س محا�ضرات كانت كما يلي:
 املحا�ضرة الأولى :اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية امل�شكالت واحللول ،للدكتور عادل جرار. املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية يف الق�ضاء الأردين امل�شكالت واحللول ،للمحامي الأ�ستاذ فاروق الكيالين. املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية يف التعليم العام يف الأردن امل�شكالت واحللول ،للدكتور �سمري �ستيتية. املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات ال�صناعية والتجارية يف الأردن امل�شكالت واحللول ،للمحاميالأ�ستاذ �سامل علي �سامل اجلعفري.
 املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية يف الت�شريعات والقوانني العربية ،للمحامي الدكتور محمد �أبو ح�سان.املوسم الثقايف الحادي والعشرون عام 2003م
•موضوعه :التحديات التي تواجه اللغة العربية يف االستعمال ،والتدريس ،واللغات
األجنبية والتحديات الذاتية يف قواعدها من نحو وصرف وتحديات اإلذاعة والتلفزيون
يف الوطن العربي

ا�شتمل املو�سم على �ست محا�ضرات كانت كما ي�أتي:
-

املحا�ضرةالأولى :اللغة العربية يف الإذاعة والتلفاز والف�ضائيات يف اململكة املغربية درا�سة حتليلية ونقد،
للدكتور محمد طالل .
املحا�ضرة الثانية :الرمز العربي العلمي -مبتكر اللغة وامل�صطلح والرمز والتطوير واحلا�سوب ،للدكتور علي
املر.
املحا�ضرة الثالثة :الأخطاء اللغوية يف الإعالم العربي ،للدكتور داود عبده.
املحا�ضرة الرابعة :التحديات الداخلية التي تواجه اللغة العربية يف الع�صر احلديث من حيث نحوها و�صرفها
و�إمال�ؤها ،للدكتور جعفر عبابنة .
املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية يف الإذاع��ة والتلفاز والف�ضائيات يف جمهورية م�صر العربية درا�سة
حتليلية ونقد ،للأ�ستاذ فاروق �شو�شة.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :اللغة العربية يف الإذاعة والتلفاز والف�ضائيات يف لبنان -درا�سة حتليلية ونقد ،للدكتور
�سامل املعو�ش .

77

املوسم الثقايف الثاني والعشرون عام 2004م
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•موضوعه :فنون اللغة العربيـّة وتحديات العصر

ا�شتمل املو�سم على خم�س محا�ضرات كانت كما ي�أتي:
-

املحا�ضرة الأولى :ق�ضايا الكتابة العربية :الإمالء وال�شكل واخلط ،للدكتور عبدالفتاح احلموز.
املحا�ضرة الثانية :فن التعبري الكتابي ودوره يف املراكز الوظيفية يف احلياة العامة ،للدكتور عبدالكرمي الأ�شرت.
املحا�ضرة الثالثة :فن التعبري ال�شفهي «املحادثة» باللغة العربية ودوره يف املنا�شط اللغوية التي يحتاج �إليها
الإن�سان العربي يف حياته ،للدكتور عبدال�سالم امل�س ّدي.
املحا�ضرة الرابعة :النحو العربي ودوره يف تدري�س اللغة العربية وفهم نظامها ،للدكتور علي �أحمد مدكور.
املحا�ضرة اخلام�سة :فهم امل�سموع وفهم املقروء ،للدكتور داود عبده.
املوسم الثقايف الثالث والعشرون عام 2005م
•موضوعه :اللغة العربيـّة يف القرن الحادي والعشرين يف مؤسساتنا التعليمية:
«الواقع والتحديات يف املستقبل

وا�شتمل املو�سم على �ست محا�ضرات كانت كما ي�أتي.
 املحا�ضرة الأولى :اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة الأردنية الها�شمية،الواقع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور �سليمان الطراونة.
 املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اململكة العربية ال�سعودية،الواقع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور مرزوق بن �صنيتان بن تنباك.
 املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف جمهورية م�صر العربية،الواقع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور محمد ح�سن عبد العزيز.
 املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية يف القرن احل��ادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف فل�سطني ،الواقعوالتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور محمد جواد النوري.
 املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اجلمهورية اللبنانية،الواقع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور يا�سني الأيوبي.
 املحا�ضرة ال�ساد�سة :اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين يف امل�ؤ�س�سات التعليمية يف اجلمهورية اجلزائرية،الواقع والتحديات وا�ست�شراف امل�ستقبل ،للدكتور عبدامللك مرتا�ض.

املوسم الثقايف الرابع والعشرون عام 2006م
•موضوعه :تيسري العربيـّة ومواكبة العصر

ا�شتمل املو�سم على �أربع محا�ضرات ،هي:
-

املحا�ضرة الأولى :جتربة دار حو�سبة الن�ص العربي يف معاجلة الن�ص العربي حا�سوبي ًا ،للأ�ستاذ م�أمون حطاب.
املحا�ضرة الثانية :التجربة الأردنية يف تعليم اللغة العربية حا�سوبي ًا ،للدكتور فواز جرادات.
املحا�ضرة الثالثة :الفجوة الرقمية يف اللغة العربية ،للدكتور عبداملجيد ن�صري.
املحا�ضرة الرابعة :حو�سبة العربية :نحو لغة قادرة على التغيري ،للدكتورة عالية �صالح.
املوسم الثقايف الخامس والعشرون عام 2007م
•موضوعه :مجمع اللغة العربيـّة وإنجازاته وأهدافه وتطلعاته املستقبلية

ا�شتمل املو�سم على خم�س محا�ضرات ،وندوتني ،وفق التف�صيل الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :جممع اللغة العربية الأردين ،ن�ش�أته و�أهدافه وفل�سفته ،للدكتور عبداللطيف عربيات.
املحا�ضرة الثانية :املوا�سم الثقافية ملجمع اللغة العربية الأردين و�أهميتها يف معاجلة الق�ضايا اللغوية ،نحو ًا
و�صرف ًا وكتابة ،للدكتور جعفر عبابنة.
املحا�ضرة الثالثة :الرتاث العلمي العربي الإ�سالمي يف املوا�سم الثقافية ملجمع اللغة العربية الأردين درا�سة
وحتليل ،للدكتور عبداملجيد ن�صري.
املحا�ضرة ال��راب��ع��ة :املوا�سم الثقافية ملجمع اللغة العربية الأردين و�أهميتها يف معاجلة التحديات التقنية
واحلا�سوبية التي تواجه اللغة العربية ،للدكتور محمد احلاج ح�سن.
املحا�ضرة اخلام�سة :جتربة جممع اللغة العربية الأردين يف تعريب التعليم اجلامعي :الإجنازات وال�صعوبات
والتحديات ،للدكتور همام غ�صيب.
الندوة الأولى :اللغة العربية وهوية الأمة يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الأردن� ،أدارها:

الدكتور �إ�سحق فرحان .و�شارك فيها :الدكتور �إبراهيم زيد الكيالين ،والدكتور عيد دحيات ،والدكتور
عودة �أبو عودة.

 الندوة الثانية :الر�ؤى امل�ستقبلية ملجمع اللغة العربية الأردين مبنا�سبة مرور ثالثني عام ًا على ت�أ�سي�سه� ،أدارها:الدكتور عبدالكرمي خليفة.
و�شارك فيها :الدكتور يو�سف بكار ،واعتذر ع�ضوان �آخران عن عدم امل�شاركة لظروف خا�صة مفاجئة.
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•موضوعه :اللغة العربيـّة والتقنيات الحديثة

وقد ا�شتمل املو�سم على خم�س محا�ضرات ،هي:
-

املحا�ضرة الأولى :ال�سّ يا�سات العرب ّية جتاه اللُّغة العرب ّية يف ع�صر العوملة ،لل ّدكتور عبداهلل واثق �شهيد.
التجمة الآل ّية للُّغة العرب ّية /ق�ضايا وحلول ،للأ�ستاذ م�أمون ّ
املحا�ضرة الثانية :رّ
احلطاب.
املحا�ضرة الثالثة :بناء الأجهزة احلديثة وفق خ�صائ�ص ال ّلغة العرب ّية ،لل ّدكتور مح ّمد ّ
بطاز.
املحا�ضرة الرابعة :اللُّغة العرب ّية وال�شّ بكة العنكبوت ّية :ق�ضايا وحلول ،لل ّدكتور �أحمد حيا�صات.
املحا�ضرة اخلام�سة :اللُّغة العرب ّية يف لغة الهاتف املحمول :ق�ضايا وحلول ،للدكتور ف ّواز �أحمد الزّغول
وال�سّ ّيد جناح حبا�شنة.
و�أ�ضيف �إلى �أعمال هذا املو�سم َب ْحثٌ َ�ض ْي ٌف ،مو�ضوعه �شديد االخت�صا�ص ب�ش�ؤون اللغة العرب ّية وهوية الأمة،
هو :بحث ال ّلغة العرب ّية وهُ و ّية الأ ّمة يف م�ؤ�سّ �سات التّعليم العا ّم والعايل يف دولة الإمارات العرب ّية املتّحدة،
للدكتورة لطيفة �إبراهيم ال ّن ّجار.
املوسم الثقايف السابع والعشرون عام 2009م
•موضوعه :اللغة العربيـّة يف املؤسسات األردنية واقعها وسبل النهوض بها

عقد هذا املو�سم بني  27و  ،2009/10/29ور�سمت له �أربعة محاور ،يدور كل منها على مو�ضوع معني،
و�ألقيت يف كل محور عدة محا�ضرات ،وفق التف�صيل الآتي:
املحور الأول :الرتجمة والتعريب و�أهميتهما يف التنمية اللغوية واحل�ضارية للمجتمع الأردين:
 املحا�ضرة الأولى :الرتجمة طريق �إلى امل�ستقبل ،لل ّدكتور محمد ع�صفور. املحا�ضرة الثانية :اجتياز امتحان الكفاءة باللغة العربية ٌ�شرط للتعيني يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة،
للدكتور عبداهلل زيد الكيالين.
 -املحا�ضرة الثالثة :دور التخطيط اللغوي يف خدمة اللغة العربية والنهو�ض بها ،للدكتور فواز عبداحلق.

املحور الثاين :اللغة العربية يف التعليم العام ،واقعها و�سبل النهو�ض بها:

 املحا�ضرة الأولى :من مهارات االت�صال �إلى جماليات الأدب ،درا�سة يف الن�صو�ص الأدبية للمرحلة الثانويةيف املناهج الأردنية ،للدكتور محمد بالل اجليو�سي.
 املحا�ضرة الثانية :معلم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام ،الواقع و�سبل النهو�ض ب�أدائه الرتبويللدكتور عودة �أبو عودة.

-

املحا�ضرة الثالثة� :أ�ساليب تعليم اللغة العربية وو�سائلها يف التعليم العام ،واقعها و�سبل النهو�ض بها ،للدكتور
�أمني الكخن.
املحا�ضرة الرابعة :امل�ستوى اللغوي يف تعليم مناهج املواد العلمية املدر�سية ،واقعه و�سبل النهو�ض به (منهاج
فيزياء ال�صف العا�شر ،منوذج ًا) ،للدكتور منري �شطناوي.
املحا�ضرة اخلام�سة :برامج �إعداد معلمي اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها،
للدكتورة خلود العمو�ش.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :تدري�س اللغات الأجنبية يف التعليم العام و�أثره يف تعليم اللغة العربية ،الواقع و�سبل النهو�ض،
للدكتور عبداهلل عويدات.

-

املحا�ضرة الأولى :تعريب التعليم اجلامعي ،اجلامعة الأردنية منوذج ًا ،لل ّدكتور حميد احلاج.
املحا�ضرة الثانية :خطط اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية ،الواقع و�آف��اق التطور ،للدكتور عبداحلميد
الأقط�ش.
املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية العامة متطلب جامعي يف اجلامعات الأردنية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها،
للدكتور زياد الزعبي.
املحا�ضرة الرابعة :الر�سائل اجلامعية بني الواقع وامل�أمول ،ق�سم اللغة العربية ،جامعة الريموك منوذج ًا ،للدكتور
فوزي ال�شايب.
املحا�ضرة اخلام�سة :اللغة العربية يف كليات احلقوق الأردنية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها ،للدكتور كامل ال�سعيد.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :الل�سانيات احلديثة يف اجلامعات الأردنية و�أثرها يف تنمية اللغة العربية ومعاجلة ق�ضاياها،
الواقع و�سبل النهو�ض ،للدكتور �سمري ا�ستيتية.

-

املحور الثالث :اللغة العربية يف التعليم اجلامعي يف اجلامعات الأردنيـة ،واقعهـا و�سبل النهو�ض بها:

-

املحور الرابع :اللغة العربية يف امل�ؤ�س�سات الإعالمية والر�سمية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها:
 املحا�ضرة الأولى :اللغة العربية يف ال�شبكة العنكبوتية العاملية يف امل�ؤ�س�سات الأردنية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها،لل ّدكتور رائد عكا�شة.
 املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية يف برامج الأطفال يف م�ؤ�س�سات الإعالم الأردنية ،واقعها و�سبل النهو�ض بها،للدكتور نا�صر �شبانة.
 املحا�ضرة الثالثة :اللغة العربية يف ال�صحف اليومية والأ�سبوعية يف الأردن ،واقعها و�سبل النهو�ض بها ،للدكتورخالد جرب.
 املحا�ضرة الرابعة :اللغة العربية يف الدواوين واملخاطبات واملرا�سالت يف امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة يف الأردن،واقعها و�سبل النهو�ض بها ،للدكتور �سمري الدروبي.
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•موضوعه :اللغة العربية يف املرحلة األساسيـّة للصفوف األربعة األوىل

عقد هذا املو�سم بني  26و  ،2010/11/28ور�سمت له �سبعة محاور� ،ألقيت يف مو�ضوع كل محور منها عدة
محا�ضرات ،وفق التف�صيل الآتي:

املحور الأول :منهاج اللغة العربية يف مرحلة ما قبل املدر�سة:
-

املحا�ضرة الأولى :مرحلة ما قبل املدر�سة و�أهميتها يف اكت�ساب املهارات اللغوية ،لل ّدكتور �إبراهيم املومني.
املحا�ضرة الثانية :منهاج اللغة العرب ّية يف مرحلة ما قبل املدر�سة :الواقع وامل�أمول ،للدكتور فايز ال�سعودي
والدكتور عبداهلل مانع.
املحا�ضرة الثالثة :املعلم يف ريا�ض الأطفال يف الأردن (ت�أهيله ومعايري اختياره) :الواقع وامل�أمول ،للدكتور
�سامي املحا�سي�س.
املحا�ضرة الرابعة :الأ�ساليب والو�سائل التعليمية يف ريا�ض الأطفال يف الأردن ،لل�سيدة زينات الكرمي.
املحا�ضرة اخلام�سة :التقومي وو�سائله يف مرحلة ما قبل املدر�سة يف الأردن :الواقع وامل�أمول ،للدكتور �سمري
ا�ستيتية.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :البيئة التعليمية يف مرحلة ما قبل املدر�سة يف الأردن :الواقع وامل�أمول ،لل�سيدة �ساهرة
النابل�سي.

املحور الثاين :مناهج اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن:

 املحا�ضرة الأولى� :أهداف التعليم والتع ّلم مع الرتكيز على تعليم االجتاهات والقيم وتعلمها ،للدكتور محمداحلاج خليل.
	املحا�ضرة الثانية :الكتاب املدر�سي للغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى :مادته وتدريباته و�أمناطه اللغوية،وموا�صفات �إخراجه ،للدكتور �صالح اخلاليلة.

املحور الثالث :املهارات اللغوية لطلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي:
-

املحا�ضرة الأولى :مدى وعي معلمي اللغة العربية يف ال�صفوف الأولى ملفهوم القراءة ومبادئ تعلمها وتعليمها،
ومدى ممار�ستهم لها يف مواقف التعليم ،لل ّدكتور حمدان ن�صر والدكتور يو�سف منا�صرة.
املحا�ضرة الثانية :قراءة اال�ستماع يف ال�صفوف الأربعة الأ�سا�سية الأولى يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،
للدكتور زيد قرالة.
املحا�ضرة الثالثة :الإمالء وكرا�سات اخلط و�أهميتهما يف �إجادة الكتابة وتنمية اجلانب اجلمايل لدى طلبة
ال�صفوف الأربعة الأولى يف مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن :الواقع وامل�أمول ،للدكتور كمال جربي.
املحا�ضرة الرابعة :واقع املهارات اللغوية يف الأنا�شيد واملحفوظات يف ال�صفوف الأربعة الأولى /املناهج الأردنية
اجلديدة منوذج ًا ،للدكتور را�شد عي�سى.

 -املحا�ضرة اخلام�سة :بناء املهارات اللغوية لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى ،للدكتور عبدالكرمي احلياري.

املحوران الرابع واخلام�س :معلم اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي،
و�أ�ساليب تدري�س اللغة العربية وو�سائلها:
	املحا�ضرة الأولى :معلم اللغة العربية يف املرحلة الأ�سا�سية :ال�صفوف الأربعة الأولى ،معايري اختياره وت�أهيلهودوره يف بناء املجتمع املتطور (الواقع وامل�أمول) ،لل ّدكتور عودة �أبو عودة.
 املحا�ضرة الثانية� :أدلة املعلمني ودورها يف كفاية املعلم الرتبوية والتعليمية يف ال�صفوف الأربعة الأولى منمرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن :الواقع وامل�أمول ،للدكتور يو�سف بكار.
 املحا�ضرة الثالثة :الأ�سلوب التعليمي و�أثره يف ت�شويق الطالب لتعلم اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى،للدكتورة �صفاء الكيالين.
 املحا�ضرة الرابعة :تعليم اللغة العربية بو�ساطة احلا�سوب يف ال�صفوف الأربعة الأول��ى :الواقع وامل�أمول،للدكتورة خالدة �شتات.

املحور ال�ساد�س :تقومي مهارات النمو اللغوي لطلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من التعليم الأ�سا�سي يف
الأردن:
-

املحا�ضرة الأولى :ا�ستعمال �أطر مرجعية متعددة يف تقومي مهارات النمو اللغوي :الواقع والطموح ،للدكتور
فتحي ملكاوي.
املحا�ضرة الثانية :ت�أهيل الوالدين و�أفراد الأ�سرة ملتابعة تقومي النمو اللغوي لأبنائهم يف املرحلة الأ�سا�سية
لل�صفوف الأربعة الأولى ،للدكتور فتحي احميدة.
املحا�ضرة الثالثة� :أنواع االختبارات امل�ستعملة يف تقومي النمو اللغوي لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من
التعليم الأ�سا�سي يف الأردن ،للدكتور عبداهلل زيد الكيالين.
املحا�ضرة الرابعة :تقومي مهارات الكتابة يف اللغة العربية لل�صفوف الثالثة الأولى ،للدكتور �سعيد الرقب.

املحور ال�سابع :البيئة التعليمية:
 املحا�ضرة الأولى :برامج الأطفال يف التلفاز و�أثرها يف تنمية املهارات اللغوية لأطفال مرحلة املهد ومرحلةالطفولة املبكرة :الواقع وامل�أمول ،للدكتور محمد الرمياوي.
 املحا�ضرة الثانية :الأنظمة والتعليمات الرتبوية و�أثرها يف تعليم اللغة العربية وتعلمها يف مرحلة التعليمالأ�سا�سي :الواقع وامل�أمول ،للدكتور منذر ال�شبول.
 املحا�ضرة الثالثة :العالقة بني الإدارة املدر�سية واملعلم والطالب والبيت وجمال�س الآباء ،و�أهميتها يف تعليماللغة العربية وتعلمها ،يف املرحلة الأ�سا�سية لل�صفوف الأربعة الأولى ،للأ�ستاذ خالد ال�شيخ.
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املوسم الثقايف التاسع والعشرون عام 2011م
•موضوعه :اللغة العربية ووحدة األمة

عقد هذا املو�سم يف يومي  22و  ،2011/11/23وا�شتمل على ت�سع محا�ضرات ،وفق التف�صيل الآتي:
 املحا�ضرة الأولى :اللغة العربية والأمن القومي العربي والقرار ال�سيا�سي ،لل ّدكتور ح�سن نافعة. املحا�ضرة الثانية :اللغة العربية ودورها يف الت�شريع والق�ضاء ،للمحامي الأ�ستاذ فهد �أبو العثم. املحا�ضرة الثالثة :ت�أثري التعليم ثنائي اللغة على اللغة الأم (�أثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغةالعربية ،منوذج ًا) ،للدكتور �إبراهيم بن �أحمد م�سلم احلارثي.
 املحا�ضرة الرابعة :التعليم اجلامعي بغري اللغة العربية و�أثره يف اال�ستيعاب والإبداع ،للدكتور فتحي جروان. املحا�ضرة اخلام�سة :و�ضع اللغة العربية يف ع�صر العوملة وحتدياتها ،للدكتور عبدالعلي الودغريي. املحا�ضرة ال�ساد�سة :و�سائل الإعالم (املقروءة وامل�سموعة واملرئية) و�أثرها يف م�ستوى الأداء اللغوي باللغةال�سليمة ،للدكتور �أحمد العلوي.
	املحا�ضرة ال�سابعة :املعجم العربي الإلكرتوين� :أهميته وطرق بنائه ،للدكتور عبداملجيد بن حمادو. املحا�ضرة الثامنة :دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي وتطوره ،للدكتور �سامل املعو�ش. املحا�ضرة التا�سعة :دور منظمات املجتمع الر�سمي واملدين يف خدمة اللغة العربية :ق�ضايا وحلول ،لل ّدكتورفواز عبداحلق والدكتور �أحمد عليمات.

املوسم الثقايف الثالثون عام 2012م
•موضوعه :سبل النهوض باللغة العربيـّة

عقد هذا املو�سم بني  20و ،2012/11/22وا�شتمل على �سبع ع�شرة محا�ضرة توزعت وفق التف�صيل الآتي:
-

املحا�ضرة الأولى :اللغة هوية الأمة ،لل ّدكتور خالد الكركي.
املحا�ضرة الثانية :اللغة فكر وثقافة وتكوين ح�ضاري ،للدكتور زياد الزعبي.
املحا�ضرة الثالثة :الأمة واللغة الأم� :أيهما ي�صنع الآخر؟ ،للدكتور عودة �أبو عودة
املحا�ضرة الرابعة :االعتزاز بالعربية �أ�سا�س يف ت�شكيل �شخ�صية الفرد ،للدكتورة �إميان الكيالين.
املحا�ضرة اخلام�سة :املدر�سة ودورها يف اكت�ساب املهارات اللغوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف الأردن،
للدكتور منذر ال�شبول.
املحا�ضرة ال�ساد�سة :الو�سائل التعليمية احلديثة و�أهميتها يف تطوير �أ�ساليب تدري�س اللغة العربية ،للدكتور يحيى
عبابنة.
املحا�ضرة ال�سابعة :نقابة املعلمني ودورها يف م�ستوى الأداء اللغوي لدى املعلمني يف مرحلة التعليم العام ،لل�سيدة
هدى العتوم .
املحا�ضرة الثامنة :الأ�سرة ودروها يف �إغناء لغة �أبنائها ،للدكتور منذر زيتون.
املحا�ضرة التا�سعة :دور امل�ؤ�س�سات الثقافية والفكرية يف النهو�ض باللغة العربية ،للدكتور رائد عكا�شة.
املحا�ضرة العا�شرة :وزارة الأوقاف وم�ؤ�س�ساتها و�أثرها يف تعزيز االنتماء �إلى اللغة العربية ،للدكتور عبدالرحمن
�إبداح.
املحا�ضرة احلادية ع�شرة :نقابة الأطباء ودورها يف تعزيز ا�ستخدام اللغة العربية ال�سليمة (الف�صيحة) ،للدكتورة
�سرى �سبع العي�ش.
املحا�ضرة الثانية ع�شرة :نقابة املهند�سني ودوره��ا يف تعزيز ا�ستخدام اللغة العربية ال�سليمة (الف�صيحة)،
للمهند�س حامت الب�شتاوي.
املحا�ضرة الثالثة ع�شرة :و�سائل الإعالم والتوعية اللغوية ون�شرها ،للأ�ستاذ محمود �أبو فروة الرجبي.
املحا�ضرة الرابعة ع�شرة :العربية يف و�سائل التوا�صل االجتماعي احلديثة :واقعها و�سبل النهو�ض بها ،للدكتور
وليد العناتي.
املحا�ضرة اخلام�سة ع�شرة :دور اجلامعة يف تعزيز القدرة اللغوية وتطويرها ،للدكتور وليد خال�ص.
املحا�ضرة ال�ساد�سة ع�شرة :دور الن�شر و�أهميتها يف توجيه �أفراد املجتمع نحو االعتزاز باللغة العربية ،للدكتور
م�أمون جرار.
املحا�ضرة ال�سابعة ع�شرة :الرتجمة من اللغة العربية و�إليها و�أثرها يف �إغناء اللغة العربية ،للدكتور عبدالقادر
عابد.
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املوسم الثقايف الحادي والثالثون عام 2013م
•موضوعه :لغة الخطاب يف العصر الحديث :املشكلة والحل

ا�شتمل هذا املو�سم على خم�س ع�شرة محا�ضرة ،كانت كما ي�أتي:
 املحا�ضرة الأول���ى :م�صطلح اخلطاب يف امل��وروث اللغوي العربي القدمي ،لل ّدكتور عبا�س عبداحلليمعبا�س.
 املحا�ضرة الثانية :لغة اخلطاب القر�آين ،للدكتور عودة �أبو عودة. املحا�ضرة الثالثة :م�صطلح اخلطاب وجتلياته يف الدرا�سات احلديثة ،للدكتور زياد الزعبي. املحا�ضرة الرابعة :اخلطاب يف الدرا�سات الل�سانية احلديثة ،للدكتور �سمري ا�ستيتية. املحا�ضرة اخلام�سة :حتليل اخلطاب – البالغة -احلجاج :ما العالقة بني هذه املباحث وما ت�أثري كلمنها يف الآخر؟ ،للدكتور جمال مقابلة.
 املحا�ضرة ال�ساد�سة :اخلطاب وتغييب قواعد اجلملة ،بني النظرية والتطبيق ،للدكتور يحيى عبابنة. املحا�ضرة ال�سابعة :اخلطاب وعلم اللغة التداويل ،للدكتور عاطف ف�ضل.	املحا�ضرة الثامنة :بالغة اخلطاب يف الربنامج الوثائقي (يحكى �أنّ ) التنا�ص منوذج ًا ،للدكتورة ثناءجناتي عيا�ش.
 املحا�ضرة التا�سعة :اللغة يف اخلطاب الأدبي ،قراءة يف �أدبية اللغة القر�آنية ،للدكتور عمر القيام. املحا�ضرة العا�شرة :اللغة يف اخلطاب الدعوي ،للدكتور عبدالرحمن �إبراهيم الكيالين. املحا�ضرة احلادية ع�شرة :اللغة يف اخلطاب الثقايف ،للدكتور رائد عكا�شة. املحا�ضرة الثانية ع�شرة :اللغة يف اخلطاب الإعالمي ،للدكتور تي�سري �أبو عرجة.	املحا�ضرة الثالثة ع�شرة :اللغة يف اخلطاب الفني ،للدكتور �إدهام حن�ش. املحا�ضرة الرابعة ع�شرة :لغة اخلطاب يف علم االجتماع املعا�صر ،للدكتور محمد احلوراين. -املحا�ضرة اخلام�سة ع�شرة :لغة اخلطاب ال�سيا�سي :امل�شكلة واحلل ،للدكتور وليد عبداحلي.

املوسم الثقايف الثاني والثالثون 2014م
•موضوعه :دراسات أنجزتها اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع
املعرفة

�ألقيت فيه �أربع محا�ضرات تال ك ًّ
ال منها تعقيب �أو �أكرث ،وكانت كما ي�أتي:
 املحا�ضرة الأولى� :صورة اللغة العربية يف و�سائل الإعالم واالت�صال ،للدكتور عودة �أبو عودة. تعقيب الدكتور نبيل ال�شريف ،والدكتورة خلود العمو�ش. املحا�ضرة الثانية :الكفاية يف اللغة العربية ،للدكتور محمد ع�صفور. تعقيب الدكتور محمد وليد البط�ش ،وتعقيب الدكتور عبدالكرمي احلياري. املحا�ضرة الثالثة :واقع اللغة العربية يف الق�ضاء الأردين وكليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية ،للأ�ستاذ م�أمون احلطاب. تعقيب القا�ضي الدكتور ف�ؤاد درادكة. املحا�ضرة الثالثة :ر�صد واقع اللغة العربية يف ميدان التوا�صل االجتمـاعي على ال�شابكـة (الإنرتنت) والهاتفاملحمول ،للدكتور محمد زكي خ�ضر.
 تعقيب الدكتور وليد العناتي ،والدكتور �أجمد القا�ضي.املوسم الثقايف الثالث والثالثون 2015م
•موضوعه :اللغة العربية يف الحياة العامة

ا�شتمل املو�سم على ت�سعة �أبحاث ،توزعت على ثالث جل�سات علمية.
 معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن ما له وما عليه ،للدكتور جعفر عبابنة. اللغة العربية والإر�شادات ال�سياحية يف البالد الناطقة بغري العربية :ماليزيا منوذج ًا ،للدكتور �أحمد اجلنابي. لغة الإعالن التجاري يف و�سائل الإعالم ،للدكتور علي املنا�صري. الت�شريع اللغوي ودوره يف احلفاظ على اللغة العربية يف احلياة العامة :العراق �أمنوذج ًا ،للدكتور محمد ح�سني العاين.الإعالن التجاري و�أ�سماء املحال التجارية يف الأردن ،درا�سة يف �ضوء علم اللغة االجتماعي ،للدكتورة خلود العمو�ش.�إ�شكالية توظيف ال ّلغة العربية يف الفتات املحالت التجارية و�إعالناتها ،للدكتور ر�ضا عامر.اللغة العربية بال�صحافة الإلكرتونية باملغرب ،للدكتور عمر مهديوي. اللغة يف و�سائل االت�صال العربي بني ثوابت الهوية ومقت�ضيات االنفتاح ،للدكتور محمد الفران. امل�ستويات اللغوية للإعالنات املدبلجة يف الف�ضائيات العربية و�أثرها يف معاجلة الكفاية التوا�صلة عند �أبناء العربية،للدكتور هيثم الثوابية.
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الكلمة امللكية السامية يف مؤتمر اتحاد مجامع اللغة العربية

بسم الله الرحمن الرحـ ـيـم
أيها األخوة أعضاء مجامع اللغة العربية:
أيّها السيدات والسادة:

إن���ه مل��ن دواع����ي س����رورى أن أ ك���ون معكم ف��ي ه���ذا ال��ل��ق��اء ال��ث��ق��اف��ي الف��ت��ت��اح ن��دوة
احتاد مجامع اللغة العربية ،وأن أرحب باألخوة أعضاء املجامع العربية الشقيقة
امل��ش��ارك�ين ف��ي ه���ذه ال���ن���دوة ،متـمني ًا ل��ه��م ط��ي��ب اإلق���ام���ة ب�ين أه��ل��ه��م وإخ��وان��ه��م في
بلدهم الثاني األردن.
إن ال���ل���غ���ة ال���ع���رب���ي���ة ه����ي ال�����وع�����اء األس�����اس�����ي وال�����رب�����اط امل���ت�ي�ن ال������ذي ح���ف���ظ ت���راث���ن���ا،
وحضارتنا ،عبر القرون الطويلة ،وكانت اللغة العربية أولى اللغات األساسية
التي حملت رسالة احلضارة العربية واإلسالمية ،ونقلت العلم واآلداب والفنون
إلى سائر أنحاء العالم ،وساهمت بقد ٍر عظيـم في نقل الكتب العلمية النادرة

الكلمة امللكية السامية يف مؤتمر اتحاد مجامع اللغة العربية

ونتاج الفكر اإلنساني ،فكان لها فضل احملافظة على أقدم العلوم واآلداب والفنون
التي ظهرت في العالم.
وف���ي ال���وق���ت ال����ذي خ��ب��ت ف��ي��ه م��س��ي��رة ال��ع��ل��م ف���ي وط��ن��ن��ا ال��ع��رب��ي ل��ف��ت��رة م���ن ت��اري��خ��ن��ا
القريب ،وسبقتنا أج��زاء من العالم في ميادين العلم والتقنية ،استطاعت لغتنا
العربية احلفاظ على تراثنا وحضارتنا وحماية روح التضامن والشخصية القومية
املوحدة بني أبناء أمتنا ،ووضعتهم في طريق احلرية والنضال من أجل مستقبل
جديد.

ومع ذلك ،فإن على لغتنا العربية أن تنفتح على املفاه ـيـم العصرية ،وتتفاعل مع
ال��ت��ي��ارات ال��ف��ك��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ف��ي ه���ذا ال��ع��ال��م امل��ت��ج��دد لتحمل إل���ى أب��ن��اء أم��ت��ن��ا روح
العصر وفكره العلمي وأن تتـمكن من مواكبة املسيرة العلمية احلديثة نحو التقدم
لتحقيق رخاء وسعادة اإلنسان.

إن مجامع اللغة العربية وهي حتمل عبء احلفاظ على لغتنا وتراثنا وحضارتنا تقع
عليها مسؤولية االضطالع بتقدم اللغة العربية ،لتستوعب التقنية احلديثة والعلوم
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الكلمة امللكية السامية يف مؤتمر اتحاد مجامع اللغة العربية

امل��ت��ق��دم��ة وال���ف���ك���ر ال���ع���ص���ري ،ع���ن ط���ري���ق ت��وح��ي��د امل��ص��ط��ل��ح��ات ووض�����ع امل��ع��اج��م
الكفيلة مبواكبة متطلبات اآلداب والعلوم والفنون في العصر احلديث ،وإحياء
التراث العربي واإلسالمي في هذه املجاالت ،وجعلها لغة للحضارة في احلاضر
كما كانت لغة للحضارة في املاضي.
أمت���ن���ى ل��ك��م ج��م��ي��ع�� ًا ب���ل���وغ األه�������داف امل���ن���ش���ودة ل���رف���ع ل�����واء ال��ع��ل��م ف���ي أم��ت��ك��م ون��ش��ر
حضارتها اخلالدة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

احلسني بن طالل
عمان

1978/10/31
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المجمع والتعريب
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الباب الثالث

المجمع والتعريب*
 1-3مقدمة:

لقد كفتنا تقارير ال ّتنمية الإن�سان ّية العرب ّية (ال �س ّيما تقرير عام
2003م( ))1م�ؤون َة التّو�ضيح والتّف�صيل والتّحليل من حيث َعالق ُة لغ ِتنا
ظيف املعرفة،
ونقل املعرفة َ
وه ْ�ضمِ ها ،وت ْو ِ
بالفكر ،وم�صاد ِر املعرفةِ ،
عموما .فلي�س مبالغ ًة �أنْ
وت ْو ِ
ليد املعرفة اجلديدة ،وجمتمع املعرفة ً
ُ
َ
نه�ضوي للأ ّمة .هذه هي
م�شروع
ن�صف لغتَنا ب�أ ّنها ركيز ٌة من ركائز � ّأي
ّ
ٍ
وتاريخ �سائر الأُمم .فهل من �سياد ٍة من دون
تاريخنا،
حكم ُة التّاريخِ :
ِ
لغوي»؟
«كربياء ّ
من هنا ،جاء اهتمام جممعنا بالتعريب .ومن هنا ،كانت جتربته
الطويلة العري�ضة العميقة يف هذا املجال.
* ارتكزت هذه املُ�ساهمة �إلى حدٍّ كبري محا�ضرة �ألقيت يف رحاب ا َملجمع ،يف ُ 26جمادى
الأولى 1428ﻫَ 12/حزيران 2007م� ،ضمن املو�سم الثقا ّيف اخلام�س والع�شرين للمجمع،
بعنوان «جتربة مجَ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
اجلامعي :الإجن��ازات،
ين يف تعريب التعليم
ّ
وال�صعوبات ،والتحدّيات» .وقد ُن�شرت (مع املناق�شة التي تلتها) يف كتاب هذا امل ْو�سم
وقت الحق من ذلك العام ،بعنوان «جممع اللغة العرب ّية الأرد ّ
ين� :إجنازاته،
الذي �صدر يف ٍ
و�أهدافه ،وتط ّلعاته املُ�ستقبل ّية»؛ �ص .240-213
واالجتماعي:
ـادي
وال�صندوق
العربي للإمناء االقت�ص ّ
َ -1
إمنائي ّ
ّ
ّ
برنامج الأُمم املتّحدة ال ّ
ّ
تقـرير التنميـة الإن�سان ّية العرب ّية للعام  :2003نحـو �إقامة جمتمع املعرفة،
ع ّمان2003 ،؛ �ص .130-120

 2-3ما التـّعريبُ؟

كانت نظرة ا َمل ْج َمع �إلى هذا املفهوم منذ البداية على �أ ّنه
�أو�س ُع بكثري من جم ّرد الرتّجمة �أو ال ّنقل �إلى العرب ّية .و ْمل ْ
نغفل
امل�صطلح
عن ِدالال ِته ال ّلغو ّي ِة والتّاريخ ّية ،مبا يف ذلك �إخ�ضا ُع
ِ
أوزان العرب ّية ( .)2فبال ّن�سبة لنا،
للج ْر�س
العربي وال ِ
أجنبي َ
ّ
ال ّ
َيعني التّعريب تب ّني ال ّلغ ِة العرب ّية لغ َة التّعليم بجمي ِع مراح ِله،
العلمي .هو يف ال ّنهاية ت ْوط ُني
والبحث
ولغ َة التّعليم العايل
ِ
ّ
العلوم والتّكنولوجيا وت�أ�صي ُلها يف فكرنا و ِوجداننا وجمتمعنا
بح ًثا
وبيئتنا .فنمار�س عل َمنا – حدي ًثا وكتاب ًة؛ تعلُّ ًما وتعلي ًما؛ ْ
ْ
ون�ش ًرا – بالعرب ّية .ومن ّثم ُنبدع ،ونتح ّرر من ربقة التّبع ّية،
فج ُر
ُ
ون�ساهم ب�أ�صالة يف ح�ضار ٍة �إن�سان ّية واحدة .الت ُ
ّعريب ُي ّ
طاقا ِتنا الإبداع ّية ،الفرد ّي َة َ
واجل ْمع ّية ،و ُيح ِّرك امليا َه الآ�سنة.
وهو ُمق ّوم من مق ّومات التّق ّدم احلقّ وال ّنه�ضة املن�شودة.
لكن� ،سرعان ما انربى َلفيفٌ من زمالئنا الكرام ينعتُنا
ْ
«ما�ضو ّيون» ،ويتّهم التّعريب ب�أ ّنه ُيو ِّلد حاجزً ا بني
ب�أ ّننا َ
ّ
العربي وم�صاد ِر املعرفة الأ�صل ّية؛ لأنّ معظمها
الب
الط ِ
ّ
العلم
بال ّلغات الأجنب ّية ،وعلى ر�أ�سها ال ّلغ ُة الإجنليز ّية ،لغ ُة ِ
العامل ّي ُة بال ُمنازع.

وكان ر ُّدنا َب ً
�سيطا� :أ ّنه َمنْ قال �إ ّننا نري ُد �أنْ ُنع ّر َب على
ح�ساب �إتقان ال ّلغة الإجنليز ّية وغيرْ ها من ال ّلغات الأجنب ّية؟
تعليم هذه ال ّلغات من دون ال ّلغ ِة
وهل يمُ كن �أ�ص ًال �أنْ َيتحقّقَ ُ
الأُ ّم؟ فهي �آذا ُننا وعيو ُننا و ِل�سا ُننا و ِد ُ
نف�سه!
ماغنا ُ
قالوا� :إنّ ل َغتَنا مجَ از ّية .وكان جوا ُبنا� :أ ْمل تتد ّبروا ِف ْق َه
ال ّلغة العرب ّية ود َقتَها ا ّلالمتناهية (وال ُ
نقول املتناهية)؟ �أ ْمل
تعودوا �إلى ال ّن�صو�ص العلم ّية العرب ّية ،قد ِميها بل حدي ِثها:
ال ،يف جم ّلة املقتطف( ،)3وكتابات ال ّدكتور �أحمد زكي()4
مث ً
�رات غ�ْي�ررِْ ه؟ لقد �أذه َلتْنا ه��ذه ال � ّد ّق � ُة و َب� َه� َر ْت�ن��ا حني
وع���ش� ٍ
ْ
يات الألوان
ناق�شنا يف املجمع على مدى �شهو ٍر و�شهور ُم�س ّم ِ
بالعرب ّية( .)5كذلك كتب ال ّدكتور عثمان �أمني ب�إيجاز ،لكنْ
بب�صري ٍة نا ِفذة ،عن عبقر ّية لغ ِتنا من حيث د ّقتُها و ِفق ُهها
وفل�سفتُها(.)6
ججنا وبراهي ُننا
باخت�صارًٍ � ،إذا ،كان ر ُّدن��ا :هذه هي ُح ُ
ججكم وبراهي ُنكم و�أ�سانيدُكم؟
و�أ�سانيدُنا؛ ف�أين ُح ُ

وال�صحوة العلم ّية احلديثة ،مكتبة ابن �سينا ،القاهرة1990 ،؛ �ص  61وما يليها.
 .2كارم ال�س ّيد غنيم :ال ّلغة العرب ّية ّ
 .3هـي املج ّل ُة امل�شهورة الـتي �أ�سّ �سها يف بيرْ وت عام 1876م الدّكتور فار�س نمِ ْ ر (1371-1272هـ1951-1856/م) والدّكتور يعقوب َ�صـ ُّروف (1346-1268هـ-1852/
عاما  121جم ّلدً ا قبل �أنْ تتو ّقف .ويمُ كن ال ّرجوع �إلى � ّأي
1927م).
ْ
وبقيت ت�صد ُر هناك حتّى انتقا ِلها �إلى القاهرة عام 1885م .وقد �صد َر منها على مدى ً 75
ّ
ّ
العلمي ال ّرفيع .انظر � ً
أي�ضا :هيئـة الدّرا�سات العرب ّية فـي اجلامعـة الأمريك ّية يف بيرْ وت :فهر�س املقتطف ،1952-1876
مناذج من النرث
ٍ
عدد منها لالطالع على َ
ّ
اجلامعة الأمريك ّية يف بريوت؛  3جم ّلدات.1968 -1967 ،
 .4مثـ ًال:
ال�سماء ،دار الهالل ،القاهرة ،د.ت.
�أحمد زكيَ :م َع اللهّ يف ّ
�أحمد زكي :يف �سبيل م ْو�سوع ٍة علم ّية ،دار ال�شّ روق ،بيرْ وت – القاهرة ،ط1402 ،3هـ1982/م.
�إ�ضافة �إلى مقاالته ال ِعلم ّية الغزيرة يف جم ّلة العربي ،التي كان �أ ّو َل رئي�س حترير لها ،منذ ت�أ�سي�سها عام 1958م حتّى وفا ِته يف �أواخر عام 1975م.

 .5عبدالكرمي خليفة« :الألوان يف ُمعجم العرب ّية» ،جم ّلة مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين ،العدد 1987 ،33؛ �ص .44-9هُ مام َغ ِ�صيب ،جا�سر �أبو �صف ّية� ،شيماء
العلمي الأ ّول حول الكتابة العلم ّية بال ّلغة العرب ّية :واقع وتط ّلعات ،جامعة العرب ّ
الط ّب ّية ،بنغازي
مري�ش« :ال ّد ّقة العلم ّية يف ُم�س ّميات الألوان بال ّلغة العرب ّية» ،امل�ؤمتر
ّ
العربي بيرْ وت.1994 ،
– ليبيا� 13-10 ،آذار/مار�س 1990؛ َم ْعهد الإمناء
ّ
 .6عثمان �أمني :فل�سفة ال ّلغة العرب ّية� ،سل�سلة «املكتبة ال ّثقاف ّية»  ،144الدّار امل�صر ّية للتّ�أليف رّ
والتجمة ،ت�شرين ال ّثاين/نوفمرب .1965
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 3 -3ولـِمَ تعريبُ التـّعليم الجامعيّ؟

اجلوانب العمل ّي ُة للم ْو�ضوع .فا�ستعمال لغ ٍة
هنالك �أو ًّال
ُ
�إجنليز ّية ،غال ًبا ما تكون �ش ْوها َء َع ْرجاء ،يف �أروق ِة ك ّل ّياتنا
العلم ّية َيعني �إرباك طلبتنا؛ ومن ّثم عدم مت ّكنهم من ا�ستيعاب
املفاهيم والأفكار .كما َيعني ان�صرا َفهم �إلى م�صارعة لغ ٍة
ِ
وتخ�ص ِ�صهمْ � .
أ�ضف �إلى
�أعجم ّية على ح�ساب فهمِ هم لعلمِ هم
ُّ
ذلك احل َرج الذي يقع فيه املد ّر�سون املتخ ّرجون يف جامعات
غيرْ �أجنلو�سك�سون ّية( .)7بيت الق�صيد هنا �أنّ ال ّلغة ،كما
�أ�سلفنا« ،هي رابط ُة ال ِعقْد يف منظومة املعرفة الإن�سان ّية»()8؛
فال يمُ كنُ ا�ستيعاب املعرفة املت�سارعة املتج ّددة من دون
تعريب.
اجلوانب االقت�صاد ّي ُة املا ّد ّية .ذلك �أنّ �أ�سعا َر
وهنالك ثان ًيا
ُ
كواهل ّ
َ
الطلبة �إلى
الكتب الأجنب ّية امل�ست ْوردة �أ�صبحت ُتثقل
ح ّد ال ُيطاق .فالتّعريب من �ش�أنه �أنْ يو ّف َر �أموا ًال طائلة()9؛
العربي
العلمي
�إ�ضاف ًة �إلى امل�ساهمة يف تطوير �صناعة الكتاب
ّ
ّ
وملحقاته احلديثة من برجم ّيات حا�سوب ّية وغيرْ ها.
اجلوانب الأك ُرث ُعم ًقا .فهذه ق�ض ّية ق ْومية
وهنالك ثال ًثا
ُ
نه�ضو ّية .والتّعريب اجل��ا ّد �أداة قاطعة – والكاتب يتك ّلم
و�شحن الفكر وتنمية
ل�شحذ ال ّذهن ْ
عن جتربة �شخ�ص ّية – ْ
الإبداع .وهو ُيع ّلمنا الإتقان ،والع ْودة �إلى اجلذور والأ�صول.

واملعا�صرة( .)10ثم �إ ّنه وثيـق
فهو حلقْة ال َو ْ�صل بيـن الأ�صالة
َ
ال�صلة بالتّنمية .مـن هنا ،كان �شعا ُرنا :ال تنمي َة من دون
ّ
تعريب( .)11ذلك �أنّ التّنمي َة ال�شّ امل َة امل�ستدامة �سيرْ ور ٌة
هرما هائ ًال :قاعدته اجلمهور ،وذروته
ُمع ّقدة ُمر ّكبة ت�ش ّكل ً
ال�صفوة .فكيف ميكن تعميم فل�سفتها ومنهج ّيتها وو�سائلها
من دون تعريب متكامل ُ
راكم
يربط بينْ �سفْح الهرم وق ّمته ،و ُن ُ
جتارب فوق جتارب؟ مثل ذلك م�س�ألة «ال ّثقافة ال ّثالثة»
به
َ
ُ
املك ّون ِة من منظومة معرف ّية
تهدف �إلى َج�سر الفجوة بينْ
«ال ّثقافتينْ » :الإن�سان ّيات والعلوم؛ فت�ساهم يف بناء الإن�سان
واكب ت ّيارات الع�صر( .)12ولع ّلنا
ّ
الع�صري الذي ي�ستطيع �أنْ ُي َ
نت�ساءل بعدُ :هل ميكن حتقيق ذلك من دون تعريب؟
أقدم فيه مجَ ْ م ُعنا
الفكري
هذا هو الإطار
ّ
الذهني الذي � َ
ّ
إمكانات م�ح��دودة؛ لكنْ ،
اجلامعي ب�
على تعريب التّعليم
ٍ
ّ
ُ
ونخال التّعريب ،مبعناه العميق الذي ب ّي ْنت،
ب�إراد ٍة ال تلني.
هاج�سا من هواج�س املجمع منذ �أنْ كان .فمن بينْ �أهدافه
ً
وم�س�ؤول ّياتهَ ،و ْف ًقا لقانونه ،ج ْع ُل ال ّلغة العرب ّية لغ َة العلم.
وق��د ت�ن��اول جت��رب� َة املجمع الغن ّي َة يف ه��ذا امل�ج��ال غ�ْي�رْ َ
الرئي�س امل�ؤ�سّ ُ�س
م ّرة الأُ�ستاذ ال ّدكتور عبد الكرمي خليفة،
ُ
نائب رئي�س
للمجمع( ،)13والأُ�ستاذ ال ّدكتور محمود ال�سّ مرةُ ،
املجمع مل� ّد ٍة طويلة( ،)14واملرحوم الأُ�ستاذ ال ّدكتور �أحمد

. 7هُ مام َغ ِ�صيبَ « :ن َظرات يف فل�سفة التّعريب» ،املج ّلة ال ّثقافية/اجلامعة الأُردن ّية ،العددان 10و1407 ،11هـ1986/م؛ �ص .7-6
واالجتماعي :تقـرير ال ّتنميـة الإن�سان ّية العرب ّية للعام  :2003نحـو �إقامة جمتمع
ـادي
وال�صندوق
العربي للإمناء االقت�ص ّ
َ .8
إمنائي ّ
ّ
ّ
برنامج الأُمم املتّحدة ال ّ
املعرفة ،ع ّمان2003 ،؛ �ص .130-120
ُ
 .9عبداملجيد ن�صري« :التّعريب �ضرورة تنمو ّية» ،املو�سم ال ّثقا ّ
يف ال ّتا�سع ،مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأرد ّ
ين1411 ،هـ1991/م؛ �ص .23-9
 .10هُ مام َغ ِ�صيبَ « :ن َظرات يف فل�سفة التّعريب» ،املج ّلة ال ّثقافية/اجلامعة الأُردن ّية ،العددان 10و1407 ،11هـ1986/م؛ �ص .7-6
 .11هُ مام َغ ِ�صيبَ « :ن َظرات يف فل�سفة التّعريب» ،املج ّلة ال ّثقافية/اجلامعة الأُردن ّية ،العددان 10و1407 ،11هـ1986/م؛ �ص  .7-6و هُ مام َغ ِ�صيب :م�ساهمة يف
اجلامعي» ،املو�سم ال ّثقا ّيف الأ ّول ،مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ندوة حول «جتربة جممع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين1403 ،هـ1983/م؛ �ص
العلمي
ين يف تعريب التّعليم
ّ
ّ
.37-32
 .12هُ مام َغ ِ�صيبَ « :ن َظرات يف فل�سفة التّعريب» ،املج ّلة ال ّثقافية/اجلامعة الأُردن ّية ،العددان 10و1407 ،11هـ1986/م؛ �ص .7-6
 .13عبدالكرمي خليفة :ال ّلغة العرب ّية والتّعريب يف الع�صر احلديث ،مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين ،ط1408 ،2هـ1988/م.
 .14محمود ال�سّ مرة« :جتربة مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين يف تعريب العلوم» ،جم ّلة مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين ،العدد املزدوج 1982 ،16-15؛ �ص .101-96

�سعيدان( ،)15وباحثون �آخ��رون .وتنطلق محاولتنا هذه من
تلك اجلهود اخليرِّ ة ،وتبني عليها.
 4-3ركائز تعريب التعليم الجامعي:

اجلامعي �إلى
ا�ستندت جتربة املجمع يف تعريب التّعليم
ّ
ثالث ركائز:
1 .1ترجمة الكتب العلم ّية املنهج ّية؛
2 .2تعريب ال ّرموز العلم ّية؛
3 .3تعريب امل�صطلحات.
و�سنبد�أ يف ت�سليط ال�ضّ وء على �إجن��ازات هذه التّجربة،
وعلى احلقائق والوقائع.
 1-4-3ترجمة الكتب العلميـّة املنهجيـّة:

�أ�صدر املجمع – �ضمن حملته ال ّرامية �إلى تعريب التّعليم
مرتج ًما عن ال ّلغة
اجلامعي – اثنينْ وع�شرين جم ّلدً ا �ضخ ًما َ
ّ
ّ
الإجنليز ّية ،على النحو الآتي:

•ح�ساب ال ّت ُ
فا�ضل وال ّتكامل والهند�سة ال ّتحليل ّية

(يف ُجز�أ ْين) (ط 1979 ،1م؛ ط1981 ،2م)
•البيولوجيا (يف ُجز�أ ْين) (1980م)
العامة (1980م)
•اجليولوجيا ّ
العامة (1981م)
•الكيمياء ّ
•الفيزياء الكال�سيك ّية واحلديثة (يف ثالثة �أجزاء)
(1981؛ 1987؛ 1985م)

•اجل�بر امل��ج�� ّرد بطريقة ال ّتع ّلم ال�� ّذات ّ��ي ال ّن�شط
(1982م)

•الكيمياء غيرْ الع�ضو ّية (يف ُجز�أ ْين) (1983م)
•مقدّمة لل ّتكوين ا َ
نيني (1983م)
جل ّ

•م��ق�� ّدم��ة للب�صر ّيات الكال�سيك ّية واحلديثة
(1983م)

•مبادئ املعادالت ال ّت ُ
فا�ضل ّية وتطبيقاتها (1984م)
يا�ضي (1984م)
•مبادئ ال ّتحليل ال ّر ّ
•الكيمياء ال ّتحليل ّية (1984م)
•م��دخ��ل �إل���ى ال��ك��ي��م��ي��اء احل��ي��و ّي��ة للخل ّية وعلم
وظائفها (1986م)
•املوجز يف ممار�سة اجل��راح��ة (يف �أربعة �أج��زاء)

(1997م).
والقائم ُة الكاملة ،بك ّل تف�صيالتهاُ ،مدرجة يف م ْوقع
املجمع على ال�شابكة (الإنرتنت)(.)16
�ام� ْ�ي 1979م
لقد � �ص� ْ
�درت ه��ذه امل �ج � ّل��دات م��ا ب�ْي�نْ ع� َ
و 1985م؛ با�ستثناء ا ُ
جل ��زء ال � ّث��اين م��ن كتاب الفيزياء
الكال�سيك ّية واحلديثة ال��ذي �صدر عام 1987م ،وكتاب
املوجز يف ممار�سة اجلراحة الذي �صدر ب�أجزائه الأربعة
عام 1997م .وكان لها �أ�صداء ط ّيبة يف اجلامعات وامل�ؤ�سّ �سات
اعتمدت عددًا منها
العلم ّية العرب ّية؛ بل �إنّ بع�ض اجلامعات
ْ
كت ًبا ُمق ّررة فيها .وفاز كتاب البيولوجيا بجائزة �أح�سن
كتاب ُمرتجم �إل��ى اللغة العرب ّية يف املعر�ض ال��ذي �أقامته
العلمي يف الكويت عام 1982م .كما فاز كتاب
م�ؤ�سّ �سة التق ّدم
ّ

� .15أحمد �سعيدان« :حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
ين ،العدد � ،1978 ،1ص 124-110؛ «حول تعريب
العلوم :م�شاكل وحلول و�آراء» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
اجلامعي يف العلوم الط ّب ّية:
ين ،العدد � ،1978 ،2ص 111-101؛ «يف �سبيل تعريب التعليم
ّ
ّ
ّ
م�شاكل وحلول» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية ال ّ
عربي لل ّرموز العلم ّية» ،جملة مجَ ْ مع اللغة
أردين ،العدد املزدوج � ،1979 ،6-5ص 42-30؛ «نحو نظام ّ
العرب ّية الأُرد ّ
ين ،العدد 1986 ،30؛ �ص .47-39
.www.majma.org.jo .16
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ال�صنف ال��ذي ين�ساب عذ ًبا �سل�سبي ًال ،وك�أ ّنه م�ؤ َّل ٌف
مدخل �إلى الكيمياء احليو ّية للخل ّية وعلم وظائفها ،هو ذاك ّ
راق.
�صاف ٍ
عربي ٍ
لعام ْي 1987/1986م ،التي ت�ألي ًفا بل�سان ّ
ال َآخر ،بجائزة العلوم الأ�سا�س ّية َ
ّ
العلمي العرب ّية.
نظمها احتاد جمال�س البحث
ّ
أ�صبحنا
وحني �أخ��ذت املج ّلدات ال َق�شيبة تظه ُر ِت ً
باعاْ � ،
وللقارىء �أن يت�ص ّو َر الف ْور َة التي �سادت �أجواءنا يف تلك على يقني م��ن �أنّ الأُ ّم� � َة ب�� َأم��� ّ�س احل��اج��ة �إل��ى امل�شروعات
منت�صف الكبرية ّ
ال�سّ نوات املعدودات منذ نهاية ال�سّ بعين ّيات حتّى
الطموحة ،كم�شروع املجمع ه��ذا ،لل ّنهو�ض بها يف
ِ
ال ّثمانين ّيات من الق ْرن الفائت! فقد َح َ�ش َد املجمع ً
م�شروعا كهذا َي ُج ُّب َج ًّبا
قي .ذلك �أنّ
ً
«جي�شا» معارج التّق ّدم وال ّر ّ
من املرتجمني
املحاوالت الهزيل َة التي ال ُتغني وال ُت�سمن .فهو ناب ٌع من
واملراجعني وامل�شرفنيُ ،كلُّهم �أ�ساتذة جامع ّيون تلك
ِ
ِ
ميار�سون علمهم بح ًثا
وتدري�سا .و��ش��ارك ع��د ٌد منهم يف احتياجاتنا العمل ّية والوجدان ّية وال ّذهن ّية ،ولي�س ها ِب ًطا علينا
ً
الهبات
اختيار الكتب العلم ّية التي ُترجمت .وكانت هذه من � ْأجود مبظ ّلة؛ كما �إ ّنه لي�س ِم ّن ًة من �أحد ،وال ِهب ًة من تلك ِ
الكتب املتداو َلة يف �أرقى اجلامعات .وتفاد ًيا لالزدواج ّية يف التي تمُ نح لغاي ٍة يف نف�س يعقوب! م�شروع كبري كهذا من �ش�أنه
واملواهب وا َمل َلكات ،و�أنْ ُيع ّل َمنا بالتّجربة
أكمام
َ
العمل ،و�سع ًيا للتّن�سيق َم َع �سائر اجلهات املعن ّية ،ع ّمم املجمع �أن ُيفتّقَ ال َ
قائم َة الكتب املختارة.
اخل�ب�رات وال � ّدرو�� ُ�س وال � ِع�َب.رَ  .وح�س ُبنا
واخل �ط ��أ؛
فترتاكم ِ
َ
�ام اخل��وايل بك ّل دقائقها؛ فقد ما تع ّلمناه هنا يف جمال الإدارة العلم ّية ،وثقافة الإتقان،
وما زلنا نذكر تلك الأ ّي� َ
ّ
أ�صبحت ُجز ًءا من ذاكرتنا احل ّية .و ّق ْعنا – نحن املرتجمني وتعزيز روح الفريق .لنذك ْر �أنه يف كتاب املوجز يف ممار�سة
�
ْ
رّ
واملراجعني وامل�شرفني – عقودًا َم َع املجمع ،وعانينا �أك َرث ما اجلراحة� ،شارك يف التجمة اثنان و�أربعون من الأط ّباء
علمي .ت�أ ّملوا!
عانينا من �سوء التّقدير الذي وقع فيه معظ ُمنا للوقت ا ّلالزم اجل ّراحني ،ب�إ�شراف هيئة حترير ّ
لإجناز العمل .و�سرعان ما تب ّد ْت لنا بجالء �ضخام ُة امل�شروع.
ال نريد �أن نكرر ما ذكره الأُ�ستاذ ال ّدكتور خليفة عن هذه
�شكالت رّ
فكان علينا �أنْ نواج َه لي�س فقط ُم
ِ
و�صرت! فقد ك ّفى وو ّفى(.)17
مت ،وكيف ُح
ْ
التجمة والكتاب ِة التّجربة :كيف ُق ِّو ْ
ال ّدقيقة ،و�إنمّ ا � ً
أي�ضا
ِ
امل�شكالت املتع ّلق َة ب�صناعة الكتاب؛ فلم ويبقى الإجنا ُز الأكرب تلك الأعالق ال ّثمينة يف املكتبة العلم ّية
يكن عد ٌد كبري من املطابع م� َّؤه ًال لال�ستجابة ملطالبنا.
إمكانات م�ح��دودة .وتبقى
العرب ّية التي �أنتجها جمم ُعنا ب�
ٍ
�شاهدً ا على فنّ املمكن
خ�صي والتّن�ضيد التّجرب ُة بجوانبها امل�ضيئة التي بيناها ِ
ك��ان ذل��ك قبل �أ ّي ��ام احلا�سوب ال�شّ
ّ
احلا�سوبي .ك ّنا ُنعطي ما ننجزه من يف هذا ال�سّ ياق.
احلا�سوبي وال ّن�شر
ّ
ّ
ترجمة ّ
بخط اليد لإحداهُ نّ كي تطب َع ُه على الآل��ة الكاتبة؛
م�شروعا كب ًريا كهذا كان ال ب ّد له
و�أكرث من ذلك ،ف�إنّ
ً
ومن ّثم ُنحيله �إلى املطبعة.
م�شروعا كب ًريا �آخر .وهكذا كان .فقد واج َهتْنا يف
�أنْ ُيف ِّر َخ
ً
ْمل ْ
خ�صو�صا يف ال ّريا�ضّ يات
يخ ُل اجل ّو من امل�شاحنات والأ�صوات العالية .فالب�شر �أثناء عملنا ق�ض ّي ُة ال ّرموز العلم ّية،
ً
َ
احلروف ا ّلالتين ّي َة واليونان ّية؟
لي�سوا مالئكة! و ْمل يتو ّرع املجمع عن رف�ض املحاوالت ال ّركيكة والفيزياء والكيمياء� :أ ُنبقي
ب ْعد �أنْ دفع لأ�صحابها م�ستح ّقا ِتهم املال ّي َة بالكامل! وتفاوتت �أم ُنع ِّرب ال ّرموز؟ محاول ُة املجمع يف التّ�ص ّدي لهذه الق�ض ّية
رّ
التجمة من امل�ستوى املتو�سّ ط (و�أحيا ًنا دون املتو�سّ ط) �إلى �ش ّكلت ال ّركيز َة ال ّثانية يف جتربته يف التّعريب.
 .17عبدالكرمي خليفة :ال ّلغة العرب ّية وال ّتعريب يف الع�صر احلديث ،مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين ،ط1408 ،2هـ1988/م.

 2-4-3تعريب الرّموز العلميـّة:

ك��ان وا��ض� ً�ح��ا منذ ال�ب��داي��ة �أنّ الإب �ق��اء على احل��روف
ا ّلالتين ّية واليونان ّية ال ين�سجم َم َع فل�سفة املجمع يف التّعريب؛
رّ
فالتجم َة برموز �أجنب ّية لي�ست تعري ًبا .لكن ما العمل؟
«فاحلاجة العلم ّية تدعو �إلى ا�ستعمال �أربعة �أ�شكال مخت ِلفة
مفاهيم
للحرف الواحد ...و�أحيا ًنا خم�س ِة �أ�شكال للدّاللة على
َ
متم ّيزة ،مخت ِلف ٍة ومرتابط ٍة يف �آن)18( »...؛ واحلروف العرب ّية
مت�ضي
قليلة العدد ،مح ّددة الأ�شكال .لذلك ر�أى املجمع �أنْ
َ
رّ
التجمة (با�ستثناء كتب ال ّريا�ض ّيات البحتة) م�ؤ ّقتًا بال ّرموز
الأجنب ّية؛ و�أ ّلف لجَ ْ نة �س ّماها جلن َة ال ّرموز لدرا�س ِة امل�شكلة
واقرتاح ح ّل لها.
بعمق
ِ
بج ّد وحما�سة ع ّز نظ ُريهما على مدى ثالث
عملت ال َّل ْجنة ِ
�سنوات تقري ًبا .و ُن�شرت ح�صيل ُة �أعمالها عام .)19(1985
ولع ّل م�شرو َع ال ّرموز العلم ّية العرب ّية الذي ا ْقترَ َحتْه من �أكرث
�أعمال املجمع �أ�صال ًة .وقد انطلق بك ّل ب�ساطة من املبد�أ� :أنّ
يف الأبجد ّية العرب ّية ما ُيغني عن احلروف الأجنب ّية؛ على �أنْ
َ
ُت
�ستعمل حروف �أبجد ّيتنا كلُّها َم َع نقطها ،و�أنْ تجُ رى تغيرياتٌ
على �أ�شكال احلروف تمُ ّيزها من غيرْ �أنْ ت َْط ُم َ�س هُ و ّيتها.
وقد نال هذا امل�شروع ّ
حظ ُه من التّحليل املع ّمق يف ندوة
عقدها يف رح��اب مجَ ْ م ِعنا اتحّ ��ا ُد املجامـع ال ّلغو ّية
علم ّية َ
العلم ّية العرب ّية على مدى ثالثة �أ ّيام (1407/5/29-27هـ،
املوافق 1987/1/29-27م)(.)20
وم�شروعا �آخ َر ملجمع ال ّلغة
اتّخذت ال ّندو ُة هذا امل�شروع
ً

العرب ّية بالقاهرة� ،إ�ضافة �إل��ى ال � ّردود ال��واردة من هيئات
موحد لل ّرموز
أ�سا�سا لو�ضع
م�شروع ّ
علم ّي ٍة عرب ّي ٍة �أُخ��رىً � ،
ٍ
واعتمد امل�شروع مبد�أ التّعريب ال�شّ امل
العلم ّية العرب ّية.
َ
لل ّرموز العلم ّيةَ ،و ْف ًقا للأُ�س�س الآتية:
1 .1ا�ستعمال احلروف العرب ّية العاد ّية لتمثيل الك ّم ّيات
وال َو َحدات الفيزيائ ّية والكيميائ ّية.
2 .2ا�ستعمال احلروف الأبجد ّية العرب ّية يف ال ّريا�ض ّيات
(با�ستثناء احل��رف اليونا ّ
ين دلتا ل��رم��زَ ْي كرونكر
وديراك).
العربي الذي
العادي للحرف
3 .3مراعاة اختيار ال�شّ كل
ّ
ّ
ّيتفق َم َع �أُ�صول ّ
العربي ومع (ل ْوحات املفاتيح
اخلط
ّ
للحوا�سيب) املتوافرة.
4 .4ا�ستعمال �أ�شكال مح ّورة للحروف العرب ّية العاد ّية
عند ال�ضّ رورةَ ،م َع مراعاة عدم امل�سا�س بج ْوهرها.
5 .5اعتبار ما اق�ُت�رُ ح من �أ�شكال للحروف يف م�شروع
مجَ ْ معنا ر�صيدً ا ميكن ال ّرجوع �إليه عند احلاجة؛ كما
ميكن الإ�ضافة �إليه.
6 .6ا�ستعمال الإ��ش��ارات ال ّدول ّيةَ ،م� َع َق ْلب بع�ضها عند
ا ّللزوم مل�سايرة الكتابة من اليمني �إلى ال�شّ مال.
7 .7كتابة ال َعالقات والعمل ّيات واملعادالت كا ّف ًة من اليمني
�إلى ال�شّ مال.
8 .8جواز ا�ستعمال � ٍّأي من �سل�سلتي الأرقام املتداولتينْ يف

� .18أحمد �سعيدان« :حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
ين ،العدد � ،1978 ،1ص 124-110؛ «حول تعريب
العلوم :م�شاكل وحلول و�آراء» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
اجلامعي يف العلوم الط ّب ّية:
ين ،العدد � ،1978 ،2ص 111-101؛ «يف �سبيل تعريب التعليم
ّ
م�شاكل وحلول» ،جم ّلة مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
عربي لل ّرموز العلم ّية» ،جم ّلة مجَ ْ مع ال ّلغة
ين ،العدد املزدوج � ،1979 ،6-5ص 42-30؛ «نحو نظام ّ
العرب ّية الأُ ّ
ردين ،العدد 1986 ،30؛ �ص .47-39
ين لل ّرموز العلم ّية العرب ّية ،مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
 .19مق ّرر لجَ ْ نة ال ّرموز� ،أحمد �سعيدان :م�شروع مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين1405 ،هـ1985/م.
 .20اتحّ اد املجامع ال ّلغوية العلم ّية العرب ّية :ال ّرموز العلم ّية وطريقة �أدائها بال ّلغة العرب ّية ،ندوة ع ّمانُ ،جمادى الأُولى 1407هـ -كانون ال ّثاين/يناير 1987م،
اتحّ اد املجامع ال ّلغو ّية العلم ّية العرب ّية ،القاهرة1408 ،هـ1988/م.
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امل�شرق واملغرب العربيّينْ باعتبارهما عرب ّيتينْ .
ال لل ّرموز العلم ّية العرب ّية()21
متكام ً
نظاما ِ
و�أق ّرت ال ّندوة ً
ُيع ّد �إجن��ا ًزا ب��ار ًزا .وقد يعرت�ض ُ
بع�ض زمالئنا قائلني:
لك ّنه نظا ٌم ْمل ُي ْو�ض ْع م ْو�ض َع املمار�سة ،و�إنمّ ا بقي ره َني
الأدراج! هذا �صحيح؛ �إالّ �أ ّننا على يقني من �أ ّنه �سيكون
ّعريب ال�شّ امل ،كما �سنفعل ب�إذ ِن ِه
بانتظارنا �إذا تب ّن ْينا الت َ
تعالى.
 3-4-3تعريب املصطلحات:

ٌ
عدد كب ٍري من املُ�صطلحات املُ�ست ّلة
عاكف الآن على درا�سة ٍ
من ُمد ّونات (كودات) �شتّى.
�ساعات ال ع ّد لها وال َح ْ�صر
لقد ق�ضّ ى املجمع و ُيق�ضّ ي
ٍ
يف هذا العمل .كما �أقدم على احل ْو�سبة يف وقت مب ّكر ،ب ُك ّل
ما َيعنيه ذل��ك من مرون ٍة فائقة يف ا�ستعمال ذخريته من
امل�صطلحات وحتديثها وحتريرها وتعميمها .وال َّ
�شك يف �أنّ
َ
عمل املجمع يف جمال تعريب امل�صطلحات يمُ ّثل �إجنا ًزا رفي ًعا
جماعي كبري ح ًّقا،
ملْا ُتغنَّ �أُن�شود ُته ب ْعد كما يجب .فهو َج ْهد
ّ
ربات
بطول َن َف ٍ�س ناد ِر املثال ،وت�ض ّمن
وخ ٍ
ٍ
مهارات فائقة ِ
حت ّلى ِ
متع ّدد َة االخت�صا�صات.
أ�سباب
لكنْ  ،ال ُب ّد من االعرتاف ب�أ ّنه يظ ّل �إجنا ًزا مبتو ًرا ل ٍ
ثالثة:
�أنّ «ا َمل ْكنز» بحاجة �إل��ى غربل ٍة وحترير .فمث ًال ،جند
أجنبي الواحد،
�أحيا ًنا �أك َرث من
ٍ
عربي للم�صطلح ال ّ
مقابل ّ
حتّى يف املجال الواحد.
�أ ّنه ال توجد تعريفات.
�أنّ َز ْخ َم العمل يف هذا املجال �أخذ يت�ضاءل يف ال�سّ نوات
الأخرية �إلى َح ّد التّو ّقف.
واع لهذه ال ّنقائ�ص .وقد بد�أ َي�ستدركها .فمث ًال ،ال
واملجمع ٍ
ُيقدم الآن على ن�شر � ّأي م�صطلح من دون تعريف.

اهتماما ال نظ َري له منذ ن�ش�أ ِته.
اهتم املجمع بهذا امل ْو�ضوع
ً
ّ
و�سنّ ُ�س ّن ًة حميدة حني طلب �إلى املرتجمني َ
كتاب
تذييل ك ّل ٍ
رد للم�صطلحات الوارد ِة فيه .وقد تل ّقى املجمع
رتجم َمب ْ�س ٍ
ُي َ
جماالت علم ّي ٍة
قوائم كثري ًة من امل�صطلحات يف
ٍ
َع رْب م�سري ِته َ
وتكنولوج ّي ٍة و ِتقن ّي ٍة �شتّى لال�ستئنا�س بر�أيه .فكانت منهج ّي ُة
املجمع يف ك ّل حالة �أنْ ُي�ش ّك َل لجَ ْ ن َة خ�براء مق ّر ُرها ع�ضو
من �أع�ضا ِئه؛ فترُ اج َع ال َّل ْجن ُة امل�صطلحاتّ ،ثم ترف َعها �إلى
لجَ ْ نة امل�صطلحات يف املجمع ،التي تحُ يلها ب ْعد درا�ستها
�إلى جمل�س املجمع لإقرارها .وهكذا جت ّمعت لدينا ذخرية
�ضخمة من امل�صطلحات زادت على ثالثني �ألف ُم�صطلح.
وه��ي الآن ُمح ْو�سبة ،وميكن معاينتُها بال ّدخول �إل��ى موقع
املجمع على ال�شابكة( .)22وقد ن�شر املجمع َع رْب ال�سّ نني عددًا
كب ًريا من هذه امل�صطلحات يف ُك ّرا�سات �شمِ لت الأر�صاد
اجل ّو ّية والعلوم الزّراع ّية والع�سكر ّية والهند�س ّية؛ �إ�ضاف ًة
�إلى م�صطلحات النجارة واخلراطة وميكانيك ال�س ّيارات 5-3 ،تحديات التعريب:
ال�صعوبات:
ب ْع َد الإجنازات ،ننتق ُل �إلى ّ
والدهانات والورني�شات ،والتجارة واالقت�صاد وامل�صارف.
كذلك �أ�صدر م� ّؤخ ًرا قائمة م�صطلحات الطاقة ال�شم�س ّية ،مع
ال�صعوبات هي املعار�ض ُة احلا ّدة التي تع ّر ْ�ضنا
�أُولى هذه ّ
عدد كبري من الزّمالء .نت�ساءلَ � :أم َر ُّد تلك
تعريفاتها ،و�أجنز قائمة م�صطلحات �أخرى مع التعريفات ونتع ّر�ض لها من ٍ
الفيزيائي للكلمة؛ �أي َخ ْ�ش َي ُة
يف علم جديد ن�سب ًّيا هو علم (ال�سلوك ّيات ال�سياق ّية) .واملجمع املعار�ض ِة ال ُق�صور ،باملعنى
ّ

 .21اتحّ اد املجامع ال ّلغوية العلم ّية العرب ّية :ال ّرموز العلم ّية وطريقة �أدائها بال ّلغة العرب ّية ،ندوة ع ّمانُ ،جمادى الأُولى 1407هـ -كانون ال ّثاين/يناير 1987م،
اتحّ اد املجامع ال ّلغو ّية العلم ّية العرب ّية ،القاهرة1408 ،هـ1988/م.
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اعتدنا عليه من �أُمور؟ � ْأم هو العام ُل
التّغيري ،وا�ستمرا ُء ما ْ
ال ّنف�سا ّ
هاب مواجه َة
ين الذي يجع ُلنا – نحن الأ�ساتذة – َن ُ
عام ًال من عوامل
طلب ِتنا بلغتهم الأُ ّم؛ فقد نفق ُد
ٍ
عندئذ ِ
االنهزام اجل ّوا ّ
ين ،ال َ�س َم َح اللهّ ؟
تف ّوقنا عليهم؟ � ْأم هل
ُ
ر�س على مبد�أ رّ
التجمة
وال ُب ّد �أنْ نذك َر هنا
َ
الهجوم ال�شّ َ
بح ّجة �أ ّنها جم ّر ُد نق ٍْل ِخ ْل ٍو من الإبداع! وك ْنا نظ ّنه �أم ًرا بده ًّيا
ُ
�أنّ رّ
التجم َة ال ّراقية ق ّم ٌة يف الإبداع؛ َم َع االعرتاف ب�أنّ الإبدا َع
يف رّ
التجمة غيرْ ُ ه يف التّ�أليف.
ال�صعوب ُة ال ّثانية هي عام ُل الوقت .ف�أف�ضل الأ�ساتذة
ّ
غارقون حتّى �آذانهم يف البحث والتّدري�س والإ�شراف على
ّ
م�شروع
الطلبة وغيرْ ذلك .فهل يتّ�سع وقتهم لالنخراط يف
ٍ
التجمة والتّعريب؟ كيف نو ّزع الأدوار؟ وكيف نو ّفقُ
كبري يف رّ
بني الأولو ّيات؟
ولعامل الوقت ِدالل � ٌة �أُخ��رى متع ّلق ٌة بالبطء يف مراحل
إنتاج املتعاقب ِة للكتاب منذ حلظة اختياره رّ
للتجمة حتّى
ال ِ
َ
�سنوات �أحيا ًنا،
ت�ستغرق هذه املراحل
�صدورِه .فال ُيعق ُل �أنْ
ٍ
قد ت�صد ُر خاللها طبع ٌة �أح��دث بال ّلغة الأ�صل ّية للكتاب!
فكيف جنمع بني ال�سّ رع ِة والإتقان؟ وهل ن�أ ُم ُل �أنْ نلحقَ ي ْو ًما
الكتب العلم ّي َة من مخت ِلف ال ّلغات
باليابان ،مث ًال ،التي تنق ُل َ
�إلى اليابان ّية مبثل ملحة الب�صر ن�سب ًّيا؟
ذات اليد .فامل�شروعات
وث ّمة �صعوب ٌة ثالثة هي �ضيقُ ِ
�سخي .وقد عانى
الكربى ،كم�شروع املجمع ،بحاج ٍة �إلى ٍ
متويل ّ
املجمع – وما زال ُيعاين – الأم ّر ْين يف هذه ال ّناحية .ووا�ضح
ال�صعوبة املال ّية؛ ك�أنْ
�أ ّننا بحاج ٍة �إلى تفك ٍري جديد لتذليل ّ
ُ
ح�سب الأ�صول �إلى
ُنق ّد َم م�شروعا ِتنا على �شكل مقرت ٍ
َحات َ
بع�ض اجلهات التي نتو ّق ُع منها خيرْ ً ا .وهذا فنّ له مهارا ُت ُه
و�أ�سرا ُره!
�صعوب ٌة رابعة هي ُندرة الكفاءات احل ّقة .فال توج ُد م�ش ّق ٌة
امل�شروعات الكبرية
يف العثور على الكفاءات املتو�سّ طة؛ لكنّ
ِ

ُت ْع ِو ُزها الكفاءاتُ الكبرية .ولع ّل احل ّل يكمنُ يف ت�أ�سي�س مراكزَ
بج ّد و�صرامة على ت�أهيل َم��نْ لد ْيه املوهب ُة
َطموحة تعمل ِ
ات اجلليل ِة املطلوبة.
والقابل ّية لل ّنهو�ض بامله ّم ِ
ال�صعوب ُة اخلام�سة هي عدم املقدرة على ا�ستنفار «الرّ�أي
ّ
العربي!)
العام» (هذا �إنْ كان ذلك التّعب ُري جائزً ا يف وطننا
ّ
و�سائر امل�ؤ�سّ �سات .فقد بقي املجم ُع
�لام
ِ
ِ
واجلامعات والإع ِ
ارات
�ضم املتالطم من ت ّي ِ
ويبقى «جزير ًة معزولة» يف هذا ِ
اخل ّ
االغرتاب وال ْأمرك ِة والع ْوملة؛ �إلى � ِآخر ال�سّ ل�سلة!
ِ
نحتاج �إليه ملجابه ِة ه��ذه ال� ّت� ّي��ارات وك ْب ِح
ون��رى �أنّ ما
ُ
ال�سيا�سي (لأنّ هذا من�صو�ص عليه يف
ماحها لي�س القرا َر
ِج ِ
ّ
القوانني والأنظمة والتعليمات اجلامع ّية) ب َق ْدر ما هو الإرادة
ُ
واملواقف الأ�صيل ُة التي يتب ّناها قاد ُتنا يف ال�سّ يا�س ِة
ال�سيا�س ّية،
والفكر وال ّثقافة بال هوادة.
ِ
أمامنا
يف َ�ض ْوء ك ّل ذلك ،وا�ض ٌح �أنّ ال ّتحدّيات ِ
�سام � َ
اجل َ
هي:
العلم والتّكنولوجيا يف من ّو ومناء
كيف َن�ستم ّر :ذلك �أنّ َ
ال ينقطعان؛ بل �إ ّنهما يف
ت�سارع ُمتزايد .فال ُب� ّد �أنْ يكونَ
ٍ
التّعريبً � ،إذا� ،سيرْ ور ًة �أو عمل ّي ًة م�ستم ّرة .و�إنْ كان ال ُب ّد من
«ال َي ْنب ِغ ّيات» و«ا ّلال ُبدِّ ّيات» ،ف�إ ّننا نرى �أنْ نعو َد �إلى امل�شروعات
واملحاوالت املُ َ
�شرذمة لنْ ُتو ّل َد
الكبرية ،لأنّ اجلهو َد املُبعثرَ ة
ِ
حرك ًة تتط ّو ُر و ُتثمر .وعلينا التّفكري باملنهج ّيات يف ابتداع
امل�صطلحات؛ و�إالّ فكيف يمُ كنُ �أنْ نجُ اب َه هذا ُّ
الطوفانَ من
امل�صطلحات اجلديدة الذي يغ ُم ُرنا ك ّل ي ْوم؟ ن�ش ُري هنا ،على
ِ
ُ
�سبيل املثال ال احل�صر� ،إلى محاول ٍة ذك ّية للأ�ستاذ ال ّدكتور
الكيميائي
جميد مح ّمد علي القي�سي يف «مناهج امل�صطلح
ّ
�شرت يف جم ّلة جممع ال ّلغة العرب ّية
العربي ومقايي�سه»ُ ،ن ْ
ّ
()23
الأُرد ّ
ين  .وال نن�سى د ْو َر احلا�سوب واحلا�سوب ّيني يف هذا
ال�صدد.
ّ
لكنْ  ،قبل امل�صطلحات ،نو ّد �أنْ ن�ؤ ّك َد �أه ّم ّي َة التّدريب على

العربي ومقايي�سه» ،جم ّلة مجَ ْ مع ال ّلغة العرب ّية الأُرد ّ
ين ،العدد 1989 ،37؛ �ص .175-121
 .23جميد مح ّمد علي القي�سي« :مناهج امل�صطلح الكيميائي
ّ
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علمي نا�صع ،كتاب ًة وحدي ًثا.
ال�سّ ْبك بن ٍرث ّ
�ضحي حتّى بال ّنقط ِة �أو
1 .1ك��ي��ف ُن��ت��ق��ن :بحيث ال ُن ّ
كل
العلمي
الكتاب
الفا�صلة .فيكونُ
العربي ق ّم ًة يف ال�شّ ِ
ُ
ّ
ّ
أجنبي.
وامل�ضمون ،وقاد ًرا على مناف�سة نظ ِري ِه ال ّ
2 .2كيف ُنقنع :بالتي هي �أح�سن ،القاد َة قبل اجلماهري.
فلدينا ق�ضّ ي ٌة ق ْوم ّي ٌة نه�ضو ّي ٌة كربى ،كما �أ�سلفت.
أ�سا�سيَ ،م َع �أ ّن��ه لي�س
3 .3كيف نمُ�� ّول :فاملال متط ّل ٌب � ّ
بكاف طب ًعا.
ٍ
ن�سق :فنعمل جمي ًعا بن َف ٍ�س واحد ونكون فري ًقا
4 .4كيف ُن ّ
واح ��دً ا؛ ك� ّل جهة ِدع��ام� ٌة للجهات الأُخ ��رى .ول�سنا

ندعم ب ُك ّل قوانا
بحاج ٍة �إلى مراكزَ جديدة؛ َيكفي �أنْ َ
ما هو موجود.
 6-3التطلعات:

لقد قطع املجمع �ش ْو ًطا طوي ًال يف جمال التعريب ،باملعنى
الذي ُحدِّ د هنا .لكنّ هذه عمل ّية م�ستم ّرة لن تنتهي .فهي
بحاجة �إلى ن َف�س طويل ال ينقطع �أبدً ا ،و�إراد ٍة ُ�صلبة ال تتهاون،
�سخي متد ّفق ،ور�ؤي ٍة حكيمة
و�إدار ٍة ح�صيفة واعية،
ٍ
ومتويل ّ
نافذة .وال نن�سى �أه ّم ّية التعاون املثمر مع �سائر اجلهات
املعنية �أينما كانت ،وجم��اراة التكنولوجيا احلديثة .واهلل
املوفق.
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منشورات المجمع
لقد حر�ص املجمع الأردين على �أن يجعل من نف�سه نافذة مفتوحة
على النه�ضة الثقافية مبعناها الوا�سع يف الأردن و�سائر الأقطار
العربية ،وعلى الأو�ساط املثقفة وامل�ؤ�س�سات التعليمية املختلفة ،وعلى
اجلماهري عام ًة.
وحتقق ذلك يف من�شوراته الثقافية طوال �أربعني �سنة منذ ت�أ�سي�سه.
وقد متثل بع�ضها( )1فيما ي�أتي:
 1-4مجلة املجمع
أ -تاريخ إنشائها:

ن�ص البند (و) من املادة اخلام�سة من قانون املجمع على�« :إ�صدار
جملة دورية تعرف با�سم (جملة جممع اللغة العربية الأردين)،
و�صدر العدد الأول من جملته يف �صفر 1398ه �ـ املوافق كانون
الثاين 1978م .وجاء يف كلمة هذا العدد التي كتبها الدكتور محمود
ال�سمرة ،نائب رئي�س املجمع �آن ذاك »:ونحن ن�ؤمن ب�أن املجلة ركن
من �أركان العمل املجمعي ال غنى عنه ،ت�ستقطب جهود الأعالم من
�أهل الفكر ،ومن الأخوة العرب ،ومن الزمالء امل�ست�شرقني؛ فاملجلة
 . 1يجد القارئ يف موا�ضع �أخرى يف هذا الكتاب و�صف ًا م�ستفي�ض ًا جلهود املجمع و�إجنازاته
يف املجاالت الثقافية الأخرى من موا�سم ثفافية وم�ؤمترات وندوات.

هي �صوت املجمع و�صوت �سدنة اللغة العربية وال�تراث
العربي والإ�سالمي مع ًا ،ونحن ن�أمل �أن ي�ؤدي هذا ال�صوت
الأمانة التي يرتفع لت�أديتها بجدارة وكفاءة و�صدق».
ب -هيئة تحريرها:

املوافق حزيران 2013م.
وتر�سل البحوث واملرا�سالت �إلى املجلة على العنوان
الآتي:
رئي�س هيئة حترير جملة جممع اللغة العربية الأردين
�ص.ب ( )13268عمان ( )11942الأردن
هاتف 0096265343500
نا�سوخ (فاك�س) 0096265357064
الربيد الإلكرتوينalmajmajournal@ju.edu.jo :
موقع املجمع على ال�شابكة (الإنرتنت)

يالحظ �أن الأع ��داد ( )26-1خلت م��ن �أ�سماء هيئة
التحرير ،وب��د�أ املجمع بتدوين �أ�سماء هيئة التحرير
اع�ت�ب��ار ًا م��ن ال�ع��دد ( )27ال�صادر يف ��ش��وال 1405ه �ـ
املوافق حزيران 1985م ،وكانت برئا�سة رئي�س املجمع
الدكتور عبدالكرمي خليفة ،وع�ضوية الدكتور محمود
ال�سمرة ،نائب الرئي�س ،والدكتور �سعيد التل ،والدكتور
محمود �إبراهيم ،والأ�ستاذ عي�سى الناعوري ،الأمني العام
www.majma.org.jo
للمجمع �آن ذاك ،والأ�ستاذ عبدالرحمن ب�شناق ،والدكتور
قنديل �شاكر ،والدكتور عبداملجيد ن�صري .وملا كانت هيئة
التحرير جلنة من جلان املجمع الدائمة ،ويخ�ضع ت�أليفها
�إلى املنهجية التي يعتمدها املجمع يف ت�أليف جلانه ف�إن د -نشرها وتوزيعها:
�صدرت �أع��داد جملة املجمع منذ ع��ام 1978م حتى
عدد �أع�ضائها يزيد �أو يقل يف ال�سنة �أو ال�سنتني �أو الثالث
عام 1984م� ،أي من العدد الأول حتى العدد ال�ساد�س
ال�سنوات وفق هذه املنهجية وقد ي�صل عددهم �إلى اثني
والع�شرين على �صورة �أعدد مزدوجة ،ثم �أ�صبحت ت�صدر
ع�شر ع�ضو ًا كما هو احلال يف العدد ( )47ال�صادر يف
يف �أعداد مفردة مت�سل�سلة ومنتظمة منذ عام 1985م� ،أي
ربيع الآخرة 1414هـ املوافق كانون الأول 1994م .وتعقد
من العدد ال�سابع والع�شرين حتى �آخر عدد �صدر منها
هيئة التحرير اجتماعاتها ح�سب احلاجة لإج��ازة ن�شر
عام 2015م ،وهو العدد .89
بحوث املجلة بعد تقوميها وفق املنهجية التي تعتمدها
هيئة التحرير.
وحر�ص ًا من املجمع على �أن يفيد الباحثون والدار�سون
مما تن�شره هذه املجلة ،فقد وفر ن�شرها بطريقتني :الأولى
الن�سخة الورقية ،وكان املجمع يطبع منها يف كل عدد ما
ج -شروط النشر فيها:
بني  500و 1000ن�سخة ،ونظر ًا للتطور التقني احلديث
جملة جممع اللغة العربية الأردين جملة علمية محكمة
يف الن�شر وخدمة الباحثني والدار�سني ،حر�ص املجمع
تعنى بن�شر البحوث والدرا�سات يف اللغة العربية وت�صدر
على ن�شرها �إلكرتوني ًا ،و َو ْ�ض ِع مادتها جميعها يف موقع
مرتني يف ال�سنة.
املجمع على ال�شابكة (االنرتنت) لتوفري و�سائل االطالع
واال�سرتجاع ملا ين�شر فيها جمان ًا ،ولتمكني من يرغب يف
وق��د تدرجت �شروط الن�شر فيها ،و�أج��رت هيئة
الإفادة من مو�ضوعاتها على امل�ستوى الوطني والإقليمي
التحرير عليها تعديالت عدة كان �آخرها ما جاء
والعاملي بي�سر و�سهولة .و�سمح املجمع جلهات محددة
يف العدد ( )84ال�صادر يف �شهر �شعبان 1434ه��ـ،
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بو�ضع مادة هذه املجلة على مواقعها ،وهي مدرجة الآن
يف املواقع الآتية:
 .1موقع دار املنظومة ،الريا�ض -اململكة العربية
ال�سعودية.
 .2موقع �إ�سالم نت -القاهرة -م�صر العربية.
 .3موقع جامعة الريموك.
 .4مكتبة ل�سان العرب.

زد على ذلك �أن املجمع يعد مبد�أ التبادل مبن�شوراته
م�صدر ًا مهم ًا لتنمية مقتنيات مكتبته �أو ًال ،والتوا�صل مع
امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعلمية واخلدمية ثاني ًا ،وانطالق ًا
م��ن ذل��ك ف��إن��ه يتبادل جملته ومن�شوراته الأخ ��رى مع
م�ؤ�س�سات عدة ،بلغ عددها خم�س ًا وع�شرين ،عام 2015م،
موزعة بني م�ؤ�س�سات �أكادميية داخل الأردن وخارجه.
وبلغ ع��دد الإه� ��داءات ع��ام 2015م ( )159ن�سخة،
موزعة �أي�ض ًا بني م�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية داخل الأردن
وخارجه.

 .5موقع الأر�شيف الأمريكي.
 .6موقع الألوكة.
 .7دليل الدوريات العاملي . Ulrichs
 .8موقع م�شكاة.

هـ -مادتها:

تتوزع م��ادة كل ع��دد من �أع��داده��ا على �أربعة �أب��واب
ه��ي :ب��اب البحوث ،وب��اب مع الكتب ،وب��اب التعليقات
واملناق�شات ،وباب �أخبار جممعية.

 .9موقع الذخرية اللغوية العربية -وزارة الثقافة-
الأردن.
هـ 1 -باب البحوث:
ين�شر يف هذا الباب البحوث التي �أجازتها هيئة حترير
وحتمل املجلة الرقم الدويل املعياري العاملي للدوريات
املجلة يف ك��ل ع��دد م��ن �أع��داده��ا ،وتت�ألف مادتها من
الآت���ي ،)1044-0258( ISSN :وع��دد اال��ش�تراك��ات
مو�ضوعات عدة ،تعالج ق�ضايا مختلفة يف جمال خدمة
يف املجلة يزيد �أو يقل وفق املنهجية التي كان يعتمدها
اللغة العربية ،ومنها على �سبيل املثال ال احل�صر:
املجمع خالل م�سريتها .ويالحظ �أنه قد قل يف ال�سنوات
الأخرية ،وذلك عائد �إلى �أن ر�ؤية املجمع يف توزيع املجلة
ال تهدف �إلى الربح ،و�إمنا تهدف �إلى خدمة اللغة العربية • بحوث يف النحو وال�صرف:
ومعاجلة الق�ضايا وامل�شكالت التي تواجهها يف الوقت
تعالج تي�سري النحو العربي وعلم ال�صرف وتطويرهما
احلا�ضر ،ولذا ي�سرت �سبل االطالع عليها والإفادة منها
و�أ�ساليب تدري�سهما من مثل :كتاب �سيبويه للم�ست�شرق
على ال�شابكة (الإنرتنت) ما قلل من االعتماد على الن�سخ
الفرن�سي الأ�ستاذ ج�يرار ت��روب��و ،والثنائية يف امليزان
الورقية ،وزاد من االعتماد على الن�شر الإلكرتوين� ،إذ
ال�صريف يف اللغات العربية يف اجلزيرة العربية للدكتورة
بلغ عدد اال�شرتاكات فيها ( 56ا�شرتاك ًا) عام 2015م،
باكزة رفيق حلمي ،واحتجاج النحويني باحلديث ،للدكتور
موزعة بني م�ؤ�س�سات �أكادميية وعلمية وخدمية و�أفراد
محمود ح�سني ،وح��ول كتاب �سيبويه للدكتور ه�شام
داخل الأردن وخارجه.
الطعان ،والنحو العربي و�أثره يف النحو العربي ،للدكتور

محمد ح�سن �إبراهيم ،و�ألنا مدار�س نحوية؟ للدكتور
�إبراهيم ال�سامرائي ،ونظرة يف بع�ض الأوزان ال�صرفية
للدكتور جعفر عبابنة ،ومن مظاهر املعيارية يف ال�صرف
العربي للدكتور فوزي ال�شايب ،وتي�سري العربية بني القدمي
واحلديث للأ�ستاذة �سمر روحي الفي�صل ،والذاهب من
مواد النحو القدمي يف العربية احلديثة للدكتور �إبراهيم
ال�سامرائي ،و�أبواب الفعل الثالثي ،درا�سة لغوية حتليلية
�إح�صائية با�ستخدام احلا�سوب ،للدكتور محمد جواد
النوري ،وال�صرف بني �سيبويه والفراء للدكتور ح�سن
حمزة و�آخرين ،وتقعيد قاعدة نحوية «�إ�ضافة اجلهات
الأربع» للأ�ستاذ �صبحي الب�صام ،واللغة والنحو وال�صرف
والهجاء يف الربديات الأموية ،للدكتور جا�سر �أبو �صفية،
والتقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم للدكتور جعفر
عبابنة ،و�أ�سباب التعدد يف التحليل النحوي ،للدكتور
محمود ح�سن اجل��ا��س��م ،وظ��اه��رة التوهم يف النحو،
للدكتور محمد �صالح ،والت�صغري يف اللغة العربية،
نظرة يف الداللة والتحليل ال�صوتي ،للدكتور محمد �أمني
الروابدة ،والتوابع يف �ضوء نظريتي القرائن واملقا�صد،
النعت من��وذج� ًا ،للدكتور وليد محمد ال�سراقبي ،وبني
منهج النحو العربي يف الت�أويل والنحو التوليدي التحويلي،
للدكتورة ابتهال محمد علي البار ،وخواطر و�آراء �صرفية،
للدكتور فوزي ال�شايب.

•بحوث يف الل�سانيات (اللغويات):

تت�ضمن �أعداد املجلة بحوث ًا كثرية يف جمال الل�سانيات،
ومنها:
�إنتاج الأ�صوات عند العلماء العرب القدماء ،و�صلته
بالوترين ال�صوتيني للدكتور جعفر عبابنة وحمزة �إبراهيم
النادي ،واللغات اليمانية القدمية ،وما انفردت به من

خ�صائ�ص للقا�ضي �إ�سماعيل بن علي الأكوع ،والأبجدية
ال�صوتية للدكتور ق�سطندي ال�شوملي ،واالجتاهات اللغوية
للطلبة اجلامعيني العرب ،للدكتور محمد راجي الزغول،
ودور اللغات القومية يف الدرا�سات العليا والبحث العلمي
للدكتور مفيد دو�شق ،والذخرية اللغوية العربية ،للدكتور
عبدالرحمن احلاج �صالح ،ومعامل جديدة للمنهج املقارن
ب�ين اللغات ال�سامية ،ج��وان��ب انرثوبولوجية ونف�سية
واجتماعية ،للدكتور �سمري ا�ستيتية وله �أي�ض ًا»:حتليل
الظواهر ال�صوتية يف قراءة يعقوب احل�ضرمي» ،ومرئيات
التخطيط اللغوي ،عر�ض ونقد ،للدكتور فواز عبداحلق.
ومكانة اللغة العربية يف الدرا�سات الل�سانية املعا�صرة
للدكتور حمزة بن قبالن املزيني ،والتتابعات ال�صوتية
الهابطة و�سلوكها يف �أبنية العربية ،درا�سة نطقية فيزيائية،
للدكتورة ابت�سام جميل ،و�صيغة ّ
افعال والتحوالت املختلفة
يف ��ض��وء العربية وال�ل�غ��ات ال�سامية ،للدكتور �صالح
�أحمد �سعيد ،وتوظيف الل�سانيات احلا�سوبية يف خدمة
الدرا�سات العربية ،جهود ونتائج ،للدكتور عبدالرحمن
بن ح�سن العارف ،والأ�شكال اجلديدة للنحت ودوره��ا
يف التنمية اللغوية املعا�صرة ،للدكتور يو�سف وغلي�سي،
والزمن املا�ضي يف اللغة العربية :درا�سة ل�سانية ،للدكتور
محمد ح�سن الظواهرة.

• بحوث يف التعريب:
ي��ويل املجمع ق�ضية تعريب التعليم العلمي اجلامعي
�أهمية كبرية( ،)2ولذا ت�ضمنت �أع��داد املجلة عدد ًا من
البحوث يف هذا املجال ،ومنها:
دور الرتاث العلمي يف تعريب العلوم والتقنيات احلديثة،
للدكتور عبدالكرمي خليفة ،ويف �سبيل تعريب التعليم
اجلامعي يف العلوم الطبيعية ،للدكتور �أحمد �سعيدان،

مف�ص ًال جلهود املجمع يف ق�ضية التعريب عا ّمة.
 .2يجد القارئ يف مكان �آخر من هذا الكتاب و�صف ًا ّ
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وتعريب العلوم الإن�سانية للدكتور محمود �إبراهيم،
وق�ضايا تعريب الكيمياء وم�شاكله للدكتور عادل جرار،
ومن مزالق الرتجمة بني العربية والفار�سية ،للدكتور
يو�سف ب�ك��ار ،وتعريب رم��وز نظام ال��وح��دات الدولية،
للدكتور �إبراهيم بدران ،وكلمة يف تعريب العلوم ،للدكتور
محمد ح�سني �صفوري ،وتعريب علوم الطب ،للدكتور
ح�سني �سبح ،وال�صعوبات املفتعلة على درب التعريب،
للدكتور ع�صام �سليمان مو�سى ،واملخت�صرات والرموز
يف الرتاث العربي ،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ،ومناهج
امل�صطلح الكيميائي العربي ومقايي�سه ،للدكتور جميد
محمد علي القي�سي ،وحركة الرتجمة والتعريب يف ديوان
الإن�شاء اململوكي ،للدكتور �سمري الدروبي ،وم�صطلحاتنا
اللغوية بني التغريب والتعريب للدكتور م�صطفى طاهر
احليادرة.

• بحوث يف الأدب والنقد:
اعتنت جملة املجمع بالبحوث الأدبية والنقدية لكونها
متثل الركيزة الأ�سا�سية يف الدرا�سات الفنية واللغوية،
وا�شتملت على بحوث كثرية يف هذا املجال ،ومنها على
�سبيل املثال ال احل�صر:
ق�صيدة النا�شئ الأكرب يف مدح النبي ون�سبه ،للدكتور
يو�سف بكار ،واللغة والأ�سلوب يف �شعر ع��رار ،للدكتور
محمود ال�سمرا ،وامل�ث��ل والقيم الأخ�لاق�ي��ة يف ال�شعر
اجل��اه �ل��ي ،ل�ل��دك�ت��ور عفيف ع�ب��دال��رح�م��ن ،وم�ن�ه��ج يف
درا�سة الأدب ،للدكتور جا�سر �أبو �صفية ،و�أوزان العرب
ال�شعرية ،للدكتور عبداحلميد حمام ،وامل�شهد احلربي
يف ال�شعر اجلاهلي ،للدكتور �إ�سماعيل العامل ،وق�صيدة
عرو�س العربية يف عمان ،للدكتور �إبراهيم زيد الكيالين،
و�صورة عاد يف ال�شعر اجلاهلي ،للدكتور �أنور �أبو �سويلم،
وال ��وج ��دان اجل�م��اع��ي يف ال�شعر اجل��اه �ل��ي ،للدكتور
عبدالغني زيتوين ،وجهود امل�ست�شرقني يف درا�سة الأدب

الإداري عند العرب ون�شره ،للدكتور �سمري الدروبي،
والنقد الأدبي يف املرا�سالت بني نازك املالئكة و�إبراهيم
العري�ض ،للدكتور �أحمد مطلوب.

•بحوث يف التاريخ

التاريخ والأدب ي�سريان جنب ًا �إلى جنب يف حياة الأمم
وال�شعوب ،ف�إذا كان الأدب تعبري ًا عن روح الأمة وقيمها،
وجت��ارب�ه��ا الإن�سانية العميقة ،وف�ك��ره��ا ،ف ��إن التاريخ
�سجل حل�ضارة الأم��ة ومقوماتها الفكرية والإن�سانية
واالجتماعية ،ووقائعها و�أهدافها ،ولهذا وغ�يره حوت
جملة املجمع بحوث ًا متنوعة ومتعددة يف هذا املجال ،منها:
كتب الأن�ساب وتاريخ اجلزيرة ،للدكتور عبدالعزيز
الدوري ،والباحثون الإيطاليون ودرا�سة التاريخ العربي،
للم�ستعرب الإيطايل �أمومربتو ريت�ستانو ،للدكتور علي
محافظة ،ونهاية الثغور ال�شامية ،للدكتور م�صطفى
احلياري ،والهجرة النبوية واليهود يف اجلزيرة العربية،
لل�شيخ �إبراهيم القطان ،والأوق ��اف الإ�سالمية بجوار
م�سجد الأق�صى – �أ�صلها وتاريخها واغت�صاب �إ�سرائيل
لها ،للدكتور عبداللطيف الطيباوي ،و�أهمية طبقات
الدرجيني يف درا�سة التاريخ الإ�سالمي ،للدكتور عو�ض
خليفات ،وجزيرة �شقر الأندل�سية (املكان والزمان) يف
الأدب الأندل�سي ،للدكتور �صالح جرار.

•بحوث يف �أ�ساليب تدري�س العربية:
يحر�ص املجمع على �أن يي�سر تعليم اللغة العربية
وتعلمها ،و�أن يحبب النا�شئة بها ،و�أن يفيد مدر�سوها من
�أ�ساليب التدري�س احلديثة عربي ًا وعاملي ًا ،وقد وردت يف
�أعداد املجلة بحوث تعني على ذلك ،منها:
ت�أهيل �أع�ضاء هيئة التدري�س للتدري�س بالعربية،
للدكتور عبدالكرمي خليفة ،واجتاهات الطلبة واملعلمني

نحو الكتابة باللغة العربية يف املدار�س الثانوية الأردنية،
للدكتور خلف املخزومي والدكتور مفيد دو�شق ،وحركات
الت�شكيل يف الكتابة العربية .و�أثرها يف م�ستوى اال�ستيعاب
(درا�سة جتريبية) للدكتور زكريا �أبو حمدية ،وطريقة
ال �ق��راءة ع�ن��د امل�ك�ف��وف�ين ب���ص��ري� ًا يف ق�صائد ال�شعر
الأندل�سي ،للدكتور �صالح جرار ،و�سالمة اللغة العربية
و�أث��ره��ا يف املناهج ال��درا��س�ي��ة ،للدكتور زه�ير زاه��د،
و�أخ �ط��اء الكتابة ل��دى متعلمي العربية م��ن الناطقني
بغريها ،للدكتور عوين الفاعوري.

• بحوث عامة:

ن�شرت املجلة بحوث ًا عامة يف احل�ضارة ،منها :املن�ش�آت
ال�صحية باملغرب عرب التاريخ مبنا�سبة ال�سنة الدولية
للمعاقني ،للدكتور ع�ب��دال�ه��ادي ال �ت��ازي ،وطريقتان
حل�ساب ميل فلك ال�بروج ،للدكتور عبداملجيد ن�صري،
والزمخ�شري وال�شعوبية ،للدكتورة بهيجة باقر احل�سني،
واملر�أة يف بالد ال�شام ،متعلمة ومعلمة ،للدكتور عبداجلليل
عبداملهدي ،والت�أثري الإ�سالمي يف كوميديا دانتي (ق�صة
نظرية �صارت حقيقة تاريخية كربى) للدكتور حكمة علي
الأو�سي ،والعوملة والثقافة اللغوية وتبعاتها للغة العربية،
للدكتور �أحمد عبدال�سالم ،وموقف اجلاحظ من الثقافات
الأجنبية ،للدكتور محمد ال��دروب��ي ،والت�أويل الإ�شاري
عند ال�صوفية :معاملة و�ضوابطه ومدوناته ،للدكتور �أمني
يو�سف عودة.

•بحوث يف املعجمية العربية
�إن املعجم العربي فرع �أ�صيل من فروع العربية ،وللعناية
واالهتمام به دور بارز يف خدمة العربية ،ولذا ت�ضمنت
املجلة عدد ًا من البحوث املتعلقة بهذا ال�ش�أن ،منها:
ت ��راث حل��ن ال �ع��ام��ة م �� �ص��در ًا م��ن م �� �ص��ادر املعجم

التاريخي ،للدكتور �أح�م��د محمد ق ��دورة ،وم��ع معجم
اخلط�أ وال�صواب يف اللغة ،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي،
وامل�ستدرك على املعجم العربي الأ�سا�سي ،وظاهرة تكرار
املعاين يف املعجم العربي ،للدكتور �إ�سماعيل عمايرة،
وحاجتنا �إلى معجم جديد للدخيل يف الف�صحى ،للدكتور
رفعت هزمي ،ونقد م�شروع معجم امل�صطلحات الكيميائية
املوحد ،للدكتور جميد القي�سي ،ونظرة يف م�صطلحات
«املعجم املدر�سي» ت�أليف محمد خري ،للأ�ستاذ جورج
عي�سى ،واملعجم العربي املوحد لألفاظ احلياة العامة
يف الع�صر احلديث ،للدكتور عبدالكرمي خليفة ،وق�ضايا
معجمية يف �شعر ابن الرومي ،للدكتور �سامي �أب��و زيد
والدكتور عبدالر�ؤوف زهدي.

• بحوث يف الرتاث:
�إن حتقيق الرتاث هدف من �أهداف املجمع التي ن�ص
عليها قانونه ،وتعد املجلة و�سيلة من و�سائل حتقيق هذا
الهدف ،لذا ف�إن القارئ يجد يف �أعدادها بحوث ًا تتناول
جوانب من حتقيق ال�تراث ،وت�سلط ال�ضوء على كنوزه،
ومن ذلك:
ال�سماح يف �أخ�ب��ار ال��رم��اح جل�لال الدين ال�سيوطي،
حتقيق الدكتور �أنور �أبو �سويلم ،والدكتور ماجد جعافرة،
وجتليات يف الرتاث ،للدكتور عبداهلل بن �سليم الر�شيد،
وق�ضايا الأ�صول الرتاثية يف الل�سانيات املعا�صرة :عر�ض
وحتليل ،للدكتور عا�صم �شحادة علي ،ونظرية حتليل
الأخطاء يف الرتاث العربي ،للدكتور جا�سم علي جا�سم.

125
هـ  2-باب مع الكتب:

ُو ْي َ
ن�ش ُر فيه البحوث التي تتناول زيادات �أو ا�ستدراكات
على كتب محققة ومن�شورة� ،أو مراجعات وت�صويبات
لها ،من مثل :كلمات يف ال�صحاح ،للدكتور �إبراهيم
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ال�سامرائي ،وحتقيق ن�سبة كتاب درة التنزيل وغ��رة
ال�ت��أوي��ل ،للدكتور عمر ال�سري�سي ،وا�ستدراكات على
الن�صو�ص ال�شعرية يف كتاب «�شعراء عبا�سيون» للمهند�س
حامت غنيم ،ورايات املربزين وغايات املميزين البن �سعيد
الأندل�سي ،مراجعة الدكتور ر�ضوان الداية ،ومع كتاب
الفرج بعد ال�شدة للتنوخي ،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي،
وح��ول كتاب مبادئ التحليل الريا�ضي ،للدكتور �أحمد
�سعيدان ،وح��ول كتاب �سيبويه للدكتور ه�شام الطعان،
وا��س�ت��دراك على �شعر اب��ن م �ي��ادة ،للدكتور خليل �أب��و
رحمة ،وامل�ستدرك الثاين على ديوان ابي النجم العجلي
للأ�ستاذ محمد �أديب جمران ،ونظرات يف كتاب من غاب
عنه الطرب ،للدكتور عبدالإله نبهان ،وامل�ستدرك على
املعجم العربي الأ�سا�سي ،للدكتور محمود �شاكر �سعيد،
ووقفه مع كتاب اللهجات العربية الغربية القدمية ت�أليف
ت�شيم رابني ،ترجمة الدكتور عبدالرحمن �أيوب ،للدكتور
عبدالكرمي جماهد ،ون�صو�ص �أخرى من �صناعة الكتاب
لأب��ي جعفر النحا�س ،للدكتور ن��وري حمودي القي�سي،
ومر�شد القارئ �إلى حتقق معامل املقارئ ،للدكتور حامت
�صالح ال�ضامن ،وق��راءة داللية يف كتاب زكريا �أوزون
جناية �سيبويه؛ الرف�ض التام ملا يف النحو من �أوه��ام،
للدكتور يا�سني �أبو الهيجاء.
هـ 3 -باب التعليقات واملناقشات:

حر�ص املجمع على �أن يفرد باب ًا للتعليقات واملناق�شات
التي تتناول البحوث التي تن�شرها جملته ،وم��ا ميكن
�أن ي�ضاف �إليها ،من باب الإفادة والت�صويب والزيادة،
وقبول الر�أي والر�أي الآخر ،ومنها:
«تني �إيجرز» – ع�شريون ،للأ�ستاذ عي�سى الناعوري،
واقرتاح ا�سم عربي ملح�صول احلبوب اجلديد ،للدكتور
خ�يري ال�صغري ،وتعليق الدكتور عدنان اخلطيب على

العدد الأول من جملة املجمع ،والع�شرينات والع�شرينيات،
للدكتور نا�صر الدين الأ�سد ،وع�شمريون مقابل تني �إيجرز،
للأ�ستاذ �أحمد اخلطيب ،وحول م�صطلح «حاجز اخلدمة»
مقابل كاونرت ،للمدير العام للربيد العراقي ،ومناق�شة
ر�أي يف عالمة الت�أنيث ،للأ�ستاذ عبداللطيف الطيباوي،
وتعليقات على كتاب دور املقنع يف الفالحة ،للدكتور
�إبراهيم ال�سامرائي ،وحول كتاب «املقنع يف الفالحة»،
للدكتور �أحمد �سعيدان ،وت�صويبات لبع�ض امل�صطلحات
ال��زراع�ي��ة ،للأ�ستاذ ع�ب��دال��رزاق اجل��زار ،وت�صويبات
على كتاب «م�صطلحات زراعية» للأ�ستاذ �أحمد �شفيق
اخلطيب ،ومقاب�سة يف جملة ال�صلة :هل تقع �شرط ًا،
للدكتور نهاد املو�سى ،ورد على مقاب�سة الدكتور نهاد
املو�سى ،للدكتور �إبراهيم ال�سامرائي ،والقول يف الأذين،
للأ�ستاذ عبدالإله نبهان ،وت�صويب قول العامة :فالن
�أخ�صائي بكذا وكذا ،للدكتور فوزي ال�شايب ،وا�ستدراك
على مقالة «نحو معجم للخيل واخليالة» للدكتور �سلمان
قطاية ،وتعليقات على كتاب الفرو�سية واملنا�صب احلربية،
للدكتور محمد عي�سى �صاحلية ،وم�س�ألة لأب��ي عبداهلل
محمد بن مالك على قوله تعالى�« :إن رحمة اهلل قريب بني
املح�سنني» ،للأ�ستاذ محمد وجيه التكريتي ،وتعقيب على
بحث «�شعراء عبا�سيون ،ملحوظات و�إ�ضافات جديدة،
للأ�ستاذ هالل ناجي ،ومناق�شة تعقيب الأ�ستاذ هالل
ناجي على بحث «�شعراء عبا�سيون» :ملحوظات و�إ�ضافات
جديدة للدكتور عبدالرزاق حويزي ،وتعقيب على بحث
«وجهة نظر جديدة يف مخارج احلروف ال�ستة» ،للدكتور
فوزي ال�شايب.
ومما يح�سن ذكره �أن املجمع حر�ص على �إ�صدار ك�شاف
ورق��ي لأع ��داد جملته ،وك�شاف �إل �ك�تروين على موقعه
الإل �ك�تروين ،يتيح للجميع ال��دخ��ول �إل��ى جملة املجمع،
واالطالع على جميع بحوثها ،وا�ستخراج ما يرغبون يف
ا�ستخراجه ،ويف ذلك عون كبري للباحثني والدار�سني.

هـ 4 -باب أخبار مجمعية:

املجمع العلمية واللغوية والثقافية.
وتعد الأخ �ب��ار املجمعية التي يت�ضمنها ه��ذا الباب،
واملعلومات التي تت�ضمنها التقارير ال�سنوية ،خري و�سيلة
ملعرفة �أخبار املجمع و�ش�ؤونه و�إجنازاته و�صلته باملجتمع.

ين�شر يف ه��ذا ال �ب��اب �أخ �ب��ار امل�ج�م��ع ،وق��د تنوعت
مو�ضوعاتها بني الإ�شارة ب�إيجاز �إلى املوا�سم الثقافية
للمجمع ،وم�شاركات املجمع يف ال �ن��دوات وامل ��ؤمت��رات
يف الداخل واخل��ارج ،والتو�صيات التي ت�صدر عن هذه
امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات ،وذك��ر بع�ض امل�صطلحات التي
و -مكانتها العلمية:
�أقرها جمل�س املجمع ،و�صدور الإرادة امللكية ال�سامية
حتظى جملة املجمع مبكانة علمية رفيعة يف الأو�ساط
بتعيني الأع�ضاء العاملني ،واملوافقة على تعيني �أع�ضاء
العلمية والأكادميية ،وذلك لأ�سباب منها:
�شرف و�أع�ضاء م ��ؤازري��ن �سواء من جمل�س املجمع �أو
 -1منهجية التحكيم التي تتبعها املجلة� ،إذ يقر�أ رئي�س
م��ن املكتب التنفيذي للمجمع ،وال��ر��س��ائ��ل اجلامعية
هيئة التحرير �أو �أحد �أع�ضائها البحوث قراءة �أولية،
(ماج�ستري ودكتوراه) يف اللغة العربية ،التي نوق�شت يف
وير�سل ما هو مقبول منها من حيث املبد�أ �إلى ثالثة
قاعة الندوات واملحا�ضرات يف املجمع ،ور�سائل ال�شكر
محكمني لتقوميه و�إب���داء ال ��راي يف م��دى �صالحه
والتقدير التي ترد �إلى املجمع للإ�شادة بجهوده يف خدمة
للن�شر ،وتنظر هيئة التحرير يف تقارير املحكمني،
اللغة العربية ،والتعاون والتن�سيق بني املجمع وامل�ؤ�س�سات
وب�ع��د مناق�شتها جتيز البحث �أو تعتذر ع��ن عدم
العلمية والأكادميية واللغوية داخل الأردن وخارجه ،ونعي
�إجازته.
�أع�ضاء املجمع و�أع�ضاء املجامع اللغوية العربية ممن
 -2عدم التهاون يف �أي نق�ص يف �شروط التحرير.
توفاهم اهلل ،وذكر �سريهم ،والتعديالت التي �أجريت على
قانون املجمع ،وقوانني اللغة العربية يف الوطن العربي،
� -3سعة انت�شارها� ،إذ �إنها توزع ورقي ًا و�إلكرتوني ًا على
مثل قانون تعميم اللغة العربية يف اجلزائر ،وم�شاركات
نطاق وا�سع داخل الوطن العربي وخارجه ،وتقتنيها
املجمع يف احلركات الثقافية والعلمية على م�ستوى الوطن
املكتبات امل�شهورة يف العامل.
العربي ،وامل�صطلحات الأجنبية التي يطلب �إليه درا�ستها
 -4تنوع مو�ضوعاتها ،وتعددها وجدتها و�أ�صالتها.
و�إي �ج��اد امل�ق��اب�لات العربية لها ،وال��زي��ارات الر�سمية
� -5شهرة كتابها و�سمعتهم العلمية الطيبة.
واخلا�صة لتحقيق �أهداف املجمع ،واملجامع اللغوية التي
�أن�شئت يف بع�ض الأقطار العربية ،مثل ال�سودان ،وليبيا،
 -6اعتماد بحوثها يف الرتقيات والرتب اجلامعية لدى
وال�سعودية ،والتربعات التي يتلقاها املجمع من امل�ؤ�س�سات
اجلامعات الأردنية واجلامعات العربية وغريها.
الر�سمية واخل��ا��ص��ة والأف� ��راد لدعم م�سريته العلمية
 -7كرثة الزوار ملوقع املجمع؛ �إذ بلغ عددهم حتى نهاية
وحتقيق �أهدافه ،والتعليمات التي ي�صدرها املجمع لتي�سري
عام 2015م ( )4907616زائر ًا.
�أعماله الإدارية واملالية ،مثل تعليمات �صندوق اال�ستثمار
ملجمع اللغة العربية الأردين ،وتعليمات الرتجمة والت�أليف
والن�شر ،وغريها ،وم�شاركة املجمع مبن�شوراته يف معار�ض  2-4تحقيق الرتاث
�إن الرتاث هو الذاكرة الثقافية واحل�ضارية والروحية
الكتب يف داخل الأردن وخارجه ،واالطالع على �أن�شطة

127

128

والدينية ال�ت��ي تنحدر ل�ل�أب�ن��اء والأح �ف��اد م��ن �آبائهم
و�أجدادهمَ ،ور ْب ُط احلا�ضر باملا�ضي ال�ست�شراف امل�ستقبل
�أم��ر �أ�سا�سي يف حياة الأمم وال�شعوب وتطورها .ومن
امل�ؤكد �أن اللغة هي الوعاء الذي حتفظ فيه الأمم نتاجها
ومعارفها وقيمها وعاداتها وتقاليدها.
وانطالق ًا من ذل��ك ،ن�صت امل��ادة الرابعة من قانون
املجمع رقم ( )19ل�سنة 2015م على�« :إحياء الرتاث
العربي والإ�سالمي يف اللغة العربية والآداب والفنون».
وحر�ص ًا من املجمع على حتقيق هذا الهدف ،وفق �إمكاناته
املادية املحدودة� ،أو�صت جلنة الأ�صول والرتاث يف املجمع
بت�أليف جلنة من الأ�ساتذة املرحومني الدكتور عبدالعزيز
الدوري ،والدكتور عبدالكرمي غرايبة ،والدكتور �إبراهيم
بع�ض من كتب الرتاث
زيد الكيالين تكون مهمتها اختيار ٍ
الأ��ص��ول من �أج��ل العمل على حتقيقها ،وتقدمي خطة
عمل تت�ضمن ا�سم الكتاب والذين �سيقومون بتحقيقه،
والتكاليف املالية املرتتبة على ذلك ،وخل�صت اللجنة �إلى
�إعداد القوائم الآتية:
 .1قائمة ببع�ض الكتب الأ�صول التي ملّا حتقق بعد.
 .2قائمة بالكتب التي حققت ،ولكنها حتتاج �إلى �إعادة
حتقيق.
 .3قائمة ببع�ض كتب الرتاث التي نفدت طبعاتها ،وحتتاج
�إلى طبعة جديدة مزيدة ومنقحة.
 .4قائمة ببع�ض كتب ال�تراث التي حتتاج �إل��ى تب�سيط
وتي�سري لتقريبها �إلى الطلبة واملثقفني.
وكانت ه��ذه القوائم �أ�سا�س ًا لقائمة مبدئية �أعدها
املجمع بالتعاون مع مركز الوثائق واملخطوطات باجلامعة
الأردنية.
وتطور هذا التوجه لدى املجمع �إلى �أن ي�ضع م�شروع ًا

متكام ًال لتحقيق ال�ت�راث� ،إذ �أو��ص��ت جلنة ال�تراث يف
املجمع ب�إن�شاء مركز للعناية بالرتاث العربي والإ�سالمي،
واقرتحت تعليمات له ،غري �أن الظروف املادية ال�صعبة
حالت دون ذلك.

وم���ن �أب�����رز م���ا �أجن�����زه امل��ج��م��ع يف جم���ال حتقيق
الرتاث ما ي�أتي:

 -1حتقيق ر�سائل �أبي العالء املعري:

 .3ر�سائل �أبي العالء املعري ،حتقيق :د .عبدالكرمي خليفة ،عمان /1ف1396 ،هـ.1976/

تعد اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�شر التابعة
ل ��وزارة الرتبية والتعليم قبل ت�أ�سي�س املجمع عام
1976م الركيزة الأ�سا�سية التي انطلقت منها فكرة
ت�أ�سي�س جممع اللغة العربية يف الأردن ،وقد �آل كل
مالها �إلى جممع اللغة العربية الأردين عام 1976م،
وفق املادة (ي) من قانون جممع اللغة العربية الأردين
رقم ( )40ل�سنة .1976
وكانت فكرة حتقيق ر�سائل �أبي العالء املعري التي
حققها ال��دك�ت��ور عبدالكرمي خليفة ،رئي�س اللجنة
وع � َّد ذل��ك التحقيق من
�آن ذاك قد انبثقت عنهاُ ،
من�شورات اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�شر،
و�صدر ع��ام 1976م ،وتولى املجمع توزيعه ،وه��و يف
جملد واح��د ي�ضم ثالثة �أج ��زاء ،وق��ال فيه الدكتور
خليفة« :حت�ت��وى ه��ذه املجموعة م��ن الر�سائل التي
نقوم ب�إعادة ن�شرها بع�ض الر�سائل املتو�سطة ،مثل
الإغريقية ،ور�سالة املنيح ،وعدد من الر�سائل الق�صار
التي جمعت ،كما تبدو لنا ب�صورة عر�ضية(...)3
ويقول �أي�ض ًا« :فقد اعتمدنا يف حتقيق هذه املجموعة
من ر�سائل �أبي العالء على الن�صو�ص التي و�صلت �إلينا
من خالل امل�صادر القدمية ،وما طبع منها منفرد ًا،

وتقدمها ،يقول املحققان« :لقد �أغنى العرب الرتاث
الزراعي الإ�سباين مبا لديهم من علم وخربة زراعية
يف امل�شرق ،كما �أنهم قاموا بتجارب جديدة يف الزراعة
لتطويرها ،كما يت�ضح من كتب الفالحة ....وما تزال
كتب الفالحة الأندل�سية تنتظر الن�شر املحقق ...ونرجو
�أن يكون ن�شر املقنع ،م�ساهمة يف ذلك.)7(»...
وي �ق��ول امل�ح�ق�ق��ان �أي �� �ض � ًا يف �أه�م�ي��ة ه��ذا الكتاب
وحتقيقه« :ويف �إ�شارات ابن العوام (�أي م�ؤلف الكتاب)
ونقوله الكثرية عنه ما ي�شعر مبنزلته العاملية يف علم
الفالحة ،كما �أن كتاب املقنع يدل على �أفق وا�سع نظري
وعلمي� ،إذ �إنه �أحاط – كما يبدو -بامل�ؤلفات املعروفة
يف ع�صره يف ال�ف�لاح��ة وال�ن�ب��ات ،غربية (يونانية
ورومانية) و�شرقية (نبطية وعربية) ،و�أورد �أح�سن ما
ذكر الفال�سفة يف الفالحة وعمارة الأر�ضني ،و�أفاد من
اخلربة العملية يف الفالحة ومن ذلك جتارب الفالحني
يف الأندل�س ،وبخا�صة �أهل طليلطة و�إ�شبيلية ،و�أ�ضاف
�إلى ذلك جتاربه اخلا�صة ،ومل يكن ابن احلجاج يف
ذلك ناق ًال ،بل اتخذ نظرة انتقائية نقدية ف�شكك يف
بع�ض ما �أورد ،وجتاوز عن الكثري من املواد الأ�سطورية
التي تبدو يف كتب �أخرى للفالحة.)8(»...

و�ضمن جمموعات� ،أما املجموعات التي كانت مو�ضوع
درا�ستنا فهي على النحو التايل :مخطوطة ليدن،..
ور�سائل �أبي العالء املعري ،حتقيق مرجوليوث ،طبع
�أك�سفورد 1898م ...ور�سائل �أبي العالء املعري ،طبع
بريوت 1894م ،ور�سالة يف تعزية علي بن �أبي الرجال
يف ولده.)4( »...
ويف �أهمية هذا التحقيق يقول د .خليفة« :وخال�صة
القول �أنَّ هذه الر�سائل تقدم للدار�سني مادة خ�صبة،
وتثري ق�ضايا كثرية تنتظر البحث والدر�س� ،سواء فيما
يتعلق ببع�ض ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والأدبية �أو فيما
يتعلق باجلوانب العلمية واللغوية واملذهبية»(.)5

	-2املقنع يف الفالحة:
من الأولويات لدى املجمع يف حتقيق الرتاث االهتمام
بحقل الفالحة والأمور املت�صلة به؛ لأن الفالحة جانب
مهمل من ال�تراث ،مع �أن��ه ت��راث حي ال ي��زال مي�س
حياتنا ،ويت�صل بنا ع�ضوي ًا.
وقد جاء يف التقرير ال�سنوي اخلام�س للمجمع لعام
1981م« :احتفاء مبطلع ال�ق��رن الهجري اخلام�س
ع�شر ،وم�شاركة من املجمع يف هذه املنا�سبة الكرمية،
قام املجمع هذا العام بن�شر كتاب «املقنع يف الفالحة»
م��ن ت��أل�ي��ف اب��ن ح �ج��اج الإ��ش�ب�ي�ل��ي ،حتقيق �صالح
جرار ،وجا�سر �أبو �صفية ،و�إ�شراف وتدقيق الدكتور
عبدالعزيز الدوري ،ع�ضو ال�شرف يف املجمع»(.)6
وج��اءت عناية املجمع بتحقيق هذا الكتاب لأهمية
الزراعة الأندل�سية ودورها يف تطور الزراعة الإ�سبانية

و�صدر هذا التحقيق عام 1402هـ1982 /م.

	-3الفالحة الأندل�سية:

 .4ر�سائل �أبي العالء املعري ،حتقيق :د .عبدالكرمي خليفة ،عمان 1396 ،7/1هـ1976/م.
 .5امل�صدر نف�سه/1 ،هـ.
 .6التقرير ال�سنوي اخلام�س للمجمع لعام 1981م� ،ص.5
 .7املقنع يف الفالحة ،املقدمة ت -ج.
 .8امل�صدر نف�سه.

�أكد الدكتور عبدالكرمي خليفة يف ت�صديره لتحقيق
هذا الكتاب ر�ؤية املجمع يف حتقيق الرتاث� ،إذ يقول:
«اختار جممع اللغة العربية الأردين يف �إطار م�شاركته
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وعهد املجمع �إلى «الدكتور �أنور �أبو �سويلم والدكتور
�سمري الدروبي والدكتور علي محا�سنة بتحقيق هذا
الكتاب حتقيق ًا علمي ًا ي�ستويف جميع �شروط التحقيق
العلمي .وبعد االنتهاء من حتقيقه عهد املجمع �إلى
الدكتور ب�شار عواد مبراجعته علمي ًا ،و�صدر الكتاب يف
�أربعة �أجزاء� ،سنة 1433هـ 2012 /م.

بتحقيق تراثنا الثقايف واحل�ضاري العظيم� ،أن يتجه
�إل��ى حتقيق ال�تراث العلمي ،واختار من هذا املجال
علم الفالحة ،فالفالحة علم ت�ضرب جذوره بعيد ًا يف
�أعماق التاريخ ،وظهرت الت�آليف القيمة يف الفالحة
يف بالد ما بني النهرين دجلة والفرات عند البابليني
والأ� �ش��وري�ين وال�ك�ل��دان�ي�ين ،ويف ب�ل�اد ال���ش��ام عند
الفينيقيني والكنعانيني والآراميني والأنباط ،وعند
امل�صريني القدامى على �ضفاف النيل ،ويف قرطاج
بتون�س ...واختار املجمع على وجه التحديد حتقيق  3-4فهارس املخطوطات
تراث علم الفالحة يف الأنـدل�س.)9(»...
�صور مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية
وبني يف ت�صديره �أي�ض ًا �أهمية هذا الكتاب ومكانته
ع��دد ًا من فهار�س املخطوطات امل��وج��ودة يف م�ساجد
العلمية يف الرتاث العلمي الفالحي بقوله« :بد�أ املجمع
ومدن فل�سطينية حر�ص ًا على �إنقاذ هذه املخطوطات من
يع ّد العدة لتحقيق هذا امل�ؤلف ال�ضخم ،ووجد �أن هذه
عبث ال�صهاينة املحتلني ،وحث الباحثني واملخت�صني
املو�سوعة العلمية يف الفالحة قد ترجمت ،لأهميتها
على ن�شر هذه املخطوطات ،وو�ضعها بني �أيدي النا�س،
العلمية والعملية� ،إلى اللغة الإ�سبانية ،ون�شرت عام
لتي�سري االط�لاع عليها ،والإف��ادة منها .وانطالق ًا من
1802م ،وترجمت �أي�ض ًا �إل��ى الفرن�سية يف منت�صف
�إميان املجمع ب�أهمية التعاون والتن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
القرن التا�سع ع�شر للميالد ،مع مقدمة بالفرن�سية،
العلمية والأكادميية لتحقيق الرتاث العربي والإ�سالمي،
كانت درا�سة علمية لهذا امل�صنف الفالحي املو�سوعي
و�أن هذا ميثل هدف ًا رئي�س ًا من �أهداف املجمع فقد قرر
وبيان قيمته العلمية ،وتبيان موقعه التاريخي العلمي
ن�شر هذه املخطوطات على نفقته رغم ظروفه املالية
يف ميدان «علم الفالحة» ...وترجم �أي�ض ًا �إلى عدد من
ال�صعبة.
اللغات الأخرى ،مثل الأوردية والرتكية والإيطالية...
وقد قال الدكتور محمد عدنان البخت مدير مركز
ولكنه مل يحقق ومل ين�شر مع الأ�سف بلغته الأم اللغة
الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية يف ت�صديره
العربية»(.)10
لأحد هذه الفهار�س�« :سبق ملجمع اللغة العربية الأردين
وق��د ب��ذل امل�ج�م��ع ج �ه��ود ًا ك �ب�يرة للح�صول على
�أن تبنى يف نهاية عام 1982م فكرة طباعة فهار�س
مخطوطات هذا الكتاب من املكتبة الوطنية يف باري�س
املخطوطات العربية ال�ت��ي ي�ق��وم بت�صويرها مركز
ون�شرتها بالفرن�سية عام 1864م ،ومخطوطة املتحف
الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية من مختلف
الربيطاين يف لندن ،ومخطوطة مكتبة الأ�سد بدم�شق،
املكتبات وامل�ساجد واملتاحف ،خا�صة املخطوطات من
ون�سخة املخطوطة املطبوعة يف مدريد �سنة 1802م
املدن الفل�سطينية ،و�صدر فهر�س مخطوطات احلرم
التي ترجمها امل�ست�شرق بانكويري �إل��ى الإ�سبانية.
الإب��راه�ي�م��ي يف اخلليل ،م��ن �إع ��داد ال�سيد محمود
 .9كتاب الفالحة الأندل�سية ،الت�صدير� ،أ ،ب.
 .10امل�صدر نف�سه ،الت�صدير ج.

علي عطاهلل ،وكنت ذكرت يف تقدميي لهذا الفهر�س
�أن الأ�ستاذ محمود علي عطاهلل يع ّد فهر�س ًا مف�ص ًال
ملجموعة املخطوطات يف املكتبة الأحمدية ،امللحقة
بجامع �أحمد با�شا اجلزار يف عكا ،و�أ�شرت �آن ذاك،
�إل��ى �أن املجل�س الوطني للرتبية والثقافة والعلوم يف
الكويت �سيتولى طباعة الفهر�س ،ولكن جممع اللغة
العربية الأردين حر�ص على دعم هذا اجلهد العلمي
املتميز ،وتبنى طباعة الفهر�س ون�شره على نفقته»(.)11
وميكن �إيجاز القول يف هذه الفهار�س على النحو الآتي:

�أ -فهر�س مخطوطات مكتبة احلرم الإبراهيمي
يف اخلليل:
وقد جاء يف ت�صدير الن�سخة املن�شورة منه ما ي�أتي:
«ح��ر���ص مركز ال��وث��ائ��ق واملخطوطات يف اجلامعة
الأردن�ي��ة ،منذ ت�أ�سي�سه عام 1972م ،على �أن يويل
مخطوطات ال�تراث الفل�سطيني و�سجالته ووثائقه
عناية كبرية ،ملا لهذا الرتاث من قيمة علمية وتاريخية
و�سيا�سية ل��دى ال�ع��امل العربي والإ� �س�لام��ي عامة،
والأردن خا�صة.)12(»...
وقد قام بالفهر�سة الأ�ستاذ محمود علي عطاهلل كما
ذكر �سابق ًا.
وت�ضمن الفهر�س ( )86مخطوط ًا ،تعالج مو�ضوعات
متباينة� ،شكلت املو�ضوعات الدينية ،من فقه ،و�أ�صول
دين ،وعبادات ،وتوحيد ،وحديث ،وعلوم قر�آن الق�سم
وح َّلت املو�ضوعات العلمية :من زايرجة،
الأكرب منهاَ ،

وفلك ،وح�ساب ،يف املرتبة الثانية .على حني جاءت
مو�ضوعات يف اللغة العربية :من �أدب ،وبالغة ،و�صرف،
ونحو ،وعرو�ض ،يف املرتبة الثالثة ،وقد حوى الق�سم
الأخري من هذه املخطوطات مو�ضوعات متفرقة :من
ت�صوف ،و�سري ،وعلم كالم ،ومنطق...
و�صدر هذا الفهر�س يف من�شورات جممع اللغة العربية
الأردين عام 1403هـ1983 /م.

ب -فهر�س مخطوطات مكتبة م�سجد احلاج منر
النابل�سي:
�أعده الأ�ستاذ محمود علي عطاهلل ،وقال يف مقدمته:
«تعد مكتبة م�سجد احلاج منر النابل�سي من املكتبات
التقليدية املهمة التي �شاءت ال�ظ��روف �سرب �أغ��وار
محتوياتها ،وب�شكل خا�ص الق�سم املخطوط منها،
وم��ن خ�لال عملية البحث والتقمي�ش ،ات�ضح �أن
ه��ذه املكتبة ت�شتمل على ثمان وت�سعني مخطوطة،
وق��د تباينت مباحث ه��ذه املخطوطات� ،إذ �شكلت
املخطوطات اخلا�صة باللغة العربية – م��ن �أدب
وبالغة وعرو�ض ونحو -الق�سم الأكرب منها ،وتال ذلك
القر�آن وعلومه ،ثم الفقه ،فاحلديث النبوي ال�شريف،
والفتاوى وال�سري ،وعلم الكالم والطب ومو�ضوعات
متفرقة.)13(»...
وختم مقدمته بقوله ..« :ي�سعدين �أن �أث�ن��ي على
اخل�ط��وة ال��رائ��دة التي تبناها جممع اللغة العربية
الأردين منذ نهاية عام 1982م ،واملتمثلة يف طباعة
فهار�س املخطوطات العربية التي يتبناها مركز الوثائق
واملخطوطات يف اجلامعة الأردن �ي��ة ،وب�شكل خا�ص

 .11فهر�س مخطوطات املكتبة الأحمدية يف عكا� ،إعداد محمود علي عطاهلل ،الت�صدير� ،أ ،عام 1983م.
 .12فهر�س مخطوطات مكتبة احلرم الإبراهيمي� ،إعداد محمود علي عطاهلل1403 ،هـ1983/م ،الت�صدير� ،أ.
 .13فهر�س مخطوطات مكتبة م�سجد احلاج منر النابل�سي ،محمود عطااهلل ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان 1404هـ1983/م� ،ص.7
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املخطوطات املوجودة يف مدن فل�سطني.)14(»..
وقد �صدر هذا الفهر�س يف من�شورات املجمع عام
1404هـ1983 /م.

ج -فهر�س مخطوطات املكتبة الأحمدية يف عكا:
وه� ��و م ��ن ��س�ل���س�ل��ة امل��خ��ط��وط��ات ال� �ت ��ي �أع ��ده ��ا
الأ�ستاذ محمود علي عطاهلل ،ون�شره املجمع عام
1403ه� �ـ1983/م وق��ال فيه مع ّده�« :إن املخطوطات
التي مت التعرف عليها وك�شفها ،ال ت�شكل املكتبة
احلقيقة التي عرفت �أيام اجلزار ،بل �إن ما مت التعرف
�إليه ال ي�شكل �سوى النزر الي�سري؛ لأن ق�سم ًا من هذه
املخطوطات فقد ل�سبب �أو لآخر».
وتبحث معظم مخطوطات هذه املكتبة يف �أمور فقهية،
ويف اللغة العربية ،وهي يف معظمها حوا�ش و�شروح على
كتب فقهية ولغوية �سابقة وتناولت بع�ض املخطوطات
موا�ضيع يف علوم ال�ق��ر�آن الكرمي ،واحلديث النبوي
ال�شريف ،والرتاجم وال�سري ،والت�صوف ،واحل�ساب،
واملنطق وعلم الكالم(.)15

د -فهر�س مخطوطات املكتبة الإ�سالمية يف يافا:
�أع��ده الأ�ستاذ محمود علي عطااهلل ،ون�شره جممع
اللغة العربية الأردين ع��ام 1405ه � �ـ1984/م .وبلغ
ع��دد مخطوطاته ( )339مخطوط ًا ،ت��وزع��ت على

مو�ضوعات عدة :الفقه واللغة العربية وعلوم القر�آن،
والرتاجم وال�سري واملنطق ،والت�صوف والتوحيد وعلم
الكالم...
وقد ذكر مع ّده �أن معظم مخطوطات هذه املجموعة
كان �شروح ًا وحوا�شي ومخت�صرات لكتب �سابقة� .أما
لغة ه��ذه املخطوطات فهي على النحو الآت ��ي :اللغة
العربية ،يف  ،307والرتكية يف ( )28والفار�سية يف ()4
مخطوطات(.)16

ه���ـ -م��خ��ط��وط��ات ف�����ض��ائ��ل ب��ي��ت امل��ق��د���س ،درا���س��ة
بيليوغرافيا:
�أعد هذه الدرا�سة والبيليوغرافيا الدكتور كامل جميل
الع�سلي ،ون�شرها املجمع ع��ام 1981م .وق��ال فيها
مع ّدها« :وقد حاولنا يف هذه الدرا�سة �أن نلقي نظرة
عامة على �أدب ف�ضائل بيت املقد�س ،ونبني ماهيته،
وحتليل محتوياته حتلي ًال عام ًا ،ونح�صر ما بلغ علمنا
من الكتب واملخطوطات التي و�ضعت فيه ،وقد بلغ
عدد الكتب التي وردت يف البيليوغرافية التي ت�ضمنها
البحث ت�سعة و�أربعني كتاب ًا ور�سالة� ،ألفت منذ القرن
الثالث (�أو رمبا الثاين) وحتى القرن الرابع ع�شر،
ومن الكتب الأربعة والأربعني التي �ألفت حتى القرن
الثاين ع�شر ثمانية كتب ن�شرت بن�صها الكامل ،ون�شر
كتاب واح��د جزئي ًا� ،أي �أن ما ن�شر منها ال يتجاوز
ا ُ
خل ْم�س.)17(»...

 .14فهر�س مخطوطات مكتبة م�سجد احلاج منر النابل�سي ،محمود عطااهلل ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان 1404هـ1983/م� ،ص.7
 .15فهر�س مخطوطات املكتبة الأحمدية يف عكا ،محمود علي عطااهلل ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان1403 ،هـ1983 /م ،املقدمة.
 .16فهر�س مخطوطات املكتبة الإ�سالمية يف يافا ،محمود علي عطااهلل ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان1405 ،هـ1984 /م� ،ص .5-4
 .17مخطوطات ف�ضائل بيت املقد�س ،درا�سة بيلوغرافيا ،د .كامل الع�سلي ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان� ،1981 ،ص.5

و -ف��ه��ر���س م��خ��ط��وط��ات ك��ل��ي��ة ال���دع���وة و�أ���ص��ول
الدين:

الكبري من الدكتورالدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س
املجمع الذي �أولى هذا الهدف ج ّل اهتمامه لكي ي�ستفيد
منه طالب العلم والباحثون على اختالف م�ستوياتهم،
وت�ستفيد منه الأج �ي��ال القادمة وخ��وف� ًا م��ن ان��دث��اره
�أعددت هذا الفهر�س.)19(»...

�أع��ده الدكتور �أحمد العلمي ،مدير مكتبة الدعوة
و�أ�صول الدين ،ون�شره املجمع عام 1406هـ1986 /م.
وه��و ي�ضم ع ��دد ًا م��ن امل�خ�ط��وط��ات يف مو�ضوعات
متنوعة ،يف اللغة العربية ،والعلوم ال�شرعية والأحاديث
النبوية ،وعلوم الفقه ،واملنطق ،واحل�ساب والفلك  4-4 ...املعاجم:
وغريها.
 معجم �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن:يعد و�ضع املعاجم اللغوية هدف ًا رئي�س ًا من �أه��داف
املجمع ،ن�صت عليه الفقرة (ج) من املادة الرابعة من
ز -فهر�س املخطوطات املحفوظة يف جممع اللغة
قانون املجمع� ،إذ جاء فيها« :و�ضع معاجم م�صطلحات
العربية الأردين:
ال �ع �ل��وم والآداب وال �ف �ن��ون ،وال �� �س �ع��ي �إل� ��ى توحيد
�أع��ده ال�سيد محمد علي العنا�سوة ،ون�شره املجمع
امل�صطلحات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية والعلمية
عام 1998م ،وق��ال يف مقدمته الدكتور عبدالكرمي
واللغوية والثقافية داخل الأردن وخارجه».
خليفة رئي�س املجمع ..« :وقد انطلقنا �إل��ى العناية
وقد حدد الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س املجمع� ،آن
باملخطوطات اللغوية والرتاثية من خ�لال نظرتنا
ذاك ،يف مقدمته لهذا املعجم الأهداف التي انطلقت
ال�شاملة لتحقيق الأهداف الأ�سا�سية التي من �أجلها
منها فكرة و�ضع هذا املعجم ومراحل تنفيذه بقوله:
�أن�شئ جممع اللغة العربية الأردين� ،آخذين باالعتبار
حر�صنا يف التوحد ،وعدم التكرار مع مركز الوثائق
«بعد �سنوات من املبادرات ال�شخ�صية واملحاوالت
واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية ،ويف الوقت ذاته
املحدودة يف جممع اللغة العربية بالقاهرة ويف دم�شق
حر�صنا على خ�صو�صية خزانة املجمع ...وكان املجمع
املوحد لألفاظ
وبغداد ،وعمانُ ،ط ِر َح مو�ضوع «املعجم َّ
قد تلقى كثري ًا من م�صورات هذه املخطوطات هدية
احل�ي��اة العامة» على جمل�س احت��اد املجامع اللغوية
كرمية من العلماء و�أ�صحاب الف�ضل من ال�سنغال
العلمية العربية يف جل�سته املنعقدة يف 1997/3/30م،
و�إفريقية الغربية ومن مختلف الأقطار ،و�إنني لأوجه
فوجد ال�ترح��اب م��ن جميع �أع�ضاء املجل�س .واتخذ
ال�شكر اجلزيل �إليهم جميع ًا»(.)18
جمل�س االحت��اد القرار رقم ( )6الآت��ي ن�صه« :نكلف
املجامع� ،أن يهيئ ك��ل منها م�شروع معجم لألفاظ
وقال فيه مع ّده« :انطالق ًا من �أه��داف جممع اللغة
احل�ضارة املتداولة يف بلده ،مع تعريف وا�ضح لكل لفظ،
العربية الأردين يف العناية بالرتاث العربي والإ�سالمي
و�أن يعنى ب�ضبط الألفاظ ،مع ترتيبها ترتيب ًا هجائي ًا،
املخطوط وجمعه وحتقيقه والتعريف به ،والت�شجيع
 .18فهر�س مخطوطات املحفوظة يف جممع اللغة العربية الأردين� ،إعداد محمد علي العنا�سوة ،جممع اللغة العربية الأردين ،عمان1998 ،م� ،ص.9
 .19امل�صدر نف�سه.
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• والدكتور عبداملجيد ن�صري،
• والدكتور �إبراهيم زيد الكيالين،
• والدكتور همام غ�صيب،
• والدكتور عبد احلميد الفالح� ،أمني عام املجمع،
�آن ذاك.
وكانت مهمة اللجنة ر�سم خطة عمل متكاملة لإعداد
م�شروع معجم �ألفاظ احل�ضارة يف الأردن ،وتقدمي هذه
اخلطة �إلى جمل�س املجمع لدرا�ستها واتخاذ الإجراءات
املنا�سبة ب�ش�أنها.
وق��د ر�أت اللجنة ،منذ ال�ب��داي��ة� ،أن ه��ذا امل�شروع
ال ُي ْعنى بالتعابري والرتاكيب العامية وال باللهجات
املحلية ،و�إمنا يقت�صر على و�ضع معجم لألفاظ الأ�شياء
والأدوات والأجهزة املح�سو�سة ،من حيث املبد�أ ،وهي
التي ي�ستعملها عامة النا�س وخا�صتهم يف حياتهم
العملية واليومية يف الوقت احلا�ضر يف مختلف مناحي
احلياة ،يف البيت وال�شارع واملهن وامل�ؤ�س�سات… الخ،
وتف�صيح ما ميكن تف�صيحه ،وال �سيما الألفاظ الدارجة
التي تعود �إلى �أ�صول لغوية ف�صيحة.

ويق َّدم م�شروع املعجم �إلى �إدارة االحتاد يف القاهرة».
وقد اتفق فيما بعد �أن تكون الت�سمية «املعجم العربي
املوحد لألفاظ احلياة العامة» كي ي�صبح �أكرث �شمو ًال،
و�أن يكون على م�ستوى الوطن العربي .فتقرر� ،أن يقوم
ك��ل جممع ع�ضو يف االحت ��اد ،بو�ضع م�شروع معجم
لألفاظ احلياة العامة يف قطره ،على �أن ير�سل هذا
امل�شروع �إل��ى مركز االحت��اد ،بالقاهرة ،حيث يخزَّن
يف احلا�سوب .فت�أتي هذه امل�شاريع من م�صر والعراق
و�سورية والأردن وال�سودان واملغرب وليبيا ،على �أن
ت�ستكمل فيما بعد امل�شاريع من بقية الأقطار العربية،
التي ملَّا ين�ش�أ فيها جمامع للغة العربية .وتبد�أ املرحلة
الأول ��ى ،على وف��ق خطة االحت ��اد ،بو�ضع «امل�شاريع»
وتخزينها يف احل��ا��س��وب يف مركز االحت ��اد ،يعقبها
ت�شكيل جلان على م�ستوى الوطن العربي من العلماء
واللغويني ،لدرا�سة هذه امل�شاريع ومتحي�صها وتبويبها
املوحد لألفاظ
واخلال�ص �إل��ى و�ضع «املعجم العربي َّ
احل�ي��اة ال�ع��ام��ة» ،و�أن يكتفى بو�ضع لفظة واح��دة �أو
لفظتني ،للمدلول الواحد ،وفق مبادئ وقواعد يتفق
املوحد لألفاظ
عليها ،و�أن ين�شر هذا املعجم العربي َّ
وا�سع و�شامل يف جميع �أقطار
احلياة العامة ،على نطاق ٍ
م�صدر ًا �سه ًال و�سائغ ًا �أمام ور�أت اللجنة �أن يتم العمل على مرحلتني:
الوطن العربي ،كي يكون
املرحلة الأولى ،وهي مرحلة ا�ستقراء ما هو م�ستعمل
املهتمني والباحثني والدار�سني والكتاب ووا�ضعي الكتب
وجمعه من �ألفاظ احلياة العامة يف الأردن ،على وفق
املدر�سية باللغة العربية.
موحدة
خطة ومنهج وا�ضح ودقيق ،وت�صميم ا�ستمارة َّ
وقد تبنى جمل�س جممع اللغة العربية الأردين ،قرار
لهذا الغر�ض ،لإدخالها يف احلا�سوب ،بعد ت�صميم
جمل�س احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية ،وقرر
قاعدة بيانات حا�سوبية خا�صة مب�شروع املعجم.
ت�أليف جلنة با�سم «جلنة م�شروع معجم �ألفاظ احلياة
عدد من
ويف املرحلة الثانية ،ت�شكل هيئة حترير من ٍ
العامة (احل�ضارة)» برئا�سة رئي�س املجمع الدكتور عبد
الأ�ساتذة املتخ�ص�صني ،تكون مهمتها درا�سة البطاقات
الكرمي خليفة ،وع�ضوية كل من:
التي جمعت و�أدخلت يف احلا�سوب ،وت�صنيفها وتبويبها
• الدكتور �إبراهيم ال�سامرائي.
والت�أكد من �ضبط الأل�ف��اظ و�صحة التعريف ودقته
• والأ�ستاذ روك�س العزيزي،
علمي ًا ولغوي ًا .وتختار الهيئة للمدلول الواحد لفظة

واحدة �أو لفظتني ،على وفق معايري ومبادئ يتفق عليها،
مثل :الف�صاحة وال�شيوع وال�سهولة… ويكون ح�صيلة
ذلك م�شروع ًا �أردني ًا ،يطبع وير�سل �إلى مركز احتاد
املجامع اللغوية العلمية العربية يف القاهرة ،لإدخاله يف
احلا�سوب ،مع امل�شاريع التي من املفرو�ض �أن تقدمها
املجامع الأخرى .و�سيكلف االحتاد خرباء متخ�ص�صني
من مختلف الأقطار العربية لدرا�سة هذه امل�شروعات،
ومتحي�صها وتدقيقها وتبويبها ،و�إخراج «معجم عربي
موحد لأل�ف��اظ احلياة العامة» ،حتى يكون للمدلول
َّ
الواحد لفظة واحدة �أو لفظتان .و�سيتم اختيار الألفاظ
�أو و�ضعها عند ال�ضرورة ،على وفق معايري ومبادئ يتفق
عليها ،ومنها ال�شيوع والف�صاحة وال�سهولة ،والإف��ادة
من الرتاث املوروث ومن جميع اجلهود ال�سابقة يف هذا
املجال… ويف جميع املراحل� ،ستكون وحدة احلا�سوب،
وحد ًة �أ�سا�سية وفاعلة ،تخت�صر اجلهد والوقت…
ور�أى املجمع �أن تكون «جلنة م�شروع معجم �ألفاظ
توجهت �إل��ى �أن
احلياة العامة» جلنة توجيهية ،وق��د ّ
يق�سم الأردن جغرافي ًا �إلى �أربع مناطق ،لغايات اجلمع
اللغوي .و�أن ين�ش�أ يف كل منطقة مركز واح��د ،على
الوجه الآتي:
 -1مركز جامعة الريموك يف �إربد.
 -2مركز اجلامعة الها�شمية يف الزرقاء.
 -3مركز اجلامعة الأردنية يف ع َّمان.
 -4مركز جامعة م�ؤتة يف الكرك.
مركز من جلنة وجمموعة من الباحثني.
ويت�ألف كل ٍ
وت�ت��أل��ف اللجنة م��ن رئي�س وع�ضوين م��ن الأ��س��ات��ذة
املتخ�ص�صني .وت�ك��ون مهمة اللجنة ،يف ك��ل مركز،
اختيار الباحثني وحتديد عددهم ،ور�سم خطة العمل
والإ� �ش��راف على تنفيذها ،على وف��ق امل�ب��ادئ العامة
املوحدة لعملية اجلمع ،وتقدمي ح�صيلة
واال�ستمارة َّ

عملها �إلى املجمع �أو ًال ب�أول .وتقوم وحدة احلا�سوب يف
املجمع ،ب�إدخال اال�ستمارات ،بعد �أن يدققها املح ِّرر
العلمي املتف ِّرغ لهذا امل�شروع.
وح � َّددت اللجنة التوجيهية يف املجمع مهام اللجان
الفرعية على الوجه الآتي:
 -1ر�سم خطة عمل ،وحتديد �آلية تنفيذ متكاملة ،جلمع
�ألفاظ احلياة العامة امل�ستعملة يف املنطقة املح َّددة
لها ،ح�سب النموذج الذي �أعده املجمع لهذه الغاية.
 -2اختيار الباحثني الذين ترغب اللجنة يف تكليفهم
القيام باجلمع ،وحتديد عددهم ،على �أن يكونوا
من اجلامعيني من حملة املاج�ستري والبكالوريو�س،
وي�ستعان باملعلمني وامل��وظ�ف�ين العاملني يف هذه
املناطق؛ على �أن ي�شمل جمع الألفاظ ما هو م�ستعمل
يف البادية والريف واملدينة ب�شرائحها االجتماعية
املختلفة.
 -3قبول امل�صطلحات التي جتمعها الفرق امليدانية �أو
رف�ضها.
 -4تدقيق النماذج املق َّدمة �إليها من الباحثني وتقدميها
�إلى املجمع.
 -5ملء بند (�أ�صل امل�صطلح) يف النموذج املعد لهذه
الغاية.
واتفق على �أن تعقد كل جلنة فرعية اجتماعاتها يف
مركزها ،وتر�سل ن�سخة من محا�ضر اجتماعاتها �إلى
املجمع ،للتن�سيق وت�سهيل عملية الإجراءات املالية ،و�أن
يجتمع ر�ؤ�ساء اللجان الفرعية مع «جلنة معجم �ألفاظ
احلياة العامة» امل�شرفة على هذا امل�شروع ،مبقر املجمع
مو�سعة ،ح�سب مقت�ضيات العمل
يف عمان يف اجتماعات َّ
والرتتيبات التي ي�ضعها املجمع.
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وك��ان��ت هيئة التحرير تعقد اج�ت�م��اع��ات متوالية
ومطولة ،وتقوم بني الفينة والأخرى ،ب�إعادة النظر يف
بع�ض املبادئ التي اتفقت عليها �سابق ًا ،وذلك يف �ضوء
تطور العمل يف املعجم .وكثري ًا ما كانت تدير النقا�ش
حول �آلية العمل يف املراجعة والتحرير .ولكنها يف جميع
الأحوال كانت ت�ضع ن�صب �أعينها املعايري الآتية:

ا�شتقاق ًا �أولى من الكلمة الأ�ضيق ا�شتقاق ًا .والكلمة
التي تخ�ص مدلولها وحده� ،أولى من الكلمة التي قد
تدل على مدلوالت متعددة.
وجملة القول� :أن «معجم �ألفاظ احلياة العامة،
يعتمد الأل�ف��اظ التي ي�ستعملها النا�س جميع ًا يف
حياتهم اليومية ،على وفق فهمهم وتعريفهم �إياها،
وم��ن ه��ذا املنطلق فهو معجم و�صفي يف تعريفه
للمفردات ،ويف اختيار امل�صطلحات املتداولة على
�أل�سنة النا�س .وه��و معجم ِم ْعياري حني التدخل
لإجراء تعديالت جزئية �أو كلية على بع�ض املفردات،
مبا يتفق وقواعد الف�صحى يف �أ�صواتها ومقاطعها،
و�أوزانها ال�صرفية� ،أو طرائق تراكيبها التعبريية.
وقد ر�أت هيئة التحرير �أن تق�سيم املعجم على
وف��ق احلقول الداللية ،ي ��ؤدي �إل��ى �سهولة و�صول
م�ستخدم املعجم �إلى اللفظ� ،إذا كان يجهله ،و�أن
يح�صل �أي�ض ًا على �أك�ثر من معنى للفظ الواحد،
باختالف احلقل ،وال �سيما �أن الألفاظ مرتبة داخل
كل «مو�ضوع» ترتيب ًا �ألفبائي ًا .ويف الوقت ذاته ،ر�أت
الهيئة �أن ت�ضع َّ
«ك�شاف ًا» �ألفبائي ًا �شام ًال للألفاظ
(من دون املعنى).
وقامت مكتبة لبنان نا�شرون بطبع هذا املعجم وفق
اتفاقية بينها وبني املجمع عام 2006م.

 -1الكلمة الواحدة يف الداللة الكافية خري من الكلمتني.
 -2الكلمة التي حتمل مدلو ًال محدد ًا �أولى من تلك التي
حتمل مدلوالت متعددة ،وا�ستعماالت ال تقت�صر على
جمال بعينه.
 -3الكلمة العربية �أولى من الكلمة الأجنبية� ،إذا كانت
الكلمة الأجنبية ميكن اال�ستغناء عنها بالكلمة
العربية.
 -4الكلمة التي ت�أخذ �سمت ًا ف�صيح ًا و�سه ًال� ،أولى من
الكلمة التي قد تكون مغرقة يف العامية ،فالكلمة
العامية قد ت�شيع يف عامية وال ت�شيع يف �أخ��رى.
وامل ��راد يف ه��ذا امل���ش��روع ،على وف��ق ق��رار جمل�س
احت��اد املجامع اللغوية العلمية العربية� ،أن ن�صل
�إلى «معجم عربي موحد لألفاظ احلياة العامة» ،يف
جميع الأقطار العربية.
 -5الكلمة الأجنبية املك َّونة من كلمة واحدة �أولى من
الكلمة املك َّونة من كلمتني ف�أكرث .وامل�صطلح الأجنبي
املتم�شي مع قواعد ال�صوت العربي والوزن ال�صريف  5-4دراسات لغوية:
العربي� ،أول��ى بالأخذ من ذلك امل�صطلح الذي ال
�أ -تي�سري العربية بني القدمي واحلديث:
يتفق ونوامي�س العربية يف �أ�صواتها و�أوزانها.
�أل�ف��ه ال��دك�ت��ور عبدالكرمي خليفة رئي�س املجمع �آن
 -6ال��دق��ة يف اخ�ت�ي��ار امل�ق��اب�لات العربية لنظائرها
ذاك -ون�شر املجمع الطبعة الأولى منه �سنة 1407هـ/
الأجنبية.
1989م.
 -7اتباع �أولويات يف املقايي�س العربية نف�سها .فامل�شتقة
ويخو�ض م�ؤلف الكتاب يف ق�ضية تي�سري العربية،
�أولى من الكلمة املنحوتة �أو املركبة .والكلمة الأو�سع

منطلق ًا يف ذل��ك م��ن م�ح��اوالت التي�سري ب�ين القدمي
واحلديث ،ويخل�ص من ذلك كله �إلى قوله �إن ق�ضية
العربية نحو ًا و�صرف ًا ولغة قد تخطت الآن حواجز
�شكل احل��رف العربي ،وق�ضايا اللغة �صرف ًا ونحو ًا
وا�صطالح ًا ،ب�صورة رئي�سة ،و�أ�صبحت ق�ضايا العربية
بالدرجة الأول��ى تخ�ص �سيا�سة التعليم ،وا�ستيعاب
تقنياته ،و�أ�ساليبه ونظرياته احلديثة ،فقد حان الوقت
كي تلتزم الأم��ة العربية يف جميع �أقطارها ب�سيا�سة
�سيادة العربية يف �أوطانها ب�أن ت�صبح لغة التعليم يف
جميع مراحله ،وال �سيما يف اجلامعات وامل�ؤ�س�سات
العلمية العالية ،و�أن تكون لغة البحث العلمي يف جميع
جماالت العلوم ،ولغة التقنيات احلديثة.
و�إنه ملن الغنب �أن حتمل العربية �أوزار الناطقني بها؛
فالنحو عماد اللغة ال ميكن �أن يف�صل عنها ،واللغة حتيا
باال�ستعمال ،وال حتيا ببطون الكتب»(.)20

ب -اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث:
�ألفه الدكتور عبدالكرمي خليفة ،رئي�س املجمع� ،آن
ذاك ،ون�شره املجمع �ضمن من�شوراته ،و�أ�صدر منه
طبعتني :الأول ��ى �سنة 1407ه� �ـ1987 /م ،والثانية
1408هـ1988/م.

وت�ضمن ال�ك�ت��اب ث�لاث��ة ف���ص��ول وخ��امت��ه ،ا�شتمل
الف�صل الأول وعنوانه( :اللغة العربية واملجامع) على
ثالثة مو�ضوعات هي :اللغة العربية �أ�سا�س نه�ضة �أمتنا
ووحدتها ،واللغة وجمامع اللغة العربية ،وجممع اللغة
العربية الأردين.
وا�شتمل الف�صل الثاين ،وهو بعنوان( :تعريب التعليم
اجلامعي والبحث العلمي) على ثالثة مو�ضوعات،
هي :تعريب التعليم اجلامعي يف ربع القرن الأخري يف
الأردن ،وجتربة جممع اللغة العربية الأردين يف تعريب
التعليم العلمي اجلامعي ،وت�أهيل �أع�ضاء هيئة التدري�س
اجلامعي للتدري�س باللغة العربية.
وج��اء الف�صل الثالث ب�ع�ن��وان« :العربية وق�ضايا
التعريب» وا�شتمل على ثالثة مو�ضوعات �أي�ض ًا ،هي:
و�سائل تطوير اللغة العربية العلمية ،ودور ال�تراث
العلمي يف تعريب العلوم والتقنيات ،ونحو معجم موحد
لألفاظ احلياة».
وق��د �أجمل امل��ؤل��ف عمله يف ه��ذا الكتاب بقوله يف
اخلامتة« :هذه بحوث متفرقة تتجه ب�صورة �شاملة �إلى
حتقيق هدف �سام ،وهو الإجابة عن ال�س�ؤال الكبري
الذي تطرحه الأمة على علمائها وقادتها ،وهذا ال�س�ؤال
بالتحديد هو :كيف ميكن �أن ت�صبح اللغة العربية لغة
التدري�س يف جميع م�ستوياته ومعارفه ،ولغة البحث
العلمي ،والتقنيات احلديثة؟»(.)21

ويع ّد ن�شر مثل هذا الكتاب والذي قبله من الو�سائل
التي يعتمدها املجمع يف حتقيق �أهدافه؛ �إذ ن�صت املادة
اخلام�سة من قانونه على �أن يتولى املجمع يف �سبيل  6-4التقارير السنوية:
حتقيق �أه��داف��ه �إج��راء الدرا�سات والبحوث املتعلقة
حر�ص املجمع منذ �إن�شائه عام 1976م على �إ�صدار
باللغة العربية.
تقرير �سنوي ي�ضمنه الإجن��ازات التي �أجنزها يف كل
 .20د .عبدالكرمي خليفة ،تي�سري العربية بني القدمي واحلديث ،من�شورات جممع اللغة العربية الأردين1407 ،هـ1989 /م� ،ص.122
 .21د .عبدالكرمي خليفة ،اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث ،من�شورات جممع اللغة العربية الأردين ،عمان1408 ،هـ1988 /م ،ط� ،2ص.285
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عام ،ا�ستنادًا �إلى ن�ص الفقرة (ب) من املادة ()13
من قانونه :التي حددت مهام املكتب التنفيذي ،ومنها:
«�إع��داد التقرير ال�سنوي عن �أع�م��ال املجمع و�أوج��ه
ن�شاطه ورفعه الى جمل�س املجمع».
ومن امل�ؤكد �أن التقرير ال�سنوي ميثل ن�شرة �إعالمية
تثقيفية ومر�آة كا�شفة لأعمال �أي م�ؤ�س�سة و�إجنازاتها
ورمبا حوى معلومات ال ت�ستطيع الأق�سام الأخ��رى يف
هذا الكتاب التذكاري تبيانها� ،إذ بني التقرير الأول
�أن املجمع ر�سم لنف�سه �سيا�سة عملية ذات ثالثة محاور
هي:
1ـ معاجلة �أ�سباب �ضعف �أبناء العربية يف لغتهم بكل
الو�سائل املختلفة.
2ـ تعريب امل�صطلحات الأجنبية امل�ستعملة يف الدوائر
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية.
3ـ تعريب التعليم العلمي يف اجلامعات العربية .
وت�ضمن التقرير الثاين الإج��راءات التي اتخذها
املجمع لتحقيق هذه املحاور �إذ ا�ست�ضاف ندوة بعنوان:
«تعليم اللغة العربية يف ربع القرن الأخ�ير» التي دعا
�إليها احتاد املجامع العلمية اللغوية وعقدت يف رحاب
املجمع يف1978/10/31م .وت�ضمن التقرير ً
اي�ضا
�أعمال جلنة املتابعة وخطتها التي ر�سمتها لتحقيق
التو�صيات ال�صادرة عنها مبا يحقق املحاور الثالثة
املذكورة �أع�لاه ،وترجمة بع�ض الكتب العلمية ،مثل:
ح�ساب التفا�ضل والتكامل والهند�سة التحليلية .
وج��اء ال��ت��ق��ري��ر ال��ث��ال��ث ليو�ضح الإجن� ��ازات التي
حققها املجمع يف محاوره الثالثة املذكورة �آنف ًا.
وت�ضمن التقرير ال��راب��ع وقائع الندوة الإعالمية
التي عقدها املجمع بالتعاون مع وزارة الإعالم ،وجهود
جلنة امل�صطلحات يف املجمع يف مناق�شة م�صطلحات
يف الزراعة ،والأر�صاد اجلوية و الت�أمني على احلياة،

وامل�صطلحات الع�سكرية يف الال�سلكي والنقل والتموين.
و�أ�شار التقرير اخلام�س �إلى �أن املجمع قد ا�ستكمل
ال�س َنة الأول ��ى اجلامعية يف الفيزياء
تعريب كتب َّ
والكيمياء والأحياء �ضمن م�شروعه الرامي �إلى تعريب
العلوم ،وت�ضمن �إجن ��ازات املجمع يف تعريب رم��وز
وحدات النظام الدويل وم�صطلحاتها ،وامل�صطلحات
الع�سكرية يف ال�صيانة و� �س�لاح امل��دف�ع�ي��ة و��س�لاح
الهند�سة ،و َن ْ�شر كتاب مخطوطات ف�ضائل بيت املقد�س
للدكتور كامل الع�سلي ،وم�شاركة املجمع يف عدد من
امل�ؤمترات والندوات واملعار�ض داخل الأردن وخارجه.
ومن �أهم �إجن��ازات املجمع يف عام 1982م الواردة
يف التقرير ال�سنوي ال�ساد�س تف�ضل جاللة املرحوم
امللك احل�سني بن طالل بافتتاح مقر املجمع الدائم
بجوار م�سجد اجلامعة الأردن �ي��ة .واح�ت��وى التقرير
توجه املجمع �إلى تعريب كتب التعليم العلمي اجلامعي
يف م�ستوى ال�سنة الثانية اجلامعية ،ومنها ترجمة
ك�ت��اب اجل�بر امل �ج��رد ،وم �ب��ادئ التحليل الريا�ضي،
وم�ب��ادئ امل�ع��ادالت التفا�ضلية وتطبيقاتها واملدخل
�إل��ى الب�صريات الكال�سيكية واحلديثة ،والكيمياء
التحليلية ،والكيمياء غــري الع�ضوية ،والبيولوجيا،
والكيمياء احليوية ،وفيزيولوجية اخللية ،واتفاقه مع
عدد من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف اجلامعة الأردنية،
وجامعة الريموك لرتجمة هذه الكتب العلمية .وقد
القت هذه الكتب ا�ستح�سان ًا كبري ًا على امل�ستوى العلمي
اجلامعي ،وفاز كتاب البيولوجيا بجائزة �أح�سن كتاب
علمي مرتجم �إلى العربية يف معر�ض الكتاب العلمي
ال��ذي �أقامته م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم العلمي �سنة
1981م.
وت�ضمن التقرير عدد ًا من الأن�شطة الثقافية من مثل:
ندوة «اللغة العربية �آراء وق�ضايا» ،التي ا�شرتك فيها
عدد من املهتمني من اجلامعة الأردنية ،و�ألقيت فيها

خم�س محا�ضرات هي:
 -1نظرية اخلط�أ يف لغة امللأ ،للدكتور نهاد املو�سى،
 -2لغة �أم لغتان ،للدكتور فواز طوقان،
 -3م�شكالت اللغة العربية وطرق حلها ،للدكتور جعفر
عبابنة،
� -4ضعف الطلبة يف اللغة العربية ،للدكتور محمد
ح�سن عواد،
 -5درا�سة يف م�صطلحي علم اللغة وفقه اللغة ،للدكتور
محمود اجلفال ....
ومثل« :ندوة الفنون الأدبية» التي كانت على �شكل
لقاء بني رئي�س املجمع الدكتور عبدالكرمي خليفة وعدد
من معلمي اللغة العربية امل�شرتكني يف هذه الندوة.
ومثل :محا�ضرة الدكتور يو�سف الهلي�س ،بعنوان:
«الطرق التكنولوجية احلديثة يف الأبحاث اللغوية،
وموقع العربية الف�صحى منها» .ومثل :ن��دوة معجم
هند�سة البناء التي عقدت يف اجلمعية العلمية امللكية،
وم ّثل املجمع فيها ع�ضو املجمع الدكتور عبداملجيد
ن�صري.
ويو�ضح التقرير ال�سنوي ال�سابع للمجمع لعام
1983م ا�ستمرار املجمع يف ن�شر ترجمة الكتب العلمية،
�إذ �صدر منها (مقدمة للتكوين اجلنيني ،ومقدمة
للب�صريات الكال�سيكية واحلديثة) .و�أ�صدر يف هذا
العام عدد ًا من فهار�س املخطوطات يف فل�سطني املحتلة
يف احلرم الإبراهيمي يف اخلليل ،واملكتبة الأحمدية يف
عكا ،وم�سجد احلاج منر النابل�سي يف نابل�س .وت�ضمن
التقرير �أخبار عدة ندوات منها :ندوة الرموز العلمية
و�أ�شكال احل��روف العربية ،ون��دوة �إعالمية مع رجال
ال�صحافة والإعالم ،وندوة مع عدد من �أ�ساتذة العلوم،
وندوة الإدارة الرتبوية املتجددة.
وحوى التقرير الثامن لعام 1984م عناوين الكتب

التي �أ�صدرها املجمع يف جمال التعريب ،ومنها كتاب
(الكيمياء غري الع�ضوية ،وكتاب الكيمياء التحليلية،
وكتاب مبادئ املعادالت التفا�ضلية وتطبيقاتها ،وكتاب
مبادئ التحليل الريا�ضي ،وكتاب الفيزياء الكال�سيكية
احلديثة ،اجلزء الثالث) ،و�أ�صدر املجمع يف هذا العام
فهر�س مخطوطات املكتبة الإ�سالمية يف يافا ،واملو�سم
الثقايف الثاين للمجمع ،وت�ضمن التقرير م�شاركة
املجمع يف م�ؤمترات وندوات خارجية ،مثل( :احتفاالت
جممع اللغة العربية بالقاهرة ،وندوة احتاد املجامع،
ون��دوة معجم الفيزياء النووية التي عقدت يف بغداد
هذا العام ،وندوة معجم الفيزياء العامة التي عقدت
يف الرباط) ،كما ت�ضمن �أن�شطة ثقافية �أخرى مثل:
محا�ضرة «م�ساهمة ال�ط��ب الإ��س�لام��ي يف جراحة
امل�سالك البولية» للدكتور �أكرم الدجاين.
و�أب��رز ما جاء يف التقرير ال�سنوي التا�سع لعام
1987م عقد م�ؤمتر التعريب اخلام�س الذي ا�ست�ضافه
املجمع ،ودع��ت �إل��ى عقده املنظمة العربية للرتبية
والثقافة والعلوم ،وح�ضرته وفود من ال��دول العربية
(الأردن ،والبحرين ،وتون�س ،واجلزائر ،وال�سعودية،
وال�سودان ،و�سورية ،والعراق ،و�سلطنة ُعمان ،وفل�سطني
املحتلة ،وقطر ،والكويت ،وليبيا ،واملغرب ،واليمن)
ووفد من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم،
ووفد من املنظمة العربية الزراعية ،ووفد من جمل�س
الوحدة االقت�صادية العربية ،ووفد من امل�ؤ�س�سة العربية
للت�شغيل ،ووف��د من احت��اد الفيزيائيني والريا�ضيني
العرب ،ووفد من االحتاد العربي لل�سكك احلديدية،
ووفد من االحتاد العربي للألعاب الريا�ضية.
و�شكل امل�ؤمتر على مدار اليومني والثالث من �أيامه
ت�سع جل��ان لدرا�سة م�شروعات املعاجم املعرو�ضة
عليه ،وهي (معجم الرتبية ،ومعجم الفيزياء العامة
والفيزياء النوية ،ومعجم الل�سانيات ،ومعجم الكيمياء
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العامة ،ومعجم االح�صائية والدميغرافية ،والقامو�س
ال�ع��رب��ي مل�صطلحات ال�سكك احل��دي��دي��ة ،واملعجم
العربي لأل�ف��اظ العلوم ال��زراع�ي��ة وم�صطلحاتها)،
وخ�ص�ص اليوم الرابع لبحوث امل�ؤمتر ،وهي« :ق�ضايا
التعريب امل�شكالت واحللول ،للدكتور جميل املالئكة،
و»تعريب العلوم الطبية» للدكتور ح�سني �سبح ،و»نحو
نظام للرموز العلمية» للدكتور �أحمد �سعيدان.
ومن اجلدير بالذكر �أن امل�ؤمتر �أقر م�شروع جممع
اللغة العربية الأردين للرموز العلمية العربية العلمية.
وي�ك���ش��ف ال��ت��ق��ري��ر ال��ع��ا���ش��ر ل �ع��ام 1986م �أه��م
منجزات املجمع لهذا العام ،وتتمثل يف �إ�صدار كتاب
مرتجم �إلى العربية بعنوان« :الكيمياء احليوية للخلية
وعلم وظائفها» ،وه��و �إ�ضافة نوعية للكتب العلمية
التي ترجمها ون�شرها املجمع يف م�شروعه الرامي �إلى
تعريب التعليم اجلامعي .وحر�صا من املجمع على
تو�سيع دائرة م�شروعه هذا� ،أق ّر جمل�سه �أن ي�سري هذا
امل�شروع يف خطني متوازيني ،هما :ترجمة املو�ضوعات
العلمية الأ�سا�سية ،ودعم الت�أليف العلمي اجلامعي،
جمل�س املجمع جلن َة الت�أليف والرتجمة َو ْ�ض َع
وكلف
ُ
تعليمات دعم الت�أليف والرتجمة والن�شر يف املجمع،
وبعد �إقرارها �أر�سلها �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
اجلامعات الأردنية ال�ستقطاب رغباتهم يف امل�شاركة
بهذا العمل ،وتلقى ردود ًا م�شجعة منهم ،بلغت �سبعة
ع�شر رد ًا .ويعد هذا العمل �إ�ضافة مهمة يف م�سريته،
و ت�شجيع ًا لأع�ضاء هيئة التدري�س ،وحفز ًا لهم على
امل�ضي يف التعريب ،ودع��م املجمع كتاب «العد�سات
الال�صقة» للدكتورة �سرى �سبع العي�ش مببلغ �ألف دينار.
وت�ضمن �أي�ض ًا ما ن�شره املجمع هذا العام� ،إذ �أ�صدر
العددين ( )30و ( )31من جملته ،وكتاب املو�سم
الثقايف الرابع للمجمع لعام 1986م ،وكتاب تي�سري
العربية بني القدمي واحل��دي��ث» للدكتور عبدالكرمي

خليفة رئي�س املجمع ،وكتاب فهر�س املخطوطات لكلية
الدعوة و�أ�صول الدين ،للدكتور �أحمد العلمي.
وت�ضمن ال��ت��ق��ري��ر احل�����ادي ع�����ش��ر ل�ع��ام 1987م
تعريف ًا ب�أهم منجزات املجمع لهذا العام يف جمال
التعريب� ،إذ بعث بر�سائل �إلى �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف ق�سم الريا�ضيات والإح�صاء باجلامعات الأردنية
يطلب �إليهم و�ضع كتاب يف العربية يف علم الإح�صاء
واالح�ت�م��ال ،ترجمة �أو ت�أليف ًا ،و تلقى ردود ًا عدة،
ووافق من حيث املبد�أ على دعم ت�أليف كتاب «طرق
الإح�صاء» ،كما وافق على دعم ن�شر كتاب «مدخل �إلى
ال�صيدلة» للدكتور ناجي جنيب من جامعة الريموك
مببلغ ( )500دينار ،وترجمة «معجم الإ�سكان واملباين
املدارية» للدكتور رزق �شعبان مببلغ ( )500دينار.
ويف جمال امل�صطلحات �أقر جمل�س املجمع عدد ًا من
املقابالت العربية للم�صطلحات الأجنبية يف جماالت
عدة منها« :م�صطلحات �سالح الهند�سة ،وم�صطلحات
�سالح ال ��دروع ،وم�صطلحات التعليم ال�صناعي يف
املهن الآتية :اخلراطة والنجارة وميكانيك ال�سيارات
واللحام ،وامل�صطلحات التجارية ،والتدفئة والتربيد
ملرحلة التعليم الثانوي.
و�أر�سل املجمع �إلى اجلامعات العربية ر�سائل ي�ستحثها
فيها �أن تعمل على ت�أ�سي�س كر�سي ل�ل�تراث العلمي
العربي ،يكون من �ضمن مناهجه م�ساقات خا�صة لعلم
امل�صطلح؛ بغية توفري خربات فنية يف �إيجاد امل�صطلح
العلمي ،والإف��ادة من جتربة اللغة العربية احل�ضارية
التي م��رت بها ،وا�ستخراج م��دخ��رات امل�صطلحات
العلمية التي �شاع ا�ستعمالها يف تراث �أمتنا الفكري
والعلمي.
ويف جم��ال ال�ت�ع��اون والتن�سيق بينه وب�ين امل��راك��ز
التي تعني بامل�صطلحات ،عهد �إلى عدد من اخلرباء
بدرا�سة ما جاء يف م�شروعات املعاجم التي �أعدها

مكتب تن�سيق التعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة وال�ع�ل��وم ،وب�ع��ث ب��آرائ�ه��م متهيد ًا
لدرا�ستها و�إقرارها يف م�ؤمتر التعريب ال�ساد�س ،وهي
م�شروع معجم القانون ،وم�شروع معجم االقت�صاد،
وم�شروع معجم الآثار ،وم�شروع معجم اجلغرافيا.
وت�ضمن التقرير �أي�ض ًا ما �صدر عن املجمع من كتب
يف هذا العام ،ومنها« :كتاب اللغة العربية والتعريب»
للدكتور عبدالكرمي خليفة ،رئي�س املجمع ،وقامو�س
امل�صطلحات الريا�ضية االبتدائية محاورة ت�أريخية،
للدكتور �أح �م��د ��س�ع�ي��دان ،و ك�ت��اب امل��و��س��م الثقايف
اخلام�س للمجمع.
وبني التقرير �سعي املجمع �إلى توطيد ال�صلة بينه
وبني و�سائل الإعالم الأردنية ،من خالل تقدمي ندوات
تلفازية بلغ عددها ( )9ن��دوات ،تناولت مو�ضوعات
ذات �صلة مبا�شرة بالدور الأ�سا�س امللقى على عاتق
هذه الو�سائل ،و�أهميتها يف خدمة اللغة العربية ،ودور
جمامع اللغة العربية يف مواكبة اللغة ملتطلبات الع�صر،
واللغة العربية يف مواجهة اللغات ال��واف��دة ،وتوحيد
اللغة العلمية يف الوطن العربي ،والتعريب واالنفتاح
على الثقافات العاملية ،وخ�صائ�ص اللغة العربية ،ودور
التقنيات احلديثة يف تدري�س اللغة العربية .وقد �أدارها
و�شارك فيها �أ�ساتذة من �أع�ضاء املجمع ومن �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف �أق�سام اللغة العربية ،ومن �إعالميني
بارزين يف التلفاز الأردين.
وب�ّي�نّ التقرير �أن املجمع ن�شر مقاالت يف جريدة
الد�ستور بعنوان« :مع لغة العرب» و�أ�شار �إلى م�شاركة
املجمع يف م�ؤمترات وندوات خارجية وداخلية .
و�أو�ضح التقرير الثاين ع�شر لعام 1988م �أهم
�إجن ��ازات املجمع يف جم��ال تعريب التعليم العلمي
اجلامعي ،وتعريب امل�صطلحات ،و ما �أ� �ص��دره من
من�شورات ،وم��ا �أقامه من موا�سم ثقافية �أو �شارك

فيه من م�ؤمترات وندوات داخل الأردن وخارجه ،وما
قدمه من ندوات تلفازية و�أحاديث �إذاعية ،وما �أجنزه
جمل�سه ومكتبه التنفيذي وجلانه و�أجهزته من �أعمال
خالل هذا العام.
وجاء التقرير الثالث ع�شر للمجمع لعام 1989م
ليك�شف ع��ن �إجن ��ازات املجمع ه��ذا ال�ع��ام يف جمال
تعريب التعليم العلمي اجل��ام�ع��ي� ،إذ دع��م املجمع
ن�شر كتابني مببلغ ( )500دينار لكل واح��د منهما،
وهما :كتاب علم ال�سموم احلديث ،ت�أليف الدكتور
منيب ال�ساكت وزمالئه ،وكتاب «الدهون والأمرا�ض»
للدكتورة المية جمال الطالباين.
ويف جمال تعريب امل�صطلحات �أقر جمل�س املجمع
م�صطلحات التكييف وال �ت�بري��د ،وب��ا��ش��ر بدرا�سة
م�صطلحات ال��رادي��و والتلفاز والكهرباء العامة ،و
م�صطلحات الال�سلكي ،اجلزء (الثاين ،وم�صطلحات
التجارة واالقت�صاد وامل�صارف).
ومتكنت وح��دة احل��ا��س��وب يف املجمع م��ن تخزين
جميع امل�صطلحات التي �أقرها املجمع ،منذ ت�أ�سي�سه
عام 1976م ،وبلغت نحو ع�شرين �ألف م�صطلح.
وت�ضمن التقرير �أ�سا�سيات التجربة املهمة التي قام
بها املجمع يف ت�أليف الكتب املدر�سية ل��وزارة الرتبية
والتعليم يف مبحث اللغة العربية لل�صفوف من الأول
�إلى العا�شر ،ونظر ًا لأهمية هذه التجربة �سنفرد لها
حيز ًا خا�ص ًا يف هذا الكتاب.
ويجد ال�ق��ارئ يف ه��ذا التقرير حديث ًا عن مو�سم
املجمع ال�سابع لهذا العام :مادته و�أ�سماء امل�شاركني
فيه ،والندوات وامل�ؤمترات التي �شارك فيها املجمع يف
هذا العام.
وا�شتمل التقرير الرابع ع�شر للمجمع لعام 1990م
على رغبة املجمع الدائمة يف التعاون والتن�سيق مع
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امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعلمية يف جمال تعريب التعليم
العلمي اجلامعي ،و�أبرزها التعاون مع اجلامعة الأردنية
الختيار كتب تكون م�صادر يف العلوم ال�صحية ،متهيد ًا
لرتجمتها ،بالتعاون مع عمادة البحث العلمي يف هذه
اجلامعة.
وب�ين التقرير �أن جلنة امل�صطلحات ف��رغ��ت من
درا�سة م�صطلحات التجارة واالقت�صاد وامل�صارف،
و�شرعت يف مناق�شة امل�صطلحات العلمية يف مراجع
ال�سنة الإعدادية لطلبة الطب يف كلية العلوم.
وت�ضمن التقرير ما �أجنزه املجمع يف جمال ت�أليف
كتب مبحث اللغة العربية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي
حل�ساب وزارة الرتبية والتعليم ،ووقائع املو�سم الثقايف
الثامن للمجمع لعام 1990م.
و�أما التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�شر لعام 1991م
فقد ت�ضمن التعاون والتن�سيق بني اجلامعة الأردنية
واملجمع يف جم��ال التعريب� ،إذ ورد فيه �أن رئي�س
املجمع تلقى ر�سالة من عميد البحث العلمي ،ومقرر
جلنة الإ�شراف على ترجمة الفكر العلمي يف اجلامعة،
يذكر فيها �أن جلنة الإ� �ش��راف على ترجمة الفكر
العلمي �أو�صت يف اجتماع لها برتجمة ثالثة كتب يف
جمال العلوم الطبية من الكتب العلمية املقرتحة ،على
�أن تختار جلنة الرتجمة والتعريب للعلوم ال�صحية يف
املجمع هذه الكتب ،واختارت اللجنة ثالثة كتب ،و�أعد
املجمع م�شروع ًا متكام ًال لرتجمتها ،وبعث به �إلى
عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية.
وحر�ص ًا من املجمع على ا�ستمرار العمل يف تعريب
امل�صطلحات ،وتنمية ما �أقره منها يف جماالت عدة،
فقد بعث بر�سائل �إلى كل من القيادة العامة للقوات
امل�سلحة ،ووزارة الرتبية والتعليم ،والكليات العلمية
يف اجلامعات الأردن �ي��ة ،ووزارة الطاقة ،واجلمعية
العلمية امللكية ،واملجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا،

وتلقى جمموعات من امل�صطلحات ،و�ألف جلان ًا م�ؤقتة
لدرا�ستها ورفعها �إلى جمل�س املجمع لإقرارها.
وتلقى املجمع ر�سالة من وزير ال�صحة يف الأردن،
ور�سالة من رئي�س املركز العربي للدرا�سات الأمنية
والتدريب حول م�شروع و�ضع معجم عربي ب�أ�سماء املواد
املخدرة وامل�ؤثرات العقلية ،ورد املجمع على ذلك ب�أنه
م�شروع مهم ،ويعد خطوة رائدة يف جماله ،و�أنه يجب
�أن يع ّد له الإعداد العلمي والفني ليكون مرجع ًا رئي�س ًا
و�شام ًال ،ت�ستفيد منه جميع فئات املجتمع العربي ،و�أن
ت�شارك يف و�ضعه جهات فنية متخ�ص�صة ،و�أن ت�ؤلف
لهذا امل�شروع جلنة عليا من املتخ�ص�صني يف اللغة
والعلوم ال�صحية ورجال الأمن وامل�ؤ�س�سات والدوائر
ذات العالقة املبا�شرة ،ممن لديهم خربة وا�سعة يف
جمال و�ضع املعجمات ،على م�ستوى الوطن العربي.
و�أ�شار التقرير اخلام�س ع�شر كذلك �إلى ا�ستمرار
املجمع يف توطيد عالقته بو�سائل الإع�لام الأردنية
والتن�سيق معها� ،إميان ًا منه ب�أن لو�سائل الإعالم دور ًا
�أ�سا�سي ًا ومهم ًا يف خدمة اللغة العربية ،وعقد املجمع
ثالث ع�شرة ندوة تلفازية بعنوان« :يف رحاب العربية»
متحورت مو�ضوعاتها حول خ�صائ�ص اللغة العربية،
و�أ��س��ال�ي��ب تعليمها يف امل��دار���س واجل��ام �ع��ات ،و�أث��ر
الأمية يف �إعاقة النمو الثقايف واحل�ضاري ،و�أهميتها
يف حتديد هوية الأم��ة العربية ،والعالقة الع�ضوية
بني اللغة والإ�سالم ،واملخاطر الداخلية واخلارجية
التي تهدد العربية ،واالزدواجية اللغوية وال�سبل التي
تخفف من وط�أتها ،ودور التعليم والإع�لام يف توحيد
اللغة املحلية يف العامل العربي ،ودور املجامع العربية
يف مواكبة العربية للحياة احلديثة ،واللغة العربية
ال�سليمة لغة كل ناطق بها ولي�ست لغة املتخ�ص�صني
بالعربية و�آدابها ،واللغة العربية تتعدى حدود الكيانات
ال�سيا�سية والعالقة بني اللغة والفكر.

وك��ذل��ك ا��س�ت�م��رار امل�ج�م��ع يف احل��دي��ث الإذاع���ي
اليومي ،و�إعداد �أحاديث �إذاعية ق�صرية بعنوان« :يف
رحاب العربية».
وت�ضمن التقرير ذك��ر امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات التي
�شارك فيها املجمع داخ��ل الأردن وخ��ارج��ه ،والكتب
املدر�سية التي �شارك يف ت�أليفها ملبحث اللغة العربية
ملرحلة التعليم الأ�سا�سي.
وا�شتمل التقرير ال�سنوي ال�ساد�س ع�شر للمجمع
لعام 1992م على ما �أجنزه املجمع يف جمال تعريب
امل�صطلحات ،وما �أ�صدره من من�شورات ،وما بذله من
جهد يف جمال احلركة الثقافية والعلمية عن طريق
عقد مو�سمه الثقايف ال�سنوي ،وامل�شاركة يف م�ؤمترات
وندوات داخل الأردن وخارجه ،وما قدمه من ندوات
و�أح��ادي��ث �إذاع�ي��ة يف رح��اب العربية ،وم��ا بذله من
جهد يف �إعداد م�شروع قانون اللغة العربية ،وم�شروع
تعديل قانونه وما �أجنزه يف م�ضمار ت�أليف كتب اللغة
العربية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي حل�ساب وزارة الرتبية
والتعليم يف الأردن.
وجاء التقرير ال�سابع ع�شر لعام 1993م م�ستكم ًال
احل��دي��ث ع��ن امل���ش��روع��ات ال�ت��ي وردت يف التقارير
ال�سابقة ،ففي جم��ال التعريب حر�ص املجمع على
ترجمة كتاب يف العلوم ال�صحية بعنوان «املوجز يف
ممار�سة اجلراحة ،ودعم ن�شر كتاب «اجلرب اخلطي»
ال��ذي �ألفه الدكتور محمد هيالت والدكتور ر�ضوان
اجلراح مببلغ �ألف دينار.
وجاء يف التقرير �أن جلنة امل�صطلحات فرغت من
و�ضع امل�صطلحات العربية املقابلة للم�صطلحات
الأجنبية يف القوات امل�سلحة الأردن�ي��ة يف امل�ساحة،
واخلدمات الطبية ،والتمري�ض ،و�شرعت يف مناق�شة
امل�صطلحات الهند�سية يف البناء واجل���دران ،كما
جاء فيه �أن املجمع تلقى ع��دد ًا من م�شاريع معاجم

امل�صطلحات من مكتب تن�سيق التعريب بالرباط التابع
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،لدرا�ستها
و�إبداء املالحظات حول ما جاء فيها ،متهيد ًا لإقرارها
يف امل�ؤمتر ال�سابع للتعريب ال��ذي عقد يف اخلرطوم
يف 1994/1/25م ،وبعث املجمع �إل��ى مكتب تن�سيق
التعريب مبالحظات حول ما جاء فيها وهذه امل�شاريع
هي:
 -1م�شروع معجم علم الزالزل.
 -2م�شروع معجم البيئة.
 -3م�شروع معجم ال�سياحة.
 -4م�شروع معجم الطاقة املتجددة.
وتلقى املجمع من احت��اد املجامع اللغوية العلمية
ال�ع��رب�ي��ة م���ش��روع معجم ال�ن�ف��ط م��ن �إع� ��داد جممع
القاهرة ،لدرا�سته و�إب��داء املالحظات حوله ،وكلف
املجمع �أح��د اخل�ب�راء ذل��ك ،وبعث مبالحظاته �إل��ى
احت��اد املجامع ،متهيد ًا ملناق�شته و�إق��راره يف الندوة
التي عقدها احت��اد املجامع يف جممع اللغة العربية
بدم�شق يف 1994/1/9م.
وحتدث التقرير عن م�شاركة املجمع يف امل�ؤمترات
والندوات� ،إذ عقدت يف رحابه ندوة تطوير منهجية
و�ضع امل�صطلح العربي وبحث �سبل ن�شره و�إ�شاعته»
بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،يف
املدة بني 6و1993/9/19م ،و�شارك يف ندوة «ق�ضايا
ا�ستعمال اللغة العربية يف املغرب» التي عقدت بالرباط
بدعوة من الأمني العام لأكادميية اململكة املغربية يف
املدة بني  8و1993/11/9م ،وقدم فيها رئي�س املجمع
الدكتور عبدالكرمي خليفة بحث ًا بعنوان« :العربية لغة
البحث العلمي والتعليم اجلامعي على م��درج القرن
الواحد والع�شرين».
والناظر يف التقرير ال�سنوي الثامن ع�شر لعام
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1994م يجد �أنه يت�ضمن تعريف ًا ب�إجنازات املجمع لهذا
العام ،التي تركزت حول تعريب التعليم اجلامعي� ،إذ
,
ا�ستمر العمل يف ترجمة كتاب «Bailey and Love s
 ،»short practice of sergaryوفرغ املرتجمون من
ترجمة ف�صوله التي بلغت ( )61ف�ص ًال ،وفرغت هيئة
التحرير العلمي من مراجعته علمي ًا ،و�أجن��ز املحرر
اللغوي مراجعته لغوي ًا ،و�أر�سلت مادته يف �صورتها
النهائية للدكتور محمد هيثم اخلياط ،نائب املدير
العام الإقليمي ،و مدير الربنامج العربي ملنظمة ال�صحة
العاملية /املكتب الإقليمي ل�شرق البحر املتو�سط التابع
ملنظمة ال�صحة العاملية ،ملراجعته مراجعة نهائية من
حيث مادته و�أ�سلوبه ،وتوحيد م�صطلحاته.
وفرغت جلنة امل�صطلحات يف املجمع من مناق�شة
م�صطلحات التمري�ض ،ورفعتها �إلى جمل�س املجمع،
وب��د�أت يف مناق�شة امل�صطلحات الهند�سية يف البناء
واجلدران.
وتلقى املجمع عدد ًا من م�شاريع معاجم امل�صطلحات
التي �أع��ده��ا مكتب تن�سيق ال��رب��اط ،وبعث بها �إل��ى
خرباء متخ�ص�صني لإبداء املالحظات حولها ،و�أُ ْر ِ�س َلت
مالحظاتهم �إلى املكتب متهيد ًا لإقرارها يف امل�ؤمتر
الثامن للتعريب ،وهذه امل�شاريع هي:
 .1م�شروع معجم م�صطلحات الفنون الت�شكيلية.
 .2م�شروع معجم التقنيات الرتبوية.
 .3م�شروع معجم م�صطلحات علم املياه.
 .4م�شروع معجم م�صطلحات الإعالم.
 .5م�شروع معجم م�صطلحات علم اال�ست�شعار عن بعد.
كما تلقى املجمع من رئي�س احتاد املجامع اللغوية
العلمية العربية م�شروع معجم م�صطلحات اجليولوجيا
من �إعداد جممع القاهرة لإبداء الر�أي يف مادته ،وكلف
املجمع خبري ًا متخ�ص�ص ًا يف ذلك ،وبعث مبالحظاته

ومقرتحاته �إلى االحتاد.
وا�ستمر املجمع بتقدمي �أح��ادي��ث �إذاع�ي��ة ق�صرية
بعنوان« :يف رحاب العربية».
وانطالق ًا من حر�ص املجمع على التعاون والتن�سيق
بينه وبني امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية يف الأردن،
فقد وجه رئي�س املجمع الدكتور الدكتور عبدالكرمي
خلفية ر�سالة �إل��ى وزي��ر الرتبية والتعليم ور�ؤ� �س��اء
اجلامعات الأردنية الر�سمية واخلا�صة ،من �أجل �أن
يعقد يف جممع اللغة العربية الأردين اجتماع ي�ضم
ر�ؤ�ساء �أق�سام اللغة العربية ومندوب ًا عن وزارة الرتبية
والتعليم ،لبحث ق�ضايا اللغة العربية من حيث علومها
و�أ�ساليب تدري�سها.
وقد ناق�ش املجتمعون ق�ضايا اللغة العربية املعا�صرة
يف �أربعة محاور ،دار الأول منها على ق�ضايا اللغة
العربية يف التعليم العام ومنها :تدري�س اللغات الأجنبية
يف احللقة الأولى من �صفوف مرحلة التعليم الأ�سا�سي،
والتزام املعلمني با�ستعمال اللغة الف�صيحة ال�سهلة يف
�أثناء التدري�س ،ودرا�سة �أ�سباب �ضعف الطلبة باللغة
العربية درا�سة ميدانية حتدد فيها �أ�سباب امل�شكلة
واحل�ل��ول املقرتحة لكل مرحلة م��ن م��راح��ل التعليم
العام ،والعناية مبناهج اللغة العربية وتي�سري تدري�سها
ب�أ�ساليب ذات �أبعاد تربوية وعلمية �صحيحة ،والإفادة
من و �سائل التقنية احلديثة يف تدري�س العربية ب�صورة
�سليمة ،وتعزيز مكانة اللغة العربية يف نفو�س الطلبة
وحتبيبها �إل�ي�ه��م ،وو��ض��ع ب��رام��ج تربوية م�ساعدة
للمنهاج لزيادة مهارات الطلبة اللغوية ،وحفظ �أجزاء
من القر�آن الكرمي وجمموعة من الن�صو�ص ال�شعرية
والنرثية يف مرحلتي التعليم ال�ع��ام ،وو��ض��ع حوافز
ت�شجيعية للطلبة لتنمية مهاراتهم اللغوية وال�شعرية
والق�ص�صية واخلطابية .وت�أهيل املعلمني واملعلمات
ت�أهي ًال علمي ًا وتربوي ًا.

ودار امل �ح��ور ال �ث��اين ع�ل��ى ق�ضايا ال�ل�غ��ة العربية
املعا�صرة يف جامعاتنا الأردنية ،وتركز النقا�ش حول
تعريب التعليم اجلامعي ،و�إق��رار م�ساقات لتدري�س
اللغة العربية يف الكليات العلمية لرفع امل�ستوى اللغوي
لدى طلبة هذه الكليات ،والعمل على ن�شر كتب الرتاث
وتب�سيطها ،وتوجيه بع�ض الدرا�سات العليا يف �أق�سام
اللغة العربية �إلى درا�سة ق�ضايا اللغة العربية املعا�صرة،
واالرتقاء ب�أ�ساليب تدري�س مواد اللغة العربية ،وعقد
امتحان م�ستوى باللغة العربية لطلبة اجلامعات،
والقيام بدرا�سات علمية للم�شكالت التعليمية التي
يواجهها طلبة اجلامعات يف درا��س��ة اللغة العربية
ملعرفة الأ�سباب وو�ضع احللول املنا�سبة.
وت��رك��ز امل�ح��ور الثالث على ق�ضايا اللغة العربية
املعا�صرة يف و�سائل الإع�ل�ام ،مثل االل �ت��زام باللغة
العربية ال�سليمة يف كل ما يبث ويذاع وين�شر يف و�سائل
الإع�لام كافة ،وتعيني محررين ذوي كفايات لغوية
عالية ،والقيام بدرا�سة علمية لواقع اللغة العربية يف
امل�ؤ�س�سات الإعالمية ملعرفة امل�شكالت اللغوية التي
يواجهها العاملون يف هذه امل�ؤ�س�سات وو�ضع احللول
املنا�سبة لها ،وعقد دورات لغوية للعاملني يف امل�ؤ�س�سات
الإعالمية من �أج��ل رفع �أدائهم اللغوي والأ�سلوبي،
وع�ق��د ل �ق��اءات م�ستمرة ب�ين امل���س��ؤول�ين يف و�سائل
الإعالم وامل�س�ؤولني يف املجمع و�أق�سام اللغة العربية يف
اجلامعات الأردنية ،لبحث الو�سائل التي تكفل تعزيز
مكانة اللغة العربية يف و�سائل الإعالم كافة.
وتركز املحور الرابع على جهود جممع اللغة العربية
الأردين يف خدمة اللغة العربية مثل تعريب التعليم
اجلامعي ،وو�ضع امل�صطلحات العلمية ،والعمل على
ا�ست�صدار قانون حماية اللغة العربية الذي تقدم به
املجمع �إل��ى جمل�س ال ��وزراء ،وحتقيق كتب ال�تراث،
وعقد اللقاءات والندوات الثقافية والعلمية ،والتعاون

والتن�سيق بني املجمع وامل�ؤ�س�سات العلمية والرتبوية
والإع�لام �ي��ة ل��درا��س��ة ك��ل م��ا ميكن �أن ي�خ��دم اللغة
العربية ،ويعزز مكانتها يف مختلف جوانب حياتنا
العملية والعلمية.
وت�ضمن التقرير الثامن ع�شر �أي�ض ًا بع�ض جهود
املجمع يف ت�أليف كتب مبحث اللغة العربية ،ويف �إقامة
املو�سم الثقايف ال�ث��اين ع�شر ،وم�شاركة املجمع يف
الندوات وامل�ؤمترات داخل الأردن وخارجه ،ومنها ندوة
توحيد امل�صطلح النفطي التي عقدها احتاد املجامع
يف جممع دم�شق ،من � 9إل � ��ى1994/1/11م ،ون��دوة
توحيد تعريب امل�صطلح اجليولوجي التي عقدت يف
تون�س من � 22إلى 1994/10/25م ،وندوة م�صطلحات
الفنون الت�شكيلية التي عقدت يف دم�شق من � 19إلى
1994/1/24م.
وجاء التقرير التا�سع ع�شر لعام  1995م�ستكم ًال
احلديث عن املو�ضوعات التي وردت يف التقرير الثامن
ع�شر يف جم��ال تعريب التعليم العلمي اجلامعي،
وتعريب امل�صطلحات وما �أ�صدره املجمع من من�شورات،
وما بذله من جهود يف جمال احلركة الثقافية العلمية،
عن طريق عقد مو�سمه الثقايف ال�سنوي ،وامل�شاركة يف
م�ؤمترات وندوات داخل الأردن وخارجه ،وما قدمه من
ندوات و�أحاديث �إذاعية بعنوان «يف رحاب العربية»،
وما �أجنزه يف م�ضمار ت�أليف كتب مبحث اللغة العربية
ملرحلة التعليم الأ�سا�سي.
وا�شتمل التقرير ال�سنوي الع�شرون للمجمع لعام
1996م على ما �أجنزه املجمع يف جمال تعريب العلوم،
ودع��م الكتب العلمية املرتجمة وامل�ؤلفة ،ومنها دعم
ن�شر كتاب «اجلامع لأ�سا�سيات جراحة الكلى وامل�سالك
ال�ب��ول�ي��ة» للدكتور �أك ��رم ال��دج��اين مببلغ ()1000
دينار على �أن ي�صدر عام 1998م .ويف جمال تعريب
امل�صطلحات م�ضت جلنة امل�صطلحات يف تعريب
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م�صطلحات مواد البناء وا�ستعماالتها ،وم�صطلحات
الأ�سا�سات يف �أعمال البناء.
وتلقى املجمع م��ن احت��اد املجامع م�شروع معجم
البيولوجيا يف علوم الأحياء والزراعة ،لدرا�سته و�إبداء
الر�أي فيه ملناق�شته يف ندوة عقدت مبجمع دم�شق.
وح��ر� �ص � ًا م��ن امل�ج�م��ع ع�ل��ى م��واك �ب��ة م��ا ي�ج��د من
م�صطلحات يف امل�ؤ�س�سات الر�سمية وا�ستكمال ما بد�أ به
يف هذا املجال ،فقد بعث بر�سائل �إلى مدير عام دائرة
الأر�صاد اجلوية ،و�إلى مدير عام دائرة املوا�صفات و
املقايي�س ،و�إلى مدير عام مركز احلا�سوب يف اجلامعة
الأردن �ي��ة ،يطلب �إليهم ت��زوي��ده مب��ا ج��د لديهم من
م�صطلحات ،لو�ضع املقابالت العربية لها .وت�ضمن
التقرير �أي�ض ًا م�شاركة املجمع يف الندوات وامل�ؤمترات
الداخلية واخلارجية ،و�أعمال مو�سمه الثقايف الرابع
ع�شر ،وال �ت �ع��اون ب�ين املجمع وامل��ؤ��س���س��ات العلمية
والأكادميية.
وت�ضمن التقرير ال�سنوي احل���ادي والع�شرون
�إجنازات املجمع لعام 1997م يف جمال تعريب التعليم
اجلامعي� ،إذ �أ�صدر املجمع كتاب «املوجز يف ممار�سة
اجلراحة» يف �أربعة �أجزاء ،بدعم من منظمة ال�صحة
العاملية.
ومتكنت جلنة امل�صطلحات يف املجمع من ا�ستكمال
و��ض��ع امل�ق��اب�لات العربية للم�صطلحات الأجنبية
امل�ستعملة يف الأ�سا�سات وجمال املدينة ،والأع�م��ال
امليكانيكية يف املباين ،و�أبدى املجمع �آراءه يف م�شروع
«معجم م�صطلحات املعلوماتية» ال��ذي �أع��ده مكتب
تن�سيق التعريب للإفادة منها قبل عر�ض هذا امل�شروع
على م�ؤمتري التعريب الثامن والتا�سع.
وت�ضمن �أي�ض ًا �أعمال املو�سم الثقايف اخلام�س ع�شر
للمجمع ،والتعاون بني املجمع وامل�ؤ�س�سات العلمية

والأكادميية داخ��ل الأردن وخارجه ،وامل�شاركات يف
امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات ،ومن�شورات املجمع الثقافية
والعلمية لهذا العام.
وا�ستكمل التقرير ال�سنوي ال��ث��اين والع�شرون
للمجمع لعام 1998م ما ورد ذك��ره من م�شروعات
و�إجن� ��ازات يف التقرير ال�سابق� ،إذ ت�ضمن حديث ًا
عن م�شروع معجم �ألفاظ احلياة من حيث �أهدافه
ومنهجيته وخطة العمل فيه ومراحله كما ت�ضمن
احلديث عن التعاون مع اجلامعات الأردنية وامل�ؤ�س�سات
العامة واخلا�صة ،مثل م�ؤ�س�سة عبداحلميد �شومان،
التي قدمت دعم ًا �سخي ًا لن�شر ثالثة من الكتب العلمية
التي ترجمها املجمع ،وتربعت ب� �ـ( )15000خم�سة
ع�شر �ألف دينار لإجناز معجم �ألفاظ احلياة العامة.
وحر�ص ًا من املجمع على الإفادة من كتاب «املوجز يف
ممار�سة اجلراحة) الذي قام برتجمته ،فقد توا�صل
مع جميع امل�ؤ�س�سات الطبية وكليات الطب يف اجلامعات
العربية ومنظمة ال�صحة العاملية وامل�ست�شفيات
احلكومية ،ومركز درا�سات الوحدة العربية ،وم�ؤ�س�سة
ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي ،وامل��رك��ز التقني املعا�صر
يف ��س��وري��ة ،والأم�ي�ن ال�ع��ام للمجمع الثقايف يف �أب��و
ظبي ،ومركز جمعة املاجد للثقافة وال�تراث يف دبي،
وال�صندوق القومي العربي يف ب�يروت ،ل�ل�إف��ادة من
هذا امل�صدر الطبي املهم الذي ترجم لأول مرة �إلى
اللغة العربية ،وكانت الردود �إيجابية وم�شجعة .وفاز
الكتاب يف معر�ض الكتاب العربي الثالث والع�شرين
لعام 1998م ال��ذي �أقامته م�ؤ�س�سة الكويت للتقدم
العلمي بجائزة �أف�ضل كتاب مرتجم �إلى اللغة العربية
يف العلوم.
ون�شر املجمع ه��ذا العام يف جم��ال امل�صطلحات،
م�صطلحات التكييف والتربيد والأدوات ال�صحية
وم�صطلحات الهند�سة املدنية واملعمارية ،اجل��زء

الأول ،وفهر�س املخطوطات املوجودة يف مكتبة املجمع.
وت�ضمن التقرير �أعمال املو�سم الثقايف ال�ساد�س
ع�شر لعام 1998م ،وامل�شاركة يف امل�ؤمترات والندوات
الداخلية واخلارجية ،مثل :امل�ؤمتر امل��زدوج (الثامن
والتا�سع) للتعريب ال��ذي عقد يف الرباط من � 4إلى
 ،1998-5/8ون��دوة درا�سة م�شاريع معاجم م�ؤمتر
التعريب العا�شر (من �إعداد مكتب تن�سيق التعريب)،
التي عقدت مبجمع القاهرة من � 3إلى 1998/11/7م.
وت�ضمن التقرير ال�سنوي ال��ث��ال��ث والع�شرون
للمجمع لعام 1999م �أهم ما �أجنزه املجمع يف جمال
التعريب وامل�صطلحات ،وم�شروع معجم �ألفاظ احلياة
العامة ،وما �أ�صدره من من�شورات ،وما قدمه من جهد
يف جمال احلركة الثقافية والعلمية عن طريق مو�سمه
الثقايف ال�سنوي ،وامل�شاركة يف م�ؤمترات وندوات داخل
الأردن وخارجه ،والتن�سيق والتعاون مع املجامع العربية
وامل�ؤ�س�سات الوطنية واملنظمات العربية والإ�سالمية يف
كل ما يخدم اللغة العربية.
وي �ج��د ال �ن��اظ��ر يف ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ن��وي ال���راب���ع
والع�شرين للمجمع لعام 2000م حديث ًا عن املرحلة
الثانية من مراحل �إجناز معجم �ألفاظ احلياة العامة،
وه��ي مرحلة الت�شذيب والتهذيب واختيار لفظة �أو
لفظتني للم�صطلح الواحد ،لي�صار �إلى �إخراج املعجم
�إخراج ًا علمي ًا وفني ًا ولغوي ًا رفيع ًا ،وت�أليف هيئة حترير
علمي لهذه الغاية.
ويجد �أي�ض ًا �أن املجمع حر�ص ك��ل احل��ر���ص على
درا�سة التحديات التي تواجه اللغة العربية يف القرن
احل ��ادي والع�شرين ،و�أل ��ف جلنة ل��ذل��ك� ،أك ��دت يف
تقريرها وجوب و�ضع �سيا�سة لغوية معلنة على م�ستوى
القطر الواحد ،وعلى م�ستوى الوطن العربي ملواجهة
حتديات هذا القرن ،ومنها الرتجمة الآلية ،وال�شابكة
(الإنرتنت) والعوملة ،واقت�صاديات التعليم ،وحو�سبة

ال�تراث ،ومزاحمة اللهجات العامية للغة ال�سليمة،
و�إن�شاء مركز للدرا�سات والبحوث يف املجمع.
وفيه �أن جلنة امل�صطلحات يف املجمع فرغت من
درا��س��ة م�صطلحات الهند�سة الفنية واملعمارية يف
جم��ال ال�صواعق والت�أري�ض وال�سقاالت ،والتزويد
باملياه ،والت�صريف ال�صحي ،والنفايات ،والطوبار،
والقوالب ،والتمديدات الكهربائية ،ورفعتها �إلى جمل�س
املجمع لإقرارها وفق املنهجية التي يعتمدها يف ذلك.
وب�ي�ن ال�ت�ق��ري��ر �أي �� �ض � ًا �أوج ��ه ال �ت �ع��اون ب�ين املجمع
وامل�ؤ�س�سات العلمية واخلدمية داخ��ل الأردن ،مثل:
اجلامعة الأردنية ،ووزارة الرتبية والتعليم ،وجمعية
املكتبات الأردن �ي��ة وجمعية امل�ترج�م�ين الأردن �ي�ين،
وجامعة الزرقاء ،ويف اخل��ارج ،مثل :املجامع اللغوية
العلمية العربية ،واملنظمة العربية للرتبية والثقافة
والعلوم ،وجمعية حماية اللغة العربية يف دولة الإمارات
العربية املتحدة ،واملنظمة العربية للرتجمة يف بريوت،
ووزارة الإع�لام والثقافة يف دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة ،وجمعية ل�سان العرب يف القاهرة ،واجلمعية
امل�صرية لتعريب العلوم يف م�صر ،واملركز العربي
للوثائق واملطبوعات ال�صحية.
وا�شتمل التقرير على وقائع املو�سم الثقايف الثامن
ع�شر للمجمع لعام 2000م ،الذي كان محوره «تعليم
اللغة العربية يف مرحلة التعليم ال�ع��ام يف الوطن
العربي».
وم�ضى التقرير اخلام�س والع�شرون لعام 2001م
ي�ستكمل بيان الإجنازات التي وردت يف التقرير الرابع
والع�شرين يف جم��ال التعريب وو�ضع امل�صطلحات،
وم�شروع �ألفاظ احلياة العامة ،والتعاون والتن�سيق مع
امل�ؤ�س�سات الأكادميية والعلمية واخلدمية داخل الأردن
وخارجه ،وينقل وقائع املو�سم الثقايف التا�سع ع�شر
لعام 2001م ،الذي دار محوره على «التحديات التي
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تواجه اللغة العربية يف القرن احلادي والع�شرين».
وجاء التقرير ال�سنوي ال�ساد�س والع�شرون لعام
2002م ،موافق ًا ما ذكر �سابق ًا ،م�ضاف ًا �إليه القرار
ال��ذي اتخذه احت��اد املجامع اللغوية العلمية العربية
ب�ش�أن عقد ندوة يف املجمع ،تكرمي ًا للأردن مبنا�سبة
�إعالن عمان عا�صم ًة للثقافة العربية ،تكون بعنوان:
«ق�ضايا اللغة العربية يف ع�صر احلو�سبة والعوملة» ،وقد
عقدت هذه الندوة يف املجمع بني 16و2002/9/19م،
و�شارك فيها علماء وباحثون من الأق�ط��ار العربية،
وعقدت �إح��دى ع�شرة جل�سة يف �أربعة اي��ام و�صدرت
عنها اثنتا ع�شرة تو�صية.
وتوالى �إ�صدار التقارير ال�سنوية ،من التقرير ال�سابع
والع�شرين لعام 2003م� ،إلى التقرير الثاين والثالثني
لعام 2008م ،ويالحظ فيها �أن جهود املجمع كانت
متوا�ضعة يف جم��ال التعريب وو��ض��ع امل�صطلحات
وامل�ن���ش��ورات ال �� �ص��ادرة ع�ن��ه ،فقد ورد يف التقرير
ال�سنوي لعام 2008م م��ا ي��ؤك��د ذل��ك« :ق��ام املجمع
بهذه الإجن��ازات على الرغم من �إمكاناته املحدودة،
فموازنته �ضئيلة ،ال تكاد تفي بالقليل من طموحاته
وحتقيق �أهدافه ،وهو يواجه م�شكلة كبرية يف متويل
م�شروعاته اللغوية ،وال �سيما يف جم��ال املعجمية
والتعريب واحلو�سبة اللغوية والتقنيات احلديثة...
ويطمح املجمع يف �أن تت�ضافر اجلهود العلمية والتقنية،
وتتوافر الإمكانات املادية يف الوطن العربي كله ،لو�ضع
املعجم التاريخي لألفاظ اللغة العربية ،وما يقت�ضيه
من مراحل علمية ولغوية ...ويحر�ص املجمع يف ذلك
على دعم جهود احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية،
وال�ت�ع��اون والتن�سيق م��ع احت��اد اجلامعات العربية،
واملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،ومراكز
البحث العلمي يف الوطن العربي لدرا�سة التحديات
التي تواجه اللغة العربية يف الع�صر احلا�ضر ،وو�ضع

احللول املنا�سبة لها».
ويف هذه التقارير يجد القارئ حديث ًا عن التعاون
والتن�سيق بني املجمع وامل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية
داخ��ل الأردن وخ��ارج��ه ،وموا�سمه الثقافية يف هذه
ال�سنوات ،و�إجن���ازات هيئة التحرير ملعجم �ألفاظ
احلياة العامة ،والنظام الأ�سا�سي مل�ؤ�س�سة املعجم
التاريخي للغة العربية ،وقرار املجمع ب�أن يكون عام
2007م عام اللغة العربية يف الأردن ،م�ؤكد ًا الواجبات
والقرارات التي يجب �أن تقوم بها ال�سلطات الثالث
(ال�سلطة التنفيذية وال�سلطة الت�شريعية وال�سلطة
الق�ضائية) ،لتحقيق هذا القرار :وبنود اخلطة التي
و�ضعها املجمع لتحقيق ذلك.
�أما التقارير ال�سنوية من الثالث والثالثني لعام
2009م �إلى التا�سع والثالثني لعام 2015م فتحدثت
عن حتقيق كتاب الفالحة البن العوام ،وو�ضع املعجم
املدر�سي احل��دي��ث ،والتعاون والتن�سيق بني املجمع
وامل�ؤ�س�سات العلمية والأكادميية داخل الأردن وخارجه،
واملعجم التاريخي .وكانت ح�صة املجمع يف جهود ذلك
املعجم �إدخال ( )30ثالثني عنوان ًا يف احلا�سوب كان
ترتيبها من رقم (� 91إلى رقم  )120و�إدخ��ال ()67
م�صدر ًا من م�صادر الكتابات الديوانية والر�سائل
واخلطب والأمثال .وم�شروع الالئحة الداخلية الحتاد
املجامع ،وامل�شاركة يف الندوات وامل�ؤمترات التي عقدت
يف ه��ذه ال�سنوات �سواء �أكانت داخلية �أم خارجية،
ووقائع املوا�سم الثقافية للمجمع لهذا ال�سنوات.
وت�ضمنت تلك التقارير تعليمات ج��ائ��زة جممع
اللغة العربية الأردين لأف�ضل كتاب مرتجم �أو م�ؤلف
وم�شاريع امل�ع��اج��م ال�ت��ي ي�ن��وي املجمع ال�ق�ي��ام بها،
واالحتفال بيوم العربية ،وامل�سابقات اللغوية والأدبية
والفنية ،مثل م�سابقة (�أحب اللغة العربية) ،وم�سابقة
فن اخلط العربي ،وم�سابقة �أف�ضل كتاب م�ؤلف يف

اللغة العربية ،و�أف�ضل كتاب مرتجم �إليها( .انظر 4-7
امللحق رقم .)4
و�أب� ��رز م��ا ج��اء فيها � �ص��دور ق��ان��ون جم�م��ع اللغة
العربية الأردين رق��م ( )19ل�سنة 2015م ،و�صدور
قانون حماية اللغة العربية رقم ( )35ل�سنة 2015م،
وانتخاب جمل�س املجمع الدكتور خالد الكركي رئي�س ًا
للمجمع خلف ًا للدكتور عبدالكرمي خليفة ،وزيارة رئي�س
الوزراء وعدد من الوزراء للمجمع.

ومن اجلدير بالذكر �أن هذه التقارير تت�ضمن �أ�سماء
�أع�ضاء جممع اللغة العربية الأردين العاملني وال�شرف
وامل�ؤازرين ،كما تت�ضمن قائمة من�شورات املجمع منذ
ت�أ�سي�سه حتى التقرير الثالث والثالثني عام 2009م،
وبعد ذلك �أدرج��ت هاتان القائمتان يف موقع املجمع
على ال�شابكة (الإنرتنت) وميكن الرجوع �إليهما على
عنوان موقع املجمع:
www.majma.org.jo
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المجمع والتعليم
 1-5تأليف الكتب املدرسية:

�إن العناية مبناهج اللغة العربية ،و�أ�ساليب تدري�سها ،وطرائق
تعليمها ،وت�أهيل معلميها ،وتوفري البيئة التعليمية املتكاملة للعملية
التعليمية يف جميع مراحلها هدف من الأه��داف الرئي�سة التي ن�ص
عليها قانون املجمع ،و�أن املجمع حري�ص كل احلر�ص على التعاون
والتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم للنهو�ض باللغة العربية ،ومعاجلة
�أ�سباب �ضعف �أبنائها بها ،والعمل على متكينهم من �إتقان مهاراتها،
ورفع قدراتهم اللغوية ،وبحث الو�سائل الكفيلة بذلك ،تنفيذ ًا لتو�صيات
م�ؤمتر التطوير الرتبوي الوطني الأول الذي عقد يف عمان يف نهاية
عام  ،1987برعاية املرحوم امللك احل�سني املعظم ،ورئا�سة �سمو الأمري
احل�سن املعظم ،فقد توجهت وزارة الرتبية والتعليم �إلى �إعداد مناهج
جديدة ،وكتب جديدة يف كل املباحث الدرا�سية املقررة .ور�أت �أن تعدل
عن �أ�سلوب التكليف الفردي يف ت�أليف الكتب �إلى �إتاحة الفر�صة �أمام
الت�أليف امل�ؤ�س�سي� ،أي �أن تقوم م�ؤ�س�سات علمية و�أكادميية متخ�ص�صة
بت�أليف كتب املبحث الواحد جميعها.
وقد ر�أى جممع اللغة العربية الأردين �أن يتولى ت�أليف كتب اللغة
العربية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي التي تبد�أ من ال�صف الأول وتنتهي
بال�صف العا�شر ،وذلك ملا لهذا املو�ضوع من �أهمية بالغة يف خدمة

اللغة العربية.
وعهدت وزارة الرتبية والتعليم �إلى املجمع القيام بهذه
املهمة.
وات �خ��ذ املجمع خ �ط��وات ع��دة م��ن �أج��ل تنظيم عملية
الت�أليف وال�سري بها �سري ًا ح�سن ًا يف مختلف مراحلها ،وكانت
هذه اخلطوات كما ي�أتي:
 -1ت�أليف جلنة �إ� �ش��راف وت��وج�ي��ه ،ت�ك��ون مهمتها اختيار
امل�ؤلفني ومتابعة �أعمالهم ،و�إقرار م�سودات الت�أليف التي
تقدمها اللجان قبل �إر�سالها �إلى وزارة الرتبية والتعليم،
والإ�شراف على كل ما يتعلق بعملية الت�أليف.
 -2تعيني من�سق ع��ام لفريق الت�أليف ،يتولى التن�سيق بني
جلان الت�أليف وجلنة الإ�شراف والتوجيه ،ووزارة الرتبية
والتعليم .ويتابع عملية الت�أليف ح�سب الأ�س�س والتعليمات
التي ت�صدرها ال��وزارة ،وقد عهدت اللجنة �إلى الدكتور
عودة �أبو عودة والدكتور عبداحلميد الفالح القيام بهذه
املهمة.
وقد اختارت جلنة الإ�شراف والتوجيه عدد ًا من امل�ؤلفني
من جممع اللغة العربية الأردين و�أ�ساتذة اجلامعات
الأردنية والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم وفق �أ�س�س
محددة ،منها:
•اخلربة ال�سابقة يف الت�أليف املدر�سي.
•الرغبة ال�شخ�صية يف الت�أليف.
•التخ�ص�ص العلمي.
•�سهولة التنقل واحلركة وح�ضور االجتماعات.
•مزاولة مهنة التعليم ،وتعليم ال�صف نف�سه بالن�سبة
�إلى املعلمني امل�شاركني يف الت�أليف.
•اخ �ت �ي��ار ع ��دد م��ن امل���ش��رف�ين ال�ترب��وي�ين ال��ذي��ن
ميار�سون الإ��ش��راف يف امل�ؤ�س�سات التعليمية من
وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم ووكالة

الغوث وغريها.
•اختيار مقرر لكل جلنة من جلان الت�أليف ،يتولى
التن�سيق بني �أفراد اللجنة ،وتوزيع العمل ،والدعوة
�إلى االجتماعات و�إي�صال العمل �إلى جلنة الإ�شراف
والتوجيه ،ومناق�شتها فيه.
با�شرت هذه اللجان �أعمالها ،ويف عام 1990م فرغت من
و�ضع كتب اللغة العربية لل�صفوف :الأول واخلام�س والتا�سع،
و�أقرتها جلنة الإ�شراف والتوجيه ،كما �أقرها الفريق الوطني
ملبحث اللغة العربية ،و�أقر جمل�س الرتبية والتعليم من هذه
الكتب ما ي�أتي:
 -1كتاب لغتنا العربية لل�صف الأول.
 -2كتاب لغتنا العربية لل�صف اخلام�س.
 -3كتاب القواعد لل�صف التا�سع.
 -4كتاب املطالعة والن�صو�ص لل�صف التا�سع.
 -5كتاب التطبيقات اللغوية لل�صف التا�سع.
 -6كتاب التعبري والتلخي�ص لل�صف التا�سع.
 -7دليل املعلم �إلى كتاب لغتنا العربية لل�صف اخلام�س.
 -8دليل املعلم �إلى كتاب لغتنا العربية لل�صف الأول.
 -9كتاب دليل املعلم �إل��ى كتب اللغة العربية لل�صف
التا�سع.
وتلقى املجمع بعد ذلك ر�سالة من وزارة الرتبية والتعليم
تطلب فيها �أن يبد�أ املجمع يف ت�أليف كتب مبحث اللغة العربية
لل�صفوف :ال�ث��اين وال�ساد�س والعا�شر م��ن ه��ذه املرحلة،
فا�ستجاب املجمع لهذا الطلب ،واختار جلان ًا لت�أليف هذه
الكتب و�أدلتها.
با�شرت هذه اللجان �أعمالها ،ويف عام 1991م فرغت من
و�ضع كتب اللغة العربية لل�صفوف :الثاين وال�ساد�س والعا�شر،
و�أق ّرتها جلنة الإ�شراف والتوجيه ،كما �أقرها الفريق الوطني
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ملبحث اللغة العربية ،و�أقرها جمل�س الرتبية والتعليم ،وهي:
 -1كتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين.
 -2كتاب لغتنا العربية لل�صف ال�ساد�س.
 -3كتاب القواعد لل�صف العا�شر.
 -4كتاب املطالعة والن�صو�ص لل�صف العا�شر.
 -5كتاب التطبيقات اللغوية لل�صف العا�شر
 -6كتاب التعبري والتلخي�ص لل�صف العا�شر.
 -7دليل املعلم لكتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين.
 -8دليل املعلم لكتاب لغتنا العربية لل�صف ال�ساد�س.
 -9كتاب دليل املعلم لكتب اللغة العربية لل�صف العا�شر.
ّثم تل ّقى املجمع ر�سالة من وزارة الرتبية والتعليم تطلب
فيها �أن ي�ب��د�أ املجمع بت�أليف كتب مبحث اللغة العربية
لل�صفوف :الثالث والرابع وال�سابع والثامن من هذه املرحلة،
فاختار جلان ًا لت�أليف هذه الكتب و�أدلتها.
ويف عام 1992م فرغت جلان الت�أليف من و�ضع كتب اللغة
العربية لل�صفوف :الأول والثاين واخلام�س وال�ساد�س والتا�سع
والعا�شر وبد�أ التدري�س بها ،وفرغت اللجان كذلك من �إعداد
دليل املعلم لكتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين ودليل املعلم
لكتاب لغتنا العربية لل�صف ال�ساد�س.
وا�ستمرت جلنة الإ�شراف والتوجيه يف املجمع بالإ�شراف
على عملية ت�أليف الكتب املدر�سية ملبحث اللغة العربية ملرحلة
التعليم الأ�سا�سي لل�صفوف :الثالث والرابع وال�سابع والثامن.
وناق�شت اللجنة ع��دد ًا م��ن الأع �م��ال التي �أجنزتها جلان
الت�أليف .وقد فرغت جلان الت�أليف من ت�أليف الكتب الآتية:
كتاب لغتنا العربية لل�صفوف :الثالث والرابع وال�سابع ،وهي
كتاب املطالعة والن�صو�ص ،وكتاب التعبري والتلخي�ص ،وكتاب
التطبيقات اللغوية وكتاب القواعد لل�صف الثامن.
ويف عام 1994م فرغت جلان الت�أليف من ت�أليف كتب

مبحث اللغة العربية لل�صفوف :ال�ث��اين ،والثالث والرابع
وال�ساد�س وال�سابع.
ويف عام 1995م فرغت جلان الت�أليف من و�ضع كتب اللغة
العربية ملرحلة التعليم الأ�سا�سي التي تبد�أ من ال�صف الأول
حتى ال�صف العا�شر .كما فرغت من �إعداد �أدلة لكتب مبحث
اللغة العربية لل�صفني الثامن والعا�شر .وبانتهاء هذه الأدلة
يكون املجمع قد وفى بالتزامه مع وزارة الرتبية والتعليم يف
جمال ت�أليف كتب مبحث اللغة العربية وكتب دليل املعلم لهذه
املرحلة.
ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن هذه التجربة لقيت رواج ًا
وا�سع ًا ،و�سمعة تربوية عالية يف الأو��س��اط الرتبوية داخل
الأردن ،ويف بع�ض الدول الإ�سالمية ،ومنظمة اليون�سكو.
وقد كرمت جمعية الدرا�سات والبحوث الإ�سالمية يف
الأردن كل من �شارك يف هذه التجربة تكرمي ًا معنوي ًا ومالي ًا.
وظ ّلت وزارة الرتبية تدر�س هذه الكتب يف مدار�سها �إلى
�أن عدلت عنها �إلى كتب �أخرى ،وفق �سيا�ستها القائمة على
التطوير امل�ستمر.
 2-5تقويم املناهج وطرق تدريسها:

تل ّقى املجمع ر�سالة من وزير الرتبية والتعليم ب�ش�أن تقومي
املناهج الدرا�سية لكتب اللغة العربية ،وطرق تدري�س اللغة
العربية ،والأ�س�س املعتمدة يف االمتحانات يف املرحلة الثانوية.
وقد ا�ستجاب املجمع لهذا الطلب و�ألف جلنة للقيام بهذه
املهمة ،وقد قامت اللجنة بدرا�سة املو�ضوع ،وانتهت �إلى كتابة
تقرير مبا تو�صلت �إليه ،وبعث املجمع بهذا التقرير �إلى وزير
الرتبية والتعليم.
وانطالق ًا من �إمي��ان املجمع ب ��أن مرحلة التعليم العام
بفرعيها :الأ�سا�سي والثانوي متثل الأ�سا�س املتني يف تعليم
اللغة العربية وتعلمها ،وحر�ص ًا منه على القيام بدرا�سات

علمية ميدانية يف الق�ضايا التي تواجهها اللغة العربية يف
هذه املرحلة ،ر�أى املجمع �أن يكون املو�سم الثقايف الثامن
والع�شرون لعام 2010م ،م�ؤمتر ًا يبحث ق�ضايا اللغة العربية
يف هاتني املرحلتني على مدى ثالثة �أيام.
«واختار جممع اللغة العربية الأردين مو�ضوع اللغة العربية
يف هذه املرحلة الأ�سا�سية من عمر الطفل التي متتد يف �أغلب
الأحيان من �سن الرابعة حتى الثانية ع�شرة ،وهي مرحلة يف
غاية الأهمية لنمو الطفل املتكامل وتطوره ،وال �سيما مراحل
النمو اللغوي� ،إذ تتج�سد فيها العالقة املتبادلة بني اللغة
والنمو العقلي .وقد بات معلوم ًا �أن الإن�سان يفكر بو�ساطة
لغته ،و�أنه ال ميكن ف�ص ُل الفكر ودقته وو�ضوحه عن دقة اللغة
وو�ضوحها ،و�أن تعلم الأطفال اللغة� ،أية لغة ،يتم من خالل
حياته االجتماعية يف �أ�سرته وبني ذويه ويف مدر�سته .و�إذا
كان البيت هو �أه� َّ�م مكان لإع��داد الأطفال وتقوميهم ،ف�إن
املدر�سة ،وال �سيما يف ال�صفوف الأربعة الأول��ى من مرحلة
التعليم ،حتتل املكان َة الأولى يف اكت�ساب التلميذ مهارات اللغة
العربية قراء ًة وكتاب ًة ومحادث ًة ،واملمار�سة العملية ال�صحيحة
لأمناطها وتراكيبها وقواعد نظمها».
وقد ا�شتمل هذا امل�ؤمتر على ثالثة وع�شرين بحث ًا توزعت
على ثماين جل�سات ،وجل�سة ختامية يف مدة ثالثة �أيام ،وذلك
على النحو الآتي:

 .5التقومي وو�سائله يف مرحلة ما قبل املدر�سة يف الأردن:
الواقع وامل�أمول.
 .6البيئة التعليمية يف مرحلة ما قبل املدر�سة يف الأردن:
الواقع وامل�أمول.
 .7الأه� ��داف ال�ع��ام��ة واخل��ا��ص��ة لتعليم اللغة العربية يف
ال�صفوف الأربعة الأولى.
 .8الكتاب املدر�سي للغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى،
مادته وتدريباته و�أمناطه اللغوية وموا�صفات �إخراجه.
 .9م��دى وع��ي معلمي اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة
الأول��ى ملفهوم القراءة ومبادئ تعلمها وتعليمها ومدى
ممار�ستهم �إياها يف مواقف التعليم.
 .10اال�ستماع و�أهميته يف الفهم واال�ستيعاب يف ال�صفوف
الأربعة الأولى.
 .11الإمالء وكرا�سات اخلط و�أهميتهما يف �إجادة الكتابة،
وتنمية اجلانب اجلمايل ل��دى طلبة ال�صفوف الأربعة
الأولى.
 .12الأنا�شيد واملحفوظات ودورهما يف تنمية املهارات اللغوية
يف ال�صفوف الأربعة الأولى.
 .13بناء املهارات اللغوية لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى،
الواقع وامل�أمول.
 .14معايري اختيار املعلم وت�أهيله ودوره يف بناء املجتمع
املتطور يف ال�صفوف الأربعة الأولى.
� .15أدلة املعلم ودورها يف رفع كفاية املعلم الرتبوية والتعليمية
يف ال�صفوف الأربعة الأولى.
 .16الأ�سلوب التعليمي و�أثره يف ت�شويق الطالب لتعلم اللغة
العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

 .1مرحلة ما قبل املدر�سة و�أهميتها يف اكت�ساب املهارات
اللغوية.
 .2محتوى املنهاج (الن�صو�ص والتدريبات والأنا�شيد،
واملهارات اللغوية :القراءة والكتابة والتعبري) يف مرحلة
ما قبل املدر�سة.
 .3املعلم يف ريا�ض الأط�ف��ال يف الأردن ،ت�أهيله ومعايري
اختياره :الواقع وامل�أمول.
 .4الأ�ساليب والو�سائل التعليمية يف ري��ا���ض الأط �ف��ال يف  .17تعليم اللغة العربية بو�ساطة احلا�سوب يف ال�صفوف
الأربعة الأولى :الواقع وامل�أمول.
الأردن.
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 .18ا�ستعمال �أطر مرجعية متعددة يف تقومي مهارات النمو
اللغوي لطلبة ال�صفوف الأرب �ع��ة الأول ��ى م��ن التعليم
الأ�سا�سي.
 .19ت�أهيل الوالدين و�أفراد الأ�سرة ملتابعة تقومي النمو اللغوي
لأبنائهم.
 .20تقومي مهارات الكتابة لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى
من التعليم الأ�سا�سي.
� .21أنواع االختبارات امل�ستعملة يف تقومي النمو اللغوي لدى
طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من التعليم الأ�سا�سي.
 .22برامج الأطفال يف التلفاز و�أثرها يف تنمية املهارات
اللغوية.
 .23الأنظمة والتعليمات الرتبوية يف ال�صفوف الأربعة الأولى
من مرحلة التعليم الأ�سا�سي.
 .24العالقة بني الإدارة املدر�سية واملعلم والطالب والبيت
وجمال�س الآباء يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

و�صدرت عن هذا امل�ؤمتر التو�صيات الآتية:
يتوجه امل�شاركون يف ه��ذا امل ��ؤمت��ر �إل��ى وزارة الرتبية
والتعليم الأردنية و�إلى وزارات الرتبية والتعليم العربية يف
الوطن العربي و�إلى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
لإعادة النظر يف عنا�صر املنظومة الرتبوية ،وفق التو�صيات
الآتية:
 .1ي�ؤكد امل�شاركون �أهمية التعليم يف مرحلة ما قبل املدر�سة
و�أث��ره البعيد يف اكت�ساب املهارات اللغوية الأولية لدى
الأط �ف��ال ،كما ي ��ؤك��دون م��ا ذه��ب �إل�ي��ه االحت��اد العاملي
للطفولة املبكرة يف و�ضع برامج ذات جودة عالية توفر
للأطفال خربات منا�سبة ،لغوي ًا وثقافي ًا ومنائي ًا.
 .2يو�صي امل�شاركون وزارة الرتبية والتعليم يف الأردن
ووزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العربي �أن تع ّد مرحلة

التعليم ما قبل املدر�سة جزء ًا من التعليم الإلزامي.
 .3م��راج�ع��ة امل�ن�ه��اج ال��وط�ن��ي التفاعلي علمي ًا وت��رب��وي� ًا
واال�سرتاتيجيات التعليمية ،وخا�صة اللغوية املعتمدة يف
ِ
وزارات الرتبية والتعليم وقطاع التعليم اخلا�ص لهذه
املرحلة؛ لتعزيز الإيجابيات وت�لايف ال�سلبيات والتغلب
على ال�صعوبات التي تواجه التعليم يف هذه املرحلة.
�	.4إع��داد مناهج تعليمية موحدة جلميع ريا�ض الأطفال
احلكومية واخلا�صة ،ذات م�ستوى رفيع ،يعدها وي�شرف
عليها خ�براء من اللغويني والرتبويني املتخ�ص�صني يف
هذا املجال.
 .5و�ضع معايري ذات جودة عالية ملحتوى الكتب التي توجه
للأطفال يف هذه املرحلة ،واحلر�ص على �ضبطها �ضبط ًا
كام ًال ،و�إخراجها �إخراج ًا فني ًا رفيع ًا.
 .6و�ضع معايري تربوية الختيار معلمات ريا�ض الأطفال
ت�أخذ باالعتبار تكوينهن ومهارتهن يف ا�ستخدام اللغة
العربية ال�سليمة فيما يق َّدم للأطفال من �أن�شطة وخربات
منهجية ،والت�أكد من حتقيق هذا املعيار بو�ساطة املتابعة
امل�ستمرة ،و�أن تعمل وزارات الرتبية والتعليم على تطوير
ب��رام��ج تدريبية فاعلة ت�شمل جميع عنا�صر العملية
الرتبوية يف مرحلة ما قبل املدر�سة ويف ال�صفوف الأربعة
الأولى.
 .7العمل على �أن تكون الربامج التعليمية للأطفال يف و�سائل
الإع�ل�ام والتقنية احلديثة بلغة عربية �سهلة مي�سرة
و�سليمة.
 .8الإفادة من نظريات اكت�ساب اللغة واالجتاهات احلديثة
يف تعلم اللغة العربية وتعليمها عرب مواقف حية وطبيعية.
 .9اعتماد معايري تربوية و�سلوكية ذات م�ستوى عال لقيا�س
النتاجات التعليمية وال�سلوكية لدى الأطفال وتقوميها.
 .10االقت�صار يف مرحلة ري��ا���ض الأط �ف��ال على اكت�ساب
الأطفال مهارات اللغة الأم وعدم تدري�سهم لغة �أجنبية.

التي تف�سر عملية القراءة باعتبارها عملية ذهنية �أدائية
معقدة.

 .11توفري بيئة تربوية غنية ومتنوعة لتمكني الأطفال من تعلم
اللغة العربية وا�ستخدامها يف مواقف الدر�س واحلياة
ب�سهولة وي�سر.
�	.7إعطاء مهارة اال�ستماع عناية �أكرب يف ال�صفوف الأربعة
 .12الأخ��ذ باالعتبار عند �إع��داد مناهج ريا�ض الأطفال
الأول��ى لكونها �أداة التعلم الرئي�سة يف حت�صيل العلوم
الأهداف الرتبوية املتوخاة من هذه املرحلة التي تتمثل يف
واملعارف وا�ستيعابها.
التهيئة اللغوية والنف�سية واالجتماعية للمتعلم يف املراحل
�	.8إع��ادة النظر يف الأنا�شيد واملحفوظات ال��واردة يف كتب
الالحقة.
اللغة العربية يف ال�صفوف الأرب �ع��ة الأول ��ى ،مب��ا يتفق
والأهداف املتوخاة من تعليمها ،ودورها يف التنمية اللغوية
 3-5اللغة العربية يف الصفوف األربعة األوىل من
ال�شاملة لطلبة هذه املرحلة ،واالهتمام بحفظ �آيات من
مرحلة التعليم األساسي:
القر�آن الكرمي.
�	.1إعادة النظر يف �صياغة نتاجات تعليم اللغة العربية يف
� .9ضرورة اال�ستفادة من نتائج الدرا�سات والبحوث التي
ال�صفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأ�سا�سي على
�أجريت يف جمال مناهج اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها،
�أ�س�س علمية وتربوية متطورة.
بق�صد تطوير مدخالت تعليم اللغة العربية وعملياتها
 .2االقت�صار يف ال�صفوف الأرب �ع��ة الأول ��ى على اكت�ساب
ومخرجاتها ،وو�ضع ما تو�صلت �إليه من نتائج يف متناول
الأطفال مهارات اللغة الأم وعدم تدري�سهم لغة �أجنبية.
القائمني على مناهج اللغة العربية.
 .3بناء برامج تدريب عالية امل�ستوى للمدربني وامل�شرفني  .10تو�سيع قاعدة �إ��ش��راك الأه��ل يف تنمية مهارات اللغة
ال�ترب��وي�ين يف جم��ال تعليم اللغة العربية ب�شكل ع��ام،
العربية لدى �أبنائهم ،وتوفري الفر�ص التي تتيح لأبنائهم
وتعليم القراءة ب�شكل خا�ص ،تفيد من نظريات تعلم اللغة
ا�ستعمال اللغة يف مواقف حية ،وتطبيق الربامج الالزمة
واالجتاهات احلديثة ذات ال�صلة.
لتوثيق العالقة بني البيت واملدر�سة لتحقيق هذه الغاية.
 .4بناء اختبارات لغوية متدرجة للك�شف عن امل�ستويات � .11إعادة النظر يف مناهج اللغة العربية لل�صفوف الأربعة
القرائية للطلبة من مرحلة ريا�ض الأطفال حتى ال�صف
الأول��ى من حيث النتاجات واملحتويات و�أدل��ة املعلمني،
الثاين ع�شر.
مب��ا يتفق واملعايري الدولية يف ت�صميم الكتب وامل��واد
 .5التو�سع يف ا�ستخدام املنحى التكاملي يف بناء ن�صو�ص
التعليمية ذات العالقة ،على �أن يتولى �إعداد كتب اللغة
القراءة ومعاجلتها وتقوميها ،وتدريب معلمي ال�صفوف
العربية فريق واحد ملراعاة الت�سل�سل والبنائية والتكاملية
الأربعة الأولى لإك�سابهم املهارات املهنية الالزمة لذلك.
يف ذلك ،باعتبار �أن هذه ال�صفوف متثل مرحلة منائية
ذات خ�صائ�ص لغوية متقاربة ،والرتكيز على تعليم القيم
 .6عقد دورات تدريبية مكثفة متخ�ص�صة يف القراءة لكل
ً
وتعلمها بعيدا عن الأ�سلوب الوعظي.
معلمي العربية ،و�أع�ضاء املناهج وامل�شرفني الرتبويني،
بق�صد تعميق وعيهم مباهية القراءة وكيف حتدث لدى  .12و�ضع معايري تربوية وعلمية ذات م�ستوى رفيع يف اختيار
القارئ ،وطبيعة العالقات القائمة بني القراءة ومهارات
معلمي اللغة العربية بعامة ومعلمي ال�صفوف الأربعة
اللغة الأخ��رى ،ومعرفة االجت��اه��ات والنماذج النظرية
الأولى بخا�صة ،خلطورة الدور الذي يقوم به معلم اللغة
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 .13التن�سيق مع اجلامعات الأردن�ي��ة احلكومية لت�صميم
«برنامج معلم �صف لغة عربية» ،لتدري�س اللغة العربية
يف ال�صفوف الأولية من املرحلة الأ�سا�سية وفق �أحدث
الأ�ساليب واالجتاهات املعا�صرة يف تدري�س اللغة ،وتزويد
هذه الفئة من املعلمني بالكفايات املهنية لتعليم اللغة
وا�ستخدام التقانة احلديثة يف جتويد عمليات تعلم اللغة
وتعليمها.
 .14االهتمام بتدري�س مادة اخلط العربي يف مراحل التعليم،
والعناية بتنمية مهاراتهم يف الكتابة ال�صحيحة والإمالء
ال�سليم.
 .15العناية ب�أ�ساليب التقومي والرتكيز على قيا�س املهارات
العقلية العليا من فهم وا�ستقراء وا�ستنتاج ومقارنة وتعليل
وحتليل ونقد ،واملوازنة يف ذلك بني العملية والنتائج.
 .16تفعيل دور الإ�شراف الرتبوي يف تقدمي اخلدمات الفنية
ملعلمي اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى ،لالرتقاء
مب�ستوى �أدائهم يف حت�سني نوعية التعليم اللغوي.
� .17إل��زام معلمي اللغة العربية ومعلمي امل��واد الدرا�سية
الأخرى ا�ستعمال اللغة العربية ال�سليمة يف �أثناء التدري�س
وتقدمي الربامج الإ�شرافية اخلا�صة بذلك ،لي�سهم كل
معلم من خالل موقعه يف التنمية اللغوية ال�شاملة.

� .18إع��ادة النظر يف الت�شريعات والتعليمات الرتبوية التي
َت�أَ َّك َد �أثرها ال�سلبي يف العملية التعليمية ،وبخا�صة املتعلقة
منها بالنجاح والر�سوب.
 .19توفري التمويل الالزم لإجراء البحوث العلمية يف تنمية
اللغة العربية ،واكت�ساب مهاراتها و�أ�ساليب تدري�سها
وتقوميها ،واعتبارها من �أول��وي��ات البحث العلمي لدى
وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث
العلمي واجلامعات الأردنية.
 .20زي��ادة العناية واالهتمام بالأن�شطة املرافقة للمنهاج،
وت�شجيع الطالب على املطالعة احلرة وتفعيل دور املكتبات
املدر�سية ،وامل�شاركة يف الإذاع ��ة املدر�سية والكلمات
ال�صباحية وجمالت احلائط وغريها.
 .21ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات تدري�سية للتعلم الإلكرتوين،
مثل التعلم بامل�شروع والتعلم التعاوين والتعلم ب�أ�سلوب حل
امل�شكلة ،تركز على العمليات التي يتم بها �إنتاج املعرفة
وبنا�ؤها ،مل�ساعدة الطلبة يف االكت�شاف واال�ستق�صاء
فر�صا لتطوير مهارات
والبحث عن املعلومة ،وتوفر لهم ً
التفكري الناقد والإب��داع��ي وح��ل امل�شكالت والتوا�صل
الف ّعال.
 .22الإف��ادة من التلفاز الرتبوي يف تقدمي درو�س منوذجية
يفيد منها املعلمون والطلبة و�أولياء الأمور ،لتطوير عملية
تعلم اللغة العربية وتعليمها.
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الباب السادس

األعضاء العاملون
سير وصور
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مكان الوالدة
تاريخ الوالدة

 :ال�سلط  -الأردن
1924 :م

املؤهالت العلمية:

� 1 .1شهادة الدرا�سة الثانوية العامة الأردنية� ،سنة 1941م1942-م.
 2 .2لي�سان�س يف اللغة العربية و�آدابها مبرتبة ال�شرف من دار املعلمني العالية ببغداد� ،سنة
1946م.
 3 .3دكتوراه يف الآداب بدرجة م�شرف جد ًا من جامعة باري�س (ال�سوربون)� ،سنة 1954م.
4 .4من اخلربات العملية:
 5 .5معلم يف مدر�سة الطفيلة – الأردن1942 ،م 1943-م.
 6 .6رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها1964 ،م1968-م.
 7 .7رئي�س اجلامعة الأردنية1968 ،م 1971 -م.
 8 .8رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها1971 ،م 1988 -م.
 9 .9ع�ضو يف «جلنة التعريب والرتجمة والن�شر الأردنية» منذ ت�أ�سي�سها �سنة 1961م ،حتى
ت�أ�سي�س جممع اللغة العربية الأردين1976 ،م.
 1010رئي�س جممع اللغـة العربية الأردين (غري متفرغ)1976 ،م .2015 -
من اإلنتاج العلمي املنشور:

• كتاب :الرتبية و�أ�صول التدري�س ،ن�شر بحلب �سنة 1949م.
• كتاب� :إخوان ال�صفاء وخالن الوفاء يف القرن الرابع الهجري ،ن�شر بحلب �سنة 1950م.
• كتاب «ابن حزم  -حياته و�أدبه» ،ن�شر يف بريوت �سنة 1968م.
• «و�سائل تطوير اللغة العربية العلمية» من من�شورات جلنة التعريب والرتجمة والن�شر
الأردنية �سنة 1975م.
• كتاب «الوا�ضح» لأبي بكر الزبيدي الإ�شبيلي ،حتقيق ،من من�شورات اجلامعة الأردنية،
عمان1396 ،هـ1976 -م.
من املكافآت واألوسمة:

• و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى� ،سنة 1971م.
• و�سام الرتبية املمتاز� ،سنة 1978م.
• و�سام احل�سني للعطاء املم َّيز من الدرجة الأولى� ،سنة 2000م.
• دروع تكرمي من عدد من امل�ؤ�س�سات اجلامعية والرتبوية والثقافية يف الأردن وم�صر.

االسم  :األستاذ محمود داود السمرة

مكان الوالدة  :الطنطورة (فل�سطني)
تاريخ الوالدة 1923/4/20 :م
الجنسية � :أردنية
الحالة االجتماعية :متزوج
العنوان الدائم � :ص.ب (  )9111عمان – الأردن.
املؤهالت العلمية:

 .1لي�سان�س يف الآداب  ،جامعة ف�ؤاد الأول  ،القاهرة1950 ،م.

 .2دكتوراه فل�سفة (درا�سات عربية) ،معهد الدرا�سات ال�شرقية والإفريقية ( )SOASجامعة لندن 1958 ،م.
عنوان الرسالة:
The Impact of Western Civilization and Christian Missionaries on Syrian
Muslim Writers (1860 – 1920).

من الخربات العلمية:

•�أ�ستاذ النقد الأدبي يف اجلامعة الأردنية1966 ،م.

• �أ�ستاذ �شرف (1992/5/30 )Emeritus Professorم.

من املسؤوليات واملناصب:

•وزير الثقافة.1993/12/1 -1991/11/21 ،
•رئي�س اجلامعة الأردنية1989/8/15 -1989/7/10 ،م.

من املؤلفات املنشورة:

•مقاالت يف النقد الأدبي ،دار الثقافة ،بريوت1959 ،م.
•�أدباء معا�صرون من العرب ،دار الثقافة ،بريوت1964 ،م.
•القا�ضي اجلرجاين ،الأديب الناقد ،املكتب التجاري للطباعة والن�شر ،بريوت1966 ،م.
•غربيون يف بالدنا  ،املكتب التجاري للطباعة والن�شر ،بريوت1969 ،م.
•�أدباء اجليل الغا�ضب ،مكتبة عمان.1970 ،

من الجوائز واألوسمة:

• و�سام الكوكب الأردين من الدرجة الأولى ،اململكة الأردنية الها�شمية1993 ،م.
• و�سام الرتبية املمتاز ،اململكة الأردنية الها�شمية.1993 ،
• و�سام القد�س للثقافة1991 ،م.
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مكان الوالدة وتاريخها � :إربد – الأردن.1934 ،
الشهادات العلمية:

 .1بكالوريو�س ريا�ضيات وتربية ،جامعة عني ال�شم�س ،جمهورية م�صر العربية1957 ،م.
 .2ماج�ستري يف الرتبية ،جامعة بت�سربغ -الواليات املتحدة الأمريكية1960 ،م.
 .3دكتوراة فل�سفة ،جامعة بت�سربغ -الواليات املتحدة الأمريكية1963 ،م.
-4الرتبة العلمية� :أ�ستاذ يف �أ�صول الرتبية.
الخربات العملية:

• التعليم يف املدار�س االبتدائية واملدار�س الثانوية والتعليم العايل واجلامعة.
عال ،م�ست�شار ثقايف يف بريوت.
•الإدارة :مدير معهد معلمني ،مدير تعليم ٍ
•عميد كلية الرتبية يف اجلامعة الأردنية.1978/8/18 -1973/4/1 ،
•وزير موا�صالت.1979/11/19 -1978/8/19 ،
•وزير �إعالم.1980/8/27 -1979/11/20 ،
•وزير تربية وتعليم.1984/12/1 -1980/8/28 ،
• رئي�س امل�ؤمتر العام الثاين والع�شرين لليون�سكو.1985/10/9 -1983/10/26 ،
•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين.1989/11/23 ،
•ع�ضو جمل�س الأعيان ووزير للتعليم العايل.1991/1/2 ،
•ع�ضو جمل�س الأع�ي��ان ونائب رئي�س ال ��وزراء ،ووزي��ر للتعليم ال�ع��ايل-1993/12/1 .
.1994/6/8
•رئي�س جامعة عمان العربية للدرا�سات العليا.

البحوث واملقاالت والتقارير املنشورة:

• �أكرث من خم�سني بحث ًا ومقالة وتقرير ًا.

الكتب املنشورة:

كتاب مرتجم ،و�سبعة كتب م�ؤلفة ،وكتابان م�ؤلفان مب�شاركة �آخرين ،والإ�شراف على �أربعة كتب.
األوسمة:

• و�سام الأرز اللبناين.1968 ،
•و�سام الرتبية والتعليم الأردين من الدرجة املمتازة.1979 ،
•و�سام جوقة ال�شرف الفرن�سي -مرتبة ال�شرف.1980 ،
•و�سام الكوكب الأردين من الدرجة الأولى.1981 ،
•و�سام اال�ستقالل الأردين من الدرجة الأولى.1981 ،

االسم  :األستاذ إسحق أحمد فرحان

الجنسية � :أردين
مكان الوالدة وتاريخها  :عني كارم (القد�س)1934 ،م
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

1التعليم االبتدائي يف عني كارم -القد�س ،1948 -1941 ،والتعليم الثانوي يف ال�سلط
.1953 -1949
�2شهادة البكالوريو�س يف العلوم (الكيمياء) بامتياز ،من اجلامعة الأمريكية ببريوت،
(.)1957
3املاج�ستري يف العلوم (الكيمياء الفيزيائية) ،بامتياز من اجلامعة الأمريكية  ،1958ثم
املاج�ستري يف الرتبية� -إعداد معلمي العلوم ،من جامعة كولومبيا بنيويورك.1962 ،
4الدكتوراه يف الرتبية (مناهج و�إعداد املعلمني) من جامعة كولومبيا بنيويورك .1964

من الخربات العملية:

•وزير للرتبية والتعليم ،ووزير للأوقاف وال�ش�ؤون واملقد�سات.1970 ،
•وزير للأوقاف.1971 ،
•وزير للرتبية والأوقاف.1972 ،
•وزير للأوقاف واملقد�سات وال�ش�ؤون الإ�سالمية.1973 ،
•م�ست�شار يف اجلمعية العلمية امللكية ،ثم رئي�س لها.1976 -1975 ،
•رئي�س للجامعة الأردنية من 1978 – 1976م.
•رئي�س جلامعة الزرقاء الأهلية من 2006 -1994م.
•ع�ضو يف م�ؤ�س�سة �آل البيت للفكر الإ�سالمي.

األوسمة:

•و�سام الرتبية املمتاز ،وزارة الرتبية والتعليم ،الأردن.
•و�سام اال�ستقالل الأردين ،الديوان امللكي الأردين.
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االسم :األستاذ عبداملجيد قاسم محمد نصري
مكان الوالدة وتاريخها :الحصن-األردن.1941 ،

الرتبة األكاديمية� :أ�ستاذ �شرف-كلية العلوم والآداب-جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.
التخصص الدقيق :ريا�ضيات تطبيقية-علوم االت�صال/املرونة.
التحصيل العلمي:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

�1شهادة الدرا�سة الثانوية الأردنية.1958 ،
2بكالوريو�س ريا�ضيات ،اجلامعة الأمريكية يف بريوت.1962 ،
3دبلوم فن التعليم ،اجلامعة الأمريكية يف بريوت.1962 ،
4ماج�ستري ريا�ضيات ،اجلامعة الأمريكية يف بريوت.1966 ،
5ماج�ستري ريا�ضيات تطبيقية ،جامعة براون ،الواليات املتحدة الأمريكية.1968 ،
6دكتوراه ريا�ضيات تطبيقية ،جامعة براون ،الواليات املتحدة الأمريكية.1969 ،
7الربيدالإلكرتوينamnusayr@gmail.comnusayr@just.edu.jo :
�8صفحة الفي�سبكAbdulmajid Nusayr :
9املدونةabuiqbal1969.blogspot.com :

الخربات التدريسية:

•  معلم يف املدار�س الثانوية :يف الأردن وبريوت والواليات املتحدة الأمريكية.
• � أ�ستاذ يف جامعات �أمريكية و�سعودية و�أردنية و�إماراتية.
املناصب األكاديمية:

• مدير �ش�ؤون الطلبة (جامعة الريموك).
• مدير دائرة الريا�ضيات (جامعة الريموك).
• رئي�س ق�سم العلوم الأ�سا�سية (جامعة الريموك).
• رئي�س ق�سم العلوم الريا�ضية والفيزيائية (جامعة الريموك).
• عميد الدرا�سات العليا ،جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

الخربات العملية غري التدريسية:

• ع�ضو عامل ،جممع اللغة العربية الأردين.
• ع�ضو م�ؤازر ،املجمع العلمي العراقي .
• ع�ضو يف اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم.
• ع�ضو يف جمل�س التطوير الرتبوي للواء بني عبيد.
• ع�ضو يف عدد من اجلمعيات الثقافية والتعاونية واخلريية.
بحوث ودراسات وكتب ومخطوطات:

•�  أكرث من  130بحث ًا وكتاب ًا من�شور ًا �أو مخطوط ًا يف ميادين الريا�ضيات ،والرتاث العربي العلمي،
والتاريخ القدمي .وله دوانا �شعر.

175

176

االسم  :األستاذ هـُمام بشارة َغصيب

الجنسيـّة � :أرد ّين.

مكان الوالدة وتاريخها  :ع ّمان1948/4/27 ،م.

املؤهـّالت العلميـّة:

1 .1بكالوريو�س (مرتبة ال�شّ رف) يف الفيزياء ،جامعة مان�ش�سرت�/إجنلرتا1971 ،م.
ّ 2 .2دبلوم يف الدرا�سات املتق ّدمة بالعلوم ،جامعة مان�ش�سرت�/إجنلرتا1972 ،م.
3 .3دكتوراة يف الفيزياء (النظر ّية) ،جامعة مان�ش�سرت�/إجنلرتا1974 ،م.
4 .4مكان العمل :يعمل حال ًّيا � ً
أ�ستاذا للفيزياء يف ق�سم الفيزياء ،بكلية العلوم يف اجلامعة
الأردنية.
منا�صب ع ّدة داخل اجلامعة الأردن ّية (�أبرزها من�صب غميد البحث
(وكان قد تبوّ�أ
َ
العربي ،وم�ست�شار �سم ّو الأمري احل�سن
العلمي) وخارجها (�أبرزها �أمني عام منتدى الفكر
ّ
ّ
ّ
بن طالل املعظم).كما تر�أ�س حترير عدد من املج ّالت العلم ّية املُح ّكمة ،والثقاف ّية).
األعمال العلميـّة:

•ن�شر �أك�ثر من خم�س ِة و�سبعني بح ًثا يف كربى ال��دور ّي��ات العلم ّية العامل ّيةيف فيزياء
املا ّدة املكثفة ونظر ّية ا ُ
جل�س ْيمات املتع ّددة وغري ذلك؛�إ�ضاف ًة �إلى بحوث ودرا�سات
العلمي ،وع�شرات املقاالت الفكر ّية والأدب ّية.
العلمي ،والبحث
يف التعريب ،و ُتراثنا
ّ
ّ
و�شارك يف عدد كبري من الندوات وامل�ؤمترات الدول ّية والعرب ّية واملحل ّية .وحاز عددًا
من اجلوائز والأو�سمة والدروع الرفيعة.
•كذلك ن�شر عددًا من الكتب� ،أبرزها:
1 .1الك ّرا�سة ال ِقرمزية :ت�أ ّمالت عابر �سبيل؛ ط :1امل�ؤ�سّ �سة العرب ّية للدرا�سات والن�شر،
بريوت1981 ،م؛ ط :2داروردالأردن ّية للن�شر والت ْوزيع ،ع ّمان2010 ،م.
2 .2الفيزياء الكال�سيك ّية واحلديثة ،املج ّلد الأول  ،ت�أليف :كينيث فورد؛ ترجمة :الدكتور
همام غ�صيب والدكتور عي�سى �شاهني؛ راجع الكتاب و�أ�شرف على �إخراجه :الدكتور
همام غ�صيب؛ مجَ ْ مع اللغة العرب ّية الأرد ّ
ين ،ع ّمان1401 ،هـ1981/م.
(اخلا�صة)؛ ط :1امل�ؤ�سّ �سة العرب ّية للدرا�سات
الفيزيائي ون�سب ّية �آين�شتاين
3 .3ال�سندباد
ّ
ّ
والن�شر ،بريوت2000 ،م؛ ط :2م�شروع مكتبة الأ�سرة ،وزارة الثقافة ،ع ّمان2008،م.
4 .4ح�صاد القرن (الع�شرين) ،املج ّلد الثالث :العلوم الأ�سا�س ّية والتكنولوجيا؛ التحرير
واملُراجعة والإ��ش��راف� :أ.د .هُ مام َغ�صيب؛ م�ؤ�سّ �سة عبد احلميد �شومان ،ع ّمان،
وامل�ؤ�سّ �سة العرب ّية للدرا�سات والن�شر ،بريوت2011 ،م.

االسم  :األستاذ إبراهيم محمد سعيد بدران
املواقع واملسؤوليات

•وزير الرتبية والتعليم �سابق ًا.
•م�ست�شار رئي�س جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية واملراكز العلمية.
•ع�ضو اللجنة امللكية اال�ست�شارية للتعليم.
•ع�ضو جممع اللغة العربية.
•مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية – جامعة فيالدلفيا.
•مدير مركز اال�ست�شارات العلمية – جامعة فيالدلفيا.
•ع�ضو اللجنة الوطنية لربنامج دكتور لكل م�صنع.
•ع�ضو منتدى الفكر العربي.

مسؤوليات سابقة:

•ع�ضو املجل�س االعلى ل�ش�ؤون الأ�سرة.
•�أ�ستاذ الهند�سة الكهربائية – كلية الهند�سة – جامعة فيالدلفيا.
•عميد كلية الهند�سة – جامعة فيالدلفيا.
•م�ست�شار رئا�سة الوزراء.
•املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة نور احل�سني.
•�أمني عام وزارة ال�صناعة والتجارة.
•�أمني عام وزارة الطاقة والرثوة املعدنية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية.
•ع�ضو جمل�س �إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.
•ع�ضو جمل�س محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية – فينا.
•مدير عام دائرة ال�ش�ؤون الفل�سطينية.

أهم الجوائز واألوسمة:

•و�سام اال�ستقالل من الدرجة الأولى.
•ميدالية احل�سني الذهبية للتف ّوق العلمي.
•جائزة الدولة التقديرية يف العلوم الإن�سانية واالجتماعية.

املؤلفات:

•له ( )25كتاب ًا من�شور ًا يف عمان وبريوت وبغداد ودم�شق ،يف الفكر والثقافة والطاقة
والتكنولوجيا والتقدم واالقت�صاد االجتماعي.
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مكان الوالدة وتاريخها :ال�سلط -الأردن.1933/12/1 ،
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

�1شهادة الدرا�سة الثانوية العامة (املرتك) عام  ،1954من مدر�سة ال�سلط الثانوية.
2الدرجة اجلامعية الأولى :بكالوريو�س هند�سة زراعية ،من عام  1960جامعة بغداد.
3الدرجة اجلامعية الثانية :ماج�ستري يف التعليم املهني  ،1967من جامعة تك�سا�س/
الواليات املتحدة الأمريكية (.)Texas A+m
4الدرجة اجلامعية الثالثة :دكتوراه يف التعليم املهني عام  ،1975من جامعة تك�سا�س
الواليات املتحدة الأمريكية (.)Texas A+m

الخربات والوظائف:

•معلم يف مختلف املراحل الإلزامية والثانوية وكليات املجتمع ،منذ عام .1960
•معلم يف مدر�سة خ�ضوري الزراعية /طولكرم ،ومدر�س ًا يف كلية جمتمع /طولكرم،
.1962 -1960
•م�ساعد ملديرية تربية القد�س وم�شرف ًا تربوي ًا يف املحافظة.1963 -1962 ،
•رئي�س لق�سم املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم.1973 -1969 ،
•مدير للم�شاريع (البنك الدويل يف وزارة الرتبية).1981 -1976 ،
•مدير عام ًا لدائرة الرتبية والتعليم ملحافظة العا�صمة.1982 - 1981،
•�أمني عام ًا لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية.1985 - 1982،
•رئي�س ملجل�س �أمناء جامعة الزرقاء الأهلية ،و�أ�ستاذ م�ساعد فيها.
•�أمني عام ًا ملجمع اللغة العربية الأردين.1989 -1986 ،
•ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين ،منذ عام  1986حتى الآن.
•ع�ضو اللجنة الوطنية للنهو�ض باللغة العربية يف الأردن.
•رئي�س ملجل�س النواب الأردين لثالث دورات.1993 -1990 ،
•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين.1998 -1994 ،
•�أمني عام حلزب جبهة العمل الإ�سالمي.
•رئي�س جمل�س ال�شورى جلماعة الإخوان امل�سلمني.

املشاركة يف املؤتمرات الدولية املتخصصة:

•رئي�س وفود الأردن للبنك الدويل.1980 -1977 ،
•رئي�س للوفد الرتبوي الأردين لتوحيد املناهج مع �سوريا.1977 ،
•رئي�س وفود وزيارات لدول مختلفة ،مثل باك�ستان و�إيران واالحتاد ال�سوفييتي وبريطانيا
وم�صر.

أهم الدراسات والبحوث:

•كتاب نحو �صياغة �إ�سالمية ملناهج الرتبية والتعليم (مع �آخرين) ،1982 ،وطبع غري مرة.
•كتاب زراعة نباتات اخل�ضر يف الأردن1965 ،م.
•كتب العلوم الزراعية للمرحلة الإعدادية يف الأردن (مع �آخرين).
•كتب العلوم للمرحة الإعدادية يف الأردن و�سلطنة ُعمان (مع �آخرين).
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•حا�صل على دكتوراه يف الإح�صاء الريا�ضي من جامعة �سيدين – ا�سرتاليا عام ،1963
وعلى درجة البكالوريو�س يف الريا�ضيات من جامعة القاهرة عام .1957
•ي�شغل حالي ًا املنا�صب الآتية :رئي�س جمل�س �أمناء جامعة �آل البيت ،ونائب رئي�س جممع
اللغة العربية الأردين ،ونائب رئي�س الأكادميية العاملية للعلوم /املنطقة العربية ،ورئي�س
احتاد الإح�صائيني العرب ،ورئي�س اللجنة الوطنية الأردنية لأخالقيات العلوم والتقانة،
وم�ست�شار اجلامعة العربية املفتوحة ،وع�ضو جمل�س �أمناء املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�سرة،
وع�ضو جمل�س �أمناء جمعية الأردن للتعليم ،ورئي�س جمل�س �إدارة الأكادميية الدولية-
عمان.
•ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين 2011-2010 ،2009-2007؛ وتولى حقيبة وزارتي الرتبية
والتعليم العايل(  ،)1990- 1989كما تولى حقيبة الوزارتني اي�ض ًا يف عام  ،1998وتولى
حقيبة وزارة التعليم العايل( .)2003- 2002
•ت��درج يف منا�صبه الأكادميية مدر�س ًا للريا�ضيات يف دار املعلمني يف ع�م��ان(– 1957
 )1960ثم مدير ًا لها ثم مفت�ش ًا (موجه ًا) للريا�ضيات يف اململكة ،وتنقل �أ�ستاذا يف جمال
تخ�ص�صه جامعات عدة منها اجلامعة الأردنية وجامعة الريموك واجلامعة الها�شمية
واجلامعة الأمريكية يف بريوت واجلامعة الأمريكية يف القاهرة وجامعة والية فرجينيا يف
الواليات املتحدة الأمريكية.
•تولى رئا�سة جامعة الريموك ،)1989 – 1986( ،ورئا�سة اجلامعة الها�شمية (– 1992
 ،)1998ورئا�سة اجلامعة العربية املفتوحة ( .)2001 – 1999
•�شغل من�صب �أمني عام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا( .)1999 -1998
•ع�ضو يف م�ؤ�س�سات �أكادميية وثقافية عدة منها :جممع اللغة العربية الأردين ،منتدى
الفكر العربي ،الأكادميية الإ�سالمية للعلوم ،الأكادميية العاملية للعلوم.
•له ن�شاطات �أكادميية متنوعة يف ع�ضوية هيئات التحرير لعدد من املجالت العلمية
املحكمة ،ويف الإ�شراف على العديد من �أطروحات الدكتوراه ور�سائل املاج�ستري ،ويف
امل�ؤمترات العلمية واال�ست�شارية الوطنية والعربية والدولية يف جمال الريا�ضيات والرتبية
والتعليم العايل .وله العديد من البحوث العلمية املتخ�ص�صة املن�شورة يف املجالت العلمية
العاملية.

االسم :األستاذ أحمد سعيد أحمد شيخ السروجية

مكان الوالدة وتاريخها :عمان1941/7/3 ،م.
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4
.5

�1شهادة الدرا�سة الثانوية الأردنية1958 ،م.
�2شهادة الدرا�سة الثانوية امل�صرية1959 ،م.
3بكالوريو�س الطب واجلراحة (درجة ال�شرف)1965 ،م.
4زمالة كلية اجلراحني امللكية� ،أدنربة 1973، FRCSم.
�5شهادة املعادلة الأمريكية 1973 ، ECFMGم.

من األعمال العلمية:
أ -بحوث علمية:

•دور التعريب يف نقل املعرفة ،ندوة تعريب الطب وتدري�س الطب باللغة العربية،
امل�ؤمتر الطبي الأردين ال�سابع ،وامل�ؤمتر الأول الحتاد �أطباء اجللد العرب ،املجلة
الطبية الأردنية ،املجلد  22عدد1988 2م� .ص .239 – 233
•التعريـب و�أهميته احل�ضارية ،ال�سماعة ،نقابة الأطباء الأردنية ،العدد � ،48ص .47-45
•تعريب العلوم ال�صحية �ضرورة ح�ضارية ،املحا�ضرة الثالثة ،املو�سم الثقايف ال�سابع
ملجمع اللغة العربية الأردين 9041 ،هـ 9891 /م� ،ص 121 – 501 .
•ندوة توحيـد تعريب امل�صطلح الطبي ،احتاد جمامع اللغة العربية ،بيت احلكمة،
تون�س � ،أيار.2991 ،

ب -كتب مرتجمة إىل العربية:

•جراحة الغدتني ال�صماوين ،الدرقية والدريقية ،ت�أليف لورلو كالرك.
•اجلامعـات بني ع�صريـن،)Universities between Two Worlds( ،
ت�أليف :روي نيبليـت  ، W . Roy Niblettحتت الطبع.

الخربات العلمية:

•التدري�س يف كلية الطب – اجلامعة الأردنية.
•ح�ضور الندوات واملحا�ضرات وامل�شاركة فيها.
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الجنسية � :أردين.
مكان الوالدة وتاريخها :ال�شوبك (محافظة معان)1945 ،م.
املؤهالت العلمية:

1 .1بكالوريو�س لغة �إجنليزية ،اجلامعة الأردنية1967 ،م.
2 .2ماج�ستري �أدب �إجنليزي ،جامعة والية كاروالينا ال�شمالية (الواليات املتحدة)1971 ،م.
3 .3دكتوراه �أدب �إجنليزي (تخ�ص�ص �أدب ع�صر النه�ضة) ،جامعة والية كاروالينا ال�شمالية
(الواليات املتحدة)1973 ،م.
التدريس الجامعي:

•�أ�ستاذ  Professor of Englishيف ق�سم اللغة الإجنليزية باجلامعة الأردنية.
•اخلربات العملية:
•رئي�س جلامعة م�ؤتة.
•وزير لل�شباب.1988 -1986 ،
•وزير للرتبية والتعليم.1991 ،
•وزير للرتبية والتعليم.2012 ،

من االنتاج العلمي:

•كتاب بالإجنليزية حتت عنوان � ،Once upon the orient waveصادر عن دار ن�شر
 Hesperusالربيطانية يف ني�سان.2012 ،
•كتاب (حتقيق وتقدمي و�شرح) ملخطوطة جون لوي�س بريكهاردت :در البحور� :سرية
ال�شريف يو�سف روبن�سون� ،صادر عن امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت.

االسم  :األستاذ محمد عدنان سالمة البخيت

مكان الوالدة  :ماح�ص  /محافظة البلقاء
تاريخ الوالدة 1941/1/15 :م
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

1درجة البكالوريو�س يف الآداب 1963م.
2دبلوم تربية 1963م.
3ماج�ستري يف التاريخ الإ�سالمي 1965م ،جميعها من اجلامعة الأمريكية ببريوت -لبنان.
4درجة الدكتوراه يف التاريخ الإ�سالمي من مدر�سة الدرا�سات ال�شرقية والأفريقية
بجامعة لندن 1972م.

الخربات األكاديمية:

•م�ساعد باحث باجلامعة الأمريكية ببريوت 1966 -1963م.
•اجلامعة الأردنية بدء ًا من معيد يف ق�سم التاريخ 1966م ،ثم مدر�س 1972م ،ثم �أ�ستاذ
م�ساعد 1978م ،ثم �أ�ستاذ 1983م ،ثم �أ�ستاذ �شرف 2012م� ،إلى الآن 2016م.

مسؤوليات أكاديمية:

•�أ�س�س مركز الوثائق واملخطوطات باجلامعة الأردنية 1972م ،وهو رئي�س جمل�س �إدارته
�إلى الآن 2016م ،ثم مديره من عام � -1981إلى الآن 2016م.
•عميد البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية 1989 -1984/2/7م.
•مدير مركز الدرا�سات اال�سرتاتيجية بالوكاله -اجلامعة الأردنية 1985/6/26م-
1989 /10 /22م.
•نائب رئي�س اجلامعة الأردنية 1989/8/15م1991/12/15 -م.
•رئي�س جامعة م�ؤتة 1991/12/16م1993/3/31 -م.
•�أ�س�س ور�أ�س جامعة �آل البيت 1993/4/1م2001/8/1 -م.

مساهمات علمية :ع�ضو يف ع�شرات اللجان واملراكز وامل�ؤ�س�سات العلمية داخل الأردن
وخارجه.
األبحاث العلمية� :ألف ون�شر ما يزيد على ( )67كتاب ًا وبحث ًا �ضمن تخ�ص�صه ،كما
و�أعد وح ّرر ع�شرات الكتب واملجلدات ،و�أ�شرف على ر�سائل جامعية على ما يقارب
الع�شرين ر�سالة من (ماج�ستري ودكتوراه).
األوسمة :ح�صل على ما يزيد على خم�س وع�شرين جائزة منوعة ما بني �أو�سمة ملكية
ودروع وميداليات و�شهادات تقدير ،وجوائز دولة عاملية من الأردن وخارجه.
املؤتمرات� :ساهم و�شارك فيما يزيد على الت�سعني م�ؤمتر ًا وندوة داخل الأردن وخارجه.
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الجنسية � :أردين
مكان الوالدة وتاريخها � :سامل -نابل�س.1941 ،
املؤهالت العلمية:

1 .1بكالوريو�س يف اللغة العربية ،جامعة بغداد1965 ،م.
2 .2ماج�ستري ودكتوراه جامعة القاهرة1970 ،م و 1973م.
 3 .دبلوم الدرا�سات الأدبية واللغوية احلديثة معهد البحوث والدرا�سات العربية العليا،
القاهرة1969 ،م.
الوظائف األكاديمية واإلدارية:

•�أ�ستاذ الأدب العبا�سي ،والأدب الفاطمي والأيوبي واململوكي باجلامعة الأردنية �سابق ًا،
وجامعات �أخرى ،وع�ضو جممع اللغة العربية الأردين ،ومركز درا�سات القد�س.
•نائب عميد كلية الآداب.
•عميد كلية الآداب بالوكالة.
•رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها يف اجلامعة الأردنية.
•ع�ضو يف عدد من الروابط الأدبية ،وهيئات حترير جمالت علمية محكمة.

التحكيم:

لعدد من املجالت الأردنية وغريها من املجالت العربية ،ونتاجات كثري
حتكيم بحوث كثرية ٍ
رتب �أعلى.
من �أع�ضاء هيئة التدري�س يف الداخل واخلارج للرتقية �إلى ٍ
األعمال العلمية:

•يف الأدب العبا�سي ،و�أدب احلروب ال�صليبية ،والأدب الأيوبي واململوكي ،والفكر الرتبوي
الإ�سالمي ،واحلركة الفكرية والعلمية يف بيت املقد�س يف القدمي حتى نهاية الع�صر
اململوكي� ،أبو فرا�س احلمداين ،احلياة الأدبية يف ال�شام يف القرن اخلام�س الهجري،
احلركة الفكرية يف ظل امل�سجد الأق�صى يف الع�صرين الأيوبي واململوكي ،كنوز القد�س،
بيت املقد�س يف �شعر احلروب ال�صليبية ،بيت املقد�س يف �أدب احلروب ال�صليبية ،ديوان
املب�شرات والقد�سيات للحكيم عبداملنعم اجللياين (حتقيق) ،الأدب العربي وفنونه

(باال�شرتاك) ،ن�صو�ص �شعرية (باال�شرتاك) ،اللغة العربية م�صادرها وطرق تدري�سها،
امل�ؤ�س�سات الثقافية والتعليمية يف بالد ال�شام يف الع�صرين الأيوبي واململوكي ،اخلطبة
القد�سية للقا�ضي ابن الزكي (حتقيق).
•قرابة خم�سني بحث ًا يف عدد من املجالت الأدبية.
• الإ�شراف على قرابة مئة ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه ،ومناق�شة مثل هذا العدد من ر�سائل
املاج�ستري والدكتوراه.
وعمان.
•امل�شاركة يف ت�أليف ع�شرة كتب مدر�سية للأردن ُ
الجوائز:

جائزة �أف�ضل كتاب عن احلركة الفكرية يف بيت املقد�س ،وهو كتاب (املدار�س يف بيت املقد�س يف
الع�صرين الأيوبي واململوكي -دورها يف احلركة الفكرية).
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الجنسية � :أردين.
مكان الوالدة وتاريخها :خلدة1948/4/15 ،م.
املؤهالت العلمية:

1 .1البكالوريو�س  :يف اللغة العربية و�آدابها من اجلامعة الأردنية ،عمان1971 ،م.
2 .2املاج�ستري :يف اللغة النحو وال�صرف من جامعة عني �شم�س ،القاهرة1978 ،م.
3 .3الدكتوراه  :يف الل�سانيات العربية من جامعة � ،Erlangenأملانيا الغربية1983 ،م.
من األعمال العلمية:

•�أو ًال :حتقيق الرتاث:
1 .1امل�سائل امل�شكلة املعروفة بالبغداديات (يف النحو واللغة) لأبي علي الفار�سي ،درا�سة
وحتقيق ،ر�سالة ماج�ستري ،جامعة عني �شم�س ،القاهرة1978 ،م.
2 .2امل�سائل الع�سكريات (يف النحو واللغة) لأبي علي الفار�سي ،درا�سة وحتقيق،
من�شورات اجلامعة الأردنية1981 ،م.
•ثانياً :الت�أليف املعجمي
1 .1معجم الأدوات وال�ضمائر يف القر�آن الكرمي (باال�شرتاك مع د .عبد احلميدال�سيد)،
م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت1998 ،م.
2 .2معجم امل�صطلحات اللغوية� :أملاين– عربي/عربي� -أملاين  ،دار اجلوهرة ،عمان،
 ،2003ط.2
•ثالثاً :الرتجمة من الأملانية �إلى العربية:
الأفعال ال�شائعة يف العربية املعا�صرة ،مرتجم من بحثني� :أحدهما بالأملانية ،والآخر
بالإجنليزية� ،أعدهما امل�ست�شرق الأملاين هاركموث يوبت�سني.
•رابعاً :الرتجمة من العربية �إلى الأملانية:
املئة املنتقـاة من حديـث ر�سـول اهلل (اختيار ،وتخريج ،وترجمة) دار حنني للن�شر ،عمان
1992م.
•خام�ساً :كتب يف مو�ضوعات لغوية وتعليمية متنوعة:
1 .1تعليم العربية يف مرحلة التعليم العام ،دار وائل للن�شر ،عمان2001 ،م.
2 .2بحوث يف اال�ست�شراق واللغة ،دار وائل للن�شر ،عمان ،2003 ،ط.2

االسم  :األستاذ عبدالحميد علي الفالح املناصري
مكان الوالدة  :الصبيحي -محافظة البلقاء  /األردن.
تاريخ الوالدة 1940 :م.
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

�1شهادة الدرا�سة الثانوية العامة الأردنية.
2بكالوريو�س لغة عربية من اجلامعة الأردنية1973 ،م.
3ماج�ستري لغة عربية من اجلامعة الأردنية1979 ،م.
4دكتوراه لغة عربية من اجلامعة الأردنية1988 ،م.

الخربة العملية:

•مدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم من 1979 - 1973م,
•محرر لغوي يف جممع اللغة العربية الأردين1985/12/7 - 1979/6/9 ،م.
•�أمني عام م�ساعد يف املجمع1985/12/7 ،م 1989/10/25 -م.
•�أمني عام للمجمع1989/10/25 ،م 2012/12/31 -م.
•ع�ضو عامل يف جممع اللغة العربية الأردين.

من املؤلفات والبحوث:

•تاريخ النحو العربي يف قرطبة يف القرن الرابع الهجري.
•ال�سريايف النحوي يف �ضوء �شرحه لكتاب �سيبويه.
•علم النحو بامل�شاركة ،من�شورات جامعة القد�س املفتوحة ،عمان ،الأردن.
•�أ�ساليـب تدري�س اللغة العربية بامل�شاركة-من�شورات جامعة القد�س املفتوحة-عمان
الأردن.
•امل�شاركة يف ت�أليف كتاب القواعد لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر من مرحلة التعليم
الأ�سا�سي يف الأردن.
•امل�شاركة يف ت�أليف كتاب التطبيقات اللغوية لل�صفوف  :الثامن والتا�سع والعا�شر من
مرحلة التعليم الأ�سا�سي يف الأردن.
•امل�شاركة يف ت�أليف كتاب دليل املعلم لكتب اللغة العربية لل�صفوف الثامن والتا�سع والعا�شر
والأول الثانوي والثاين الثانوي يف الأردن.
• تقومي بحوث ملجلة جممع اللغة العربية الأردين وجمالت لغوية �أخرى.
•امل�شاركة يف ت�أليف كتاب «اللغة العربية يف الق�ضاء الأردين وكليات احلقوق يف اجلامعات
الأردنية» ،من�شورات جلنة النهو�ض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة.
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مكان الوالدة وتاريخها :العدنانيه-الكرك/10 ،حزيران1946/م.
املؤهالت العلمية:

1 .1درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية ،اجلامعة الأردنية1969 ،م.
2 .2درجة املاج�ستري ،ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،اجلامعة الأردنية1977 ،م.
3 .3درجة الدكتوراه يف الفل�سفة ،كلية الدرا�سات ال�شرقية ،جامعة كمربدج ،بريطانيا،
1980م.
من الخربات التدريسية:

• �أ�ستاذ م�ساعد ،ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،اجلامعة الأردنية1987 -1980 ،م.
• �أ�ستاذ م�شارك ،ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،اجلامعة الأردنية1996 -1987 ،م ،وجامعة
البرتا 2000 -1997م.
• �أ�ستاذ ،ق�سم اللغة العربية و�آدابها ،جامعة البرتا 2000م ،وجامعة جر�ش الأهلية
2002م ،واجلامعة الأردنية 2007م.

من الوظائف واملسؤوليات:

•معلم يف وزارة الرتبية والتعليم ،الأردن 1974 -1969م.
•رئي�س هيئة حترير املجلة الثقافية ،اجلامعة الأردنية1989 -1983 ،م.
•رئي�س رابطة الكتاب الأردنيني ،الأردن1990 -1985 ،م.
•عميد �ش�ؤون الطلبة ،اجلامعة الأردنية1989 ،م.
•وزير الثقافة1991/1/10 -1989/12/7 ،م.
•وزير الثقافة وال�شباب1991/6/18 -1991/1/1 ،م.
• وزير الثقافة والإعالم1991/10/20 -1991/6/18 ،م.
•وزير الثقافة والتعليم العايل1991/11/21 -1991/10/20 ،م.
•رئي�س الديوان امللكي العامر.1993/10/14 -1992/3/26 ،
•نائب رئي�س الوزراء ووزير الإعالم1996/2/4 -1995/1/8 ،م.

•رئي�س اجلامعة الأردنية2010/7/27 -2007/5/31 ،م.
•نائب رئي�س الوزراء ووزير الرتبية2011/2/2 -2010/7/28 ،م.
•رئي�س الديوان امللكي العامر 2011/10/25 -2011/3/2م.
• ع�ضو جمل�س الأعيان الأردين2013 -2011/10/25 ،م.
•رئي�س جممع اللغة العربية الأردين 2015/6/1 ،حتى الآن.
•رئي�س اللجنة الوطنية الأردن �ي��ة للنهو�ض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة،
 2015/7/23حتى الآن.
من الكتب املنشورة:

•الرواية يف الأردن ،مقدمة ،عمان 1986م.
•دم املدائن والق�صيد :هواج�س عربية ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت2000 ،م.
•منازل الأرجوان :ال�شهداء القادة يف الإ�سالم ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت،
2002م.
• بغداد :ال غالب �إال اهلل ،امل�ؤ�س�سة العربية للدرا�سات والن�شر ،بريوت2003 ،م.
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االسم :األستاذة سـُرى فايز سبع العيش

الجنسية� :أردنية.
املؤهالت العلمية:

1 .1دكتوراه يف الطب ،جامعة دم�شق1964 ،م.
 2 .2دبلوما يف طب العيون وجراحتها ،جامعة لندن1968 ,م.
�3 .3شهادة زمالة كلية اجلراحيني امللكية ،جامعة �أدنربة1970 ،م.
�4 .4أ�ستاذة طب العني وجراحتها ,جامعة بغداد.
 5 .5م�ست�شارة جراحة العني يف مدينة الطب يف بغداد1976 -1971 ،م.
�6 .6أ�ستاذة طب العني وجراحتها يف كلية الطب ,اجلامعة الأردنية.
 7 .7م�ست�شارة جراحة العيون ،م�ست�شفى اجلامعة الأردنية1981 -1976 ،م.
 8 .8ع�ضو الأكادميية الأمريكية لأطباء العني.
 9 .9ع�ضو الأكادميية الأوروبية جلراحة ال�سّ اد وت�صحيح الب�صر.
 1010ع�ضو اجلمعية الأردنية لأطباء العني.
� 1111أمينة �سر اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم.
 1212ع�ضو م�ؤ�س�س يف جمعية الأطباء الأدباء.
العمل الحالي:

م�ست�شارة طب العني وجراحتها -امل�ست�شفى التخ�ص�صي ،عمان.
املؤلفات:

•كتاب العد�سات الال�صقة1989 ،م.
•كتاب مفارقات بني عني الإن�سان وعيون احليوانات1992 ،م« ،ح�صل على جائزة
امل�ؤ�س�سة امللكية الثقافية لأح�سن كتاب م�ؤلف».
• ديوان �شعر احلروف العارية2000 ،م.
•كتاب داء ال�سّ اد العيني (املاء الأبي�ض)2009 ،م.
•كتاب طب العني يف الزمن العربي الإ�سالمي (قراءة يف خبيء الرتاث)2010 ،م.

من الكتب املرتجمة:

•كتاب املوجز الإر�شادي يف طب العيون ت�أليف :برو�س جيم�س و�آخرين.
•ولها ما ينيف على 250بحث ًا من�شور ًا يف املجالت العلمية والثقافية -العربية والأجنبية.

االسم :األستاذ عبدالقادر محمد عابد.

تاريخ امليالد.1943 /10 :
املؤهالت العلمية:

1 .1الدكتوراه :جامعة �ساوثامبتون ،بريطانيا .1972
2 .2االخت�صا�ص :علم الر�سوبيات .Sedimentology
3 .3الأ�ستاذية :ني�سان  1985يف اجلامعة الأردنية.
االهتمامات البحثية:

�صخور الفو�سفات وال�صخر الزيتي ومناخ الأردن القدمي.
البحوث والكتب املنشورة:

 115بحث ًا كام ًال من�شور ًا ،يف جمالت محكمة ،و 19كتاب ًا.
التدريس:

•العديد من املواد لطلبة الدرا�سات الدنيا والعليا
•طلبة الدرا�سات العليا
•�أ�شرف على ر�سائل �أكرث من  40طالبا يف مرحلتي املاج�ستري والدكتوراه

الجمعيات العلمية:

Mineralogical Society of Britain, 1978

•

)Society of Economic Paleontologist and Mineralogist (SEPM

•

    )•    International Association of Sedimentologists (IAS

اكتشافات:

(مع الدكتور �شاكر مقبل) مئات ماليني الأطنان من الفو�سفات يف لواء الكورة ويف وادي
ال�سرحان
منح:

• الداد  1978و ،1981ومنحة فولربايت  ،1988والكتاب املتميز  ،2002والبحث املتميز
.2003
يتبع

191

192
•جلان دولية ووطنية.IGCP Scientific board, Paris, 1989-1995 :
•Earth Year, Paris, 2003

•اللجنة الوطنية لل�سدود �/سلطة وادي الأردن .جلنة الأهلة /دائرة قا�ضي الق�ضاة.
خدمة املجتمع:

•العمل يف جيولوجيا ال�سدود مع �سلطة وادي الأردن ،منذ  1993حتى الآن.
•الإ�شراف على مناهج الرتبية والتعليم الأ�سا�سية والثانوية وت�أليفها مع مديرية املناهج1989 ،
حتى الآن.
•امل�شاركة يف و�ضع مناهج اخلليج ومناهج �أفغان�ستان والعراق واليمن يف علوم الأر�ض والبيئة.

تقويم البحوث والرتقيات:

•تقومي البحوث لأكرث من  15جملة محلية وعربية ودولية.
•امل�شاركة يف ترقيات لأ�ستاذ م�شارك و�أ�ستاذ لعدد من اجلامعات العربية.
•تقومي العديد من امل�شاريع البحثية ل�صالح مدينة امللك عبد العزيز وجامعة ال�سلطان قابو�س
وجامعة قطر.

املؤتمرات العلمية:

•امل�شاركة يف العديد من امل�ؤمترات يف قارات العامل ال�ستة مبعدل م�ؤمتر واحد �سنوي ًا.
•�إن�شاء امل�ؤمتر اجليولوجي الأردين عام  ،1982/1981وهو الآن يف ن�سخته احلادية ع�شرة.

األنشطة الجانبية:

•ع�ضو م�ؤ�س�س يف اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم منذ .1989
•االهتمام بتعريب العلوم من خالل جممع اللغة العربية الأردين وجممع النقابات املهنية.
•ع�ضو م�ؤ�س�س يف اجلمعية الفلكية الأردنية.

االسم :األستاذ يوسف حسني ّ
بكار

مكان الوالدة وتاريخها :ج�سر املجامع.1942/8/22 ،
املؤهالت العلمية:

�1 .1أُ�ستاذ النقد الأدبي بجامعة الريموك الأردن ّية �ساب ًقا وجامعات �أردن ّية وعرب ّية وخارج ّية
�أُخرى .وع�ضو جممع ال ّلغة العرب ّية الأردين واملجمع العلمي الهندي – عليـرة.
2 .2بكالوريو�س يف ال ّلغة العرب ّية (جامعة بغداد  ،)1965وماج�ستري ودكتوراه (جامعة
القاهرة  1969و ،)1972ودبلوم الدرا�سات الأدب ّية واللغو ّية احلديثة (معهد البحوث
والدرا�سات العرب ّية – القاهرة .)ّ1969

الوظائف اإلداريـّة واألكاديميـّة:

•نائب رئي�س جامعة الريموك لل�ش�ؤون الإدار ّية والأكادمي ّية ،وعميد بحث علمي ودرا�سات
عليا ،ومدير مركز ،ورئي�س ق�سم ،ورئي�س حترير جملة «�أبحاث الريموك».
•ع�ضو يف عدد من الروابط الأدب ّية ،والهيئات اال�ست�شارية ،وهيئات حترير جمالت
علم ّية مح ّكمة ،وجمال�س �أُمناء اجلامعات.

الجوائز:

•جائزة الدولة التقدير ّية يف الآداب ،وجائزة التفوق يف البحث العلمي ،وجائزة التفوق
يف التدري�س.
•ال�سرية العلم ّية والتكرميات:
•ال�سرية العلم ّية يف �أربع مو�سوعات دول ّية �أهمها:
• .Who’s Whoوك ّرمت يف عدد من امل�ؤ�س�سات العلم ّية يف الداخل واخلارج.

التحكيم:

يف جوائز امللك في�صل العاملية ،وم�ؤ�س�سة البابطني ،والط ّيب �صالح ،وجوائز الدولة التقدير ّية
والت�شجيع ّية (الأردن) ،وجوائز �شومان وعرار وعي�سى الناعوري وغريها (الأردن) .وحتكيم
بحوث لعدد من املجالت العرب ّية والأجنب ّية ،ونتاجات كثري من �أع�ضاء هيئات التدري�س يف
الداخل واخلارج للرتقية �إلى رتب �أعلى.
األعمال العلميـّـة:

•( )63كتا ًبا يف النقد القدمي واحلديث ،والأدب القدمي واحلديث ،والأدب املقارن،
يتبع
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والرتجمة ،والتحقيق .منها :بناء الق�صيدة يف النقد القدمي يف �ضوء النقد احلديث .اجتاهات
الغزل يف القرن الثاين الهجري .الرتجمات العرب ّية لرباع ّيات اخل ّيام :درا�سة نقد ّية .يف
دائرة املقارنة .العني الب�صرية – �شعر ربيعة ال ّرقي� .سري امللوك (ترجمة) ...الخ.
• �أكرث من ( )70بح ًثا ومقا ًال يف عدد من املجالت الأردن ّية والعرب ّية والأجنب ّية.
• ُت ْر ِج َم عدد من �أعمايل �إلى ال ّلغة الفار�س ّية .و ُك ِت َب عني عدد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه
يف الأردن واخل��ارج ،وبع�ض الكتب النقد ّية والتكرمي ّية – مثل :ملأى ال�سنابل (درا�سات
مهداة) ،ويو�سف ب ّكار ونقد النقد ،والكتابة على الكتابة :قراءات يف فكر الناقد يو�سف ب ّكار.
•امل�شاركة يف �أكرث من ( )130م�ؤمت ًرا وندوة وملتقى يف الداخل والوطن العربي واخلارج.
•الإ�شراف على �أكرث من ( )60ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه ،ومناق�شة �أكرث من ( )75ر�سالة
ماج�ستري ودكتوراه يف الأردن واخلارج.

االسم  :األستاذ سمري شريف صابر استيتية

الجنسية � :أردين /الربيد الألكرتوين

steitiya@yahoo.com

الشهادات العلمية:

 .1لي�سان�س يف اللغة العربية ،من كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة مع مرتبة ال�شرف .
 .2ماج�ستري يف الرتبية بتقدير ممتاز ،من اجلامعة الأردنية .
 .3ماج�ستري يف العلوم اللغوية ،من جامعة مي�شيغان.
 .4دكتوراه يف العلوم اللغوية ،من جامعة مي�شيغان.
املناصب األكاديمية:

•عميد كلية الآداب يف جامعة الريموك ،من � 1998إلى .2000
•عميد كلية الآداب يف جامعة فيالدلفيا� ،سنة .2001
•مدير مركز النطق وال�سمع يف جامعة الريموك ،من � 2002إلى .2006
•م�س�ؤول عن مناهج اللغة العربية يف الأردن ،من � 1975إلى .1980

البحوث والكتب العلمية:

•�صدور نحو خم�سني بحثا يف جمالت علمية.
•منازل الر�ؤية – منهج تكاملي يف قراءة الن�ص.
•الل�سانيات – املجال والوظيفة واملنهج � ،صدرت منه طبعتان ،ويد ّر�س حاليا يف بع�ض
اجلامعات العربية.
•اللغة و�سيكولوجية اخلطاب بني البالغة والر�سم ال�ساخر .وقد فاز بجائزة �أح�سن كتاب
يف الدرا�سات اللغوية مبنا�سبة ت�سمية عمان عا�صمة للثقافة العربية.
•علم اللغة التعلمي ،طبع عدة طبعات ،ويدر�س حاليا يف بع�ض اجلامعات العربية.
•علم الأ�صوات النحوي  ،يقع الكتاب يف ثمامنائة و�سبعني �صفحة .
•ال�شرط واال�ستفهام يف الأ�ساليب العربية.
•القراءات القر�آنية بني العربية والأ�صوات اللغوية – منهج ل�ساين معا�صر.
•امل�شكالت اللغوية يف الوظائف وامل�صطلح واالزدواجية .
•ريا�ض القر�آن  ،وهو تف�سري لغوي للقر�آن الكرمي� ،صدر منه اجلزء الأول يف �أكرث من
ثمامنائة �صفحة  ،يف تف�سري �سورتي الفاحتة والبقرة.
•اجلزء الأول من املعجم التاريخي للعربية ،وهو خا�ص بالكلمات التي تبد�أ بهمزة �أ�صلية،
ويقع يف �ألف وثالثمائة �صفحة ،وقد فرغت منه و�شرعت يف اجلزء الثاين من هذا املعجم.
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مكان وتاريخ امليالد :ال�سوافري.1946/5/5 ،
الشهادات العلمية:

بكالوريو�س :جامعة بغداد  .1968ماج�ستري :جامعة بغداد  .1972دكتوراه :جامعة عني �شم�س
.1977
التدريس :جامعة ق�سنطينة/.1976 – 1972 :جامعة قاريون�س/ .1979 – 1977 :جامعة
الإمارات /.1994 – 1979 :جامعة البنات /.1997 – 1994 :اجلامعة
الها�شمية 1997 :حتى الآن.
املهام :نائب رئي�س جامعة الإ�سراء .عميد كلية الآداب :جامعة الإمارات .وكيل كلية الآداب:
جامعة الإم��ارات .رئي�س ق�سم اللغة العربية يف كل من جامعة الإم��ارات ،وجامعة البنات،
واجلامعة الها�شمية .ع�ضو حترير ومحرر الأعالم يف املو�سوعة الفل�سطينية املي�سرة .رئي�س
حترير جملة كلية الآداب :جامعة الإمارات.
الجوائز :جائزة البابطني يف نقد ال�شعر .باري�س .2006
اإلنتاج العلمي:

�أ -يف الت�أليف:

درا�سات وبحوث يف الأدب العربي ونقده تربو على الثالثني ،منها:
•القب�ض على اجلمر :جتربة ال�سجن يف ال�شعر املعا�صر.
•احلنني �إلى الوطن يف الأدب العربي حتى نهاية الع�صر الأموي.
•النزعة الإن�سانية يف ال�شعر القدمي
•الأم يف ال�شعر املعا�صر.
•الهوية العربية يف ال�شعر املعا�صر :من وهم احلقيقة � -إلى حقيقة الوهم.
•فل�سطني يف ال�شعر املعا�صر مبنطقة اخلليج العربي.
•هكذا ت�أمل املعري.

ب -يف التحقيق:

•حتقيق عدد من عيون الرتاث العربي ،منها:
•�أعجب العجب يف �شرح المية العرب .للزمخ�شري.
•جمهرة الإ�سالم ذات النرث والنظام .لل�شيزري.
•ديوان �صفي الدين احللي.

االسم :األستاذ فتحي حسن ملكاوي

•دكتوراه يف الرتبية العلمية وفل�سفة العلوم من جامعة والية مي�شجان الأمريكية (،)1984
عال يف تدري�س
ماج�ستري يف علم النف�س الرتبوي من اجلامعة الأردنية ( ،)1978دبلوم ٍ
العلوم من جامعة ردينغ الربيطانية ( ،)1972بكالوري�س يف الكيمياء واجليولوجيا من
جامعة دم�شق (.)1966
•عمل يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية ،يف التعليم واملناهج وتدريب املعلمني والإ�شراف
الرتبوي يف املدة بني  1966و 1978م .كما عمل يف التدري�س اجلامعي يف كلية الرتبية
وكلية ال�شريعة يف جامعة الريموك يف الأردن يف امل��دة بني  1984و 1996م ،و�أ�ستاذ ًا
زائر ًا ومحا�ضر ًا يف جامعات يف بلدان عدة مبا فيها الواليات املتحدة الأمريكية ،واململكة
املتحدة ،و�إ�سبانيا ،وفرن�سا ،والباك�ستان ،والهند ،وبنغالدي�ش ،وماليزيا ،و�إندوني�سيا،
واملغرب ،واجلزائر ،وتون�س ،وم�صر ،وال�سودان ،واليمن ،ولبنان ،واملالديف.
•عمل رئي�س ًا �أو مقرر ًا �أو ع�ضو ًا يف تنظيم �أكرث من �أربعني م�ؤمتر ًا علمي ًا ،يف كثري من بلدان
العامل ،و�شارك ب�أوراق وبحوث علمية يف �أكرث من �ستني م�ؤمتر ًا يف بلدان عدة.
•�شارك يف ت�أليف  25كتاب ًا يف التعليم املدر�سي واجلامعي يف تخ�ص�ص الرتبية العلمية
ومناهج البحث العلمي .ن�شر العديد من البحوث والدرا�سات يف جمالت علمية محكمة.
•من كتبه التي �صدرت يف ال�سنوات اخلم�س الأخ�يرة :كتاب «الأ�س�س الكال�سيكية للفكر
الرتبوي الإ�سالمي »Classical foundation of Islamic Educational Thought
باال�شرتاك مع الدكتور براديل كوك ،و�صدر عن دار ن�شر جامعة برينغام يونغ يف والية يوتا
الأمريكية ،عام  .2010وكتاب «منهجية التكامل املعريف� :أ�سا�سيات يف املنهجية الإ�سالمية
»Epistemological Integration: Essentials of Islamic Methodology
و�صدر عن املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي عام  2012بالعربية ،و 2014بالإجنليزية.
ومنظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران� ،صدر عام 2013م .و�آخر �إ�صداراته
كتاب بعنوان :البناء الفكري :مفهومه ،و�أهميته ،وخرائطه� .صدر يف يناير 2015م .وله
ثالثة كتب حتت الطبع يف مو�ضوع الرتاث الرتبوي الإ�سالمي ،وكتاب يف الفكر الرتبوي
الإ�سالمي.
•يعمل حالي ًا مدير ًا �إقليمي ًا يف املعهد العاملي للفكر الإ�سالمي ،ورئي�س ًا لتحرير جملة
�إ�سالمية املعرفة (ف�صلية عاملية محكمة).
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مكان الوالدة � :أبو علندا – عمان1955 ،م.
املؤهالت العلمية:

 1 .1الثانوية العامة �سنة 1973م ،برتتيب الرابع على محافظة العا�صمة.
2 .2بكالوريو�س اللغة العربية و�آدابها من اجلامعة الأردنية1977 ،م.
3 .3ماج�ستري يف اللغة العربية و�آدابها من اجلامعة الأردنية1983 ،م.
4 .4دكتوراه يف الآداب من جامعة مان�ش�سرت يف بريطانيا1988 ،م.
5 .5معلم يف املدار�س الثانوية يف الأردن1981 -1977 ،م.
�6 .6أ�ستاذ م�ساعد يف جامعة م�ؤتة1994 -1988 ،م.
�7 .7أ�ستاذ م�شارك يف جامعة م�ؤتة وجامعة �آل البيت1999 -1995 ،م.
� 8 .8أ�ستاذ يف جامعة م�ؤتة واجلامعة الها�شمية وجامعة �أم القرى مبكة املكرمة-1999 ،
2016م.
9 .9ع�ضو هيئة حترير يف جملة م�ؤتة للبحوث والدرا�سات وجملة جممع اللغة العربية الأردين.
1010رئي�س ق�سم اللغة العربية و�آدابها بجامعة م�ؤتة1996 -1994 ،م.
1111م�ؤ�س�س ورئي�س هيئة حترير املجلة الأردنية يف اللغة العربية و�آدابها2012 -2004 ،م.
1212حائز على جائزة الدولة التقديرية يف الآداب �سنة 2009م.
1313ع�ضو عامل يف جممع اللغة العربية الأردين منذ 2006م.
1414ممثل الأردن يف احتاد املجامع العربية (اللجنة العلمية للمعجم التاريخي)-2010 ،
2012م.
 1515ن�شر �أكرث من خم�سني بحث ًا وكتاب ًا يف املجالت العلمية املحكمة يف الأردن وتون�س واملغرب
وال�سعودية ولندن وغريها.
�1616أ�شرف على �أكرث من مئة ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه يف اجلامعات الأردنية والعربية� ،أو
�شارك يف مناق�شتها.
�1717شارك يف �أكرث من  120جلنة �أكادميية و�إدارية وقانونية يف الأردن والبالد العربية منذ
 1988حتى 2016م.
�1818شارك يف �أكرث من ثالثني ندوة وم�ؤمتر ًا علمي ًا يف مختلف �أرجاء العامل.

من كتبه املطبوعة:

• «�شرح مقامات ال�سيوطي (جملدان) طبع يف م�ؤ�س�سة الر�سالة يف بريوت 1989م ،ويف الهيئة
امل�صرية العامة للكتاب 2007م.
•«الرتجمة والتعريب بني الع�صرين العبا�سي واململوكي» ،مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�سات
الإ�سالمية ،الريا�ض 2008م.
•«التعريف بامل�صطلح ال�شريف» (قانون املرا�سالت يف ديوان الإن�شاء اململوكي) (جملدان عربي
و�إجنليزي) طبع يف جامعة م�ؤتة 1992م.
•«الفالحة الأندل�سية» درا�سة وحتقيق (باال�شرتاك) طبع يف جممع اللغة العربية الأردين،
( 7جمدات) 2012م.
•�أ�شرف على (�أو ناق�ش) �أكرث من مئة ر�سالة ماج�ستري ودكتوراه يف اجلامعات الأردنية والعربية.
•رئي�س �أو ع�ضو �أكرث من  120جلنة �أكادميية و�إدارية وقانونية يف الأردن والبالد العربية منذ
 1988حتى 2016م.
• �شارك يف �أكرث من ثالثني ندوة وم�ؤمتر ًا علمي ًا يف مختلف �أرجاء العامل.
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مكان الوالدة وتاريخها� :سال� -إربد1944 ،م.
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

�1شهادة الثانوية العامة ،برتتيب الأول على اململكة1963 ،م.
2بكالوريو�س اللغة العربية و�آدابها بتقدير ممتاز من اجلامعة الأردنية1967 ،م.
3املاج�ستري ،بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة1970 ،م.
4الدكتوراه ،من جامعة يوتا الأمريكية1978 ،م.

الوظائف اإلدارية واألكاديمية:

•مدير مركز اللغات ،اجلامعة الأردنية1994 -1992 ،م.
•رئي�س ق�سم اللغة العربية ،اجلامعة الأردنية 2009 ،حتى 2012م.
•ع�ضو هيئة تدري�س يف ق�سم اللغة العربية باجلامعة الأردنية2014 -1978 ،م.
•ع�ضو هيئة تدري�س يف جامعات ع ّدة داخل الأردن وخارجه.

األنشطة العلمية واألكاديمية اآلتية:

•الإ�شراف على ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه واال�شرتاك يف مناق�شتها.
•تقومي الأبحاث وامل�شروعات الأكادميية.
•تقدمي امل�شورة العلمية جلهات حكومية وجامعات ر�سمية و�أهلية.
•اال�شرتاك يف املوا�سم الثقافية وامل�ؤمترات والندوات واللقاءات العلمية املت�صلة باللغة
العربية وق�ضاياها.
•و�ضع املناهج التدري�سية لبع�ض اجلامعات ،ول��وزارة الرتبية والتعليم الأردنية� ،أو
الإ�شراف على و�ضعها.

من األعمال العلمية املنشورة:

•مكانة اخلليل بن �أحمد يف النحو العربي ،دار الفكر ،عمان1984 ،م.
•نظرة يف بع�ض الأوزان ال�صرفية ،جملة اللغة العربية الأردين ،العدد 1983 ،22-21م.

•يف حقيقة الإدغام ،جملة �أبحاث الريموك (�سل�سلة الآداب واللغويات) املجلد  ،3العدد ،2
1985م.
•البناء ال�صريف للغتني العربية وال�سواحلية -درا�سة تقابلية ،املجلة العربية للدرا�سات اللغوية،
املجلد  ،4العدد1985 ،1م.
•م�شكالت ال�صرف العربي واحلا�سوب ،جملة الآف��اق (جامعة الزرقاء الأهلية) ،ال�سنة
الرابعة ،العدد العا�شر2003 ،م.
•التقاء ال�ساكنني بني احلقيقة والوهم ،جملة جممع اللغة العربية الأردين ،العدد2004 ،66م.
•م�صادر الفعل الأجوف املع ّل من �صيغتي �أفعل وا�ستفعل ،جملة درا�سات (العلوم الإن�سانية
واالجتماعية) ،املجلد  ،42امللحق2015 ،1م.
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تاريخ امليالد.1940/6/2 :
الجنسية� :أردين.
املؤهالت العلمية:

.1
.2
.3
.4

1لي�سان�س يف اللغة العربية والعلوم الإ�سالمية ،من كلية دار العلوم بالقاهرة.
2ماج�ستري يف علم اللغة والدرا�سات ال�سامية من كلية دار العلوم بتقدير ممتاز.1982 ،
3ماج�ستري يف املناهج و�أ�صول التدري�س من اجلامعة الأردنية.1986 ،
4دكتوراه يف اللغة العربية (النحو واللغة) من اجلامعة الأردنية ،عام .1988

الوظائف واملهام الرسمية:

•التدري�س يف مرحلة التعليم العام ملدة  12عام ًا.
•موظف يف مديرية املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم ع�ضو ًا للغة العربية ملدة ع�شر �سنوات.
•التدري�س يف اجلامعات الأردنية.
•تدري�س اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية :جامعة عمان الأهلية  11عام ًا ،الزرقاء
الأهلية � 7سنوات ،ال�شرق الأو�سط �سنتني .عدا التدري�س الإ�ضايف يف اجلامعة الأردنية
وجامعة الريموك.

التأليف يف مجال الرتبية والتعليم:

•ت�أليف  29كتاب ًا يف مختلف فروع اللغة العربية ،ولعدد من ال�صفوف.
•�صياغة مناهج التدري�س وخطط �أ�ساليب التدري�س والتقومي يف ع�شرة كتيبات مقررة.

الخربات العملية الجامعيـّة:

•مناق�شة ما يزيد على �أربعني ر�سالة ماج�ستري ،وما يزيد على ثالثني ر�سالة دكتوراه يف
اجلامعات الأردنية العامة واخلا�صة.
•�أ�شرفت على حوايل ع�شرين ر�سالة يف املاج�ستري والدكتوراه يف جامعة العلوم الإ�سالمية
العامل ّية ،وجامعة عمان العربية.

البحوث العلمية املحكمة:

•تقدمي �سبعة بحوث وكتاب ًا واحد ًا للرتقية �إلى درجة �أ�ستاذ م�شارك.
•تقدمي ثالثة ع�شر بحث ًا من�شور ًا محكم ًا ،وكتاب ًا واحد ًا للرتقية �إلى درجة �أ�ستاذ.

عضوية املجامع واملؤسسات العلميـّة والثقافية:

•ع�ضو جممع اللغة العربية الأردين.
•رئي�س مكتب رابطة الأدب الإ�سالمي يف الأردن ملدة دورتني مدتهما �ست �سنوات.
•م�ساعد رئي�س التحرير ملجلة البلقاء (محكمة) يف جامعة عمان الأهلية.
•رئي�س التحرير ملجلة الآفاق يف جامعة الزرقاء الأهلية.

عضوية اللجان وكتابة املقاالت:

•ع�ضو يف العديد من اللجان الثقافية والعلمية.
•كتابة ع�شرات من املقاالت الثقافية يف ال�صحف الأردنية واملجالت العلمية.
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القانون الحالي للمجمع
نحن عبداهلل الثاين ابن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية
مبقت�ضي املادة ( )31من الد�ستور وبناء على ما قرره جمل�سا الأعيان والنواب،
ن�صادق على القانون الآتي ،ون�أمر ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى قوانني الدولة:
وب�صدور قانون رقم ( )19ل�سنة  ،2015قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين بتاريخ � ،2015/5/17أ�صبح
قانون جممع اللغة العربية الأردين يقر�أ على الوجه الآتي:
املادة :1

املادة :3

ي�سمى هذا القانون (قانون جممع اللغة العربية الأردين
ل�سنة  ،)2015ويعمل به من تاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

�أ .ين�ش�أ يف اململكة جممع ي�سمى (جم�م��ع اللغة العربية
الأردين) ،يتمتع ب�شخ�صية اعتبارية وبا�ستقالل مايل
و�إداري ،وله بهذه ال�صفة متلك الأم��وال املنقولة وغري
املنقولة ،والقيام بجميع الت�صرفات القانونية الالزمة
لتحقيق �أهدافه مبا يف ذلك �إبرام العقود وقبول الهبات
والتربعات ،وله حق التقا�ضي ،وينوب عنه يف الإجراءات
الق�ضائية املحامي العام املدين �أو �أي محام يوكله لهذه
الغاية.
ب .يرتبط املجمع برئي�س الوزراء.
ج .يكون مقر املجمع يف العا�صمة.

املادة :2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذا
القانون املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ما مل تدل القرينة على
غري ذلك:
املجمع
الرئي�س
املجل�س
املكتب التنفيذي
الأمني العام

جممع اللغة العربية الأردين		
املن�ش�أ مبقت�ضى �أحكام هذا القانون
رئي�س املجمع
جمل�س املجمع
املادة :4
يهدف املجمع �إلى حتقيق ما يلي:
ملكتب التنفيذي للمجمع
�أمني عام املجمع
�أ .احلفاظ على �سالمة اللغة العربية ،والعمل على �أن تواكب

ب�	.أع�ضاء م�ؤازرين.
متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة.
ب .النهو�ض باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة .ج�	.أع�ضاء �شرف.
ج .و�ضع معاجم م�صطلحات العلوم والآداب والفنون ،وال�سعي
�إلى توحيد امل�صطلحات بالتعاون مع امل�ؤ�س�سات الرتبوية املادة :7
والعلمية واللغوية والثقافية داخل اململكة وخارجها.
�أ -ي�شرتط يف الع�ضو العامل �أن يكون:
د�	.إحياء الرتاث العـربي والإ�سالمي.
� -1أردين اجلن�سية.
 -2ال يقل عمره عن �أربعني �سنة.
املادة :5
 -3غري محكوم بجناية �أو بجنحة مخلة بال�شرف �أو
يتولى املجمع يف �سبيل حتقيق �أهدافه ما يلي:
بالأخالق العامة.
�أ�	.إجراء الدرا�سات والبحوث املتعلقة باللغة العربية.
 -4ممن قدموا خدمات متميزة يف الدرا�سات العربية يف
ب .ت�شجيع الت�أليف وال�ترج�م��ة والن�شر يف اللغة العربية
الآداب والعلوم والفنون.
وق�ضاياها.
ج	.عقد امل ��ؤمت��رات اللغوية يف اململكة وخ��ارج�ه��ا ،و�إق��ام��ة ب .ي���ش�ترط يف الع�ضو امل � ��ؤازر �أن ت�ت��واف��ر ف�ي��ه ال���ش��روط
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�أ) من هذه املادة با�ستثناء
املوا�سم والندوات الثقافية.
البند ( )1منها.
د .ن�شـر امل�صطلحات اجلديدة التي يتم توحيدها يف اللغة
العربية مبختلف و�سائل الإعالم ،وتعميمها على �أجهزة ج .ي�شرتط يف ع�ضو ال�شرف �أن يكون ممن قدموا خدمات
جليلة للدرا�سات باللغة العربية.
الدولة.
ه�ـ� .إ��ص��دار جملة دوري��ة محكمة ورقي ًا و�إلكرتوني ًا ت�سمى
جملة جممع اللغة العربية الأردين ،و� ّأي جملة متخ�ص�صة
املادة :8
�أخرى.
و .التعاون مع اجلامعات وامل�ؤ�س�سات العلمية والرتبوية داخل �أ -ينتخب �أع�ضاء املجل�س الع�ضو العامل بالت�صويت ال�سري
من بني املر�شحني للع�ضوية ،بنا ًء على تزكية خطية من
اململكة وخارجها ،و�إقامة رواب��ط علمية معها ،وتوثيق
ع�ضوين عاملني تت�ضمن �سريته وم�ؤهالته العلمية ،وال
ال�صلة باملجامع العلمية واللغوية يف ال�ب�لاد العربية
تكون اجلل�سة التي يجري فيها االنتخاب قانونية �إال �إذا
والإ�سالمية والأجنبية.
ح�ضرها الثلثان على الأقل من �أع�ضاء املجل�س ،ويكون
انتخاب املر�شح قانوني ًا �إذا ح�صل على �أغلبية �أ�صوات
املادة :6
�أع�ضاء املجل�س احلا�ضرين.
يت�ألف املجمع من:
ب .ينتخب الع�ضو امل�ؤازر بالطريقة ذاتها املن�صو�ص عليها يف
�أ� .أع�ضاء عاملني ال يتجاوز عددهم ثالثني ع�ضو ًا.
الفقرة (�أ) من هذه املادة ،على �أن تكون التزكية اخلطية
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من ع�ضو عامل واحد على الأقل.
ج .يعني ع�ضو ال�شرف بقرار من الرئي�س بنا ًء على تن�سيب
املكتب التنفيذي.

ي�ستمر الرئي�س واملجل�س القائم عند نفاذ �أحكام هذا
القانون يف ممار�سة مهامه و�صالحياته.
املادة :10

املادة :9

�أ -ينتخب املجل�س من بني الأع�ضاء العاملني ،وبح�ضور ما ال
يقل عن ثلثي الأع�ضاء ،رئي�س ًا للمجمع ملدة �أربع �سنوات
قابلة للتجديد ملرة واحدة ،ويحدد املجل�س راتبه و�سائر
حقوقه املالية الأخرى مبوافقة رئي�س الوزراء.
ب -يعترب فائز ًا مبن�صب الرئي�س املر�شح الذي يح�صل على
�أغلبية �أ�صوات الأع�ضاء العاملني احلا�ضرين.
ج -ينتخب املجل�س من بني �أع�ضائه نائب ًا للرئي�س يقوم
مقامه عند غيابه ،بالطريقة التي ينتخب فيها الرئي�س،
ملدة �أربع �سنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.
د -يتولى الرئي�س املهام وال�صالحيات الآتية-:
 -1ممار�سة ال�صالحيات املخولة �إليه مبقت�ضى هذا
القانون ،والأنظمة ال�صادرة مبوجبه.
 -2الإ� �ش��راف على �أع�م��ال املجمع العلمية والإداري ��ة
واملالية.
 -3دعوة املجل�س واملكتب التنفيذي �إلى االجتماع ،ورئا�سة
اجلل�سات ،وتنفيذ ما ي�صدر عنها من قرارات.

�أ -يكون للمجمع جمل�س يت�ألف من جميع الأع�ضاء العاملني،
ويتولى املهام وال�صالحيات الآتية-:
 -1النظر يف ك��ل م��ا يتعلق ب ��أه��داف املجمع وو�سائل
حتقيقها.
 -2انتخاب �أع�ضاء املجل�س العاملني وامل�ؤازرين والرئي�س
و�أع�ضاء املكتب التنفيذي.
 -3تعميم ال �ق��رارات املتعلقة باللغة العربية وتوحيد
امل�صطلحات على ال ��وزارات ،وال��دوائ��ر احلكومية،
وامل�ؤ�س�سات الر�سمية العامة ،وامل�ؤ�س�سات العامة،
وامل�ؤ�س�سات الأهلية ،وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
�	-4إحالل الت�سميات العربية محل الت�سميات الأجنبية
ال�شائعة يف املجتمع.
 -5املوافقة على م�شروع املوازنة ال�سنوية للمجمع لإقراره
ح�سب الأ�صول.
 -6مناق�شة التقرير ال�سنوي عن �أعمال املجمع و�إقراره.
 -7النظر فيما تعر�ضه الهيئات العلمية �أو الأف��راد يف
اململكة �أو خارجها على املجمع ،مما يت�صل ب�أغرا�ضه .املادة :11
 -8ت�أليف جلان دائمة �أو م�ؤقتة من �أع�ضائه ومن غريهم �أ -يعقد املجل�س اجتماع ًا عادي ًا مرة على الأق��ل كل �شهر،
من اخلرباء ،مل�ساعدته على القيام ب�أعماله ،بناء على
ويكون اجتماعه قانوني ًا بح�ضور ما ال يقل عن �أغلبية
تن�سيب املكتب التنفيذي.
�أع�ضائه ،ويتخذ ق��رارات��ه ب�أغلبية �أ� �ص��وات �أع�ضائه
احلا�ضرين ،ويف حال ت�ساوي الأ�صوات يرجح اجلانب
�	-9أي مهام �أخرى تناط مبقت�ضى �أحكام هذا القانون،
الذي �صوت معه الرئي�س.
والأنظمة ال�صادرة مبقت�ضاه.
ب .مع مراعاة ما ورد يف امل��ادة ( )10من ه��ذا القانون ،ب -يجوز عقد اجتماع خا�ص للمجل�س ،بنا ًء على طلب

خطي يقدمه ما ال يقل عن ع�شرة من الأع�ضاء العاملني،
ملناق�شة ق�ضية تتعلق مبهام املجمع و�أهدافه.
يعني الأم�ين العام بقرار من جمل�س ال��وزراء بناء على
ج -للرئي�س دع��وة الأع���ض��اء امل ��ؤازري��ن و�أع���ض��اء ال�شرف تن�سيب الرئي�س.
حل�ضور االجتماع العادي للمجل�س.
املادة :15

املادة :16
املادة :12
�أ  -على الع�ضو العامل �أن ي�سهم يف �أعمال املجل�س ،مبا يف
يتولى �إدارة املجمع والإ�شراف على �أعماله مكتب تنفيذي،
ذلك ح�ضور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي ي�شرتك
برئا�سة الرئي�س وع�ضوية نائب الرئي�س وث�لاث��ة �أع�ضاء
يف ع�ضويتها.
عاملني ينتخبهم املجل�س ملدة ثالث �سنوات قابلة للتجديد ب -للع�ضو امل�ؤازر �أن يح�ضر اجتماعات املجل�س ،و�أن ي�شرتك
ملرة واحدة.
يف مداوالته وبحوثه ،دون �أن يكون له حق الت�صويت على
قراراته.
املادة :13

يتولى املكتب التنفيذي املهام وال�صالحيات الآتية-:

املادة :17

يفقد الع�ضو العامل ع�ضويته يف املجمع ب��ق��رار من
�أ�	.إدارة �ش�ؤون املجمع العلمية والإدارية واملالية ،والإ�شراف املجل�س ،يف �أي من احلاالت الآتية:
على �أوجه ن�شاطه.

�أ� -إذا فقد �أي �شرط من �شروط الع�ضوية.
ب�	.إعداد م�شروع املوازنة ال�سنوية للمجمع والتقرير ال�سنوي
ب� -إذا مل يعد قادر ًا على امل�شاركة يف �أعمال املجمع لأ�سباب
عن �أعماله و�أوجه ن�شاطه ،ورفعهما �إلى املجل�س.
�صحية.
ج� -إع��داد م�شروعات الأنظمة والتعليمات الالزمة لعمل ج� -إذا قبلت ا�ستقالته.
املجمع.
د� -إذا تغيب عن ح�ضور ثالثة اجتماعات متتالية �أو خم�سة
اجتماعات غري متتالية خ�لال ال�سنة ،دون ع��ذر يقبله
د -الإ�شراف على انتخابات املجل�س.
املجل�س.
املادة :14

املادة :18

يجتمع املكتب التنفيذي بدعوة من الرئي�س� ،أو نائبه
يعقد املجمع م�ؤمتر ًا �سنوي ًا ،برئا�سة الرئي�س وبح�ضور
عند غيابه ،مرتني على الأقل يف ال�شهر وكلما دعت احلاجة،
ويكون اجتماعه قانوني ًا بح�ضور ما ال يقل عن ثالثة من الأع�ضاء العاملني وامل��ؤازري��ن و�أع�ضاء ال�شرف ومن يرى
�أع�ضائه ،على �أن يكون الرئي�س �أو نائبه من بينهم ،ويتخذ الرئي�س دع��وت��ه ،لبحث ال�ش�ؤون املتعلقة باملجمع وب�أوجه
ن�شاطه.
قراراته ب�أغلبيه �أ�صوات �أع�ضائه.
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املادة :19

املادة :22

مع م��راع��اة ما ورد يف امل��ادة ( )23من ه��ذا القانون،
�أ -تبد�أ ال�سنة املالية للمجمع يف اليوم الأول من �شهر كانون
الثاين من ال�سنة ،وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من تطبق على املجمع �أح �ك��ام ك��ل م��ن نظام اخل��دم��ة املدنية
ونظام ال�ل��وازم والنظام امل��ايل ونظام الأ�شغال احلكومية
�شهر كانون الأول من ال�سنة ذاتها.
ونظام االنتقال وال�سفر املعمول بها لدى الوزارات والدوائر
ب -تتكون املوارد املالية للمجمع مما يلي:
احلكومية ،ولهذه الغاية ميار�س الرئي�س �صالحيات (الوزير)
 .1املبلغ الذي يخ�ص�ص له يف املوازنة العامة للدولة .و (الوزير املخت�ص) ،وميار�س (الأم�ين العام) �صالحيات
(الأمني العام) املن�صو�ص عليها يف تلك الأنظمة.
 .2ريع مبيعات جمالت ومن�شورات املجمع.
 .3امل�ساعدات والتربعات والهبات و�أي �أم��وال �أخرى
ترد �إليه� ،شريطة موافقة جمل�س الوزراء عليها �إذا املادة :23
كانت من م�صدر غري �أردين.
ي�صدر جمل�س ال��وزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام
�	.4أي ر�سم �أو بدل يت�أتى له مبوجب الت�شريعات النافذة .هذا القانون.
 .5ريع ا�ستثمار �أموال املجمع.
ج .تخ�ضع ح�سابات املجمع لتدقيق ديوان املحا�سبة.
املادة :24
يلغى قانون جممع اللغة العربية الأردين رقم ( )40ل�سنة
.1976
املادة :20
يتمتع املجمع بالإعفاءات والت�سهيالت التي تتمتع بها
الوزارات والدوائر احلكومية.
املادة :25
رئي�س ال ��وزراء وال ��وزراء مكلفون بتنفيذ �أح�ك��ام هذا
القانون.
املادة :21
�أ -حت��دد م�ك��اف��آت ح�ضور اج�ت�م��اع��ات املجل�س واللجان
واخل�براء الذين تتم اال�ستعانة بهم ،بقرار من جمل�س
الوزراء ،بنا ًء على تن�سيب الرئي�س.
ب -حتدد املكاف�آت واجلوائز والأجور وجمي ُع احلقوق املالية
الأخرى التي يرتتب على املجمع دفعها ،يف �سبيل حتقيق
�أه��داف��ه والقيام مبهامه و�صالحياته ،و��ش� ُ
�روط دفعها
ومقدا ُرها ،بتعليمات ي�صدرها املجل�س.

قانون حماية اللغة العربية رقم ( )35لسنة 2015
نحن عبداهلل الثاين ابن احل�سني
ملك اململكة الأردنية الها�شمية
مبقت�ضي املادة ( )31من الد�ستــور
وبناء على ما قرره جمل�ســا الأعيان والنواب
ن�صادق على القانون الآتي ونــ�أمر ب�إ�صداره و�إ�ضافته �إلى قوانني الدولة
املادة :1

ي�سمى هذا القانون (قانون حماية اللغة العربية ل�سنة
2015م) ،ويعمل ب��ه بعد �ستني ي��وم� ًا م��ن ت��اري��خ ن�شره يف
اجلريدة الر�سمية.
املادة :2

يكون للكلمات والعبارات الآت�ي��ة ،حيثما وردت يف هذا
القانون ،املعاين املخ�ص�صة لها �أدناه ،ما مل تدل القرينة على
غري ذلك:
املجمع :جممع اللغة العربية الأردين.
اللغة العربية :اللغة العربية ال�سليمة املتقنة تدوين ًا ولفظ ًا،
واخلالية من الأخطاء النحوية واللغوية.
املادة :3

�أ -تلتزم الوزارات والدوائر احلكومية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية

العامة وامل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة والبلديات والنقابات
واجلمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات املجتمع املدين
وال�شركات با�ستخدام اللغة العربية يف ن�شاطها الر�سمي،
وي�شمل ذلك ت�سمياتها ووثائقها ومعامالتها و�سجالتها
وق�ي��وده��ا وال��وث��ائ��ق وال�ع�ق��ود وامل �ع��اه��دات واالتفاقيات
وال�ع�ط��اءات التي تكون طرف ًا فيها ،والكتب ال�صادرة
عنها ومن�شوراتها وقوائمها ولوائح �أ�سعارها والبيانات
واملعلومات املتعلقة بامل�صنوعات واملنتجات الأردنية ،مبا
يف ذلك املنتجات التي ت�صنع يف اململكة برتخي�ص من
�شركات �أجنبية و�أنظمة العمل الداخلية لأي �شركة �أو
م�ؤ�س�سة �أو هيئة ر�سمية �أو �أهلية �أو خا�صة �أو عقود العمل
والتعليمات ال�صادرة مبوجب القوانني والأنظمة و�أدلة
الإج��راءات والعمليات اخلا�صة بها و�أي �إعالنات مرئية
�أو م�سموعة �أو مقروءة موجهة للجمهور �أو �أي من�شورات
دعائية وغري دعائية و�أي حمالت �إعالمية.
ب  -يف حال ا�ستخدام اجلهات املن�صو�ص عليها يف الفقرة
(�أ) من هذه املادة لغة �أجنبية ،فعليها �أن ترفق بها ترجمة
�إلى اللغة العربية.
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املادة :4

املادة :7

يجب �أن يكون باللغة العربية:

تلتزم جميع اجل�ه��ات امل�شمولة ب�أحكام ه��ذا القانون
بامل�صطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها املجمع.

�أّ �	-أي �إع�لان يبث �أو ين�شر �أو يثبت على الطريق العام �أو
نقل عام ،ويجوز �أن ت�ضاف
مكان عام �أو
يف � ّأي ٍ
ِ
و�سائط ٍ
ترجمة له بلغة �أجنبية ،على �أن تكون اللغة العربية �أكرب املادة :8
حجم ًا و�أبرز مكان ًا.
�أ -يلتزم املعلمون يف مراحل التعليم العام ،و�أع�ضاء هيئة
التدري�س يف التعليم العايل ،با�ستخدام اللغة العربية يف
ب -ترجمة الأف�ل�ام وامل�صنفات الناطقة بغري العربية
التدري�س.
املرخ�ص عر�ضها يف اململكة� ،صوت ًا �أو كتاب ًة.
ب -اللغة العربية لغة البحث العلمي ،وتن�شر البحوث بها،
ويجوز الن�شر بلغات �أجنبية ،ب�شرط �أن يقدم الباحث
املادة :5
ترجمة للبحث باللغة العربية؛ تعميم ًا للفائدة للجهات
�أ -تكتب باللغة العربية:
ذات العالقة.
	-1الفتات �أ�سماء امل�ؤ�س�سات امل�شمولة ب�أحكام هذا القانون ج -ت�سري �أح�ك��ام الفقرتني (�أ) و (ب) م��ن ه��ذه امل��ادة
وعنوان قرطا�سيتها.
على املتحدثني واملناق�شني ،يف امل ��ؤمت��رات وال �ن��دوات
واالجتماعات التي تعقد يف اململكة.
� -2أوراق النقد وامل�سكوكات والطوابع وامليداليات الأردنية.
 -3ال�شهادات وامل�صدقات العلمية.
ب -يجوز �أن ت�ضاف �إل��ى الكتابة العربية ما يقابلها بلغة املادة :9
يجوز للم�ؤ�س�سات التي ت�ستورد �سلع ًا وب�ضائع �أجنبية،
�أجنبية ،على �أن تكون اللغة العربية �أكرب حجم ًا و�أبرز
ا�ستخدام لغة �أجنبية على �أن ت�ضاف �إليها ترجمة عربية،
مكان ًا.
وت�ستثنى من ذلك العالمة التجارية امل�سجلة وفق ًا لأحكام
قانون العالمات التجارية.
املادة :6

ت�سمى ب�أ�سماء عربية �سليمة:

املادة :10

�أ -ال�شوارع والأحياء وال�ساحات العامة وغريها من املواقع� ،أ -ال يعني معلم يف التعليم العام� ،أو ع�ضو هيئة تدري�س يف
وت�ستثنى من ذلك �أ�سماء الأعالم غري العربية.
التعليم العايل� ،أو مذيع �أو مع ّد �أو محرر يف �أي م�ؤ�س�سة
ب-امل��ؤ��س���س��ات ال�ت�ج��اري��ة وامل��ال�ي��ة وال�صناعية والعلمية
�إعالمية� ،إال �إذا اجتاز امتحان الكفاية يف اللغة العربية،
واالجتماعية واخلدمية والرتفيه وال�سياحة ،وغريها من
وي�ستثنى من اجتياز ه��ذا االمتحان املعلمون من غري
امل�ؤ�س�سات العامة واخلا�صة والأهلية.
الناطقني باللغة العربية� ،أو الذين يدر�سون بلغة �أجنبية

وت�ستقدمهم �أي م�ؤ�س�سة تعليمية مبوافقة وزارة الرتبية والبحث العلمي بهذا اخل�صو�ص.
والتعليم �أو وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،ح�سب
مقت�ضى احل��ال ،للتدري�س بلغة �أجنبية ،والعاملون يف
املادة :14
الأق�سام الأجنبية يف و�سائل الإعالم.
تلتزم م�ؤ�س�سات الدولة كافة بالعمل على �سيادة اللغة
ب -حتدد جميع الأم��ور املتعلقة بامتحان الكفاية يف اللغة
العربية ،مبا يف ذلك الر�سوم التي ت�ستوفى ،مبقت�ضى العربية وتعزيز دورها ،يف املجاالت االقت�صادية واالجتماعية
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين ،ويف الأن�شطة العلمية والثقافية.
نظام ي�صدر لهذه الغاية.
املادة :11

ُت�صاغ جميع ت�شريعات الدولة باللغة العربية.
املادة :12

�أ -اللغة العربية هي لغة املحادثات واملفاو�ضات واملذكرات
وامل��را� �س�لات واالت �ف��اق �ي��ات وامل �ع��اه��دات ال�ت��ي ت�ت��م مع
احلكومات الأخ��رى وامل�ؤ�س�سات واملنظمات والهيئات
الدولية ،وهي لغة اخلطاب التي تلقى يف االجتماعات
الدولية وامل�ؤمترات الر�سمية ،ما �أمكن ذلك.
ب -تعتمد اللغة العربية يف كتابة ال�ع�ق��ود وامل�ع��اه��دات
واالتفاقيات التي تعقد بني اململكة الأردنية الها�شمية وبني
الدول الأخ��رى وال�شركات ذات اجلن�سية غري الأردنية،
مرفق ًا ب�أي منها ترجمة �إلى اللغة املعتمدة لدى الطرف
الآخر ،ويف هذه احلالة تكون لل�صيغتني القوة القانونية
نف�سها.
املادة :13

املادة :15

يعاقب كل من يخالف �أحكام هذا القانون� ،أو الأنظمة �أو
التعليمات ال�صادرة مبوجبه ،بغرامة ال تقل عن �ألف دينار وال
تزيد على ثالثة �آالف دينار.
املادة :16

ت�شكل جلنة م��ن ك��ل م��ن جممع اللغة العربية ووزارة
ال�صناعة والتجارة والتموين ووزارة التعليم العايل والبحث
العلمي ووزارة الرتبية والتعليم وهيئة الإع�ل�ام ،على �أن
تخت�ص بتوفيق �أو��ض��اع امل�ؤ�س�سات املخالفة لأح�ك��ام هذا
القانون وفق ًا لأحكامه ،خالل مدة ال تزيد على �سنة واحدة
من تاريخ نفاذه.
املادة :17

ي�صدر جمل�س ال��وزراء الأنظمة الالزمة لتنفيذ �أحكام
هذا القانون.

تلتزم م�ؤ�س�سات التعليم العايل الر�سمية واخلا�صة،
وامل�ؤ�س�سات التعليمية على اخ�ت�لاف �أن��واع�ه��ا ودرجاتها املادة :18
بالتدري�س باللغة العربية يف جميع العلوم واملعارف ،با�ستثناء
رئي�س ال ��وزراء وال� ��وزراء مكلفون بتنفيذ �أح �ك��ام هذا
م��ا ت�ق��رره وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل القانون.
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هيئة تحرير املجلة ولجان املجمع
الدائمة واملؤقتة
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هيئة تحرير املجلة لعام 2016

األستاذ الدكتور محمـّد عدنان البخيت
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور س��م�ير استيتية
األس����ت����اذ ال���دك���ت���ور م��ح��م��د ح��ور

األس���ت���اذ ال���دك���ت���ور س��ع��ي��د ال��ت��ـّ��ل
األستاذ الدكتور إسحق أحمد فرحان
األس��ت��اذ ال��دك��ت��ور عبداملجيد نصري

الدكتــــور مـحمـــــــد سليمــــــان السعـــــودي ،األمني العــام للمجمـــــع

التحـريـر:

نـــــــــــــــــــــــــــادر رزق
عذراء يا�صجني
عبداهلل حـافظ
اإلخراج الفني:

غ�سان �أبو عليا

لجان املجمع الدائمة للعامني 2017 -2016م

أ -لجنة األصول:

1 .1الأ�ستاذ �سعيد التل
2 .2الأ�ستاذ �سمري ا�ستيتية
3 .3الأ�ستاذ جعفر عبابنة ،مقرراً
4 .4الأ�ستاذ �سمري الدروبي
5 .5الأ�ستاذ عودة �أبو عودة
•�أمينة �سر اللجنة :عذراء يا�صجني.
ب -لجنة التأليف والرتجمة والنشر:

1 .1الأ�ستاذ �إ�سحق فرحان ،مقرراً
2 .2الأ�ستاذ �إبراهيم بدران
3 .3الأ�ستاذ محمد حمدان
4 .4الأ�ستاذ �أحمد �شيخ ال�سروجية
5 .5الأ�ستاذة �سرى فايز �سبع العي�ش
6 .6الأ�ستاذ عبدالقادر عابد
•�أمني �سر اللجنة :محمد عربيات.

ج -لجنة تحقيق الرتاث:

1 .1الأ�ستاذ ب�شار عواد ،مقرراً
2 .2الأ�ستاذ محمد عدنان البخيت

3 .3الأ�ستاذ عبد اجلليل عبد املهدي
4 .4الأ�ستاذ يو�سف بكار
5 .5الأ�ستاذ �سمري الدروبي
•�أمينة �سر اللجنة :منى ال�شي�شاين.
د -لجنة الندوات واملحاضرات واإلعالم:

1 .1الأ�ستاذ عبداللطيف عربيات ،مقرراً
2 .2الأ�ستاذ �إ�سحق فرحان
3 .3الأ�ستاذ محمد حور
4 .4الأ�ستاذ فتحي ملكاوي
5 .5الأ�ستاذ عودة �أبو عودة
•�أمني �سر اللجنة :عماد عو�ض.

هـ -لجنة املعجمات واملعجم التاريخي:

1 .1الأ�ستاذ همام غ�صيب
2 .2الأ�ستاذ ب�شار عواد
3 .3الأ�ستاذ عبداجلليل عبداملهدي ،مقرراً
4 .4الأ�ستاذ عبداحلميد الفالح
5 .5الأ�ستاذ يو�سف بكار
•�أمينة �سر اللجنة :جاودة اجلبور.
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لجان املجمع الدائمة للعامني 2017 -2016م
و -لجنة مصطلحات العلوم الصحية (الطب البشري ،وطب األسنان ،والطب البيطري
والتمريض والصيدلة:

1 .1الأ�ستاذ �أحمد �شيخ ال�سروجية ،مقرراً
2 .2الأ�ستاذ عيد دحيات
3 .3الأ�ستاذة �سرى فايز �سبع العي�ش
4 .4الأ�ستاذ �سمري ا�ستيتية
•�أمينة �سر اللجنة� :شفاء ا�سعيد.

ز -لجنة مصطلحات العلوم األساسية والتطبيقية (الرياضيات ،والفيزياء ،والكيمياء والعلوم
الحياتية ،والهندسة ،والزراعة ،والجيولوجيا والبيئة وتكنولوجيا املعلومات):

 1 .1الأ�ستاذ عبداملجيد ن�صري
 2 .2الأ�ستاذ همام غ�صيب
3 .3الأ�ستاذ �إبراهيم بدران
4 .4الأ�ستاذ عبداللطيف عربيات
5 .5الأ�ستاذ محمد حمدان ،مقرراً
 6 .6الأ�ستاذ عبدالقادر عابد
 7 .7الأ�ستاذ فتحي ملكاوي
 8 .8الأ�ستاذ جعفر عبابنة
•�أمني �سر اللجنة :عبداهلل حافظ.
ح -لجنة مصطلحات العلوم اإلنسانية (الفلسفة ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع والرتبية:)...

1 .1الأ�ستاذ �سعيد التل
2 .2الأ�ستاذ عيد دحيات ،مقرراً
3 .3الأ�ستاذ عبداحلميد الفالح
4 .4الأ�ستاذ فتحي ملكاوي
5 .5الأ�ستاذ محمد حور
•�أمينة �سر اللجنة :مها �أبو زينة.

لجان املجمع املؤقتة لعام 2016م
أ -لجنة صندوق االستثمار:

 1 .1الأ�ستاذ �إ�سحق �أحمد فرحان
 2 .2الأ�ستاذ �إبراهيم بدران
 3 .3الأ�ستاذ محمد �أحمد حمدان ،مقرراً
 4 .4الأ�ستاذ محمد عدنان البخيت
 5 .5الأ�ستاذ عبداحلميد علي الفالح
• �أمينة �سر اللجنة :مها �أبو زينة.
ب -لجنة اللغة العربية والعلوم (لالحتفال باليوم العاملي للغة العربية):

1 .1الأ�ستاذ عبداملجيد ن�صري ،مقرراً
2 .2الأ�ستاذ همام غ�صيب
3 .3الأ�ستاذ �إبراهيم بدران
4 .4الأ�ستاذة �سرى �سبع العي�ش
•�أمينة �سر اللجنة :عذراء يا�صجني.

ج -اللجنة العليا لإلشراف على االحتفال بالذكرى األربعني:

1 .1الأ�ستاذ خالد الكركي ،رئي�ساً
2 .2الأ�ستاذ �إ�سحق �أحمد فرحان
3 .3الأ�ستاذ عبداملجيد قا�سم ن�صري
4 .4الأ�ستاذ عبداللطيف �سليمان عربيات
5 .5الأ�ستاذ محمد �أحمد حمدان
6 .6الأ�ستاذ عيد عبداهلل دحيات
7 .7الأ�ستاذ محمد عدنان البخيت
8 .8الأ�ستاذ عبداحلميد علي الفالح
9 .9الأ�ستاذ �سمري �شريف ا�ستيتية

227

228

لجان املجمع املؤقتة لعام 2016م

 1010الأ�ستاذ جعفر نايف عبابنة
 1111الدكتور محمد �سليمان ال�سعودي ،الأمني العام للمجمع
•�أمني �سر اللجنة :عبداهلل حافظ
د-لجنة وضع الكتاب التذكاري يف مسرية املجمع ومنشوراته:

1 .1الأ�ستاذ همام غ�صيب
2 .2الأ�ستاذ محمد �أحمد حمدان ،مقرراً
3 .3الأ�ستاذ عبداحلميد علي الفالح
4 .4الأ�ستاذ جعفر نايف عبابنة
5 .5الأ�ستاذ عودة �أبو عودة
6 .6الدكتور محمد ال�سعودي ،الأمني العام للمجمع
• �أمينة �سر اللجنة :عذراء يا�صجني.
هـ -لجنة وضع تصور لربامج إذاعة مجمع اللغة العربية األردني:

1 .1الأ�ستاذ عبداملجيد ن�صري ،مقرراً.
2 .2الأ�ستاذ �إبراهيم بدران
3 .3الأ�ستاذ محمد حوّر
4 .4الأ�ستاذ جعفر عبابنة
5 .5الدكتور محمد �سليمان ال�سعودي ،الأمني العام للمجمع.
•�أمني �سر اللجنة :نادر رزق.
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موظفو املجمع
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موظفو املجمع

�	.1إنعام محمد �سليمان الدبا�س

�	.2أمان محمود ر�شيد طوالبة

.3

محمد خالد علي الدبا�س

.4

مها �إبراهيم محمد عربيات

.5

محمود عبدالرزاق يو�سف الن�سور

.6

عماد محمد �سليم العنيزات

.7

عادل �إ�سحق محمود محمد

.8

نادر مو�سى محمد رزق

�	.9إميان �سليمان �شحادة احلديدي

 .10غ�سان �صقر عو�ض �أبو عليا

 .11محمد ها�شم محمد عربيات

� .12سمر عارف �أحمد �أبو جامو�س

 .13ن�ضال �صالح عبد القطي�شات

 .14ل�ؤي عاطف ماجد الفندي الزعبي

 .15عذراء عبداحلميد �سعيد يا�صجني

 .16خالد �أحمد عبدالكرمي الع�ساف

� .17شفاء �إبراهيم ذيب �إ�سعيد

 .18هديل يعقوب محمد ناجي

 .19جاودة عايد �سامل اجلبور

 .20عبداهلل حافظ عامر عبداهلل

 .21فدوى عبدالهادي عبداهلل �أبو ف�ضة

 .22ماجد عبداملجيد عبدالعزيز خلف

 .23غادة محمود �أحمد القا�سم

 .24عماد عزت ح�سني عو�ض

 .25وفاء م�صطفى �سعيد م�صلح

 .26حمزة �أحمد محمد �أبو حليمة

 .27مها عبدالوهاب �أبو زينة

 .28منى مريزا ال�شي�شياين

 .29محمد �سامل علي اخلراب�شة

 .30نا�صر محمد علي الكد�ش

 .31ر�شاد فالح عبد ال�سكارنة

 .32حمدة محمد ح�سن الد�سيت

 .33عاكف علي محمد ال�شهاب

 .34مو�سى م�صطفى ح�سني حماد

 .35دعاء محمد علي ال�شرقاوي

 .36ر�شا محمد �صالح الوخيان

وقد تويف من موظفي املجمع ،وهم على ر�أ�س عملهم املرحومون:
.1

جميل امل�صري

.2

محمد الزبيدي

.3

�صبحي ال�صاحلي

.4

محمد كد�ش

.5

محمد خري �سعيد الفرج

.6

زويد مو�سى النجدي

.7

�صالح خري�سات
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مسابقات املجمع وجوائزه
لعام 2016
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جائزة
مجمع اللغة العربية األردني
ألفضل كتاب َّ
مؤلف أو مرتجـَم

يخ�ص�ص املجمع جائزة �سنوية لأف�ضل كتاب �صدرت طبعته الأولى يف العام الذي متنح فيه اجلائزة �أو
العامني ال�سابقني ،يف حقول محددة تتعلق بطبيعة عمل املجمع واهتماماته ،حتقيقاً ملا ورد يف املادة ()5
من قانون جممع اللغة العربية الأردين التي تق�ضي بت�شجيع الت�أليف والرتجمة والن�شر يف اللغة العربية
والرتجمة �إليها.
يعلن املجمع عن اجلائزة يف �شهر (�آذار /مار�س) من كل عام ،يف ال�صحف املحلية وعلى موقعه الإلكرتوين،
وير�سل �إعالن ًا عن اجلائزة �إلى وزارة الرتبية والتعليم ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي ور�ؤ�ساء اجلامعات
الأردنية ووزارة الثقافة؛ لتعميمه على اجلهات ذات العالقة.
يكون �آخر موعد لت�سلم طلبات احل�صول على اجلائرة هو اليوم اخلام�س ع�شر من ال�شهر �أيار.
وتكون قيمة اجلائزة خم�سة �آالف دينار �أردين ،متنح للم�ؤلف/امل�ؤلفني �أو للمرتجم/املرتجمني للكتاب الفائز.
•ي�شرتط �أن يكون امل�ؤلف/املرتجم املتقدم للجائزة �أردني ًا.
•ي�شرتط �أن يكون الكتاب املر�شح للجائزة �أ�صي ًال يف مو�ضوعه ،م�ؤلف ًا باللغة العربية �أو مرتجم ًا �إليها ،و�أن ال
يكون م�ضى على ن�شره �أكرث من �سنتني ،ومل يقدم لنيل جائزة علمية داخل الأردن �أو خارجه.
•يقدم م�ؤلف /مرتجم الكتاب تعريف ًا بكتابه ،يت�ضمن فكرة عن مو�ضوع الكتاب ومكوناته ،و�أهدافه و�أهميته
والإ�ضافة العلمية التي حققها يف مو�ضوعه .ويكون التعريف يف حدود �ألف كلمة (حوايل �أربع �صفحات).
•يقدم امل�ؤلف /املرتجم ن�سخة من �سريته الذاتية ،تت�ضمن تاريخ ال��والدة ومكانها ،واجلن�سية ،والعنوان
الربيدي احلايل ،وعنوان ال�سكن ،و�أرقام الهواتف ،والفاك�س ،والربيد الإلكرتوين ،والدرجات العلمية ،مع
عناوين الأطروحات اجلامعية ،واخلربات العملية ،وقائمة بالإنتاج العلمي.
•يجوز �أن يكون الكتاب املقدم للجائزة من ت�أليف �أو ترجمة واحد �أو �أكرث ،ويف احلالة الثانية يتم توزيع
اجلائزة على الفائزين بالت�ساوي.

مسابقة مجمع اللغة العربية
األردني لفن الخط العربي

�أو ًال :يعلن جممع اللغة العربية الأردين عن م�سابقة فن اخلط العربي وفق ال�شروط الآتية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

� 1أن يلتزم املت�سابق/ـة يف اللوحة املقدمة بن�صو�ص امل�سابقة.
�2أنواع اخلطوط التي يحق للمت�سابق/ـة امل�شاركة بها :الكويف ،الثلث ،الديواين ،الن�سخ ،الفار�سي.
�3أن ال تقل �سن امل�شارك/ـة عن ثماين ع�شرة �سنة.
4تر�سل امل�شاركات بدون �إطار مرفقة ب�سرية ذاتية موجزة للم�شارك/ـة تت�ضمن اال�سم والعنوان ورقم
الهاتف �إلى عنوان املجمع.
�5أال يقل عر�ض العمل املقدم عن (� )35سم وال يزيد طوله على (� )100سم.
�6أن تكتب اللوحة با�ستعمال �أقالم اخلط والأحبار املتعارف عليها ،وللم�شارك/ـة حرية اختيار الألوان
والأوراق كما له حرية توزيع الن�ص مبا ينا�سب عمله واملقا�س امل�شار �إليه.
7ي�سمح لكل م�شارك/ـ ِة التقدم بلوحة واحدة فقط ،وي�سمح بو�ضع التوقيع عليها.
8الأعمال امل�شاركة تكون حق ًا للمجمع وال يجوز املطالبة بها.
9يبد�أ ت�سلم الأعمال امل�شاركة بدء ًا من � 2016/3/15إلى .2016/5/15

ثانياً :ن�صو�ص امل�سابقة� :إحدى الآيات القر�آنية الآتية مع االلتزام بالر�سم العثماين:

با�سم َر ِّب َك الذي َخلق)( ،ن وال َق ِلم وما َي ُ
�سطرون)�( ،إِ َّن�آ �أَ ْن َز ْل َنا ُه ُق ْر�آناً َع َر ِب ّياً َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلو َن)،
(اقر�أ ِ
للهَّ
َ
( َو َكذل َِك �أَن َز ْل َنا ُه ُح ْكماً َع َر ِب ّياً َو َلئ ِِن اذ َّت َب ْعتَ �أهْ َواءَهُ م َب ْع َد َما َج�آ َء َك مِ َن ا ْل ِع ْل ِم َما َل َك مِ َن ِ مِ ن َوليِ ٍّ َو َال
اب ُف ِّ�صلَتْ �آ َيا ُت ُه ُق ْر�آناً َع َر ِب ّياً ِّل َق ْو ٍم َي ْعلَ ُمو َن)�( ،إِ َّنا
َواقٍ )ُ ( ،ق ْر�آناً َع َر ِب ّياً َغيرْ َ ذِي عِ َو ٍج َّل َع َّل ُه ْم َي َّت ُقو َن)ِ ( ،ك َت ٌ
َج َع ْل َنا ُه ُق ْر�آناً َع َر ِب ّياً َّل َع َّل ُك ْم َت ْع ِق ُلو َن)َ ( ،و َل َق ْد َن ْعلَ ُم �أَ َّن ُه ْم َي ُقو ُلو َن �إِنمَّ َ ا ُي َع ِّل ُم ُه َب َ�ش ٌر ِّل َ�س ُان ا َّلذِ ي ُي ْلحِ دُو َن
�إِ َل ْي ِه �أَ ْع َجمِ ٌّي َو َه َذا ل َِ�س ٌان َع َر ِب ٌّي ُّم ِب ٌ
ني)ِ ( ،بل َِ�سانٍ َع َر ِب ٍّي ُّم ِبنيٍ)

ثالثاً :جوائز امل�سابقة:
•اجلائزة الأولى 5000 :دينار
•اجلائزة الثانية 4000 :دينار
•اجلائزة الثالثة 3000 :دينار
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مسابقة مجمع اللغة العربية األردني لألطفال
«أحب لغتي العربية»

�أو ًال� :شروط امل�سابقة:
امل�شاركة للأطفال من �سن � 12إلى  15عاماً.

� 1 .1أن تكون الأعمال املقدمة خا�صة بامل�سابقة وحديثة؛ فال تكون من�شورة ،وال مقدمة لأية م�سابقة �أخرى.
 2 .2االلتزام بتقدمي عمل واحد فقط يف �إحدى فئات امل�سابقة الأربع الآتية:
(الر�سم ،اخلط العربي ،الت�صميم احلا�سوبي ،الق�صة الق�صرية).
� 3 .3أن يعرب العمل املقدم عن مو�ضوع امل�سابقة وال يخرج عنه.
4 .4ير�سل العمل امل�شارك ب�صورة �إلكرتونية ،على �أن تكون الأعمال الفنية مبعر�ض دقة ال يقل عن  400بيك�سل
مع ا�سم �صاحب اللوحة ورقم الهاتف ،على العنوان الآتيjormajma@gmail.com:
�أوjormajma@outlook.com :
						
 5 .5يحتفظ امل�شرتك/ـة بفئات اجلائزة الفنية بالعمل الأ�صلي لتقدميه للمجمع عندما يطلب منه/منها ذلك.
6 .6الأعمال الفائزة ت�صبح من حق املجمع وال يجوز املطالبة بها.
 7 .7يبد�أ ت�سلم الأعمال امل�شاركة بدء ًا من � 2016/3/15إلى .2016/5/15

ثانياً :جوائز امل�سابقة:
�سوف تعر�ض الأعمال امل�شاركة على محكمني من ذوي االخت�صا�ص ،و�سيكون هناك خم�سة فائزين يف كل فئة
من فئات امل�سابقة مينحون جوائز مالية على النحو الآتي:

•اجلائزة الأولى 500 :دينار
•اجلائزة الثانية 400 :دينار
•اجلائزة الثالثة 300 :دينار
•اجلائزة الرابعة 200 :دينار
•اجلائزة اخلام�سة 100 :دينار
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 5-7امللحق رقم ()5
املجمع يف الصحافة
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املقر القديم ملجمع اللغة العربية األردني
يف جبل الحسني
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يطلب هذا الكتاب من جممع اللغة العربية الأردين على العنوان الآتي:
الأردن  -عمان � -شارع امللكة رانيا العبداهلل  -بناية رقم ()284
(�ص.ب )13268 :عمان (. )11942

الت�صميم والإخراج الفني:
كفاح فا�ضل �آل �شبيب

