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�لعربية �لأردين،  �للغة  �أربعني عاماً على ن�صاأة جممع  مبنا�صبة مرور 

�لأربييعييني  لييلييذكييرى  �لحييتييفييال  عييلييى  لييالإ�ييصيير�ف  �لعليا  �للجنة  قيييررت 

�لكتاب  لتاأ�صي�ص �ملجمع لعام 2016م، تكليف جلنة خا�صة لإعييد�د هذ� 

فعقدت  عاماً".  �أربعني  يف  �لأردين  �لعربية  �للغة  "جممع  بعنو�ن:  �لتذكاري 

�للجنة �ملكلفة عدد�ً من �لجتماعات �ملكثفة لإعد�د هذ� �لكتاب يف �صتة �أبو�ب.

موثقة  عيياميياً،  �أربييعييني  عرب  وتييطييوره  �ملجمع  لن�صاأة  فيها  �لأول  �لباب  عر�ص 

�لثانية  و�لن�صاأة  �لنجاح،  لها  يكتب  مل  �لتي  1923م  عام  �لأولييى  �لن�صاأة  بتاريخ 

عام 1976م، معزز�ً بالأ�صماء و�لأماكن و�لإر�دة �مللكية �ل�صامية �ل�صادرة ب�صاأنها، 

كما ت�صّمن قانون �ملجمع �ملوؤقت لعام 1976م وتعديالته حتى عام 1999م، ثم 

ل�صنة 2015م، وقانون حماية  �ملجمع �حلايل رقم )19(  ��صتعر�ص مو�د قانون 

�للغة �لعربية رقم )35( ل�صنة 2015م يف ملحق خا�ص يف نهاية �لكتاب. 

على  لهم  تكرمياً  �لعاملني  �ملجمع  �أع�صاء  �أ�صماء  خا�ص  بند  يف  �حتوى  كما 

�لييرت�ث،  وحتقيق  و�لرتجمة  و�لتعريب  �لعربية  �للغة  خدمة  يف  �إجنيياز�تييهييم 

�ن�صمامهم  تو�ريخ  مع  �ملوؤ�زرين  و�لأع�صاء  �ل�صرف  �أع�صاء  لأ�صماء  �صرد  يليه 

للع�صوية يف �ملجمع. 

ثم عر�ص �لباب للتنظيم �لإد�ري للمجمع �ملوؤلَّف من جمل�ص �ملجمع و�ملكتب 

�لتنفيذي و�لأمانة �لعامة وعدد من �ملديريات �لإد�رية و�ملالية.

فيما ت�صّمن �لباب �لثاين �صرد�ً موجز�ً للندو�ت �لتي �أقيمت يف رحاب �ملجمع 

وتو�ريخ �نعقادها وعناوينها، و�لأخرى �لتي �أقيمت خارجه و�صارك فيها.

وعر�صاً للموؤمتر�ت �لتي �أقامها �ملجمع و�أ�صرف عليها �أو ��صت�صافها، و�لأخرى 

�لتي �صارك فيها خارج رحابه.

رحابه  يف  �ملجمع  �أقييامييهييا  �لييتييي  �لثقافية  للمو��صم  �إيييجيياز�ً  كييذلييك  و�حييتييوى 

وعناوين محاورها و�أ�صماء �مل�صاركني فيها.

هذه  يف  �ملجمع  وجهود  �لتعريب  جتربة  على  �لثالث  �لباب  مييادة  و�قت�صرت 

�لتجربة �لر�ئدة، و�صّلطت �ل�صوء على تعريب �لتعليم �جلامعي، و�أهم ركائزه، 

وترجمة �لكتب �لعلمية �ملنهجية و�لرموز �لعلمية و�مل�صطلحات. كما ت�صّمنت 

التمهيد
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�إيجاز�ً للتحديات �لتي تو�جه عملية �لتعريب و�لتطلعات �لتي يرنو �ملجمع لتحقيقها يف 

هذ� �مل�صمار �لهام.

يف حني تناول �لباب �لر�بع من�صور�ت �ملجمع �لثقافية و�لإد�رية و�ملعجمية و�للغوية، كما 

�أبرز جتربة �ملجمع يف �لتاأليف وحتقيق �لرت�ث مرور�ً بفهار�ص �ملخطوطات و�لدر��صات 

�للغوية �ملختلفة، و�أوجز �إجناز�ت �ملجمع �مل�صّمنة يف �لتقارير �ل�صنوية �ل�صادرة عنه.

وخل�ص �لباب �خلام�ص �إلى جهود �ملجمع يف جمال �لرتبية و�لتعليم �ملتمثلة يف تاأليف 

�لكتب �ملدر�صية وتقومي �ملناهج وطرق تدري�صها.

ن �لباب �ل�صاد�ص �صري�ً و�صور�ً لالأع�صاء �لعاملني يف �ملجمع تكرمياً لهم. وت�صمَّ

و�ختتم كل باب من �أبو�ب �لكتاب مبعر�ص لل�صور بد�أ ب�صور �فتتاح جاللة �مللك �حل�صني 

و�لذكريات  �ل�صور  من  وجمموعة  1982م،  عييام  �ملجمع  ملبنى  �هلل-  رحمه   - طييالل  �بيين 

�ملتنوعة، و�ملجمع يف �ل�صحافة وخم�صة مالحق.

و�هلل ويل �لتوفيق،،،
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َظّل تاأ�صي�ص جممع �للغة �لعربية يف �لأردن حلماً ير�ود �أحر�ر �لعرب 

�إن�صاء �لإمييارة يف �صرق �لأردن يف �أعقاب  من رجال دولة وعلماء، منذ 

�لثورة �لعربية �لكربى، و�إثر حقبة طويلة من �لإهمال خرجت منها 

�لع�صر �حلديث. وقد حالت دون حتقيق  للحياة يف  كليمًة، غري موؤهلة  لغتنا 

�أن  له  يقدر  �لبالد. ومل  بهذي  �أملييت  و�أمييور خطرية  �حللم حو�ئل كثرية  ذ�ك 

يتحقق �إل يف عام �ألف وت�صعمئة و�صتة و�صبعني، حينما حانت ظروف مو�صوعية 

مو�تية.

َدَرَج �صغري �حلجم مبجل�ص من خم�صة �أع�صاء، ومقّر موؤقت �صيق �لف�صاء، 

ثم منا وترعرع حتى ناهز �أع�صاء جمل�صه �لثالثني، وَحلَّ يف ركن د�ئم مكني.

�صوب  م�صى  �أنييه  بيد  ي�صرية،  �ملادية  و�إمكاناته  �صئيلة،  وو�رد�تيييه  �صار،  لقد 

�أهد�فه يف خدمة هذه �للغة �ل�صريفة، بعزمية ما�صية ل تلني، وبكل ما �أوتي من 

قوة، مثبتاً �أن �لإر�دة �أقوى من �ملال و�صيق �حلال. وظل �صابر�ً مثابر�ً م�صّر�ً 

على �لإجناز، و�إمد�د �للغة بكل �أ�صباب �حلياة، حتى �صار هو ذ� �صاأن يف �حلياة 

�لعامة يف �لأردن، ورمبا يف خارجه كذلك.

لقد ظل حري�صاً على �أن ي�صدر جملَّته �ملعنية ب�صوؤون �لعربية يف �نتظام، و�أن 

يعقد ندو�ته ومو��صمه وموؤمتر�ته على �لدو�م، وي�صدر تقرير �إجناز�ته يف كل 

عام.

وملّا ر�أى �أن �أمتنا تعاين م�صكلة لغوية، ��صمحّل فيها �لتح�صيل، وترّدى �لأد�ء، 

و�أجييرى  و�ملييوؤمتيير�ت،  �لندو�ت  فعقد  حلها،  يف  �لإ�صهام  �أر�د  �ل�صليقة،  و�صعفت 

�للقاء�ت، بل �ألف كتباً مدر�صية لل�صفوف �لأ�صا�صية، �صارت عليها وز�رة �لرتبية 

و�لتعليم ب�صع �صنو�ت. وترجم عدد�ً من �أّمات كتب �لعلوم، من �للغة �لإجنليزية 

�لتعليم �جلامعي. وَفَتَح �صفحات جملته  �إ�صهاماً منه يف تعريب  �لعربية،  �إلى 

لن�صر كل ما هو مفيد يف حقول �لعربية �ملتنوعة وجمالتها �ملتعددة. ومل يرتك 

ق�صية من ق�صايا �لع�صر، �أو م�صكلة من م�صكالت �لعربية �ملعا�صرة، �إل كان له 

فيها �آر�ء ومبادر�ت.

ى �لإطار �لتقليدي، لكي يبحث حال �لعربية يف كل �أقطار �لعروبة، يف  وَتَعدَّ

المقدمة
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موؤ�ص�صات �لعلم و�لتعليم، وو�صائل �لإعالم، ووجوه �حلياة �ملختلفة، وَعَقَد لذلك �ملو��صم 

و�ملوؤمتر�ت، �لتي �أ�صدرت ما يلزم من تو�صيات وتوجيهات.

�أننا نعي�ص يف ع�صر �لعوملة و�لتقنيات، فحفلت مو��صمه بكل ما يت�صل  ومل يغفل عن 

بذلك من مو�صوعات.

و�ألف معجم �ألفاظ �حلياة �لعامة يف �لأردن، ليكون نو�ة لتوحيد �ألفاظ �حلياة يف كل 

بالد �لعرب، ولكي تنطلق منه �ملناهج �لتعليمية، على �أ�ص�ص ثابتة م�صرتكة.

تلك  �لفالحة،  م�صهورة يف  كتب  وكييده حتقيق  �لييرت�ث، جاعاًل  كتب  بتحقيق  و�عتنى 

�ملهنة �لغالبة لدى �لآباء و�لأجد�د، لكي ينقل �إلى �لعامل جتاربنا �ملفيدة يف هذ� �مليد�ن.

 وفتح �صدره ومكتبته وكل مر�فقه للد�ر�صني و�لباحثني، معزز�ً دوره يف خدمة �ملجتمع 

و�لعلم و�لعلماء.

و�صبق غريه من �ملجامع �ل�صقيقة يف حو�صبة �أعماله �لإد�رية و�لعلمية، و�أتاح خربته يف 

هذ� �ملجال ملن يطلبها د�خل �لأردن وخارجه.

وحري بنا �أن نقف هنا عند هذ� �حلّد، حتى ل يكون كالمنا تكر�ر�ً و�جرت�ر�ً ملا �صياأتي 

من  �أبو�ب، يف ثنايا هذ� �لكتاب، كتابنا �لتذكاري �لذي نهديه �إليكم، يف منا�صبة عزيزة 

علينا وعليكم، ر�جني �أن جتدو� فيه نب�ص �حلياة يف �أربعني عاماً من م�صرية جممعكم، 

�لكتاب، ووقييف يف  �إخيير�ج هذ�  �لعربية �لأردين. �صاكرين كل من �صاهم يف  �للغة  جممع 

�صّف هذ� �ل�صرح منذ تاأ�صي�صه.

و�هلل ويل �لتوفيق ،،،

�ملوؤلفون
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25
الباب األول

نشأة المجمع وتطوره



1-1 نشأة  املجمع:
بداأت فكرة اإن�صاء جممع للغة العربية يف الأردن يف العقد الثالث من 

�صرقي  »اإمارة  تاأ�صي�س  من  الأولى  ال�صنوات  منذ  اأي  الع�صرين،  القرن 

الأردن..« اإذ اأ�صدر املغفور له �صمو الأمري عبداهلل بن احل�صني، موؤ�ص�س 

عمان.  يف  علمي  جممع  بتاأ�صي�س  اإرادت��ه  الها�صمية،  الأردنية  اململكة 

�صنة  23 متوز  الأردن يف  �صرقي  الر�صمية حلكومة  وُن�صر يف اجلريدة 

1923ما ن�صه:

»�صدرت الإرادة املطاعة بتاأ�صي�س )جممع علمي( بحماية �صاحب 

ال�صمو امللكي الأمري املعظم يكون رئي�صًا له �صماحة الأ�صتاذ وكيل الأمور 

الفيل�صوف  العاملون  واأع�صاوؤه  الكرمي،  اأفندي  ال�صيخ �صعيد  ال�صرعية 

م�صطفى  ال�صيخ  املف�صال  اللغوي  والأ�صتاذ  بك  توفيق  ر�صا  العالمة 

اجلريدة  ومدير  بقدون�س  ر�صيد  ال�صيد  الفا�صل  والأ�صتاذ  الغالييني 

الأع�صاء  ه��وؤلء  فينتخب  ال�صريقي،  محمد  ال�صيد  الأدي��ب  الر�صمية 

كافة  العربية  الأقاليم  يف  الفخريني  الأع�صاء  من  اإخوانهم  العاملون 

على الطريقة التي يقررونها، فيكون ذلك عاماًل قويًا من عوامل اإحكام 

�صلة التعارف العلمي والقومي بني الناطقني بال�صاد، كما اأن الأع�صاء 

العاملني يكونون يف الوقت نف�صه هيئة اإدارية مل�صلحة الآثار.

وقد اأمر �صموه العايل باإن�صاء جملة علمية با�صم )املجمع العلمي يف 
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ال�صرق العربي(، على اأن يقوم ب�صوؤونها اأع�صاء املجمع امل�صار اإليهم، واأن 

ينفق على اإن�صائها من واردات اجلريدة واملطبعة الر�صمية«.

املجمع  تاأ�صي�س  خب  بدم�صق  العربي  العلمي  املجمع  جملة  ون�صرت 

الرابع  املجلد  الأول من  �صنة 1924م، يف اجلزء  الثاين  الأردين يف كانون 

�صرق  يف  علمي  »جممع  عنوان:  حتت  والأربعني،  ال�صاد�صة  �صفحتها  على 

الأردن«، وكان ن�سرّ اخلب على النحو الآتي: 

»جاءتنا ن�صرة ماآلها اأن �صمو الأمري عبداهلل اأ�صدر اأمره بتاأ�صي�س جممع 

�صماحة  له  رئي�صًا  وانتخب  العربي،  الأردن  �صرق  علمي يف عمان، عا�صمة 

ر�صيفنا ال�صيخ �صعيد الكرمي، وكيل ال�صوؤون ال�صرعية. واأما اأع�صاوؤه فهم 

م�صطفى  وال�صيخ  امل�صهور،  الرتكي  الفيل�صوف  بك  توفيق  ر�صا  العلماء: 

مدير  ال�صريقي  بك  ومحمد  بقدون�س،  بك  ر�صيد  ور�صيفنا  الغالييني، 

جريدة )ال�صرق العربي( املن�صاأة يف تلك البقعة منذ زمن قريب.

وعلمنا اأنه اْنُتِخَب اأع�صاَء �صرٍف له العلماُء الر�صفاُء اأحمد زكي با�صا، 

والأب  الأزه��ري،  عبا�س  وال�صيخ  علي،  كرد  ال�صيد محمد  ورئي�س جممعنا 

ان�صتان�س الكرملي، وال�صيد اإ�صعاف الن�صا�صيبي. ويف تلك الن�صرة اأن املجمع 

�صيعنى باإحياء اللغة العربية ون�صر املدار�س واإلقاء املحا�صرات واإن�صاء دار 

كتب واإ�صدار جملة �صهرية. فرنحب بهذا الر�صيف«.

كما ورد اخلب ذاته يف املعارف العربية عام 1923.
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يوؤ�ص�س  العربية  للغة  جممع  ثاين  الأردين  املجمع  فكان 

يف الوطن العربي، بعد املجمع العلمي العربي بدم�صق الذي 

تاأ�ص�س �صنة 1919م. ولكن مل يقدر ملجمع عمان احلياة لقلة 

الإمكانات املالية والعلمية والب�صرية اآن ذاك.

بيد اأنه يف �صنة 1961م اأن�صئت يف وزارة الرتبية والتعليم 

بعمان اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�صر، ا�صتجابة 

لإحدى تو�صيات موؤمتر التعريب الأول الذي عقد يف الرباط 

اللجنة  تلك  عن  و�صدرت  العام.  ذلك  من  ني�صان  �صهر  يف 

فكرة تاأ�صي�س املجمع. وبداأت ال�صتجابة الأولى لهذه الفكرة 

اإر�صال  الوزراء على  اإذ وافق جمل�س  �صنة 1973م،  اأوائل  يف 

والن�صر،  والرتجمة  التعريب  جلنة  اأع�صاء  من  وف��ود  ثالثة 

وبغداد،  والقاهرة  دم�صق  يف  العربية  اللغة  جمامع  لزيارة 

واأ�صاليب  واأنظمتها  املجامع  هذه  اأعمال  ولدرا�صة  للتعارف 

العمل فيها، والطالع على اأجهزتها العاملة، وح�صور جل�صة 

عمل يف كل منها، ومعرفة اآراء اأع�صائها النابعة من جتاربهم 

ال�صخ�صية فيها.

ال��وزراء من حيث  اأواخر �صنة 1973م، وافق جمل�س  ويف 

تاأ�صي�س املجمع. غري  املبداأ على طلب وزير الرتبية والتعليم 

ا�صتمرت  والن�صر  والرتجمة  للتعريب  الأردن��ي��ة  اللجنة  اأن 

ال�صامية  امللكية  الإرادة  �صدرت  حتى  اأعمالها  ممار�صة  يف 

قانون  ن�س  ون�صر  الأردين.  العربية  اللغة  جممع  بتاأ�صي�س 

اجلريدة  عدد  يف  1976م  ل�صنة   )40( رقم  املوؤقت  املجمع 

الر�صمية ذي الرقم )2634( ال�صادر يف 1976/7/1م. 

اململكة  يف  »يوؤ�ص�س  اأن:  على  منها  )3-اأ(  امل��ادة  وتن�س 

العربية  اللغة  )جممع  ي�صمى  جممع  الها�صمية  الأردن��ي��ة 

الأردين( يتمتع ب�صخ�صية معنوية ذات ا�صتقالل مايل واإداري 

اأن يكون يف هذه ال�صفة يف  القانون، وله  اأحكام هذا  �صمن 

جميع الت�صرفات والإجراءات القانونية، واأن ينيب عنه فيها 

النائب العام اأو يعني اأي وكيل اآخر«.

وتن�س املادة )20-اأ( منه على اأن: »تتولى اللجنة الأردنية 

رقم  النظام  مبوجب  لة  امل�صكرّ والن�صر،  والرتجمة  للتعريب 

)11( ل�صنة 1967م، اأعمال جمل�س املجمع واملكتب التنفيذي 

له ملدة ثالثة اأ�صهر من تاريخ �صريان اأحكام هذا القانون«.

كما تن�س املادة )20-ب( منها على اأن: »يقوم الوزير- 

)اأ(  الفقرة  عليها يف  املن�صو�س  املدة  الرتبية- خالل  وزير 

من هذه املادة بتن�صيب خم�صة اأ�صخا�س ممن تنطبق عليهم 

اإلى  القانون  7 من هذا  املادة  عليها يف  املن�صو�س  ال�صروط 

جمل�س الوزراء لتعيينهم اأع�صاء عاملني يف املجمع، يعتبون 

نواة ملجل�س املجمع واملكتب التنفيذي الأول له، على اأن يقرتن 

قرار املجل�س بالإرادة امللكية ال�صامية؛ ويعنيرّ اأحدهم رئي�صًا 

وفقًا لأحكام هذا القانون«.

وتن�س الفقرة )ج( من هذه املادة عينها على اأن: »يتولى 

الأع�صاء املعينون مبقت�صى اأحكام الفقرة )ب( من هذه املادة 

تعيني �صائر الأع�صاء يف املجمع وفقًا لأحكام هذا القانون«.

الأ�صا�صية  الأولى  القانونية اخلطوات  املواد  ونظمت هذه 

للمجمع، ومبوجبها قام وزير الرتبية والتعليم بتن�صيب خم�صة 

اأ�صخا�س لتعيينهم اأع�صاء عاملني يف املجمع، وهم:

• الدكتور عبدالكرمي خليفة؛	

• والدكتور محمود ال�صمرة؛	

• والدكتور �صعيد التل؛	

• والدكتور محمود اإبراهيم؛	

• والأ�صتاذ عي�صى الناعوري.	

ه��وؤلء  فكان  بذلك،  ال�صامية  امللكية  الإرادة  و���ص��درت 

املكتب  واأع�صاء  املجمع  جمل�س  نواة  هم  اخلم�صة  الأع�صاء 

التنفيذي.

اأن  بعد  1976/10/1م،  يف  ر�صميًا  عمله  املجمع  وبا�صر 

انتهى عمل اللجنة الأردنية للتعريب والن�صر.

املجمع  جمل�س  عقد  1976/10/2م  ال�صبت  ي��وم  ويف 

برئا�صة  والتعليم،  الرتبية  وزي��ر  مكتب  يف  الأول  اجتماعه 

املجمع  اأع�صاء  وح�صور  الهنداوي،  ذوق��ان  الأ�صتاذ  الوزير 
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اخلم�صة، وتقرر يف ذلك الجتماع انتخاب:

• الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�صًا للمجمع؛	

• والدكتور محمود ال�صمرة نائبًا للرئي�س؛	

• والأ�صتاذ عي�صى الناعوري اأمينًا عامًا للمجمع.	

بتعيني  �صامية  ملكية  اإرادة  �صدرت  القانون،  ومبوجب 

واأ�صبح  العام،  الأمني  بتعيني  كتابًا  الوزير  واأ�صدر  الرئي�س؛ 

الدكتور محمود ال�صمرة نائبًا للرئي�س بانتخاب املجل�س له.

ولكي ي�صتطيع املجمع مبا�صرة اأعماله ب�صكل عملي كان ل 

بد من ر�صد مخ�ص�صات مالية له. وكانت هذه املخ�ص�صات 

موازنة  يف  والن�صر،  والرتجمة  التعريب  جلنة  لدى  متوافرة 

زادت  التي  املخ�ص�صات،  تلك  حولت  وقد  التعليم.  الرتبية 
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ح�صاب  من  دينار،  األف  ع�صر  اأربعة   )14.000( على  قلياًل 

عام  موازنة  ج��اءت  ثم  املجمع.  ح�صاب  اإل��ى  التعريب  جلنة 

واحد   )61.000( مبلغ  للمجمع  احلكومة  وقدمت  1977م، 

و�صتني األف دينار، يتلقاه املجمع من وزارة املالية على اأربعة 

اأق�صاط خالل العام.

ومل يتح للمجمع اأن ي�صدر املجلة واأن يبداأ اأعمال الن�صر 

اأعماله،  فيه  اأ�صهر دون مقر ينظم  ثمانية  لأنه ظل  مبا�صرة 

وكان يعقد اأعمال جمل�صه ومكتبه التنفيذي يف مكتب رئي�صه 

يف اجلامعة الأردنية. وقد فتحت له اجلامعة الأردنية �صدرها 

وقدمت له كل م�صاعدة ممكنة من اأجل تي�صري عمله.

ومنذ 1977/7/1م ا�صتقر املجمع يف مقر جديد له وعقد 

اأول اجتماع ملجل�صه فيه بتاريخ 1977/7/3م، واأ�صبح يف و�صعه 

اأن يبداأ العمل يف �صكل ثابت وم�صتقر، واأن ي�صرع يف الإنتاج يف 

�صورة منتظمة. وكانت اخلطوة الأولى يف ذلك ت�صكيل اللجان 

املتخ�ص�صة، والعمل على اإ�صدار جملة املجمع. 

طالل  ب��ن  احل�صني  امللك  جاللة  ل��ه  املغفور  تكرم  وق��د 

بافتتاح املبنى اجلديد يوم ال�صبت املوافق 15 اأيار1982م.

ولقد تف�صل �صمو الأمري احل�صن بن طالل باإقطاع املجمع، 

بعيد اإن�صائه مبا�صرة، قطعة اأر�س من اأر�س اجلمعية العلمية 

امللكية.

كما تف�صل جمل�س اأمناء اجلامعة الأردنية املوقر بتقدمي 

قطعة اأر�س من اأر�س اجلامعة الأردنية للغر�س عينه.

1-1-1 أهداف املجمع: 
حتقيق  على  املجمع  يعمل  اأن  على  املجمع  ق��ان��ون  ن�س 

الأهداف الآتية:

 اأ. احلفاظ على �صالمة اللغة العربية والعمل على اأن تواكب 

متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة. 

ب. النهو�س باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع  املعرفة.
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ج.  و�صع معاجم م�صطلحات العلوم والآداب والفنون، وال�صعي 

اإلى توحيد امل�صطلحات بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الرتبوية 

والعلمية واللغوية والثقافية داخل اململكة وخارجها.

د. اإحياء الرتاث الع�ربي والإ�صالمي.

ويتولى �ملجمع يف �صبيل حتقيق �أهد�فه ما يلي:

اإجراء الدرا�صات والبحوث املتعلقة باللغة العربية.  اأ. 

العربية  اللغة  يف  والن�صر  وال��رتج��م��ة  التاأليف  ت�صجيع   ب. 

وق�صاياها.

واإق��ام��ة  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  يف  اللغوية  امل��وؤمت��رات   ج.  عقد 

املوا�صم والندوات الثقافية.

اللغة  يف  توحيدها  يتم  التي  اجلديدة  امل�صطلحات  ن�ص�ر   د. 

اأجهزة  على  وتعميمها  الإعالم،  و�صائل  مبختلف  العربية 

الدولة.

ت�صمى  واإلكرتونيًا  ورقيًا  محكمة  دوري��ة  جملة  اإ���ص��دار   ه���.  

جملة جممع اللغة العربية الأردين، واأي جملة متخ�ص�صة 

اأخرى.

و. التعاون مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات العلمية والرتبوية داخل 

وتوثيق  معها،  علمية  رواب��ط  واإقامة  وخارجها،  اململكة 

العربية  ال��ب��الد  يف  واللغوية  العلمية  باملجامع  ال�صلة 

والإ�صالمية والأجنبية.

1-2 قانون املجمع:
جممع  قانون  باإ�صدار  ال�صامية  امللكية  الإرادة  �صدرت 

اللغة العربية الأردين على النحو الآتي:

رقم  األردني  العربية  اللغة  مجمع  قانون   1-2-1
)40( لسنة 1976م:

نحن �حل�صني �لأول ملك �ململكة �لأردنية �لها�صمية

وبناًء  الد�صتور،  من   )94( املادة   )1( الفقرة  مبقت�صى 

على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1976/6/2م،  

ن�صادق – مبقت�صى املادة )31( من الد�صتور – على القانون 

املوؤقت الآتي، وناأمر باإ�صداره وو�صعه مو�صع التنفيذ املوؤقت 

اأ�صا�س عر�صه على جمل�س  اإلى قوانني الدولة على  واإ�صافته 

الأمة يف اأول اجتماع يعقده:

• قانون موؤقت رقم )40( ل�صنة 1976م	

• قانون جممع اللغة العربية الأردين	

****
ولقد �صدرت لحقًا الإرادة امللكية ال�صامية بتعديالت على 

هذا القانون، كما هو مبني اأدناه:

العربية  اللغة  مجمع  قانون  تعديالت   2-2-1
األردني يف املدة من عام 1979 إىل 1999م:

نحن �حل�صني �لأول ملك �ململكة �لأردنية �لها�صمية

مبقت�صى الفقرة )1( للمادة )94( من الد�صتور،  

وبناًء على ما قرره جمل�س الوزراء بتاريخ 1978/12/20م، 

ن�صادق – مبقت�صى املادة )31( من الد�صتور – على القانون 

املوؤقت الآتي، وناأمر باإ�صداره وو�صعه مو�صع التنفيذ املوؤقت 

اأ�صا�س عر�صه على جمل�س  اإلى قوانني الدولة على  واإ�صافته 

الأمة يف اأول اجتماع يعقده.

• قانون موؤقت رقم )5( ل�صنة 1979م	

• قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين	

****
نحن �حل�صني �لأول ملك �ململكة �لأردنية �لها�صمية

قرره  ما  على  وبناًء  الد�صتور،  املادة )31( من  مبقت�صى 

جمل�صا الأعيان والنواب، ن�صادق على القانون الآتي، وناأمر 

باإ�صداره واإ�صافته اإلى قوانني الدولة:

• قانون رقم )17( ل�صنة 1988م	

• قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين	
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نحن �حل�صن بن طالل نائب جاللة �مللك �ملعظم

قرره  ما  على  وبناًء  الد�صتور،  املادة )31( من  مبقت�صى 

جمل�صا الأعيان والنواب،

ن�صادق على القانون الآتي، وناأمر باإ�صداره واإ�صافته اإلى 

قوانني الدولة:

• قانون رقم )34( ل�صنة 1992م	

• قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين	

****

نحن �حل�صن بن طالل نائب جاللة �مللك �ملعظم

قرره  ما  على  وبناًء  الد�صتور،  املادة )31( من  مبقت�صى 

جمل�صا الأعيان والنواب

ن�صادق على القانون الآتي، وناأمر باإ�صداره واإ�صافته اإلى 

قوانني الدولة:

• قانون رقم )8( ل�صنة 1999م	

• قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين	

****

نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني ملك �ململكة �لأردنية 

�لها�صمية

قرره  ما  على  وبناء  الد�صتور،  من  املادة )31(  مبقت�صي 

جمل�صا الأعيان والنواب،

 ن�صادق على القانون الآتي، وناأمر باإ�صداره واإ�صافته اإلى 

قوانني الدولة:

• قانون رقم )8( ل�صنة 1999م	

• قانون معدل لقانون جممع اللغة العربية الأردين	

1-2-3 القانون الحالي للمجمع: 
�صدرت الإرادة امللكية ال�صامية باإ�صدار قانون املجمع رقم 

)19( ل�صنة 2015، )كما هو مبني يف 7-1 امللحق رقم 1(.

األردني  العربية  اللغة  حماية  قانون   3-1
رقم )35( لسنة 2015 

 لقد �صعى املجمع �صعيًا حثيثًا اإلى ا�صت�صدار قانون حلماية 

اللغة العربية ال�صليمة من زحف العاميرّات واللغات الأجنبية 

وب��ذل جهودًا  ة،  �صبيل ذل��ك مب��ب��ادرات ع��درّ وق��ام يف  عليها، 

على  احلري�صني  مب�صاندة  م��راده  له  حتقق  حتى  م�صتمرة، 

النواب  جمل�صي  واأع�صاء  الدولة  م�صوؤويل  من  العربية  اللغة 

والأعيان. )انظر ن�س القانون يف 7-1 امللحق رقم 1(.

1-4 أعضاء املجمع: 
ين�س قانون املجمع على اأن يتاألف من:

1-4-1:  أ- أعضاء عاملني.
1-4-2:  ب- أعضاء مؤازرين.

1-4-3:  ج-أعضاء شرف.
يقل  ول  اأردن��ي��ًا،  يكون  اأن  العامل  الع�صو  يف  وي�صرتط 

عمره عن اأربعني �صنة، غري محكوم بجناية اأو بجنحة مخلة 

بال�صرف او بالأخالق العامة، واأن يكون ممن قدموا خدمات 

والفنون.  والعلوم  الآداب  يف  العربية  الدرا�صات  يف  متميزة 

َوَيْنَتِخُب اأع�صاُء املجل�ِس الع�صَو العامَل بالت�صويت ال�صري من 

بني املر�صحني للع�صوية، بناًء على تزكية خطية من ع�صوين 

عاملني تت�صمن �صريته وموؤهالته العلمية، ول تكون اجلل�صة 

الثلثان  ح�صرها  اإذا  اإل  قانونية  النتخاب  فيها  يجري  التي 

على الأقل من اأع�صاء املجل�س، ويكون انتخاب املر�صح قانونيًا 

اإذا ح�صل على اأغلبية اأ�صوات اأع�صاء املجل�س احلا�صرين.

منها  م�صتثنًى  نف�صها  بال�صروط  امل��وؤازر  الع�صو  وينتخب 

�صرط اجلن�صية الأردنية، وبالطريقة ذاتها املن�صو�س عليها 
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يف انتخاب الع�صو العامل على اأن تكون التزكية اخلطية من 

ع�صو عامل واحد على الأقل.

قدموا  مم��ن  ي��ك��ون  اأن  في�صرتط  ال�����ص��رف،  ع�صو  واأم���ا 

من  بقرار  ويعني  العربية،  باللغة  للدرا�صات  جليلة  خدمات 

الرئي�س بناًء على تن�صيب املكتب التنفيذي.

وين�س قانون املجمع على األرّ يزيد عدد الأع�صاء العاملني 

ا الأع�صاء املوؤازرون واأع�صاء ال�صرف  على ثالثني ع�صوًا، واأمرّ

د. ويحق للموؤازرين اأن يح�صروا اجتماعات  فعددهم غري محدرّ

املجل�س دون اأن يكون لهم حق الت�صويت على قرارته

1-4-1: أسماء األعضاء العاملني يف املجمع، مرتبة 
اإلرادة  فيه  صدرت  الذي  التاريخ  حسب 

امللكية السامية بتعيينهم:

 1976/9/5ماأ.د عبدالكرمي خليفة

1976/9/5ماأ.د محمود ال�صمرة

1976/9/5ماأ.د �صعيد التل

1977/12/2ماأ.د  اإ�صحق فرحان

1981/8/9ماأ.د عبداملجيد ن�صري

1984/11/18ماأ.د همام غ�صيب

1984/12/25ماأ.د اإبراهيم بدران

1986/6/1ماأ.د عبداللطيف عربيات

1991/3/27ماأ.د محمد اأحمد حمدان، نائب الرئي�س 

1996/10/30ماأ.د اأحمد �صيخ ال�صروجية

1999/5/8ماأ.د عيد دحيات

1999/5/8ماأ.د محمد عدنان البخيت

1999/5/8ماأ.د عبداجلليل عبداملهدي

1999/5/8ماأ.د اإ�صماعيل عمايرة

2003/3/16ماأ.د عبداحلميد الفالح

2006/7/3ماأ.د خالد الكركي، رئي�س املجمع 

2006/7/3ماأ.د �صرى �صبع العي�س

 2006/7/3ماأ.د عبدالقادر عابد

2006/7/3ماأ.د يو�صف بكار

2006/7/3ماأ.د �صمري ا�صتيتية

2006/7/3ماأ.د محمد اإبراهيم حور 

2006/7/3ماأ.د  فتحي ملكاوي

2006/7/3ماأ.د  �صمري الدروبي

2006/7/3ماأ.د  جعفر عبابنة

2006/7/3ماأ.د ع�ودة اأبو عودة

هذا، ويجد القارئ يف الباب ال�صاد�س �صريًا و�صورًا لهوؤلء 

الأع�صاء العاملني.

 وق����د ت����ويف م���ن اأع�������ص���اء امل��ج��م��ع ال��ع��ام��ل��ني خ��الل 

م�����ص��ريت��ه ال���زم���الء امل���رح���وم���ون: ال�����ص��ي��خ اإب��راه��ي��م 

الناعوري، عي�صى  والأ�صتاذ  1984/9/20م،  ت:  قطان، 

اإب���راه���ي���م، م��ح��م��ود  وال���دك���ت���ور  1985/10/4م،  ت: 

ت: 1999/3/2م، والدكتور قنديل �صاكر، ت: 2005/1/9م، 

والدكتور  2005/5/3م،  ت:  الهنداوي،  ذوق��ان  والأ�صتاذ 

وال��دك��ت��ور 2013/4/2م،  ت:  ال��ك��ي��الين،  زي���د  اإب��راه��ي��م 

2013/7/23م،  ت:  النابل�صي،  ح��م��دي  �صعيد«  »محمد 

والدكتور  2014/2/22م،  ت:  غرايبة،  عبدالكرمي  والدكتور 

نا�صر الدين الأ�صد، ت: 2015/5/21م.

1-4-2: أسماء أعضاء الشرف يف املجمع:

)اإيطاليا(الأ�صتاذ  فران�صي�صكو غبييلي                    

)فل�صطني(الأ�صتاذ اأحمد �صفيق اخلطيب                       

)ال�صعودية(الأ�صتاذ الدكتور علي عبداهلل الدفاع            

)�صورية(الأ�صتاذ الدكتور محمد عبدالرزاق قدورة                

)اإ�صبانيا(الدكتور خي�صو�س ريو �صاليدو غمبوتي    

)الأردن(الأ�صتاذ الدكتور فهمي جدعان*                     

)الكويت(الأ�صتاذة الدكتورة مو�صي احلمود

* ا�صتقال الدكتور فهمي جدعان من ع�صوية جمل�س املجمع، لتعذر ح�صوره اجتماعات املجل�س، اإذ كان ع�صوًا عاماًل منذ 8/ 5/ 1999م.
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)ال�صعودية(الدكتور عز الدين مو�صى

)الأردن(الأ�صتاذ حمدي الطباع

)العراق(الأ�صتاذ الدكتور عدنان الدليمي

ال�صيد بالل البدور
)الإمارات 

العربية املتحدة(

)الأردن(القا�صية تغريد حكمت

)العراق(الأ�صتاذ الدكتور اأحمد مطلوب

)اجلزائر(الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح

)تون�س(الأ�صتاذ الدكتور عبداملجيد ال�صريف

)م�صر(الأ�صتاذ الدكتور ح�صن ال�صافعي

)لبنان(الأ�صتاذ الدكتور ر�صوان ال�صيد

)الأردن(الأ�صتاذ الدكتور علي محافظة

)م�صر(الأ�صتاذ الدكتور محمد عفيفي 

)الأردن(الأ�صتاذ الدكتور يو�صف الق�صو�س

)املغرب(الأ�صتاذ الدكتور محمد بن �صريفة

)البحرين(الأ�صتاذ الدكتور علي فخرو

)لبنان(الأ�صتاذ الدكتور هاين مرت�صى

)الكويت(الدكتور عبداللطيف احلمد

)لبنان(الدكتور طريف اخلالدي

)الأردن(الدكتور اأحمد هليل

)الأردن(الدكتور ح�صني العمري

اأع�صاء ال�صرف يف املجمع، خالل م�صريته  وقد تويف من 

الزمالء املرحومون:

املجر            امل�صت�صرق املجري الأ�صتاذ عبدالكرمي جرمانو�س،  ت 1981م

فل�صطني  الأ�صتاذ محمد العدناين، ت 1981م

الأردن  الأ�صتاذ علي ن�صوح الطاهر، ت 1982م

العراق  الأ�صتاذ الدكتور عبدالرزاق محيي الدين، ت 1983م

الأردن الأ�صتاذ و�صفي عنبتاوي، ت 1984م

�صورية  الأ�صتاذ الدكتور ح�صني �صبح، ت 1986م

م�صر  الأ�صتاذ عبدال�صالم هارون، ت 1988م

الأردن  الأ�صتاذ ح�صني فريز، ت 1990م

فل�صطني الأ�صتاذ الدكتور اإ�صحق مو�صى احل�صيني، ت 1990م

الأردن الأ�صتاذ الدكتور اأحمد �صعيدان، ت 1991م  

م�صر الأ�صتاذ الدكتور مهدي عالم، ت 1992م 

العراق الأ�صتاذ الدكتور �صفاء خلو�صي، ت 1995م

اإ�صبانيا الأ�صتاذ اإمييلو غاريثا غوميث، ت 1995م 

م�صر الأ�صتاذ الدكتور اإبراهيم بيومي مدكور، ت 1995م 

الأردن الأ�صتاذ عبدالرحمن ب�صناق، ت 1999م

الأردن الأ�صتاذ روك�س بن زائد العزيزي، ت 2004م

م�صر الأ�صتاذ الدكتور �صوقي �صيف، ت 2005م

العراق الأ�صتاذ الدكتور �صالح اأحمد العلي، ت 2003م

الأردن الأ�صتاذ ح�صن الكرمي، ت 2007م

�صورية الأ�صتاذ الدكتور �صاكر الفحام، ت 2008م

اليمن القا�صي اإ�صماعيل بن علي الأكوع، ت 2008م

العراق الأ�صتاذ الدكتور عبدالعزيز الدوري، ت 2010م

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

 الأ�صتاذ الدكتور م�صارع الراوي العراق

العراق  الأ�صتاذ الدكتور منذر اإبراهيم ال�صاوي

العراق  الأ�صتاذ �صياء �صيت خطاب

العراق  الأ�صتاذ الدكتور علي املياح

العراق  الأ�صتاذ الدكتور يو�صف عز الدين

العراق الأ�صتاذ الدكتور علي عطية عبداهلل

العراق  الأ�صتاذ الدكتور جنيب خروفة

العراق  الأ�صتاذ الدكتور اأندراو�س حنا

�صورية  الأ�صتاذ الدكتور محمد هيثم اخلياط

الهند  الأ�صتاذ الدكتور علي محمد خ�صرو
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تون�س  الأ�صتاذ اأبو القا�صم كرو

تون�س  الأ�صتاذ محمود امل�صعدي

اجلزائر الأ�صتاذ الدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح

املغرب  الأ�صتاذ الدكتور عبدالهادي التازي

اإ�صبانيا امل�صت�صرق الأ�صتاذ بيدروماريثنيت مونتافيث

العراق البطريرك مار اأغناطيو�س زكا الأول عيوا�س

تركيا  الأ�صتاذ الدكتور اأكمل الدين اإح�صان اأوغلي

م�صر  الأ�صتاذ وديع فل�صطني

العراق  الأ�صتاذ الدكتور اأحمد مطلوب

العراق  الأ�صتاذ الدكتور ب�صار عواد

اأوزبك�صتان الأ�صتاذ الدكتور نعمة اهلل اإبراهيموف

البو�صنة الدكتور ا�صعد دوراكوفيت�س

بريطانيا الدكتور ديفيد كنغ

الأردن الأ�صتاذ الدكتور زياد الزعبي

العراق الأ�صتاذ الدكتور وليد خال�س

الأردن الأ�صتاذ الدكتور عبداهلل عويدات

املغرب الدكتور  ال�صاهد البو�صيخي

م�صريته  خالل  امل��وؤازري��ن  املجمع  اأع�صاء  من  تويف  وقد 

الزمالء املرحومون:

الأردن  الأ�صتاذ فتحي اأ�صعد محمد قدورة

العراق  الدكتور اأحمد �صو�صة

العراق الأ�صتاذ طه الباقر

العراق الأ�صتاذ الدكتور فخري �صالح الدباغ

�صورية الأ�صتاذ الدكتور �صكري في�صل

م�صر  الأ�صتاذ الدكتور محمد اأحمد �صليمان

العراق الأ�صتاذ مو�صى عبدال�صمد

العراق الأ�صتاذ الدكتور جواد علي

العراق الأ�صتاذ زكي �صالح

العراق الأ�صتاذ اأحمد ناجي القي�صي

العراق الأ�صتاذ جابر ال�صكري

العراق الأ�صتاذ كامل ح�صن الب�صري

العراق الأ�صتاذ الدكتور اأحمد عبد ال�صتار اجلواري

العراق الأ�صتاذ الدكتور عبد العال ال�صكبان

العراق الأ�صتاذ يو�صف خيدو البازي

العراق الأ�صتاذ الدكتور جميل �صعيد

العراق الأ�صتاذ كوركي�س عواد

اجلزائر الأ�صتاذ مولود قا�صم نايت بلقا�صم

العراق الأ�صتاذ الدكتور نوري حمودي القي�صي

فرن�صا امل�صت�صرق جاك بريك

�صورية الدكتور محمد عدنان اخلطيب

العراق الأ�صتاذ ميخائيل عواد

العراق الأ�صتاذ محمد بهجة الأثري

العراق الأ�صتاذ محمود �صيت خطاب

ال�صني الأ�صتاذ الدكتور ر�صوان ليولني رولج

اجلزائر الأ�صتاذ الدكتور �صالح اخلريف

العراق الأ�صتاذ عزيز عقراوي

العراق الأ�صتاذ الدكتور ناجي عبا�س

العراق الأ�صتاذ ال�صيخ محمد اخلال

العراق الأ�صتاذ ح�صن كتاين

العراق الأ�صتاذ الدكتور اإبراهيم ال�صامرائي

العراق الأ�صتاذ الدكتور �صعدون حمادي

العراق الأ�صتاذ ال�صيخ عبدالكرمي املدر�س

العراق  الأ�صتاذ يو�صف حبي

العراق الأ�صتاذ الدكتور عبدالعزيز الب�صام

العراق الأ�صتاذ الدكتور جوامري جميد �صليم

العراق الأ�صتاذ الدكتور جميل املالئكة



36
العراق الأ�صتاذ الدكتور جالل محمد �صالح

العراق الأ�صتاذ محمد ح�صن اآل يا�صني

العراق الأ�صتاذ محمد تقي الدين احلكيم

ال�صعودية الأ�صتاذ ح�صن عبداهلل القر�صي

الهند الأ�صتاذ الدكتور مختار الدين اأحمد

تون�س الأ�صتاذ الدكتور محمد مزايل

العراق الأ�صتاذ الدكتور محمود اجلليلي

اجلزائر الأ�صتاذ الدكتور عبداحلميد املهري

املغرب الأ�صتاذ عبدالعزيز بنعبداهلل

1-5  التنظيم اإلداري للمجمع:
يتاألف املجمع من:

تر�صم  التي  العامة  الهيئة  وهو  املجمع:  مجلس   :1-5-1
املجمع  اأع�صاء  جميع  من  وتتاألف  املجمع،  �صيا�صة 

يف  الواردة  وال�صالحيات  املهام  وتتولى  العاملني، 

املجمع  ويوؤلف  هذا،  املجمع.  قانون  من   )9( املادة 

على  مل�صاعدته  اأع�صائه  من  وموؤقتة  دائمة  جلانًا 

القيام باأعماله. )انظر7-2 امللحق رقم 2(.

املجمع  اإدارة  يتولى  الذي  التنفيذي:  املكتب   :2-5-1
وع�صوية  الرئي�س  برئا�صة  اأعماله،  على  والإ�صراف 

نائب الرئي�س وثالثة اأع�صاء عاملني ينتخبهم جمل�س 

املجمع ملدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة، 

ويتولى املهام وال�صالحيات الواردة يف املادة )13( 

من قانون املجمع.

وينتخب املكتب من بني اأع�صائه نائبًا للرئي�س، ويعني 

بناًء  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  من  بقرار  العام  الأمني 

على تن�صيب الرئي�س.

1-5-3: األمانة العامة للمجمع: )انظر �س15 من هذا 
الكتاب(.

ت�صم  واملالية،  اإلدارية  املديريات  من  عدد   :4-5-1
 ،)3 رقم  امللحق   3-7 )انظر  املوظفني  من  عددًا 

ويندرج حتتها عدد من الأق�صام منها: 

أ.مكتبة املجمع:
عام  تاأ�صي�صه  منذ  الأردين  العربية  اللغة  جممع  عمل 

1976، ول يزال، على تطوير مكتبته وتزويدها باأحدث الكتب 

واملراجع والدوريات، انطالقًا من اإميانه باأهمية الدور الذي 

نتاج  ر�صد  ويف  املجمع،  اأه��داف  حتقيق  يف  املكتبة  به  تقوم 

احلركة الثقافية حيثما كانت، وو�صعه اأمام القارئ الأردين، 

لالإفادة منه يف الدر�س والتحليل والبحث.

وقد منت مكتبة املجمع منذ تاأ�صي�صها منوًا مطردًا، فبينما 

كان عدد مقتنياتها يف عام 1977م ل يتجاوز ب�صع مئات من 

الكتب وع�صرات من الدوريات، اأ�صبحت الآن ت�صم اأكرث من 

واحد وع�صرين األف جملد باللغة العربية، واأكرث من اأربعئمة  

بالإ�صافة  هذا  عنوانًا،  وخم�صني  ومئة  جارية  عربية  دوري��ة 

بلغات  والدوريات  الكتب  من  بها  ي�صتهان  ل  جمموعات  اإلى 

اأجنبية، وجمموعات اأخرى من الر�صائل اجلامعية والدوريات 

املجلدة.

تعنى  فهي  املتخ�ص�صة،  املكتبات  م��ن  املجمع  ومكتبة 

وباملعاجم  الإ�صالمي،  العربي  للرتاث  الأ�صيلة  بامل�صادر 

ما  بكل  تعنى  كما  ومناهجها،  مدار�صها  يف  املتنوعة  اللغوية 

دوري��ات  اأو  خا�صة  كتب  يف  تن�صر  لغوية  درا���ص��ات  من  يجد 

متخ�ص�صة.

وحتر�س مكتبة املجمع على اأن يفيد الباحثون والدار�صون 

رت قاعة هادئة  مما فيها من م�صادر ومراجع قيمة، ولذا وفرّ

ميكن للباحث الإفادة منها خالل اأوقات الدوام الر�صمي.

الباحثني مبا  تعريف  اأجل  املجمع، من  قامت مكتبة  وقد 

فيها من كتب ودوريات، باإ�صدار ن�صرة اإعالمية دورية ت�صجل 

من  اإليها  ي�صل  وما  كتب،  من  ر�صيدها  اإل��ى  ي�صاف  ما  كل 

بحوث ودرا�صات جديدة. وهي بهذه الن�صرة الإعالمية حتقق 
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هدفني اأ�صا�صيني:

اجلديدة،  والدوريات  والدرا�صات  الكتب  ر�صد  اأولهما: 

وتعريف اأع�صاء املجمع والعاملني فيه والباحثني بها.

وثانيهما: توثيق ال�صلة العلمية والثقافية باملجامع اللغوية 

الأردن  داخ��ل  املتخ�ص�صة  العلمية  وباملوؤ�ص�صات  الأخ���رى، 

وخارجه.

ب. وحدة الحاسوب:
ذي  حا�صوب  جهاز  لتاأ�صي�س  م�صروع  خطة  املجمع  قدم 

ومتويله،  دعمه  اأجل  من  التخطيط  وزارة  اإلى  عالية  كفاية 

ولقي امل�صروع ا�صتجابة ح�صنة من اجلهات امل�صوؤولة يف هذه 

للتنمية  الكويتي  ال�صندوق  موافقة  �صمنت   التي  ال���وزارة 

القت�صادية العربية على متويل هذا امل�صروع.

بالأجهزة  احلا�صوب  وحدة  تزويد  من  املجمع  وقد متكن 

والنظم الفنية الالزمة.

ومتَّ ذلك على مرحلتني: الأولى يف نهاية �صهر �صباط عام 

وتركيبه  اجلديد  احلا�صوب  نظام  توريد  مت  اإذ  )1989م(، 

يف موقعه املعد له يف املجمع، ح�صب املوا�صفات واملخططات 

الفنية التي اأعدت لذلك.

والثانية يف �صهر كانون الأول من العام نف�صه. وقد اأحيل 

هذه  عمل  فاعلية  ل��زي��ادة  متخ�ص�صة  �صركة  على  عطاء 

الوحدة، وا�صتكمال اأجهزتها، لكي تتمكن من تقدمي خدمات 

واملوؤ�ص�صات  الر�صمية،  وغري  الر�صمية  الدوائر  اإلى  متنوعة 

العلمية، والباحثني داخل الأردن وخارجه. 

ومل يكن يف اإمكان وحدة احلا�صوب اأن تقوم بعملها على 

وقد  اإلكرتونيًا.  اأر�صفة  نظام  تقتني  اأن  دون  الأكمل  الوجه 

النظام  ه��ذا  مكونات  على  احل�صول  م��ن  ال��وح��دة  متكنت 

مب�صاعدة من منظمة اليون�صكو وهي: 

1 ..)Server( اخلادم

2 ..)A3  Scannar( املا�صحة

3 .. )DMS Software( نظام اإدارة الوثائق

كما ح�صلت وحدة احلا�صوب على:. 4

5 .. )DEVELOP 3050 ID( اآلة ت�صوير وثائق من نوع

اأرب�����ع�����ة اأج�����ه�����زة ح���ا����ص���وب ���ص��خ�����ص��ي��ة م����ن ن���وع. 6

.)Fujstll Siemens(

وقد قامت اجلهات الفنية بت�صغيل هذا النظام واختباره، 

والتاأكد من �صالحه لتحقيق اأهداف املجمع، ومنها:

�صبل  وتوفري  م�صطلحات،  من  املجمع  يقره  ما  تخزين 

ا�صرتجاعها، لكي يفيد منها خباء امل�صطلحات والباحثون 

والدار�صون.

تت�صمن  الكتب،  )ببلوغرافية(  فهر�صة  ن��واة  تاأ�صي�س 

مقتنيات مكتبة جممع اللغة العربية الأردين، لتزويد اأع�صاء 

مبعلومات  وال��دار���ص��ني  والباحثني  فيه  والعاملني  املجمع 

تن�صر  التي  والأبحاث  املرتجمة،  العلمية  الكتب  عن  موثقة 

وعلم  اللغة  علوم  جمال  يف  املختلفة،  العلمية  الدوريات  يف 

امل�صطلح.

• حو�صبة اأعمال املجمع املالية والإدارية.	

• الإ�صهام يف اأعمال التحرير املختلفة يف املجمع.	

• بناء نواة بنك للم�صطلحات.	

التدريب
نظام  با�صتخدام  اخلا�صة  التفاقية  املجمع  وقع  اأن  بعد 

لبحوث  ال��دويل  املركز  مع  )مينيزي�س(  املعرب  املعلومات 

واملعلومات  التوثيق  مركز  ومع  كندا،  يف   )IDRC( التنمية 

التابع لالأمانة العامة جلامعة الدول العربية، ُعِقَدْت يف مقر 

ملوظفي  متخ�ص�صة  دورة  1989/3/18م،  بتاريخ  املجمع 

املجمع العاملني يف هذه الوحدة، للتدرب على النظام اجلديد، 

لالأمانة  التابع  واملعلومات  التوثيق  باإ�صراف خبري من مركز 

العامة جلامعة الدول العربية، وا�صتمرت ثالثة اأ�صابيع. وقد 
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ا�صتملت هذه الدورة على درا�صات نظرية، وتطبيقات عملية 

على ت�صميم قواعد البيانات، لالإفادة منها يف تنظيم اأعمال 

املجمع الإدارية وغريها. 

واأوفد املجمع موظفني اثنني من موظفي وحدة احلا�صوب 

على  ال��ت��درب  بغية  وخ��ارج��ي��ة،  محلية  تدريبية  دورات  يف 

والو�صائل  تتعلق بنظام احلا�صوب اجلديد،  جمالت مختلفة 

الكفيلة باإجناحه والإفادة منه باأف�صل الطرق، والطالع على 

بع�س اجلوانب الفنية املتعلقة بت�صغيله، وو�صع النظم وقواعد 

البيانات التي حتقق اأهداف املجمع.

و���ص��ارك اأح���د موظفي ه��ذه ال��وح��دة اأي�����ص��ًا يف امل��وؤمت��ر 

الرابع مل�صتخدمي نظام )مينيزي�س( الذي عقد يف موؤ�ص�صة 

عبداحلميد �صومان يف عمان خالل املدة الواقعة بني ال�صاد�س 

اأي�صًا  و�صارك  )1989م(،  عام  حزيران  �صهر  من  والثامن 

عمان  يف  املوؤمتر  هذا  بعد  عقدت  التي  املتقدمة  ال��دورة  يف 

نظام  جوانب  بع�س  لدرا�صة  وخ�ص�صت  اأ�صابيع،  ثالثة  ملدة 

املعلومات )مينيزي�س(.

اإلنجازات

ع نظام لتخزين امل�صطلحات يف احلا�صوب يتالءم مع  اأ. َو�صْ

املوا�صفات العاملية اخلا�صة بالعمل امل�صطلحي.

منذ  املجمع  اأق��ره��ا  التي  امل�صطلحات  جميع  تخزين  ب. 

تاأ�صي�صه عام 1976م.

ج. و�صع البجميات وقواعد البيانات، و�صيانتها، وتطويرها 

ح�صب احلاجة.

د. تطوير موقع املجمع على �صبكة املعلومات )الإنرتنت(.

ه�. ت�صميم قواعد البيانات والبامج احلا�صوبية.

و. ال�صف والإخراج والطباعة.

ز. اأر�صفة وثائق املجمع، اإذ اأ�صبح يف مقدور اجلهة الإدارية 

البحث اإلكرتونيًا عن اأي وثيقة من وثائق املجمع.

ح. �صيانة اأجهزة احلا�صوب و�صبكة املعلومات.

ج- إذاعة املجمع: 
ع   وقرّ وق��د  ب��ه.  خا�صة  اإذاع���ة  تاأ�صي�س  اإل��ى  املجمع  �صعى 

الدكتور  مع  املجمع  رئي�س  الكركي  خالد  الدكتور  الأ�صتاذ 

يف  اتفاقية  الأردن��ي��ة  الإع���الم  هيئة  رئي�س  القا�صي  اأجم��د 

ال��رتدد  على  واحل�صول  بالبث،  لل�صماح  2016/3/13م، 

املعني،  وعلى الرتاخي�س والأجهزة واملعدات الالزمة.

واألف جمل�س املجمع يف اجتماعه يوم الأحد 2016/3/20 

جلنة للنظر يف اأمور الإذاعة التي �صتبث با�صم املجمع، وو�صع 

ت�صورًا لبامج اإذاعية تخدم اللغة العربية، وترتقي بالذائقة 

قدرات  على  وتطلعهم  بالف�صيحة،  النا�س  وحتبب  الفنية، 

اللغة وكنوزها ومرونتها وغناها اللفظي والتعبريي، وتواكب 

من  اللجنة  تاألفت  وقد  والفنون.  والعلوم  الآداب  متطلبات 

الأ�صاتذة:

• الدكتور عبداملجيد ن�صري، مقررًا.	

• الدكتور اإبراهيم بدران.	

• الدكتور عبداحلميد الفالح.	

• الدكتور جعفر عبابنة.	

• الدكتور محمد حور.	

• الدكتور محمد ال�صعودي، الأمني العام للمجمع.	

ن الإذاعة يف وقت قريب اإن �صاء اهلل. و�صوف تد�صَّ
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1-5-5 الهيكل التنظيمي للمجمع:

الهيكل التنظيمي ملجمع اللغة العربية األردني 

رئي�ص �ملجمعجمل�ص �ملجمع

مكتب �لرئي�ص

�ملكتب

 �لتنفيذي

�لأمني �لعام

مديرية �ل�صوؤون 

�ملالية و�لإد�رية

ق�صم �ملحا�صبة

ق�صم �للو�زم و�مل�صرتيات

ق�صم �ملو�رد �لب�صرية

وحدة �لرقابة �لد�خلية

ق�صم �خلدمات �لإد�رية

مديرية �لإعالم

و�لن�صر و�لتوثيق

ق�صم �لإعالم

و�لعالقات �لعامة

ق�صم �لن�صر و�لتحرير

ق�صم �ملكتبة

مديرية �لتخطيط 

و�لدر��صات

ق�صم تكنولوجيا �ملعلومات

ق�صم �لدر��صات و�لأبحاث

ق�صم �ملتابعة و�لتن�صيق 

و�لتوثيق /�لأر�صفة
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الباب الثاني
الندوات والمؤتمرات
والمواسم الثقافية



2-1 مقدمة:
الأول:  عامة  يف  الأردين  العربية  اللغة  »جممع  كتيب  يف  جاء 

مواد  من  اخلام�صة  امل��ادة  يف   ،»)1977  /9/30  -1976  /10/  1(

تنظيم عمل املجمع وبيان اأهداف اإن�صائه، حتت عنوان: اأهداف املجمع 

وو�صائله لتحقيقها، ما يلي:

املادة 5: حتقيقًا للغايات املق�صودة من هذا القانون يقوم املجمع مبا 
يلي:

الدرا�صات والبحوث املتعلقة باللغة العربيرّة. اأ- 

امل�صابقات  واإج��راء  والن�صر،  والرتجمة  التاأليف  ت�صجيع  ب- 

لذلك، واإن�صاء مكتبة للمجمع.

ج-  ترجمة الروائع العامليرّة، ون�صر الكتب املرتجمة اإلى العربيَّة 

ومنها.

د-  عقد املوؤمترات اللغوية يف اململكة وخارجها واإقامة املوا�صم 

والندوات الثقافيرّة.

اللغة  يف  توحيدها  يتم  التي  اجلديدة  امل�صطلحات  ن�صر  ه�- 

اأجهزة  على  وتعميمها  الإع��الم،  و�صائل  مبختلف  العربية 

الدولة.

اللغة  جممع  )جملة  با�صم  تعرف  دوري���ة  جملة  اإ���ص��دار  و- 

العربية الأردين(.

الباب الثاني
الندوات والمؤتمرات والمواسم الثقافية
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اعتمدها،  التي  الو�صائل  ووفق  املجمع  لأهداف  وحتقيقًا 

وال��ل��غ��وي��ة،  العلمية  ال���ن���دوات  امل��ج��م��ع  رح���اب  يف  انطلقت 

يف  وبخا�صة  العربية،  اللغة  ب�صوؤون  املتخ�ص�صة  واملوؤمترات 

تدور  ثقافية،  موا�صم  �صنويًا  ُتْعَقد  و�صارت  التعريب،  جمال 

تعقد  و�صارت  ع��ام،  كل  يف  مو�صم  لكل  محدد  مو�صوع  على 

كذلك الندوات املتعددة، واملوؤمترات التي تخ�ص�س ملناق�صة 

ول  املجمع،  كان  وهكذا  اأكرثها!  وما  العربية،  اللغة  �صوؤون 

يزال، اإن �صاء اهلل �صوقًا علميرّة ثقافيرّة لغوية اجتماعية، يوؤمه 

املحا�صرات  من  ليفيدوا  وخارجه،  الأردن  داخل  من  النا�س 

والندوات التي تعقد فيه، ويلتقوا العلماء والأعالم من �صيوخ 

اللغة ورجال الرتبية والتعليم من اأقطار عربية �صتى، بل من 

غريها يف كثري من الأحيان.

املجمع،  تاأ�صي�س  على  عامًا  اأربعون  انق�صى  وقد  والآن، 

و�صع  اإلى  العاملون،  جمل�صه  واأع�صاء  املجمع،  رئي�س  توجه 

كتاب تذكاري لن�صر كل ما يتعلق باملجمع من اإجنازات واأعمال 

النا�س، ويف  املجمع يف حياة  اأثر  تبني  متعددة  ن�صاط  ووجوه 

م�صرية اللغة العربيرّة.

عن  بحديٍث  الكتاب،  ه��ذا  م��ن  الآت���ي  الق�صم  ويخت�س 

الندوات واملوؤمترات واملوا�صم الثقافية.

2-2  الندوات:
اإن َعْقَد الندوات من الو�صائل الأ�صا�صيَّة يف اأعمال املجمع، 

وقد ُعِقَد بع�صها يف اأثناء املوا�صم الثقافية التي �صرتد يف هذه 

لأنها  هنا  لإعادتها  داعيًا  اأجد  ول  ثالثًا.  بند:  حتت  املقالة 

التي وردت فيها.  الثقافية  املوا�صم  اأعمال  هناك من �صميم 

وقد بحثنا يف اأوراق املجمع وملفاته الكثرية، حتى نر�صد ما 

ندوات،  من  عامًا  اأربعني  خالل  م�صريته  يف  املجمع  يف  عقد 

واأ�صماء  منها  كل  مو�صوع  يلي  فيما  ن�صجل  اأولء  نحن  وها 

الذين �صاركوا فيها.

املنظمة  من  بدعوة  �لإلييكييرتونييييية(  )�حلا�صبات  نييدوة    -

العلمية  الإدارية، وقد عقدت يف اجلمعية  للعلوم  العربية 

�صعيدان،  اأحمد  الدكتور  املجمع  ومثل  عمان،  يف  امللكية 

وكانت يف الأيام م�ن 1 اإلى 7/13/ 1978.

-   ندوة )تعليم �للغة �لعربية خالل ربع �لقرن �لأخري( 

والعلمية  اللغوية  املجامع  لحت��اد  الرابعة  ال��ن��دوة  وه��ي 

والعربيرّة(، عقدت يف عمان من 10/31 اإلى 1978/11/3 

بدعوة من احتاد املجامع، وب�صيافة املجمع الأردين، وقد 

تف�صل جاللة املرحوم امللك احل�صني بن طالل بافتتاحها 

وعقدت  الأردنية،  اجلامعة  يف  الرفاعي  �صمري  مدرج  يف 

الأردن��ي��ة،  اجلامعة  يف  الجتماعات  قاعة  يف  جل�صاتها 

وا�صرتكت فيها وفود متثل الدول ال�صقيقة.

وقد عقدت من  �مل�صرتكة(  �لإعالمّية  )�لندوة  نييدوة     -

وزارة  املجمع مع  فيها  ا�صرتك  وقد  اإلى 4/3/ 1980،   1

الإعالم، وا�صتملت على �صت محا�صرات، وقد �صدرت يف 

كتاب بعنوان )محا�صرات الندوة الإعالميرّة(.

مقر  يف  عقدت  التي  �لعربية(  �للغة  )ميي�ييصييريف  نيييدوة    -

اللغة العربية يف ال�صهر اخلام�س من عام 1979،  جممع 

يف  معاهد  ممثلي  من  وعدد  م�صرفًا  �صتون  فيها  و�صارك 

وزارة الرتبية والتعليم.

اإلى   18 من  الرباط  يف  وعقدت  )�ملنهجيات(،  نييدوة    -

و�صع  اإلى  التو�صل  منها  الغر�س  وكان  /1981/2م.   20

وو�صعها،  العلمية  امل�صطلحات  لختيار  اأ�صا�صيرّة  مبادئ 

وَمثََّل الأردن فيها الدكتور اأحمد �صليم �صعيدان.

-     ندوة )�لتعريب ودوره يف دعم �لوجود �لعربي و�لوحدة 

العربية يف  الوحدة  درا�صات  بدعوة من مركز  �لعربية( 

اإلى 1981/11/26م،   23 تون�س من  بريوت، وعقدت يف 

خليفة.  عبدالكرمي  الدكتور  رئي�صه  فيها  املجمع  ��َل  وَم��ثَّ

وقدم فيها بحثًا عن موؤ�ص�صات التعريب يف الوطن العربي.

اإل��ى عقدها  ن��دوة دعا  �لعلمّية( وهي  نييدوة )�لييرمييوز     -

يف  وعقدت  القاهرة  يف  العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد 

عمان، يف مقر جممع اللغة العربية الأردين؛ من 27 اإلى 

1/29/ 1987، و�صاركت فيها وفود من الدول العربيرّة.
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بالتعاون  �لعربية( عقدت  �للغة  ندوة )�لزدو�جية يف    -

الأردنية،  واجلامعة  الأردين،  العربيرّة  اللغة  جممع  بني 

الندوة  ه��ذه  وق��ائ��ع  ���ص��درت  وق��د  املجمع.  وا�صت�صافها 

م�صتقل  كتاب  يف  فيها  األقيت  التي  والبحوث  وتو�صياتها 

ن�صر يف عام 1988. وهو من من�صورات املجمع وق�صم اللغة 

العربية يف اجلامعة الأردنية.

وق����د ع���ق���دت ه����ذه ال���ن���دوة ع��ل��ى م����دى ث���الث���ة اأي�����ام: 

يوم،  بواقع جل�صتني حافلتني كل  21و22و4/23/ 1987، 

باحثًا  كلها )15( خم�صة ع�صر  وقد حتدث يف اجلل�صات 

مخت�صًا يف �صوؤون اللغة العربية، ويعد الكتاب من املراجع 

ة يف هذا ال�صاأن. املهمرّ

�للغوية( عقدت يف اجلزائر  �لذخرية  ندوة )م�صروع   -

بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم خالل 

الدكتور  فيها  �صارك  وق��د   1991/6/4 اإل��ى   2 من  امل��دة 

عبدالكرمي خليفة، رئي�س املجمع.

ندوة )تطوير منهجية �مل�صطلح �لعربي وبحث �صبل   -

ن�صر �مل�صطلح و�إ�صاعته( عقدت يف جممع اللغة العربية 

الأردين؛ باقرتاح من مكتب تن�صيق التعريب بالرباط يف 

الأيام من 6 اإلى 1993/9/9.

نيييييدوة )طيييرييييق كييتييابيية �أ�يييصيييمييياء �لأحيييييييرف �لييعييربييّييية   -

الأم��رية  مركز  يف  عقدت  التي  �لالتينية(  بييالأحييرف 

ب�صمة للموؤمترات يف جامعة العلوم والتكنولوجيا يف تاريخ 

مندوبًا  ن�صري،  الدكتور عبداملجيد  وقدم   ،1995/4/22

عن املجمع، بحثًا يف هذه الندوة.

ندوة )در��صة م�صروعات معاجم موؤمتر�ت �لتعريب   -

�لتا�صع(، التي عقدت يف املجمع التون�صي للعلوم والآداب 

تن�صيق  مكتب  م��ن  بتنظيم  احل��ك��م��ة(،  )بيت  وال��ف��ن��ون 

التعريب يف الرباط، يف املدة الواقعة بني 4و1995/12/8 

ومثل املجمع يف هذه الندوة الدكتور عادل محا�صنة، عميد 

كلية العلوم يف اجلامعة الأردنية اآن ذاك.

التي  �لإ�صالمي(  �لرت�ث  ندوة )�ملحافظة على كنوز   -

عقدت يف عمان يومي من 25 اإلى 1996/9/26.

الرابعة يف  الندوة  �مل�صلمني( وهي  نييدوة )�حلييو�ر بني   -

هذه ال�صل�صلة عقدت يف لندن بدعوة من موؤ�ص�صة الإمام 

الأوق���اف  )اأه��م��ي��ة  وك��ان مو�صوعها  اخل��وئ��ي اخل��ريي��ة، 

الإ�صالمية يف عامل اليوم(.

نيييييدوة ) مييعييجييم �لييبيييييولييوجيييييا يف  عيييليييوم �لأحييييييياء   -

و�لزر�عة(. وعقدت يف مقر جممع اللغة العربية بدم�صق 

خالل املدة من 2 اإلى 1996/12/3. وقد مثل املجمع يف 

هذه الندوة الدكتور حميد احلاج، الذي عهد اإليه املجمع 

من َقْبُل بدرا�صة املعجم وتقدمي تقرير مف�صل عنه.

الرباط  التي عقدت يف  �مل�صلمني(  نييدوة )�حلييو�ر بني   -

خالل املدة بني 20و1997/10/22 حتت عنوان )حقوق 

الإن�صان يف الإ�صالم بني اخل�صو�صية والعامليرّة(، ب�صيافة 

املنظمة الإ�صالميرّة للرتبية والعلوم والثقافة و�صارك فيها 

من  بدعوة  املجمع،  با�صم  خليفة،  عبدالكرمي  الدكتور 

للمجمع  الأعلى  الرئي�س  طالل  بن  احل�صن  الأم��ري  �صمو 

امللكي لبحوث احل�صارة الإ�صالميرّة )موؤ�ص�صة اآل البيت(. 

واألقى الدكتور خليفة يف هذه الندوة بحثَا بعنوان )حقوق 

الإن�صان يف العدالة الجتماعية يف الإ�صالم(.

�لوطن  يف  �ملعلومات  وميير�كييز  �ملكتبات  )�إد�رة  نييدوة   -

�لعربي( التي اأقيمت يف املركز الثقايف امللكي يف املدة بني 

10و1997/12/11، بدعوة من جمعية املكتبات الأردنية 

بالتعاون مع اجلمعيرّة العراقية للمكتبات واملعلومات، وقد 

مثل املجمع فيها اأمني املكتبة.

�لتعريب  مييوؤمتيير  معاجم  م�صروعات  )در��ييصيية  نييدوة   -

�لعا�صر( وقد عقدت هذه الندوة بدعوة من مكتب تن�صيق 

التعريب، وب�صيافة جممع اللغة العربية بالقاهرة يف املدة 

بني 3 و1998/11/7.

نيييدوة مييركييز �لييدر��ييصييات �لإ�ييصييالمييّييية يف ليينييدن بدعوة   -

بكلية  املركز  هذا  مدير  عبداحلليم  محمد  الدكتور  من 



63

الدرا�صات ال�صرقية الإفريقية بجامعة لندن. وقد عقدت 

رئي�س  فيها  وقدم  18و1999/10/19،  يومي  بني  الندوة 

مفهوم  ع��ن  بحثًا  خليفة  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور  املجمع 

)احلكمة( يف الآيات القراآنية، وح�صر اأي�صًا اجتماع هيئة 

املركز،  ي�صدرها  التي  القراآنية  الدرا�صات  حترير جملة 

وقد اختري ع�صوًا يف هيئة حتريرها.

ندوة )�إقر�ر منهجية موحدة لو�صع �مل�صطلح �لعلمي   -

دم�صق  يف  وعقدت  و�إ�صاعته(  توحيده  و�صبل  �لعربي 

جممع  ع�صو  فيها  و�صارك   1999/10/28 اإل��ى   25 من 

ال�صروجية،  �صيخ  اأحمد  الدكتور  الأردين  العربية  اللغة 

وقدم بحثًا بعنوان )�صبل توحيد امل�صطلح العلمي العربي 

وم�صكالته واأثره يف تي�صري عملية التعريب واإعاقته(. 

وطموحات  �لو�قع  �صر�وة  بني   ،2000 )�لقد�ص  نييدوة   -

�مل�صتقبل( التي عقدتها جلنة يوم القد�س يف املدة من 2 اإلى 

2000/10/4 يف جممع اللغة العربية الأردين بعمان.

ندوة )�ملعجم �لعربي �ملوحد لألفاظ �حلياة �لعامة   -

اللغة  جممع  مقر  يف  عقدت  التي  �لأردين(  �مل�صروع   –
العربية بدم�صق يف املدة من 22 اإلى 2001/10/25، وقد 

�صارك رئي�س املجمع يف هذه الندوة ببحث عنوانه )املعجم 

يف  �صارك  كما  العامة(،  احلياة  لألفاظ  املوحد  العربي 

)يف  عنوانه:  ببحث  عمايرة  اإ�صماعيل  الدكتور  الندوة 

�صبيل معجم تاريخي، محاولة يف التاأ�صيل(.

�حلو�صبة  �لييعييربييّييية يف ع�صر  �لييلييغيية  )قيي�ييصييايييا  نيييدوة   -

و�لعوملة( وقد عقدت برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين 

من           الأردين  العربية  اللغة  جممع  مقر  يف  احل�صني  اب��ن 

اللغوية  املجامع  احتاد  من  بدعوة  16اإل���ى2002/9/19، 

العلمية بالقاهرة.

التي  �لن�ص(  وكّتاب  و�لإعيييالم  �لعربية  )�للغة  نييدوة   -

م�صرتكة  وكانت  2005/9/13م،  الثالثاء  ي��وم  عقدت 

العربي، وعقدت برعاية �صمو  الفكر  بني املجمع ومنتدى 

العربي،  الفكر  منتدى  رئي�س  طالل،  بن  احل�صن  الأم��ري 

الذي األقى كلمة فيها.

نيييدوة )�ملييحييتييوى �لييرقييمييي: �لييو�قييع و�لآفيييياق و�آليييييات   -

2005/2/10م،  يف  تون�س  يف  عقدت  التي  �لييتييطييوييير( 

بدعوة من النادي العربي للمعلومات.

2-3 املؤتمرات:
عام  تاأ�صي�صه يف  منذ  الأردين،  العربيرّة  اللغة  كان جممع 

والندوات  املوؤمترات  معظم  يف  حا�صرًا  الآن،  حتى  1976م 

يف  اأو  ع��م��ان،  يف  مقره  يف  عقدت  التي  الثقافية  وامل��وا���ص��م 

املوؤ�ص�صات الأخرى يف اأقطار الأمة العربية على امتدادها.

ترتيبًا  مرتبة  امل��وؤمت��رات،  تلك  لكل  عر�س  يلي  وفيما 

تاريخيًا، وذكر لأ�صماء من �صاركوا فيها، وت�صجيل ملو�صوعاتها 

األقيت  التي  البحوث  اأو  املحا�صرات  بع�س  وعناوين  العامة، 

فيها.

�لعربي(  �لوطن  �لعايل يف  �لتعليم  )تعريب  موؤمتر   -

 ،1978/3/ 7 اإل��ى   4 امل��دة من  بغداد يف  ال��ذي عقد يف 

ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س املجمع، 

�صعيدان،  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  امل��رح��وم��ان  املجمع  وع�صوا 

والدكتور محمود اإبراهيم.

موؤمتر جممع �للغة �لعربية يف �لقاهرة يف دورته الرابعة   -

اإل��ى 3/27/ 1978،  امل��دة من 13  ال��ذي عقد يف  والأرب��ع��ني 

ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة، وع�صو املجمع 

املرحوم ال�صيخ اإبراهيم القطان.

مييوؤمتيير جمييمييع �لييلييغيية �لييعييربييييية يف �لييقيياهييرة يف دورت��ه   -

اخلام�صة والأربعني الذي عقد ما بني2/26 و1979/3/12. 

وح�صره  خليفة،  عبدالكرمي  الدكتور  فيه  املجمع  ومثل 

اأي�صًا املرحومان ال�صيخ اإبراهيم القطان، والدكتور نا�صر 

الدين الأ�صد.

موؤمتر �لتعريب �لر�بع، الذي عقد يف طنجة باملغرب   -

عام 1981، ومثل املجمع فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة، 
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كذلك  وح�صره  للموؤمتر،  رئي�صًا  امل�صاركون  انتخبه  وقد 

رئي�صًا  انتخب  الذي  اإبراهيم،  محمود  الدكتور  املرحوم 

للجنة م�صطلحات التجارة.

من  املجمع  يف  عقد  الذي  �خلام�ص،  �لتعريب  موؤمتر   -

21 اإلى 1985/9/25. و�صارك فيه عدد من وفود الدول 

ال�صعودية،  اجلزائر،  تون�س،  البحرين،  الأردن،  العربيرّة: 

قطر،  فل�صطني،  ُع��م��ان،  ال��ع��راق،  ���ص��وري��ة،  ال�����ص��ودان، 

فيه  �صاركت  كما  اليمن.  املغرب،  م�صر،  ليبيا،  الكويت، 

عن  و�صدرت  الدوليرّة،  والهيئات  املنظمات  بع�س  وف��ود 

املوؤمتر تو�صيات قيمة.

الرباط يف  �ل�صاد�ص، وعقد يف مدينة  �لتعريب  موؤمتر   -

مكتب تن�صيق التعريب من 26 اإلى1988/9/30، و�صارك 

فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة. 

موؤمتر جممع �للغة �لعربّية يف �لقاهرة، عام 1988،   -

والنحو يف  بعنوان: )اللغة  بحثًا  فيه  املجمع  رئي�س  واألقى 

فكر الفارابي الفيل�صوف(. 

موؤمتر جممع �للغة �لعربية يف �لقاهرة، عام 1990،   -

عنوانه:  بحثًا  خليفة  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور  فيه  واأل��ق��ى 

)املخت�صرات وطريقة اأدائها باللغة العربيرّة(.

موؤمتر: )تعريب �لطب يف �لوطن �لعربي( وعقد يف   -

البحرين بدعوة من جمعية الأطباء البحرينية يف ال�صهر 

الثاين من عام 1993، وقد مثل املجمع فيه الدكتور اأكرم 

الدجاين برت�صيح من املجمع.

موؤمتر جممع �للغة �لعربية يف �لقاهرة يف عام 1993،   -

وفيه األقى الدكتور عبدالكرمي خليفة بحثًا عنوانه:) منهج 

اأبي ذر اخل�صني يف تف�صري غريب ال�صرية ( .

مييوؤمتيير جمييمييع �لييلييغيية �لييعييربييييية يف �لييقيياهييرة، ال��ذي   -

األقى  وفيه  و1955/4/10.   3/27 بني  امل��دة  يف  عقد 

)امل�صطلحات  عنوانه  بحثًا  خليفة  عبدالكرمي  الدكتور 

طلب  يف  الرتبة  )نهاية  كتاب  يف  والعلميرّة  احل�صارية 

ْيزري(. احل�صبة، لل�صرّ

الذي عقد  �لقاهرة،  �لعربية يف  �للغة  موؤمتر جممع   -

عبدالكرمي  الدكتور  فيه  وقدم  و1996/4/1   3/18 بني 

خليفة بحثًا بعنوان: )الأردن وفل�صطني عند اجلغرافيني 

والرحالة العرب: املقد�صي وابن جبري وابن بطوطة(.

الذي عقد  �لقاهرة،  �لعربية يف  �للغة  موؤمتر جممع   -

م الدكتور عبدالكرمي  يف املدة بني 17و1997/3/31، وقدرّ

خليفة فيه بحثًا بعنوان: )اللغة العربيرّة والإبداع الفكري 

والعلمي يف الع�صر احلديث(.

الذي عقد  �لقاهرة،  �لعربية يف  �للغة  موؤمتر جممع   -

الدكتور  فيه  األقى  وقد  املدة ما بني 9و1998/3/23،  يف 

األفاظ  عبدالكرمي خلفية بحثًا عنوانه: )املعجم العربي: 

احل�صارة يف الع�صر احلديث(.

موؤمتر �لتعريب �لثامن و�لتا�صع، وهو موؤمتر مزدوج   -

عقد يف الرباط يف الأيام من 4 اإلى 1998/5/8، و�صارك 

فيه الأ�صتاذ رئي�س املجمع بدعوة من املدير العام للمنظمة 

العربيرّة للرتبية والثقافة والعلوم.

مييييوؤمتيييير جميييميييع �ليييليييغييية �ليييعيييربييييييية يف �ليييقييياهيييرة يف   -

 8 ب��ني  امل���دة  يف  عقد  ال���ذي  وال�صتني  اخلام�صة  دورت���ه 

و1999/3/22، وقدم الأ�صتاذ رئي�س املجمع فيه بحثًا عن 

الف�صحى والعامية.

مييييوؤمتيييير جميييميييع �ليييليييغييية �ليييعيييربييييييية يف �ليييقييياهيييرة يف   -

دورت����ه ال�����ص��اد���ص��ة وال�����ص��ت��ني ال���ذي ع��ق��د يف امل���دة بني 

3و2000/4/17م، وقدم فيه الأ�صتاذ رئي�س املجمع بحثًا 

العربيرّة.  والإذاع��ات  التلفاز  يف  والعاميرّة  الف�صحى  حول 

العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد  جل�صات  ذل��ك  تبع  وق��د 

العربيرّة التي عقدت يف مقر جممع اللغة العربيرّة بالقاهرة 

يومي الثالثاء والأربعاء 18و2000/4/19م. ومن اجلدير 

تلي  كانت  املجامع  احتاد  جمل�س  اجتماعات  اأن  بالذكر 

دائمًا اجتماعات موؤمتر املجمع ال�صنوية.
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دورت��ه  يف  �لقاهرة  يف  �لعربية  �للغة  جممع  مييوؤمتيير   -

اإلى   3/19 من  املدة  خالل  عقد  الذي  وال�صتني  ال�صابعة 

بحثًا  فيه  خليفة  عبدالكرمي  الدكتور  وقدم   ،2001/4/2

احل��ادي  ال��ق��رن  م���دارج  على  العربيرّة  )ق�صايا  بعنوان 

املجامع  احت��اد  جل�صات  املوؤمتر  هذا  وتال  والع�صرين(، 

اللغوية العلمية العربية يف يومي 3و2001/4/4م.

دورت��ه  يف  �لقاهرة  يف  �لعربية  �للغة  جممع  مييوؤمتيير   -

)التاأثري  ال��ع��ام  مو�صوعه  ك��ان  ال��ذي  وال�صتني  الثامنة 

خالل  وعقد  والأجنبية(،  العربية  الثقافات  بني  املتبادل 

األقى  وق��د   ، 2002/4/8م  و   3/25 ب��ني  الواقعة  امل��دة 

الأ�صتاذ رئي�س املجمع يف هذا املوؤمتر بحثًا بعنوان : )اللغة 

ابن  فكر  عن  التعبري  يف  العلمية  وامل�صطلحات  العربية 

الهيثم(. 

�لعوملة(، عقد  �أمييام حتديات  �لعربّية  )�للغة  موؤمتر   -

الإ�صالميرّة  للدرا�صات  بدعوة من معهد الدعوة اجلامعي 

مثل  وق��د  اإل��ى 2002/4/9،   8 امل��دة من  ب��ريوت، يف  يف 

جممع اللغة العربيرّة الأردين يف هذا املوؤمتر كل من: 

عنوانه:  ببحث  الكيالين،  زيد  اإبراهيم  الدكتور  املرحوم   

والدكتور  ال��ك��رمي(.  ال��ق��راآن  ظ��الل  يف  واللغة  )ال��ه��وي��ة 

الى  )ال��دع��وة   : عنوانه  ببحث  عبداملهدي،  عبداجلليل 

تر�صيخ اللهجات العامية يف امليزان(.

يف  دم�صق،  يف  عقد  ال��ذي  �لعا�صر،  �لتعريب  مييوؤمتيير   -

املوؤمتر  مو�صوع  وك��ان  20و2002/7/25م.  ب��ني  امل��دة 

الأ�صتاذ  فيه  م  قدرّ وقد  العايل(،  التعليم  تعريب  )ق�صايا 

و�صيا�صة  امل�صطلح  )وح��دة  عنوانه:  بحثًا  املجمع  رئي�س 

التعريب(.

��ة،  الإل��ك��رتون��يرّ للتجارة  الأول  امل��وؤمت��ر  �إبيييييد�ع،  مييوؤمتيير   -

بني  املدة  يف  عمان  �صناعة  غرفة  من  بدعوة  عقد  الذي 

امللك  اجلاللة  �صاحب  برعاية  اإل����ى2002/2/20م.   19

عبداهلل الثاين ابن احل�صني، وحمل املوؤمتر �صعار )تطوير 

هذا  يف  املجمع  ومثل  الرقمي(،  لالقت�صاد  جديدة  بيئة 

املوؤمتر ال�صيد ر�صا الهريف، م�صوؤول ق�صم احلا�صوب ف�ي 

املجمع. 

�ملوؤمتر �ل�صنوي �لثاين ملجمع �للغة �لعربية بدم�صق،   -

وك��ان  20و2003/10/23م،  ب��ني  امل���دة  يف  عقد  ال���ذي 

مو�صوعه: )اللغة العربية يف مواجهة املخاطر(، و�صارك 

)عاملية  عنوانه:  بحثًا  واألقى  املجمع،  رئي�س  الأ�صتاذ  فيه 

اللغة العربية ومكانتها بني لغات العامل(.

مييييوؤمتيييير جميييميييع �ليييليييغييية �ليييعيييربييييييية يف �ليييقييياهيييرة يف   -

دورت������ه ال����واح����دة وال�����ص��ب��ع��ني، وع���ق���د يف امل�����دة بني 

واللغة  )الثقافة  مو�صوعه:  وكان  3/21و2004/4/5م، 

املجمع  رئي�س  الأ�صتاذ  وقدم  العوملة(.  العربية يف ع�صر 

فيه بحثًا بعنوان )اللغة العربية لغة املعمورة الفا�صلة يف 

القرن احلادي والع�صرين( . 

�ملوؤمتر �لر�بع ملجمع �للغة �لعربية بدم�صق الذي عقد   -

)اللغة  مو�صوعه  14و2005/11/17وك�����ان  بني  امل��دة  يف 

العربية واملجتمع(.وقد �صارك فيه الأ�صتاذ رئي�س املجمع 

املجتمع(.  يف  العربية  اللغة  جممع  )دور  عنوانه:  ببحث 

اإذ  مدمج،  قر�س  على  دم�صق  ال��ى  الرئي�س  اأر�صله  وق��د 

حالت ظروف طارئة دون �صفر الرئي�س اإلى املوؤمتر .

الذي  �ملوؤمتر �خلام�ص ملجمع �للغة �لعربية بدم�صق   -

عنوانه:  وك��ان  20و2006/11/22م،  بني  امل��دة  يف  عقد 

الأ�صتاذ  فيه  �صارك  وق��د  العوملة(.  ع�صر  يف  )العربية 

رئي�س املجمع ببحث عنوانه: )جممع اللغة العربيرّة املوحد، 

وجمتمع املعرفة  يف القرن احلادي والع�صرين(.

�لعرب،  ل�صان  �لثالث ع�صر جلمعية  �لدويل  �ملوؤمتر   -

7و2006/11/9م،  بني   امل��دة  يف  القاهرة  يف  عقد  وقد 

كرمته  حيث  خليفة،  عبدالكرمي  الدكتور  فيه  و���ص��ارك 

اللغة  خدمة  يف  بذلها  التي  جلهوده  العرب  ل�صان  جمعية 

العربية.
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للفكر  �ملييلييكييّييية  �لييبيييييت  �آل  ملييوؤ�ييصيي�ييصيية  �ليييعيييام  �مليييوؤمتييير   -

ب��ني  امل������دة  �لإ�يييييصيييييالميييييي، وق�����د ع���ق���د يف ع���م���ان يف 

4و2007/9/7م، و�صارك فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة 

رئي�س املجمع.

ميييوؤمتييير �لييتييعييريييب �حلييييييادي عيي�ييصيير، ال����ذي ع��ق��د يف   -

بني امل���دة  يف  الأردين،  ��ة  ال��ع��رب��يرّ ال��ل��غ��ة  جم��م��ع  رح���اب 

عبداهلل  امللك  جاللة  برعاية  2008م،  12و10/16/ 

الثاين ابن احل�صني، وبدعوة من املنظمة العربيرّة للرتبية 

يف  املعلومات  »تقانة  مو�صوعه:  وكان  والعلوم.  والثقافة 

الأي��ام  يف  وع��ق��دت  ال��ع��رب��ي«،  العلمي  امل�صطلح  خدمة 

وعر�صت يف  متوالية،  جل�صات  ع�صر  للموؤمتر  املخ�ص�صة 

الأخرية منها تقارير اللجان املتخ�ص�صة.

ويف التقرير ال�صنوي الثاين والثالثني ملجمع اللغة العربية 

امل��وؤمت��ر  ه��ذا  لأع��م��ال  واف  تف�صيل  2008م  الأردين 

وتو�صياته.

�ملوؤمتر �ل�صنوي �ل�صابع ملجمع �للغة �لعربية بدم�صق   -

وك��ان  2008/12/20م،  18و  ب��ني  امل��دة  يف  عقد  ال��ذي 

رئي�س  الأ�صتاذ  فيه  وق��دم  اللغوي(،  )التجديد  محوره: 

رائد  الإ�صبيلي  الزبيدي  بكر  )اأب��و  عنوانه:  بحثًا  املجمع 

تي�صري العربيَّة(.

دورته  يف  �لقاهرة،  يف  �لعربية  �للغة  جممع  موؤمتر   -

6و2009/4/20م،  بني  عقد  الذي  وال�صبعني،  اخلام�صة 

بحثًا  فيه  واأل��ق��ى  املجمع،  رئي�س  الأ���ص��ت��اذ  فيه  و���ص��ارك 

قراءة  وتعلمها  العربيرّة  اللغة  تعليم  يف  )تاأمالت  بعنوان: 

وكتابة(.

�ملوؤمتر �ل�صنوي �لثامن ملجمع �للغة �لعربية بدم�صق،   -

الذي عقد يف املدة بني 9و2009/11/13م، وكان محوره: 

)نحو روؤية معا�صرة للرتاث(. وقدم الدكتور عبدالكرمي 

فل�صفة  يف  )ر�صالة  عنوانه:  بحثًا،  املوؤمتر  هذا  يف  خليفة 

الأخالق: الأخالق وال�صري يف مداواة النفو�س لالإمام ابن 

حزم: 384ه�-456ه�(.

دورت��ه  يف  �لقاهرة  يف  �لعربية  �للغة  جممع  مييوؤمتيير   -

3/22و2010/4/4م،  بني  عقد  الذي  ال�صبعني،  ال�صابعة 

وقدم فيه الدكتور عبدالكرمي خليفة، بحثًا بعنوان: )من 

اجتماع جمل�س  ثم ح�صر  املعا�صر(،  الإعالم  لغة  مزالق 

هذا  تبع  ال��ذي  العربية  العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد 

املوؤمتر.

�مليييوؤمتييير �ليي�ييصيينييوي �لييتييا�ييصييع ملييجييمييع �لييلييغيية �لييعييربييييية   -

وكان  11/28و2010/12/1م،  بني  عقد  الذي  بدم�صق، 

محوره )الكتابة العلمية باللغة العربيرّة(، وقد �صارك فيه 

من املجمع الأردين الدكتور اأحمد �صيخ ال�صروجيرّة، واألقى 

بحثًا بعنوان: )الكتاب املرجع املوؤلف واملرتجم(.

دورت��ه  يف  �لقاهرة  يف  �لعربية  �للغة  جممع  مييوؤمتيير   -

وك��ان  3/22و2004/4/5  ب��ني  عقد  ال���ذي  ال�صبعني، 

املو�صوع الرئي�صي لهذا املوؤمتر: )التنمية اللغوية(، وقدم 

)املجامع  بعنوان:  بحثًا  فيه  خليفة  عبدالكرمي  الدكتور 

اللغوية العلمية العربية وق�صية التنمية اللغوية(.

بدم�صق  �لعربية  �للغة  ملجمع  ع�صر  �لثالث  �ملوؤمتر   -

وكان   ،2004/11/12 اإل��ى   10 من  امل��دة  يف  عقد  ال��ذي 

مو�صوعه )ق�صايا امل�صطلح العربي(. 

دورت��ه  يف  �لقاهرة  يف  �لعربّية  �للغة  جممع  مييوؤمتيير   -

2و2011/5/16م  بني  املدة  وعقد يف  وال�صبعني،  الثامنة 

و�صارك فيه رئي�س املجمع الدكتور خليفة ببحث عنوانه: 

ن�صف  على مدى  العربي  الوطن  التعريب يف  )موؤمترات 

قرن )1961- 2011م(. وتبع هذا املوؤمتر اجتماع احتاد 

املجامع بني 17و2011/5/19م.

والرتجمة  اللغات  كلية  اأقامته  ال��ذي  �لعلمي  �مللتقى   -

يف  ال�صعودية،  الأمنية  للعلوم  العربيرّة  نايف  جامعة  يف 

2014/11/9م، وكان محوره: )دور التعليم والإعالم يف 

حتقيق اأمن اللغة العربيرّة(. وقد مثل املجمع فيه الدكتور 

عبداللطيف عربيات.
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2-4 املواسم الثقافية:
تاريخها وموضاعاتها:

بد�أ �ملجمع مو��صمه �لثقافّية عام 1983م بعد عام من �نتقاله �إلى مقره �لد�ئم، وقد و�صع جمل�ص �ملجمع عدة 

�أهد�ف لعقد هذه �ملو��صم �لثقافّية مرة و�حدٍة كل عام؛ و�أوجز هذه �لأهد�ف بعبارة جامعة جاء فيها �أن �ملجمع 

يهدف من هذه �ملو��صم �إلى خدمة �للغة �لعربّية، ودر��صة ما تو�جهه من م�صكالت وحتديات يف �لع�صر �حلا�صر، 

و�إيجاد �حللول �لناجعة لها، و�لعمل على تي�صري تعليمها وتعّلمها و�لرقّي باأ�صاليب تدري�صها، و�ل�صتعانة بالو�صائل 

�حلديثة لتعزيز �ملهار�ت �للغوية لدى �أبنائها، فيما يكتبون ويقروؤون ويتحدثون ويتعاملون، يف منا�صط حياتهم 

�لوظيفّية و�لثقافّية و�لأدبّية و�لعلمّية و�لتعليمّية.

املوسم  الثقايف األول عام 1983م
موضوعه: العمل املجمعي	 

��صتمل �ملو�صم �لثقايف �لأول على ندوتني، و�صبع محا�صر�ت، كما ياأتي:

أواًل: الندوة األوىل: جتربة جممع اللغة العربيرّة الأردين يف تعريب التعليم العلمي اجلامعي.
و�صارك فيها: �لدكتور عبد�لكرمي خليفة، و�لدكتور ��صحق �لفرحان، و�لدكتور همام  غ�صيب.

�ملحا�صرة �لأولى: م�صاركة املغرب يف احل�صارة الإ�صالميرّة، لالأ�صتاذ عبداهلل كنون من املغرب.  -

�ملحا�صرة �لثانية: ت�صنيف العلوم عند العرب، للدكتور اإح�صان عبا�س.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: جتربتي مع الرتاث العربي، لالأ�صتاذ عبدال�صالم هارون.  -

املحا�صرة الرابعة: املعجم العربي والتعريب، لالأ�صتاذ ح�صن الكرمي.  -

ثانيًا: الندوة الثانية: اللغة العربية يف مواكبة النه�صة احلديثة .
و�صارك فيها كل من :�لدكتور نا�صر �لدين �لأ�صد، و�لأ�صتاذ عبد�لرحمن ب�صناق، و�لدكتور محمود 

�إبر�هيم.

�ملحا�صرة �خلام�صة: جمتمعنا واحل�صارة املعا�صرة، لل�صيخ اإبراهيم القطان.   -

-  �ملحا�صرة �ل�صاد�صة: املعاجم العربية القدمية، للدكتور ابراهيم ال�صامرائي.

-  �ملحا�صرة �ل�صابعة: حول املعجم العربي احلديث، لالأ�صتاذ اأحمد �صفيق اخلطيب .



املوسم الثقايف الثاني عام 1984م68
موضوعه: التعريب وتيسري النحو.	 

وقد �ألقيت فيه �أربع محا�صر�ت، وعقدت ندوة و�حدة، كما ياأتي:

�ملحا�صرة �لأولى: جتارب يف التعريب، للدكتور محمود اجلليلي.  -

�ملحا�صرة �لثانية: محاولت تي�صري النحو التعليمي قدميًا وحديثًا، للدكتور �صوقي �صيف.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: تعريب العلوم الطبيرّة، للدكتور محمد هيثم اخلياط.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: تكنولوجيا اللغة و الرتاث العربي اللغوي الأ�صيل، للدكتور عبدالرحمن احلاج �صالح.  -

ندوة هذ� �ملو�صم: دور املجامع اللغوية يف احلياة العلمية والعربية املعا�صرة:  -

 �صارك فيها كل من: �لدكتور عبد�لكرمي خليفة، و�لدكتور ��صحق �لفرحان، و�لدكتور محمد �أحمد 

�صليمان.

املوسم الثقايف الثالث عام 1985م

موضوعه: الرتاث العربي اإلسالمي العلمي والفني.	 
وقد �ألقيت فيه �أربع محا�صر�ت، وعقدت ندوة و�حدة، وفق �لتف�صيل �لآتي:

�ملحا�صرة �لأولى: علم الفلك عند العرب، للدكتور عبدالرحيم بدر.  -

�ملحا�صرة �لثانية: العمارة الإ�صالمية وتخطيط املدن، للمهند�س الدكتور رزق �صعبان.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: الريا�صيات عند العرب، للمرحوم الدكتور اأحمد �صعيدان.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة:  بني العبادي والرازي يف تاريخ تراث العلوم الطبية وم�صطلحاتها، للدكتور �صامي خلف   -

حمارنه 

ندوة هذ� �ملو�صم : دور الرتاث العربي يف نه�صتنا احلديثه :  -

�لعربي،  �لعلمي  �ليييرت�ث  حييول  تعقيب  بعنو�ن:  بكلمه  خليفة،  عبد�لكرمي  �لدكتور  فيها  و�ييصييارك 

�لدكتور  و�ملرحوم  �لعربي،  تر�ثنا  من  ع�صريه  درو�ييص  عنو�نها:  بكلمة  ن�صري  عبد�ملجيد  و�لدكتور 

عادل جر�ر بكلمة عنو�نها: من وحي �لرت�ث �لعلمي �لعربي.
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املوسم الثقايف الرابع  عام 1986م
موضوعه : تعريب العلوم التطبيقية واالنسانية	 

�ألقيت يف هذ� �ملو�صم ثالث محا�صر�ت، وعقدت ندوتان، وفيما يلي بيان مو�صوعاتها و�أ�صماء من حتدث 

يف كل منها:

�ملحا�صرة �لأولى: دور احلا�صوب يف تعريب العلوم، للدكتور محمود مختار.  -

�ملحا�صرة �لثانيه: الرتكيب والأن�صاب يف علم الفالحه عند العرب، للدكتور محمد زهري البابا.  -

�لندوة �لأولى: تعريب علم الزراعة يف الوطن العربي بني الواقع والتطلع.   -

�أد�ر �لندوة: �لأ�صتاذ رئي�ص �ملجمع، وحتدث فيها كل من: �لدكتور عبد�للطيف عربيات، و�لدكتور 

�صليمان عربيات، و�لدكتور محمد علي حمي�ص، و�لدكتور عبد�هلل جر�د�ت.

�ملحا�صرة �لثالثة: دور ع�صو هيئة التدري�س يف تعريب التعليم العلمي اجلامعي، للدكتور اإح�صان عبا�س .   -

�لندوة �لثانية: تعريب العلوم الإن�صانية يف اجلامعات العربية.  -

�أد�رها �لدكتور عبد�لكرمي خليفة، رئي�ص �ملجمع، وحتدث فيها كل من: �لدكتور محمود �إبر�هيم، 

و�لدكتور محمد �صقر، و�لدكتور �إبر�هيم زيد �لكيالين، و�لدكتور عمر �ل�صيخ .

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

ومناهج البحث فيها 
وقد ��صتمل على �أربع محا�صر�ت وندوة و�حدة، وفق �لتف�صيل �لآتي: 

�ملحا�صرة �لأولى: التقنيات احلديثة واللغة العربية، لالأ�صتاذ ظافر ال�صواف.  -

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية يف مواجهة اللغات الأجنبية،  لالأ�صتاذ اأنور اجلندي.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: امل�صايف والتمري�س يف الرتاث الطبي الإ�صالمي، للدكتور اأكرم الدجاين.  -

-  �ملحا�صرة �لر�بعة: كتابة التاريخ عند العرب،املنهج والفكر، للدكتور عبدالعزيز الدوري.

ندوة هذ� �ملو�صم: دور و�صائل الإعالم يف اإ�صاعة اللغة العربية الف�صيحة   -

 �أد�رها �لدكتور محمود �إبر�هيم، و�صارك فيها �لأ�صتاذ �أحمد �لعناين. 
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املوسم الثقايف السادس عام 1988م

موضوعه: اللغة العربية يف مؤسسات التعليم العام والعالي يف الوطن العربي	 
وقد ��صتمل هذ� �ملو�صم على ثالث محا�صر�ت وندوة و�حدة، وفق �لتف�صيل �لآتي:

م�صر،  يف  بها  النهو�س  وو�صائل  العايل  والتعليم  العام  التعليم  موؤ�ص�صات  يف  العربية  اللغة  �لأولييى:  �ملحا�صرة   -

لالأ�صتاذ محمود حافظ.

ن�صرت  الدكتور  اأداره��ا  التعليم،  مراحل  يف  العربية  اللغة  يف  الأجنبية  اللغة  اأثر  عنوانها:  �ملو�صم:  هذ�  نييدوة   -

عبدالرحمن. 

و�صارك فيها: �لدكتور زكريا �أبو حمدية �لذي حتدث عن �لدر��صات �لتجريبية عن �أثر �للغة �لأجنبية 

يف �للغة �لقومية، و�لدكتور محمد �أحمد عمايرة �لذي حتدث عن �ل�صن �ملنا�صبة لتعليم �للغة �لثانية، 

و�لدكتور ن�صرت عبد�لرحمن �لذي حتدث عن �أثر �للغة �لأجنبية يف �للغة �لعربية يف مرحلة �لتعليم 

�لعربية يف مرحلة  �للغة  �لأجنبية يف  �للغة  �أثيير  �لييذي حتدث عن  عييو�د  �أمييني  و�لدكتور محمد  �لعام، 

�لتعليم �جلامعي.

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية يف موؤ�ص�صات التعليم العام واجلامعي واأ�صاليب النهو�س بها يف الأردن، للدكتور   -

محمود اإبراهيم.

�ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية يف موؤ�ص�صات التعليم العام والعايل واأ�صاليب النهو�س بها يف اجلزائر، لالأ�صتاذ   -

مولود قا�صم نايت بلقا�صم.

املوسم الثقايف السابع عام 1989م
موضوعه: تعريب العلوم الصحيـّة	 

وقد ��صتمل �ملو�صم على ثالث محا�صر�ت وندوة و�حدة، وفق �لتف�صيل �لآتي:

�ملحا�صرة �لأولى: امل�صطلحات الطبية املوحدة ونظرية ال�صرورة العلمية، حديث يف املنهج والتطبيق، للدكتور   -

محمد هيثم اخلياط.

�ملحا�صرة �لثانية: جتربة كلية طب الأزهر يف تعريب العلوم ال�صحية، للدكتور �صامل جنم.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: تعريب العلوم ال�صحيرّة �صرورة ح�صارية، للدكتور اأحمد �صيخ ال�صروجيرّة.  -

ندوة هذ� �ملو�صم: تعريب العلوم ال�صحيرّة:  -

�أبو �لر�غب نيابة عن �لدكتور ح�صن خري�ص، و�ألقى عنه كلمة �لفتتاح و�صارك  �أد�رها �لدكتور �صميح 

فيها: �لدكتور �صميح �أبو �لر�غب �لذي حتدث عن دور �أع�صاء هيئة �لتدري�ص يف �لتعريب ويف تدري�ص 

تعريب  �لذي حتدث عن معوقات يف  �جليير�ح  �لدين  و�لدكتور ح�صام  �لعربية،  باللغة  �ل�صحية  �لعلوم 

�لعلوم �لطبّية و�ل�صحّية، و�لدكتور محمود تقي �لدين �لذي حتدث عن تعريب �مل�صطلح �لطبّي.
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املوسم الثقايف الثامن عام  1990م
موضوعه: تعريب العلوم الهندسيـّة والتقنية	 

وقد ��صتمل هذ� �ملو�صم على �أربع محا�صر�ت وندوة و�حدة، كما ياأتي:

�ملحا�صرة �لأولى: العلوم واملعارف الهند�صية يف احل�صارة الإ�صالمية، للدكتور جالل �صوقي اأحمد �صوقي.  -

�ملحا�صرة �لثانية: التجربة ال�صورية يف تعريب العلوم الهند�صية، للدكتور وجيه ال�صمان.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: تعريب امل�صطلحات الهند�صية، الواقع وامل�صتقبل، للدكتور جميل املالئكة.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: املجامع العربية واحلا�صوب، للدكتور نبيل علي.  -

ندوة هذ� �ملو�صم: لغة املهن الهند�صية  -

�أد�رها: �لدكتور �إبر�هيم بدر�ن، و�صارك فيها كل من: �لدكتور ع�صام زعبالوي، و�لدكتور يو�صف 

�صيام، و�ملهند�ص حامت غنيم.

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

��صتمل هذ� �ملو�صم على ثالث محا�صر�ت وندوتني، وفق �لآتي:

�ملحا�صرة �لأولى: التعريب �صرورة تنموية، للدكتور عبداملجيد ن�صري.  -

�لندوة �لأولى: واقع التعريب يف اجلامعات الأردنية، واألقيت فيها كلمات لكل من:  -

�لدكتور عو�ص خليفات،  و�لدكتور همام غ�صيب، و�لدكتور �أكرم �لرو�صان، و�لدكتور قا�صم �لزعبي، 

و�لدكتور �صليمان �لطر�ونة.

�ملحا�صرة �لثانية: دور املجمع العلمي العراقي يف و�صع امل�صطلحات، للدكتور اأحمد مطلوب.  -

�لندوة �لثانية: دور املوؤ�ص�صات ال�صيا�صية والعلمية والإعالمية يف التعريب، واألقيت فيها كلمات لكل من:  -

�لدكتور عبد�لكرمي خليفة، و�لدكتور عبد�للطيف عربيات، و�لدكتور �صعيد �لتل، و�لدكتور محمود 

�ل�صمرة.

- �ملحا�صرة �لثالثة: التعريب ووحدة الأمة، للدكتور اإبراهيم زيد الكيالين.



املوسم الثقايف العاشر عام 1992م72
 موضوعه: اللغة العربية ودورها يف تأكيد هوية األمة العربية ووحدتها	 

 و��صتمل هذ� �ملو�صم على محا�صرتني وندوتني، وفق �لآتي:

�ملحا�صرة �لأولى: هوية الأمة العربية الإ�صالمية يف مواجهة التحدي لعقيدتها وقيمها، للدكتور عدنان زرزور   -

من جامعة قطر. 

�لندوة �لأولى: بعنوان: هوية الأمة العربية الإ�صالمية يف مواجهة التحدي العلمي والتقنيات احلديثة، اأدارها   -

الدكتور محمد حمدان، ع�صو املجمع، و�صارك فيها الدكتور عبداملجيد ن�صري، والدكتور همام غ�صيب.

محمد  للدكتور  الإعالمي،  التحدي  مواجهة  يف  الإ�صالمية  العربية  الأم��ة  هوية  بعنوان:  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

ال�صرايرة من جامعة الريموك.

�لندوة �لثانية: بعنوان: هوية الأمة العربية الإ�صالمية يف مواجهة التحديات ال�صيا�صية والثقافية واحل�صارية،  -

و�لدكتور  �لفرحان  �إ�صحق  �لدكتور  فيها:  و�صارك  �ملجمع  رئي�ص  �لدكتور عبد�لكرمي خليفة،  �أد�رهييا   

عبد�لعزيز �لدوري و�لدكتور �إبر�هيم زيد �لكيالين.

املوسم الثقايف الحادي عشر عام 1993م

موضوعه: دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي ونهضة األمة العربيـّة	 
��صتمل هذ� �ملو�صم على محا�صرتني وندوة و�حدة، وفق �لتف�صيل �لآتي:

�ملحا�صرة �لأولى: بعنوان: دور اللغة العربية يف توحيد الأمة العربية ونه�صتها، للدكتور عبدالعزيز الدوري،   -

ع�صو جممع اللغة العربية الأردين.

محمد  للدكتور  املعا�صرة،  التعريب  عملية  يف  الرتاثية  العلمية  امل�صطلحات  دور  بعنوان:  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

ال�صوي�صي، من تون�س.

ندوة هذ� �ملو�صم: بعنوان: اللغة العربية يف اجلامعات العربية، واقعًا وطموحًا،  -

�صعد  و�لدكتور  �لبخيت،  عدنان  محمد  �لدكتور  فيها:  و�صارك  خليفة،  عبد�لكرمي  �لدكتور  �أد�رهيييا 

حجازي، و�لدكتور ب�صري �خل�صر�.
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املوسم الثقايف الثاني عشر عام 1994م
موضوعه: منهجية وضع املصطلح العربي قديمًا وحديثًا	 

��صتمل هذ� �ملو�صم على مقدمة و�صت محا�صر�ت:

�ملقدمة: طواف حول الإ�صالم عقيدة و�صريعة حياة، لالأ�صتاذ محمد بهجت الأثري.  -

العلمية، للدكتور محمد  بعنوان: مناهج الفقهاء وعلماء الأ�صول يف ا�صطفاء م�صطلحاتهم  �ملحا�صرة �لأولى   -

فتحي الدريني.

�ملحا�صرة �لثانية بعنوان:  و�صع امل�صطلح العربي يف الفل�صفة وعلم الكالم، للدكتور ح�صن حنفي.  -

�ملحا�صرة �لثالثة بعنوان:  و�صع امل�صطلح العربي يف الرتاث العلمي للطب وال�صيدلة والنبات، للدكتور محمد   -

�صاحلية.

�ملحا�صرة �لر�بعة بعنوان:  نحو منهجية موحدة لو�صع امل�صطلح العربي احلديث، للدكتور محمد هيثم اخلياط.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة بعنوان:  و�صع امل�صطلح العربي يف النحو وال�صرف، للدكتور متام ح�صان.  -

للدكتور  والعرو�س،  والنقد  البالغة  العربي يف  امل�صطلح  و�صع  مو�صوعني:  ت�صمنت  وقد  �ل�صاد�صة،  �ملحا�صرة   -

اأحمد مطلوب، والأمثال وتبادلها يف اللغتني العربية والفار�صية، للدكتور فريوز حريرجي.

املوسم الثقايف الثالث عشر عام 1995م

موضوعه: الهوية العربية اإلسالميـّة يف فلسطني تحت االحتالل	 
��صتمل هذ� �ملو�صم على خم�ص محا�صر�ت، هي:

اإلخ( يف فل�صطني  الثقافية العربية )اجلمعيات والنوادي وال�صحافة والأفالم..  املوؤ�ص�صات  �ملحا�صرة �لأولى:   -

حتت الحتالل اليهودي 1948- 1994م، للدكتور تي�صري جبارة.

�ملحا�صرة �لثانية: القت�صاد العربي الفل�صطيني حتت الحتالل اليهودي 1948- 1994م، للدكتور عبدالفتاح   -

اأبو �صكر.

اليهودي 1948-  والإ�صالمية وتهويدها يف فل�صطني  حتت الحتالل  العربية  املعامل  �لثالثة: طم�س  �ملحا�صرة   -

1994م، للدكتور ح�صن عبدالقادر �صالح.

اإلى  اليهودي من 1948  العام العايل يف فل�صطني حتت الحتالل  التعليم  العربية يف  اللغة  �لر�بعة:  �ملحا�صرة   -

1994م، للدكتور ناجي عبداجلبار.

�ملحا�صرة �خلام�صة: املناهج والكتب املدر�صية يف املدار�س العربية يف فل�صطني حتت الحتالل اليهودي 1948اإلى   -

1994م، للدكتور عبداللطيف البغوثي.
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املوسم الثقايف الرابع عشر عام 1996م

موضوعه: الحاسوب يف خدمة اللغة العربية	 
��صتمل هذ� �ملو�صم على �صت محا�صر�ت، هي:

�ملحا�صرة �لأولى: اللغة والثقافة العربية يف ع�صر اإنرتنيت، للدكتور خلدون طبازة والأ�صتاذ جهاد عبداهلل.  -

�ملحا�صرة �لثانية: املعاجم العلمية العربية املخت�صة ودور احلا�صوب، للدكتور اإبراهيم بن مراد.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: التحليل ال�صريف للغة العربية با�صتخدام احلا�صوب، لالأ�صتاذ ماأمون احلطاب، والأ�صتاذ   -

ح�صان عبداملنان.

�ملحا�صرة �لر�بعة: التقنيات احلديثة واآفاقية العربية، للمهند�س اإ�صحق علي حبيبي.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: احلا�صوب والنحو العربي، للدكتور نبيل علي.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: احلروف العربية واحلا�صوب، للدكتور محمد زكي محمد خ�صر .  -

املوسم الثقايف الخامس عشر عام 1997م
موضوعه: اللغة العربية وتجارب التعريب يف الوطن العربي	 

��صتمل هذ� �ملو�صم على �صت محا�صر�ت، كما يلي:

�ملحا�صرة �لأولى:  اللغة العربية والتعريب العلمي يف �صورية يف احلا�صر، ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا وحلول،   -

للدكتور غدير اإبراهيم زيزفون.

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية والتعريب العلمي يف الأردن يف احلا�صر ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا وحلول،   -

للدكتور عادل جرار.

�ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية والتعريب العلمي يف العراق يف احلا�صر  ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا وحلول،   -

للدكتور جميل املالئكة.

�ملحا�صرة �لر�بعة: اللغة العربية والتعريب العلمي يف تون�س يف احلا�صر، ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا وحلول،   -

للدكتور اأنور اجلراية.

�ملحا�صرة �خلام�صة:  اللغة العربية والتعريب العلمي يف ال�صودان يف احلا�صر، ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا   -

وحلول، للدكتور دفع اهلل الرتابي.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة:  وقد ت�صمنت مو�صوعني:  -

-  اللغة العربية والتعريب العلمي يف م�صر يف احلا�صر  ونظرة اإلى امل�صتقبل، ق�صايا وحلول، للدكتور عبداحلافظ 

حلمي محمد.

-   واملوا�صفات امل�صطلحية وتطبيقاتها يف اللغة العربية، لالأ�صتاذ اأحمد �صفيق اخلطيب.
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املوسم الثقايف السادس عشر عام 1998م

موضوعه: تيسري كتاب اللغة العربيـّة	 
��صتمل هذ� �ملو�صم على �صت محا�صر�ت، كانت كما ياأتي:

�ملحا�صرة �لأولى: اأ�صا�صيات النحو العربي وتي�صري تعلرّمه، للدكتور متام ح�صان.  -

�ملحا�صرة �لثانية: اأ�صا�صيات ال�صرف العربي لكت�صاب اللغة ال�صليمة، للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، ع�صو جممع   -

اللغة العربيرّة الأردين.

�ملحا�صرة �لثالثة: تي�صري تعلم اخلط العربي، لالأ�صتاذ يو�صف ذنون من العراق.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: اللغة العربيرّة الريا�صية: من اأين بداأت وكيف ن�صاأت؟ للدكتور ر�صدي را�صد من باري�س.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: تي�صري تعلم اللغة العربيرّة قراءة وا�صتيعابًا وتعبريًا، للدكتور محمود ال�صيرّد من �صورية.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: تي�صري تعلرّم المالء والرتقيم، لالأ�صتاذ عدنان الدليمي من العراق.  -

املوسم الثقايف السابع عشر، عام 1999م

موضوعه: تقويم خطط أقسام اللغة العربية يف الجامعات العربيـّة أكاديميًا وعلميـّا	 
وقد ��صتمل على �أربع محا�صر�ت:

�ملحا�صرة �لأولى: تقومي خطط اأق�صام اللغة العربية  يف اجلامعات امل�صرية، اأكادمييًا وعمليًا، للدكتور محمود   -

فهمي حجازي.

�ملحا�صرة �لثانية: تقومي خطط اأق�صام اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية، اأكادمييًا وعمليًا، للدكتور عبداجلليل   -

عبداملهدي.

�ملحا�صرة �لثالثة: تقومي خطط اأق�صام اللغة العربية يف اجلامعات ال�صورية، اأكادمييًا وعمليًا، للدكتور محمود   -

ال�صيد.

�ملحا�صرة �لر�بعة: تقومي خطط اأق�صام اللغة العربية يف اجلامعات العراقية، اأكادمييًا وعمليًا، للدكتور اأحمد   -

مطلوب.
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املوسم الثقايف الثامن عشر عام 2000م

موضوعه: تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف الوطن العربي	 
وقد ��صتمل على �صت محا�صر�ت:

�ملحا�صرة �لأولى: تعليم اللغة العربية يف دول اخلليج مع درا�صة حالة لواقع تعليم اللغة العربية يف اململكة   -

العربية ال�صعودية، للدكتور علي بن محمد التويجري.

درا�صة  ال�صورية،  العربية  اجلمهورية  يف  العام  التعليم  مرحلة  يف  العربية  اللغة  تعليم  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

وتقومي،  للدكتور فرح �صليمان املطلق.

�ملحا�صرة �لثالثة: تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اململكة الأردنية الها�صمية، درا�صة وتقومي،   -

للدكتور اإ�صماعيل عمايرة.

�ملحا�صرة �لر�بعة: تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف جمهورية م�صر العربية، درا�صة وتقومي،   -

للدكتور محمود كامل الناقة.

�ملحا�صرة �خلام�صة: تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف اجلمهورية التون�صية، درا�صة وتقومي،   -

للدكتور اأحمد العايد.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: تعليم اللغة العربية يف مرحلة التعليم العام يف جمهورية العراق، درا�صة وتقومي، للدكتور   -

عبدالعزيز الب�صام.

املوسم الثقايف التاسع عشر عام  2001م
موضوعه: التحديات التي تواجه اللغة العربيـّة يف القرن الحادي والعشرين	 

وقد ��صتمل على �صت محا�صر�ت:

�ملحا�صرة �لأولى: حو�صبة الرتاث العربي، للدكتور علي حلمي مو�صى.  -

�صالح  الدين  عالء  للمهند�س  والتحديات،  الواقع  بني  العربية  للغة  الآلية  املعاجلة  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

العجماوي.

�ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية وحتديات العوملة، للدكتور نبيل علي.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: اللغة العربية والرتجمة الآلية، للدكتور محمد ال�صرايرة.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: اللغة العربية و�صبكة املعلومات، الإنرتنت، للدكتور عبداملجيد بن حمادو.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: احلرف العربي واحلو�صبة، للدكتور محمد خ�صر.     -
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املوسم الثقايف العشرون عام 2002م
موضوعه: احرتام اللغة العربية والعناية بها ضرورة وطنية وقومية	 

وقد ��صتملت على خم�ص محا�صر�ت كانت كما يلي:

- �ملحا�صرة �لأولى: اللغة العربية يف اجلامعات الأردنية امل�صكالت واحللول، للدكتور عادل  جرار.

- �ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية يف الق�صاء الأردين امل�صكالت واحللول، للمحامي الأ�صتاذ فاروق الكيالين.

- �ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية يف التعليم العام يف الأردن امل�صكالت واحللول، للدكتور �صمري �صتيتية.

-  �ملحا�صرة �لر�بعة: اللغة العربية يف املوؤ�ص�صات ال�صناعية والتجارية يف الأردن امل�صكالت واحللول، للمحامي 

الأ�صتاذ �صامل علي �صامل اجلعفري.  

-   �ملحا�صرة �خلام�صة: اللغة العربية يف الت�صريعات والقوانني العربية، للمحامي الدكتور محمد اأبو ح�صان.

املوسم الثقايف الحادي والعشرون عام 2003م
واللغات 	  والتدريس،  االستعمال،  يف  العربية  اللغة  تواجه  التي  التحديات  موضوعه: 

األجنبية والتحديات الذاتية يف قواعدها من نحو وصرف وتحديات اإلذاعة والتلفزيون                     
يف الوطن العربي

��صتمل �ملو�صم على �صت محا�صر�ت كانت كما ياأتي:

ونقد،  املغربية درا�صة حتليلية  اململكة  والف�صائيات يف  والتلفاز  الإذاعة  العربية يف  اللغة  �ملحا�صرة�لأولى:   -

للدكتور محمد طالل .

�ملحا�صرة �لثانية: الرمز العربي العلمي- مبتكر اللغة وامل�صطلح والرمز والتطوير واحلا�صوب، للدكتور علي   -

املر. 

�ملحا�صرة �لثالثة: الأخطاء اللغوية يف الإعالم العربي، للدكتور داود عبده.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: التحديات الداخلية التي تواجه اللغة العربية يف الع�صر احلديث من حيث نحوها و�صرفها   -

واإمالوؤها، للدكتور  جعفر عبابنة .             

درا�صة  العربية  م�صر  جمهورية  يف  والف�صائيات  والتلفاز  الإذاع��ة  يف  العربية  اللغة  �خلام�صة:  �ملحا�صرة   -

حتليلية ونقد، لالأ�صتاذ فاروق �صو�صة.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: اللغة العربية يف الإذاعة والتلفاز والف�صائيات يف لبنان- درا�صة حتليلية ونقد، للدكتور   -

�صامل املعو�س .    
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املوسم الثقايف الثاني والعشرون عام 2004م

موضوعه: فنون اللغة العربيـّة وتحديات العصر	 
��صتمل �ملو�صم على خم�ص محا�صر�ت كانت كما ياأتي:

�ملحا�صرة �لأولى: ق�صايا الكتابة العربية: الإمالء وال�صكل واخلط، للدكتور عبدالفتاح احلموز.  -

�ملحا�صرة �لثانية: فن التعبري الكتابي ودوره يف املراكز الوظيفية يف احلياة العامة، للدكتور عبدالكرمي الأ�صرت.  -

اإليها  فن التعبري ال�صفهي »املحادثة« باللغة العربية ودوره يف املنا�صط اللغوية التي يحتاج  �ملحا�صرة �لثالثة:   -

ي.  الإن�صان العربي يف حياته، للدكتور عبدال�صالم امل�صدرّ

�ملحا�صرة �لر�بعة: النحو العربي ودوره يف تدري�س اللغة العربية وفهم نظامها،  للدكتور علي اأحمد مدكور.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: فهم امل�صموع 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
و��صتمل �ملو�صم على �صت محا�صر�ت كانت كما ياأتي.

- �ملحا�صرة �لأولى: اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف اململكة الأردنية الها�صمية، 

الواقع والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور �صليمان  الطراونة.

- �ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف اململكة العربية ال�صعودية، 

الواقع والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور مرزوق بن �صنيتان بن تنباك.

- �ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف جمهورية م�صر العربية، 

الواقع والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور محمد ح�صن عبد العزيز.

الواقع  فل�صطني،  يف  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  والع�صرين  احل��ادي  القرن  يف  العربية  اللغة  �لر�بعة:  �ملحا�صرة   -

والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور محمد جواد النوري.

- �ملحا�صرة �خلام�صة: اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف اجلمهورية اللبنانية، 

الواقع والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور يا�صني الأيوبي.

- �ملحا�صرة �ل�صاد�صة: اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين يف املوؤ�ص�صات التعليمية يف اجلمهورية اجلزائرية، 

الواقع والتحديات وا�صت�صراف امل�صتقبل، للدكتور عبدامللك  مرتا�س.              
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املوسم الثقايف الرابع والعشرون عام 2006م
موضوعه: تيسري العربيـّة ومواكبة العصر	 

��صتمل �ملو�صم على �أربع محا�صر�ت، هي:

�ملحا�صرة �لأولى: جتربة دار حو�صبة الن�س العربي  يف معاجلة الن�س العربي حا�صوبيًا، لالأ�صتاذ ماأمون حطاب.  -

�ملحا�صرة �لثانية: التجربة الأردنية يف تعليم اللغة العربية حا�صوبيًا، للدكتور فواز جرادات.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: الفجوة الرقمية يف اللغة العربية، للدكتور عبداملجيد ن�صري.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: حو�صبة العربية: نحو لغة قادرة على التغيري، للدكتورة عالية �صالح.  -

املوسم الثقايف الخامس والعشرون عام 2007م
موضوعه: مجمع اللغة العربيـّة وإنجازاته وأهدافه وتطلعاته املستقبلية	 

��صتمل �ملو�صم على خم�ص محا�صر�ت، وندوتني، وفق �لتف�صيل �لآتي: 

�ملحا�صرة �لأولى: جممع اللغة العربية الأردين، ن�صاأته واأهدافه وفل�صفته، للدكتور عبداللطيف عربيات.  -

نحوًا  اللغوية،  الق�صايا  معاجلة  يف  واأهميتها  الأردين  العربية  اللغة  ملجمع  الثقافية  املوا�صم  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

و�صرفًا وكتابة، للدكتور جعفر عبابنة.

درا�صة  الأردين  العربية  اللغة  ملجمع  الثقافية  املوا�صم  يف  الإ�صالمي  العربي  العلمي  الرتاث  �لثالثة:  �ملحا�صرة   -

وحتليل، للدكتور عبداملجيد ن�صري.

التقنية  التحديات  معاجلة  يف  واأهميتها  الأردين  العربية  اللغة  ملجمع  الثقافية  املوا�صم  �ليير�بييعيية:  �ملحا�صرة   -

واحلا�صوبية التي تواجه اللغة العربية، للدكتور محمد احلاج ح�صن.

وال�صعوبات  الإجنازات  التعليم اجلامعي:  تعريب  الأردين يف  العربية  اللغة  �ملحا�صرة �خلام�صة: جتربة جممع   -

والتحديات، للدكتور همام غ�صيب.

�لندوة �لأولى: اللغة العربية وهوية الأمة يف موؤ�ص�صات التعليم العايل يف الأردن، اأدارها:  -

�لدكتور �إ�صحق فرحان. و�صارك فيها: �لدكتور �إبر�هيم زيد �لكيالين، و�لدكتور عيد دحيات، و�لدكتور 

عودة �أبو عودة.

�لندوة �لثانية: الروؤى امل�صتقبلية ملجمع اللغة العربية الأردين مبنا�صبة مرور ثالثني عامًا على تاأ�صي�صه، اأدارها:   -

الدكتور عبدالكرمي خليفة.

و�صارك فيها: الدكتور يو�صف بكار، واعتذر ع�صوان اآخران عن عدم امل�صاركة لظروف خا�صة مفاجئة.
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املوسم الثقايف السادس والعشرون عام 2008م

موضوعه: اللغة العربيـّة والتقنيات الحديثة	 
وقد ��صتمل �ملو�صم على خم�ص محا�صر�ت، هي:

كتور عبداهلل واثق �صهيد. يا�صات العربيرّة جتاه اللُّغة العربيرّة يف ع�صر العوملة، للدرّ �ملحا�صرة �لأولى: ال�صرّ  -

اب. جمة الآليرّة للُّغة العربيرّة/  ق�صايا وحلول، لالأ�صتاذ ماأمون احلطرّ �ملحا�صرة �لثانية: الرترّ  -

از. د بطرّ كتور محمرّ �ملحا�صرة �لثالثة: بناء الأجهزة احلديثة وفق خ�صائ�س اللرّغة العربيرّة، للدرّ  -

كتور اأحمد حيا�صات. بكة العنكبوتيرّة: ق�صايا وحلول، للدرّ �ملحا�صرة �لر�بعة: اللُّغة العربيرّة وال�صرّ  -

 
 

غول الزرّ اأحمد  از  فورّ للدكتور  املحمول: ق�صايا وحلول،  الهاتف  لغة  العربيرّة يف  اللُّغة  �ملحا�صرة �خلام�صة:   -

يرّد جناح حبا�صنة. وال�صرّ

ْيٌف، مو�صوعه �صديد الخت�صا�س ب�صوؤون اللغة العربيرّة وهوية الأمة،  واأ�صيف اإلى اأعمال هذا املو�صم َبْحٌث �صَ  -

�صات الترّعليم العامرّ والعايل يف دولة الإمارات العربيرّة املترّحدة،  ة يف موؤ�صرّ هو: بحث اللرّغة العربيرّة وُهويرّة الأمرّ

ار. للدكتورة لطيفة اإبراهيم النرّجرّ

املوسم الثقايف السابع والعشرون عام 2009م
موضوعه: اللغة العربيـّة يف املؤسسات األردنية واقعها وسبل النهوض بها	 

عقد هذ� �ملو�صم بني 27 و 2009/10/29، ور�صمت له �أربعة محاور، يدور كل منها على مو�صوع معني، 

و�ألقيت يف كل محور عدة محا�صر�ت، وفق �لتف�صيل �لآتي:

�ملحور �لأول: �لرتجمة و�لتعريب و�أهميتهما يف �لتنمية �للغوية و�حل�صارية للمجتمع �لأردين:

كتور محمد ع�صفور. �ملحا�صرة �لأولى: الرتجمة طريق اإلى امل�صتقبل، للدرّ  -

�ملحا�صرة �لثانية: اجتياز امتحان الكفاءة باللغة العربية �صرٌط للتعيني يف املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة،   -

للدكتور عبداهلل زيد الكيالين.

�ملحا�صرة �لثالثة: دور التخطيط اللغوي يف خدمة اللغة العربية والنهو�س بها، للدكتور فواز عبداحلق.  -

�ملحور �لثاين: �للغة �لعربية يف �لتعليم �لعام، و�قعها و�صبل �لنهو�ص بها:

�ملحا�صرة �لأولى: من مهارات الت�صال اإلى جماليات الأدب، درا�صة يف الن�صو�س الأدبية للمرحلة الثانوية   -

يف املناهج الأردنية، للدكتور محمد بالل اجليو�صي.

الرتبوي  باأدائه  النهو�س  و�صبل  الواقع  العام،  التعليم  مرحلة  يف  العربية  اللغة  معلم  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

للدكتور عودة اأبو عودة.
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�ملحا�صرة �لثالثة: اأ�صاليب تعليم اللغة العربية وو�صائلها يف التعليم العام، واقعها و�صبل النهو�س بها، للدكتور   -

اأمني الكخن.

امل�صتوى اللغوي يف تعليم مناهج املواد العلمية املدر�صية، واقعه و�صبل النهو�س به )منهاج  �ملحا�صرة �لر�بعة:   -

فيزياء ال�صف العا�صر، منوذجًا(، للدكتور منري �صطناوي.

بها،  النهو�س  و�صبل  واقعها  الأردنية،  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  معلمي  اإعداد  برامج  �خلام�صة:  �ملحا�صرة   -

للدكتورة خلود العمو�س.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: تدري�س اللغات الأجنبية يف التعليم العام واأثره يف تعليم اللغة العربية، الواقع و�صبل النهو�س،   -

للدكتور عبداهلل عويدات.

�ملحور �لثالث: �للغة �لعربية يف �لتعليم �جلامعي يف �جلامعات �لأردنيية، و�قعهيا و�صبل �لنهو�ص بها:

كتور حميد احلاج. �ملحا�صرة �لأولى: تعريب التعليم اجلامعي، اجلامعة الأردنية منوذجًا، للدرّ  -

عبداحلميد  للدكتور  التطور،  واآف��اق  الواقع  الأردنية،  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  خطط  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

الأقط�س.

بها،  النهو�س  و�صبل  واقعها  الأردنية،  اجلامعات  يف  جامعي  متطلب  العامة  العربية  اللغة  �لثالثة:  �ملحا�صرة   -

للدكتور زياد الزعبي.

�ملحا�صرة �لر�بعة: الر�صائل اجلامعية بني الواقع واملاأمول، ق�صم اللغة العربية، جامعة الريموك منوذجًا، للدكتور   -

فوزي ال�صايب.

�ملحا�صرة �خلام�صة: اللغة العربية يف كليات احلقوق الأردنية، واقعها و�صبل النهو�س بها، للدكتور كامل ال�صعيد.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: الل�صانيات احلديثة يف اجلامعات الأردنية واأثرها يف تنمية اللغة العربية ومعاجلة ق�صاياها،   -

الواقع و�صبل النهو�س، للدكتور �صمري ا�صتيتية.

�ملحور �لر�بع: �للغة �لعربية يف �ملوؤ�ص�صات �لإعالمية و�لر�صمية، و�قعها و�صبل �لنهو�ص بها:

�ملحا�صرة �لأولى: اللغة العربية يف ال�صبكة العنكبوتية العاملية يف املوؤ�ص�صات الأردنية، واقعها و�صبل النهو�س بها،   -

كتور رائد عكا�صة. للدرّ

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية يف برامج الأطفال يف موؤ�ص�صات الإعالم الأردنية، واقعها و�صبل النهو�س بها،   -

للدكتور نا�صر �صبانة.

�ملحا�صرة �لثالثة: اللغة العربية يف ال�صحف اليومية والأ�صبوعية يف الأردن، واقعها و�صبل النهو�س بها، للدكتور   -

خالد جب.

�ملحا�صرة �لر�بعة: اللغة العربية يف الدواوين واملخاطبات واملرا�صالت يف املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة يف الأردن،   -

واقعها و�صبل النهو�س بها، للدكتور �صمري الدروبي.



82
املوسم الثقايف الثامن والعشرون عام 2010م

موضوعه: اللغة العربية يف املرحلة األساسيـّة للصفوف األربعة األوىل	 
عدة  منها  محور  كل  مو�صوع  يف  األقيت  محاور،  �صبعة  له  ور�صمت   ،2010/11/28 و   26 بني  املو�صم  هذا  عقد 

محا�صرات، وفق التف�صيل الآتي:

�ملحور �لأول: منهاج �للغة �لعربية يف مرحلة ما قبل �ملدر�صة:

كتور اإبراهيم املومني. �ملحا�صرة �لأولى: مرحلة ما قبل املدر�صة واأهميتها يف اكت�صاب املهارات اللغوية، للدرّ  -

ال�صعودي  فايز  للدكتور  واملاأمول،  الواقع  املدر�صة:  قبل  ما  مرحلة  يف  العربيرّة  اللغة  منهاج  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

والدكتور عبداهلل مانع.

للدكتور  واملاأمول،  الواقع  اختياره(:  ومعايري  )تاأهيله  الأردن  يف  الأطفال  ريا�س  يف  املعلم  �لثالثة:  �ملحا�صرة   -

�صامي املحا�صي�س.

�ملحا�صرة �لر�بعة: الأ�صاليب والو�صائل التعليمية يف ريا�س الأطفال يف الأردن، لل�صيدة زينات الكرمي.  -

�صمري  للدكتور  واملاأمول،  الواقع  الأردن:  املدر�صة يف  قبل  ما  وو�صائله يف مرحلة  التقومي  �ملحا�صرة �خلام�صة:   -

ا�صتيتية.

�صاهرة  لل�صيدة  واملاأمول،  الواقع  الأردن:  يف  املدر�صة  قبل  ما  مرحلة  يف  التعليمية  البيئة  ال�صاد�صة:  املحا�صرة   -

النابل�صي.

�ملحور �لثاين: مناهج �للغة �لعربية يف �ل�صفوف �لأربعة �لأولى من مرحلة �لتعليم �لأ�صا�صي يف �لأردن:

التعليم والتعلرّم مع الرتكيز على تعليم الجتاهات والقيم وتعلمها، للدكتور محمد  اأهداف  �ملحا�صرة �لأولى:   -

احلاج خليل.

�ملحا�صرة �لثانية: الكتاب املدر�صي للغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى: مادته وتدريباته واأمناطه اللغوية،   -

وموا�صفات اإخراجه، للدكتور �صالح اخلاليلة.

�ملحور �لثالث: �ملهار�ت �للغوية لطلبة �ل�صفوف �لأربعة �لأولى من مرحلة �لتعليم �لأ�صا�صي:

�ملحا�صرة �لأولى: مدى وعي معلمي اللغة العربية يف ال�صفوف الأولى ملفهوم القراءة ومبادئ تعلمها وتعليمها،   -

كتور حمدان ن�صر والدكتور يو�صف منا�صرة. ومدى ممار�صتهم لها يف مواقف التعليم،  للدرّ

�ملحا�صرة �لثانية: قراءة ال�صتماع يف ال�صفوف الأربعة الأ�صا�صية الأولى يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية،   -

للدكتور زيد قرالة.

الكتابة وتنمية اجلانب اجلمايل لدى طلبة  اإجادة  واأهميتهما يف  الإمالء وكرا�صات اخلط  �لثالثة:  �ملحا�صرة   -

ال�صفوف الأربعة الأولى يف مرحلة التعليم الأ�صا�صي يف الأردن: الواقع واملاأمول، للدكتور كمال جبي.

�ملحا�صرة �لر�بعة: واقع املهارات اللغوية يف الأنا�صيد واملحفوظات يف ال�صفوف الأربعة الأولى/ املناهج الأردنية   -

اجلديدة منوذجًا، للدكتور را�صد عي�صى.
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�ملحا�صرة �خلام�صة: بناء املهارات اللغوية لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى، للدكتور عبدالكرمي احلياري.  -

�ملحور�ن �لر�بع و�خلام�ص: معلم �للغة �لعربية يف �ل�صفوف �لأربعة �لأولى من مرحلة �لتعليم �لأ�صا�صي، 

و�أ�صاليب تدري�ص �للغة �لعربية وو�صائلها:

�ملحا�صرة �لأولى: معلم اللغة العربية يف املرحلة الأ�صا�صية: ال�صفوف الأربعة الأولى، معايري اختياره وتاأهيله   -

كتور عودة اأبو عودة. ودوره يف بناء املجتمع املتطور )الواقع واملاأمول(، للدرّ

�ملحا�صرة �لثانية: اأدلة املعلمني ودورها يف كفاية املعلم الرتبوية والتعليمية يف ال�صفوف الأربعة الأولى من   -

مرحلة التعليم الأ�صا�صي يف الأردن: الواقع واملاأمول،  للدكتور يو�صف بكار.

�ملحا�صرة �لثالثة: الأ�صلوب التعليمي واأثره يف ت�صويق الطالب لتعلم اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى،   -

للدكتورة �صفاء الكيالين.

واملاأمول،  الواقع  الأول��ى:  الأربعة  ال�صفوف  يف  احلا�صوب  بو�صاطة  العربية  اللغة  تعليم  �لر�بعة:  �ملحا�صرة   -

للدكتورة خالدة �صتات.

�ملحور �ل�صاد�ص: تقومي مهار�ت �لنمو �للغوي لطلبة �ل�صفوف �لأربعة �لأولى من �لتعليم �لأ�صا�صي يف 

�لأردن:

�ملحا�صرة �لأولى: ا�صتعمال اأطر مرجعية متعددة يف تقومي مهارات النمو اللغوي: الواقع والطموح، للدكتور   -

فتحي ملكاوي.

�ملحا�صرة �لثانية: تاأهيل الوالدين واأفراد الأ�صرة ملتابعة تقومي النمو اللغوي لأبنائهم يف املرحلة الأ�صا�صية   -

لل�صفوف الأربعة الأولى، للدكتور فتحي احميدة.

�ملحا�صرة �لثالثة: اأنواع الختبارات امل�صتعملة يف تقومي النمو اللغوي لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من   -

التعليم الأ�صا�صي يف الأردن، للدكتور عبداهلل زيد الكيالين.

�ملحا�صرة �لر�بعة: تقومي مهارات الكتابة يف اللغة العربية لل�صفوف الثالثة الأولى، للدكتور �صعيد الرقب.  -

�ملحور �ل�صابع: �لبيئة �لتعليمية:

�ملحا�صرة �لأولى: برامج الأطفال يف التلفاز واأثرها يف تنمية املهارات اللغوية لأطفال مرحلة املهد ومرحلة   -

الطفولة املبكرة: الواقع واملاأمول، للدكتور محمد الرمياوي.

التعليم  مرحلة  يف  وتعلمها  العربية  اللغة  تعليم  يف  واأثرها  الرتبوية  والتعليمات  الأنظمة  �لثانية:  �ملحا�صرة   -

الأ�صا�صي: الواقع واملاأمول، للدكتور منذر ال�صبول.

�ملحا�صرة �لثالثة: العالقة بني الإدارة املدر�صية واملعلم والطالب والبيت وجمال�س الآباء، واأهميتها يف تعليم   -

اللغة العربية وتعلمها، يف املرحلة الأ�صا�صية لل�صفوف الأربعة الأولى، لالأ�صتاذ خالد ال�صيخ.



املوسم الثقايف التاسع والعشرون عام 2011م84
موضوعه: اللغة العربية ووحدة األمة	 

عقد هذ� �ملو�صم يف يومي 22 و 2011/11/23، و��صتمل على ت�صع محا�صر�ت، وفق �لتف�صيل �لآتي:

كتور ح�صن نافعة. �ملحا�صرة �لأولى: اللغة العربية والأمن القومي العربي والقرار ال�صيا�صي، للدرّ  -

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة العربية ودورها يف الت�صريع والق�صاء، للمحامي الأ�صتاذ فهد اأبو العثم.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: تاأثري التعليم ثنائي اللغة على اللغة الأم )اأثر التعليم باللغة الأجنبية على التعليم باللغة   -

العربية، منوذجًا(، للدكتور اإبراهيم بن اأحمد م�صلم احلارثي.

�ملحا�صرة �لر�بعة: التعليم اجلامعي بغري اللغة العربية واأثره يف ال�صتيعاب والإبداع، للدكتور فتحي جروان.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: و�صع اللغة العربية يف ع�صر العوملة وحتدياتها، للدكتور عبدالعلي الودغريي.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: و�صائل الإعالم )املقروءة وامل�صموعة واملرئية( واأثرها يف م�صتوى الأداء اللغوي باللغة   -

ال�صليمة، للدكتور اأحمد العلوي.

�ملحا�صرة �ل�صابعة: املعجم العربي الإلكرتوين: اأهميته وطرق بنائه، للدكتور عبداملجيد بن حمادو.  -

�ملحا�صرة �لثامنة: دور اللغة العربية يف بناء املجتمع العربي وتطوره، للدكتور �صامل املعو�س.  -

كتور  �ملحا�صرة �لتا�صعة: دور منظمات املجتمع الر�صمي واملدين يف خدمة اللغة العربية: ق�صايا وحلول، للدرّ  -

فواز عبداحلق والدكتور اأحمد عليمات.
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املوسم الثقايف الثالثون عام 2012م
موضوعه: سبل النهوض باللغة العربيـّة	 

عقد هذ� �ملو�صم بني 20 و2012/11/22، و��صتمل على �صبع ع�صرة محا�صرة توزعت وفق �لتف�صيل �لآتي: 

كتور خالد الكركي. �ملحا�صرة �لأولى: اللغة هوية الأمة، للدرّ  -

�ملحا�صرة �لثانية: اللغة فكر وثقافة وتكوين ح�صاري، للدكتور زياد الزعبي.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: الأمة واللغة الأم: اأيهما ي�صنع الآخر؟، للدكتور عودة اأبو عودة  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: العتزاز بالعربية اأ�صا�س يف ت�صكيل �صخ�صية الفرد، للدكتورة اإميان الكيالين.  -

�ملحا�صرة �خلام�صة: املدر�صة ودورها يف اكت�صاب املهارات اللغوية من وجهة نظر معلمي اللغة العربية يف الأردن،   -

للدكتور منذر ال�صبول.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: الو�صائل التعليمية احلديثة واأهميتها يف تطوير اأ�صاليب تدري�س اللغة العربية، للدكتور يحيى   -

عبابنة.

�ملحا�صرة �ل�صابعة: نقابة املعلمني ودورها يف م�صتوى الأداء اللغوي لدى املعلمني يف مرحلة التعليم العام، لل�صيدة   -

هدى العتوم .

�ملحا�صرة �لثامنة:  الأ�صرة ودروها يف اإغناء لغة اأبنائها، للدكتور منذر زيتون.  -

�ملحا�صرة �لتا�صعة: دور املوؤ�ص�صات الثقافية والفكرية يف النهو�س باللغة العربية، للدكتور رائد عكا�صة.  -

�ملحا�صرة �لعا�صرة:  وزارة الأوقاف وموؤ�ص�صاتها واأثرها يف تعزيز النتماء اإلى اللغة العربية، للدكتور عبدالرحمن   -

اإبداح.

�ملحا�صرة �حلادية ع�صرة: نقابة الأطباء ودورها يف تعزيز ا�صتخدام اللغة العربية ال�صليمة )الف�صيحة(، للدكتورة   -

�صرى �صبع العي�س.

)الف�صيحة(،  ال�صليمة  العربية  اللغة  ا�صتخدام  تعزيز  يف  ودوره��ا  املهند�صني  نقابة  ع�صرة:  �لثانية  �ملحا�صرة   -

للمهند�س حامت الب�صتاوي.

�ملحا�صرة �لثالثة ع�صرة: و�صائل الإعالم والتوعية اللغوية ون�صرها، لالأ�صتاذ محمود اأبو فروة الرجبي.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة ع�صرة: العربية يف و�صائل التوا�صل الجتماعي احلديثة: واقعها و�صبل النهو�س بها،  للدكتور   -

وليد العناتي.

�ملحا�صرة �خلام�صة ع�صرة: دور اجلامعة يف تعزيز القدرة اللغوية وتطويرها، للدكتور وليد خال�س.  -

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة ع�صرة: دور الن�صر واأهميتها يف توجيه اأفراد املجتمع نحو العتزاز باللغة العربية،  للدكتور   -

ماأمون جرار.

اإغناء اللغة العربية، للدكتور عبدالقادر  �ملحا�صرة �ل�صابعة ع�صرة: الرتجمة من اللغة العربية واإليها واأثرها يف   -

عابد.



املوسم الثقايف الحادي والثالثون عام 2013م86

موضوعه: لغة الخطاب يف العصر الحديث: املشكلة والحل	 
��صتمل هذ� �ملو�صم على خم�ص ع�صرة محا�صرة، كانت كما ياأتي: 

عبداحلليم  عبا�س  كتور  للدرّ القدمي،  العربي  اللغوي  امل��وروث  يف  اخلطاب  م�صطلح  �لأوليييى:  �ملحا�صرة   -

عبا�س.

�ملحا�صرة �لثانية: لغة اخلطاب القراآين، للدكتور عودة اأبو عودة.  -

�ملحا�صرة �لثالثة: م�صطلح اخلطاب وجتلياته يف الدرا�صات احلديثة، للدكتور زياد الزعبي.  -

�ملحا�صرة �لر�بعة: اخلطاب يف الدرا�صات الل�صانية احلديثة، للدكتور �صمري ا�صتيتية.  -

– البالغة- احلجاج: ما العالقة بني هذه املباحث وما تاأثري كل  �ملحا�صرة �خلام�صة: حتليل اخلطاب   -

منها يف الآخر؟، للدكتور جمال مقابلة.

�ملحا�صرة �ل�صاد�صة: اخلطاب وتغييب قواعد اجلملة، بني النظرية والتطبيق، للدكتور يحيى عبابنة.  -

�ملحا�صرة �ل�صابعة: اخلطاب وعلم اللغة التداويل، للدكتور عاطف ف�صل.  -

( التنا�س منوذجًا، للدكتورة ثناء  �ملحا�صرة �لثامنة:  بالغة اخلطاب يف البنامج الوثائقي )يحكى اأنرّ  -

جناتي عيا�س.

�ملحا�صرة �لتا�صعة: اللغة يف اخلطاب الأدبي، قراءة يف اأدبية اللغة القراآنية،  للدكتور عمر القيام.    -

�ملحا�صرة �لعا�صرة: اللغة يف اخلطاب الدعوي، للدكتور عبدالرحمن اإبراهيم الكيالين.  -

�ملحا�صرة �حلادية ع�صرة: اللغة يف اخلطاب الثقايف، للدكتور رائد عكا�صة.  -

�ملحا�صرة �لثانية ع�صرة: اللغة يف اخلطاب الإعالمي،  للدكتور تي�صري اأبو عرجة.  -

�ملحا�صرة �لثالثة ع�صرة: اللغة يف اخلطاب الفني، للدكتور اإدهام حن�س.  -

- �ملحا�صرة �لر�بعة ع�صرة: لغة اخلطاب يف علم الجتماع املعا�صر، للدكتور محمد احلوراين.

- �ملحا�صرة �خلام�صة ع�صرة: لغة اخلطاب ال�صيا�صي: امل�صكلة واحلل، للدكتور وليد عبداحلي.
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املوسم الثقايف الثاني والثالثون 2014م
موضوعه: دراسات أنجزتها اللجنة الوطنية األردنية للنهوض باللغة العربية نحو مجتمع 	 

املعرفة
�ألقيت فيه �أربع محا�صر�ت تال كالًّ منها تعقيب �أو �أكرث، وكانت كما ياأتي:

- �ملحا�صرة �لأولى: �صورة اللغة العربية يف و�صائل الإعالم والت�صال، للدكتور عودة اأبو عودة.

- تعقيب الدكتور نبيل ال�صريف، والدكتورة خلود العمو�س.

  - �ملحا�صرة �لثانية: الكفاية يف اللغة العربية، للدكتور محمد ع�صفور.

- تعقيب الدكتور محمد وليد البط�س، وتعقيب الدكتور عبدالكرمي احلياري.

- �ملحا�صرة �لثالثة: واقع اللغة العربية يف الق�صاء الأردين وكليات احلقوق يف اجلامعات الأردنية، لالأ�صتاذ ماأمون احلطاب.

- تعقيب القا�صي الدكتور فوؤاد درادكة.

والهاتف  )الإنرتنت(  ال�صابك�ة  على  الجتم�اعي  التوا�صل  ميدان  يف  العربية  اللغة  واقع  ر�صد  �لثالثة:  �ملحا�صرة   -

املحمول، للدكتور محمد زكي خ�صر.

-  تعقيب الدكتور وليد العناتي، والدكتور اأجمد القا�صي.

املوسم الثقايف الثالث والثالثون 2015م
موضوعه: اللغة العربية يف الحياة العامة	 

��صتمل �ملو�صم على ت�صعة �أبحاث، توزعت على ثالث جل�صات علمية.

- معجم األفاظ احلياة العامة يف الأردن ما له وما عليه، للدكتور جعفر عبابنة.

- اللغة العربية والإر�صادات ال�صياحية يف البالد الناطقة بغري العربية: ماليزيا منوذجًا، للدكتور اأحمد اجلنابي.

- لغة الإعالن التجاري يف و�صائل الإعالم، للدكتور علي املنا�صري.

- الت�صريع اللغوي ودوره يف احلفاظ على اللغة العربية يف احلياة العامة: العراق اأمنوذجًا، للدكتور محمد ح�صني العاين.

-الإعالن التجاري واأ�صماء املحال التجارية يف الأردن، درا�صة يف �صوء علم اللغة الجتماعي، للدكتورة خلود العمو�س.

-اإ�صكالية توظيف اللرّغة العربية يف لفتات املحالت التجارية واإعالناتها، للدكتور ر�صا عامر.

-اللغة العربية بال�صحافة الإلكرتونية باملغرب، للدكتور عمر مهديوي.

- اللغة يف و�صائل الت�صال العربي بني ثوابت الهوية ومقت�صيات النفتاح، للدكتور محمد الفران.

- امل�صتويات اللغوية لالإعالنات املدبلجة يف الف�صائيات العربية واأثرها يف معاجلة الكفاية التوا�صلة عند اأبناء العربية، 

للدكتور هيثم الثوابية.
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بسم الله الرحمن الرحـــــــيـم

أيها األخوة أعضاء مجامع اللغة العربية:

أيّها السيدات والسادة:

إنـــه ملــن دواعــــي ســــرورى أن أ كـــون معكم فــي هـــذا الــلــقــاء الــثــقــافــي الفــتــتــاح نــدوة 
احتاد مجامع اللغة العربية، وأن أرحب باألخوة أعضاء املجامع العربية الشقيقة 
املــشــاركــن فــي هـــذه الـــنـــدوة، متـمنيًا لــهــم طــيــب اإلقـــامـــة بــن أهــلــهــم وإخــوانــهــم في 

بلدهم الثاني األردن.

ــــــذي حـــفـــظ تـــراثـــنـــا،  إن الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة هــــي الـــــوعـــــاء األســـــاســـــي والـــــربـــــاط املـــتـــن ال
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 بقدٍر عظيـم في نقل الكتب العلمية النادرة 

الكلمة امللكية السامية يف مؤتمر اتحاد مجامع اللغة العربية
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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.

وفـــي الـــوقـــت الــــذي خــبــت فــيــه مــســيــرة الــعــلــم فـــي وطــنــنــا الــعــربــي لــفــتــرة مـــن تــاريــخــنــا 
القريب، وسبقتنا أجــزاء من العالم في ميادين العلم والتقنية، استطاعت لغتنا 
العربية احلفاظ على تراثنا وحضارتنا وحماية روح التضامن والشخصية القومية 
املوحدة بن أبناء أمتنا، ووضعتهم في طريق احلرية والنضال من  أجل مستقبل 

جديد.

ومع ذلك، فإن على لغتنا العربية أن تنفتح على املفاهـــيـم العصرية، وتتفاعل مع 
الــتــيــارات الــفــكــريــة املــخــتــلــفــة فــي هـــذا الــعــالــم املــتــجــدد لتحمل إلـــى أبــنــاء أمــتــنــا 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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املــتــقــدمــة والـــفـــكـــر الـــعـــصـــري، عـــن طـــريـــق تــوحــيــد املــصــطــلــحــات ووضـــــع املــعــاجــم 
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.

أمتـــنـــى لــكــم جــمــيــعــًا بـــلـــوغ األهـــــــداف املـــنـــشـــودة لـــرفـــع لـــــواء الــعــلــم فـــي أمــتــكــم ونــشــر 
حضارتها اخلالدة.

والسالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

احلسن بن طالل

عمان

1978/10/31

الكلمة امللكية السامية يف مؤتمر اتحاد مجامع اللغة العربية
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الباب الثالث
المجمع والتعريب



3-1 مقدمة: 
لقد كفتنا تقارير �لّتنمية �لإن�صانّية �لعربّية )ل �صيرّما تقرير عام 

( موؤونَة الترّو�صيح والترّف�صيل والترّحليل من حيث َعالقُة لغِتنا 
)1(

2003م

املعرفة،  وتْوظيِف  ِمها،  وَه�صْ املعرفة  ونقِل  املعرفة،  وم�صادِر  بالفكر، 

اأْن  مبالغًة  فلي�س  عموًما.  املعرفة  وجمتمع  اجلديدة،  املعرفة  وتْوليِد 

ة. هذه هي  مرّ
ُ
ن�صَف لغَتنا باأنرّها ركيزٌة من ركائز اأيرّ م�صروٍع نه�صويرّ لالأ

مم. فهل من �صيادٍة من دون 
ُ
حكمُة الترّاريخ: تاريِخنا، وتاريِخ �صائر الأ

«؟ »كبياء لغويرّ

 من هنا، جاء اهتمام جممعنا بالتعريب. ومن هنا، كانت جتربته 

الطويلة العري�صة العميقة يف هذا املجال. 

الباب الثالث
المجمع والتعريب*

*  ارتكزت هذه املُ�صاهمة اإلى حدٍّ كبري محا�صرة األقيت يف رحاب امَلجمع، يف 26 ُجمادى 
للمجمع،  والع�صرين  اخلام�س  الثقايفرّ  املو�صم  �صمن  2007م،  َحزيران  1428ه/12  الأولى 

الإجن���ازات،   : اجلامعيرّ التعليم  تعريب  يف  الأردينرّ  العربيرّة  اللغة  جَممع  »جتربة  بعنوان 

املْو�صم  هذا  كتاب  يف  تلتها(  التي  املناق�صة  )مع  ُن�صرت  وقد  يات«.  والتحدرّ وال�صعوبات، 

: اإجنازاته،  الذي �صدر يف وقٍت لحق من ذلك العام، بعنوان »جممع اللغة العربيرّة الأردينرّ

واأهدافه، وتطلرّعاته املُ�صتقبليرّة«؛ �س 240-213.

 : والجتماعيرّ القت�ص�اديرّ  لالإمناء  العربيرّ  ندوق  وال�صرّ الإمنائيرّ  املترّحدة  مم 
ُ
الأ برناَمج   -1

�ملعرفة،  جمتمع  �إقامة  نحيو   :2003 للعام  �لعربّية  �لإن�صانّية  �لّتنميية  تقيرير 

ان، 2003؛ �س 130-120. عمرّ
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3-2 ما التـّعريبُ؟ 
كانت نظرة امَلْجَمع اإلى هذا املفهوم منذ البداية على اأنرّه 

قل اإلى العربيرّة. ومْل نغفْل  جمة اأو النرّ د الرترّ اأو�صُع بكثري من جمررّ

ِة والترّاريخيرّة، مبا يف ذلك اإخ�صاُع امل�صطلِح  عن ِدللِته اللرّغويرّ

�صبة لنا،  . فبالنرّ
)2(

الأجنبيرّ للَجْر�س العربيرّ والأوزاِن العربيرّة 

ي اللرّغِة العربيرّة لغَة الترّعليم بجميِع مراحِله،  َيعني الترّعريب تبنرّ

تْوطنُي  هاية  النرّ يف  هو   . العلميرّ والبحِث  العايل  الترّعليم  ولغَة 

العلوم والترّكنولوجيا وتاأ�صيُلها يف فكرنا وِوجداننا وجمتمعنا 

وبيئتنا. فنمار�س علَمنا – حديًثا وكتابًة؛ تعلًُّما وتعليًما؛ بْحًثا 

ر من ربقة الترّبعيرّة،  ون�ْصًرا – بالعربيرّة. ومن ثمرّ ُنبدع، ونتحررّ

ُر  ون�صاهُم باأ�صالة يف ح�صارٍة اإن�صانيرّة واحدة. الترّعريُب ُيفجرّ

ك املياَه الآ�صنة.  َة واجَلْمعيرّة، وُيحرِّ طاقاِتنا الإبداعيرّة، الفرديرّ

م احلقرّ والنرّه�صة املن�صودة.  مات الترّقدرّ م من مقورّ وهو ُمقورّ

لكْن، �صرعان ما انبى َلفيٌف من زمالئنا الكرام ينعُتنا 

بني  حاجًزا  ُيولِّد  باأنرّه  الترّعريب  ويترّهم  ويرّون«،  »ما�صَ باأنرّنا 

معظمها  لأنرّ  الأ�صليرّة؛  املعرفة  وم�صادِر  العربيرّ  الِب  الطرّ

باللرّغات الأجنبيرّة، وعلى راأ�صها اللرّغُة الإجنليزيرّة، لغُة العلِم 

ُة بال ُمنازع.  العامليرّ

َب على  ُنعررّ اأْن  نريُد  اإنرّنا  قال  َمْن  اأنرّه  َب�صيًطا:  نا  ردُّ وكان 

ح�صاب اإتقان اللرّغة الإجنليزيرّة وغرْيها من اللرّغات الأجنبيرّة؟ 

َق تعليُم هذه اللرّغات من دون اللرّغِة  وهل مُيكن اأ�صاًل اأْن َيتحقرّ

؟ فهي اآذاُننا وعيوُننا وِل�صاُننا وِدماُغنا نف�ُصه!  مرّ
ُ
الأ

ِفْقَه  تتدبرّروا  اأمْل  جواُبنا:  وكان  جَمازيرّة.  لَغَتنا  اإنرّ  قالوا: 

اللرّغة العربيرّة ودَقَتها الرّالمتناهية )ول نقوُل املتناهية(؟ اأمْل 

حديِثها:  بل  قدمِيها  العربيرّة،  العلميرّة  النرّ�صو�س  اإلى  تعودوا 

  
)4(

كتور اأحمد زكي ، وكتابات الدرّ
مثاًل، يف جملرّة �ملقتطف)3(

وَب��َه��َرْت��ن��ا حني  ��ُة  قرّ ال��درّ ه��ذه  اأذهَلْتنا  لقد  ه؟  غ���رْيِ وع�����ص��راٍت 

الألوان  ياِت  ُم�صمرّ و�صهور  �صهوٍر  املجمع على مدى  ناق�ْصنا يف 

لكْن  باإيجاز،  اأمني  كتور عثمان  الدرّ كتب  . كذلك 
)5(

بالعربيرّة

وِفقُهها  ُتها  دقرّ حيث  من  لغِتنا  عبقريرّة  عن  ناِفذة،  بب�صريٍة 

 .
)6(

وفل�صفُتها

وبراهيُننا  ُحجُجنا  هي  هذه  ن��ا:  ردُّ كان  اإًذا،  باخت�صاٍر، 

واأ�صانيُدنا؛ فاأين ُحجُجكم وبراهيُنكم واأ�صانيُدكم؟ 

حوة �لعلمّية �حلديثة، مكتبة ابن �صينا، القاهرة، 1990؛ �س 61 وما يليها.  2. كارم ال�صيرّد غنيم: �لّلغة �لعربّية و�ل�صّ

وف )1268-1346ه�/1852- �رُّ كتور يعقوب �صَ ر )1272-1371ه�/1856-1951م( والدرّ كتور فار�س مِنْ �صها يف برْيوت عام 1876م الدرّ  3.  ه�ي املجلرُّة امل�صهورة ال�تي اأ�صرّ

جوع اإلى اأيرّ  ف. ومُيكن الررّ 1927م(. وبقيْت ت�صدُر هناك حترّى انتقاِلها اإلى القاهرة عام 1885م. وقد �صدَر منها على مدى 75 عاًما 121 جملرًّدا قبل اأْن تتوقرّ

را�صات العربيرّة ف�ي اجلامع�ة الأمريكيرّة يف برْيوت: فهر�ص �ملقتطف 1952-1876،  ا: هيئ�ة الدرّ فيع. انظر اأي�صً الع على مناذَج من النرّرث العلميرّ الررّ عدٍد منها لالطرّ

اجلامعة الأمريكيرّة يف بريوت؛ 3 جملرّدات، 1967- 1968.

 4. مث�اًل: 

 يف �ل�ّصماء، دار الهالل، القاهرة، د.ت.
ّ

      اأحمد زكي: َمَع �هلل

روق، برْيوت – القاهرة، ط3، 1402ه�/1982م.       اأحمد زكي: يف �صبيل مْو�صوعٍة علمّية، دار ال�صرّ

َل رئي�س حترير لها، منذ تاأ�صي�صها عام 1958م حترّى وفاِته يف اأواخر عام 1975م.       اإ�صافة اإلى مقالته الِعلميرّة الغزيرة يف جملرّة �لعربي، التي كان اأورّ

يب، جا�صر اأبو �صفيرّة، �صيماء  رديّن، العدد 33، 1987؛ �س9-44. ُهمام َغ�صِ
ُ
مع �لّلغة �لعربّية �لأ  5. عبدالكرمي خليفة: »الألوان يف ُمعجم العربيرّة«، جمّلة جَمْ

يرّة، بنغازي  برّ ل حول الكتابة العلميرّة باللرّغة العربيرّة: واقع وتطلرّعات، جامعة العرب الطرّ يات الألوان باللرّغة العربيرّة«، املوؤمتر العلميرّ الأورّ ة العلميرّة يف ُم�صمرّ قرّ مري�س: »الدرّ

.1994 برْيوت،  العربيرّ  الإمناء  َمْعهد  1990؛  اآذار/مار�س   13-10 – ليبيا، 
جمة، ت�صرين الثرّاين/نوفمب 1965. ار امل�صريرّة للترّاأليف والرترّ  6. عثمان اأمني: فل�صفة �لّلغة �لعربّية، �صل�صلة »املكتبة الثرّقافيرّة« 144، الدرّ
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3- 3 ولـِمَ تعريبُ التـّعليم الجامعيّ؟ 

لغٍة  فا�صتعمال  للمْو�صوع.  ُة  العمليرّ اجلوانُب  ًل  اأورّ هنالك 

كلرّيرّاتنا  اأروقِة  يف  َعْرجاء،  �صْوهاَء  تكون  ما  غالًبا  اإجنليزيرّة، 

نهم من ا�صتيعاب  العلميرّة َيعني اإرباك طلبتنا؛ ومن ثمرّ عدم متكرّ

لغٍة  م�صارعة  اإلى  ان�صراَفهم  َيعني  كما  والأفكار.  املفاهيِم 

هم. اأ�صْف اإلى  �صِ اأعجميرّة على ح�صاب فهِمهم لعلِمهم وتخ�صُّ

جون يف جامعات  �صون املتخررّ ذلك احلَرج الذي يقع فيه املدررّ

كما  اللرّغة،  اأنرّ  هنا  الق�صيد  بيت   .
)7(

اأجنلو�صك�صونيرّة غرْي 

؛ 
)8(

اأ�صلفنا، »هي رابطُة الِعْقد يف منظومة املعرفة الإن�صانيرّة«

دون  من  دة  املتجدرّ املت�صارعة  املعرفة  ا�صتيعاب  مُيكُن  فال 

تعريب. 

يرّة. ذلك اأنرّ اأ�صعاَر  ُة املادرّ وهنالك ثانًيا اجلوانُب القت�صاديرّ

اإلى  لبة  الطرّ كواهَل  ُتثقل  اأ�صبحت  امل�صتْوردة  الأجنبيرّة  الكتب 

؛ 
)9(

اأمواًل طائلة َر  اأْن يوفرّ حدرّ ل ُيطاق. فالترّعريب من �صاأنه 

اإ�صافًة اإلى امل�صاهمة يف تطوير �صناعة الكتاب العلميرّ العربيرّ 

وملحقاته احلديثة من برجميرّات حا�صوبيرّة وغرْيها. 

قْومية  ق�صيرّة  فهذه  ُعمًقا.  الأكرُث  اجلوانُب  ثالًثا  وهنالك 

يتكلرّم  والكاتب   – قاطعة  اأداة  اجل��ادرّ  والترّعريب  نه�صويرّة. 

هن و�صْحن الفكر وتنمية  – ل�صْحذ الذرّ عن جتربة �صخ�صيرّة 

اإلى اجلذور والأ�صول.  ُيعلرّمنا الإتقان، والعْودة  الإبداع. وهو 

. ثم اإنرّه وثي�ق 
)10(

رة ل بي�ن الأ�صالة واملعا�صَ فهو حلْقة الَو�صْ

دون  من  تنميَة  ل  �صعاُرنا:  كان  هنا،  م�ن  بالترّنمية.  لة  ال�صرّ

�صرْيورٌة  امل�صتدامة  املَة  ال�صرّ الترّنميَة  اأنرّ  ذلك   .
)11(

تعريب

ل هرًما هائاًل: قاعدته اجلمهور، وذروته  بة ت�صكرّ دة ُمركرّ ُمعقرّ

وو�صائلها  فل�صفتها ومنهجيرّتها  تعميم  ال�صفوة. فكيف ميكن 

ته، وُنراكُم  من دون تعريب متكامل يربُط بنْي �صْفح الهرم وقمرّ

الثرّالثة«  »الثرّقافة  م�صاألة  ذلك  مثل  جتارب؟  فوق  جتارَب  به 

بنْي  الفجوة  َج�صر  اإلى  تهدُف  معرفيرّة  منظومة  من  نِة  املكورّ

الإن�صان  بناء  يف  فت�صاهم  والعلوم؛  الإن�صانيرّات  »الثرّقافتنْي«: 

. ولعلرّنا 
)12(

الع�صريرّ الذي ي�صتطيع اأْن ُيواكَب تيرّارات الع�صر

نت�صاءل بعُد: هل ميكن حتقيق ذلك من دون تعريب؟ 

مُعنا  هذا هو الإطار الفكريرّ الذهنيرّ الذي اأقدَم فيه جَمْ

لكْن،  م��ح��دودة؛  باإمكاناٍت  اجلامعيرّ  الترّعليم  تعريب  على 

بيرّْنت،  الذي  العميق  الترّعريب، مبعناه  ونخاُل  تلني.  ل  باإرادٍة 

اأهدافه  بنْي  كان. فمن  اأْن  منذ  املجمع  هاج�ًصا من هواج�س 

وم�صوؤوليرّاته، َوْفًقا لقانونه، جْعُل اللرّغة العربيرّة لغَة العلم. 

غ��رْيَ  امل��ج��ال  ه��ذا  َة يف  الغنيرّ املجمع  ت��ن��اول جت��رب��َة  وق��د 

�ُس  املوؤ�صرّ الرئي�ُس  خليفة،  الكرمي  عبد  كتور  الدرّ �صتاذ 
ُ
الأ ة  مررّ

مرة، نائُب رئي�س  كتور محمود ال�صرّ �صتاذ الدرّ
ُ
، والأ

)13(
للمجمع

اأحمد  كتور  الدرّ �صتاذ 
ُ
الأ واملرحوم   ،

)14(
طويلة ٍة  مل��درّ املجمع 

ردنيرّة، العددان 10و11، 1407ه�/1986م؛ �س 7-6.
ُ
يب: »َنَظرات يف فل�صفة الترّعريب«، �ملجّلة �لّثقافية/اجلامعة الأ 7 .ُهمام َغ�صِ

: تقيرير �لّتنميية �لإن�صانّية �لعربّية للعام 2003: نحيو �إقامة جمتمع  ندوق العربيرّ لالإمناء القت�ص�اديرّ والجتماعيرّ مم املترّحدة الإمنائيرّ وال�صرّ
ُ
8 . برناَمج الأ

ان، 2003؛ �س 130-120. �ملعرفة، عمرّ

، 1411ه�/1991م؛ �س 23-9. ردينرّ
ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ 9. عبداملجيد ن�صري: »الترّعريب �صرورة تنمويرّة«، �ملو�صم �لّثقايّف �لّتا�صع، جَمْ

ردنيرّة، العددان 10و11، 1407ه�/1986م؛ �س 7-6.
ُ
يب: »َنَظرات يف فل�صفة الترّعريب«، �ملجّلة �لّثقافية/اجلامعة الأ 10. ُهمام َغ�صِ

يب: م�صاهمة يف  ردنيرّة، العددان 10و11، 1407ه�/1986م؛ �س 6-7. و ُهمام َغ�صِ
ُ
يب: »َنَظرات يف فل�صفة الترّعريب«، �ملجّلة �لّثقافية/اجلامعة الأ 11. ُهمام َغ�صِ

، 1403ه�/1983م؛ �س  ردينرّ
ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ ل، جَمْ «، املو�صم الثرّقايفرّ الأورّ ردينرّ يف تعريب الترّعليم العلميرّ اجلامعيرّ

ُ
ندوة حول »جتربة جممع اللرّغة العربيرّة الأ

.37-32

ردنيرّة، العددان 10و11، 1407ه�/1986م؛ �س 7-6.
ُ
يب: »َنَظرات يف فل�صفة الترّعريب«، �ملجّلة �لّثقافية/اجلامعة الأ 12. ُهمام َغ�صِ

، ط2، 1408ه�/1988م. ردينرّ
ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ 13. عبدالكرمي خليفة: اللرّغة العربيرّة والترّعريب يف الع�صر احلديث، جَمْ

رديّن، العدد املزدوج 15-16، 1982؛ �س 101-96.
ُ
مع �لّلغة �لعربّية �لأ ردينرّ يف تعريب العلوم«، جمّلة جَمْ

ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ مرة: »جتربة جَمْ 14. محمود ال�صرّ
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من  هذه  محاولتنا  وتنطلق  اآخ��رون.  وباحثون   ،
)15(

�صعيدان

ة، وتبني عليها.  تلك اجلهود اخلريِّ

3-4 ركائز تعريب التعليم الجامعي:
اإلى  اجلامعيرّ  الترّعليم  تعريب  يف  املجمع  جتربة  ا�صتندت 

ثالث ركائز: 

ترجمة الكتب العلميرّة املنهجيرّة؛. 1

موز العلميرّة؛ . 2 تعريب الررّ

تعريب امل�صطلحات. . 3

الترّجربة،  اإجن��ازات هذه  على  وء  ال�صرّ ت�صليط  و�صنبداأ يف 

وعلى احلقائق والوقائع. 

3-4-1  ترجمة الكتب العلميـّة املنهجيـّة:  
امية اإلى تعريب الترّعليم  اأ�صدر املجمع – �صمن حملته الررّ

اجلامعيرّ – اثننْي وع�صرين جملرًّدا �صخًما مرتَجًما عن اللرّغة 

الإجنليزيرّة، على النرّحو الآتي: 

• ل و�لّتكامل و�لهند�صة �لّتحليلّية 	 ح�صاب �لّتفا�صُ

)يف ُجزاأْين( )ط 1، 1979م؛ ط2، 1981م(

• �لبيولوجيا )يف ُجزاأْين( )1980م(	

• �جليولوجيا �لعاّمة )1980م(	

• �لكيمياء �لعاّمة )1981م(	

• �لفيزياء �لكال�صيكّية و�حلديثة )يف ثالثة اأجزاء( 	

)1981؛ 1987؛ 1985م(

• �لّن�صط 	 �لييّذ�تييّي  �لّتعّلم  بطريقة  �ملييجييّرد  �جلييرب 

)1982م(

• �لكيمياء غرْي �لع�صوّية )يف ُجزاأْين( )1983م(	

• مقّدمة للّتكوين �جَلنينّي )1983م(	

• و�حلديثة 	 �لكال�صيكّية  للب�صرّيات  مييقييّدميية 

)1983م(

• لّية وتطبيقاتها )1984م(	 مبادئ �ملعادلت �لّتفا�صُ

• مبادئ �لّتحليل �لّريا�صّي )1984م(	

• �لكيمياء �لّتحليلّية )1984م(	

• وعلم 	 للخلّية  �حليييييوّييية  �لييكيييييمييييياء  �إليييى  مييدخييل 

وظائفها )1986م(

• اأج��زاء( 	 اأربعة  )يف  �جليير�حيية  ممار�صة  يف  �ملوجز 

)1997م(. 

مْوقع  يف  ُمدرجة  تف�صيالتها،  بكلرّ  الكاملة،  والقائمُة 

 .
)16(

املجمع على ال�صابكة )الإنرتنت(

  لقد ���ص��درْت ه��ذه امل��ج��لرّ��دات م��ا ب��نْي ع��اَم��ْي 1979م 

�لفيزياء  كتاب  م��ن  ��اين  ال��ثرّ اجُل���زء  با�صتثناء  1985م؛  و 

وكتاب  1987م،  عام  �صدر  ال��ذي  و�حلديثة  �لكال�صيكّية 

الأربعة  باأجزائه  �صدر  الذي  �جلر�حة  �ملوجز يف ممار�صة 

�صات  عام 1997م. وكان لها اأ�صداء طيرّبة يف اجلامعات واملوؤ�صرّ

العلميرّة العربيرّة؛ بل اإنرّ بع�س اجلامعات اعتمدْت عدًدا منها 

اأح�صن  بجائزة  �لبيولوجيا  كتاب  وفاز  فيها.  رة  ُمقررّ كتًبا 

اأقامته  ال��ذي  املعر�س  يف  العربيرّة  اللغة  اإل��ى  ُمرتجم  كتاب 

م العلميرّ يف الكويت عام 1982م. كما فاز كتاب  �صة التقدرّ موؤ�صرّ

مع �للغة �لعربّية �لأرديّن، العدد 1، 1978، �س 110-124؛ »حول تعريب  جمّلة جَمْ اأحمد �صعيدان: »حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا«،   .15

يرّة:  مع �للغة �لعربّية �لأرديّن، العدد 2، 1978، �س 101-111؛ »يف �صبيل تعريب التعليم اجلامعيرّ يف العلوم الطبرّ العلوم: م�صاكل وحلول واآراء«، جمّلة جَمْ

مع �لّلغة  موز العلميرّة«، جمّلة جَمْ ، �لعدد �ملزدوج 5-6، 1979، �ص 30-42؛ »نحو نظام عربيرّ للررّ مع �للغة �لعربّية �لأردينرّ م�صاكل وحلول«، جمّلة جَمْ

رديّن، العدد 30، 1986؛ �س 47-39.
ُ
�لعربّية �لأ

.www.majma.org.jo .16
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مدخل �إلى �لكيمياء �حليوّية للخلّية وعلم وظائفها، هو 

الآَخر، بجائزة العلوم الأ�صا�صيرّة لعاَمْي 1987/1986م، التي 

مها احتاد جمال�س البحث العلميرّ العربيرّة. نظرّ

اأجواءنا يف تلك  التي �صادت  الفْورَة  َر  اأن يت�صورّ وللقارىء 

منت�صِف  حترّى  بعينيرّات  ال�صرّ نهاية  منذ  املعدودات  نوات  ال�صرّ

»جي�ًصا«  املجمع  َح�َصَد  فقد  الفائت!  القْرن  من  الثرّمانينيرّات 

من املرتجمني واملراِجعني وامل�صرفني، ُكلُّهم اأ�صاتذة جامعيرّون 

يف  منهم  ع��دٌد  و���ص��ارك  وتدري�ًصا.  بحًثا  علمهم  ميار�صون 

اأْجود  من  وكانت هذه   ُترجمت.  التي  العلميرّة  الكتب  اختيار 

اأرقى اجلامعات. وتفادًيا لالزدواجيرّة يف  الكتب املتداوَلة يف 

م املجمع  العمل، و�صعًيا للترّن�صيق َمَع �صائر اجلهات املعنيرّة، عمرّ

قائمَة الكتب املختارة. 

فقد  دقائقها؛  بكلرّ  اخل��وايل  ���اَم  الأيرّ تلك  نذكر  زلنا  وما 

ْعنا – نحن املرتجمني  اأ�صبحْت ُجزًءا من ذاكرتنا احليرّة. وقرّ

واملراجعني وامل�صرفني – عقوًدا َمَع املجمع، وعانينا اأكرَث ما 

عانينا من �صوء الترّقدير الذي وقع فيه معظُمنا للوقت الرّالزم 

ْت لنا بجالء �صخامُة امل�صروع.  لإجناز العمل. و�صرعان ما تبدرّ

جمة والكتابِة  فكان علينا اأْن نواجَه لي�س فقط ُم�صكالِت الرترّ

ا امل�صكالِت املتعلرّقَة ب�صناعة الكتاب؛ فلم  ا اأي�صً قيقة، واإمنرّ الدرّ

اًل لال�صتجابة ملطالبنا.  يكن عدٌد كبري من املطابع موؤهَّ

والترّن�صيد  خ�صيرّ  ال�صرّ احلا�صوب  ���ام  اأيرّ قبل  ذل��ك  ك��ان 

من  ننجزه  ما  ُنعطي  ا  كنرّ  . احلا�صوبيرّ �صر  والنرّ احلا�صوبيرّ 

الكاتبة؛  الآل��ة  على  تطبَعُه  كي  لإحداُهنرّ  اليد  بخطرّ  ترجمة 

ومن ثمرّ ُنحيله اإلى املطبعة. 

مْل يْخُل اجلورّ من امل�صاحنات والأ�صوات العالية. فالب�صر 

كيكة  ع املجمع عن رف�س املحاولت الررّ لي�صوا مالئكة! ومْل يتوررّ

َة بالكامل! وتفاوتت  اِتهم املاليرّ بْعد اأْن دفع لأ�صحابها م�صتحقرّ

ط( اإلى  ط )واأحياًنا دون املتو�صرّ جمة من امل�صتوى املتو�صرّ الرترّ

موؤلٌَّف  وكاأنرّه  �صل�صبياًل،  عذًبا  ين�صاب  ال��ذي  نف  ال�صرّ ذاك 

تاأليًفا بل�صان عربيرّ �صاٍف راٍق. 

اأ�صبْحنا  ِتباًعا،  تظهُر  الَق�صيبة  املجلرّدات  اأخ��ذت  وحني 

امل�صروعات  اإل��ى  احل��اج��ة  ب��اأَم�����سرّ  ����َة  مرّ
ُ
الأ اأنرّ  م��ن  يقني  على 

يف  بها  للنرّهو�س  ه��ذا،  املجمع  كم�صروع  موحة،  الطرّ الكبرية 

ا  َجبًّ َيُجبُّ  كهذا  م�صروًعا  اأنرّ  ذلك   . قيرّ والررّ م  الترّقدرّ معارج 

تلك املحاولِت الهزيلَة التي ل ُتغني ول ُت�صمن. فهو نابٌع من 

هنيرّة، ولي�س هاِبًطا علينا  احتياجاتنا العمليرّة والوجدانيرّة والذرّ

ًة من اأحد، ول ِهبًة من تلك الِهبات  اإنرّه لي�س ِمنرّ مبظلرّة؛ كما 

التي مُتنح لغايٍة يف نف�س يعقوب! م�صروع كبري كهذا من �صاأنه 

بالترّجربة  ُيعلرَّمنا  واأْن  وامَلَلكات،  واملواهَب  الأكماَم  ُيفترَّق  اأن 

وح�صُبنا  وال��ِع��َب.  رو���ُس  وال��درّ اخِل���بات  فترتاكَم  واخل��ط��اأ؛ 

الإتقان،  وثقافة  العلميرّة،  الإدارة  جمال  يف  هنا  تعلرّمناه  ما 

وتعزيز روح الفريق. لنذكْر اأنرّه يف كتاب �ملوجز يف ممار�صة 

اء  الأطبرّ من  واأربعون  اثنان  جمة  الرترّ يف  �صارك  �جلر�حة، 

لوا!  . تاأمرّ احني، باإ�صراف هيئة حترير علميرّ اجلررّ

كتور خليفة عن هذه  �صتاذ الدرّ
ُ
ل نريد اأن نكرر ما ذكره الأ

 .
)17(

ى ى ووفرّ مْت، وكيف ُحو�صرْت! فقد كفرّ الترّجربة: كيف ُقوِّ

ويبقى الإجناُز الأكب تلك الأعالق الثرّمينة يف املكتبة العلميرّة 

وتبقى  م��ح��دودة.  باإمكاناٍت  جممُعنا  اأنتجها  التي  العربيرّة 

الترّجربُة بجوانبها امل�صيئة التي بيناها �صاِهًدا على فنرّ املمكن 

ياق.  يف هذا ال�صرّ

له  بدرّ  ل  كان  كهذا  كبرًيا  م�صروًعا  فاإنرّ  ذلك،  من  واأكرث 

َخ م�صروًعا كبرًيا اآخر.  وهكذا كان. فقد واجَهْتنا يف  اأْن ُيفرِّ

يات  يا�صرّ ا يف الررّ موز العلميرّة، خ�صو�صً ُة الررّ اأثناء عملنا ق�صيرّ

واليونانيرّة؟  َة  الرّالتينيرّ احلروَف  اأُنبقي  والكيمياء:  والفيزياء 

ي لهذه الق�صيرّة  موز؟ محاولُة املجمع يف الترّ�صدرّ ب الررّ اأم ُنعرِّ

كيزَة الثرّانية يف جتربته يف الترّعريب.  لت الررّ �صكرّ

، ط2، 1408ه�/1988م. ردينرّ
ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ 17. عبدالكرمي خليفة: �لّلغة �لعربّية و�لّتعريب يف �لع�صر �حلديث، جَمْ
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3-4-2 تعريب الرّموز العلميـّة: 
احل��روف  على  الإب��ق��اء  اأنرّ  ال��ب��داي��ة  منذ  وا���ص��ًح��ا  ك��ان 

الرّالتينيرّة واليونانيرّة ل ين�صجم َمَع فل�صفة املجمع يف الترّعريب؛ 

العمل؟  ما  لكن  تعريًبا.  لي�صت  اأجنبيرّة  برموز  جمَة  فالرترّ

اأ�صكال مختِلفة  اأربعة  ا�صتعمال  اإلى  العلميرّة تدعو  »فاحلاجة 

للة على مفاهيَم  للحرف الواحد... واأحياًنا خم�صِة اأ�صكال للدرّ

؛ واحلروف العربيرّة 
)18(

متميرّزة، مختِلفٍة ومرتابطٍة يف اآن...« 

اأْن مت�صَي  دة الأ�صكال. لذلك راأى املجمع  العدد، محدرّ قليلة 

موز  ًتا بالررّ يا�صيرّات البحتة( موؤقرّ جمة )با�صتثناء كتب الررّ الرترّ

اها جلنَة �لّرموز لدرا�صِة امل�صكلة  نة �صمرّ الأجنبيرّة؛ واألرّف جَلْ

بعمق واقرتاِح حلرّ لها. 

عملت اللَّْجنة بِجدرّ وحما�صة عزرّ نظرُيهما على مدى ثالث 

 .
)19(

1985 عام  اأعمالها  ح�صيلُة  وُن�صرت  تقريًبا.  �صنوات 

موز العلميرّة العربيرّة الذي اْقرَتَحْته من اأكرث  ولعلرّ م�صروَع الررّ

اأعمال املجمع اأ�صالًة. وقد انطلق بكلرّ ب�صاطة من املبداأ: اأنرّ 

يف الأبجديرّة العربيرّة ما ُيغني عن احلروف الأجنبيرّة؛ على اأْن 

تنا كلُّها َمَع نقطها، واأْن جُترى تغيرياٌت  ُت�صتعمَل حروف اأبجديرّ

على اأ�صكال احلروف مُتيرّزها من غرْي اأْن َتْطُم�َس ُهويرّتها. 

ندوة  ق يف  املعمرّ الترّحليل  ُه من  امل�صروع حظرّ نال هذا  وقد 

اللرّغويرّة  املجام�ع  ��اُد  احترّ مِعنا  جَمْ رح��اب  يف  عقَدها  علميرّة 

العلميرّة العربيرّة على مدى ثالثة اأيرّام )27-1407/5/29ه�، 

.
)20(

املوافق 27-1987/1/29م(

اللرّغة  ملجمع  اآخَر  وم�صروًعا  امل�صروع  هذا  دوُة  النرّ اترّخذت 

هيئات  من  ال��واردة  دود  ال��ررّ اإل��ى  اإ�صافة  بالقاهرة،  العربيرّة 

موز  للررّ د  موحرّ م�صروٍع  لو�صع  اأ�صا�ًصا  خ��رى، 
ُ
اأ ٍة  عربيرّ ٍة  علميرّ

امل  ال�صرّ الترّعريب  مبداأ  امل�صروع  واعتمَد  العربيرّة.  العلميرّة 

�ص�س الآتية: 
ُ
موز العلميرّة، َوْفًقا لالأ للررّ

يرّات . 1 الكمرّ لتمثيل  العاديرّة  العربيرّة  احلروف  ا�صتعمال 

والَوَحدات الفيزيائيرّة والكيميائيرّة. 

يا�صيرّات . 2 الررّ العربيرّة يف  الأبجديرّة  ا�صتعمال احلروف 

كرونكر  ل��رم��َزْي  دلتا  اليوناينرّ  احل��رف  )با�صتثناء 

وديراك(. 

العربيرّ الذي . 3 العاديرّ للحرف  كل  ال�صرّ مراعاة اختيار 

�صول اخلطرّ العربيرّ ومع )لْوحات املفاتيح 
ُ
اأ َمَع  يرّتفق 

للحوا�صيب( املتوافرة. 

العاديرّة . 4 العربيرّة  للحروف  رة  محورّ اأ�صكال  ا�صتعمال 

رورة، َمَع مراعاة عدم امل�صا�س بجْوهرها.  عند ال�صرّ

م�صروع . 5 يف  للحروف  اأ�صكال  من  اق��رُتح  ما  اعتبار 

جوع اإليه عند احلاجة؛ كما  معنا ر�صيًدا ميكن الررّ جَمْ

ميكن الإ�صافة اإليه. 

عند . 6 بع�صها  َقْلب  َم��َع  وليرّة،  الدرّ الإ���ص��ارات  ا�صتعمال 

مال.  الرّلزوم مل�صايرة الكتابة من اليمني اإلى ال�صرّ

ًة من اليمني . 7 كتابة الَعالقات والعمليرّات واملعادلت كافرّ

مال.  اإلى ال�صرّ

جواز ا�صتعمال اأيٍّ من �صل�صلتي الأرقام املتداولتنْي يف . 8

مع �للغة �لعربّية �لأرديّن، العدد 1، 1978، �س 110-124؛ »حول تعريب  جمّلة جَمْ اأحمد �صعيدان: »حول تعريب التعليم وتعريب العلم والتكنولوجيا«،   .18

يرّة:  مع �للغة �لعربّية �لأرديّن، العدد 2، 1978، �س 101-111؛ »يف �صبيل تعريب التعليم اجلامعيرّ يف العلوم الطبرّ العلوم: م�صاكل وحلول واآراء«، جمّلة جَمْ

مع �لّلغة  موز العلميرّة«، جمّلة جَمْ مع �للغة �لعربّية �لأرديّن، �لعدد �ملزدوج 5-6، 1979، �ص 30-42؛ »نحو نظام عربيرّ للررّ م�صاكل وحلول«، جمّلة جَمْ

، العدد 30، 1986؛ �س 47-39. ردينرّ
ُ
�لعربّية �لأ

، 1405ه�/1985م. ردينرّ
ُ
مع اللرّغة العربيرّة الأ رديّن للّرموز �لعلمّية �لعربّية،  جَمْ

ُ
مع �لّلغة �لعربّية �لأ موز، اأحمد �صعيدان: م�صروع جَمْ نة الررّ ر جَلْ 19. مقررّ

ولى 1407ه� -كانون الثرّاين/يناير 1987م، 
ُ
ان، ُجمادى الأ اد املجامع اللرّغوية العلميرّة العربيرّة: �لّرموز �لعلمّية وطريقة �أد�ئها بالّلغة �لعربّية، ندوة عمرّ 20. احترّ

اد املجامع اللرّغويرّة العلميرّة العربيرّة، القاهرة، 1408ه�/1988م. احترّ
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امل�صرق واملغرب العربيرّنْي باعتبارهما عربيرّتنْي. 

  
)21(

موز العلميرّة العربيرّة ت النرّدوة نظاًما متكاِماًل للررّ واأقررّ

قائلني:  زمالئنا  بع�ُس  يعرت�س  وقد  ب��ارًزا.  اإجن��اًزا  ُيعدرّ 

رهنَي  بقي  ا  واإمنرّ املمار�صة،  مْو�صَع  ُيْو�صْع  مْل  نظاٌم  ه  لكنرّ

�صيكون  اأنرّه  يقني من  اأنرّنا على  اإلرّ  الأدراج! هذا �صحيح؛ 

امل، كما �صنفعل باإذِنِه  ْينا الترّعريَب ال�صرّ بانتظارنا اإذا تبنرّ

تعالى.

3-4-3  تعريب املصطلحات:
اهتمرّ املجمع بهذا املْو�صوع اهتماًما ل نظرَي له منذ ن�صاأِته. 

ًة حميدة حني طلب اإلى املرتجمني تذييَل كلرّ كتاٍب  و�صنرّ �ُصنرّ

ى املجمع  ُيرتَجم مَب�ْصرٍد للم�صطلحات الواردِة فيه. وقد تلقرّ

ٍة  َعْب م�صريِته قوائَم كثريًة من امل�صطلحات يف جمالٍت علميرّ

ُة  ٍة �صترّى لال�صتئنا�س براأيه. فكانت منهجيرّ وِتقنيرّ ٍة  وتكنولوجيرّ

ع�صو  ُرها  مقررّ خ��باء  نَة  جَلْ َل  ُي�صكرّ اأْن  حالة  كلرّ  يف  املجمع 

اإلى  ترفَعها  ثمرّ  امل�صطلحات،  اللَّْجنُة  فرُتاجَع  اأع�صاِئه؛  من 

درا�صتها  بْعد  حُتيلها  التي  املجمع،  يف  �مل�صطلحات  نة  جَلْ

عت لدينا ذخرية  اإلى جمل�ص �ملجمع لإقرارها. وهكذا جتمرّ

ُم�صطلح.  األف  ثالثني  على  زادت  امل�صطلحات  من  �صخمة 

موقع  اإل��ى  خول  بالدرّ معاينُتها  وميكن  ُمحْو�صبة،  الآن  وه��ي 

نني عدًدا  . وقد ن�صر املجمع َعْب ال�صرّ
)22(

املجمع على ال�صابكة

الأر�صاد  �صِملت  ا�صات  ُكررّ يف  امل�صطلحات  هذه  من  كبرًيا 

اإ�صافًة  والهند�صيرّة؛  والع�صكريرّة  راعيرّة  الزرّ والعلوم  يرّة  اجلورّ

ال�صيرّارات،  وميكانيك  واخلراطة  النجارة  م�صطلحات  اإلى 

وامل�صارف.  والقت�صاد  والتجارة  والورني�صات،  والدهانات 

ًرا قائمة م�صطلحات الطاقة ال�صم�صيرّة، مع  كذلك اأ�صدر موؤخرّ

تعريفاتها، واأجنز قائمة م�صطلحات اأخرى مع التعريفات 

يف علم جديد ن�صبيًّا هو علم )ال�صلوكيرّات ال�صياقيرّة(. واملجمع 

املُ�صتلرّة  املُ�صطلحات  كبرٍي من  درا�صة عدٍد  الآن على  عاكٌف 

نات )كودات( �صترّى. من ُمدورّ

ر  َح�صْ ول  لها  عدرّ  ل  �صاعاٍت  ي  وُيق�صرّ املجمع  ى  ق�صرّ لقد 

ر، بُكلرّ  اأقدم على احلْو�صبة يف وقت مبكرّ يف هذا العمل. كما 

من  ذخريته  ا�صتعمال  يف  فائقة  مرونٍة  من  ذل��ك  َيعنيه  ما 

اأنرّ  امل�صطلحات وحتديثها وحتريرها وتعميمها. ول �صكَّ يف 

عمَل املجمع يف جمال تعريب امل�صطلحات مُيثرّل اإجناًزا رفيًعا 

ا،  ن�صودُته بْعد كما يجب. فهو َجْهد جماعيرّ كبري حقًّ
ُ
ملْا ُتغنَّ اأ

ن مهاراٍت فائقة وِخباٍت  حتلرّى بطوِل َنَف�ٍس نادِر املثال، وت�صمرّ

دَة الخت�صا�صات.  متعدرّ

لكْن، ل ُبدرّ من العرتاف باأنرّه يظلرّ اإجناًزا مبتوًرا لأ�صباٍب 

ثالثة: 

جند  فمثاًل،  وحترير.  غربلٍة   اإل��ى  بحاجة  »امَلْكنز«  اأنرّ 

الواحد،  الأجنبيرّ  للم�صطلح  عربيرّ  مقابٍل  من  اأكرَث  اأحياًنا 

حترّى يف املجال الواحد. 

اأنرّه ل توجد تعريفات. 

نوات  اأنرّ َزْخَم العمل يف هذا املجال اأخذ يت�صاءل يف ال�صرّ

ف.  الأخرية اإلى َحدرّ الترّوقرّ

واملجمع واٍع لهذه النرّقائ�س. وقد بداأ َي�صتدركها. فمثاًل، ل 

ُيقدم الآن على ن�صر اأيرّ م�صطلح من دون تعريف. 

3-5 تحديات التعريب:
عوبات:  بْعَد الإجنازات، ننتقُل اإلى �ل�صّ

نا  �صْ ة التي تعررّ عوبات هي املعار�صُة احلادرّ ولى هذه ال�صرّ
ُ
اأ

مالء. نت�صاءل: اأَمَردُّ تلك  �س لها من عدٍد كبري من الزرّ ونتعررّ

َخ�ْصَيُة  اأي  للكلمة؛  الفيزيائيرّ  باملعنى  الُق�صور،  املعار�صِة 

ولى 1407ه� -كانون الثرّاين/يناير 1987م، 
ُ
ان، ُجمادى الأ اد املجامع اللرّغوية العلميرّة العربيرّة: �لّرموز �لعلمّية وطريقة �أد�ئها بالّلغة �لعربّية، ندوة عمرّ 21. احترّ
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العامُل  اأْم هو  مور؟ 
ُ
اأ اعتْدنا عليه من  ما  وا�صتمراُء  الترّغيري، 

مواجهَة  – َنهاُب  الأ�صاتذة  – نحن  يجعُلنا  الذي  ف�صاينرّ  النرّ

عوامل  من  عاِماًل  عندئٍذ  نفقُد  فقد  ؛  مرّ
ُ
الأ بلغتهم  طلبِتنا 

؟ 
رّ

، ل �َصَمَح اهلل اينرّ قنا عليهم؟ اأْم  هل النهزاُم اجلورّ تفورّ

جمة  ر�َس على مبداأ الرترّ اأْن نذكَر هنا الهجوَم ال�صرّ ُبدرّ  ول 

ه اأمًرا بدهيًّا  ُد نْقٍل ِخْلٍو من الإبداع! وكْنا نظنرّ ة اأنرّها جمررّ بُحجرّ

ٌة يف الإبداع؛ َمَع العرتاف باأنرّ الإبداَع  اقية قمرّ جمَة الررّ اأنرّ الرترّ

ه يف الترّاأليف.  جمة غرْيُ يف الرترّ

الأ�صاتذة  فاأف�صل  الوقت.  عامُل  هي  الثرّانية  عوبُة  ال�صرّ

على  والإ�صراف  والترّدري�س  البحث  يف  اآذانهم  حترّى  غارقون 

م�صروٍع  لالنخراط يف  وقتهم  يترّ�صع  فهل  وغرْي ذلك.  لبة  الطرّ

ُق  ع الأدوار؟ وكيف نوفرّ جمة والترّعريب؟ كيف نوزرّ كبري يف الرترّ

بني الأولويرّات؟ 

مراحل  يف  بالبطء  متعلرّقٌة  خ��رى 
ُ
اأ ِدلل��ٌة  الوقت  ولعامل 

حترّى  جمة  للرترّ اختياره  حلظة  منذ  للكتاب  املتعاقبِة  الإنتاِج 

اأحياًنا،  اأْن ت�صتغرَق هذه املراحل �صنواٍت  ُيعقُل  �صدوِره. فال 

للكتاب!  الأ�صليرّة  باللرّغة  اأح��دث  طبعٌة  خاللها  ت�صدُر  قد 

رعِة والإتقان؟ وهل ناأُمُل اأْن نلحَق يْوًما  فكيف جنمع بني ال�صرّ

َة من مختِلف اللرّغات  باليابان، مثاًل، التي تنقُل الكتَب العلميرّ

اإلى اليابانيرّة مبثل ملحة الب�صر ن�صبيًّا؟ 

فامل�صروعات  اليد.  ذاِت  �صيُق  هي  ثالثة  �صعوبٌة  ة  وثمرّ

. وقد عانى  الكبى، كم�صروع املجمع، بحاجٍة اإلى متويٍل �صخيرّ

احية. ووا�صح  ْين يف هذه النرّ املجمع – وما زال ُيعاين – الأمررّ

كاأْن  املاليرّة؛  عوبة  ال�صرّ لتذليل  جديد  تفكرٍي  اإلى  بحاجٍة  اأنرّنا 

اإلى  �صول 
ُ
الأ ح�صَب  مقرَتحاٍت  �صكل  على  م�صروعاِتنا  َم  ُنقدرّ

مهاراُتُه  له  فنرّ  وهذا  ا.  منها خرْيً ُع  نتوقرّ التي  بع�س اجلهات 

واأ�صراُره! 

ٌة  ة. فال توجُد م�صقرّ �صعوبٌة رابعة هي ُندرة الكفاءات احلقرّ

طة؛ لكنرّ امل�صروعاِت الكبرية  يف العثور على الكفاءات املتو�صرّ

ُتْعِوُزها الكفاءاُت الكبرية. ولعلرّ احللرّ يكمُن يف تاأ�صي�س مراكَز 

املوهبُة  لدْيه  َم��ْن  تاأهيل  على  و�صرامة  بِجدرّ  تعمل  َطموحة 

اِت اجلليلِة املطلوبة.  والقابليرّة للنرّهو�س باملهمرّ

اأي  عوبُة اخلام�صة هي عدم املقدرة على ا�صتنفار »الررّ ال�صرّ

 )! العام« )هذا اإْن كان ذلك الترّعبرُي جائًزا يف وطننا العربيرّ

املجمُع  بقي  فقد  �صات.  املوؤ�صرّ و�صائِر   
ِ
والإع��الم واجلامعاِت 

ويبقى »جزيرًة معزولة« يف هذا اخِل�صمرّ املتالطم من تيرّاراِت 

ل�صلة!  الغرتاِب والأْمركِة والعْوملة؛ اإلى اآِخر ال�صرّ

وكْبِح  ��ارات  ��يرّ ال��ترّ ه��ذه  ملجابهِة  اإليه  نحتاُج  ما  اأنرّ  ون��رى 

ِجماِحها لي�س القراَر ال�صيا�صيرّ )لأنرّ هذا من�صو�س عليه يف 

القوانني والأنظمة والتعليمات اجلامعيرّة( بَقْدر ما هو الإرادة 

يا�صِة  اها قادُتنا يف ال�صرّ ال�صيا�صيرّة، واملواقُف الأ�صيلُة التي يتبنرّ

والفكِر والثرّقافة بال هوادة. 

�لّتحّديات اجِل�صاَم اأماَمنا  اأنرّ  ْوء كلرّ ذلك، وا�صٌح  يف �صَ

هي:

كيف َن�صتمّر: ذلك اأنرّ العلَم والترّكنولوجيا يف منورّ ومناء 

يكوَن  اأْن  ُب��درّ  فال  ُمتزايد.  ت�صارٍع  يف  اإنرّهما  بل  ينقطعان؛  ل 

ة. واإْن كان ل ُبدرّ من  ًة م�صتمررّ الترّعريب، اإًذا، �صرْيورًة اأو عمليرّ

يرّات«، فاإنرّنا نرى اأْن نعوَد اإلى امل�صروعات  »الَيْنبِغيرّات« و»الرّالُبدِّ

ُتولرَّد  لْن  الكبرية، لأنرّ اجلهوَد املُبعرَثة واملحاولِت املُ�صرَذمة 

ابتداع  يف  باملنهجيرّات  الترّفكري  وعلينا  وُتثمر.  ُر  تتطورّ حركًة 

وفاَن من  الطُّ اأْن جُنابَه هذا  واإلرّ فكيف مُيكُن  امل�صطلحات؛ 

امل�صطلحاِت اجلديدة الذي يغُمُرنا كلرّ يْوم؟ ن�صرُي هنا، على 

كتور  �صتاذ الدرّ
ُ
اإلى محاولٍة ذكيرّة لالأ �صبيل املثال ل احل�صر، 

الكيميائيرّ  امل�صطلح  »مناهج  يف  القي�صي  علي  د  محمرّ جميد 

�لعربّية  �لّلغة  جممع  ُن�صرْت يف جملرّة  العربيرّ ومقايي�صه«، 

. ول نن�صى دْوَر احلا�صوب واحلا�صوبيرّني يف هذا 
رديّن)23(

ُ
�لأ

دد. ال�صرّ

َة الترّدريب على  يرّ َد اأهمرّ لكْن، قبل امل�صطلحات، نودرّ اأْن نوؤكرّ

رديّن، العدد 37، 1989؛ �س 175-121.
ُ
مع �لّلغة �لعربّية �لأ د علي القي�صي: »مناهج امل�صطلح الكيميائي العربيرّ ومقايي�صه«، جمّلة جَمْ 23. جميد محمرّ
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ْبك بنرٍث علميرّ نا�صع، كتابًة وحديًثا. ال�صرّ

اأو . 1 بالنرّقطِة  حترّى  ي  ُن�صحرّ ل  بحيث  ُنييتييقيين:  كيييييف 

كِل  ًة يف ال�صرّ الفا�صلة. فيكوُن الكتاُب العلميرّ العربيرّ قمرّ

 . وامل�صمون، وقادًرا على مناف�صة نظرِيِه الأجنبيرّ

كيف ُنقنع: بالتي هي اأح�صن، القادَة قبل اجلماهري. . 2

ٌة كبى، كما اأ�صلفت.  ٌة نه�صويرّ يٌة قْوميرّ فلدينا ق�صرّ

لي�س . 3 ��ه  اأنرّ َمَع   ، اأ�صا�صيرّ متطلرٌّب  فاملال  مُنييّول:  كيف 

بكاٍف طبًعا. 

كيف ُنن�ّصق: فنعمل جميًعا بنَف�ٍس واحد ونكون فريًقا . 4

ول�صنا  خ���رى. 
ُ
الأ للجهات  ِدع��ام��ٌة  ك��لرّ جهة  واح���ًدا؛ 

بحاجٍة اإلى مراكَز جديدة؛ َيكفي اأْن ندعَم بُكلرّ قوانا 

ما هو موجود.

3-6 التطلعات:
  لقد قطع املجمع �صْوًطا طوياًل يف جمال التعريب، باملعنى 

فهي  تنتهي.  لن  ة  م�صتمررّ عمليرّة  هذه  لكنرّ  هنا.   د  ُحدِّ الذي 

لبة ل تتهاون،  بحاجة اإلى نَف�س طويل ل ينقطع اأبًدا، واإرادٍة �صُ

وروؤيٍة حكيمة  ق،  واعية، ومتويٍل �صخيرّ متدفرّ واإدارٍة ح�صيفة 

اجلهات  �صائر  مع  املثمر  التعاون  يرّة  اأهمرّ نن�صى  ول  نافذة. 

واهلل  احلديثة.  التكنولوجيا  وجم��اراة  كانت،  اأينما  املعنية 

املوفق.
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119 الباب الرابع
منشورات المجمع



لقد حر�س املجمع الأردين على اأن يجعل من نف�صه نافذة مفتوحة 

الأقطار  و�صائر  الأردن  يف  الوا�صع  مبعناها  الثقافية  النه�صة  على 

وعلى  املختلفة،  التعليمية  واملوؤ�ص�صات  املثقفة  الأو�صاط  وعلى  العربية، 

اجلماهري عامًة.

وحتقق ذلك يف من�صوراته الثقافية طوال اأربعني �صنة منذ تاأ�صي�صه. 

 فيما ياأتي:
)1(

وقد متثل بع�صها

4-1  مجلة املجمع
أ- تاريخ إنشائها:

ن�س البند )و( من املادة اخلام�صة من قانون املجمع على: »اإ�صدار 

الأردين(،  العربية  اللغة  جممع  )جملة  با�صم  تعرف  دورية  جملة 

كانون  املوافق  1398ه���  �صفر  يف  جملته  من  الأول  العدد  و�صدر 

الثاين 1978م. وجاء يف كلمة هذا العدد التي كتبها الدكتور محمود 

ال�صمرة، نائب رئي�س املجمع اآن ذاك:« ونحن نوؤمن باأن املجلة ركن 

من اأركان العمل املجمعي ل غنى عنه، ت�صتقطب جهود الأعالم من 

اأهل الفكر، ومن الأخوة العرب، ومن الزمالء امل�صت�صرقني؛ فاملجلة 

الباب الرابع
منشورات المجمع

1 . يجد القارئ يف موا�صع اأخرى يف هذا الكتاب و�صفًا م�صتفي�صًا جلهود املجمع واإجنازاته 

يف املجالت الثقافية الأخرى من موا�صم ثفافية وموؤمترات وندوات.
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وال��رتاث  العربية  اللغة  �صدنة  و�صوت  املجمع  �صوت  هي 

العربي والإ�صالمي معًا، ونحن ناأمل اأن يوؤدي هذا ال�صوت 

الأمانة التي يرتفع لتاأديتها بجدارة وكفاءة و�صدق«.

ب- هيئة تحريرها:
هيئة  اأ�صماء  م��ن  خلت   )26-1( الأع���داد  اأن  يالحظ 

التحرير  هيئة  اأ�صماء  بتدوين  املجمع  وب���داأ  التحرير، 

���ص��وال 1405ه���  ال�صادر يف  ال��ع��دد )27(  م��ن  اع��ت��ب��ارًا 

املجمع  رئي�س  برئا�صة  وكانت  1985م،  حزيران  املوافق 

محمود  الدكتور  وع�صوية  خليفة،  عبدالكرمي  الدكتور 

والدكتور  التل،  �صعيد  والدكتور  الرئي�س،  نائب  ال�صمرة، 

محمود اإبراهيم، والأ�صتاذ عي�صى الناعوري، الأمني العام 

للمجمع اآن ذاك، والأ�صتاذ عبدالرحمن ب�صناق، والدكتور 

قنديل �صاكر، والدكتور عبداملجيد ن�صري. وملا كانت هيئة 

التحرير جلنة من جلان املجمع الدائمة، ويخ�صع تاأليفها 

فاإن  تاأليف جلانه  املجمع يف  يعتمدها  التي  املنهجية  اإلى 

عدد اأع�صائها يزيد اأو يقل يف ال�صنة اأو ال�صنتني اأو الثالث 

ال�صنوات وفق هذه املنهجية وقد ي�صل عددهم  اإلى اثني 

ع�صر ع�صوًا  كما هو احلال يف العدد )47( ال�صادر يف 

ربيع الآخرة 1414ه� املوافق كانون الأول 1994م. وتعقد 

ن�صر  لإج��ازة  احلاجة  ح�صب  اجتماعاتها  التحرير  هيئة 

تعتمدها  التي  املنهجية  وفق  تقوميها  بعد  املجلة  بحوث 

هيئة التحرير.

ج- شروط النشر فيها:
جملة جممع اللغة العربية الأردين جملة علمية محكمة 

تعنى بن�صر البحوث والدرا�صات يف اللغة العربية وت�صدر 

مرتني يف ال�صنة.

هيئة  واأج��رت  فيها،  الن�صر  �صروط  تدرجت  وق��د 

جاء  ما  اآخرها  كان  عدة  تعديالت  عليها  التحرير 

1434ه���،  �صعبان  �صهر  يف  ال�صادر   )84( العدد  يف 

املوافق حزيران 2013م.

العنوان  على  املجلة  اإلى  واملرا�صالت  البحوث  وتر�صل 

الآتي:

رئي�س هيئة حترير جملة جممع اللغة العربية الأردين

�س.ب  )13268( عمان )11942( الأردن

هاتف 0096265343500

نا�صوخ )فاك�س(  0096265357064

almajmajournal@ju.edu.jo  :البيد الإلكرتوين

موقع املجمع على ال�صابكة )الإنرتنت(

www.majma.org.jo 

د- نشرها وتوزيعها:
حتى  1978م  ع��ام  منذ  املجمع  جملة  اأع���داد  �صدرت 

ال�صاد�س  العدد  حتى  الأول  العدد  من  اأي  1984م،  عام 

والع�صرين على �صورة اأعدد مزدوجة، ثم اأ�صبحت ت�صدر 

يف اأعداد مفردة مت�صل�صلة ومنتظمة منذ عام 1985م، اأي 

منها  �صدر  عدد  اآخر  حتى  والع�صرين  ال�صابع  العدد  من 

عام 2015م، وهو العدد 89. 

وحر�صًا من املجمع على اأن يفيد الباحثون والدار�صون 

مما تن�صره هذه املجلة، فقد وفر ن�صرها بطريقتني: الأولى 

الن�صخة الورقية، وكان املجمع يطبع منها يف كل عدد ما 

احلديث  التقني  للتطور  ونظرًا  ن�صخة،  و1000   500 بني 

املجمع  حر�س  والدار�صني،  الباحثني  وخدمة  الن�صر  يف 

موقع  يف  جميعها  مادتها  ِع  وَو�صْ اإلكرتونيًا،  ن�صرها  على 

لتوفري و�صائل الطالع  ال�صابكة )النرتنت(  املجمع على 

وال�صرتجاع ملا ين�صر فيها جمانًا، ولتمكني من يرغب يف 

والإقليمي  الوطني  امل�صتوى  الإفادة من مو�صوعاتها على 

محددة  جلهات  املجمع  و�صمح  و�صهولة.  بي�صر  والعاملي 
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الآن  بو�صع مادة هذه املجلة على مواقعها، وهي مدرجة 

يف املواقع الآتية:

العربية  اململكة  الريا�س-  املنظومة،  دار  موقع   .1

ال�صعودية.

موقع اإ�صالم نت- القاهرة- م�صر العربية.  .2

موقع جامعة الريموك.  .3

مكتبة ل�صان العرب.  .4

موقع الأر�صيف الأمريكي.  .5

موقع الألوكة.  .6

. Ulrichs دليل الدوريات العاملي  .7

موقع م�صكاة.  .8

الثقافة-  وزارة  العربية-  اللغوية  الذخرية  موقع   .9

الأردن.

وحتمل املجلة الرقم الدويل املعياري العاملي للدوريات 

ال���ص��رتاك��ات  وع���دد   ،)1044-0258(  ISSN الآت����ي: 

يعتمدها  كان  التي  املنهجية  وفق  يقل  اأو  يزيد  املجلة  يف 

املجمع خالل م�صريتها. ويالحظ اأنه قد قل يف ال�صنوات 

الأخرية، وذلك عائد اإلى اأن روؤية املجمع يف توزيع املجلة 

ل تهدف اإلى الربح، واإمنا تهدف اإلى خدمة اللغة العربية 

الوقت  يف  تواجهها  التي  وامل�صكالت  الق�صايا  ومعاجلة 

احلا�صر، ولذا ي�صرت �صبل الطالع عليها والإفادة منها 

على ال�صابكة )الإنرتنت( ما قلل من العتماد على الن�صخ 

اإذ  الإلكرتوين،  الن�صر  على  العتماد  من  وزاد  الورقية، 

ا�صرتاكًا( عام 2015م،  فيها )56  ال�صرتاكات  بلغ عدد 

واأفراد  وخدمية  وعلمية  اأكادميية  موؤ�ص�صات  بني  موزعة 

داخل الأردن وخارجه.

مبن�صوراته  التبادل  مبداأ  يعد  املجمع  اأن  ذلك  على  زد 

م�صدرًا مهمًا لتنمية مقتنيات مكتبته اأوًل، والتوا�صل مع 

املوؤ�ص�صات الأكادميية والعلمية واخلدمية ثانيًا، وانطالقًا 

مع  الأخ���رى  ومن�صوراته  جملته  يتبادل  ف��اإن��ه  ذل��ك  م��ن 

موؤ�ص�صات عدة، بلغ عددها خم�صًا وع�صرين، عام 2015م، 

موزعة بني موؤ�ص�صات اأكادميية داخل الأردن وخارجه.

ن�صخة،   )159( 2015م  ع��ام  الإه����داءات  ع��دد  وبلغ 

موزعة اأي�صًا بني موؤ�ص�صات اأكادميية وعلمية داخل الأردن 

وخارجه.

هـ- مادتها:
اأب��واب  اأربعة  على  اأع��داده��ا  من  ع��دد  كل  م��ادة  تتوزع 

التعليقات  وب��اب  الكتب،  مع  وب��اب  البحوث،  ب��اب  ه��ي: 

واملناق�صات، وباب اأخبار جممعية.

هـ- 1 باب البحوث:
ين�صر يف هذا الباب البحوث التي اأجازتها هيئة حترير 

من  مادتها  وتتاألف  اأع��داده��ا،  م��ن  ع��دد  ك��ل  يف  املجلة 

خدمة  جمال  يف  مختلفة  ق�صايا  تعالج  عدة،  مو�صوعات 

اللغة العربية، ومنها على �صبيل املثال ل احل�صر:

•  بحوث يف �لنحو و�ل�صرف:	

تعالج تي�صري النحو العربي وعلم ال�صرف وتطويرهما 

للم�صت�صرق  �صيبويه  كتاب  مثل:  من  تدري�صهما  واأ�صاليب 

امليزان  يف  والثنائية  ت��روب��و،  ج��ريار  الأ�صتاذ  الفرن�صي 

ال�صريف يف اللغات العربية يف اجلزيرة العربية للدكتورة 

باكزة رفيق حلمي، واحتجاج النحويني باحلديث، للدكتور 

ه�صام  للدكتور  �صيبويه  كتاب  وح��ول  ح�صني،  محمود 

الطعان، والنحو العربي واأثره يف النحو العبي، للدكتور 
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للدكتور  نحوية؟  مدار�س  واألنا  اإبراهيم،  ح�صن  محمد 

ال�صرفية  الأوزان  بع�س  ونظرة يف  ال�صامرائي،  اإبراهيم 

للدكتور جعفر عبابنة، ومن مظاهر املعيارية يف ال�صرف 

العربي للدكتور فوزي ال�صايب، وتي�صري العربية بني القدمي 

والذاهب من  الفي�صل،  �صمر روحي  لالأ�صتاذة  واحلديث 

مواد النحو القدمي يف العربية احلديثة للدكتور اإبراهيم 

ال�صامرائي، واأبواب الفعل الثالثي، درا�صة لغوية حتليلية 

جواد  محمد  للدكتور  احلا�صوب،  با�صتخدام  اإح�صائية 

ح�صن  للدكتور  والفراء  �صيبويه  بني  وال�صرف  النوري، 

اجلهات  »اإ�صافة  نحوية  قاعدة  وتقعيد  واآخرين،  حمزة 

الأربع« لالأ�صتاذ �صبحي الب�صام، واللغة والنحو وال�صرف 

والهجاء يف البديات الأموية، للدكتور جا�صر اأبو �صفية، 

جعفر  للدكتور  والوهم  احلقيقة  بني  ال�صاكنني  والتقاء 

للدكتور  النحوي،  التحليل  يف  التعدد  واأ�صباب  عبابنة، 

النحو،  يف  التوهم  وظ��اه��رة  اجل��ا���ص��م،  ح�صن  محمود 

العربية،  اللغة  يف  والت�صغري  �صالح،  محمد  للدكتور 

نظرة يف الدللة والتحليل ال�صوتي، للدكتور محمد اأمني 

واملقا�صد،  القرائن  نظريتي  �صوء  يف  والتوابع  الروابدة، 

وبني  ال�صراقبي،  محمد  وليد  للدكتور  من��وذج��ًا،  النعت 

منهج النحو العربي يف التاأويل والنحو التوليدي التحويلي، 

للدكتورة ابتهال محمد علي البار، وخواطر واآراء �صرفية، 

للدكتور فوزي ال�صايب.

• بحوث يف �لل�صانيات )�للغويات(:	

تت�صمن اأعداد املجلة بحوثًا كثرية يف جمال الل�صانيات، 

ومنها: 

و�صلته  القدماء،  العرب  العلماء  عند  الأ�صوات  اإنتاج 

بالوترين ال�صوتيني للدكتور جعفر عبابنة وحمزة اإبراهيم 

من  به  انفردت  وما  القدمية،  اليمانية  واللغات  النادي، 

خ�صائ�س للقا�صي اإ�صماعيل بن علي الأكوع، والأبجدية 

ال�صوتية للدكتور ق�صطندي ال�صوملي، والجتاهات اللغوية 

للطلبة اجلامعيني العرب، للدكتور محمد راجي الزغول، 

ودور اللغات القومية يف الدرا�صات العليا والبحث العلمي 

للدكتور مفيد دو�صق، والذخرية اللغوية العربية، للدكتور 

عبدالرحمن احلاج �صالح، ومعامل جديدة للمنهج املقارن 

ونف�صية  انرثوبولوجية  ج��وان��ب  ال�صامية،  اللغات  ب��ني 

اأي�صًا:«حتليل  وله  ا�صتيتية  �صمري  للدكتور  واجتماعية، 

الظواهر ال�صوتية يف قراءة يعقوب احل�صرمي«، ومرئيات 

التخطيط اللغوي، عر�س ونقد، للدكتور فواز عبداحلق.

املعا�صرة  الل�صانية  الدرا�صات  العربية يف  اللغة  ومكانة 

ال�صوتية  والتتابعات  املزيني،  قبالن  بن  حمزة  للدكتور 

الهابطة و�صلوكها يف اأبنية العربية، درا�صة نطقية فيزيائية، 

للدكتورة ابت�صام جميل، و�صيغة افعالرّ والتحولت املختلفة 

�صالح  للدكتور  ال�صامية،  وال��ل��غ��ات  العربية  ���ص��وء  يف 

خدمة  يف  احلا�صوبية  الل�صانيات  وتوظيف  �صعيد،  اأحمد 

عبدالرحمن  للدكتور  ونتائج،  جهود  العربية،  الدرا�صات 

ودوره��ا  للنحت  اجلديدة  والأ�صكال  العارف،  ح�صن  بن 

وغلي�صي،  يو�صف  للدكتور  املعا�صرة،  اللغوية  التنمية  يف 

والزمن املا�صي يف اللغة العربية: درا�صة ل�صانية، للدكتور 

محمد ح�صن الظواهرة.

•  بحوث يف �لتعريب:	

اجلامعي  العلمي  التعليم  تعريب  ق�صية  املجمع  ي��ويل 

من  عددًا  املجلة  اأع��داد  ت�صمنت  ولذا   ،
)2(

كبرية اأهمية 

البحوث يف هذا املجال، ومنها:

دور الرتاث العلمي يف تعريب العلوم والتقنيات احلديثة، 

التعليم  تعريب  �صبيل  ويف  خليفة،  عبدالكرمي  للدكتور 

�صعيدان،  اأحمد  للدكتور  الطبيعية،  العلوم  يف  اجلامعي 

ة. اًل جلهود املجمع يف ق�صية التعريب عامرّ 2. يجد القارئ يف مكان اآخر من هذا الكتاب و�صفًا مف�صرّ
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اإبراهيم،  محمود  للدكتور  الإن�صانية  العلوم  وتعريب 

جرار،  عادل  للدكتور  وم�صاكله  الكيمياء  تعريب  وق�صايا 

للدكتور  والفار�صية،  العربية  بني  الرتجمة  مزالق  ومن 

الدولية،  ال��وح��دات  نظام  رم��وز  وتعريب  ب��ك��ار،  يو�صف 

للدكتور اإبراهيم بدران، وكلمة يف تعريب العلوم، للدكتور 

للدكتور  الطب،  علوم  وتعريب  �صفوري،  ح�صني  محمد 

التعريب،  درب  على  املفتعلة  وال�صعوبات  �صبح،  ح�صني 

والرموز  واملخت�صرات  مو�صى،  �صليمان  ع�صام  للدكتور 

يف الرتاث العربي، للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، ومناهج 

جميد  للدكتور  ومقايي�صه،  العربي  الكيميائي  امل�صطلح 

محمد علي القي�صي، وحركة الرتجمة والتعريب يف ديوان 

الإن�صاء اململوكي، للدكتور �صمري الدروبي، وم�صطلحاتنا 

طاهر  م�صطفى  للدكتور  والتعريب  التغريب  بني  اللغوية 

احليادرة.

•  بحوث يف �لأدب و�لنقد:	

اعتنت جملة املجمع بالبحوث الأدبية والنقدية لكونها 

واللغوية،  الفنية  الدرا�صات  يف  الأ�صا�صية  الركيزة  متثل 

على  ومنها  املجال،  هذا  يف  كثرية  بحوث  على  وا�صتملت 

�صبيل املثال ل احل�صر:

ق�صيدة النا�صئ الأكب يف مدح النبي ون�صبه، للدكتور 

للدكتور  ع��رار،  �صعر  يف  والأ�صلوب  واللغة  بكار،  يو�صف 

ال�صعر  يف  الأخ��الق��ي��ة  والقيم  وامل��ث��ل  ال�صمرا،  محمود 

ل��ل��دك��ت��ور عفيف ع��ب��دال��رح��م��ن، وم��ن��ه��ج يف  اجل��اه��ل��ي، 

العرب  واأوزان  اأبو �صفية،  للدكتور جا�صر  الأدب،  درا�صة 

احلربي  وامل�صهد  حمام،  عبداحلميد  للدكتور  ال�صعرية، 

وق�صيدة  العامل،  اإ�صماعيل  للدكتور  اجلاهلي،  ال�صعر  يف 

عرو�س العربية يف عمان، للدكتور اإبراهيم زيد الكيالين، 

و�صورة عاد يف ال�صعر اجلاهلي، للدكتور اأنور اأبو �صويلم، 

للدكتور  اجل��اه��ل��ي،  ال�صعر  يف  اجل��م��اع��ي  وال���وج���دان 

الأدب  درا�صة  امل�صت�صرقني يف  وجهود  زيتوين،  عبدالغني 

الدروبي،  �صمري  للدكتور  ون�صره،  العرب  عند  الإداري 

والنقد الأدبي يف املرا�صالت بني نازك  املالئكة واإبراهيم 

العري�س، للدكتور اأحمد مطلوب.

• بحوث يف �لتاريخ 	

التاريخ والأدب ي�صريان جنبًا اإلى جنب يف حياة الأمم 

وال�صعوب، فاإذا كان الأدب تعبريًا عن روح الأمة وقيمها، 

التاريخ  ف��اإن  وف��ك��ره��ا،  العميقة،  الإن�صانية  وجت��ارب��ه��ا 

والإن�صانية  الفكرية  ومقوماتها  الأم��ة  حل�صارة  �صجل 

حوت  وغ��ريه  ولهذا  واأهدافها،  ووقائعها  والجتماعية، 

جملة املجمع بحوثًا متنوعة ومتعددة يف هذا املجال، منها:

عبدالعزيز  للدكتور  اجلزيرة،  وتاريخ  الأن�صاب  كتب 

العربي،  التاريخ  ودرا�صة  الإيطاليون  والباحثون  الدوري، 

علي  للدكتور  ريت�صتانو،  اأمومبتو  الإيطايل  للم�صتعرب 

م�صطفى  للدكتور  ال�صامية،  الثغور  ونهاية  محافظة، 

احلياري، والهجرة النبوية واليهود يف اجلزيرة العربية، 

بجوار  الإ�صالمية  والأوق���اف  القطان،  اإبراهيم  لل�صيخ 

م�صجد الأق�صى – اأ�صلها وتاريخها واغت�صاب اإ�صرائيل 

طبقات  واأهمية  الطيباوي،  عبداللطيف  للدكتور  لها، 

عو�س  للدكتور  الإ�صالمي،  التاريخ  درا�صة  يف  الدرجيني 

يف  والزمان(  )املكان  الأندل�صية  �صقر  وجزيرة  خليفات، 

الأدب الأندل�صي، للدكتور �صالح جرار.

• بحوث يف �أ�صاليب تدري�ص �لعربية:	

العربية  اللغة  تعليم  يي�صر  اأن  على  املجمع  يحر�س   

وتعلمها، واأن يحبب النا�صئة بها، واأن يفيد مدر�صوها من 

وردت يف  وقد  وعامليًا،  عربيًا  احلديثة  التدري�س  اأ�صاليب 

اأعداد املجلة بحوث تعني على ذلك، منها:

بالعربية،  للتدري�س  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  تاأهيل 

واملعلمني  الطلبة  واجتاهات  خليفة،  عبدالكرمي  للدكتور 
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نحو الكتابة باللغة العربية يف املدار�س الثانوية الأردنية، 

للدكتور خلف املخزومي والدكتور مفيد دو�صق، وحركات 

الت�صكيل يف الكتابة العربية. واأثرها يف م�صتوى ال�صتيعاب 

وطريقة  حمدية،  اأبو  زكريا  للدكتور  جتريبية(  )درا�صة 

ال�صعر  ق�صائد  يف  ب�����ص��ري��ًا  امل��ك��ف��وف��ني  ع��ن��د  ال���ق���راءة 

العربية  اللغة  و�صالمة  جرار،  �صالح  للدكتور  الأندل�صي، 

زاه��د،  زه��ري  للدكتور  ال��درا���ص��ي��ة،  املناهج  يف  واأث��ره��ا 

الناطقني  م��ن  العربية  متعلمي  ل��دى  الكتابة  واأخ��ط��اء 

بغريها، للدكتور عوين الفاعوري.

•  بحوث عامة:	

ن�صرت املجلة بحوثًا عامة يف احل�صارة، منها: املن�صاآت 

الدولية  ال�صنة  مبنا�صبة  التاريخ  عب  باملغرب  ال�صحية 

وطريقتان  ال��ت��ازي،  ع��ب��دال��ه��ادي  للدكتور  للمعاقني، 

ن�صري،  عبداملجيد  للدكتور  ال��بوج،  فلك  ميل  حل�صاب 

والزمخ�صري وال�صعوبية، للدكتورة بهيجة باقر احل�صني، 

واملراأة يف بالد ال�صام، متعلمة ومعلمة، للدكتور عبداجلليل 

عبداملهدي، والتاأثري الإ�صالمي يف كوميديا دانتي )ق�صة 

نظرية �صارت حقيقة تاريخية كبى( للدكتور حكمة علي 

العربية،  للغة  وتبعاتها  اللغوية  والثقافة  والعوملة  الأو�صي، 

للدكتور اأحمد عبدال�صالم، وموقف اجلاحظ من الثقافات 

الإ�صاري  والتاأويل  ال��دروب��ي،  محمد  للدكتور  الأجنبية، 

عند ال�صوفية: معاملة و�صوابطه ومدوناته، للدكتور اأمني 

يو�صف عودة. 

• بحوث يف �ملعجمية �لعربية	

اإن املعجم العربي فرع اأ�صيل من فروع العربية، وللعناية 

ت�صمنت  ولذا  العربية،  بارز يف خدمة  دور  به  والهتمام 

املجلة عددًا من البحوث املتعلقة بهذا ال�صاأن، منها:

ت���راث حل��ن ال��ع��ام��ة م�����ص��درًا م��ن م�����ص��ادر املعجم 

معجم  وم��ع  ق���دورة،  محمد  اأح��م��د  للدكتور  التاريخي، 

اخلطاأ وال�صواب يف اللغة، للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، 

وامل�صتدرك على املعجم العربي الأ�صا�صي، وظاهرة تكرار 

عمايرة،  اإ�صماعيل  للدكتور  العربي،  املعجم  يف  املعاين 

وحاجتنا اإلى معجم جديد للدخيل يف الف�صحى، للدكتور 

رفعت هزمي، ونقد م�صروع معجم امل�صطلحات الكيميائية 

م�صطلحات  يف  ونظرة  القي�صي،  جميد  للدكتور  املوحد، 

جورج  لالأ�صتاذ  خري،  محمد  تاأليف  املدر�صي«  »املعجم 

العامة  احلياة  لألفاظ  املوحد  العربي  واملعجم  عي�صى، 

يف الع�صر احلديث، للدكتور عبدالكرمي خليفة، وق�صايا 

زيد  اأب��و  �صامي  للدكتور  الرومي،  ابن  �صعر  يف  معجمية 

والدكتور عبدالروؤوف زهدي.

•  بحوث يف �لرت�ث:	

اإن حتقيق الرتاث هدف من اأهداف املجمع التي ن�س 

عليها قانونه، وتعد املجلة و�صيلة من و�صائل حتقيق هذا 

تتناول  اأعدادها بحوثًا  القارئ يجد يف  فاإن  لذا  الهدف، 

كنوزه،  على  ال�صوء  وت�صلط  ال��رتاث،  حتقيق  من  جوانب 

ومن ذلك:

ال�صيوطي،  الدين  جل��الل  ال��رم��اح  اأخ��ب��ار  يف  ال�صماح 

حتقيق الدكتور اأنور اأبو �صويلم، والدكتور ماجد جعافرة، 

وجتليات يف الرتاث، للدكتور عبداهلل بن �صليم الر�صيد، 

وق�صايا الأ�صول الرتاثية يف الل�صانيات املعا�صرة: عر�س 

حتليل  ونظرية  علي،  �صحادة  عا�صم  للدكتور  وحتليل، 

الأخطاء يف الرتاث العربي، للدكتور جا�صم علي جا�صم.

هـ -2 باب مع الكتب:
ُوْين�َصُر فيه البحوث التي تتناول زيادات اأو ا�صتدراكات 

وت�صويبات  مراجعات  اأو  ومن�صورة،  محققة  كتب  على 

اإبراهيم  للدكتور  ال�صحاح،  يف  كلمات  مثل:  من  لها، 
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وغ��رة  التنزيل  درة  كتاب  ن�صبة  وحتقيق  ال�صامرائي، 

على  وا�صتدراكات  ال�صري�صي،  عمر  للدكتور  ال��ت��اأوي��ل، 

الن�صو�س ال�صعرية يف كتاب »�صعراء عبا�صيون« للمهند�س 

حامت غنيم، ورايات املبزين وغايات املميزين لبن �صعيد 

كتاب  ومع  الداية،  ر�صوان  الدكتور  مراجعة  الأندل�صي، 

الفرج بعد ال�صدة للتنوخي، للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، 

اأحمد  للدكتور  الريا�صي،  التحليل  مبادئ  كتاب  وح��ول 

الطعان،  ه�صام  للدكتور  �صيبويه  كتاب  وح��ول  �صعيدان، 

اأب��و  خليل  للدكتور  م��ي��ادة،  اب��ن  �صعر  على  وا���ص��ت��دراك 

رحمة، وامل�صتدرك الثاين على ديوان ابي النجم العجلي 

لالأ�صتاذ محمد اأديب جمران، ونظرات يف كتاب من غاب 

على  وامل�صتدرك  نبهان،  عبدالإله  للدكتور  الطرب،  عنه 

�صعيد،  �صاكر  محمود  للدكتور  الأ�صا�صي،  العربي  املعجم 

ووقفه مع كتاب اللهجات العربية الغربية القدمية تاأليف 

ت�صيم رابني، ترجمة الدكتور عبدالرحمن اأيوب، للدكتور 

عبدالكرمي جماهد، ون�صو�س اأخرى من �صناعة الكتاب 

القي�صي،  حمودي  ن��وري  للدكتور  النحا�س،  جعفر  لأب��ي 

للدكتور حامت  املقارئ،  اإلى حتقق معامل  القارئ  ومر�صد 

اأوزون  زكريا  كتاب  يف  دللية  وق��راءة  ال�صامن،  �صالح 

اأوه��ام،  من  النحو  يف  ملا  التام  الرف�س  �صيبويه؛  جناية 

للدكتور يا�صني اأبو الهيجاء.

هـ- 3 باب التعليقات واملناقشات:

حر�س املجمع على اأن يفرد بابًا للتعليقات واملناق�صات 

ميكن  وم��ا  جملته،  تن�صرها  التي  البحوث  تتناول  التي 

والزيادة،  والت�صويب  الإفادة  باب  من  اإليها،  ي�صاف  اأن 

وقبول الراأي والراأي الآخر، ومنها:

الناعوري،  عي�صى  لالأ�صتاذ  – ع�صريون،  اإيجرز«  »تني 

للدكتور  اجلديد،  احلبوب  ملح�صول  عربي  ا�صم  واقرتاح 

على  اخلطيب  عدنان  الدكتور  وتعليق  ال�صغري،  خ��ريي 

العدد الأول من جملة املجمع، والع�صرينات والع�صرينيات، 

للدكتور نا�صر الدين الأ�صد، وع�صمريون مقابل تني اإيجرز،  

لالأ�صتاذ اأحمد اخلطيب، وحول م�صطلح »حاجز اخلدمة« 

ومناق�صة  العراقي،  للبيد  العام  للمدير  كاونرت،  مقابل 

راأي يف عالمة التاأنيث، لالأ�صتاذ عبداللطيف الطيباوي، 

للدكتور  الفالحة،  يف  املقنع  دور  كتاب  على  وتعليقات 

الفالحة«،  يف  »املقنع  كتاب  وحول  ال�صامرائي،  اإبراهيم 

امل�صطلحات  لبع�س  وت�صويبات  �صعيدان،  اأحمد  للدكتور 

وت�صويبات  اجل���زار،  ع��ب��دال��رزاق  لالأ�صتاذ  ال��زراع��ي��ة، 

�صفيق  اأحمد  لالأ�صتاذ  زراعية«  »م�صطلحات  كتاب  على 

�صرطًا،  تقع  هل  ال�صلة:  جملة  يف  ومقاب�صة  اخلطيب، 

نهاد  الدكتور  مقاب�صة  على  ورد  املو�صى،  نهاد  للدكتور 

املو�صى، للدكتور اإبراهيم ال�صامرائي، والقول يف الأذين، 

فالن  العامة:  قول  وت�صويب  نبهان،  عبدالإله  لالأ�صتاذ 

اأخ�صائي بكذا وكذا، للدكتور فوزي ال�صايب، وا�صتدراك 

على مقالة »نحو معجم للخيل واخليالة« للدكتور �صلمان 

قطاية، وتعليقات على كتاب الفرو�صية واملنا�صب احلربية، 

عبداهلل  لأب��ي  وم�صاألة  �صاحلية،  عي�صى  محمد  للدكتور 

محمد بن مالك على قوله تعالى: »اإن رحمة اهلل قريب بني 

املح�صنني«، لالأ�صتاذ  محمد وجيه التكريتي، وتعقيب على 

جديدة،  واإ�صافات  ملحوظات  عبا�صيون،  »�صعراء  بحث 

هالل  الأ�صتاذ  تعقيب  ومناق�صة  ناجي،  هالل  لالأ�صتاذ 

ناجي على بحث »�صعراء عبا�صيون«: ملحوظات واإ�صافات 

بحث  على  وتعقيب  حويزي،  عبدالرزاق  للدكتور  جديدة 

»وجهة نظر جديدة يف مخارج احلروف ال�صتة«، للدكتور 

فوزي ال�صايب.

ومما يح�صن ذكره اأن املجمع حر�س على اإ�صدار ك�صاف 

موقعه  على  اإل��ك��رتوين  وك�صاف  جملته،  لأع���داد  ورق��ي 

املجمع،  جملة  اإل��ى  ال��دخ��ول  للجميع  يتيح  الإل��ك��رتوين، 

يف  يرغبون  ما  وا�صتخراج  بحوثها،  جميع  على  والطالع 

ا�صتخراجه، ويف ذلك عون كبري للباحثني والدار�صني.
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هـ- 4 باب أخبار مجمعية:

تنوعت  وق���د  امل��ج��م��ع،  اأخ��ب��ار  ال��ب��اب  ه���ذا  يف  ين�صر 

الثقافية  املوا�صم  اإلى  باإيجاز  الإ�صارة  بني  مو�صوعاتها 

وامل��وؤمت��رات  ال��ن��دوات  يف  املجمع  وم�صاركات  للمجمع، 

هذه  عن  ت�صدر  التي  والتو�صيات  واخل��ارج،  الداخل  يف 

التي  امل�صطلحات  بع�س  وذك��ر  وال��ن��دوات،  امل��وؤمت��رات 

ال�صامية  امللكية  الإرادة  و�صدور  املجمع،  جمل�س  اأقرها 

اأع�صاء  تعيني  على  واملوافقة  العاملني،  الأع�صاء  بتعيني 

اأو  املجمع  جمل�س  من  �صواء  م��وؤازري��ن  واأع�صاء  �صرف 

اجلامعية  وال��ر���ص��ائ��ل  للمجمع،  التنفيذي  املكتب  م��ن 

اللغة العربية، التي نوق�صت يف  )ماج�صتري ودكتوراه( يف 

ال�صكر  ور�صائل  املجمع،  يف  واملحا�صرات  الندوات  قاعة 

والتقدير التي ترد اإلى املجمع لالإ�صادة بجهوده يف خدمة 

اللغة العربية، والتعاون والتن�صيق بني املجمع واملوؤ�ص�صات 

العلمية والأكادميية واللغوية داخل الأردن وخارجه، ونعي 

ممن  العربية  اللغوية  املجامع  واأع�صاء  املجمع  اأع�صاء 

توفاهم اهلل، وذكر �صريهم، والتعديالت التي اأجريت على 

العربي،  الوطن  يف  العربية  اللغة  وقوانني  املجمع،  قانون 

العربية يف اجلزائر، وم�صاركات  اللغة  مثل قانون تعميم 

املجمع يف احلركات الثقافية والعلمية على م�صتوى الوطن 

العربي، وامل�صطلحات الأجنبية التي يطلب اإليه درا�صتها 

الر�صمية  وال��زي��ارات  لها،  العربية  امل��ق��اب��الت  واإي��ج��اد 

واخلا�صة لتحقيق اأهداف املجمع، واملجامع اللغوية التي 

ال�صودان، وليبيا،  اأن�صئت يف بع�س الأقطار العربية، مثل 

وال�صعودية، والتبعات التي يتلقاها املجمع من املوؤ�ص�صات 

العلمية  م�صريته  لدعم  والأف����راد  واخل��ا���ص��ة  الر�صمية 

وحتقيق اأهدافه، والتعليمات التي ي�صدرها املجمع لتي�صري 

اأعماله الإدارية واملالية، مثل تعليمات �صندوق ال�صتثمار 

ملجمع اللغة العربية الأردين، وتعليمات الرتجمة والتاأليف 

والن�صر، وغريها، وم�صاركة املجمع مبن�صوراته يف معار�س 

اأن�صطة  على  والطالع  وخارجه،  الأردن  داخل  يف  الكتب 

املجمع العلمية واللغوية والثقافية.

الباب،  ه��ذا  يت�صمنها  التي  املجمعية  الأخ��ب��ار  وتعد 

و�صيلة  ال�صنوية، خري  التقارير  تت�صمنها  التي  واملعلومات 

ملعرفة اأخبار املجمع و�صوؤونه واإجنازاته و�صلته باملجتمع.

و- مكانتها العلمية: 
الأو�صاط  يف  رفيعة  علمية  مبكانة  املجمع  جملة  حتظى 

العلمية والأكادميية، وذلك لأ�صباب منها:

رئي�س  يقراأ  اإذ  املجلة،  تتبعها  التي  التحكيم  منهجية   -1

هيئة التحرير اأو اأحد اأع�صائها البحوث قراءة اأولية، 

اإلى ثالثة  وير�صل ما هو مقبول منها من حيث املبداأ 

�صالحه  م��دى  يف  ال���راي  واإب����داء  لتقوميه  محكمني 

املحكمني،  تقارير  يف  التحرير  هيئة  وتنظر  للن�صر، 

عدم  ع��ن  تعتذر  اأو  البحث  جتيز  مناق�صتها  وب��ع��د 

اإجازته.

عدم التهاون يف اأي نق�س يف �صروط التحرير.  -2

على  واإلكرتونيًا  ورقيًا  توزع  اإنها  اإذ  انت�صارها،  �صعة   -3

وتقتنيها  وخارجه،  العربي  الوطن  داخل  وا�صع  نطاق 

املكتبات امل�صهورة يف العامل.

تنوع مو�صوعاتها، وتعددها وجدتها واأ�صالتها.  -4

�صهرة كتابها و�صمعتهم العلمية الطيبة.  -5

لدى  اجلامعية  والرتب  الرتقيات  يف  بحوثها  اعتماد   -6

اجلامعات الأردنية واجلامعات العربية وغريها.

اإذ بلغ عددهم حتى نهاية  كرثة الزوار ملوقع املجمع؛   -7

عام 2015م )4907616( زائرًا. 

4-2  تحقيق الرتاث
والروحية  الثقافية واحل�صارية  الذاكرة  الرتاث هو  اإن 
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اآبائهم  م��ن  والأح��ف��اد  ل��الأب��ن��اء  تنحدر  ال��ت��ي  والدينية 

واأجدادهم، َورْبُط احلا�صر باملا�صي ل�صت�صراف امل�صتقبل 

ومن  وتطورها.  وال�صعوب  الأمم  حياة  يف  اأ�صا�صي  اأم��ر 

املوؤكد اأن اللغة هي الوعاء الذي حتفظ فيه الأمم نتاجها 

ومعارفها وقيمها وعاداتها وتقاليدها.

قانون  من  الرابعة  امل��ادة  ن�صت  ذل��ك،  من  وانطالقًا 

الرتاث  »اإحياء  على:  2015م  ل�صنة   )19( رقم  املجمع 

والفنون«.  والآداب  العربية  اللغة  يف  والإ�صالمي  العربي 

وحر�صًا من املجمع على حتقيق هذا الهدف، وفق اإمكاناته 

املادية املحدودة، اأو�صت جلنة الأ�صول والرتاث يف املجمع 

بتاأليف جلنة من الأ�صاتذة املرحومني الدكتور عبدالعزيز 

الدوري، والدكتور عبدالكرمي غرايبة، والدكتور اإبراهيم 

زيد الكيالين تكون مهمتها اختيار بع�ٍس من كتب الرتاث 

خطة  وتقدمي  حتقيقها،  على  العمل  اأج��ل  من  الأ���ص��ول 

بتحقيقه،  �صيقومون  والذين  الكتاب  ا�صم  تت�صمن  عمل 

والتكاليف املالية املرتتبة على ذلك، وخل�صت اللجنة اإلى 

اإعداد القوائم الآتية:

1. قائمة ببع�س الكتب الأ�صول التي ملرّا حتقق بعد.

اإعادة  اإلى  ولكنها حتتاج  التي حققت،  بالكتب  قائمة   .2

حتقيق.

3. قائمة ببع�س كتب الرتاث التي نفدت طبعاتها، وحتتاج 

اإلى طبعة جديدة مزيدة ومنقحة.

تب�صيط  اإل��ى  حتتاج  التي  ال��رتاث  كتب  ببع�س  قائمة   .4

وتي�صري لتقريبها اإلى الطلبة واملثقفني.

اأعدها  مبدئية  لقائمة  اأ�صا�صًا  القوائم  ه��ذه  وكانت 

املجمع بالتعاون مع مركز الوثائق واملخطوطات باجلامعة 

الأردنية.

م�صروعًا  ي�صع  اأن  اإلى  املجمع  لدى  التوجه  وتطور هذا 

يف  ال��رتاث  جلنة  اأو���ص��ت  اإذ  ال���رتاث،  لتحقيق  متكاماًل 

املجمع باإن�صاء مركز للعناية بالرتاث العربي والإ�صالمي، 

ال�صعبة  املادية  الظروف  اأن  له، غري  تعليمات  واقرتحت 

حالت دون ذلك.

ومييين �أبيييييرز ميييا �أجنيييييزه �ملييجييمييع يف جميييال حتقيق 

�لرت�ث ما ياأتي:

حتقيق ر�صائل �أبي �لعالء �ملعري:   -1

تعد اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�صر التابعة 

عام  املجمع  تاأ�صي�س  قبل  والتعليم  الرتبية  ل���وزارة 

فكرة  منها  انطلقت  التي  الأ�صا�صية  الركيزة  1976م 

كل  اآل  وقد  الأردن،  يف  العربية  اللغة  جممع  تاأ�صي�س 

اللغة العربية الأردين عام 1976م،  اإلى جممع  مالها 

وفق املادة )ي( من قانون جممع اللغة العربية الأردين 

رقم )40( ل�صنة 1976.

التي  املعري  العالء  اأبي  ر�صائل  وكانت فكرة حتقيق 

اللجنة  رئي�س  خليفة،  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور  حققها 

من  التحقيق  ذل��ك  وُع��دَّ  عنها،  انبثقت  قد  ذاك  اآن 

من�صورات اللجنة الأردنية للتعريب والرتجمة والن�صر، 

يف  وه��و  توزيعه،  املجمع  وتولى  1976م،  ع��ام  و�صدر 

الدكتور  فيه  وق��ال  اأج���زاء،  ثالثة  ي�صم  واح��د  جملد 

التي  الر�صائل  م��ن  املجموعة  ه��ذه  »حت��ت��وى  خليفة: 

مثل  املتو�صطة،  الر�صائل  بع�س  ن�صرها  باإعادة  نقوم 

الإغريقية، ور�صالة املنيح، وعدد من الر�صائل الق�صار 

 ...
)3(

عر�صية ب�صورة  لنا  تبدو  كما  جمعت،  التي 

اأي�صًا: »فقد اعتمدنا يف حتقيق هذه املجموعة  ويقول 

من ر�صائل اأبي العالء على الن�صو�س التي و�صلت اإلينا 

منفردًا،  منها  طبع  وما  القدمية،  امل�صادر  خالل  من 

3. ر�صائل اأبي العالء املعري، حتقيق: د. عبدالكرمي خليفة، عمان 1/ف، 1396ه�/1976.
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و�صمن جمموعات، اأما املجموعات التي كانت مو�صوع 

ليدن..،  مخطوطة  التايل:  النحو  على  فهي  درا�صتنا 

طبع  مرجوليوث،  حتقيق  املعري،  العالء  اأبي  ور�صائل 

املعري، طبع  العالء  اأبي  ور�صائل  اأك�صفورد 1898م... 

بريوت 1894م، ور�صالة يف تعزية علي بن اأبي الرجال 

.
)4(

يف ولده...« 

ويف اأهمية هذا التحقيق يقول د. خليفة: »وخال�صة 

القول اأنَّ هذه الر�صائل تقدم للدار�صني مادة خ�صبة، 

وتثري ق�صايا كثرية تنتظر البحث والدر�س، �صواء فيما 

فيما  اأو  والأدبية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  ببع�س  يتعلق 

.
)5(

يتعلق باجلوانب العلمية واللغوية واملذهبية«

�ملقنع يف �لفالحة:   -2

من الأولويات لدى املجمع يف حتقيق الرتاث الهتمام 

بحقل الفالحة والأمور املت�صلة به؛ لأن الفالحة جانب 

ي��زال مي�س  ت��راث حي ل  اأن��ه  مهمل من ال��رتاث، مع 

حياتنا، ويت�صل بنا ع�صويًا.

وقد جاء يف التقرير ال�صنوي اخلام�س للمجمع لعام 

اخلام�س  الهجري  ال��ق��رن  مبطلع  »احتفاء  1981م: 

ع�صر، وم�صاركة من املجمع يف هذه املنا�صبة الكرمية، 

قام املجمع هذا العام بن�صر كتاب »املقنع يف الفالحة« 

الإ���ص��ب��ي��ل��ي، حتقيق �صالح  اب���ن ح��ج��اج  ت��األ��ي��ف  م��ن 

الدكتور  وتدقيق  واإ�صراف  �صفية،  اأبو  وجا�صر  جرار، 

.
)6(

عبدالعزيز الدوري، ع�صو ال�صرف يف املجمع«

لأهمية  الكتاب  هذا  بتحقيق  املجمع  عناية  وج��اءت 

الزراعة الأندل�صية ودورها يف تطور الزراعة الإ�صبانية 

الرتاث  العرب  اأغنى  »لقد  املحققان:  يقول  وتقدمها، 

الزراعي الإ�صباين مبا لديهم من علم وخبة زراعية 

يف امل�صرق، كما اأنهم قاموا بتجارب جديدة يف الزراعة 

لتطويرها، كما يت�صح من كتب الفالحة.... وما تزال 

كتب الفالحة الأندل�صية تنتظر الن�صر املحقق... ونرجو 

.
)7(

اأن يكون ن�صر املقنع، م�صاهمة يف ذلك...«

الكتاب  اأه��م��ي��ة ه���ذا  اأي�����ص��ًا يف  امل��ح��ق��ق��ان  وي��ق��ول 

وحتقيقه: »ويف اإ�صارات ابن العوام )اأي موؤلف الكتاب( 

العاملية يف علم  الكثرية عنه ما ي�صعر مبنزلته  ونقوله 

الفالحة، كما اأن كتاب املقنع يدل على اأفق وا�صع نظري 

وعلمي، اإذ اإنه اأحاط – كما يبدو-  باملوؤلفات املعروفة 

)يونانية  غربية  وال��ن��ب��ات،  ال��ف��الح��ة  يف  ع�صره  يف 

ورومانية( و�صرقية )نبطية وعربية(، واأورد اأح�صن ما 

ذكر الفال�صفة يف الفالحة وعمارة الأر�صني، واأفاد من 

اخلبة العملية يف الفالحة ومن ذلك جتارب الفالحني 

يف الأندل�س، وبخا�صة اأهل طليلطة واإ�صبيلية، واأ�صاف 

يف  احلجاج  ابن  يكن  ومل  اخلا�صة،  جتاربه  ذلك  اإلى 

ذلك ناقاًل، بل اتخذ نظرة انتقائية نقدية ف�صكك يف 

بع�س ما اأورد، وجتاوز عن الكثري من املواد الأ�صطورية 

.
)8(

التي تبدو يف كتب اأخرى للفالحة...«

و�صدر هذا التحقيق عام 1402ه�/ 1982م.

�لفالحة �لأندل�صية:   -3

لتحقيق  ت�صديره  يف  خليفة  عبدالكرمي  الدكتور  اأكد 

هذا الكتاب روؤية املجمع يف حتقيق الرتاث، اإذ يقول: 

»اختار جممع اللغة العربية الأردين يف اإطار م�صاركته 

4. ر�صائل اأبي العالء املعري، حتقيق: د. عبدالكرمي خليفة، عمان 7/1، 1396ه�/1976م.

5. امل�صدر نف�صه، 1/ه�.

6. التقرير ال�صنوي اخلام�س للمجمع لعام 1981م، �س5.

7.  املقنع يف الفالحة، املقدمة ت- ج.

8.  امل�صدر نف�صه.
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اأن يتجه  بتحقيق تراثنا الثقايف واحل�صاري العظيم، 

املجال  هذا  من  واختار  العلمي،  ال��رتاث  حتقيق  اإل��ى 

علم الفالحة، فالفالحة علم ت�صرب جذوره بعيدًا يف 

الفالحة  يف  القيمة  التاآليف  وظهرت  التاريخ،  اأعماق 

يف بالد ما بني النهرين دجلة والفرات عند البابليني 

ب���الد ال�����ص��ام عند  والأ���ص��وري��ني وال��ك��ل��دان��ي��ني، ويف 

وعند  والأنباط،  والآراميني  والكنعانيني  الفينيقيني 

قرطاج  ويف  النيل،  �صفاف  على  القدامى  امل�صريني 

حتقيق  التحديد  وجه  على  املجمع  واختار  بتون�س... 

.
)9(

تراث علم الفالحة يف الأن�دل�س...«

الكتاب ومكانته  اأهمية هذا  اأي�صًا  وبني يف ت�صديره 

العلمية يف الرتاث العلمي الفالحي بقوله: »بداأ املجمع 

يعدرّ العدة لتحقيق هذا املوؤلف ال�صخم، ووجد اأن هذه 

لأهميتها  ترجمت،  قد  الفالحة  يف  العلمية  املو�صوعة 

عام  ون�صرت  الإ�صبانية،  اللغة  اإلى  والعملية،  العلمية 

منت�صف  يف  الفرن�صية  اإل��ى  اأي�صًا  وترجمت  1802م، 

بالفرن�صية،  مقدمة  مع  للميالد،  ع�صر  التا�صع  القرن 

كانت درا�صة علمية لهذا امل�صنف الفالحي املو�صوعي 

العلمي  التاريخي  موقعه  وتبيان  العلمية،  قيمته  وبيان 

يف ميدان »علم الفالحة«... وترجم اأي�صًا اإلى عدد من 

والإيطالية...  والرتكية  الأوردية  مثل  الأخرى،  اللغات 

اللغة  الأم  بلغته  الأ�صف  ين�صر مع  ولكنه مل يحقق ومل 

.
)10(

العربية«

على  للح�صول  ك��ب��رية  ج��ه��ودًا  امل��ج��م��ع  ب���ذل  وق���د 

مخطوطات هذا الكتاب من املكتبة الوطنية يف باري�س 

املتحف  بالفرن�صية عام 1864م، ومخطوطة  ون�صرتها 

البيطاين يف لندن، ومخطوطة مكتبة الأ�صد بدم�صق، 

1802م  �صنة  مدريد  يف  املطبوعة  املخطوطة  ون�صخة 

الإ�صبانية.  اإل��ى  بانكويري  امل�صت�صرق  ترجمها  التي 

والدكتور  �صويلم  اأبو  اأنور  »الدكتور  اإلى  املجمع  وعهد 

هذا  بتحقيق  محا�صنة  علي  والدكتور  الدروبي  �صمري 

التحقيق  �صروط  جميع  ي�صتويف  علميًا  حتقيقًا  الكتاب 

اإلى  املجمع  عهد  حتقيقه  من  النتهاء  وبعد  العلمي. 

الدكتور ب�صار عواد مبراجعته علميًا، و�صدر الكتاب يف 

اأربعة اأجزاء، �صنة 1433ه� / 2012م.

4-3  فهارس املخطوطات

�صور مركز الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية 

م�صاجد  يف  امل��وج��ودة  املخطوطات  فهار�س  من  ع��ددًا 

ومدن فل�صطينية حر�صًا على اإنقاذ هذه املخطوطات من 

واملخت�صني  الباحثني  وحث  املحتلني،  ال�صهاينة  عبث 

على ن�صر هذه املخطوطات، وو�صعها بني اأيدي النا�س، 

من  وانطالقًا  منها.  والإف��ادة  عليها،  الط��الع  لتي�صري 

اإميان املجمع باأهمية التعاون والتن�صيق بني املوؤ�ص�صات 

العلمية والأكادميية لتحقيق الرتاث العربي والإ�صالمي، 

واأن هذا ميثل هدفًا رئي�صًا من اأهداف املجمع فقد قرر 

املالية  ظروفه  رغم  نفقته  على  املخطوطات  هذه  ن�صر 

ال�صعبة.

مركز  مدير  البخت  عدنان  محمد  الدكتور  قال  وقد 

الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية يف ت�صديره 

لأحد هذه الفهار�س: »�صبق ملجمع اللغة العربية الأردين 

فهار�س  طباعة  فكرة  1982م  عام  نهاية  يف  تبنى  اأن 

مركز  بت�صويرها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  العربية  املخطوطات 

الوثائق واملخطوطات يف اجلامعة الأردنية من مختلف 

من  املخطوطات  خا�صة  واملتاحف،  وامل�صاجد  املكتبات 

احلرم  مخطوطات  فهر�س  و�صدر  الفل�صطينية،  املدن 

محمود  ال�صيد  اإع���داد  م��ن  اخلليل،  يف  الإب��راه��ي��م��ي 

9.  كتاب الفالحة الأندل�صية، الت�صدير، اأ، ب.

10.  امل�صدر نف�صه، الت�صدير ج.
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الفهر�س  لهذا  تقدميي  يف  ذكرت  وكنت  عطاهلل،  علي 

مف�صاًل  فهر�صًا  يعدرّ  عطاهلل  علي  محمود  الأ�صتاذ  اأن 

امللحقة  الأحمدية،  املكتبة  يف  املخطوطات  ملجموعة 

ذاك،  اآن  واأ�صرت  عكا،  يف  اجلزار  با�صا  اأحمد  بجامع 

يف  والعلوم  والثقافة  للرتبية  الوطني  املجل�س  اأن  اإل��ى 

اللغة  جممع  ولكن  الفهر�س،  طباعة  �صيتولى  الكويت 

العلمي  اجلهد  هذا  دعم  على  حر�س  الأردين  العربية 

.
)11(

املتميز، وتبنى طباعة الفهر�س ون�صره على نفقته«

وميكن اإيجاز القول يف هذه الفهار�س على النحو الآتي:

�لإبر�هيمي  فهر�ص مخطوطات مكتبة �حلرم  �أ- 

يف �خلليل:

ياأتي:  ما  منه  املن�صورة  الن�صخة  ت�صدير  وقد جاء يف 

اجلامعة  يف  واملخطوطات  ال��وث��ائ��ق  مركز  »ح��ر���س 

يويل  اأن  على  1972م،  عام  تاأ�صي�صه  منذ  الأردن��ي��ة، 

ووثائقه  و�صجالته  الفل�صطيني  ال��رتاث  مخطوطات 

عناية كبرية، ملا لهذا الرتاث من قيمة علمية وتاريخية 

عامة،  والإ���ص��الم��ي  العربي  ال��ع��امل  ل��دى  و�صيا�صية 

.
)12(

والأردن خا�صة...«

وقد قام بالفهر�صة الأ�صتاذ محمود علي عطاهلل كما 

ذكر �صابقًا.

وت�صمن الفهر�س )86( مخطوطًا، تعالج مو�صوعات 

متباينة، �صكلت املو�صوعات الدينية، من فقه، واأ�صول 

دين، وعبادات، وتوحيد، وحديث، وعلوم قراآن الق�صم 

زايرجة،  العلمية: من  املو�صوعات  وَحلَّت  منها،  الأكب 

جاءت  حني  على  الثانية.  املرتبة  يف  وح�صاب،  وفلك، 

مو�صوعات يف اللغة العربية: من اأدب، وبالغة، و�صرف، 

الق�صم  حوى  وقد  الثالثة،  املرتبة  يف  وعرو�س،  ونحو، 

من  متفرقة:  مو�صوعات  املخطوطات  هذه  من  الأخري 

ت�صوف، و�صري، وعلم كالم، ومنطق...

و�صدر هذا الفهر�س يف من�صورات جممع اللغة العربية 

الأردين عام 1403ه�/ 1983م.

فهر�ص مخطوطات مكتبة م�صجد �حلاج منر  ب- 

�لنابل�صي:

اأعده الأ�صتاذ محمود علي عطاهلل، وقال يف مقدمته: 

»تعد مكتبة م�صجد احلاج منر النابل�صي من املكتبات 

اأغ��وار  �صب  ال��ظ��روف  �صاءت  التي  املهمة  التقليدية 

منها،  املخطوط  الق�صم  خا�س  وب�صكل  محتوياتها، 

اأن  ات�صح  والتقمي�س،  البحث  عملية  خ��الل  وم��ن 

مخطوطة،  وت�صعني  ثمان  على  ت�صتمل  املكتبة  ه��ذه 

�صكلت  اإذ  املخطوطات،  ه��ذه  مباحث  تباينت  وق��د 

اأدب  م��ن   – العربية  باللغة  اخلا�صة  املخطوطات 

وبالغة وعرو�س ونحو- الق�صم الأكب منها، وتال ذلك 

القراآن وعلومه، ثم الفقه، فاحلديث النبوي ال�صريف، 

والفتاوى وال�صري، وعلم الكالم والطب ومو�صوعات 

.
)13(

متفرقة...«

على  اأث��ن��ي  اأن  ي�صعدين   ..« بقوله:  مقدمته  وختم 

العربية  اللغة  جممع  تبناها  التي  ال��رائ��دة  اخل��ط��وة 

طباعة  يف  واملتمثلة  1982م،  عام  نهاية  منذ  الأردين 

فهار�س املخطوطات العربية التي يتبناها مركز الوثائق 

خا�س  وب�صكل  الأردن��ي��ة،  اجلامعة  يف  واملخطوطات 

11.  فهر�س مخطوطات املكتبة الأحمدية يف عكا، اإعداد محمود علي عطاهلل، الت�صدير، اأ، عام 1983م.

12.  فهر�س مخطوطات مكتبة احلرم الإبراهيمي، اإعداد محمود علي عطاهلل، 1403ه�/1983م، الت�صدير، اأ.

13.  فهر�س مخطوطات مكتبة م�صجد احلاج منر النابل�صي، محمود عطااهلل، جممع اللغة العربية الأردين، عمان 1404ه�/1983م، �س7.
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.
)14(

املخطوطات املوجودة يف مدن فل�صطني..«

عام  املجمع  من�صورات  يف  الفهر�س  هذا  �صدر  وقد 

1404ه�/ 1983م.

ج- فهر�ص مخطوطات �ملكتبة �لأحمدية يف عكا: 

وه����و م���ن ���ص��ل�����ص��ل��ة امل���خ���ط���وط���ات ال���ت���ي اأع���ده���ا 

عام  املجمع  ون�صره  عطاهلل،  علي  محمود  الأ�صتاذ 

املخطوطات  »اإن  ه:  معدرّ فيه  وق��ال  1403ه����/1983م 

املكتبة  ت�صكل  ل  وك�صفها،  عليها  التعرف  مت  التي 

احلقيقة التي عرفت اأيام اجلزار، بل اإن ما مت التعرف 

اإليه ل ي�صكل �صوى النزر الي�صري؛ لأن ق�صمًا من هذه 

املخطوطات فقد ل�صبب اأو لآخر«.

وتبحث معظم مخطوطات هذه املكتبة يف اأمور فقهية، 

ويف اللغة العربية، وهي يف معظمها حوا�س و�صروح على 

املخطوطات  بع�س  وتناولت  �صابقة  ولغوية  فقهية  كتب 

النبوي  واحلديث  الكرمي،  ال��ق��راآن  علوم  يف  موا�صيع 

واحل�صاب،  والت�صوف،  وال�صري،  والرتاجم  ال�صريف، 

.
)15(

واملنطق وعلم الكالم

د- فهر�ص مخطوطات �ملكتبة �لإ�صالمية يف يافا: 

جممع  ون�صره  عطااهلل،  علي  محمود  الأ�صتاذ  اأع��ده 

وبلغ  1405ه�����/1984م.  ع��ام  الأردين  العربية  اللغة 

على  ت��وزع��ت  مخطوطًا،   )339( مخطوطاته  ع��دد 

مو�صوعات عدة: الفقه واللغة العربية وعلوم القراآن، 

والرتاجم وال�صري واملنطق، والت�صوف والتوحيد وعلم 

الكالم...

ه اأن معظم مخطوطات هذه املجموعة  وقد ذكر معدرّ

اأما  �صابقة.  لكتب  ومخت�صرات  وحوا�صي  �صروحًا  كان 

اللغة  الآت���ي:  النحو  على  فهي  املخطوطات  ه��ذه  لغة 

العربية، يف 307، والرتكية يف )28( والفار�صية يف )4( 

.
)16(

مخطوطات

هيييي- مييخييطييوطييات فيي�ييصييائييل بيييييت �ملييقييد�ييص، در��ييصيية 

بيليوغر�فيا:

اأعد هذه الدرا�صة والبيليوغرافيا الدكتور كامل جميل 

فيها  وق��ال  1981م.  ع��ام  املجمع  ون�صرها  الع�صلي، 

ها: »وقد حاولنا يف هذه الدرا�صة اأن نلقي نظرة  معدرّ

ونبني ماهيته،  املقد�س،  بيت  اأدب ف�صائل  عامة على 

وحتليل محتوياته حتلياًل عامًا، ونح�صر ما بلغ علمنا 

بلغ  وقد  فيه،  و�صعت  التي  واملخطوطات  الكتب  من 

عدد الكتب التي وردت يف البيليوغرافية التي ت�صمنها 

البحث ت�صعة واأربعني كتابًا ور�صالة، األفت منذ القرن 

ع�صر،  الرابع  القرن  وحتى  الثاين(  رمبا  )اأو  الثالث 

القرن  األفت حتى  التي  والأربعني  الأربعة  الكتب  ومن 

الثاين ع�صر ثمانية كتب ن�صرت بن�صها الكامل، ون�صر 

يتجاوز  ل  منها  ن�صر  ما  اأن  اأي  جزئيًا،  واح��د  كتاب 

.
)17(

اخُلْم�س...«

14.  فهر�س مخطوطات مكتبة م�صجد احلاج منر النابل�صي، محمود عطااهلل، جممع اللغة العربية الأردين، عمان 1404ه�/1983م، �س7.

15. فهر�س مخطوطات املكتبة الأحمدية يف عكا، محمود علي عطااهلل، جممع اللغة العربية الأردين، عمان، 1403ه�/ 1983م، املقدمة.

16. فهر�س مخطوطات املكتبة الإ�صالمية يف يافا، محمود علي عطااهلل، جممع اللغة العربية الأردين، عمان، 1405ه�/ 1984م، �س 5-4.

17. مخطوطات ف�صائل بيت املقد�س، درا�صة بيلوغرافيا، د. كامل الع�صلي، جممع اللغة العربية الأردين، عمان، 1981، �س5.
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و- فييهيير�ييص مييخييطييوطييات كييلييييية �ليييدعيييوة و�أ�ييصييول 

�لدين:

الدعوة  مكتبة  مدير  العلمي،  اأحمد  الدكتور  اأع��ده 

واأ�صول الدين، ون�صره املجمع عام 1406ه�/ 1986م. 

مو�صوعات  يف  امل��خ��ط��وط��ات  م��ن  ع���ددًا  ي�صم  وه��و 

متنوعة، يف اللغة العربية، والعلوم ال�صرعية والأحاديث 

النبوية، وعلوم الفقه، واملنطق، واحل�صاب والفلك ... 

وغريها.

ز- فهر�ص �ملخطوطات �ملحفوظة يف جممع �للغة 

�لعربية �لأردين:

املجمع  ون�صره  العنا�صوة،  علي  محمد  ال�صيد  اأع��ده 

عبدالكرمي  الدكتور  مقدمته  يف  وق��ال  1998م،  عام 

العناية  اإل��ى  انطلقنا  وقد   ..« املجمع:  رئي�س  خليفة 

نظرتنا  خ��الل  من  والرتاثية  اللغوية  باملخطوطات 

اأجلها  من  التي  الأ�صا�صية  الأهداف  لتحقيق  ال�صاملة 

اأن�صئ جممع اللغة العربية الأردين، اآخذين بالعتبار 

الوثائق  التكرار مع مركز  التوحد، وعدم  حر�صنا يف 

ذاته  الوقت  ويف  الأردنية،  اجلامعة  يف  واملخطوطات 

حر�صنا على خ�صو�صية خزانة املجمع... وكان املجمع 

قد تلقى كثريًا من م�صورات هذه املخطوطات هدية 

ال�صنغال  من  الف�صل  واأ�صحاب  العلماء  من  كرمية 

واإفريقية الغربية ومن مختلف الأقطار، واإنني لأوجه 

.
)18(

ال�صكر اجلزيل اإليهم جميعًا«

اللغة  جممع  اأه��داف  من  »انطالقًا  ه:  معدرّ فيه  وقال 

العربية الأردين يف العناية بالرتاث العربي والإ�صالمي 

والت�صجيع  به،  والتعريف  وحتقيقه  وجمعه  املخطوط 

رئي�س  خليفة  عبدالكرمي  الدكتورالدكتور  من  الكبري 

املجمع الذي اأولى هذا الهدف جلرّ اهتمامه لكي ي�صتفيد 

منه طالب العلم والباحثون على اختالف م�صتوياتهم، 

ان��دث��اره  م��ن  وخ��وف��ًا  القادمة  الأج��ي��ال  منه  وت�صتفيد 

.
)19(

اأعددت هذا الفهر�س...«

4-4  املعاجم:
- معجم �ألفاظ �حلياة �لعامة يف �لأردن:

اأه��داف  من  رئي�صًا  هدفًا  اللغوية  املعاجم  و�صع  يعد 

املجمع، ن�صت عليه الفقرة )ج( من املادة الرابعة من 

قانون املجمع، اإذ جاء فيها: »و�صع معاجم م�صطلحات 

توحيد  اإل����ى  وال�����ص��ع��ي  وال���ف���ن���ون،  والآداب  ال��ع��ل��وم 

املوؤ�ص�صات الرتبوية والعلمية  بالتعاون مع  امل�صطلحات 

واللغوية والثقافية داخل الأردن وخارجه«.

وقد حدد الدكتور عبدالكرمي خليفة رئي�س املجمع، اآن 

انطلقت  التي  الأهداف  املعجم  لهذا  ذاك، يف مقدمته 

منها فكرة و�صع هذا املعجم ومراحل تنفيذه بقوله:

واملحاولت  ال�صخ�صية  املبادرات  من  �صنوات  »بعد 

املحدودة يف جممع اللغة العربية بالقاهرة ويف دم�صق 

لألفاظ  د  املوحَّ »املعجم  ُطِرَح مو�صوع  وبغداد، وعمان، 

اللغوية  املجامع  احت��اد  جمل�س  على  العامة«  احل��ي��اة 

العلمية العربية يف جل�صته املنعقدة يف 1997/3/30م، 

واتخذ  املجل�س.  اأع�صاء  جميع  م��ن  ال��رتح��اب  فوجد 

»نكلف  ن�صه:  الآت��ي   )6( رقم  القرار  الحت��اد  جمل�س 

لألفاظ  معجم  م�صروع  منها  ك��ل  يهيئ  اأن  املجامع، 

احل�صارة املتداولة يف بلده، مع تعريف وا�صح لكل لفظ، 

واأن يعنى ب�صبط الألفاظ، مع ترتيبها ترتيبًا هجائيًا، 

18. فهر�س مخطوطات املحفوظة يف جممع اللغة العربية الأردين، اإعداد محمد علي العنا�صوة، جممع اللغة العربية الأردين، عمان، 1998م، �س9.

19. امل�صدر نف�صه.
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م م�صروع املعجم اإلى اإدارة الحتاد يف القاهرة«. ويقدَّ

وقد اتفق فيما بعد اأن تكون الت�صمية »املعجم العربي 

اأكرث �صموًل،  املوحد لألفاظ احلياة العامة« كي ي�صبح 

واأن يكون على م�صتوى الوطن العربي. فتقرر، اأن يقوم 

معجم  م�صروع  بو�صع  الحت���اد،  يف  ع�صو  جممع  ك��ل 

هذا  ير�صل  اأن  على  قطره،  يف  العامة  احلياة  لألفاظ 

ن  يخزَّ حيث  بالقاهرة،  الحت��اد،  مركز  اإل��ى  امل�صروع 

والعراق  امل�صاريع من م�صر  فتاأتي هذه  يف احلا�صوب. 

اأن  على  وليبيا،  واملغرب  وال�صودان  والأردن  و�صورية 

العربية،  الأقطار  بقية  امل�صاريع من  بعد  فيما  ت�صتكمل 

العربية. وتبداأ املرحلة  للغة  ين�صاأ فيها جمامع  ملَّا  التي 

»امل�صاريع«  بو�صع  الحت���اد،  خطة  وف��ق  على  الأول���ى، 

يعقبها  الحت���اد،  مركز  يف  احل��ا���ص��وب  يف  وتخزينها 

العلماء  من  العربي  الوطن  م�صتوى  على  جلان  ت�صكيل 

وتبويبها  امل�صاريع ومتحي�صها  لدرا�صة هذه  واللغويني، 

لألفاظ  د  املوحَّ العربي  »املعجم  و�صع  اإل��ى  واخلال�س 

اأو  واح���دة  لفظة  بو�صع  يكتفى  واأن  ال��ع��ام��ة«،  احل��ي��اة 

يتفق  وقواعد  مبادئ  وفق  الواحد،  للمدلول  لفظتني، 

لألفاظ  د  املوحَّ العربي  املعجم  هذا  ين�صر  واأن  عليها، 

احلياة العامة، على نطاق وا�صٍع و�صامل يف جميع اأقطار 

اأمام  و�صائغًا  �صهاًل  م�صدرًا  يكون  كي  العربي،  الوطن 

املهتمني والباحثني والدار�صني والكتاب ووا�صعي الكتب 

املدر�صية باللغة العربية.

وقد تبنى جمل�س جممع اللغة العربية الأردين، قرار 

وقرر  العربية،  العلمية  اللغوية  املجامع  احتاد  جمل�س 

تاأليف جلنة با�صم »جلنة م�صروع معجم األفاظ احلياة 

العامة )احل�صارة(« برئا�صة رئي�س املجمع الدكتور عبد 

الكرمي خليفة، وع�صوية كل من:

•  الدكتور اإبراهيم ال�صامرائي.	

•  والأ�صتاذ روك�س العزيزي،	

•  والدكتور عبداملجيد ن�صري،	

•  والدكتور اإبراهيم زيد الكيالين،	

•  والدكتور همام غ�صيب،	

•  والدكتور عبد احلميد الفالح، اأمني عام املجمع، 	

اآن ذاك.

وكانت مهمة اللجنة ر�صم خطة عمل متكاملة لإعداد 

م�صروع معجم األفاظ احل�صارة يف الأردن، وتقدمي هذه 

اخلطة اإلى جمل�س املجمع لدرا�صتها واتخاذ الإجراءات 

املنا�صبة ب�صاأنها.

امل�صروع  ه��ذا  اأن  ال��ب��داي��ة،  منذ  اللجنة،  راأت  وق��د 

باللهجات  ول  العامية  والرتاكيب  بالتعابري  ُيْعنى  ل 

املحلية، واإمنا يقت�صر على و�صع معجم لألفاظ الأ�صياء 

وهي  املبداأ،  حيث  من  املح�صو�صة،  والأجهزة  والأدوات 

حياتهم  يف  وخا�صتهم  النا�س  عامة  ي�صتعملها  التي 

العملية واليومية يف الوقت احلا�صر يف مختلف مناحي 

احلياة، يف البيت وال�صارع واملهن واملوؤ�ص�صات… الخ، 

وتف�صيح ما ميكن تف�صيحه، ول �صيما الألفاظ الدارجة 

التي تعود اإلى اأ�صول لغوية ف�صيحة.

ور�أت �للجنة �أن يتم �لعمل على مرحلتني:

�ملرحلة �لأولى، وهي مرحلة ا�صتقراء ما هو م�صتعمل 

الأردن، على وفق  العامة يف  األفاظ احلياة  وجمعه من 

دة  خطة ومنهج وا�صح ودقيق، وت�صميم ا�صتمارة موحَّ

ت�صميم  بعد  احلا�صوب،  يف  لإدخالها  الغر�س،  لهذا 

قاعدة بيانات حا�صوبية خا�صة مب�صروع املعجم.

ويف �ملرحلة �لثانية، ت�صكل هيئة حترير من عدٍد من 

الأ�صاتذة املتخ�ص�صني، تكون مهمتها درا�صة البطاقات 

التي جمعت واأدخلت يف احلا�صوب، وت�صنيفها وتبويبها 

ودقته  التعريف  و�صحة  الأل��ف��اظ  �صبط  من  والتاأكد 

لفظة  الواحد  للمدلول  الهيئة  وتختار  ولغويًا.   علميًا 
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واحدة اأو لفظتني، على وفق معايري ومبادئ يتفق عليها، 

وال�صهولة… ويكون ح�صيلة  وال�صيوع  الف�صاحة  مثل: 

احتاد  مركز  اإلى  وير�صل  يطبع  اأردنيًا،  م�صروعًا  ذلك 

املجامع اللغوية العلمية العربية يف القاهرة، لإدخاله يف 

اأن تقدمها  املفرو�س  التي من  امل�صاريع  احلا�صوب، مع 

املجامع  الأخرى. و�صيكلف الحتاد خباء متخ�ص�صني 

من مختلف الأقطار العربية لدرا�صة هذه امل�صروعات، 

ومتحي�صها وتدقيقها وتبويبها، واإخراج »معجم عربي 

للمدلول  يكون  حتى  العامة«،  احلياة  لأل��ف��اظ  د  موحَّ

الواحد لفظة واحدة اأو لفظتان. و�صيتم اختيار الألفاظ 

اأو و�صعها عند ال�صرورة، على وفق معايري ومبادئ يتفق 

والإف��ادة  وال�صهولة،  والف�صاحة  ال�صيوع  ومنها  عليها، 

من  الرتاث املوروث ومن جميع اجلهود ال�صابقة يف هذا 

املجال… ويف جميع املراحل، �صتكون وحدة احلا�صوب، 

وحدًة اأ�صا�صية وفاعلة، تخت�صر اجلهد والوقت…

األفاظ  معجم  م�صروع  »جلنة  تكون  اأن  املجمع  وراأى 

اأن  اإل��ى  هت  توجرّ وق��د  توجيهية،  جلنة  العامة«  احلياة 

يق�صم الأردن جغرافيًا اإلى اأربع مناطق، لغايات اجلمع 

على  واح��د،  مركز  منطقة  كل  يف  ين�صاأ  واأن  اللغوي. 

الوجه الآتي:

1- مركز جامعة الريموك يف اإربد.

2- مركز اجلامعة الها�صمية يف الزرقاء.

ان. 3- مركز اجلامعة الأردنية يف عمَّ

4- مركز جامعة موؤتة يف الكرك.

ويتاألف كل مركٍز من جلنة وجمموعة من الباحثني. 

الأ���ص��ات��ذة  م��ن  وع�صوين  رئي�س  م��ن  اللجنة  وت��ت��األ��ف 

مركز،  ك��ل  يف  اللجنة،  مهمة  وت��ك��ون  املتخ�ص�صني. 

العمل  خطة  ور�صم  عددهم،  وحتديد  الباحثني  اختيار 

العامة  امل��ب��ادئ  وف��ق  على  تنفيذها،  على  والإ���ص��راف 

ح�صيلة  وتقدمي  اجلمع،  لعملية  دة  املوحَّ وال�صتمارة 

عملها اإلى املجمع اأوًل باأول. وتقوم وحدة احلا�صوب يف 

ر  املحرِّ يدققها  اأن  بعد  ال�صتمارات،  باإدخال  املجمع، 

غ لهذا امل�صروع. العلمي املتفرِّ

اللجان  مهام  املجمع  يف  التوجيهية  اللجنة  دت  وح��دَّ

الفرعية على الوجه الآتي:

ر�صم خطة عمل، وحتديد اآلية تنفيذ متكاملة، جلمع   -1

دة  األفاظ احلياة العامة امل�صتعملة يف املنطقة املحدَّ

لها، ح�صب النموذج الذي اأعده املجمع لهذه الغاية.

تكليفهم  يف  اللجنة  ترغب  الذين  الباحثني  اختيار   -2

يكونوا  اأن  على  عددهم،  وحتديد  باجلمع،  القيام 

من اجلامعيني من حملة املاج�صتري والبكالوريو�س، 

هذه  يف  العاملني  وامل��وظ��ف��ني  باملعلمني  وي�صتعان 

املناطق؛ على اأن ي�صمل جمع الألفاظ ما هو م�صتعمل 

الجتماعية  ب�صرائحها  واملدينة  والريف  البادية  يف 

املختلفة.

اأو  امليدانية  الفرق  التي جتمعها  قبول امل�صطلحات   -3

رف�صها.

مة اإليها من الباحثني وتقدميها  تدقيق النماذج املقدَّ  -4

اإلى املجمع.

ملء بند )اأ�صل امل�صطلح( يف النموذج املعد لهذه   -5

الغاية.

اأن تعقد كل جلنة فرعية اجتماعاتها يف  واتفق على 

اإلى  اجتماعاتها  محا�صر  من  ن�صخة  وتر�صل  مركزها، 

املجمع، للتن�صيق وت�صهيل عملية الإجراءات املالية، واأن 

يجتمع روؤ�صاء اللجان الفرعية مع »جلنة معجم األفاظ 

احلياة العامة« امل�صرفة على هذا امل�صروع، مبقر املجمع 

عة، ح�صب مقت�صيات العمل  يف عمان يف اجتماعات مو�صَّ

والرتتيبات التي ي�صعها املجمع.
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متوالية  اج��ت��م��اع��ات  تعقد  التحرير  هيئة  وك��ان��ت 

ومطولة، وتقوم بني الفينة والأخرى، باإعادة النظر يف 

بع�س املبادئ التي اتفقت عليها �صابقًا، وذلك يف �صوء 

النقا�س  العمل يف املعجم. وكثريًا ما كانت تدير  تطور 

حول اآلية العمل يف املراجعة والتحرير. ولكنها يف جميع 

الأحوال كانت ت�صع ن�صب اأعينها املعايري الآتية:

الكلمة الواحدة يف الدللة الكافية خري من الكلمتني.  -1

الكلمة التي حتمل مدلوًل محددًا اأولى من تلك التي   -2

حتمل مدلولت متعددة، وا�صتعمالت ل تقت�صر على 

جمال بعينه.

الكلمة العربية اأولى من الكلمة الأجنبية، اإذا كانت   -3

بالكلمة  عنها  ال�صتغناء  ميكن  الأجنبية  الكلمة 

العربية. 

اأولى من  و�صهاًل،  �صمتًا ف�صيحًا  تاأخذ  التي  الكلمة   -4

فالكلمة  العامية،  يف  مغرقة  تكون  قد  التي  الكلمة 

اأخ��رى.  يف  ت�صيع  ول  عامية  يف  ت�صيع  قد  العامية 

وامل���راد يف ه��ذا امل�����ص��روع، على وف��ق ق��رار جمل�س 

ن�صل  اأن  العربية،  العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد 

اإلى »معجم عربي موحد لألفاظ احلياة العامة«، يف 

جميع الأقطار العربية.

من  اأولى  واحدة  كلمة  من  نة  املكوَّ الأجنبية  الكلمة   -5

نة من كلمتني فاأكرث. وامل�صطلح الأجنبي  الكلمة املكوَّ

املتم�صي مع قواعد ال�صوت العربي والوزن ال�صريف 

ل  الذي  امل�صطلح  ذلك  من  بالأخذ  اأول��ى  العربي، 

يتفق ونوامي�س العربية يف اأ�صواتها واأوزانها.

لنظائرها  العربية  امل��ق��اب��الت  اخ��ت��ي��ار  يف  ال��دق��ة   -6

الأجنبية.

اتباع  اأولويات يف املقايي�س العربية نف�صها. فامل�صتقة   -7

اأولى من الكلمة املنحوتة اأو املركبة. والكلمة الأو�صع 

ا�صتقاقًا اأولى من الكلمة الأ�صيق ا�صتقاقًا. والكلمة 

التي تخ�س مدلولها وحده، اأولى من الكلمة التي قد 

تدل على مدلولت متعددة.

العامة،  احلياة  األفاظ  »معجم  اأن  القول:  وجملة 

يف  جميعًا  النا�س  ي�صتعملها  التي  الأل��ف��اظ  يعتمد 

حياتهم اليومية، على وفق فهمهم وتعريفهم اإياها، 

تعريفه  يف  و�صفي  معجم  فهو  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 

على  املتداولة  امل�صطلحات  اختيار  ويف  للمفردات، 

التدخل  حني  ِمْعياري  معجم  وه��و  النا�س.  األ�صنة 

لإجراء تعديالت جزئية اأو كلية على بع�س املفردات، 

مبا يتفق وقواعد الف�صحى يف اأ�صواتها ومقاطعها، 

واأوزانها ال�صرفية، اأو طرائق تراكيبها التعبريية.

على  املعجم  تق�صيم  اأن  التحرير  هيئة  راأت  وقد 

و�صول  �صهولة  اإل��ى  ي��وؤدي  الدللية،  احلقول  وف��ق 

واأن  يجهله،  كان  اإذا  اللفظ،  اإلى  املعجم  م�صتخدم 

الواحد،  للفظ  معنى  من  اأك��رث  على  اأي�صًا  يح�صل 

باختالف احلقل، ول �صيما اأن الألفاظ مرتبة داخل 

كل »مو�صوع« ترتيبًا األفبائيًا. ويف الوقت ذاته، راأت 

لالألفاظ  �صاماًل  األفبائيًا  افًا«  »ك�صَّ ت�صع  اأن  الهيئة 

)من دون املعنى(.

وقامت مكتبة لبنان نا�صرون بطبع هذا املعجم وفق 

اتفاقية بينها وبني املجمع عام 2006م. 

4-5  دراسات لغوية:

�أ- تي�صري �لعربية بني �لقدمي و�حلديث: 

اآن  املجمع  رئي�س  خليفة  عبدالكرمي  ال��دك��ت��ور  األ��ف��ه 

ذاك- ون�صر املجمع الطبعة الأولى منه �صنة 1407ه�/ 

1989م.

العربية،  تي�صري  ق�صية  يف  الكتاب  موؤلف  ويخو�س 
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القدمي  ب��ني  التي�صري  م��ح��اولت  م��ن  ذل��ك  يف  منطلقًا 

ق�صية  اإن  قوله  اإلى  كله  ذلك  من  ويخل�س  واحلديث، 

حواجز  الآن  تخطت  قد  ولغة  و�صرفًا  نحوًا  العربية 

ونحوًا  �صرفًا  اللغة  وق�صايا  العربي،  احل��رف  �صكل 

وا�صطالحًا، ب�صورة رئي�صة، واأ�صبحت ق�صايا العربية 

وا�صتيعاب  التعليم،  �صيا�صة  تخ�س  الأول���ى  بالدرجة 

تقنياته، واأ�صاليبه ونظرياته احلديثة، فقد حان الوقت 

ب�صيا�صة  اأقطارها  جميع  يف  العربية  الأم��ة  تلتزم  كي 

يف  التعليم  لغة  ت�صبح  باأن  اأوطانها  يف  العربية  �صيادة 

واملوؤ�ص�صات  اجلامعات  يف  �صيما  ول  مراحله،  جميع 

العلمية العالية، واأن تكون لغة البحث العلمي يف جميع 

جمالت العلوم، ولغة التقنيات احلديثة.

واإنه ملن الغنب اأن حتمل العربية اأوزار الناطقني بها؛ 

فالنحو عماد اللغة ل ميكن اأن يف�صل عنها، واللغة حتيا 

 .
)20(

بال�صتعمال، ول حتيا ببطون الكتب«

ب- �للغة �لعربية و�لتعريب يف �لع�صر �حلديث: 

اآن  املجمع،  رئي�س  خليفة،  عبدالكرمي  الدكتور  األفه 

منه  واأ�صدر  من�صوراته،  �صمن  املجمع  ون�صره  ذاك، 

والثانية  1987م،  1407ه����/  �صنة  الأول���ى  طبعتني: 

1408ه�/1988م.

ويعدرّ ن�صر مثل هذا الكتاب والذي قبله من الو�صائل 

التي يعتمدها املجمع يف حتقيق اأهدافه؛ اإذ ن�صت املادة 

�صبيل  يف  املجمع  يتولى  اأن  على  قانونه  من  اخلام�صة 

املتعلقة  والبحوث  الدرا�صات  اإج��راء  اأه��داف��ه  حتقيق 

باللغة العربية.

ا�صتمل  وخ��امت��ه،  ف�����ص��ول  ث��الث��ة  ال��ك��ت��اب  وت�صمن 

واملجامع( على  العربية  الأول وعنوانه: )اللغة  الف�صل 

ثالثة مو�صوعات هي: اللغة العربية اأ�صا�س نه�صة اأمتنا 

اللغة  وجممع  العربية،  اللغة  وجمامع  واللغة  ووحدتها، 

العربية الأردين.

وا�صتمل الف�صل الثاين، وهو بعنوان: )تعريب التعليم 

مو�صوعات،  ثالثة  على  العلمي(  والبحث  اجلامعي 

هي: تعريب التعليم اجلامعي يف ربع القرن الأخري يف 

الأردن، وجتربة جممع اللغة العربية الأردين يف تعريب 

التعليم العلمي اجلامعي، وتاأهيل اأع�صاء هيئة التدري�س 

اجلامعي للتدري�س باللغة العربية.

وق�صايا  »العربية  ب��ع��ن��وان:  الثالث  الف�صل  وج���اء 

هي:  اأي�صًا،  مو�صوعات  ثالثة  على  وا�صتمل  التعريب« 

ال��رتاث  ودور  العلمية،  العربية  اللغة  تطوير  و�صائل 

العلمي يف تعريب العلوم والتقنيات، ونحو معجم موحد 

لألفاظ احلياة«.

يف  بقوله  الكتاب  ه��ذا  يف  عمله  امل��وؤل��ف  اأجمل  وق��د 

اخلامتة: »هذه بحوث متفرقة تتجه ب�صورة �صاملة اإلى 

الكبري  ال�صوؤال  عن  الإجابة  وهو  �صام،  هدف  حتقيق 

الذي تطرحه الأمة على علمائها وقادتها، وهذا ال�صوؤال 

اللغة العربية لغة  اأن ت�صبح  بالتحديد هو: كيف ميكن 

البحث  ولغة  ومعارفه،  م�صتوياته  جميع  يف  التدري�س 

 .
)21(

العلمي، والتقنيات احلديثة؟«

4-6 التقارير السنوية:
اإ�صدار  اإن�صائه عام 1976م على  حر�س املجمع منذ 

تقرير �صنوي ي�صمنه الإجن��ازات التي اأجنزها يف كل 

20. د. عبدالكرمي خليفة،  تي�صري العربية بني القدمي واحلديث، من�صورات جممع اللغة العربية الأردين، 1407ه�/ 1989م، �س122.

21. د. عبدالكرمي خليفة، اللغة العربية والتعريب يف الع�صر احلديث، من�صورات جممع اللغة العربية الأردين، عمان، 1408ه�/ 1988م، ط2، �س285.
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عام، ا�صتناًدا اإلى ن�س الفقرة )ب( من املادة )13( 

من قانونه :التي حددت مهام املكتب التنفيذي، ومنها: 

واأوج��ه  املجمع  اأع��م��ال  عن  ال�صنوي  التقرير  »اإع���داد 

ن�صاطه ورفعه الى جمل�س املجمع«.

اأن التقرير ال�صنوي ميثل ن�صرة اإعالمية  ومن املوؤكد 

تثقيفية ومراآة كا�صفة لأعمال اأي موؤ�ص�صة واإجنازاتها 

يف  الأخ��رى  الأق�صام  ت�صتطيع  ل  معلومات  حوى  ورمبا 

هذا الكتاب التذكاري تبيانها، اإذ بني �لتقرير �لأول 

اأن املجمع ر�صم لنف�صه �صيا�صة عملية ذات ثالثة محاور 

هي:

1� معاجلة اأ�صباب �صعف اأبناء العربية يف لغتهم بكل 

الو�صائل املختلفة. 

2� تعريب امل�صطلحات الأجنبية امل�صتعملة يف الدوائر 

واملوؤ�ص�صات الر�صمية.

3� تعريب التعليم العلمي يف اجلامعات العربية .

اتخذها  التي  الإج��راءات  �لثاين  �لتقرير  وت�صمن 

املجمع لتحقيق هذه املحاور اإذ ا�صت�صاف ندوة بعنوان: 

دعا  التي  الأخ��ري«  القرن  ربع  العربية يف  اللغة  »تعليم 

اإليها احتاد املجامع العلمية اللغوية وعقدت يف رحاب 

ا  اي�صً التقرير  وت�صمن  يف1978/10/31م.  املجمع 

لتحقيق  ر�صمتها  التي  وخطتها  املتابعة  جلنة  اأعمال 

الثالثة  املحاور  يحقق  عنها مبا  ال�صادرة  التو�صيات  

مثل:  العلمية،  الكتب  بع�س  وترجمة  اأع��اله،  املذكورة 

ح�صاب التفا�صل والتكامل والهند�صة التحليلية .

التي  الإجن����ازات  ليو�صح  �لييثييالييث  �لييتييقييرييير  وج��اء 

حققها املجمع يف محاوره الثالثة املذكورة اآنفًا.

الإعالمية  الندوة  وقائع  �ليير�بييع  �لتقرير  وت�صمن 

التي عقدها املجمع بالتعاون مع وزارة الإعالم، وجهود 

جلنة امل�صطلحات يف املجمع يف مناق�صة م�صطلحات 

يف الزراعة، والأر�صاد اجلوية و التاأمني على احلياة، 

وامل�صطلحات الع�صكرية يف الال�صلكي والنقل والتموين.

واأ�صار �لتقرير �خلام�ص اإلى اأن املجمع قد ا�صتكمل 

الفيزياء  يف  اجلامعية  الأول���ى  َنة  ال�صَّ كتب  تعريب 

والكيمياء والأحياء �صمن م�صروعه الرامي اإلى تعريب 

رم��وز  تعريب  يف  املجمع  اإجن���ازات  وت�صمن  العلوم، 

الدويل وم�صطلحاتها، وامل�صطلحات  النظام  وحدات 

و���ص��الح  امل��دف��ع��ي��ة  و���ص��الح  ال�صيانة  يف  الع�صكرية 

الهند�صة، وَن�ْصر كتاب مخطوطات ف�صائل بيت املقد�س 

من  عدد  يف  املجمع  وم�صاركة  الع�صلي،  كامل  للدكتور 

املوؤمترات والندوات واملعار�س داخل الأردن وخارجه.

اأهم اإجن��ازات املجمع  يف عام 1982م الواردة  ومن 

يف �لتقرير �ل�صنوي �ل�صاد�ص تف�صل جاللة املرحوم 

الدائم  املجمع  مقر  بافتتاح  طالل  بن  احل�صني  امللك 

التقرير  واح��ت��وى  الأردن��ي��ة.  اجلامعة  م�صجد  بجوار 

توجه املجمع اإلى تعريب كتب التعليم العلمي اجلامعي 

ترجمة  ومنها  اجلامعية،  الثانية  ال�صنة  م�صتوى  يف 

الريا�صي،  التحليل  وم��ب��ادئ  امل��ج��رد،  اجل��ب  ك��ت��اب 

واملدخل  وتطبيقاتها  التفا�صلية  امل��ع��ادلت  وم��ب��ادئ 

والكيمياء  واحلديثة،  الكال�صيكية  الب�صريات  اإل��ى 

والبيولوجيا،  الع�صوية،  غ��ري  والكيمياء  التحليلية، 

مع  واتفاقه  اخللية،  وفيزيولوجية  احليوية،  والكيمياء 

عدد من اأع�صاء هيئة التدري�س يف اجلامعة الأردنية، 

وقد  العلمية.  الكتب  هذه  لرتجمة  الريموك  وجامعة 

لقت هذه الكتب ا�صتح�صانًا كبريًا على امل�صتوى العلمي 

اجلامعي، وفاز كتاب البيولوجيا بجائزة اأح�صن كتاب 

العلمي  الكتاب  معر�س  يف  العربية  اإلى  مرتجم  علمي 

�صنة  العلمي  للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  اأقامته  ال��ذي 

1981م.

وت�صمن التقرير عددًا من الأن�صطة الثقافية من مثل: 

ندوة »اللغة العربية اآراء وق�صايا«،  التي ا�صرتك فيها 

عدد من املهتمني من اجلامعة الأردنية، واألقيت فيها 
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خم�س محا�صرات هي:

نظرية اخلطاأ يف لغة املالأ، للدكتور نهاد املو�صى،  -1

لغة اأم لغتان، للدكتور فواز طوقان،  -2

م�صكالت اللغة العربية وطرق حلها، للدكتور جعفر   -3

عبابنة،

محمد  للدكتور  العربية،  اللغة  يف  الطلبة  �صعف   -4

ح�صن عواد،

درا�صة يف م�صطلحي علم اللغة وفقه اللغة، للدكتور   -5

محمود اجلفال ....

�صكل  على  كانت  التي  الأدبية«  الفنون  »ندوة  ومثل: 

لقاء بني رئي�س املجمع الدكتور عبدالكرمي خليفة وعدد 

الندوة.  هذه  يف  امل�صرتكني  العربية  اللغة  معلمي  من 

بعنوان:  الهلي�س،  يو�صف  الدكتور  محا�صرة  ومثل: 

اللغوية،  الأبحاث  يف  احلديثة  التكنولوجية  »الطرق 

معجم  ن��دوة  ومثل:  منها«.  الف�صحى  العربية  وموقع 

هند�صة البناء التي عقدت يف اجلمعية العلمية امللكية، 

عبداملجيد  الدكتور  املجمع  ع�صو  فيها  املجمع  ومثرّل 

ن�صري.

لعام  للمجمع  �ل�صابع  �ل�صنوي  �لتقرير  ويو�صح 

1983م ا�صتمرار املجمع يف ن�صر ترجمة الكتب العلمية، 

ومقدمة  اجلنيني،  للتكوين  )مقدمة  منها  �صدر  اإذ 

هذا  يف  واأ�صدر  واحلديثة(.  الكال�صيكية  للب�صريات 

العام عددًا من فهار�س املخطوطات يف فل�صطني املحتلة 

يف احلرم الإبراهيمي يف اخلليل، واملكتبة الأحمدية يف 

عكا، وم�صجد احلاج منر النابل�صي يف نابل�س. وت�صمن 

التقرير اأخبار عدة ندوات منها: ندوة الرموز العلمية 

رجال  مع  اإعالمية  ون��دوة  العربية،  احل��روف  واأ�صكال 

ال�صحافة والإعالم، وندوة مع عدد من اأ�صاتذة العلوم، 

وندوة الإدارة الرتبوية املتجددة.

وحوى �لتقرير �لثامن لعام 1984م عناوين الكتب 

التي اأ�صدرها املجمع يف جمال التعريب، ومنها كتاب 

التحليلية،  الكيمياء  وكتاب  الع�صوية،  غري  )الكيمياء 

وكتاب مبادئ املعادلت التفا�صلية وتطبيقاتها، وكتاب 

مبادئ التحليل الريا�صي، وكتاب الفيزياء الكال�صيكية 

احلديثة، اجلزء الثالث(، واأ�صدر املجمع يف هذا العام 

فهر�س مخطوطات املكتبة الإ�صالمية يف يافا، واملو�صم 

م�صاركة  التقرير  وت�صمن  للمجمع،  الثاين  الثقايف 

املجمع يف موؤمترات وندوات خارجية، مثل: )احتفالت 

املجامع،  وندوة احتاد  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جممع 

بغداد  يف  عقدت  التي  النووية  الفيزياء  معجم  ون��دوة 

هذا العام، وندوة معجم الفيزياء العامة التي عقدت 

مثل:  اأخرى  ثقافية  اأن�صطة  ت�صمن  كما  الرباط(،  يف 

جراحة  يف  الإ���ص��الم��ي  ال��ط��ب  »م�صاهمة  محا�صرة 

امل�صالك البولية« للدكتور اأكرم الدجاين.

لعام  �لتا�صع  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  جاء  ما  واأب��رز 

1987م عقد موؤمتر التعريب اخلام�س الذي ا�صت�صافه 

للرتبية  العربية  املنظمة  عقده  اإل��ى  ودع��ت  املجمع، 

العربية  ال��دول  من  وفود  وح�صرته  والعلوم،  والثقافة 

وال�صعودية،  واجلزائر،  وتون�س،  والبحرين،  )الأردن، 

وال�صودان، و�صورية، والعراق، و�صلطنة ُعمان، وفل�صطني 

واليمن(  واملغرب،  وليبيا،  والكويت،  وقطر،  املحتلة، 

والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  املنظمة  من  ووفد 

ووفد من املنظمة العربية الزراعية، ووفد من جمل�س 

الوحدة القت�صادية العربية، ووفد من املوؤ�ص�صة العربية 

والريا�صيني  الفيزيائيني  احت��اد  من  ووف��د  للت�صغيل، 

احلديدية،  لل�صكك  العربي  الحتاد  من  ووفد  العرب، 

ووفد من الحتاد العربي لالألعاب الريا�صية.

اأيامه  و�صكل املوؤمتر على مدار اليومني والثالث من 

املعرو�صة  املعاجم  م�صروعات  لدرا�صة  جل��ان  ت�صع 

العامة  الفيزياء  ومعجم  الرتبية،  )معجم  وهي  عليه، 

والفيزياء النوية، ومعجم الل�صانيات، ومعجم الكيمياء 
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العامة، ومعجم الح�صائية والدميغرافية، والقامو�س 

واملعجم  احل��دي��دي��ة،  ال�صكك  مل�صطلحات  ال��ع��رب��ي 

وم�صطلحاتها(،  ال��زراع��ي��ة  العلوم  لأل��ف��اظ  العربي 

وخ�ص�س اليوم الرابع لبحوث املوؤمتر، وهي: »ق�صايا 

املالئكة،  جميل  للدكتور  واحللول،  امل�صكالت  التعريب 

و«نحو  �صبح،  ح�صني  للدكتور  الطبية«  العلوم  و«تعريب 

نظام للرموز العلمية« للدكتور اأحمد �صعيدان.

جممع  م�صروع  اأقر  املوؤمتر  اأن  بالذكر  اجلدير  ومن 

اللغة العربية الأردين للرموز العلمية العربية العلمية.

اأه��م  ل��ع��ام 1986م  �لييعييا�ييصيير  �لييتييقييرييير  وي��ك�����ص��ف 

كتاب  اإ�صدار  وتتمثل يف  العام،  لهذا  املجمع  منجزات 

مرتجم اإلى العربية بعنوان: »الكيمياء احليوية للخلية 

العلمية  للكتب  نوعية  اإ�صافة  وه��و  وظائفها«،  وعلم  

التي ترجمها ون�صرها املجمع يف م�صروعه الرامي اإلى 

على  املجمع  من  وحر�صا  اجلامعي.  التعليم  تعريب 

تو�صيع دائرة م�صروعه هذا، اأقررّ جمل�صه اأن ي�صري هذا 

امل�صروع يف خطني متوازيني، هما: ترجمة املو�صوعات 

اجلامعي،  العلمي  التاأليف  ودعم  الأ�صا�صية،  العلمية 

َع  َو�صْ والرتجمة  التاأليف  جلنَة  املجمع  جمل�ُس  وكلف 

املجمع،  يف  والن�صر  والرتجمة  التاأليف  دعم  تعليمات 

يف  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  اإلى  اأر�صلها  اإقرارها  وبعد 

امل�صاركة  يف  رغباتهم  ل�صتقطاب  الأردنية  اجلامعات 

�صبعة  بلغت  ردودًا م�صجعة منهم،  وتلقى  العمل،  بهذا 

ع�صر ردًا. ويعد هذا العمل اإ�صافة مهمة يف م�صريته، 

على  لهم  وحفزًا  التدري�س،  هيئة  لأع�صاء  ت�صجيعًا  و 

»العد�صات  كتاب  املجمع  ودع��م  التعريب،  يف  امل�صي 

الال�صقة« للدكتورة �صرى �صبع العي�س مببلغ األف دينار.

وت�صمن اأي�صًا ما ن�صره املجمع هذا العام، اإذ اأ�صدر 

املو�صم  وكتاب  جملته،  من   )31( و   )30( العددين 

تي�صري  وكتاب  1986م،  لعام  للمجمع  الرابع  الثقايف 

عبدالكرمي  للدكتور  واحل��دي��ث«  القدمي  بني  العربية 

خليفة رئي�س املجمع، وكتاب فهر�س املخطوطات لكلية 

الدعوة واأ�صول الدين، للدكتور اأحمد العلمي.

1987م  ل��ع��ام  عيي�ييصيير  �حليييييادي  �لييتييقييرييير  وت�صمن 

جمال  يف  العام  لهذا  املجمع  منجزات  باأهم  تعريفًا 

التدري�س  اأع�صاء هيئة  اإلى  اإذ بعث بر�صائل  التعريب، 

الأردنية  باجلامعات  والإح�صاء  الريا�صيات  ق�صم  يف 

اإليهم و�صع كتاب يف العربية يف علم الإح�صاء  يطلب 

عدة،  ردودًا  تلقى  و  تاأليفًا،  اأو  ترجمة  والح��ت��م��ال، 

كتاب  »طرق   تاأليف  املبداأ على دعم  ووافق من حيث 

الإح�صاء«، كما وافق على دعم ن�صر كتاب »مدخل اإلى 

الريموك  جامعة  من  جنيب  ناجي  للدكتور  ال�صيدلة« 

مببلغ )500( دينار، وترجمة »معجم الإ�صكان واملباين 

املدارية« للدكتور رزق �صعبان مببلغ )500( دينار.

ويف جمال امل�صطلحات اأقر جمل�س املجمع عددًا من 

الأجنبية يف جمالت  للم�صطلحات  العربية  املقابالت 

عدة منها: »م�صطلحات �صالح الهند�صة، وم�صطلحات 

يف  ال�صناعي  التعليم  وم�صطلحات  ال���دروع،  �صالح 

ال�صيارات  وميكانيك  والنجارة  اخلراطة  الآتية:  املهن 

والتبيد  والتدفئة  التجارية،  وامل�صطلحات  واللحام، 

ملرحلة التعليم الثانوي.

واأر�صل املجمع اإلى اجلامعات العربية ر�صائل ي�صتحثها 

العلمي  ل��ل��رتاث  كر�صي  تاأ�صي�س  على  تعمل  اأن  فيها 

العربي، يكون من �صمن مناهجه م�صاقات خا�صة لعلم 

امل�صطلح؛ بغية توفري خبات فنية يف اإيجاد امل�صطلح 

العربية احل�صارية  اللغة  والإف��ادة من جتربة  العلمي، 

امل�صطلحات  م��دخ��رات  وا�صتخراج  بها،  م��رت  التي 

الفكري  اأمتنا  تراث  يف  ا�صتعمالها  �صاع  التي  العلمية 

والعلمي.

امل��راك��ز  وب��ني  بينه  والتن�صيق  ال��ت��ع��اون  جم��ال  ويف 

اإلى عدد من اخلباء  بامل�صطلحات، عهد  تعني  التي 

اأعدها  التي  املعاجم  م�صروعات  يف  جاء  ما  بدرا�صة 
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متهيدًا  ب��اآرائ��ه��م  وب��ع��ث  وال��ع��ل��وم،  والثقافة  للرتبية 

لدرا�صتها واإقرارها يف موؤمتر التعريب ال�صاد�س، وهي 

القت�صاد،  معجم  وم�صروع  القانون،  معجم  م�صروع 

وم�صروع معجم الآثار، وم�صروع معجم اجلغرافيا.

وت�صمن التقرير اأي�صًا ما �صدر عن املجمع من كتب 

اللغة العربية والتعريب«  يف هذا العام، ومنها: »كتاب 

وقامو�س  املجمع،  رئي�س  خليفة،  عبدالكرمي  للدكتور 

تاأريخية،  محاورة  البتدائية  الريا�صية  امل�صطلحات 

الثقايف  امل��و���ص��م  ك��ت��اب  و  ���ص��ع��ي��دان،  اأح��م��د  للدكتور 

اخلام�س للمجمع.

بينه  ال�صلة  توطيد  اإلى  املجمع  �صعي  التقرير  وبني 

وبني و�صائل الإعالم الأردنية، من خالل تقدمي ندوات 

مو�صوعات  تناولت  ن��دوات،   )9( عددها  بلغ  تلفازية 

عاتق  على  امللقى  الأ�صا�س  بالدور  مبا�صرة  �صلة  ذات 

هذه الو�صائل، واأهميتها يف خدمة اللغة العربية، ودور 

جمامع اللغة العربية يف مواكبة اللغة ملتطلبات الع�صر، 

وتوحيد  ال��واف��دة،  اللغات  مواجهة  يف  العربية  واللغة 

والنفتاح  والتعريب  العربي،  الوطن  يف  العلمية  اللغة 

على الثقافات العاملية، وخ�صائ�س اللغة العربية، ودور 

التقنيات احلديثة يف تدري�س اللغة العربية. وقد اأدارها 

اأع�صاء  اأع�صاء املجمع ومن  اأ�صاتذة من  و�صارك فيها 

هيئة التدري�س يف اأق�صام اللغة العربية، ومن اإعالميني 

بارزين يف التلفاز الأردين.

جريدة  يف  مقالت  ن�صر  املجمع  اأن  التقرير  وب��نيرّ 

اإلى م�صاركة  واأ�صار  الد�صتور بعنوان: »مع لغة العرب« 

املجمع يف موؤمترات وندوات خارجية وداخلية .

اأهم  1988م  لعام  ع�صر  �لثاين  �لتقرير  واأو�صح 

العلمي  التعليم  تعريب  جم��ال  يف  املجمع  اإجن����ازات 

من  اأ���ص��دره  ما  و  امل�صطلحات،  وتعريب  اجلامعي، 

�صارك  اأو  ثقافية  موا�صم  من  اأقامه  وم��ا  من�صورات، 

فيه من موؤمترات وندوات داخل الأردن وخارجه، وما 

قدمه من ندوات تلفازية واأحاديث اإذاعية، وما اأجنزه 

جمل�صه ومكتبه التنفيذي وجلانه واأجهزته من اأعمال 

خالل هذا العام.

لعام 1989م  للمجمع  ع�صر  �لثالث  �لتقرير  وجاء 

جمال  يف  ال��ع��ام  ه��ذا  املجمع  اإجن���ازات  ع��ن  ليك�صف 

املجمع  دع��م  اإذ  اجل��ام��ع��ي،  العلمي  التعليم  تعريب 

منهما،  واح��د  لكل  دينار   )500( مببلغ  كتابني  ن�صر 

الدكتور  تاأليف  احلديث،  ال�صموم  علم  كتاب  وهما: 

والأمرا�س«  »الدهون  وكتاب  وزمالئه،  ال�صاكت  منيب 

للدكتورة لمية جمال الطالباين.

املجمع  جمل�س  اأقر  امل�صطلحات  تعريب  جمال  ويف 

بدرا�صة  وب��ا���ص��ر  وال��ت��بي��د،  التكييف  م�صطلحات 

و  العامة،  والكهرباء  والتلفاز  ال��رادي��و  م�صطلحات 

م�صطلحات الال�صلكي، اجلزء )الثاين، وم�صطلحات 

التجارة والقت�صاد وامل�صارف(.

تخزين  م��ن  املجمع  يف  احل��ا���ص��وب  وح��دة  ومتكنت 

تاأ�صي�صه  منذ  املجمع،  اأقرها  التي  امل�صطلحات  جميع 

عام 1976م، وبلغت نحو ع�صرين األف م�صطلح.

وت�صمن التقرير اأ�صا�صيات التجربة املهمة التي قام 

الرتبية  ل��وزارة  املدر�صية  الكتب  تاأليف  يف  املجمع  بها 

الأول  من  لل�صفوف  العربية  اللغة  مبحث  يف  والتعليم 

لها  �صنفرد  التجربة  هذه  لأهمية  ونظرًا  العا�صر،  اإلى 

حيزًا خا�صًا يف هذا الكتاب.

مو�صم  عن  حديثًا  التقرير  ه��ذا  يف  ال��ق��ارئ  ويجد 

امل�صاركني  واأ�صماء  مادته  العام:  لهذا  ال�صابع  املجمع 

فيه، والندوات واملوؤمترات التي �صارك فيها املجمع يف 

هذا العام.

وا�صتمل �لتقرير �لر�بع ع�صر للمجمع لعام 1990م 

مع  والتن�صيق  التعاون  يف  الدائمة  املجمع  رغبة  على 
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العلمي اجلامعي، واأبرزها التعاون مع اجلامعة الأردنية 

لختيار كتب تكون م�صادر يف العلوم ال�صحية، متهيدًا 

لرتجمتها، بالتعاون مع عمادة البحث العلمي يف هذه 

اجلامعة.

من  ف��رغ��ت  امل�صطلحات  جلنة  اأن  التقرير  وب��ني 

وامل�صارف،  والقت�صاد  التجارة  م�صطلحات  درا�صة 

مراجع  يف  العلمية  امل�صطلحات  مناق�صة  يف  و�صرعت 

ال�صنة الإعدادية لطلبة الطب يف كلية العلوم. 

تاأليف  املجمع يف جمال  اأجنزه  ما  التقرير  وت�صمن 

الأ�صا�صي  التعليم  ملرحلة  العربية  اللغة  مبحث  كتب 

حل�صاب وزارة الرتبية والتعليم، ووقائع املو�صم الثقايف 

الثامن للمجمع لعام 1990م.

واأما �لتقرير �ل�صنوي �خلام�ص ع�صر لعام 1991م 

الأردنية  اجلامعة  بني  والتن�صيق  التعاون  ت�صمن  فقد 

رئي�س  اأن  فيه  ورد  اإذ  التعريب،  جم��ال  يف  واملجمع 

ومقرر  العلمي،  البحث  عميد  من  ر�صالة  تلقى  املجمع 

جلنة الإ�صراف على ترجمة الفكر العلمي يف اجلامعة، 

الفكر  ترجمة  على  الإ���ص��راف  جلنة  اأن  فيها  يذكر 

يف  كتب  ثالثة  برتجمة  لها  اجتماع  يف  اأو�صت  العلمي 

جمال العلوم الطبية من الكتب العلمية املقرتحة، على 

اأن تختار جلنة الرتجمة والتعريب للعلوم ال�صحية يف 

املجمع هذه الكتب، واختارت اللجنة ثالثة كتب، واأعد 

اإلى  به  وبعث  لرتجمتها،  متكاماًل  م�صروعًا  املجمع 

عمادة البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية.

تعريب  العمل يف  ا�صتمرار  على  املجمع  وحر�صًا من 

منها يف جمالت عدة،  اأقره  ما  وتنمية  امل�صطلحات، 

للقوات  العامة  القيادة  من  كل  اإلى  بر�صائل  بعث  فقد 

العلمية  والكليات  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  امل�صلحة، 

واجلمعية  الطاقة،  ووزارة  الأردن��ي��ة،  اجلامعات  يف 

والتكنولوجيا،  للعلوم  الأعلى  واملجل�س  امللكية،  العلمية 

وتلقى جمموعات من امل�صطلحات، واألف جلانًا موؤقتة 

لدرا�صتها ورفعها اإلى جمل�س املجمع لإقرارها.

الأردن،  يف  ال�صحة  وزير  من  ر�صالة  املجمع  وتلقى 

الأمنية  للدرا�صات  العربي  املركز  رئي�س  من  ور�صالة 

والتدريب حول م�صروع و�صع معجم عربي باأ�صماء املواد 

املخدرة واملوؤثرات العقلية، ورد املجمع على ذلك باأنه 

م�صروع مهم، ويعد خطوة رائدة يف جماله، واأنه يجب 

اأن يعدرّ له الإعداد العلمي والفني ليكون مرجعًا رئي�صًا 

و�صاماًل، ت�صتفيد منه جميع فئات املجتمع العربي، واأن 

توؤلف  واأن  ت�صارك يف و�صعه جهات فنية متخ�ص�صة، 

اللغة  يف  املتخ�ص�صني  من  عليا  جلنة  امل�صروع  لهذا 

والدوائر  واملوؤ�ص�صات  الأمن  ورجال  ال�صحية  والعلوم 

يف  وا�صعة  خبة  لديهم  ممن  املبا�صرة،  العالقة  ذات 

جمال و�صع املعجمات، على م�صتوى الوطن العربي.

واأ�صار �لتقرير �خلام�ص ع�صر كذلك اإلى ا�صتمرار 

الأردنية  الإع��الم  بو�صائل  عالقته  توطيد  يف  املجمع 

لو�صائل الإعالم دورًا  باأن  اإميانًا منه  والتن�صيق معها، 

املجمع  العربية، وعقد  اللغة  ومهمًا يف خدمة  اأ�صا�صيًا 

ثالث ع�صرة ندوة تلفازية بعنوان: »يف رحاب العربية« 

العربية،  اللغة  خ�صائ�س  حول  مو�صوعاتها  متحورت 

واأث��ر  واجل��ام��ع��ات،  امل��دار���س  يف  تعليمها  واأ���ص��ال��ي��ب 

واأهميتها  واحل�صاري،  الثقايف  النمو  اإعاقة  يف  الأمية 

الع�صوية  والعالقة  العربية،  الأم��ة  هوية  حتديد  يف 

واخلارجية  الداخلية  واملخاطر  والإ�صالم،  اللغة  بني 

التي  وال�صبل  اللغوية  والزدواجية  العربية،  تهدد  التي 

توحيد  والإع��الم يف  التعليم  تخفف من وطاأتها، ودور 

العربية  املجامع  ودور  العربي،  العامل  املحلية يف  اللغة 

العربية  واللغة  احلديثة،  للحياة  العربية  مواكبة  يف 

املتخ�ص�صني  لغة  ولي�صت  بها  ناطق  كل  لغة  ال�صليمة 

بالعربية واآدابها، واللغة العربية تتعدى حدود الكيانات 

ال�صيا�صية والعالقة بني اللغة والفكر.
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وك��ذل��ك ا���ص��ت��م��رار امل��ج��م��ع يف احل��دي��ث الإذاع����ي 

اإذاعية ق�صرية بعنوان: »يف  اأحاديث  واإعداد  اليومي، 

رحاب العربية«.

التي  وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  ذك��ر  التقرير  وت�صمن 

والكتب  وخ��ارج��ه،  الأردن  داخ��ل  املجمع  فيها  �صارك 

العربية  اللغة  تاأليفها ملبحث  �صارك يف  التي  املدر�صية 

ملرحلة التعليم الأ�صا�صي.

للمجمع  �ل�صاد�ص ع�صر  �ل�صنوي  �لتقرير  وا�صتمل 

تعريب  جمال  يف  املجمع  اأجنزه  ما  على  1992م  لعام 

امل�صطلحات، وما اأ�صدره من من�صورات، وما بذله من 

طريق  عن  والعلمية  الثقافية  احلركة  جمال  يف  جهد 

عقد مو�صمه الثقايف ال�صنوي، وامل�صاركة يف موؤمترات 

ندوات  وما قدمه من  الأردن وخارجه،  وندوات داخل 

بذله من  وم��ا  العربية،  رح��اب  اإذاع��ي��ة يف  واأح��ادي��ث 

العربية، وم�صروع  اللغة  قانون  اإعداد م�صروع  جهد يف 

تعديل قانونه وما اأجنزه يف م�صمار تاأليف كتب اللغة 

العربية ملرحلة التعليم الأ�صا�صي حل�صاب وزارة الرتبية 

والتعليم يف الأردن.

وجاء �لتقرير �ل�صابع ع�صر لعام 1993م م�صتكماًل 

التقارير  يف  وردت  ال��ت��ي  امل�����ص��روع��ات  ع��ن  احل��دي��ث 

على  املجمع  حر�س  التعريب  جم��ال  ففي  ال�صابقة، 

يف  »املوجز  بعنوان  ال�صحية  العلوم  يف  كتاب  ترجمة 

ممار�صة اجلراحة، ودعم ن�صر كتاب »اجلب اخلطي« 

ر�صوان  والدكتور  هيالت  محمد  الدكتور  األفه  ال��ذي 

اجلراح مببلغ األف دينار.

فرغت من  امل�صطلحات  اأن جلنة  التقرير  وجاء يف 

للم�صطلحات  املقابلة  العربية  امل�صطلحات  و�صع 

امل�صاحة،  يف  الأردن��ي��ة  امل�صلحة  القوات  يف  الأجنبية 

مناق�صة  يف  و�صرعت  والتمري�س،  الطبية،  واخلدمات 

كما  واجل����دران،  البناء  يف  الهند�صية  امل�صطلحات 

معاجم  م�صاريع  من  ع��ددًا  تلقى  املجمع  اأن  فيه  جاء 

امل�صطلحات من مكتب تن�صيق التعريب بالرباط  التابع 

لدرا�صتها  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  للمنظمة 

واإبداء املالحظات حول ما جاء فيها، متهيدًا لإقرارها 

اخلرطوم  يف  عقد  ال��ذي  للتعريب  ال�صابع  املوؤمتر  يف 

تن�صيق  مكتب  اإل��ى  املجمع  وبعث  1994/1/25م،  يف 

التعريب مبالحظات حول ما جاء فيها وهذه امل�صاريع 

هي:

1- م�صروع  معجم علم الزلزل.

2- م�صروع معجم البيئة.

3- م�صروع معجم ال�صياحة.

4- م�صروع معجم الطاقة املتجددة.

العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد  من  املجمع  وتلقى 

اإع����داد جممع  ال��ن��ف��ط م��ن  ال��ع��رب��ي��ة م�����ص��روع معجم 

وكلف  حوله،  املالحظات  واإب��داء  لدرا�صته  القاهرة، 

اإل��ى  مبالحظاته  وبعث  ذل��ك،  اخل���باء  اأح��د  املجمع 

الندوة  يف  واإق���راره  ملناق�صته  متهيدًا  املجامع،  احت��اد 

العربية  اللغة  جممع  يف  املجامع  احت��اد  عقدها  التي 

بدم�صق يف 1994/1/9م. 

املوؤمترات  يف  املجمع  م�صاركة  عن  التقرير  وحتدث 

منهجية  تطوير  ندوة  رحابه  يف  عقدت  اإذ  والندوات، 

واإ�صاعته«  ن�صره  �صبل  وبحث  العربي  امل�صطلح  و�صع 

بدعوة من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، يف 

املدة بني 6و1993/9/19م، و�صارك يف ندوة »ق�صايا 

ا�صتعمال اللغة العربية يف املغرب« التي عقدت بالرباط 

املغربية يف  اململكة  لأكادميية  العام  الأمني  بدعوة من 

املدة بني 8 و1993/11/9م، وقدم فيها رئي�س املجمع 

لغة  »العربية  بعنوان:  الدكتور عبدالكرمي خليفة بحثًا 

القرن  م��درج  على  اجلامعي  والتعليم  العلمي  البحث 

الواحد والع�صرين«.

لعام  ع�صر  �لثامن  �ل�صنوي  �لتقرير  يف  والناظر 



144
1994م يجد اأنه يت�صمن تعريفًا باإجنازات املجمع لهذا 

العام، التي تركزت حول تعريب التعليم اجلامعي، اإذ 

 Bailey and Love,s« ا�صتمر العمل يف ترجمة كتاب

short practice of sergary«، وفرغ املرتجمون من 
ترجمة ف�صوله التي بلغت )61( ف�صاًل، وفرغت هيئة 

املحرر  واأجن��ز  علميًا،  مراجعته  من  العلمي  التحرير 

�صورتها  يف  مادته  واأر�صلت  لغويًا،  مراجعته  اللغوي 

املدير  نائب  اخلياط،  هيثم  محمد  للدكتور  النهائية 

العام الإقليمي، و مدير البنامج العربي ملنظمة ال�صحة 

العاملية/ املكتب الإقليمي ل�صرق البحر املتو�صط التابع 

ملنظمة ال�صحة العاملية، ملراجعته مراجعة نهائية من 

حيث مادته واأ�صلوبه، وتوحيد م�صطلحاته.

مناق�صة  من  املجمع  يف  امل�صطلحات  جلنة  وفرغت 

املجمع،  جمل�س  اإلى  ورفعتها  التمري�س،  م�صطلحات 

البناء  يف  الهند�صية  امل�صطلحات  مناق�صة  يف  وب��داأت 

واجلدران. 

وتلقى املجمع عددًا من م�صاريع معاجم امل�صطلحات 

اإل��ى  بها  وبعث  ال��رب��اط،  تن�صيق  مكتب  اأع��ده��ا  التي 

ْر�ِصَلت 
ُ
خباء متخ�ص�صني لإبداء املالحظات حولها، واأ

املوؤمتر  يف  لإقرارها  متهيدًا  املكتب  اإلى  مالحظاتهم 

الثامن للتعريب، وهذه امل�صاريع هي:

م�صروع معجم م�صطلحات الفنون الت�صكيلية.  .1

م�صروع معجم التقنيات الرتبوية.  .2

م�صروع معجم م�صطلحات علم املياه.  .3

م�صروع معجم م�صطلحات الإعالم.  .4

م�صروع معجم م�صطلحات علم ال�صت�صعار عن بعد.  .5

اللغوية  املجامع  احتاد  رئي�س  من  املجمع  تلقى  كما 

العلمية العربية م�صروع معجم م�صطلحات اجليولوجيا 

من  اإعداد جممع القاهرة لإبداء الراأي يف مادته، وكلف 

املجمع خبريًا متخ�ص�صًا يف ذلك، وبعث مبالحظاته 

ومقرتحاته اإلى الحتاد.

ق�صرية  اإذاع��ي��ة  اأح��ادي��ث  بتقدمي  املجمع  وا�صتمر 

بعنوان: »يف رحاب العربية«.

والتن�صيق  التعاون  وانطالقًا من حر�س املجمع على 

الأردن،  يف  والتعليمية  العلمية  املوؤ�ص�صات  وبني  بينه 

عبدالكرمي  الدكتور  الدكتور  املجمع  رئي�س  وجه  فقد 

وروؤ���ص��اء  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اإل��ى  ر�صالة  خلفية 

اأن  اأجل  من  واخلا�صة،  الر�صمية  الأردنية  اجلامعات 

ي�صم  اجتماع  الأردين  العربية  اللغة  جممع  يف  يعقد 

روؤ�صاء اأق�صام اللغة العربية ومندوبًا عن وزارة الرتبية 

والتعليم، لبحث ق�صايا اللغة العربية من حيث علومها 

واأ�صاليب تدري�صها.

وقد ناق�س املجتمعون ق�صايا اللغة العربية املعا�صرة 

اللغة  ق�صايا  على  منها  الأول  دار  محاور،  اأربعة  يف 

العربية يف التعليم العام ومنها: تدري�س اللغات الأجنبية 

يف احللقة الأولى من �صفوف مرحلة التعليم الأ�صا�صي، 

والتزام املعلمني با�صتعمال اللغة الف�صيحة ال�صهلة يف 

باللغة  الطلبة  �صعف  اأ�صباب  ودرا�صة  التدري�س،  اأثناء 

امل�صكلة  اأ�صباب  فيها  حتدد  ميدانية  درا�صة  العربية 

التعليم  م��راح��ل  م��ن  مرحلة  لكل  املقرتحة  واحل��ل��ول 

العام، والعناية مبناهج اللغة العربية وتي�صري تدري�صها 

باأ�صاليب ذات اأبعاد تربوية وعلمية �صحيحة، والإفادة 

من و �صائل التقنية احلديثة يف تدري�س العربية ب�صورة 

الطلبة  نفو�س  العربية يف  اللغة  مكانة  وتعزيز  �صليمة، 

م�صاعدة  تربوية  ب��رام��ج   وو���ص��ع  اإل��ي��ه��م،  وحتبيبها 

للمنهاج لزيادة مهارات الطلبة اللغوية، وحفظ اأجزاء 

ال�صعرية  الن�صو�س  الكرمي وجمموعة من  القراآن  من 

حوافز  وو���ص��ع  ال��ع��ام،  التعليم  مرحلتي  يف  والنرثية 

وال�صعرية  اللغوية  مهاراتهم  لتنمية  للطلبة  ت�صجيعية 

واملعلمات  املعلمني  وتاأهيل  واخلطابية.  والق�ص�صية 

تاأهياًل علميًا وتربويًا.
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العربية  ال��ل��غ��ة  ق�صايا  ع��ل��ى  ال��ث��اين  امل��ح��ور  ودار 

حول  النقا�س  وتركز  الأردنية،  جامعاتنا  يف  املعا�صرة 

لتدري�س  م�صاقات  واإق��رار  اجلامعي،  التعليم  تعريب 

اللغة العربية يف الكليات العلمية لرفع امل�صتوى اللغوي 

لدى طلبة هذه الكليات، والعمل على ن�صر كتب الرتاث 

اأق�صام   العليا يف  الدرا�صات  بع�س  وتوجيه  وتب�صيطها، 

اللغة العربية اإلى درا�صة ق�صايا اللغة العربية املعا�صرة، 

وعقد  العربية،  اللغة  مواد  تدري�س  باأ�صاليب  والرتقاء 

اجلامعات،  لطلبة  العربية  باللغة  م�صتوى  امتحان 

التي  التعليمية  للم�صكالت  علمية  بدرا�صات  والقيام 

العربية  اللغة  درا���ص��ة  يف  اجلامعات  طلبة  يواجهها 

ملعرفة الأ�صباب وو�صع احللول املنا�صبة.

العربية  اللغة  ق�صايا  على  الثالث  امل��ح��ور  وت��رك��ز 

باللغة  الل��ت��زام  مثل  الإع���الم،  و�صائل  يف  املعا�صرة 

العربية ال�صليمة يف كل ما يبث ويذاع وين�صر يف و�صائل 

لغوية  كفايات  ذوي  محررين  وتعيني  كافة،  الإع��الم 

العربية يف  اللغة  لواقع  علمية  بدرا�صة  والقيام  عالية، 

التي  اللغوية  امل�صكالت  ملعرفة  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 

احللول  وو�صع  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  العاملون  يواجهها 

املنا�صبة لها، وعقد دورات لغوية للعاملني يف املوؤ�ص�صات 

والأ�صلوبي،  اللغوي  اأدائهم  رفع  اأج��ل  من  الإعالمية 

و�صائل  يف  امل�����ص��وؤول��ني  ب��ني  م�صتمرة  ل��ق��اءات  وع��ق��د 

الإعالم وامل�صوؤولني يف املجمع واأق�صام اللغة العربية يف 

التي تكفل تعزيز  الو�صائل  الأردنية، لبحث  اجلامعات 

مكانة اللغة العربية يف و�صائل الإعالم كافة.

وتركز املحور الرابع على جهود جممع اللغة العربية 

التعليم  تعريب  مثل  العربية  اللغة  خدمة  يف  الأردين 

على  والعمل  العلمية،  امل�صطلحات  وو�صع  اجلامعي، 

به  تقدم  الذي  العربية  اللغة  حماية  قانون  ا�صت�صدار 

ال��رتاث،  كتب  وحتقيق  ال���وزراء،  جمل�س  اإل��ى  املجمع 

والتعاون  والعلمية،  الثقافية  والندوات  اللقاءات  وعقد 

والرتبوية  العلمية  واملوؤ�ص�صات  املجمع  بني  والتن�صيق 

اللغة  ي��خ��دم  اأن  م��ا ميكن  ك��ل  ل��درا���ص��ة  والإع��الم��ي��ة 

حياتنا  جوانب  مختلف  يف  مكانتها  ويعزز  العربية، 

العملية والعلمية. 

جهود  بع�س  اأي�صًا  ع�صر  �لثامن  �لتقرير  وت�صمن 

املجمع يف تاأليف كتب مبحث اللغة العربية، ويف اإقامة 

يف  املجمع  وم�صاركة  ع�صر،  ال��ث��اين  الثقايف  املو�صم 

الندوات واملوؤمترات داخل الأردن وخارجه، ومنها ندوة 

املجامع  احتاد  عقدها  التي  النفطي  امل�صطلح  توحيد 

ون��دوة  اإل�����ى1994/1/11م،   9 من  دم�صق،  جممع  يف 

يف  عقدت  التي  اجليولوجي  امل�صطلح  تعريب  توحيد 

تون�س من 22 اإلى 1994/10/25م، وندوة م�صطلحات 

اإلى  التي  عقدت يف دم�صق من 19  الت�صكيلية  الفنون 

1994/1/24م.

لعام 1995 م�صتكماًل  �لتا�صع ع�صر  �لتقرير  وجاء 

احلديث عن املو�صوعات التي وردت يف التقرير الثامن 

اجلامعي،  العلمي  التعليم  تعريب  جم��ال  يف  ع�صر 

وتعريب امل�صطلحات وما اأ�صدره املجمع من من�صورات، 

وما بذله من جهود يف جمال احلركة الثقافية العلمية، 

عن طريق عقد مو�صمه الثقايف ال�صنوي، وامل�صاركة يف 

موؤمترات وندوات داخل الأردن وخارجه، وما قدمه من 

العربية«،  رحاب  »يف  بعنوان  اإذاعية  واأحاديث  ندوات 

وما اأجنزه يف م�صمار تاأليف كتب مبحث اللغة العربية 

ملرحلة التعليم الأ�صا�صي.

لعام  �لع�صرون للمجمع  �ل�صنوي  �لتقرير  وا�صتمل 

1996م على ما اأجنزه املجمع يف جمال تعريب العلوم، 

دعم  ومنها  واملوؤلفة،  املرتجمة  العلمية  الكتب  ودع��م 

ن�صر كتاب »اجلامع لأ�صا�صيات جراحة الكلى وامل�صالك 

 )1000( مببلغ  ال��دج��اين  اأك���رم  للدكتور  ال��ب��ول��ي��ة« 

اأن ي�صدر عام 1998م. ويف جمال تعريب  دينار على 

تعريب  يف  امل�صطلحات  جلنة  م�صت  امل�صطلحات 
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وم�صطلحات  وا�صتعمالتها،  البناء  مواد  م�صطلحات 

الأ�صا�صات يف اأعمال البناء.

معجم  م�صروع  املجامع  احت��اد  م��ن  املجمع  وتلقى 

البيولوجيا يف علوم الأحياء والزراعة، لدرا�صته واإبداء 

الراأي فيه ملناق�صته يف ندوة عقدت مبجمع دم�صق.

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 املوؤ�ص�صات الر�صمية وا�صتكمال ما بداأ به 

يف هذا املجال، فقد بعث بر�صائل اإلى مدير عام دائرة 

املوا�صفات و  واإلى مدير عام دائرة  الأر�صاد اجلوية، 

املقايي�س، واإلى مدير عام مركز احلا�صوب يف اجلامعة 

من  لديهم  ج��د  مب��ا  ت��زوي��ده  اإليهم  يطلب  الأردن��ي��ة، 

وت�صمن  لها.  العربية  املقابالت  لو�صع  م�صطلحات، 

التقرير اأي�صًا م�صاركة املجمع يف الندوات واملوؤمترات 

الرابع  الثقايف  مو�صمه  واأعمال  واخلارجية،  الداخلية 

العلمية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  املجمع  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ع�صر، 

والأكادميية.

و�لع�صرون  �حليييادي  �ل�صنوي  �لتقرير  وت�صمن 

اإجنازات املجمع لعام 1997م يف جمال تعريب التعليم 

اجلامعي، اإذ اأ�صدر املجمع كتاب »املوجز يف ممار�صة 

اجلراحة« يف اأربعة اأجزاء، بدعم من منظمة ال�صحة 

العاملية.

ومتكنت جلنة امل�صطلحات يف املجمع من ا�صتكمال 

الأجنبية  للم�صطلحات  العربية  امل��ق��اب��الت  و���ص��ع 

والأع��م��ال  املدينة،  وجمال  الأ�صا�صات  يف  امل�صتعملة 

اآراءه يف م�صروع  امليكانيكية يف املباين، واأبدى املجمع 

مكتب  اأع��ده  ال��ذي  املعلوماتية«  م�صطلحات  »معجم 

تن�صيق التعريب لالإفادة منها قبل عر�س هذا امل�صروع 

على موؤمتري التعريب الثامن والتا�صع.

وت�صمن اأي�صًا اأعمال املو�صم الثقايف اخلام�س ع�صر 

العلمية  واملوؤ�ص�صات  املجمع  بني  والتعاون  للمجمع، 

يف  وامل�صاركات  وخارجه،  الأردن  داخ��ل  والأكادميية 

الثقافية  املجمع  ومن�صورات  وال��ن��دوات،  امل��وؤمت��رات 

والعلمية لهذا العام.

و�لع�صرون  �لييثيياين  �ل�صنوي  التقرير  وا�صتكمل 

م�صروعات  من  ذك��ره  ورد  ما  1998م  لعام  للمجمع 

حديثًا  ت�صمن  اإذ  ال�صابق،  التقرير  يف  واإجن����ازات 

اأهدافه  حيث  من  احلياة  األفاظ  معجم  م�صروع  عن 

ت�صمن  كما  ومراحله  فيه  العمل  وخطة  ومنهجيته 

احلديث عن التعاون مع اجلامعات الأردنية واملوؤ�ص�صات 

�صومان،  عبداحلميد  موؤ�ص�صة  مثل  واخلا�صة،  العامة 

التي قدمت دعمًا �صخيًا لن�صر ثالثة من الكتب العلمية 

خم�صة  ب����)15000(  وتبعت  املجمع،  ترجمها  التي 

ع�صر األف دينار لإجناز معجم األفاظ احلياة العامة.

وحر�صًا من املجمع على الإفادة من كتاب »املوجز يف 

توا�صل  قام برتجمته، فقد  الذي  ممار�صة اجلراحة( 

مع جميع املوؤ�ص�صات الطبية وكليات الطب يف اجلامعات 

وامل�صت�صفيات  العاملية  ال�صحة  ومنظمة  العربية 

احلكومية، ومركز درا�صات الوحدة العربية، وموؤ�ص�صة 

املعا�صر  التقني  وامل��رك��ز  العلمي،  للتقدم  ال��ك��وي��ت 

اأب��و  يف  الثقايف  للمجمع  ال��ع��ام  والأم���ني  ���ص��وري��ة،  يف 

دبي،  وال��رتاث يف  للثقافة  املاجد  ومركز جمعة  ظبي، 

من  ل��الإف��ادة  ب��ريوت،  يف  العربي  القومي  وال�صندوق 

اإلى  مرة  لأول  ترجم  الذي  املهم  الطبي  امل�صدر  هذا 

وفاز  وم�صجعة.  اإيجابية  الردود  وكانت  العربية،  اللغة 

والع�صرين  الثالث  العربي  الكتاب  معر�س  يف  الكتاب 

للتقدم  الكويت  موؤ�ص�صة  اأقامته  ال��ذي  1998م  لعام 

العلمي بجائزة اأف�صل كتاب مرتجم اإلى اللغة العربية 

يف العلوم.

امل�صطلحات،  جم��ال  يف  العام  ه��ذا  املجمع  ون�صر 

ال�صحية  والأدوات  والتبيد  التكييف  م�صطلحات 

اجل��زء  واملعمارية،  املدنية  الهند�صة  وم�صطلحات 
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الأول، وفهر�س املخطوطات املوجودة يف مكتبة املجمع.

ال�صاد�س  الثقايف  املو�صم  اأعمال  التقرير  وت�صمن 

ع�صر لعام 1998م، وامل�صاركة يف املوؤمترات والندوات 

)الثامن  امل��زدوج  املوؤمتر  مثل:  واخلارجية،  الداخلية 

اإلى   4 من  الرباط  يف  عقد  ال��ذي  للتعريب  والتا�صع( 

موؤمتر  معاجم  م�صاريع  درا�صة  ون��دوة   ،1998-5/8

التعريب العا�صر )من اإعداد مكتب تن�صيق التعريب(، 

التي عقدت مبجمع القاهرة من 3 اإلى 1998/11/7م.

و�لع�صرون  �لييثييالييث  �ل�صنوي  �لتقرير  وت�صمن 

للمجمع لعام 1999م اأهم ما اأجنزه املجمع يف جمال 

التعريب وامل�صطلحات، وم�صروع معجم األفاظ احلياة 

العامة، وما اأ�صدره من من�صورات، وما قدمه من جهد 

يف جمال احلركة الثقافية والعلمية عن طريق مو�صمه 

الثقايف ال�صنوي، وامل�صاركة يف موؤمترات وندوات داخل 

الأردن وخارجه، والتن�صيق والتعاون مع املجامع العربية 

واملوؤ�ص�صات الوطنية واملنظمات العربية والإ�صالمية يف 

كل ما يخدم اللغة العربية.

وي��ج��د ال��ن��اظ��ر يف �لييتييقييرييير �ليي�ييصيينييوي �لييير�بيييع 

املرحلة  عن  حديثًا  2000م  لعام  للمجمع  و�لع�صرين 

الثانية من مراحل اإجناز معجم األفاظ احلياة العامة، 

اأو  لفظة  واختيار  والتهذيب  الت�صذيب  مرحلة  وه��ي 

لفظتني للم�صطلح الواحد، لي�صار اإلى اإخراج املعجم 

اإخراجًا علميًا وفنيًا ولغويًا رفيعًا، وتاأليف هيئة حترير 

علمي لهذه الغاية.

على  احل��ر���س  ك��ل  حر�س  املجمع  اأن  اأي�صًا  ويجد 

القرن  العربية يف  اللغة  تواجه  التي  التحديات  درا�صة 

يف  اأك���دت  ل��ذل��ك،  جلنة  واأل���ف  والع�صرين،  احل���ادي 

تقريرها وجوب و�صع �صيا�صة لغوية معلنة على م�صتوى 

ملواجهة  العربي  الوطن  م�صتوى  وعلى  الواحد،  القطر 

حتديات هذا القرن، ومنها الرتجمة الآلية، وال�صابكة 

وحو�صبة  التعليم،  واقت�صاديات  والعوملة،  )الإنرتنت( 

ال�صليمة،  للغة  العامية  اللهجات  ومزاحمة  ال��رتاث، 

واإن�صاء مركز للدرا�صات والبحوث يف املجمع.

من  فرغت  املجمع  يف  امل�صطلحات  جلنة  اأن  وفيه 

يف  واملعمارية  الفنية  الهند�صة  م�صطلحات  درا���ص��ة 

والتزويد  وال�صقالت،  والتاأري�س  ال�صواعق  جم��ال 

والطوبار،  والنفايات،  ال�صحي،  والت�صريف  باملياه، 

والقوالب، والتمديدات الكهربائية، ورفعتها اإلى جمل�س 

املجمع لإقرارها وفق املنهجية التي يعتمدها يف ذلك.

وب���ني ال��ت��ق��ري��ر اأي�����ص��ًا اأوج����ه ال��ت��ع��اون ب��ني املجمع 

مثل:  الأردن،  داخ��ل  واخلدمية  العلمية  واملوؤ�ص�صات 

وجمعية  والتعليم،  الرتبية  ووزارة  الأردنية،  اجلامعة 

الأردن��ي��ني،  امل��رتج��م��ني  وجمعية  الأردن���ي���ة  املكتبات 

اللغوية  املجامع  مثل:  اخل��ارج،  ويف  الزرقاء،  وجامعة 

والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  العربية،  العلمية 

والعلوم، وجمعية حماية اللغة العربية يف دولة  الإمارات 

العربية املتحدة، واملنظمة العربية للرتجمة يف بريوت، 

العربية  الإم���ارات  دول��ة  يف  والثقافة  الإع��الم  ووزارة 

املتحدة، وجمعية ل�صان العرب يف القاهرة، واجلمعية 

العربي  واملركز  م�صر،  يف  العلوم  لتعريب  امل�صرية 

للوثائق واملطبوعات ال�صحية.

الثامن  الثقايف  املو�صم  وقائع  على  التقرير  وا�صتمل 

»تعليم  كان محوره  الذي  لعام 2000م،  للمجمع  ع�صر 

الوطن  يف  ال��ع��ام  التعليم  مرحلة  يف  العربية  اللغة 

العربي«.

وم�صى �لتقرير �خلام�ص و�لع�صرون لعام 2001م 

ي�صتكمل بيان الإجنازات التي وردت يف التقرير الرابع 

امل�صطلحات،  وو�صع  التعريب  جم��ال  يف  والع�صرين 

وم�صروع األفاظ احلياة العامة، والتعاون والتن�صيق مع 

املوؤ�ص�صات الأكادميية والعلمية واخلدمية داخل الأردن 

ع�صر  التا�صع  الثقايف  املو�صم  وقائع  وينقل  وخارجه، 

التي  »التحديات  على  دار محوره  الذي  لعام 2001م، 
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تواجه اللغة العربية يف القرن احلادي والع�صرين«.

�لتقرير �ل�صنوي �ل�صاد�ص و�لع�صرون لعام  وجاء 

القرار  اإليه  م�صافًا  �صابقًا،  ذكر  ما  موافقًا  2002م، 

العربية  العلمية  اللغوية  املجامع  احت��اد  اتخذه  ال��ذي 

مبنا�صبة  لالأردن  تكرميًا  املجمع،  يف  ندوة  عقد  ب�صاأن 

بعنوان:  تكون  العربية،  للثقافة  عا�صمًة  عمان  اإعالن 

»ق�صايا اللغة العربية يف ع�صر احلو�صبة والعوملة«، وقد 

عقدت هذه الندوة يف املجمع بني 16و2002/9/19م،  

العربية،  الأق��ط��ار  من  وباحثون  علماء  فيها  و�صارك 

و�صدرت  اي��ام  اأربعة  يف  جل�صة  ع�صرة  اإح��دى  وعقدت 

عنها اثنتا ع�صرة تو�صية.

وتوالى اإ�صدار التقارير ال�صنوية، من التقرير ال�صابع 

والع�صرين لعام 2003م، اإلى التقرير الثاين والثالثني 

كانت  املجمع  جهود  اأن  فيها  ويالحظ  2008م،  لعام 

امل�صطلحات  وو���ص��ع  التعريب  جم��ال  يف  متوا�صعة 

التقرير  يف  ورد  فقد  ع��ن��ه،  ال�����ص��ادرة  وامل��ن�����ص��ورات 

املجمع  »ق��ام  ذل��ك:  ي��وؤك��د  م��ا  2008م  لعام  ال�صنوي 

املحدودة،  اإمكاناته  من  الرغم  على  الإجن��ازات  بهذه 

طموحاته  من  بالقليل  تفي  تكاد  ل  �صئيلة،  فموازنته 

متويل  يف  كبرية  م�صكلة  يواجه  وهو  اأهدافه،  وحتقيق 

املعجمية  جم��ال  يف  �صيما  ول  اللغوية،  م�صروعاته 

احلديثة...  والتقنيات  اللغوية  واحلو�صبة  والتعريب 

ويطمح املجمع يف اأن تت�صافر اجلهود العلمية والتقنية، 

وتتوافر الإمكانات املادية يف الوطن العربي كله، لو�صع 

يقت�صيه  وما  العربية،  اللغة  لألفاظ  التاريخي  املعجم 

من مراحل علمية ولغوية... ويحر�س املجمع يف ذلك 

على دعم جهود احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية، 

العربية،  اجلامعات  احت��اد  م��ع  والتن�صيق  وال��ت��ع��اون 

ومراكز  والعلوم،  والثقافة  للرتبية  العربية  واملنظمة  

التحديات  لدرا�صة  العربي  الوطن  يف  العلمي  البحث 

الع�صر احلا�صر، وو�صع  العربية يف  اللغة  تواجه  التي 

احللول املنا�صبة لها«.

التعاون  عن  حديثًا  القارئ  يجد  التقارير  هذه  ويف 

والأكادميية  العلمية  واملوؤ�ص�صات  املجمع  بني  والتن�صيق 

هذه  يف  الثقافية  وموا�صمه  وخ��ارج��ه،  الأردن  داخ��ل 

األفاظ  ملعجم  التحرير  هيئة  واإجن����ازات  ال�صنوات، 

املعجم  ملوؤ�ص�صة  الأ�صا�صي  والنظام  العامة،  احلياة 

عام  يكون  باأن  املجمع  وقرار  العربية،  للغة  التاريخي 

2007م عام اللغة العربية يف الأردن، موؤكدًا الواجبات 

الثالث  ال�صلطات  بها  تقوم  اأن  يجب  التي  والقرارات 

وال�صلطة  الت�صريعية  وال�صلطة  التنفيذية  )ال�صلطة 

التي  اخلطة  وبنود  القرار:  هذا  لتحقيق  الق�صائية(، 

و�صعها املجمع لتحقيق ذلك.

اأما �لتقارير �ل�صنوية من �لثالث و�لثالثني لعام 

فتحدثت  2015م  لعام  والثالثني  التا�صع  اإلى  2009م 

عن حتقيق كتاب الفالحة لبن العوام، وو�صع املعجم 

املجمع  بني  والتن�صيق  والتعاون  احل��دي��ث،  املدر�صي 

واملوؤ�ص�صات العلمية والأكادميية داخل الأردن وخارجه، 

واملعجم التاريخي. وكانت ح�صة املجمع يف جهود ذلك 

املعجم اإدخال )30( ثالثني عنوانًا يف احلا�صوب كان 

واإدخ��ال )67(  اإلى رقم 120(  ترتيبها من رقم )91 

والر�صائل  الديوانية  الكتابات  م�صادر  من  م�صدرًا 

واخلطب والأمثال. وم�صروع الالئحة الداخلية لحتاد 

املجامع، وامل�صاركة يف الندوات واملوؤمترات التي عقدت 

خارجية،  اأم  داخلية  اأكانت  �صواء  ال�صنوات  ه��ذه  يف 

ووقائع املوا�صم الثقافية للمجمع لهذا ال�صنوات.

جممع  ج��ائ��زة  تعليمات  التقارير  تلك  وت�صمنت 

موؤلف  اأو  مرتجم  كتاب  لأف�صل  الأردين  العربية  اللغة 

بها،  ال��ق��ي��ام  املجمع  ي��ن��وي  ال��ت��ي  امل��ع��اج��م  وم�صاريع 

والأدبية  اللغوية  وامل�صابقات  العربية،  بيوم  والحتفال 

والفنية، مثل م�صابقة )اأحب اللغة العربية(، وم�صابقة 

يف  موؤلف  كتاب  اأف�صل  وم�صابقة  العربي،   اخلط  فن 
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اللغة العربية، واأف�صل كتاب مرتجم اإليها. )انظر 4-7 

امللحق رقم 4(.

اللغة  ق��ان��ون جم��م��ع  ���ص��دور  م��ا ج���اء فيها  واأب����رز 

و�صدور  2015م،  ل�صنة   )19( رق��م  الأردين  العربية 

العربية رقم )35( ل�صنة 2015م،  اللغة  قانون حماية 

رئي�صًا  الكركي  الدكتور خالد  املجمع  وانتخاب جمل�س 

للمجمع خلفًا للدكتور عبدالكرمي خليفة، وزيارة رئي�س 

الوزراء وعدد من الوزراء للمجمع.

ومن اجلدير بالذكر اأن هذه التقارير تت�صمن اأ�صماء 

اأع�صاء جممع اللغة العربية الأردين العاملني وال�صرف 

املجمع منذ  تت�صمن قائمة من�صورات  واملوؤازرين، كما 

عام 2009م،  والثالثني  الثالث  التقرير  تاأ�صي�صه حتى 

املجمع  موقع  يف  القائمتان  هاتان  اأدرج��ت  ذلك  وبعد 

اإليهما على  الرجوع  )الإنرتنت( وميكن  ال�صابكة  على 

عنوان موقع املجمع:

www.majma.org.jo
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5-1  تأليف الكتب املدرسية:
وطرائق  تدري�صها،  واأ�صاليب  العربية،  اللغة  مبناهج  العناية  اإن 

للعملية  املتكاملة  التعليمية  البيئة  وتوفري  معلميها،  وتاأهيل  تعليمها، 

ن�س  التي  الرئي�صة  الأه��داف  من  هدف  مراحلها  جميع  يف  التعليمية 

التعاون  على  احلر�س  كل  حري�س  املجمع  واأن  املجمع،  قانون  عليها 

والتن�صيق مع وزارة الرتبية والتعليم للنهو�س باللغة العربية، ومعاجلة 

اأبنائها بها، والعمل على متكينهم من اإتقان مهاراتها،  اأ�صباب �صعف 

ورفع قدراتهم اللغوية، وبحث الو�صائل الكفيلة بذلك، تنفيذًا لتو�صيات 

نهاية  يف  عمان  يف  عقد  الذي  الأول  الوطني  الرتبوي  التطوير  موؤمتر 

عام 1987، برعاية املرحوم امللك احل�صني املعظم، ورئا�صة �صمو الأمري 

احل�صن املعظم، فقد توجهت وزارة الرتبية والتعليم اإلى اإعداد مناهج 

جديدة، وكتب جديدة يف كل املباحث الدرا�صية املقررة. وراأت اأن تعدل 

عن اأ�صلوب التكليف الفردي يف تاأليف الكتب اإلى اإتاحة الفر�صة اأمام 

التاأليف املوؤ�ص�صي، اأي اأن تقوم موؤ�ص�صات علمية واأكادميية متخ�ص�صة 

بتاأليف كتب املبحث الواحد جميعها.

اللغة  كتب  تاأليف  يتولى  اأن  الأردين  العربية  اللغة  راأى جممع  وقد 

وتنتهي  الأول  ال�صف  من  تبداأ  التي  الأ�صا�صي  التعليم  ملرحلة  العربية 

خدمة  يف  بالغة  اأهمية  من  املو�صوع  لهذا  ملا  وذلك  العا�صر،  بال�صف 
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اللغة العربية.

بهذه  القيام  املجمع  اإلى  والتعليم  الرتبية  وزارة  وعهدت 

املهمة.

عملية  تنظيم  اأج���ل  م��ن  ع��دة  خ��ط��وات  املجمع  وات��خ��ذ 

التاأليف وال�صري بها �صريًا ح�صنًا يف مختلف مراحلها، وكانت 

هذه اخلطوات كما ياأتي:

اختيار  مهمتها  ت��ك��ون  وت��وج��ي��ه،  اإ���ص��راف  جلنة  تاأليف   -1

املوؤلفني ومتابعة اأعمالهم، واإقرار م�صودات التاأليف التي 

تقدمها اللجان قبل اإر�صالها اإلى وزارة الرتبية والتعليم، 

والإ�صراف على كل ما يتعلق بعملية التاأليف. 

بني  التن�صيق  يتولى  التاأليف،  لفريق  ع��ام  من�صق  تعيني   -2

جلان التاأليف وجلنة الإ�صراف والتوجيه، ووزارة الرتبية 

والتعليم. ويتابع عملية التاأليف ح�صب الأ�ص�س والتعليمات 

الدكتور  اإلى  اللجنة  وقد عهدت  ال��وزارة،  ت�صدرها  التي 

عودة اأبو عودة والدكتور عبداحلميد الفالح القيام بهذه 

املهمة.

وقد اختارت جلنة الإ�صراف والتوجيه عددًا من املوؤلفني 

اجلامعات  واأ�صاتذة  الأردين  العربية  اللغة  جممع  من 

اأ�ص�س  الأردنية والعاملني يف وزارة الرتبية والتعليم وفق 

محددة، منها:

• اخلبة ال�صابقة يف التاأليف املدر�صي.	

• الرغبة ال�صخ�صية يف التاأليف.	

• التخ�ص�س العلمي.	

• �صهولة التنقل واحلركة وح�صور الجتماعات.	

• مزاولة مهنة التعليم، وتعليم ال�صف نف�صه بالن�صبة 	

اإلى املعلمني امل�صاركني يف التاأليف.

• اخ��ت��ي��ار ع���دد م��ن امل�����ص��رف��ني ال��رتب��وي��ني ال��ذي��ن 	

من  التعليمية  املوؤ�ص�صات  يف  الإ���ص��راف  ميار�صون 

وزارة التعليم العايل ووزارة الرتبية والتعليم ووكالة 

الغوث وغريها.

• يتولى 	 التاأليف،  جلان  من  جلنة  لكل  مقرر  اختيار 

والدعوة  العمل،  وتوزيع  اللجنة،  اأفراد  بني  التن�صيق 

اإلى الجتماعات واإي�صال العمل اإلى جلنة الإ�صراف 

والتوجيه، ومناق�صتها فيه. 

با�صرت هذه اللجان اأعمالها، ويف عام 1990م فرغت من 

و�صع كتب اللغة العربية لل�صفوف: الأول واخلام�س والتا�صع، 

واأقرتها جلنة الإ�صراف والتوجيه، كما اأقرها الفريق الوطني 

ملبحث اللغة العربية، واأقر جمل�س الرتبية والتعليم من هذه 

الكتب ما ياأتي:

كتاب لغتنا العربية لل�صف الأول.  -1

كتاب لغتنا العربية لل�صف اخلام�س.  -2

كتاب القواعد لل�صف التا�صع.  -3

كتاب املطالعة والن�صو�س لل�صف التا�صع.  -4

كتاب التطبيقات اللغوية لل�صف التا�صع.  -5

كتاب التعبري والتلخي�س لل�صف التا�صع.  -6

دليل املعلم اإلى كتاب لغتنا العربية لل�صف اخلام�س.  -7

دليل املعلم اإلى كتاب لغتنا العربية لل�صف الأول.  -8

لل�صف  العربية  اللغة  كتب  اإل��ى  املعلم  دليل  كتاب   -9

التا�صع.

وتلقى املجمع بعد ذلك ر�صالة من وزارة الرتبية والتعليم 

تطلب فيها اأن يبداأ املجمع يف تاأليف كتب مبحث اللغة العربية 

املرحلة،  ه��ذه  م��ن  والعا�صر  وال�صاد�س  ال��ث��اين  لل�صفوف: 

هذه  لتاأليف  جلانًا  واختار  الطلب،  لهذا  املجمع  فا�صتجاب 

الكتب واأدلتها.

با�صرت هذه اللجان اأعمالها، ويف عام 1991م فرغت من 

و�صع كتب اللغة العربية لل�صفوف: الثاين وال�صاد�س والعا�صر، 

تها جلنة الإ�صراف والتوجيه، كما اأقرها الفريق الوطني  واأقررّ
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ملبحث اللغة العربية، واأقرها جمل�س الرتبية والتعليم، وهي:

كتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين.  -1

كتاب لغتنا العربية لل�صف ال�صاد�س.  -2

كتاب القواعد لل�صف العا�صر.  -3

كتاب املطالعة والن�صو�س لل�صف العا�صر.  -4

كتاب التطبيقات اللغوية لل�صف العا�صر  -5

كتاب التعبري والتلخي�س لل�صف العا�صر.  -6

دليل املعلم لكتاب لغتنا العربية لل�صف الثاين.  -7

دليل املعلم لكتاب لغتنا العربية لل�صف ال�صاد�س.  -8

كتاب دليل املعلم لكتب اللغة العربية لل�صف العا�صر.  -9

ى املجمع ر�صالة من وزارة الرتبية والتعليم تطلب  ثمرّ تلقرّ

العربية  اللغة  مبحث  كتب  بتاأليف  املجمع  ي��ب��داأ  اأن  فيها 

لل�صفوف: الثالث والرابع وال�صابع والثامن من هذه املرحلة، 

فاختار جلانًا لتاأليف هذه الكتب واأدلتها.

ويف عام 1992م فرغت جلان التاأليف من و�صع كتب اللغة 

العربية لل�صفوف: الأول والثاين واخلام�س وال�صاد�س والتا�صع 

والعا�صر وبداأ التدري�س بها، وفرغت اللجان كذلك من اإعداد 

املعلم  ودليل  الثاين  لل�صف  العربية  لغتنا  لكتاب  املعلم  دليل 

لكتاب لغتنا العربية لل�صف ال�صاد�س.

وا�صتمرت جلنة الإ�صراف والتوجيه يف املجمع بالإ�صراف 

على عملية تاأليف الكتب املدر�صية ملبحث اللغة العربية ملرحلة 

التعليم الأ�صا�صي لل�صفوف: الثالث والرابع وال�صابع والثامن. 

جلان  اأجنزتها  التي  الأع��م��ال  م��ن  ع���ددًا  اللجنة  وناق�صت 

التاأليف. وقد فرغت جلان التاأليف من تاأليف الكتب الآتية: 

كتاب لغتنا العربية لل�صفوف: الثالث والرابع وال�صابع، وهي 

كتاب املطالعة والن�صو�س، وكتاب التعبري والتلخي�س، وكتاب 

التطبيقات اللغوية وكتاب القواعد لل�صف الثامن. 

كتب  تاأليف  من  التاأليف  جلان  فرغت  1994م  عام  ويف 

والرابع   والثالث  ال��ث��اين،  لل�صفوف:  العربية  اللغة  مبحث 

وال�صاد�س وال�صابع.

ويف عام 1995م فرغت جلان التاأليف من و�صع كتب اللغة 

العربية ملرحلة التعليم الأ�صا�صي التي تبداأ من ال�صف الأول 

حتى ال�صف العا�صر. كما فرغت من اإعداد اأدلة لكتب مبحث 

اللغة العربية لل�صفني الثامن والعا�صر. وبانتهاء هذه الأدلة 

يكون املجمع قد وفى بالتزامه مع وزارة الرتبية والتعليم يف 

جمال تاأليف كتب مبحث اللغة العربية وكتب دليل املعلم لهذه 

املرحلة.

رواجًا  لقيت  التجربة  هذه  اأن  اإليه  الإ�صارة  جتدر  ومما 

داخل  الرتبوية  الأو���ص��اط  يف  عالية  تربوية  و�صمعة  وا�صعًا، 

الأردن، ويف بع�س الدول الإ�صالمية، ومنظمة اليون�صكو.

يف  الإ�صالمية  والبحوث  الدرا�صات  جمعية  كرمت  وقد 

الأردن كل من �صارك يف هذه التجربة تكرميًا معنويًا وماليًا.

وظلرّت وزارة الرتبية تدر�س هذه الكتب يف مدار�صها اإلى 

اأن عدلت عنها اإلى كتب اأخرى، وفق �صيا�صتها القائمة على 

التطوير امل�صتمر.

5-2  تقويم املناهج وطرق تدريسها:

ى املجمع ر�صالة من وزير الرتبية والتعليم ب�صاأن تقومي  تلقرّ

اللغة  تدري�س  وطرق  العربية،  اللغة  لكتب  الدرا�صية  املناهج 

العربية، والأ�ص�س املعتمدة يف المتحانات يف املرحلة الثانوية.

وقد ا�صتجاب املجمع لهذا الطلب واألف جلنة للقيام بهذه 

املهمة، وقد قامت اللجنة بدرا�صة املو�صوع، وانتهت اإلى كتابة 

تقرير مبا تو�صلت اإليه، وبعث املجمع بهذا التقرير اإلى وزير 

الرتبية والتعليم.

العام  التعليم  مرحلة  ب��اأن  املجمع  اإمي��ان  من  وانطالقًا 

تعليم  يف  املتني  الأ�صا�س  متثل  والثانوي  الأ�صا�صي  بفرعيها: 

بدرا�صات  القيام  على  منه  وحر�صًا  وتعلمها،  العربية  اللغة 
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يف  العربية  اللغة  تواجهها  التي  الق�صايا  يف  ميدانية  علمية 

الثامن  الثقايف  املو�صم  يكون  اأن  املجمع  راأى  املرحلة،  هذه 

والع�صرون لعام 2010م، موؤمترًا يبحث ق�صايا اللغة العربية 

يف هاتني املرحلتني على مدى ثالثة اأيام.

»واختار جممع اللغة العربية الأردين مو�صوع اللغة العربية 

يف هذه املرحلة الأ�صا�صية من عمر الطفل التي متتد يف اأغلب 

الأحيان من �صن الرابعة حتى الثانية ع�صرة، وهي مرحلة يف 

غاية الأهمية لنمو الطفل املتكامل وتطوره، ول �صيما مراحل 

اللغة  بني  املتبادلة  العالقة  فيها  تتج�صد  اإذ  اللغوي،  النمو 

بو�صاطة  يفكر  الإن�صان  اأن  معلومًا  بات  وقد  العقلي.  والنمو 

لغته، واأنه ل ميكن ف�صُل الفكر ودقته وو�صوحه عن دقة اللغة 

اأية لغة، يتم من خالل  اللغة،  وو�صوحها، واأن تعلم الأطفال 

واإذا  مدر�صته.  ويف  ذويه  وبني  اأ�صرته  يف  الجتماعية  حياته 

فاإن  وتقوميهم،  الأطفال  لإع��داد  مكان  اأه��مَّ  هو  البيت  كان 

مرحلة  من  الأول��ى  الأربعة  ال�صفوف  يف  �صيما  ول  املدر�صة، 

التعليم، حتتل املكانَة الأولى يف اكت�صاب التلميذ مهارات اللغة 

العربية قراءًة وكتابًة ومحادثًة، واملمار�صة العملية ال�صحيحة 

لأمناطها وتراكيبها وقواعد نظمها«.

وقد ا�صتمل هذا املوؤمتر على ثالثة وع�صرين بحثًا توزعت 

على ثماين جل�صات، وجل�صة ختامية يف مدة ثالثة اأيام، وذلك 

على النحو الآتي:

املهارات  اكت�صاب  يف  واأهميتها  املدر�صة  قبل  ما  مرحلة   .1

اللغوية.

والأنا�صيد،  والتدريبات  )الن�صو�س  املنهاج  محتوى    .2

اللغوية: القراءة والكتابة والتعبري( يف مرحلة  واملهارات 

ما قبل املدر�صة.

ومعايري  تاأهيله  الأردن،  يف  الأط��ف��ال  ريا�س  يف  املعلم   .3

اختياره: الواقع واملاأمول.

يف  الأط��ف��ال  ري��ا���س  يف  التعليمية  والو�صائل  الأ�صاليب   .4

الأردن.

الأردن:  يف  املدر�صة  قبل  ما  مرحلة  يف  وو�صائله  التقومي   .5

الواقع واملاأمول.

الأردن:  يف  املدر�صة  قبل  ما  مرحلة  يف  التعليمية  البيئة   .6

الواقع واملاأمول.

يف  العربية  اللغة  لتعليم  واخل��ا���ص��ة  ال��ع��ام��ة  الأه����داف   .7

ال�صفوف الأربعة الأولى.

الكتاب املدر�صي للغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى،   .8

مادته وتدريباته واأمناطه اللغوية وموا�صفات اإخراجه.

الأربعة  ال�صفوف  يف  العربية  اللغة  معلمي  وع��ي  م��دى    .9

ومدى  وتعليمها  تعلمها  ومبادئ  القراءة  ملفهوم  الأول��ى 

ممار�صتهم اإياها يف مواقف التعليم.

ال�صفوف  يف  وال�صتيعاب  الفهم  يف  واأهميته  ال�صتماع   .10

الأربعة الأولى.

الكتابة،  اإجادة  واأهميتهما يف  وكرا�صات اخلط  الإمالء   .11

الأربعة  ال�صفوف  طلبة  ل��دى  اجلمايل  اجلانب  وتنمية 

الأولى.

12. الأنا�صيد واملحفوظات ودورهما يف تنمية املهارات اللغوية 

يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

13. بناء املهارات اللغوية لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى، 

الواقع واملاأمول.

املجتمع  بناء  يف  ودوره  وتاأهيله  املعلم  اختيار  معايري   .14

املتطور يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

15. اأدلة املعلم ودورها يف رفع كفاية املعلم الرتبوية والتعليمية 

يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

اللغة  لتعلم  الطالب  ت�صويق  واأثره يف  التعليمي  الأ�صلوب   .16

العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

ال�صفوف  يف  احلا�صوب  بو�صاطة  العربية  اللغة  تعليم   .17

الأربعة الأولى: الواقع واملاأمول.
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18. ا�صتعمال اأطر مرجعية متعددة يف تقومي مهارات النمو 

التعليم  م��ن  الأول���ى  الأرب��ع��ة  ال�صفوف  لطلبة  اللغوي 

الأ�صا�صي.

19. تاأهيل الوالدين واأفراد الأ�صرة ملتابعة تقومي النمو اللغوي 

لأبنائهم.

20. تقومي مهارات الكتابة لدى طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى 

من التعليم الأ�صا�صي.

21.  اأنواع الختبارات امل�صتعملة يف تقومي النمو اللغوي لدى 

طلبة ال�صفوف الأربعة الأولى من التعليم الأ�صا�صي.

املهارات  تنمية  يف  واأثرها  التلفاز  يف  الأطفال  برامج   .22

اللغوية.

23. الأنظمة والتعليمات الرتبوية يف ال�صفوف الأربعة الأولى 

من مرحلة التعليم الأ�صا�صي.

والبيت  والطالب  واملعلم  املدر�صية  الإدارة  بني  العالقة   .24

وجمال�س الآباء يف ال�صفوف الأربعة الأولى.

و�صدرت عن هذ� �ملوؤمتر �لتو�صيات �لآتية:

الرتبية  وزارة  اإل��ى  امل��وؤمت��ر  ه��ذا  يف  امل�صاركون  يتوجه 

يف  العربية  والتعليم  الرتبية  وزارات  واإلى  الأردنية  والتعليم 

الوطن العربي واإلى املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم 

لإعادة النظر يف عنا�صر املنظومة الرتبوية، وفق التو�صيات 

الآتية:

يوؤكد امل�صاركون اأهمية التعليم يف مرحلة ما قبل املدر�صة   .1

لدى  الأولية  اللغوية  املهارات  اكت�صاب  يف  البعيد  واأث��ره 

الأط��ف��ال، كما ي��وؤك��دون م��ا ذه��ب اإل��ي��ه الحت���اد العاملي 

توفر  عالية  جودة  ذات  برامج  و�صع  يف  املبكرة  للطفولة 

لالأطفال خبات منا�صبة، لغويًا وثقافيًا ومنائيًا.

الأردن  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  امل�صاركون  يو�صي   .2

ووزارات الرتبية والتعليم يف الوطن العربي اأن تعدرّ مرحلة 

التعليم ما قبل املدر�صة جزءًا من التعليم الإلزامي.

وت��رب��وي��ًا  علميًا  التفاعلي  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ه��اج  م��راج��ع��ة   .3

يف  املعتمدة  اللغوية  وخا�صة  التعليمية،  وال�صرتاتيجياِت 

لهذه  اخلا�س  التعليم  وقطاع  والتعليم  الرتبية  وزارات 

والتغلب  ال�صلبيات  وت��اليف  الإيجابيات  لتعزيز  املرحلة؛ 

على ال�صعوبات التي تواجه التعليم يف هذه املرحلة.

الأطفال  ريا�س  جلميع  موحدة  تعليمية  مناهج  اإع��داد   .4

احلكومية واخلا�صة، ذات م�صتوى رفيع، يعدها وي�صرف 

يف  املتخ�ص�صني  والرتبويني  اللغويني  من  خ��باء  عليها 

هذا املجال.

التي توجه  الكتب  و�صع معايري ذات جودة عالية ملحتوى   .5

لالأطفال يف هذه املرحلة، واحلر�س على �صبطها �صبطًا 

كاماًل، واإخراجها اإخراجًا فنيًا رفيعًا.

الأطفال  ريا�س  معلمات  لختيار  تربوية  معايري  و�صع   .6

اللغة  ا�صتخدام  يف  ومهارتهن  تكوينهن  بالعتبار  تاأخذ 

م لالأطفال من اأن�صطة وخبات  العربية ال�صليمة فيما يقدَّ

منهجية، والتاأكد من حتقيق هذا املعيار بو�صاطة املتابعة 

امل�صتمرة، واأن تعمل وزارات الرتبية والتعليم على تطوير 

العملية  عنا�صر  جميع  ت�صمل  فاعلة  تدريبية  ب��رام��ج 

الرتبوية يف مرحلة ما قبل املدر�صة ويف ال�صفوف الأربعة 

الأولى.

العمل على اأن تكون البامج التعليمية لالأطفال يف و�صائل   .7

مي�صرة  �صهلة  عربية  بلغة  احلديثة  والتقنية  الإع���الم 

و�صليمة.

اللغة والجتاهات احلديثة  الإفادة من نظريات اكت�صاب   .8

يف تعلم اللغة العربية وتعليمها عب مواقف حية وطبيعية.

اعتماد معايري تربوية و�صلوكية ذات م�صتوى عال لقيا�س   .9

النتاجات التعليمية وال�صلوكية لدى الأطفال وتقوميها.

اكت�صاب  على  الأط��ف��ال  ري��ا���س  مرحلة  يف  القت�صار   .10

الأطفال مهارات اللغة الأم وعدم تدري�صهم لغة اأجنبية.
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11. توفري بيئة تربوية غنية ومتنوعة لتمكني الأطفال من تعلم 

واحلياة  الدر�س  مواقف  يف  وا�صتخدامها  العربية  اللغة 

ب�صهولة وي�صر.

الأطفال  ريا�س  مناهج  اإع���داد  عند  بالعتبار  الأخ��ذ   .12

الأهداف الرتبوية املتوخاة من هذه املرحلة التي تتمثل يف 

التهيئة اللغوية والنف�صية والجتماعية للمتعلم يف املراحل 

الالحقة.

5-3 اللغة العربية يف الصفوف األربعة األوىل من 
مرحلة التعليم األساسي:

العربية يف  اللغة  تعليم  نتاجات  �صياغة  النظر يف  اإعادة   .1

ال�صفوف الأربعة الأولى من مرحلة التعليم الأ�صا�صي على 

اأ�ص�س علمية وتربوية متطورة.

اكت�صاب  على  الأول���ى  الأرب��ع��ة  ال�صفوف  يف  القت�صار   .2

الأطفال مهارات اللغة الأم وعدم تدري�صهم لغة اأجنبية.

وامل�صرفني  للمدربني  امل�صتوى  عالية  تدريب  برامج  بناء   .3

ع��ام،  ب�صكل  العربية  اللغة  تعليم  جم��ال  يف  ال��رتب��وي��ني 

وتعليم القراءة ب�صكل خا�س، تفيد من نظريات تعلم اللغة 

والجتاهات احلديثة ذات ال�صلة.

امل�صتويات  عن  للك�صف  متدرجة  لغوية  اختبارات  بناء   .4

القرائية للطلبة من مرحلة ريا�س الأطفال حتى ال�صف 

الثاين ع�صر.

ن�صو�س  بناء  يف  التكاملي  املنحى  ا�صتخدام  يف  التو�صع   .5

ال�صفوف  معلمي  وتدريب  وتقوميها،  ومعاجلتها  القراءة 

الأربعة الأولى لإك�صابهم املهارات املهنية الالزمة لذلك.

لكل  القراءة  يف  متخ�ص�صة  مكثفة  تدريبية  دورات  عقد   .6

الرتبويني،  وامل�صرفني  املناهج  واأع�صاء  العربية،  معلمي 

القراءة وكيف حتدث لدى  بق�صد تعميق وعيهم مباهية 

القارئ، وطبيعة العالقات القائمة بني القراءة ومهارات 

النظرية  والنماذج  الجت��اه��ات  ومعرفة  الأخ���رى،  اللغة 

التي تف�صر عملية القراءة باعتبارها عملية ذهنية اأدائية 

معقدة.

اأكب يف ال�صفوف الأربعة  اإعطاء مهارة ال�صتماع عناية   .7

العلوم  حت�صيل  يف  الرئي�صة  التعلم  اأداة  لكونها  الأول��ى 

واملعارف وا�صتيعابها.

كتب  ال��واردة يف  واملحفوظات  الأنا�صيد  النظر يف  اإع��ادة   .8

يتفق  مب��ا  الأول���ى،  الأرب��ع��ة  ال�صفوف  يف  العربية  اللغة 

والأهداف املتوخاة من تعليمها، ودورها يف التنمية اللغوية 

اآيات من  ال�صاملة لطلبة هذه املرحلة، والهتمام بحفظ 

القراآن الكرمي.

التي  والبحوث  الدرا�صات  نتائج  من  ال�صتفادة  �صرورة   .9

اأجريت يف جمال مناهج اللغة العربية واأ�صاليب تدري�صها، 

وعملياتها  العربية  اللغة  تعليم  مدخالت  تطوير  بق�صد 

ومخرجاتها، وو�صع ما تو�صلت اإليه من نتائج يف متناول 

القائمني على مناهج اللغة العربية.

اللغة  مهارات  تنمية  يف  الأه��ل  اإ���ص��راك  قاعدة  تو�صيع   .10

العربية لدى اأبنائهم، وتوفري الفر�س التي تتيح لأبنائهم 

ا�صتعمال اللغة يف مواقف حية، وتطبيق البامج الالزمة 

لتوثيق العالقة بني البيت واملدر�صة لتحقيق هذه الغاية.

اإعادة النظر يف مناهج اللغة العربية لل�صفوف الأربعة   .11

املعلمني،  واأدل��ة  واملحتويات  النتاجات  حيث  من  الأول��ى 

وامل��واد  الكتب  ت�صميم  يف  الدولية  واملعايري  يتفق  مب��ا 

اللغة  كتب  اإعداد  يتولى  اأن  على  العالقة،  ذات  التعليمية 

العربية فريق واحد ملراعاة الت�صل�صل والبنائية والتكاملية 

ال�صفوف متثل مرحلة منائية  اأن هذه  باعتبار  يف ذلك، 

ذات خ�صائ�س لغوية متقاربة، والرتكيز على تعليم القيم 

وتعلمها بعيدًا عن الأ�صلوب الوعظي. 

12. و�صع معايري تربوية وعلمية ذات م�صتوى رفيع يف اختيار 

الأربعة  ال�صفوف  ومعلمي  بعامة  العربية  اللغة  معلمي 

الأولى بخا�صة، خلطورة الدور الذي يقوم به معلم اللغة 
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العربية يف هذه املرحلة.

لت�صميم  احلكومية  الأردن��ي��ة  اجلامعات  مع  التن�صيق   .13

العربية  اللغة  لتدري�س  عربية«،  لغة  �صف  معلم  »برنامج 

اأحدث  وفق  الأ�صا�صية  املرحلة  من  الأولية  ال�صفوف  يف 

الأ�صاليب والجتاهات املعا�صرة يف تدري�س اللغة، وتزويد 

اللغة  لتعليم  املهنية  بالكفايات  املعلمني  من  الفئة  هذه 

وا�صتخدام التقانة احلديثة يف جتويد عمليات تعلم اللغة 

وتعليمها.

14. الهتمام بتدري�س مادة اخلط العربي يف مراحل التعليم، 

والعناية بتنمية مهاراتهم يف الكتابة ال�صحيحة والإمالء 

ال�صليم.

املهارات  والرتكيز على قيا�س  التقومي  باأ�صاليب  العناية   .15

العقلية العليا من فهم وا�صتقراء وا�صتنتاج ومقارنة وتعليل 

وحتليل ونقد، واملوازنة يف ذلك بني العملية والنتائج.

16. تفعيل دور الإ�صراف الرتبوي يف تقدمي اخلدمات الفنية 

ملعلمي اللغة العربية يف ال�صفوف الأربعة الأولى، لالرتقاء 

مب�صتوى اأدائهم يف حت�صني نوعية التعليم اللغوي.

الدرا�صية  امل��واد  ومعلمي  العربية  اللغة  معلمي  اإل��زام   .17

الأخرى ا�صتعمال اللغة العربية ال�صليمة يف اأثناء التدري�س 

كل  لي�صهم  بذلك،  اخلا�صة  الإ�صرافية  البامج  وتقدمي 

معلم من خالل موقعه يف التنمية اللغوية ال�صاملة.

التي  الرتبوية  والتعليمات  الت�صريعات  يف  النظر  اإع��ادة   .18

َد اأثرها ال�صلبي يف العملية التعليمية، وبخا�صة املتعلقة  كَّ
َ
َتاأ

منها بالنجاح والر�صوب.

19. توفري التمويل الالزم لإجراء البحوث العلمية يف تنمية 

تدري�صها  واأ�صاليب  مهاراتها  واكت�صاب  العربية،  اللغة 

لدى  العلمي  البحث  اأول��وي��ات  من  واعتبارها  وتقوميها، 

والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة 

العلمي واجلامعات الأردنية. 

للمنهاج،  املرافقة  بالأن�صطة  والهتمام  العناية  زي��ادة   .20

وت�صجيع الطالب على املطالعة احلرة وتفعيل دور املكتبات 

والكلمات  املدر�صية  الإذاع���ة  يف  وامل�صاركة  املدر�صية، 

ال�صباحية وجمالت احلائط وغريها.

الإلكرتوين،  للتعلم  تدري�صية  ا�صرتاتيجيات  ا�صتخدام   .21

مثل التعلم بامل�صروع والتعلم التعاوين والتعلم باأ�صلوب حل 

املعرفة  اإنتاج  بها  يتم  التي  العمليات  تركز على  امل�صكلة، 

وال�صتق�صاء  الكت�صاف  يف  الطلبة  مل�صاعدة  وبناوؤها، 

ا لتطوير مهارات  والبحث عن املعلومة، وتوفر لهم فر�صً

والتوا�صل  امل�صكالت  وح��ل  والإب��داع��ي  الناقد  التفكري 

ال. الفعرّ

الرتبوي يف تقدمي درو�س منوذجية  التلفاز  الإف��ادة من   .22

يفيد منها املعلمون والطلبة واأولياء الأمور، لتطوير عملية 

تعلم اللغة العربية وتعليمها.
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الباب السادس
األعضاء العاملون

سير وصور
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االسم  : األستاذ عبدالكريم عبدالرحمن خليفة

: ال�صلط - الأردن مكان الوالدة 

: 1924م تاريخ الوالدة 

املؤهالت العلمية:
 �صهادة الدرا�صة الثانوية العامة الأردنية، �صنة 1941م-1942م.. 1

 لي�صان�س يف اللغة العربية واآدابها مبرتبة ال�صرف من دار املعلمني العالية ببغداد، �صنة . 2

1946م.

 دكتوراه يف الآداب بدرجة م�صرف جدًا من جامعة باري�س )ال�صوربون(، �صنة 1954م.. 3

من اخلبات  العملية:. 4

 معلم يف مدر�صة الطفيلة – الأردن، 1942م -1943م.. 5

 رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها، 1964م-1968م.. 6

 رئي�س اجلامعة الأردنية، 1968م - 1971م.. 7

 رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها، 1971م - 1988م.. 8

 ع�صو يف »جلنة التعريب والرتجمة والن�صر الأردنية« منذ تاأ�صي�صها �صنة 1961م، حتى . 9

تاأ�صي�س جممع اللغة العربية الأردين، 1976م.

 رئي�س جممع اللغ�ة العربية الأردين )غري متفرغ(، 1976م - 2015.. 10

من اإلنتاج العلمي املنشور:
•  كتاب: الرتبية واأ�صول التدري�س، ن�صر بحلب �صنة 1949م.	

•  كتاب: اإخوان ال�صفاء وخالن الوفاء يف القرن الرابع الهجري، ن�صر بحلب �صنة 1950م.	

•  كتاب »ابن حزم - حياته واأدبه«، ن�صر يف بريوت �صنة 1968م.	

•  »و�صائل تطوير اللغة العربية العلمية« من من�صورات جلنة التعريب والرتجمة والن�صر 	

الأردنية �صنة 1975م.

•  كتاب »الوا�صح« لأبي بكر الزبيدي الإ�صبيلي، حتقيق، من من�صورات اجلامعة الأردنية، 	

عمان، 1396ه�- 1976م.

من املكافآت واألوسمة:
•  و�صام ال�صتقالل من الدرجة الأولى، �صنة 1971م. 	

•  و�صام الرتبية املمتاز، �صنة 1978م.	

•  و�صام احل�صني للعطاء املميَّز من الدرجة الأولى، �صنة 2000م.	

•  دروع تكرمي من عدد من املوؤ�ص�صات اجلامعية والرتبوية والثقافية يف الأردن وم�صر.	
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االسم  : األستاذ محمود داود السمرة
: الطنطورة )فل�صطني( مكان الوالدة 

: 1923/4/20م تاريخ الوالدة 
الجنسية  : اأردنية

متزوج الحالة االجتماعية: 
: �س.ب  ) 9111(  عمان – الأردن.  العنوان الدائم 

املؤهالت العلمية:
1. لي�صان�س يف الآداب ، جامعة فوؤاد الأول ، القاهرة، 1950م.

2. دكتوراه فل�صفة )درا�صات عربية(، معهد الدرا�صات ال�صرقية والإفريقية )SOAS( جامعة لندن ، 1958م.

عنوان الرسالة:
 The Impact of Western Civilization and Christian Missionaries on Syrian  
Muslim Writers )1860 – 1920(. 

من الخربات العلمية:
• اأ�صتاذ النقد الأدبي يف اجلامعة الأردنية، 1966م.	

•  اأ�صتاذ �صرف )Emeritus Professor( 1992/5/30م.	

من املسؤوليات واملناصب: 
• وزير الثقافة، 1991/11/21- 1993/12/1.	

• رئي�س اجلامعة الأردنية، 1989/7/10- 1989/8/15م.	

من املؤلفات املنشورة:
• مقالت يف النقد الأدبي، دار الثقافة، بريوت، 1959م.	

• اأدباء معا�صرون من العرب، دار الثقافة، بريوت، 1964م.	

• القا�صي اجلرجاين، الأديب الناقد، املكتب التجاري للطباعة والن�صر، بريوت، 1966م.	

• غربيون يف بالدنا ، املكتب التجاري للطباعة والن�صر، بريوت، 1969م.	

• اأدباء اجليل الغا�صب، مكتبة عمان، 1970.	

من الجوائز واألوسمة:
•  و�صام الكوكب الأردين من الدرجة الأولى، اململكة الأردنية الها�صمية، 1993م.	

•  و�صام الرتبية املمتاز، اململكة الأردنية الها�صمية، 1993.	

•  و�صام القد�س للثقافة، 1991م.	
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االسم : األستاذ سعيد التل
مكان الوالدة وتاريخها : اإربد – الأردن، 1934.

الشهادات العلمية:
1. بكالوريو�س ريا�صيات وتربية، جامعة عني ال�صم�س، جمهورية م�صر العربية، 1957م.

2. ماج�صتري يف الرتبية، جامعة بت�صبغ- الوليات املتحدة الأمريكية، 1960م.

3. دكتوراة فل�صفة،  جامعة بت�صبغ- الوليات املتحدة الأمريكية، 1963م.

4-الرتبة العلمية: اأ�صتاذ يف اأ�صول الرتبية.

الخربات العملية: 
•  التعليم يف املدار�س البتدائية واملدار�س الثانوية والتعليم العايل واجلامعة.	

• الإدارة: مدير معهد معلمني، مدير تعليم عاٍل، م�صت�صار ثقايف يف بريوت.	

• عميد كلية الرتبية يف اجلامعة الأردنية، 1973/4/1- 1978/8/18.	

• وزير موا�صالت، 1978/8/19- 1979/11/19.	

• وزير اإعالم، 1979/11/20- 1980/8/27.	

• وزير تربية وتعليم،  1980/8/28- 1984/12/1.	

•  رئي�س املوؤمتر العام الثاين والع�صرين لليون�صكو، 1983/10/26- 1985/10/9.	

• ع�صو جمل�س الأعيان الأردين، 1989/11/23.	

• ع�صو جمل�س الأعيان ووزير للتعليم العايل، 1991/1/2.	

• 	 -1993/12/1 ال��ع��ايل.  للتعليم  ووزي��ر  ال���وزراء،  رئي�س  ونائب  الأع��ي��ان  جمل�س  ع�صو 

.1994/6/8

• رئي�س جامعة عمان العربية للدرا�صات العليا.	

البحوث واملقاالت والتقارير املنشورة:
•  اأكرث من خم�صني بحثًا ومقالة وتقريرًا.	

الكتب املنشورة: 
كتاب مرتجم، و�صبعة كتب موؤلفة، وكتابان موؤلفان مب�صاركة اآخرين، والإ�صراف على اأربعة كتب.

األوسمة: 
•   و�صام الأرز اللبناين، 1968.	

• و�صام الرتبية والتعليم الأردين من الدرجة املمتازة، 1979.	

• و�صام جوقة ال�صرف الفرن�صي- مرتبة ال�صرف، 1980.	

• و�صام الكوكب الأردين من الدرجة الأولى، 1981.	

• و�صام ال�صتقالل الأردين من الدرجة الأولى، 1981.	
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االسم : األستاذ إسحق أحمد فرحان
الجنسية : اأردين

مكان  الوالدة وتاريخها : عني كارم )القد�س(، 1934م

املؤهالت العلمية:
ال�صلط . 1 يف  الثانوي  والتعليم   ،1948  -1941 القد�س،  كارم-  عني  يف  البتدائي  التعليم 

.1953 -1949

ببريوت، . 2 الأمريكية  اجلامعة  من  بامتياز،  )الكيمياء(  العلوم  يف  البكالوريو�س  �صهادة 

.)1957(

املاج�صتري يف العلوم )الكيمياء الفيزيائية(، بامتياز من اجلامعة الأمريكية 1958، ثم . 3

املاج�صتري يف الرتبية- اإعداد معلمي العلوم، من جامعة كولومبيا بنيويورك، 1962.

الدكتوراه يف الرتبية )مناهج  واإعداد املعلمني( من جامعة كولومبيا بنيويورك 1964.. 4

من الخربات العملية:
• وزير للرتبية والتعليم، ووزير لالأوقاف وال�صوؤون واملقد�صات، 1970.	

• وزير لالأوقاف، 1971.	

• وزير للرتبية والأوقاف، 1972.	

• وزير لالأوقاف واملقد�صات وال�صوؤون الإ�صالمية، 1973.	

• م�صت�صار يف اجلمعية العلمية امللكية، ثم رئي�س لها، 1975- 1976.	

• رئي�س للجامعة الأردنية من 1976 – 1978م.	

• رئي�س جلامعة الزرقاء الأهلية من 1994- 2006م.	

• ع�صو يف موؤ�ص�صة اآل البيت للفكر الإ�صالمي.	

األوسمة:
• و�صام الرتبية املمتاز، وزارة الرتبية والتعليم، الأردن.	

• و�صام ال�صتقالل الأردين، الديوان امللكي الأردين.	
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مكان الوالدة وتاريخها: الحصن-األردن، 1941.

الرتبة األكاديمية: اأ�صتاذ �صرف-كلية العلوم والآداب-جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.

التخصص الدقيق: ريا�صيات تطبيقية-علوم الت�صال/املرونة.

التحصيل العلمي: 
�صهادة الدرا�صة الثانوية الأردنية، 1958.. 1

بكالوريو�س ريا�صيات، اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 1962.. 2

دبلوم فن التعليم، اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 1962.. 3

ماج�صتري ريا�صيات، اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 1966.. 4

ماج�صتري ريا�صيات تطبيقية، جامعة براون، الوليات املتحدة الأمريكية، 1968.. 5

دكتوراه ريا�صيات تطبيقية، جامعة براون، الوليات املتحدة الأمريكية، 1969.. 6

7 .amnusayr@gmail.comnusayr@just.edu.jo :البيدالإلكرتوين

8 .Abdulmajid Nusayr :صفحة الفي�صبك�

9 .abuiqbal1969.blogspot.com :املدونة

الخربات التدريسية:
	• معلم يف املدار�س الثانوية: يف الأردن وبريوت والوليات املتحدة الأمريكية.

	• اأ�صتاذ يف جامعات اأمريكية و�صعودية واأردنية واإماراتية.

املناصب األكاديمية: 
مدير �صوؤون الطلبة )جامعة الريموك(.  	

مدير دائرة الريا�صيات )جامعة الريموك(.  	
رئي�س ق�صم العلوم الأ�صا�صية )جامعة الريموك(.  	

رئي�س ق�صم العلوم الريا�صية والفيزيائية )جامعة الريموك(.  	

عميد الدرا�صات العليا،  جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية.  	
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الخربات العملية غري التدريسية:
ع�صو عامل، جممع اللغة العربية الأردين.  	

ع�صو موؤازر،  املجمع العلمي العراقي .  	
ع�صو يف اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم.  	

ع�صو يف  جمل�س التطوير الرتبوي للواء بني عبيد.  	
ع�صو يف عدد من اجلمعيات الثقافية والتعاونية واخلريية.  	

 بحوث ودراسات وكتب ومخطوطات:
•   اأكرث من 130 بحثًا وكتابًا من�صورًا اأو مخطوطًا يف ميادين الريا�صيات، والرتاث العربي العلمي، 	

والتاريخ القدمي. وله دوانا �صعر.
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االسم  : األستاذ هـُمام بشارة َغصيب

. الجنسيـّة  : اأردينرّ
ان،  1948/4/27م. مكان الوالدة وتاريخها : عمرّ

املؤهـّالت العلميـّة:
رف( يف الفيزياء، جامعة مان�ص�صرت/اإجنلرتا، 1971م.. 1 بكالوريو�س )مرتبة ال�صرّ

مة بالعلوم، جامعة مان�ص�صرت/اإجنلرتا، 1972م.. 2 بلوم يف الدرا�صات املتقدرّ درّ

دكتوراة يف الفيزياء )النظريرّة(، جامعة مان�ص�صرت/اإجنلرتا، 1974م.. 3

ا اأ�صتاًذا للفيزياء يف ق�صم الفيزياء، بكلية العلوم يف اجلامعة . 4 مكان العمل: يعمل حاليًّ

الأردنية.

البحث  )اأبرزها من�صب غميد  الأردنيرّة  ة داخل اجلامعة  اأ منا�صَب عدرّ تبورّ )وكان قد 

، وم�صت�صار �صمورّ الأمري احل�صن  ( وخارجها )اأبرزها اأمني عام منتدى الفكر العربيرّ العلميرّ

مة، والثقافيرّة.( ت العلميرّة املُحكرّ م(.كما تراأ�س حترير عدد من املجالرّ بن طالل املعظرّ

األعمال العلميـّة:
• فيزياء 	 العامليرّةيف  العلميرّة  ��ات  ال��دوريرّ كبى  يف  بحًثا  و�صبعني  خم�صِة  من  اأك��رث  ن�صر 

ودرا�صات  بحوث  اإلى  ذلك؛اإ�صافًة  وغري  دة  املتعدرّ اجُل�صْيمات  ونظريرّة  املكثفة  ة  املادرّ

والأدبيرّة.  الفكريرّة  املقالت  وع�صرات   ، العلميرّ والبحث   ، العلميرّ وُتراثنا  التعريب،  يف 

و�صارك يف عدد كبري من الندوات واملوؤمترات الدوليرّة والعربيرّة واملحليرّة. وحاز عدًدا 

من اجلوائز والأو�صمة والدروع الرفيعة.

• كذلك ن�صر عدًدا من الكتب، اأبرزها:	

والن�صر، . 1 للدرا�صات  العربيرّة  �صة  املوؤ�صرّ �صبيل؛ ط1:  الت عابر  تاأمرّ الِقرمزية:  ا�صة  الكررّ

ان، 2010م. بريوت، 1981م؛ ط2: داروردالأردنيرّة للن�صر والتْوزيع، عمرّ

الفيزياء الكال�صيكيرّة واحلديثة، املجلرّد الأول ، تاأليف: كينيث فورد؛ ترجمة: الدكتور . 2

همام غ�صيب والدكتور عي�صى �صاهني؛ راجع الكتاب واأ�صرف على اإخراجه: الدكتور 

ان، 1401ه�/1981م. ، عمرّ مع اللغة العربيرّة الأردينرّ همام غ�صيب؛ جَمْ

�صة العربيرّة للدرا�صات . 3 ة(؛ ط1: املوؤ�صرّ ال�صندباد الفيزيائيرّ ون�صبيرّة اآين�صتاين )اخلا�صرّ

ان،2008م. والن�صر، بريوت، 2000م؛ ط2: م�صروع مكتبة الأ�صرة، وزارة الثقافة، عمرّ

التحرير . 4 والتكنولوجيا؛  الأ�صا�صيرّة  العلوم  الثالث:  املجلرّد  )الع�صرين(،  القرن  ح�صاد 

ان،  عمرّ �صومان،  احلميد  عبد  �صة  موؤ�صرّ َغ�صيب؛  ُهمام  اأ.د.  والإ���ص��راف:  واملُراجعة 

�صة العربيرّة للدرا�صات والن�صر، بريوت، 2011م. واملوؤ�صرّ
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االسم : األستاذ إبراهيم محمد سعيد  بدران
املواقع واملسؤوليات

• وزير الرتبية والتعليم �صابقًا.	

• م�صت�صار رئي�س جامعة فيالدلفيا للعالقات الدولية واملراكز العلمية.	

• ع�صو اللجنة امللكية ال�صت�صارية للتعليم.	

• ع�صو جممع اللغة العربية.	

• مدير مركز الدرا�صات امل�صتقبلية – جامعة فيالدلفيا.	

• مدير مركز ال�صت�صارات العلمية – جامعة فيالدلفيا.	

• ع�صو اللجنة الوطنية لبنامج دكتور لكل م�صنع.	

• ع�صو منتدى الفكر العربي.	

مسؤوليات سابقة:
• ع�صو املجل�س العلى ل�صوؤون الأ�صرة.	

• اأ�صتاذ الهند�صة الكهربائية – كلية الهند�صة – جامعة فيالدلفيا.	

• عميد كلية الهند�صة – جامعة فيالدلفيا.	

• م�صت�صار رئا�صة الوزراء.	

• املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة نور احل�صني.	

• اأمني عام وزارة ال�صناعة والتجارة. 	

• اأمني عام وزارة  الطاقة والرثوة املعدنية.  	

• ع�صو جمل�س اإدارة هيئة الطاقة الذرية الأردنية.	

• ع�صو جمل�س اإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون.	

• ع�صو جمل�س محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية – فينا.	

• مدير عام دائرة ال�صوؤون الفل�صطينية.	

أهم الجوائز واألوسمة:
• و�صام ال�صتقالل من الدرجة الأولى.	

• ق العلمي. 	 ميدالية احل�صني الذهبية للتفورّ

• جائزة الدولة التقديرية يف العلوم الإن�صانية والجتماعية. 	

املؤلفات:
• له )25( كتابًا من�صورًا يف عمان وبريوت وبغداد ودم�صق، يف الفكر والثقافة والطاقة 	

والتكنولوجيا والتقدم والقت�صاد الجتماعي.
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االسم: األستاذ عبداللطيف سليمان عربيات
مكان الوالدة وتاريخها: ال�صلط- الأردن، 1933/12/1.

املؤهالت العلمية:
�صهادة الدرا�صة الثانوية العامة )املرتك( عام 1954، من مدر�صة ال�صلط الثانوية.. 1

الدرجة اجلامعية الأولى: بكالوريو�س هند�صة زراعية، من عام 1960 جامعة بغداد.. 2

تك�صا�س/ . 3 جامعة  من   ،1967 املهني  التعليم  يف  ماج�صتري  الثانية:  اجلامعية  الدرجة 

.)Texas A+m( الوليات املتحدة الأمريكية

تك�صا�س . 4 جامعة  من   ،1975 عام  املهني  التعليم  يف  دكتوراه  الثالثة:  اجلامعية  الدرجة 

.)Texas A+m( الوليات املتحدة الأمريكية

الخربات والوظائف:
• معلم يف مختلف املراحل الإلزامية والثانوية وكليات املجتمع، منذ عام 1960.	

• طولكرم، 	 جمتمع/  كلية  يف  ومدر�صًا  طولكرم،  الزراعية/  خ�صوري  مدر�صة  يف  معلم 

.1962 -1960

• م�صاعد ملديرية تربية القد�س وم�صرفًا تربويًا يف املحافظة، 1962- 1963.	

• رئي�س لق�صم املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم، 1969- 1973.	

• مدير للم�صاريع )البنك الدويل يف وزارة الرتبية(، 1976- 1981.	

• مدير عامًا لدائرة الرتبية والتعليم ملحافظة العا�صمة،1981 - 1982.	

• اأمني عامًا لوزارة الرتبية والتعليم الأردنية،1982 - 1985.	

• رئي�س ملجل�س اأمناء جامعة الزرقاء الأهلية، واأ�صتاذ م�صاعد فيها.	

• اأمني عامًا ملجمع اللغة العربية الأردين، 1986- 1989.	

• ع�صو جممع اللغة العربية الأردين، منذ عام 1986 حتى الآن.	

• ع�صو اللجنة الوطنية للنهو�س باللغة العربية يف الأردن.	

• رئي�س ملجل�س النواب الأردين لثالث دورات، 1990- 1993.	

• ع�صو جمل�س الأعيان الأردين، 1994- 1998.	

• اأمني عام حلزب جبهة العمل الإ�صالمي.	

• رئي�س جمل�س ال�صورى جلماعة الإخوان امل�صلمني.	
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املشاركة يف املؤتمرات الدولية املتخصصة:
• رئي�س وفود الأردن للبنك الدويل، 1977- 1980.	

• رئي�س للوفد الرتبوي الأردين لتوحيد املناهج مع �صوريا، 1977.	

• وبريطانيا 	 ال�صوفييتي  والحتاد  واإيران  باك�صتان  لدول مختلفة، مثل  وزيارات  وفود  رئي�س 

وم�صر.

أهم الدراسات والبحوث:
• كتاب نحو �صياغة اإ�صالمية ملناهج الرتبية والتعليم )مع اآخرين(، 1982، وطبع غري مرة.	

• كتاب زراعة نباتات اخل�صر يف الأردن، 1965م.	

• كتب العلوم الزراعية للمرحلة الإعدادية يف الأردن )مع اآخرين(.	

• كتب العلوم للمرحة الإعدادية يف الأردن و�صلطنة ُعمان )مع اآخرين(.	
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• حا�صل على دكتوراه يف الإح�صاء الريا�صي من جامعة �صيدين – ا�صرتاليا عام 1963، 	

وعلى درجة البكالوريو�س يف الريا�صيات من جامعة القاهرة عام 1957.

• البيت، ونائب رئي�س جممع 	 اآل  اأمناء جامعة  الآتية: رئي�س جمل�س  ي�صغل حاليًا املنا�صب 

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�صت�صار اجلامعة العربية املفتوحة، وع�صو جمل�س اأمناء املجل�س الوطني ل�صوؤون الأ�صرة، 

الدولية-  الأكادميية  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  للتعليم،  الأردن  جمعية  اأمناء  جمل�س  وع�صو 

عمان.

• ع�صو جمل�س الأعيان الأردين 2007-2009، 2010-2011؛ وتولى حقيبة وزارتي الرتبية 	

والتعليم العايل) 1989 -1990(، كما تولى حقيبة الوزارتني اي�صًا يف عام  1998، وتولى 

حقيبة وزارة التعليم العايل) 2002 -2003(.

• 	 – ع��م��ان)1957  يف  املعلمني  دار  يف  للريا�صيات  مدر�صًا  الأكادميية  منا�صبه  يف  ت��درج 

1960( ثم مديرًا لها ثم مفت�صًا )موجهًا( للريا�صيات يف اململكة، وتنقل اأ�صتاذا يف جمال 

الها�صمية  واجلامعة  الريموك  وجامعة  الأردنية  اجلامعة  منها  عدة  جامعات  تخ�ص�صه 

واجلامعة الأمريكية يف بريوت واجلامعة الأمريكية يف القاهرة وجامعة ولية فرجينيا يف 

الوليات املتحدة الأمريكية.

• تولى رئا�صة جامعة الريموك، )1986 – 1989(، ورئا�صة اجلامعة الها�صمية )1992 – 	

1998(، ورئا�صة اجلامعة العربية املفتوحة ) 1999 – 2001(.

• �صغل من�صب اأمني عام املجل�س الأعلى للعلوم والتكنولوجيا) 1998- 1999(.	

• منتدى 	 الأردين،  العربية  اللغة  جممع  منها:  عدة  وثقافية  اأكادميية  موؤ�ص�صات  يف  ع�صو 

الفكر العربي، الأكادميية الإ�صالمية للعلوم، الأكادميية العاملية للعلوم.

• العلمية 	 املجالت  من  لعدد  التحرير  هيئات  ع�صوية  يف  متنوعة  اأكادميية  ن�صاطات  له 

ويف  املاج�صتري،  ور�صائل  الدكتوراه  اأطروحات  من  العديد  على  الإ�صراف  ويف  املحكمة، 

املوؤمترات العلمية وال�صت�صارية الوطنية والعربية والدولية يف جمال الريا�صيات والرتبية 

والتعليم العايل. وله العديد من البحوث العلمية املتخ�ص�صة املن�صورة يف املجالت العلمية 

العاملية.
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االسم:  األستاذ أحمد سعيد أحمد شيخ السروجية  

مكان الوالدة وتاريخها: عمان،  1941/7/3م.
املؤهالت العلمية:

�صهادة الدرا�صة الثانوية الأردنية، 1958م.. 1

�صهادة الدرا�صة الثانوية امل�صرية، 1959م.. 2

بكالوريو�س الطب واجلراحة )درجة ال�صرف(، 1965م.. 3

زمالة كلية اجلراحني امللكية، اأدنبة FRCS ،1973م.. 4

�صهادة املعادلة الأمريكية  ECFMG ، 1973م.. 5

من األعمال العلمية:
أ- بحوث علمية:

• العربية، 	 باللغة  الطب  وتدري�س  الطب  تعريب  ندوة  املعرفة،  نقل  يف  التعريب  دور 

املجلة  العرب،  اأطباء اجللد  الأول لحتاد  واملوؤمتر  ال�صابع،  الأردين  الطبي  املوؤمتر 

الطبية الأردنية، املجلد 22 عدد2  1988م.  �س 233 – 239.

• التعري�ب واأهميته احل�صارية، ال�صماعة، نقابة الأطباء الأردنية، العدد 48، �س 47-45. 	

• تعريب العلوم ال�صحية �صرورة ح�صارية، املحا�صرة الثالثة، املو�صم الثقايف ال�صابع 	

ملجمع اللغة العربية الأردين ، 9041ه� / 9891م، �س . 501 – 121 

• بيت احلكمة، 	 العربية،  اللغة  الطبي، احتاد جمامع  امل�صطلح  تعريب  توحي�د  ندوة 

تون�س ، اأيار، 2991.

ب- كتب مرتجمة إىل العربية:
• جراحة الغدتني ال�صماوين، الدرقية والدريقية، تاأليف لورلو كالرك.	

• 	،)Universities between Two Worlds( ،اجلامع�ات بني ع�صري�ن

تاأليف: روي نيبلي�ت  W . Roy Niblett ،  حتت الطبع.

الخربات العلمية:
• التدري�س يف كلية الطب – اجلامعة الأردنية.	

• ح�صور الندوات واملحا�صرات وامل�صاركة فيها.	
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االسم  : األستاذ عيد عبداهلل الدحيات

الجنسية : اأردين.

مكان الوالدة وتاريخها: ال�صوبك )محافظة معان(، 1945م.

املؤهالت العلمية:
بكالوريو�س لغة اإجنليزية، اجلامعة الأردنية، 1967م.. 1

ماج�صتري اأدب اإجنليزي، جامعة ولية كارولينا ال�صمالية )الوليات املتحدة(، 1971م. . 2

دكتوراه اأدب اإجنليزي )تخ�ص�س اأدب ع�صر النه�صة(، جامعة ولية كارولينا ال�صمالية . 3

)الوليات املتحدة(، 1973م.

التدريس الجامعي:
• اأ�صتاذ Professor of English  يف ق�صم اللغة الإجنليزية باجلامعة الأردنية.	

• اخلبات العملية:	

• رئي�س جلامعة موؤتة.	

• وزير لل�صباب، 1986- 1988.	

• وزير للرتبية والتعليم، 1991. 	

• وزير للرتبية والتعليم، 2012.	

من االنتاج العلمي:
• كتاب بالإجنليزية حتت عنوان Once upon the orient wave، �صادر عن دار ن�صر 	

Hesperus البيطانية يف ني�صان، 2012.

• �صرية 	 البحور:  در  بريكهاردت:  لوي�س  جون  ملخطوطة  و�صرح(  وتقدمي  )حتقيق  كتاب 

ال�صريف يو�صف روبن�صون، �صادر عن املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت.
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االسم  : األستاذ محمد عدنان سالمة البخيت
مكان الوالدة : ماح�س / محافظة البلقاء 

تاريخ الوالدة : 1941/1/15م
املؤهالت العلمية:

درجة البكالوريو�س يف الآداب 1963م.. 1

دبلوم تربية 1963م.. 2

ماج�صتري يف التاريخ الإ�صالمي 1965م، جميعها من اجلامعة الأمريكية ببريوت- لبنان.. 3

والأفريقية . 4 ال�صرقية  الدرا�صات  مدر�صة  من  الإ�صالمي  التاريخ  يف  الدكتوراه  درجة 

بجامعة لندن 1972م.

الخربات األكاديمية:
• م�صاعد باحث باجلامعة الأمريكية ببريوت 1963- 1966م.	

• اجلامعة الأردنية بدءًا من معيد يف ق�صم التاريخ 1966م، ثم مدر�س 1972م، ثم اأ�صتاذ 	

م�صاعد 1978م، ثم اأ�صتاذ 1983م، ثم اأ�صتاذ �صرف 2012م، اإلى الآن 2016م.

مسؤوليات أكاديمية:
• اأ�ص�س مركز الوثائق واملخطوطات باجلامعة الأردنية 1972م، وهو رئي�س جمل�س اإدارته 	

اإلى الآن 2016م، ثم مديره من عام 1981- اإلى الآن 2016م.

• عميد البحث العلمي يف اجلامعة الأردنية 1984/2/7- 1989م.	

• 1985/6/26م- 	 الأردنية  اجلامعة  بالوكاله-  ال�صرتاتيجية  الدرا�صات  مركز  مدير 

22/ 10/ 1989م.

• نائب رئي�س اجلامعة الأردنية 1989/8/15م- 1991/12/15م.	

• رئي�س جامعة موؤتة 1991/12/16م- 1993/3/31م.	

• اأ�ص�س وراأ�س جامعة اآل البيت 1993/4/1م- 2001/8/1م.	

مساهمات علمية: ع�صو يف ع�صرات اللجان واملراكز واملوؤ�ص�صات العلمية داخل الأردن 
وخارجه.

كما  تخ�ص�صه،  �صمن  وبحثًا  كتابًا   )67( على  يزيد  ما  ون�صر  األف  العلمية:  األبحاث 
ر ع�صرات الكتب واملجلدات، واأ�صرف على ر�صائل جامعية على ما يقارب  واأعد وحررّ

الع�صرين ر�صالة من )ماج�صتري ودكتوراه(.

األوسمة: ح�صل على ما يزيد على خم�س وع�صرين جائزة منوعة ما بني اأو�صمة ملكية 
ودروع وميداليات و�صهادات تقدير، وجوائز دولة عاملية من الأردن وخارجه.

املؤتمرات: �صاهم و�صارك فيما يزيد على الت�صعني موؤمترًا وندوة داخل الأردن وخارجه.
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االسم  : األستاذ عبدالجليل حسن عبداملهدي

الجنسية  : اأردين

مكان الوالدة وتاريخها : �صامل- نابل�س، 1941.

املؤهالت العلمية:
بكالوريو�س يف اللغة العربية، جامعة بغداد، 1965م.. 1

ماج�صتري ودكتوراه جامعة القاهرة، 1970م و 1973م.. 2

العليا، 3.  العربية  والدرا�صات  البحوث  معهد  احلديثة  واللغوية  الأدبية  الدرا�صات  دبلوم   

القاهرة، 1969م.

الوظائف األكاديمية واإلدارية:
• �صابقًا، 	 الأردنية  باجلامعة  واململوكي  والأيوبي  الفاطمي  والأدب  العبا�صي،  الأدب  اأ�صتاذ 

وجامعات اأخرى، وع�صو جممع اللغة العربية الأردين، ومركز درا�صات القد�س.

• نائب عميد كلية الآداب.	

• عميد كلية الآداب بالوكالة.	

• رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها يف اجلامعة الأردنية.	

• ع�صو يف عدد من الروابط الأدبية، وهيئات حترير جمالت علمية محكمة.	

التحكيم: 
حتكيم بحوث كثرية لعدٍد من املجالت الأردنية وغريها من املجالت العربية، ونتاجات كثري 

من اأع�صاء هيئة التدري�س يف الداخل واخلارج للرتقية اإلى رتٍب اأعلى.

األعمال العلمية: 
• يف الأدب العبا�صي، واأدب احلروب ال�صليبية، والأدب الأيوبي واململوكي، والفكر الرتبوي 	

الع�صر  نهاية  حتى  القدمي  يف  املقد�س  بيت  يف  والعلمية  الفكرية  واحلركة  الإ�صالمي، 

الهجري،  القرن اخلام�س  ال�صام يف  الأدبية يف  اأبو فرا�س احلمداين،  احلياة  اململوكي، 

احلركة الفكرية يف ظل امل�صجد الأق�صى يف الع�صرين الأيوبي واململوكي، كنوز القد�س، 

بيت املقد�س يف �صعر احلروب ال�صليبية، بيت املقد�س يف اأدب احلروب ال�صليبية،  ديوان 

وفنونه  العربي  الأدب  )حتقيق(،  اجللياين  عبداملنعم  للحكيم  والقد�صيات  املب�صرات 
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تدري�صها،  وطرق  م�صادرها  العربية  اللغة  )بال�صرتاك(،  �صعرية  ن�صو�س  )بال�صرتاك(، 

اخلطبة  واململوكي،  الأيوبي  الع�صرين  يف  ال�صام  بالد  يف  والتعليمية  الثقافية  املوؤ�ص�صات 

القد�صية للقا�صي ابن الزكي )حتقيق(.

• قرابة خم�صني بحثًا يف عدد من املجالت الأدبية.	

• ر�صائل 	 العدد من  ومناق�صة مثل هذا  ودكتوراه،  ر�صالة ماج�صتري  الإ�صراف على قرابة مئة   

املاج�صتري والدكتوراه.

• امل�صاركة يف تاأليف ع�صرة كتب مدر�صية لالأردن وُعمان.	

الجوائز: 
جائزة اأف�صل 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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االسم: األستاذ إسماعيل أحمد محمد عمايرة

الجنسية : اأردين.

مكان الوالدة وتاريخها: خلدة،  1948/4/15م.

املؤهالت العلمية:
البكالوريو�س : يف اللغة العربية واآدابها من اجلامعة الأردنية، عمان، 1971م.. 1

املاج�صتري: يف اللغة النحو وال�صرف من جامعة عني �صم�س، القاهرة،  1978م.. 2

الدكتوراه :  يف الل�صانيات العربية من جامعة  Erlangen، اأملانيا الغربية، 1983م.. 3

من األعمال العلمية:
• �أوًل: حتقيق �لرت�ث:	

امل�صائل امل�صكلة املعروفة بالبغداديات )يف النحو واللغة( لأبي علي الفار�صي، درا�صة . 1

وحتقيق، ر�صالة ماج�صتري، جامعة عني �صم�س، القاهرة، 1978م.

وحتقيق، . 2 درا�صة  الفار�صي،  علي  لأبي  واللغة(  النحو  )يف  الع�صكريات  امل�صائل 

من�صورات اجلامعة الأردنية، 1981م.

• ثانياً: �لتاأليف �ملعجمي	

معجم الأدوات وال�صمائر يف القراآن الكرمي )بال�صرتاك مع د. عبد احلميدال�صيد(، . 1

موؤ�ص�صة الر�صالة، بريوت، 1998م.

معجم امل�صطلحات اللغوية: اأملاين– عربي/عربي- اأملاين ، دار اجلوهرة، عمان، . 2

2003، ط2.

• ثالثاً: �لرتجمة من �لأملانية �إلى �لعربية:	

والآخر  بالأملانية،  اأحدهما  بحثني:  من  مرتجم  املعا�صرة،  العربية  يف  ال�صائعة  الأفعال 

بالإجنليزية، اأعدهما امل�صت�صرق الأملاين هاركموث يوبت�صني.

• ر�بعاً: �لرتجمة من �لعربية �إلى �لأملانية:	

املئة املنتق�اة من حدي�ث ر�ص�ول اهلل )اختيار، وتخريج، وترجمة( دار حنني للن�صر، عمان 

1992م.

• خام�صاً: كتب يف مو�صوعات لغوية وتعليمية متنوعة:	

تعليم العربية يف مرحلة التعليم العام، دار وائل للن�صر، عمان، 2001م.. 1

بحوث يف ال�صت�صراق واللغة، دار وائل للن�صر، عمان، 2003، ط2.. 2
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االسم  :  األستاذ عبدالحميد علي الفالح املناصري
: الصبيحي- محافظة البلقاء / األردن. مكان الوالدة 

: 1940م. تاريخ الوالدة 
املؤهالت العلمية:

�صهادة الدرا�صة الثانوية العامة الأردنية.. 1

بكالوريو�س لغة عربية من اجلامعة الأردنية، 1973م.. 2

ماج�صتري لغة عربية من اجلامعة الأردنية، 1979م.. 3

دكتوراه لغة عربية من اجلامعة الأردنية، 1988م.. 4

الخربة العملية:
• مدر�س يف وزارة الرتبية والتعليم من 1973 - 1979م،	

• محرر لغوي يف جممع اللغة العربية الأردين، 1979/6/9 - 1985/12/7م.	

• اأمني عام م�صاعد يف املجمع، 1985/12/7م - 1989/10/25م.	

• اأمني عام للمجمع، 1989/10/25م - 2012/12/31م.	

• ع�صو عامل يف جممع  اللغة العربية الأردين.	

من املؤلفات والبحوث:
• تاريخ النحو العربي يف قرطبة يف القرن الرابع الهجري.	

• ال�صريايف النحوي يف �صوء �صرحه لكتاب �صيبويه.	

• علم النحو بامل�صاركة،  من�صورات جامعة القد�س املفتوحة، عمان، الأردن.	

• املفتوحة-عمان 	 القد�س  جامعة  بامل�صاركة-من�صورات  العربية  اللغة  تدري�س  اأ�صالي�ب 

الأردن.

• امل�صاركة يف تاأليف كتاب القواعد لل�صفوف الثامن والتا�صع والعا�صر من مرحلة التعليم 	

الأ�صا�صي يف الأردن.

• من 	 والعا�صر  والتا�صع  الثامن   : لل�صفوف  اللغوية  التطبيقات  كتاب  تاأليف  يف  امل�صاركة 

مرحلة التعليم الأ�صا�صي يف الأردن.

• امل�صاركة يف تاأليف كتاب دليل املعلم لكتب اللغة العربية لل�صفوف الثامن والتا�صع والعا�صر 	

والأول الثانوي والثاين الثانوي يف الأردن.

•  تقومي بحوث ملجلة جممع اللغة العربية الأردين وجمالت لغوية اأخرى.	

• امل�صاركة يف تاأليف كتاب »اللغة العربية يف الق�صاء الأردين وكليات احلقوق يف اجلامعات 	

الأردنية«، من�صورات جلنة النهو�س باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة.
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االسم : األستاذ خالد عبدالعزيز سليمان الكركي

مكان الوالدة وتاريخها: العدنانيه-الكرك، 10/حزيران/1946م.

املؤهالت العلمية:  
درجة البكالوريو�س يف اللغة العربية، اجلامعة الأردنية، 1969م.. 1

درجة املاج�صتري، ق�صم اللغة العربية واآدابها، اجلامعة الأردنية، 1977م.. 2

بريطانيا، . 3 كمبدج،  جامعة  ال�صرقية،  الدرا�صات  كلية  الفل�صفة،  يف  الدكتوراه  درجة 

1980م.

من الخربات التدريسية:
•  اأ�صتاذ م�صاعد، ق�صم اللغة العربية واآدابها، اجلامعة الأردنية، 1980- 1987م.	

•  اأ�صتاذ م�صارك، ق�صم اللغة العربية واآدابها، اجلامعة الأردنية، 1987- 1996م،  وجامعة 	

البرتا 1997- 2000م.

• الأهلية 	 جر�س  وجامعة  2000م،   البرتا  جامعة  واآدابها،  العربية  اللغة  ق�صم  اأ�صتاذ،   

2002م، واجلامعة الأردنية 2007م.

من الوظائف واملسؤوليات:
• معلم يف وزارة الرتبية والتعليم، الأردن 1969- 1974م.	

• رئي�س هيئة حترير املجلة الثقافية، اجلامعة الأردنية، 1983- 1989م.	

• رئي�س رابطة الكتاب الأردنيني، الأردن، 1985- 1990م.	

• عميد �صوؤون الطلبة، اجلامعة الأردنية، 1989م.	

• وزير الثقافة، 1989/12/7- 1991/1/10م.	

• وزير الثقافة وال�صباب، 1991/1/1- 1991/6/18م.	

•  وزير الثقافة والإعالم، 1991/6/18- 1991/10/20م.	

• وزير الثقافة والتعليم العايل، 1991/10/20- 1991/11/21م.	

• رئي�س الديوان امللكي العامر، 1992/3/26- 1993/10/14.	

• نائب رئي�س الوزراء ووزير الإعالم، 1995/1/8- 1996/2/4م.	
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• رئي�س اجلامعة الأردنية، 2007/5/31-  2010/7/27م.	

• نائب رئي�س الوزراء ووزير الرتبية، 2010/7/28- 2011/2/2م.	

• رئي�س الديوان امللكي العامر 2011/3/2- 2011/10/25م.	

•  ع�صو جمل�س الأعيان الأردين، 2011/10/25- 2013م.	

• رئي�س جممع اللغة العربية الأردين، 2015/6/1 حتى الآن.	

• املعرفة، 	 جمتمع  نحو  للتوجه  العربية  باللغة  للنهو�س  الأردن��ي��ة  الوطنية  اللجنة  رئي�س 

2015/7/23 حتى الآن.

من الكتب املنشورة:
• الرواية يف الأردن، مقدمة، عمان 1986م.	

• دم املدائن والق�صيد: هواج�س عربية، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 2000م.	

• منازل الأرجوان: ال�صهداء القادة يف الإ�صالم، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 	

2002م.

•  بغداد: ل غالب اإل اهلل، املوؤ�ص�صة العربية للدرا�صات والن�صر، بريوت، 2003م.	
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االسم:  األستاذة سـُرى  فايز سبع العيش          

الجنسية:   اأردنية.

 املؤهالت العلمية:  
دكتوراه يف الطب، جامعة دم�صق، 1964م. . 1

 دبلوما يف طب العيون وجراحتها، جامعة لندن، 1968م. . 2

�صهادة زمالة كلية اجلراحيني امللكية، جامعة اأدنبة، 1970م.. 3

اأ�صتاذة طب العني وجراحتها، جامعة بغداد.. 4

 م�صت�صارة جراحة العني يف مدينة الطب يف بغداد، 1971- 1976م.. 5

اأ�صتاذة طب العني وجراحتها يف كلية الطب، اجلامعة الأردنية.. 6

 م�صت�صارة جراحة العيون، م�صت�صفى اجلامعة الأردنية، 1976- 1981م.. 7

 ع�صو الأكادميية الأمريكية لأطباء العني.. 8

اد وت�صحيح الب�صر.. 9  ع�صو الأكادميية الأوروبية جلراحة ال�صرّ

 ع�صو اجلمعية الأردنية لأطباء العني.. 10

 اأمينة �صر اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم.. 11

 ع�صو موؤ�ص�س يف جمعية الأطباء الأدباء.. 12

العمل الحالي:
م�صت�صارة طب العني وجراحتها- امل�صت�صفى التخ�ص�صي، عمان.

 املؤلفات:
• كتاب العد�صات الال�صقة، 1989م.	

• جائزة 	 على  »ح�صل  1992م،  احليوانات،  وعيون  الإن�صان  عني  بني  مفارقات  كتاب 

املوؤ�ص�صة امللكية الثقافية لأح�صن كتاب موؤلف«.

•   ديوان �صعر احلروف العارية، 2000م.	

• اد العيني )املاء الأبي�س(، 2009م.	 كتاب داء ال�صرّ

• كتاب طب العني يف الزمن العربي الإ�صالمي )قراءة يف خبيء الرتاث(، 2010م.	

من الكتب املرتجمة:
• كتاب املوجز الإر�صادي يف طب العيون تاأليف: برو�س جيم�س واآخرين.  	

• ولها ما ينيف على250 بحثًا من�صورًا يف املجالت العلمية والثقافية- العربية والأجنبية.	
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 االسم: األستاذ عبدالقادر محمد عابد.

 تاريخ امليالد: 10/ 1943.

املؤهالت العلمية:
الدكتوراه: جامعة �صاوثامبتون، بريطانيا 1972.. 1

2 ..Sedimentology الخت�صا�س: علم الر�صوبيات

الأ�صتاذية: ني�صان 1985 يف اجلامعة الأردنية.. 3

االهتمامات البحثية: 
�صخور الفو�صفات وال�صخر الزيتي ومناخ الأردن القدمي.

البحوث والكتب املنشورة:
115 بحثًا كاماًل من�صورًا، يف جمالت محكمة، و19 كتابًا.

التدريس: 
• العديد من املواد لطلبة الدرا�صات الدنيا والعليا	

• طلبة الدرا�صات العليا	

• اأ�صرف على ر�صائل اأكرث من 40 طالبا يف مرحلتي املاج�صتري والدكتوراه	

الجمعيات العلمية: 
•	 Mineralogical	Society	of	Britain,	1978	

•	 Society	of	Economic	Paleontologist	and	Mineralogist	(SEPM)	

•				International	Association	of	Sedimentologists	(IAS)				

اكتشافات:
 )مع الدكتور �صاكر مقبل( مئات ماليني الأطنان من الفو�صفات يف لواء الكورة ويف وادي 

ال�صرحان

منح:  
•  الداد 1978 و1981، ومنحة فولبايت 1988، والكتاب املتميز  2002، والبحث املتميز 	

.2003

يتبع
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• 	.IGCP Scientific board، Paris، 1989-1995 :جلان دولية ووطنية

• 	Earth Year، Paris، 2003

• اللجنة الوطنية لل�صدود /�صلطة وادي الأردن. جلنة الأهلة /دائرة قا�صي الق�صاة.	

خدمة املجتمع:
• العمل يف جيولوجيا ال�صدود مع �صلطة وادي الأردن، منذ 1993 حتى الآن.	

• الإ�صراف على مناهج الرتبية والتعليم الأ�صا�صية والثانوية وتاأليفها مع مديرية املناهج، 1989 	

حتى الآن.

• امل�صاركة يف و�صع مناهج اخلليج ومناهج اأفغان�صتان والعراق واليمن يف علوم الأر�س والبيئة.	

تقويم البحوث والرتقيات:
• تقومي البحوث لأكرث من 15 جملة محلية وعربية ودولية.	

• امل�صاركة يف ترقيات لأ�صتاذ م�صارك واأ�صتاذ لعدد من اجلامعات العربية. 	

• تقومي العديد من امل�صاريع البحثية ل�صالح مدينة امللك عبد العزيز  وجامعة ال�صلطان قابو�س 	

وجامعة قطر.

املؤتمرات العلمية: 
• امل�صاركة يف العديد من املوؤمترات يف قارات العامل ال�صتة مبعدل موؤمتر واحد �صنويًا.	

• اإن�صاء املوؤمتر اجليولوجي الأردين عام 1982/1981، وهو الآن يف ن�صخته احلادية ع�صرة.	

األنشطة الجانبية:
• ع�صو موؤ�ص�س يف اجلمعية الأردنية لتاريخ العلوم منذ 1989.	

• الهتمام بتعريب العلوم من خالل جممع اللغة العربية الأردين وجممع النقابات املهنية.	

• ع�صو موؤ�ص�س يف اجلمعية الفلكية الأردنية.	



193

 االسم: األستاذ يوسف حسني بّكار

مكان الوالدة وتاريخها: ج�صر املجامع، 1942/8/22.

املؤهالت العلمية:
�صتاذ النقد الأدبي بجامعة الريموك الأردنيرّة �صابًقا وجامعات اأردنيرّة وعربيرّة وخارجيرّة . 1

ُ
اأ

خرى. وع�صو جممع اللرّغة العربيرّة الأردين واملجمع العلمي الهندي – علي�رة.
ُ
اأ

)جامعة . 2 ودكتوراه  وماج�صتري   ،)1965 بغداد  )جامعة  العربيرّة  اللرّغة  يف  بكالوريو�س 

القاهرة 1969 و1972(، ودبلوم الدرا�صات الأدبيرّة واللغويرّة احلديثة )معهد البحوث 

رّ(. والدرا�صات العربيرّة – القاهرة 1969

الوظائف اإلداريـّة واألكاديميـّة: 
• نائب رئي�س جامعة الريموك لل�صوؤون الإداريرّة والأكادمييرّة، وعميد بحث علمي ودرا�صات 	

عليا، ومدير مركز، ورئي�س ق�صم، ورئي�س حترير جملة »اأبحاث الريموك«.

• جمالت 	 حترير  وهيئات  ال�صت�صارية،  والهيئات  الأدبيرّة،  الروابط  من  عدد  يف  ع�صو 

مناء اجلامعات.
ُ
مة، وجمال�س اأ علميرّة محكرّ

الجوائز: 
• جائزة الدولة التقديريرّة يف الآداب، وجائزة التفوق يف البحث العلمي، وجائزة التفوق 	

يف التدري�س.

• ال�صرية العلميرّة والتكرميات: 	

• ال�صرية العلميرّة يف اأربع مو�صوعات دوليرّة اأهمها:	

• مت يف عدد من املوؤ�ص�صات العلميرّة يف الداخل واخلارج.	 Who’s Who. وكررّ

التحكيم: 
ة  يف جوائز امللك في�صل العاملية، وموؤ�ص�صة البابطني، والطيرّب �صالح، وجوائز الدولة التقديريرّ

والت�صجيعيرّة )الأردن(، وجوائز �صومان وعرار وعي�صى الناعوري وغريها )الأردن(. وحتكيم 

بحوث لعدد من املجالت العربيرّة والأجنبيرّة، ونتاجات كثري من اأع�صاء هيئات التدري�س يف 

الداخل واخلارج للرتقية اإلى رتب اأعلى.

األعمال العلميـّـة:
• املقارن، 	 والأدب  واحلديث،  القدمي  والأدب  واحلديث،  القدمي  النقد  يف  كتاًبا   )63(

يتبع



194

والرتجمة، والتحقيق. منها: بناء الق�صيدة يف النقد القدمي يف �صوء النقد احلديث. اجتاهات 

نقديرّة. يف  درا�صة  اخليرّام:  لرباعيرّات  العربيرّة  الرتجمات  الهجري.  الثاين  القرن  الغزل يف 

قي. �صري امللوك )ترجمة(... الخ. دائرة املقارنة. العني الب�صرية – �صعر ربيعة الررّ

•  اأكرث من )70( بحًثا ومقاًل يف عدد من املجالت الأردنيرّة والعربيرّة والأجنبيرّة.	

• ُتْرِجَم عدد من اأعمايل اإلى اللرّغة الفار�صيرّة. وُكِتَب عني عدد من ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه 	

)درا�صات  ال�صنابل  – مثل: مالأى  والتكرمييرّة  النقديرّة  الكتب  وبع�س  واخل��ارج،  الأردن  يف 

ار. ار ونقد النقد، والكتابة على الكتابة: قراءات يف فكر الناقد يو�صف بكرّ مهداة(، ويو�صف بكرّ

• امل�صاركة يف اأكرث من )130( موؤمتًرا وندوة وملتقى يف الداخل والوطن العربي واخلارج.	

• الإ�صراف على اأكرث من )60( ر�صالة ماج�صتري ودكتوراه، ومناق�صة اأكرث من )75( ر�صالة 	

ماج�صتري ودكتوراه يف الأردن واخلارج.
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االسم : األستاذ سمري شريف صابر استيتية
steitiya@yahoo.com  الجنسية : اأردين/ البيد الألكرتوين

الشهادات العلمية: 
1. لي�صان�س يف اللغة العربية، من كلية دار العلوم يف جامعة القاهرة مع مرتبة ال�صرف .

2. ماج�صتري يف الرتبية بتقدير ممتاز، من اجلامعة الأردنية .

3. ماج�صتري يف العلوم اللغوية، من جامعة مي�صيغان.

4.  دكتوراه يف العلوم اللغوية، من جامعة مي�صيغان.

املناصب األكاديمية: 
• عميد كلية الآداب يف جامعة الريموك، من 1998 اإلى 2000.	

• عميد كلية الآداب يف جامعة فيالدلفيا، �صنة 2001.	

• مدير مركز النطق وال�صمع يف جامعة الريموك، من 2002 اإلى 2006.	

• م�صوؤول عن مناهج اللغة العربية يف الأردن، من 1975 اإلى 1980.	

البحوث والكتب العلمية: 
• �صدور نحو خم�صني بحثا يف جمالت علمية.	

• منازل الروؤية – منهج تكاملي يف قراءة الن�س. 	

• بع�س 	 يف  حاليا  �س  ويدررّ طبعتان،  منه  �صدرت   ، واملنهج  والوظيفة  – املجال  الل�صانيات 

اجلامعات العربية.

• اللغة و�صيكولوجية اخلطاب بني البالغة والر�صم ال�صاخر. وقد فاز بجائزة اأح�صن كتاب 	

يف الدرا�صات اللغوية مبنا�صبة ت�صمية عمان عا�صمة للثقافة العربية. 

• علم اللغة التعلمي، طبع عدة طبعات، ويدر�س حاليا يف بع�س اجلامعات العربية. 	

• علم الأ�صوات النحوي ، يقع الكتاب يف ثمامنائة و�صبعني �صفحة . 	

• ال�صرط وال�صتفهام يف الأ�صاليب العربية.	

• القراءات القراآنية بني العربية والأ�صوات اللغوية – منهج ل�صاين معا�صر.	

• امل�صكالت اللغوية يف الوظائف وامل�صطلح والزدواجية .	

• من 	 اأكرث  يف  الأول  اجلزء  منه  �صدر  الكرمي،  للقراآن  لغوي  تف�صري  وهو   ، القراآن  ريا�س 

ثمامنائة �صفحة ، يف تف�صري �صورتي الفاحتة والبقرة.

• اجلزء الأول من املعجم التاريخي للعربية، وهو خا�س بالكلمات التي تبداأ بهمزة اأ�صلية، 	

ويقع يف األف وثالثمائة �صفحة، وقد فرغت منه و�صرعت يف اجلزء الثاين من هذا املعجم.
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 االسم: األستاذ محمد إبراهيم حـُوَّر
مكان وتاريخ امليالد: ال�صوافري، 1946/5/5.

الشهادات العلمية: 
بكالوريو�س: جامعة بغداد 1968. ماج�صتري: جامعة بغداد 1972. دكتوراه: جامعة عني �صم�س 

.1977

التدريس:  جامعة ق�صنطينة: 1972 – 1976./جامعة قاريون�س: 1977 – 1979. /جامعة 
اجلامعة   /.1997  –  1994 البنات:  جامعة    /.1994  –  1979 الإمارات: 

الها�صمية: 1997 حتى الآن.

املهام:  نائب رئي�س جامعة الإ�صراء. عميد كلية الآداب: جامعة الإمارات. وكيل كلية الآداب: 
البنات،  الإم��ارات، وجامعة  العربية يف كل من جامعة  اللغة  ق�صم  رئي�س  الإم��ارات.  جامعة 

واجلامعة الها�صمية. ع�صو حترير ومحرر الأعالم يف املو�صوعة الفل�صطينية املي�صرة. رئي�س 

حترير جملة كلية الآداب: جامعة الإمارات.

الجوائز:  جائزة البابطني يف نقد ال�صعر. باري�س 2006.

اإلنتاج العلمي:
�أ- يف �لتاأليف:

درا�صات وبحوث يف الأدب العربي ونقده تربو على الثالثني، منها:

• القب�س على اجلمر: جتربة ال�صجن يف ال�صعر املعا�صر.	

• احلنني اإلى الوطن يف الأدب العربي حتى نهاية الع�صر الأموي.	

• النزعة الإن�صانية يف ال�صعر القدمي	

• الأم يف ال�صعر املعا�صر.	

• الهوية العربية يف ال�صعر املعا�صر: من وهم احلقيقة - اإلى حقيقة الوهم.	

• فل�صطني يف ال�صعر املعا�صر مبنطقة اخلليج العربي.	

• هكذا تاأمل املعري.	

ب-  يف �لتحقيق:

• حتقيق عدد من عيون الرتاث العربي، منها:	

• اأعجب العجب يف �صرح لمية العرب. للزمخ�صري.	

• جمهرة الإ�صالم ذات النرث والنظام. لل�صيزري.	

• ديوان �صفي الدين احللي.	
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االسم: األستاذ فتحي حسن ملكاوي
• دكتوراه يف الرتبية العلمية وفل�صفة العلوم من جامعة ولية مي�صجان الأمريكية )1984(، 	

ماج�صتري يف علم النف�س الرتبوي من اجلامعة الأردنية )1978(، دبلوم عاٍل يف تدري�س 

الكيمياء واجليولوجيا من  بكالوري�س يف  البيطانية )1972(،  ردينغ  العلوم من جامعة 

جامعة دم�صق )1966(.

• عمل يف وزارة الرتبية والتعليم الأردنية، يف التعليم واملناهج وتدريب املعلمني والإ�صراف 	

الرتبية  كلية  التدري�س اجلامعي يف  و 1978م. كما عمل يف  املدة بني 1966  الرتبوي يف 

واأ�صتاذًا  1996م،  و   1984 بني  امل��دة  يف  الأردن  يف  الريموك  جامعة  يف  ال�صريعة  وكلية 

زائرًا ومحا�صرًا يف جامعات يف بلدان عدة مبا فيها الوليات املتحدة الأمريكية، واململكة 

واإندوني�صيا،  وماليزيا،  وبنغالدي�س،  والهند،  والباك�صتان،  وفرن�صا،  واإ�صبانيا،  املتحدة، 

واملغرب، واجلزائر، وتون�س، وم�صر، وال�صودان، واليمن، ولبنان، واملالديف.

• عمل رئي�صًا اأو مقررًا اأو ع�صوًا يف تنظيم اأكرث من اأربعني موؤمترًا علميًا، يف كثري من بلدان 	

العامل، و�صارك باأوراق وبحوث علمية يف اأكرث من �صتني موؤمترًا  يف بلدان عدة.

• العلمية 	 الرتبية  تخ�ص�س  يف  واجلامعي  املدر�صي  التعليم  يف  كتابًا   25 تاأليف  يف  �صارك 

ومناهج البحث العلمي. ن�صر العديد من البحوث والدرا�صات يف جمالت علمية محكمة. 

• للفكر 	 الكال�صيكية  »الأ�ص�س  كتاب  الأخ��رية:  ال�صنوات اخلم�س  التي �صدرت يف  كتبه  من 

 »Classical foundation of Islamic Educational Thought الرتبوي الإ�صالمي

بال�صرتاك مع الدكتور براديل كوك، و�صدر عن دار ن�صر جامعة برينغام يونغ يف ولية يوتا 

الأمريكية، عام 2010. وكتاب »منهجية التكامل املعريف: اأ�صا�صيات يف املنهجية الإ�صالمية 

 »Epistemological Integration: Essentials of Islamic Methodology
بالإجنليزية.  و2014  بالعربية،   2012 عام  الإ�صالمي  للفكر  العاملي  املعهد  عن  و�صدر 

اإ�صداراته  ومنظومة القيم العليا التوحيد والتزكية والعمران، �صدر عام 2013م. واآخر 

كتاب بعنوان: البناء الفكري: مفهومه، واأهميته، وخرائطه. �صدر يف يناير 2015م. وله 

ثالثة كتب حتت الطبع يف مو�صوع الرتاث الرتبوي الإ�صالمي، وكتاب يف الفكر الرتبوي 

الإ�صالمي.

• جملة 	 لتحرير  ورئي�صًا  الإ�صالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  يف  اإقليميًا  مديرًا  حاليًا  يعمل 

اإ�صالمية املعرفة )ف�صلية عاملية محكمة(.
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- االسم: األستاذ سمري محمود الدروبي

مكان الوالدة :  اأبو علندا – عمان، 1955م.

املؤهالت العلمية:
 الثانوية العامة �صنة 1973م، برتتيب الرابع على محافظة العا�صمة.. 1

بكالوريو�س اللغة العربية واآدابها من اجلامعة الأردنية، 1977م.. 2

ماج�صتري يف اللغة العربية واآدابها من اجلامعة الأردنية، 1983م.. 3

دكتوراه يف الآداب من جامعة مان�ص�صرت يف بريطانيا، 1988م.. 4

معلم يف املدار�س الثانوية يف الأردن، 1977- 1981م.. 5

اأ�صتاذ م�صاعد يف جامعة موؤتة، 1988- 1994م.. 6

اأ�صتاذ م�صارك يف جامعة موؤتة وجامعة اآل البيت، 1995- 1999م.. 7

8 . -1999 املكرمة،  مبكة  القرى  اأم  وجامعة  الها�صمية  واجلامعة  موؤتة  جامعة  يف  اأ�صتاذ   

2016م.

ع�صو هيئة حترير يف جملة موؤتة للبحوث والدرا�صات وجملة جممع اللغة العربية الأردين.. 9

رئي�س ق�صم اللغة العربية واآدابها بجامعة موؤتة، 1994- 1996م.. 10

موؤ�ص�س ورئي�س هيئة حترير املجلة الأردنية يف اللغة العربية واآدابها، 2004- 2012م.. 11

حائز على جائزة الدولة التقديرية يف الآداب �صنة 2009م.. 12

ع�صو عامل يف جممع اللغة العربية الأردين منذ 2006م. . 13

14 . -2010 التاريخي(،  للمعجم  العلمية  )اللجنة  العربية  املجامع  احتاد  يف  الأردن  ممثل 

2012م.

 ن�صر اأكرث من خم�صني بحثًا وكتابًا يف املجالت العلمية املحكمة يف الأردن وتون�س واملغرب . 15

وال�صعودية ولندن وغريها.

اأ�صرف على اأكرث من مئة ر�صالة ماج�صتري ودكتوراه يف اجلامعات الأردنية والعربية، اأو . 16

�صارك يف مناق�صتها.

�صارك يف اأكرث من 120 جلنة اأكادميية واإدارية وقانونية يف الأردن والبالد العربية منذ . 17

1988 حتى 2016م.

�صارك يف اأكرث من ثالثني ندوة وموؤمترًا علميًا يف مختلف اأرجاء العامل.. 18
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من كتبه املطبوعة:
•  »�صرح مقامات ال�صيوطي )جملدان( طبع يف موؤ�ص�صة الر�صالة يف بريوت 1989م، ويف الهيئة 	

امل�صرية العامة للكتاب 2007م.

• »الرتجمة والتعريب بني الع�صرين العبا�صي واململوكي«، مركز امللك في�صل للبحوث والدرا�صات 	

الإ�صالمية، الريا�س 2008م. 

• »التعريف بامل�صطلح ال�صريف« )قانون املرا�صالت يف ديوان الإن�صاء اململوكي( )جملدان عربي 	

واإجنليزي( طبع يف جامعة موؤتة 1992م.

• »الفالحة الأندل�صية« درا�صة وحتقيق )بال�صرتاك( طبع يف جممع اللغة العربية الأردين،	

)7 جمدات( 2012م.

• اأ�صرف على )اأو ناق�س( اأكرث من مئة ر�صالة ماج�صتري ودكتوراه يف اجلامعات الأردنية والعربية.	

• رئي�س اأو ع�صو اأكرث من 120 جلنة اأكادميية واإدارية وقانونية يف الأردن والبالد العربية منذ 	

1988 حتى 2016م.

•  �صارك يف اأكرث من ثالثني ندوة وموؤمترًا علميًا يف مختلف اأرجاء العامل.	
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السم: األستاذ جعفر عبابنة

مكان الوالدة وتاريخها: �صال- اإربد، 1944م.

املؤهالت العلمية:
�صهادة الثانوية العامة، برتتيب الأول على اململكة، 1963م.. 1

بكالوريو�س اللغة العربية واآدابها بتقدير ممتاز من اجلامعة الأردنية، 1967م.. 2

املاج�صتري، بتقدير ممتاز من جامعة القاهرة، 1970م.. 3

الدكتوراه، من جامعة يوتا الأمريكية، 1978م.. 4

الوظائف اإلدارية واألكاديمية:
• مدير مركز اللغات، اجلامعة الأردنية، 1992- 1994م.	

• رئي�س ق�صم اللغة العربية، اجلامعة الأردنية، 2009 حتى 2012م.	

• ع�صو هيئة تدري�س يف ق�صم اللغة العربية باجلامعة الأردنية، 1978- 2014م.	

• ة داخل الأردن وخارجه.	 ع�صو هيئة تدري�س يف جامعات عدرّ

األنشطة العلمية واألكاديمية اآلتية:
• الإ�صراف على ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه وال�صرتاك يف مناق�صتها.	

• تقومي الأبحاث وامل�صروعات الأكادميية.	

• تقدمي امل�صورة العلمية جلهات حكومية وجامعات ر�صمية واأهلية.	

• ال�صرتاك يف املوا�صم الثقافية واملوؤمترات والندوات واللقاءات العلمية املت�صلة باللغة 	

العربية وق�صاياها.

• اأو 	 الأردنية،  والتعليم  الرتبية  ول��وزارة  اجلامعات،  لبع�س  التدري�صية  املناهج  و�صع 

الإ�صراف على و�صعها.

من األعمال العلمية املنشورة:
• مكانة اخلليل بن اأحمد يف النحو العربي، دار الفكر، عمان، 1984م.	

• نظرة يف بع�س الأوزان ال�صرفية، جملة اللغة العربية الأردين، العدد 21-22، 1983م.	
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• يف حقيقة الإدغام، جملة اأبحاث الريموك )�صل�صلة الآداب واللغويات( املجلد 3، العدد 2، 	

1985م.

• البناء ال�صريف للغتني العربية وال�صواحلية- درا�صة تقابلية، املجلة العربية للدرا�صات اللغوية، 	

املجلد 4، العدد1، 1985م.

• ال�صنة 	 الأهلية(،  الزرقاء  )جامعة  الآف��اق  جملة  واحلا�صوب،  العربي  ال�صرف  م�صكالت 

الرابعة، العدد العا�صر، 2003م.

• التقاء ال�صاكنني بني احلقيقة والوهم، جملة جممع اللغة العربية الأردين، العدد66، 2004م.	

• الإن�صانية 	 وا�صتفعل، جملة درا�صات )العلوم  اأفعل  املعلرّ من �صيغتي  الأجوف  الفعل  م�صادر 

والجتماعية(، املجلد 42، امللحق1، 2015م.
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االسم: األستاذ عودة أبو عودة

تاريخ امليالد: 1940/6/2.

الجنسية: اأردين.

املؤهالت العلمية:
لي�صان�س يف اللغة العربية والعلوم الإ�صالمية، من كلية دار العلوم بالقاهرة.. 1

ماج�صتري يف علم اللغة والدرا�صات ال�صامية من كلية دار العلوم بتقدير ممتاز، 1982.. 2

ماج�صتري يف املناهج واأ�صول التدري�س من اجلامعة الأردنية، 1986.. 3

دكتوراه يف اللغة العربية )النحو واللغة( من اجلامعة الأردنية، عام 1988.. 4

الوظائف واملهام الرسمية:
• التدري�س يف مرحلة التعليم العام ملدة 12 عامًا.	

• موظف يف مديرية املناهج يف وزارة الرتبية والتعليم ع�صوًا للغة العربية ملدة ع�صر �صنوات.	

• التدري�س يف اجلامعات الأردنية.	

• الزرقاء 	 عامًا،   11 الأهلية  عمان  جامعة  الأردنية:  اجلامعات  يف  العربية  اللغة  تدري�س 

الأهلية 7 �صنوات، ال�صرق الأو�صط �صنتني. عدا التدري�س الإ�صايف يف اجلامعة الأردنية 

وجامعة الريموك.

التأليف يف مجال الرتبية والتعليم:
• تاأليف 29 كتابًا يف مختلف فروع اللغة العربية، ولعدد من ال�صفوف.	

• �صياغة مناهج التدري�س وخطط اأ�صاليب التدري�س والتقومي يف ع�صرة كتيبات مقررة.	

الخربات العملية الجامعيـّة:
• مناق�صة ما يزيد على اأربعني ر�صالة ماج�صتري، وما يزيد على ثالثني ر�صالة دكتوراه يف 	

اجلامعات الأردنية العامة واخلا�صة.

• اأ�صرفت على حوايل ع�صرين ر�صالة يف املاج�صتري والدكتوراه يف جامعة العلوم الإ�صالمية 	

العامليرّة، وجامعة عمان العربية.
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البحوث العلمية املحكمة:
• تقدمي �صبعة بحوث وكتابًا واحدًا للرتقية اإلى درجة اأ�صتاذ م�صارك.	

• تقدمي ثالثة ع�صر بحثًا من�صورًا محكمًا، وكتابًا واحدًا للرتقية اإلى درجة اأ�صتاذ.	

عضوية املجامع واملؤسسات العلميـّة والثقافية:
• ع�صو جممع اللغة العربية الأردين.	

• رئي�س مكتب رابطة الأدب الإ�صالمي يف الأردن ملدة دورتني مدتهما �صت �صنوات.	

• م�صاعد رئي�س التحرير ملجلة البلقاء )محكمة( يف جامعة عمان الأهلية.	

• رئي�س التحرير ملجلة الآفاق يف جامعة الزرقاء الأهلية.	

عضوية اللجان وكتابة املقاالت:
• ع�صو يف العديد من اللجان الثقافية والعلمية.	

• كتابة ع�صرات من املقالت الثقافية يف ال�صحف الأردنية واملجالت العلمية.	
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7-1 امللحق رقم )1(

القانون الحالي للمجمع رقم )19( لسنة 2015
وقانون حماية اللغة العربية رقم )35( لسنة 2015

7-المالحق
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املادة 1:
العربية الأردين  اللغة  القانون )قانون جممع  ي�صمى هذا 

ل�صنة 2015(، ويعمل به من تاريخ ن�صره يف اجلريدة الر�صمية.

املادة 2:
هذا  يف  وردت  حيثما  التالية  والعبارات  للكلمات  يكون   

القانون املعاين املخ�ص�صة لها اأدناه ما مل تدل القرينة على 

غري ذلك:

املجمع                        جممع اللغة العربية الأردين   

                          املن�صاأ مبقت�صى اأحكام هذا القانون

الرئي�س                      رئي�س املجمع

املجل�س                       جمل�س املجمع

املكتب التنفيذي         ملكتب التنفيذي للمجمع

الأمني العام               اأمني عام املجمع

القانون الحالي للمجمع

نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني ملك �ململكة �لأردنية �لها�صمية

مبقت�صي �ملادة )31( من �لد�صتور وبناء على ما قرره جمل�صا �لأعيان و�لنو�ب،

ن�صادق على �لقانون �لآتي، وناأمر باإ�صد�ره و�إ�صافته �إلى قو�نني �لدولة:

وب�صدور قانون رقم )19( ل�صنة 2015، قانون معدل لقانون جممع �للغة �لعربية �لأردين بتاريخ 2015/5/17، �أ�صبح 

قانون جممع �للغة �لعربية �لأردين يقر�أ على �لوجه �لآتي:

املادة 3:
العربية  اللغة  )جم��م��ع  ي�صمى  جممع  اململكة  يف  ين�صاأ   اأ. 

مايل  وبا�صتقالل  اعتبارية  ب�صخ�صية  يتمتع  الأردين(، 

وغري  املنقولة  الأم��وال  متلك  ال�صفة  بهذه  وله  واإداري، 

الالزمة  القانونية  الت�صرفات  بجميع  والقيام  املنقولة، 

الهبات  وقبول  العقود  اإبرام  اأهدافه مبا يف ذلك  لتحقيق 

والتبعات، وله حق التقا�صي، وينوب عنه يف الإجراءات 

لهذه  يوكله  محام  اأي  اأو  املدين  العام  املحامي  الق�صائية 

الغاية.

ب. يرتبط املجمع برئي�س الوزراء.

ج. يكون مقر املجمع يف العا�صمة.

املادة 4:
يهدف �ملجمع �إلى حتقيق ما يلي:

احلفاظ على �صالمة اللغة العربية، والعمل على اأن تواكب   اأ. 
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متطلبات الآداب والعلوم والفنون احلديثة. 

ب. النهو�س باللغة العربية ملواكبة متطلبات جمتمع املعرفة.

ج. و�صع معاجم م�صطلحات العلوم والآداب والفنون، وال�صعي 

اإلى توحيد امل�صطلحات بالتعاون مع املوؤ�ص�صات الرتبوية 

والعلمية واللغوية والثقافية داخل اململكة  وخارجها.

اإحياء الرتاث الع�ربي والإ�صالمي. د. 

املادة 5:
يتولى �ملجمع يف �صبيل حتقيق �أهد�فه ما يلي:

اإجراء الدرا�صات والبحوث املتعلقة باللغة العربية.  اأ. 

العربية  اللغة  يف  والن�صر  وال��رتج��م��ة  التاأليف  ت�صجيع   ب. 

وق�صاياها.

واإق��ام��ة  وخ��ارج��ه��ا،  اململكة  يف  اللغوية  امل��وؤمت��رات   ج.  عقد 

املوا�صم والندوات الثقافية.

اللغة  يف  توحيدها  يتم  التي  اجلديدة  امل�صطلحات  ن�ص�ر   د. 

اأجهزة  على  وتعميمها  الإعالم،  و�صائل  مبختلف  العربية 

الدولة.

ت�صمى  واإلكرتونيًا  ورقيًا  محكمة  دوري��ة  جملة  اإ���ص��دار   ه���.  

جملة جممع اللغة العربية الأردين، واأيرّ جملة متخ�ص�صة 

اأخرى.

و. التعاون مع اجلامعات واملوؤ�ص�صات العلمية والرتبوية داخل 

وتوثيق  معها،  علمية  رواب��ط  واإقامة  وخارجها،  اململكة 

العربية  ال��ب��الد  يف  واللغوية  العلمية  باملجامع  ال�صلة 

والإ�صالمية والأجنبية.

املادة 6:
يتاألف �ملجمع من:

 اأ.  اأع�صاء عاملني ل يتجاوز عددهم ثالثني ع�صوًا.

اأع�صاء موؤازرين. ب. 

اأع�صاء �صرف.  ج. 

املادة 7:
اأ- ي�صرتط يف الع�صو العامل اأن يكون:

1- اأردين اجلن�صية.

2- ل يقل عمره عن اأربعني �صنة.

اأو  بال�صرف  مخلة  بجنحة  اأو  بجناية  محكوم  غري   -3

بالأخالق العامة.

4- ممن قدموا خدمات متميزة يف الدرا�صات العربية يف 

الآداب والعلوم والفنون.

ال�����ص��روط  ف��ي��ه  ت��ت��واف��ر  اأن  امل�����وؤازر  الع�صو  يف  ي�����ص��رتط   ب. 

املن�صو�س عليها يف الفقرة )اأ( من هذه املادة با�صتثناء 

البند )1( منها.

يكون ممن قدموا خدمات  اأن  ال�صرف  ي�صرتط يف ع�صو   ج. 

جليلة للدرا�صات باللغة العربية.

املادة 8:

اأ- ينتخب اأع�صاء املجل�س الع�صو العامل بالت�صويت ال�صري 

تزكية خطية من  بناًء على  للع�صوية،  املر�صحني  من بني 

ول  العلمية،  وموؤهالته  �صريته  تت�صمن  عاملني  ع�صوين 

اإذا  اإل  قانونية  النتخاب  فيها  التي يجري  تكون اجلل�صة 

ويكون  املجل�س،  اأع�صاء  من  الأقل  على  الثلثان  ح�صرها 

اأ�صوات  اأغلبية  على  ح�صل  اإذا  قانونيًا  املر�صح  انتخاب 

اأع�صاء املجل�س احلا�صرين.

ب. ينتخب الع�صو املوؤازر بالطريقة ذاتها املن�صو�س عليها يف 

الفقرة )اأ( من هذه املادة، على اأن تكون التزكية اخلطية 
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هذا  اأحكام  نفاذ  عند  القائم  واملجل�س  الرئي�س  ي�صتمر 

القانون يف ممار�صة مهامه و�صالحياته.

املادة 10:

اأ- ينتخب املجل�س من بني الأع�صاء العاملني، وبح�صور ما ل 

اأربع �صنوات  يقل عن ثلثي الأع�صاء، رئي�صًا للمجمع ملدة 

و�صائر  راتبه  املجل�س  ويحدد  واحدة،  ملرة  للتجديد  قابلة 

حقوقه املالية الأخرى مبوافقة رئي�س الوزراء.

ب- يعتب فائزًا مبن�صب الرئي�س املر�صح الذي يح�صل على 

اأغلبية اأ�صوات الأع�صاء العاملني احلا�صرين.

يقوم  للرئي�س  نائبًا  اأع�صائه  بني  من  املجل�س  ينتخب  ج- 

مقامه عند غيابه، بالطريقة التي ينتخب فيها الرئي�س، 

ملدة اأربع �صنوات قابلة للتجديد ملرة واحدة.

د- يتولى الرئي�س املهام وال�صالحيات الآتية:-

هذا  مبقت�صى  اإليه  املخولة  ال�صالحيات  ممار�صة    -1

القانون، والأنظمة ال�صادرة مبوجبه.

والإداري���ة  العلمية  املجمع  اأع��م��ال  على  الإ���ص��راف    -2

واملالية.

3-  دعوة املجل�س واملكتب التنفيذي اإلى الجتماع، ورئا�صة 

اجلل�صات، وتنفيذ ما ي�صدر عنها من قرارات.

املادة 11: 

�صهر،  كل  الأق��ل  على  مرة  عاديًا  اجتماعًا  املجل�س  يعقد  اأ- 

اأغلبية  عن  يقل  ل  ما  بح�صور  قانونيًا  اجتماعه  ويكون 

اأع�صائه  اأ���ص��وات  باأغلبية  ق��رارات��ه  ويتخذ  اأع�صائه، 

اجلانب  يرجح  الأ�صوات  ت�صاوي  حال  ويف  احلا�صرين، 

الذي �صوت معه الرئي�س.

طلب  على  بناًء  للمجل�س،  خا�س  اجتماع  عقد  يجوز    ب-  

من ع�صو عامل واحد على الأقل.

تن�صيب  بناًء على  الرئي�س  بقرار من  ال�صرف  يعني ع�صو   ج. 

املكتب التنفيذي. 

املادة 9:

اأ- يكون للمجمع جمل�س يتاألف من جميع الأع�صاء العاملني، 

ويتولى املهام وال�صالحيات الآتية:-

وو�صائل  املجمع  ب��اأه��داف  يتعلق  م��ا  ك��ل  يف  النظر    -1

حتقيقها.

انتخاب اأع�صاء املجل�س العاملني واملوؤازرين والرئي�س   -2

واأع�صاء املكتب التنفيذي.

وتوحيد  العربية  باللغة  املتعلقة  ال��ق��رارات  تعميم   -3

احلكومية،  وال��دوائ��ر  ال���وزارات،  على  امل�صطلحات 

العامة،  واملوؤ�ص�صات  العامة،  الر�صمية  واملوؤ�ص�صات 

واملوؤ�ص�صات الأهلية، وموؤ�ص�صات القطاع اخلا�س.

الأجنبية  الت�صميات  محل  العربية  الت�صميات  اإحالل   -4

ال�صائعة يف املجتمع.

املوافقة على م�صروع املوازنة ال�صنوية للمجمع لإقراره   -5

ح�صب الأ�صول.

مناق�صة التقرير ال�صنوي عن اأعمال املجمع واإقراره.  -6

يف  الأف��راد  اأو  العلمية  الهيئات  تعر�صه  فيما  النظر   -7

اململكة اأو خارجها على املجمع، مما يت�صل باأغرا�صه.

تاأليف جلان دائمة اأو موؤقتة من اأع�صائه ومن غريهم   -8

من اخلباء، مل�صاعدته على القيام باأعماله، بناء على 

تن�صيب املكتب التنفيذي.

القانون،  اأحكام هذا  تناط مبقت�صى  اأخرى  اأي مهام   -9

والأنظمة ال�صادرة مبقت�صاه.

القانون،  ه��ذا  من   )10( امل��ادة  يف  ورد  ما  مراعاة  مع   ب.  
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املادة 15:
على  بناء  ال��وزراء  جمل�س  من  بقرار  العام  الأم��ني  يعني 

تن�صيب الرئي�س.

املادة 16:

اأعمال املجل�س، مبا يف  اأن ي�صهم يف  العامل  الع�صو  اأ - على 

ذلك ح�صور اجتماعاته واجتماعات اللجان التي ي�صرتك 

يف ع�صويتها.

ب- للع�صو املوؤازر اأن يح�صر اجتماعات املجل�س، واأن ي�صرتك 

يف مداولته وبحوثه، دون اأن يكون له حق الت�صويت على 

قراراته.

املادة 17:
من  بييقيير�ر  �ملجمع  يف  ع�صويته  �لعامل  �لع�صو  يفقد   

�ملجل�ص، يف �أي من �حلالت �لآتية:

اأ- اإذا فقد اأي �صرط من �صروط الع�صوية.

ب- اإذا مل يعد قادرًا على امل�صاركة يف اأعمال املجمع لأ�صباب 

�صحية.

ج- اإذا قبلت ا�صتقالته.

اأو خم�صة  اإذا تغيب عن ح�صور ثالثة اجتماعات متتالية  د- 

يقبله  ع��ذر  دون  ال�صنة،  خ��الل  متتالية  غري  اجتماعات 

املجل�س.

املادة 18:
وبح�صور  الرئي�س  برئا�صة  �صنويًا،  موؤمترًا  املجمع  يعقد   

يرى  ومن  ال�صرف  واأع�صاء  وامل��وؤازري��ن  العاملني  الأع�صاء 

وباأوجه  باملجمع  املتعلقة  ال�صوؤون  لبحث  دع��وت��ه،  الرئي�س 

ن�صاطه.

خطي يقدمه ما ل يقل عن ع�صرة من الأع�صاء العاملني، 

ملناق�صة ق�صية تتعلق مبهام املجمع واأهدافه.

ال�صرف  واأع�����ص��اء  امل��وؤازري��ن  الأع�����ص��اء  دع��وة  للرئي�س  ج- 

حل�صور الجتماع العادي للمجل�س.

املادة 12:
يتولى اإدارة املجمع والإ�صراف على اأعماله مكتب تنفيذي، 

اأع�صاء  وث��الث��ة  الرئي�س  نائب  وع�صوية  الرئي�س  برئا�صة 

للتجديد  قابلة  �صنوات  ثالث  ملدة  املجل�س  ينتخبهم  عاملني 

ملرة واحدة.

املادة 13: 
 يتولى �ملكتب �لتنفيذي �ملهام  و�ل�صالحيات �لآتية:-

اإدارة �صوؤون املجمع العلمية والإدارية واملالية، والإ�صراف   اأ. 

على اأوجه ن�صاطه.

اإعداد م�صروع املوازنة ال�صنوية للمجمع والتقرير ال�صنوي   ب. 

عن اأعماله واأوجه ن�صاطه، ورفعهما اإلى  املجل�س.

لعمل  الالزمة  والتعليمات  الأنظمة  م�صروعات  اإع��داد  ج- 

املجمع.

د- الإ�صراف على انتخابات املجل�س.

املادة 14:
نائبه  اأو  الرئي�س،  من  بدعوة  التنفيذي  املكتب  يجتمع   

عند غيابه، مرتني على الأقل يف ال�صهر وكلما دعت احلاجة، 

من  ثالثة  عن  يقل  ل  ما  بح�صور  قانونيًا  اجتماعه  ويكون 

ويتخذ  بينهم،  نائبه من  اأو  الرئي�س  يكون  اأن  على  اأع�صائه، 

قراراته باأغلبيه اأ�صوات اأع�صائه.



املادة 214:22
القانون،  ه��ذا  من   )23( امل��ادة  يف  ورد  ما  م��راع��اة  مع 

املدنية  اخل��دم��ة  نظام  م��ن  ك��ل  اأح��ك��ام  املجمع  على  تطبق 

احلكومية  الأ�صغال  ونظام  امل��ايل  والنظام  ال��ل��وازم  ونظام 

والدوائر  الوزارات  بها لدى  املعمول  وال�صفر  النتقال  ونظام 

احلكومية، ولهذه الغاية ميار�س الرئي�س �صالحيات )الوزير( 

�صالحيات  العام(  )الأم��ني  وميار�س  املخت�س(،  )الوزير  و 

)الأمني العام( املن�صو�س عليها يف تلك الأنظمة.

املادة 23:
اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  ال��وزراء  جمل�س  ي�صدر 

هذا القانون.

املادة 24:
 يلغى قانون جممع اللغة العربية الأردين رقم )40( ل�صنة 

.1976

املادة 25:
هذا  اأح��ك��ام  بتنفيذ  مكلفون  وال���وزراء  ال���وزراء  رئي�س    

القانون.

املادة 19:

تبداأ ال�صنة املالية للمجمع يف اليوم الأول من �صهر كانون    اأ- 

الثاين من ال�صنة، وتنتهي يف اليوم احلادي والثالثني من 

�صهر كانون الأول من ال�صنة ذاتها.

 ب- تتكون املوارد املالية للمجمع مما يلي:

1.  املبلغ الذي يخ�ص�س له يف املوازنة العامة للدولة.

2.  ريع مبيعات جمالت ومن�صورات املجمع.

اأخرى  اأم��وال  واأي  والهبات  والتبعات  امل�صاعدات    .3

اإذا  عليها  الوزراء  موافقة جمل�س  �صريطة  اإليه،  ترد 

كانت من م�صدر غري اأردين.

اأي ر�صم اأو بدل يتاأتى له مبوجب الت�صريعات النافذة.  .4

ريع ا�صتثمار اأموال املجمع.  .5

تخ�صع ح�صابات املجمع لتدقيق ديوان املحا�صبة. ج. 

املادة 20:
بها  تتمتع  التي  والت�صهيالت  بالإعفاءات  املجمع  يتمتع   

الوزارات والدوائر احلكومية.

املادة 21:

واللجان  املجل�س  اج��ت��م��اع��ات  ح�صور  م��ك��اف��اآت  حت��دد  اأ- 

جمل�س  من  بقرار  بهم،  ال�صتعانة  تتم  الذين  واخل��باء 

الوزراء، بناًء على تن�صيب الرئي�س.

ب- حتدد املكافاآت واجلوائز والأجور وجميُع احلقوق املالية 

الأخرى التي يرتتب على املجمع دفعها، يف �صبيل حتقيق 

دفعها  و���ص��روُط  و�صالحياته،  مبهامه  والقيام  اأه��داف��ه 

ومقداُرها، بتعليمات ي�صدرها املجل�س.
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املادة 1:
ل�صنة  العربية  اللغة  حماية  )قانون  القانون  هذا  ي�صمى 

يف  ن�صره  ت��اري��خ  م��ن  ي��وم��ًا  �صتني  بعد  ب��ه  ويعمل  2015م(، 

اجلريدة الر�صمية.

املادة 2:
هذا  يف  وردت  حيثما  الآت��ي��ة،  والعبارات  للكلمات  يكون 

القانون، املعاين املخ�ص�صة لها اأدناه، ما مل تدل القرينة على 

غري ذلك:

املجمع: جممع اللغة العربية الأردين.

ولفظًا،  تدوينًا  املتقنة  ال�صليمة  العربية  اللغة  العربية:  اللغة 

واخلالية من الأخطاء النحوية واللغوية.

املادة 3:

اأ-  تلتزم الوزارات والدوائر احلكومية واملوؤ�ص�صات الر�صمية 

قانون حماية اللغة العربية رقم )35( لسنة 2015 

نحن عبد�هلل �لثاين �بن �حل�صني 

ملك �ململكة �لأردنية �لها�صمية

مبقت�صي �ملادة )31( من �لد�صتييور 

وبناء على ما قرره جمل�صييا �لأعيان و�لنو�ب

ن�صادق على �لقانون �لآتي ونيياأمر باإ�صد�ره و�إ�صافته �إلى قو�نني �لدولة

العامة واملوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة والبلديات والنقابات 

واجلمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات املجتمع املدين 

وال�صركات با�صتخدام اللغة العربية يف ن�صاطها الر�صمي، 

و�صجالتها  ومعامالتها  ووثائقها  ت�صمياتها  ذلك  وي�صمل 

والتفاقيات  وامل��ع��اه��دات  وال��ع��ق��ود  وال��وث��ائ��ق  وق��ي��وده��ا 

ال�صادرة  والكتب  فيها،  طرفًا  تكون  التي  وال��ع��ط��اءات 

والبيانات  اأ�صعارها  ولوائح  وقوائمها  ومن�صوراتها  عنها 

واملعلومات املتعلقة بامل�صنوعات واملنتجات الأردنية، مبا 

من  برتخي�س  اململكة  يف  ت�صنع  التي  املنتجات  ذلك  يف 

اأو  �صركة  لأي  الداخلية  العمل  واأنظمة  اأجنبية  �صركات 

موؤ�ص�صة اأو هيئة ر�صمية اأو اأهلية اأو خا�صة اأو عقود العمل 

واأدلة  والأنظمة  القوانني  مبوجب  ال�صادرة  والتعليمات 

مرئية  اإعالنات  واأي  بها  والعمليات اخلا�صة  الإج��راءات 

اأو اأي من�صورات  اأو مقروءة موجهة للجمهور  اأو م�صموعة 

دعائية وغري دعائية واأي حمالت اإعالمية.

ب -  يف حال ا�صتخدام اجلهات املن�صو�س عليها يف الفقرة 

)اأ( من هذه املادة لغة اأجنبية، فعليها اأن ترفق بها ترجمة 

اإلى اللغة العربية.
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املادة 4:

يجب �أن يكون باللغة �لعربية: 

اأو  العام  الطريق  على  يثبت  اأو  ين�صر  اأو  يبث  اإع��الن  اأيرّ  اأ- 

اأن ت�صاف  اأو و�صائِط نقٍل عام، ويجوز  اأيرّ مكاٍن عام  يف 

ترجمة له بلغة اأجنبية، على اأن تكون اللغة العربية اأكب 

حجمًا واأبرز مكانًا.

العربية  بغري  الناطقة  وامل�صنفات  الأف���الم  ترجمة  ب- 

املرخ�س عر�صها يف اململكة، �صوتًا اأو كتابًة.

املادة 5:
�أ-  تكتب باللغة �لعربية:

القانون  هذا  باأحكام  امل�صمولة  املوؤ�ص�صات  اأ�صماء  لفتات   -1

وعنوان قرطا�صيتها.

2-  اأوراق النقد وامل�صكوكات والطوابع وامليداليات الأردنية.

ال�صهادات وامل�صدقات العلمية.  -3

بلغة  يقابلها  ما  العربية  الكتابة  اإل��ى  ت�صاف  اأن  يجوز  ب- 

واأبرز  حجمًا  اأكب  العربية  اللغة  تكون  اأن  على  اأجنبية، 

مكانًا. 

املادة 6:

ت�صمى باأ�صماء عربية �صليمة: 

ال�صوارع والأحياء وال�صاحات العامة وغريها من املواقع،  اأ- 

وت�صتثنى من ذلك اأ�صماء الأعالم غري العربية.

والعلمية  وال�صناعية  وامل��ال��ي��ة  ال��ت��ج��اري��ة  ب-امل��وؤ���ص�����ص��ات 

والجتماعية واخلدمية والرتفيه وال�صياحة، وغريها من 

املوؤ�ص�صات العامة واخلا�صة والأهلية.

املادة 7:
القانون  ه��ذا  باأحكام  امل�صمولة  اجل��ه��ات  جميع  تلتزم 

بامل�صطلحات العلمية والفنية التي يعتمدها املجمع.

املادة 8:

هيئة  واأع�صاء  العام،  التعليم  مراحل  املعلمون يف  يلتزم  اأ-  

اللغة العربية يف  التعليم العايل، با�صتخدام  التدري�س يف 

التدري�س. 

بها،  البحوث  وتن�صر  العلمي،  البحث  لغة  العربية  اللغة  ب- 

الباحث  يقدم  اأن  ب�صرط  اأجنبية،  بلغات  الن�صر  ويجوز 

للجهات  للفائدة  تعميمًا  العربية؛  باللغة  للبحث  ترجمة 

ذات العالقة.

امل��ادة  ه��ذه  م��ن  )ب(  و  )اأ(  الفقرتني  اأح��ك��ام  ت�صري  ج- 

وال��ن��دوات  امل��وؤمت��رات  يف  واملناق�صني،  املتحدثني  على 

والجتماعات التي تعقد يف اململكة.

املادة 9:
اأجنبية،  وب�صائع  �صلعًا  ت�صتورد  التي  للموؤ�ص�صات  يجوز 

عربية،  ترجمة  اإليها  ت�صاف  اأن  على  اأجنبية  لغة  ا�صتخدام 

لأحكام  وفقًا  امل�صجلة  التجارية  العالمة  ذلك  من  وت�صتثنى 

قانون العالمات التجارية. 

املادة 10:

اأ-  ل يعني معلم يف التعليم العام، اأو ع�صو هيئة تدري�س يف 

اأو محرر يف اأي موؤ�ص�صة  اأو معدرّ  اأو مذيع  التعليم العايل، 

اإعالمية، اإل اإذا اجتاز امتحان الكفاية يف اللغة العربية، 

غري  من  املعلمون  المتحان  ه��ذا  اجتياز  من  وي�صتثنى 

اأجنبية  اأو الذين يدر�صون بلغة  الناطقني باللغة العربية، 
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الرتبية  وزارة  مبوافقة  تعليمية  موؤ�ص�صة  اأي  وت�صتقدمهم 

العلمي، ح�صب  العايل والبحث  التعليم  اأو وزارة  والتعليم 

يف  والعاملون  اأجنبية،  بلغة  للتدري�س  احل��ال،  مقت�صى 

الأق�صام الأجنبية يف و�صائل الإعالم.

اللغة  الكفاية يف  بامتحان  املتعلقة  الأم��ور  ب-  حتدد جميع 

مبقت�صى  ت�صتوفى،  التي  الر�صوم  ذلك  يف  مبا  العربية، 

نظام ي�صدر لهذه الغاية.

املادة 11:
ُت�صاغ جميع ت�صريعات الدولة باللغة العربية.

املادة 12:

اأ- اللغة العربية هي لغة املحادثات واملفاو�صات واملذكرات   

وامل��را���ص��الت والت��ف��اق��ي��ات وامل��ع��اه��دات ال��ت��ي ت��ت��م مع 

والهيئات  واملنظمات  واملوؤ�ص�صات  الأخ���رى  احلكومات 

الجتماعات  يف  تلقى  التي  اخلطاب  لغة  وهي  الدولية، 

الدولية واملوؤمترات الر�صمية، ما اأمكن ذلك.

وامل��ع��اه��دات  ال��ع��ق��ود  كتابة  يف  العربية  اللغة  تعتمد  ب- 

والتفاقيات التي تعقد بني اململكة الأردنية الها�صمية وبني 

الأردنية،  غري  اجلن�صية  ذات  وال�صركات  الأخ��رى  الدول 

اللغة املعتمدة لدى الطرف  اإلى  مرفقًا باأي منها ترجمة 

القانونية  القوة  لل�صيغتني  تكون  احلالة  هذه  ويف  الآخر، 

نف�صها.    

املادة 13:
واخلا�صة،  الر�صمية  العايل  التعليم  موؤ�ص�صات  تلتزم   

ودرجاتها  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  على  التعليمية  واملوؤ�ص�صات 

بالتدري�س باللغة العربية يف جميع العلوم واملعارف، با�صتثناء 

العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم  الرتبية  وزارة  ت��ق��رره  م��ا 

والبحث العلمي بهذا اخل�صو�س.

املادة 14:
اللغة  �صيادة  على  بالعمل  كافة  الدولة  موؤ�ص�صات  تلتزم 

العربية وتعزيز دورها، يف املجالت القت�صادية والجتماعية 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين، ويف الأن�صطة العلمية والثقافية.

املادة 15:
 يعاقب كل من يخالف اأحكام هذا القانون، اأو الأنظمة اأو 

التعليمات ال�صادرة مبوجبه، بغرامة ل تقل عن األف دينار ول 

تزيد على ثالثة اآلف دينار.

املادة 16:
ووزارة  العربية  اللغة  جممع  م��ن  ك��ل  م��ن  جلنة  ت�صكل 

التعليم العايل والبحث  ال�صناعة والتجارة والتموين ووزارة 

اأن  على  الإع���الم،  وهيئة  والتعليم  الرتبية  ووزارة  العلمي 

هذا  لأح��ك��ام  املخالفة  املوؤ�ص�صات  اأو���ص��اع  بتوفيق  تخت�س 

القانون وفقًا لأحكامه، خالل مدة ل تزيد على �صنة واحدة 

من تاريخ نفاذه.

املادة 17:
اأحكام  لتنفيذ  الالزمة  الأنظمة  ال��وزراء  جمل�س  ي�صدر   

هذا القانون.

املادة 18:
هذا  اأح��ك��ام  بتنفيذ  مكلفون  وال����وزراء  ال����وزراء  رئي�س 

القانون. 
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7-2 امللحق رقم )2(

هيئة تحرير املجلة ولجان املجمع
الدائمة واملؤقتة
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هيئة تحرير املجلة لعام 2016

 األستاذ الدكتور محمـّد عدنان البخيت
استيتية ســمــري  ــور  ــت ــدك ال  األســتــاذ 
ــد حــور ــم ــح ـــور م ـــت ـــدك  األســــتــــاذ ال

ّــل ـــاذ الـــدكـــتـــور ســعــيــد الــتـــ ـــت  األس
فرحان أحمد  إسحق  الدكتور   األستاذ 
نصري عبداملجيد  الــدكــتــور  ــاذ  ــت  األس

الدكتــــور مـحمـــــــد سليمــــــان السعـــــودي، األمني العــام للمجمـــــع

       التحـريـر:                       

نيييييييييييييييييييييييييييادر رزق

عذر�ء يا�صجني

عبد�هلل حيافظ

  اإلخراج  الفني:

غ�صان �أبو عليا
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أ- لجنة األصول:
�لأ�صتاذ �صعيد �لتل. 1

�لأ�صتاذ �صمري ��صتيتية . 2

�لأ�صتاذ جعفر عبابنة، مقرر�ً. 3

�لأ�صتاذ �صمري �لدروبي. 4

�لأ�صتاذ عودة �أبو عودة. 5

• �أمينة �صر �للجنة: عذر�ء يا�صجني.	

ب-  لجنة التأليف والرتجمة والنشر:
�لأ�صتاذ �إ�صحق فرحان، مقرر�ً. 1

�لأ�صتاذ �إبر�هيم بدر�ن. 2

�لأ�صتاذ محمد حمد�ن. 3

�لأ�صتاذ �أحمد �صيخ �ل�صروجية. 4

�لأ�صتاذة �صرى فايز �صبع �لعي�ص. 5

�لأ�صتاذ عبد�لقادر عابد. 6

• �أمني �صر �للجنة: محمد عربيات.	

ج-  لجنة تحقيق الرتاث:
�لأ�صتاذ ب�صار عو�د، مقرر�ً. 1

�لأ�صتاذ محمد عدنان �لبخيت. 2

لجان املجمع الدائمة للعامني 2016- 2017م

�لأ�صتاذ عبد �جلليل عبد �ملهدي . 3

�لأ�صتاذ يو�صف بكار. 4

�لأ�صتاذ �صمري �لدروبي. 5

• �أمينة �صر �للجنة: منى �ل�صي�صاين.	

د-  لجنة الندوات واملحاضرات واإلعالم:
�لأ�صتاذ عبد�للطيف عربيات، مقرر�ً. 1

�لأ�صتاذ �إ�صحق فرحان. 2

�لأ�صتاذ محمد حور. 3

�لأ�صتاذ فتحي ملكاوي. 4

�لأ�صتاذ عودة �أبو عودة. 5

• �أمني �صر �للجنة: عماد عو�ص.	

هـ- لجنة املعجمات واملعجم التاريخي:
�لأ�صتاذ همام غ�صيب . 1

�لأ�صتاذ ب�صار عو�د. 2

�لأ�صتاذ عبد�جلليل عبد�ملهدي، مقرر�ً. 3

�لأ�صتاذ عبد�حلميد �لفالح. 4

�لأ�صتاذ يو�صف بكار . 5

• �أمينة �صر �للجنة: جاودة �جلبور.	
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البيطري  والطب  األسنان،  وطب  البشري،  )الطب  الصحية  العلوم  مصطلحات  لجنة  و- 
والتمريض والصيدلة:

�لأ�صتاذ �أحمد �صيخ �ل�صروجية، مقرر�ً. 1

�لأ�صتاذ عيد دحيات. 2

�لأ�صتاذة �صرى فايز �صبع �لعي�ص. 3

�لأ�صتاذ �صمري ��صتيتية. 4

• �أمينة �صر �للجنة: �صفاء ��صعيد.	

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

 �لأ�صتاذ عبد�ملجيد ن�صري. 1

 �لأ�صتاذ همام غ�صيب. 2

�لأ�صتاذ �إبر�هيم بدر�ن. 3

�لأ�صتاذ عبد�للطيف عربيات. 4

�لأ�صتاذ محمد حمد�ن، مقرر�ً. 5

 �لأ�صتاذ عبد�لقادر عابد. 6

 �لأ�صتاذ فتحي ملكاوي. 7

 �لأ�صتاذ جعفر عبابنة. 8

• �أمني �صر �للجنة: عبد�هلل حافظ.	

ح- لجنة مصطلحات العلوم اإلنسانية )الفلسفة، وعلم النفس، وعلم االجتماع والرتبية...(:
�لأ�صتاذ �صعيد �لتل. 1

�لأ�صتاذ عيد دحيات، مقرر�ً. 2

�لأ�صتاذ عبد�حلميد �لفالح. 3

�لأ�صتاذ فتحي ملكاوي . 4

�لأ�صتاذ محمد حور. 5

• �أمينة �صر �للجنة: مها �أبو زينة.	

لجان املجمع الدائمة للعامني 2016- 2017م
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أ- لجنة صندوق االستثمار:
 �لأ�صتاذ �إ�صحق �أحمد فرحان. 1

 �لأ�صتاذ �إبر�هيم بدر�ن. 2

 �لأ�صتاذ محمد �أحمد حمد�ن، مقرر�ً. 3

 �لأ�صتاذ محمد عدنان �لبخيت. 4

 �لأ�صتاذ عبد�حلميد علي �لفالح. 5

•   �أمينة �صر �للجنة: مها �أبو زينة.	

ب- لجنة اللغة العربية والعلوم )لالحتفال باليوم العاملي للغة العربية(:
�لأ�صتاذ عبد�ملجيد ن�صري، مقرر�ً. 1

�لأ�صتاذ همام غ�صيب. 2

�لأ�صتاذ �إبر�هيم بدر�ن. 3

�لأ�صتاذة �صرى �صبع �لعي�ص. 4

• �أمينة �صر �للجنة: عذر�ء يا�صجني.	

ج- اللجنة العليا لإلشراف على االحتفال بالذكرى األربعني:
�لأ�صتاذ خالد �لكركي، رئي�صاً. 1

�لأ�صتاذ �إ�صحق �أحمد فرحان. 2

�لأ�صتاذ عبد�ملجيد قا�صم ن�صري. 3

�لأ�صتاذ عبد�للطيف �صليمان عربيات. 4

�لأ�صتاذ محمد �أحمد حمد�ن. 5

�لأ�صتاذ عيد عبد�هلل دحيات. 6

�لأ�صتاذ محمد عدنان �لبخيت. 7

�لأ�صتاذ عبد�حلميد علي �لفالح. 8

�لأ�صتاذ �صمري �صريف ��صتيتية. 9

لجان املجمع املؤقتة لعام 2016م
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 �لأ�صتاذ جعفر نايف عبابنة. 10

 �لدكتور محمد �صليمان �ل�صعودي، �لأمني �لعام للمجمع. 11

• �أمني �صر �للجنة: عبد�هلل حافظ	

د-لجنة وضع الكتاب التذكاري يف مسرية املجمع ومنشوراته:
�لأ�صتاذ همام غ�صيب. 1

�لأ�صتاذ محمد �أحمد حمد�ن، مقرر�ً. 2

�لأ�صتاذ عبد�حلميد علي �لفالح. 3

�لأ�صتاذ جعفر نايف عبابنة. 4

�لأ�صتاذ عودة �أبو عودة. 5

�لدكتور محمد �ل�صعودي، �لأمني �لعام للمجمع. 6

•  �أمينة �صر �للجنة: عذر�ء يا�صجني.	

هـ -لجنة وضع تصور لربامج إذاعة مجمع اللغة العربية األردني:
�لأ�صتاذ عبد�ملجيد ن�صري، مقرر�ً.. 1

�لأ�صتاذ �إبر�هيم بدر�ن. 2

�لأ�صتاذ محمد حّور. 3

�لأ�صتاذ جعفر عبابنة. 4

�لدكتور محمد �صليمان �ل�صعودي، �لأمني �لعام للمجمع.. 5

• �أمني �صر �للجنة: نادر رزق.	

لجان املجمع املؤقتة لعام 2016م
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7-3 امللحق رقم )3(
موظفو املجمع
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موظفو املجمع

اإنعام محمد �سليمان الدبا�س اأمان محمود ر�سيد طوالبة1.   .2 

محمد خالد علي الدبا�س مها اإبراهيم محمد عربيات 3.   .4 

محمود عبدالرزاق يو�سف الن�سور عماد محمد �سليم العنيزات5.   .6 

عادل اإ�سحق محمود محمد نادر مو�سى محمد رزق 7.   .8 

اإميان �سليمان �سحادة احلديدي غ�سان �سقر عو�س اأبو عليا 9.   .10 

محمد ها�سم محمد عربيات �سمر عارف اأحمد اأبو جامو�س 11.   .12 

ن�سال �سالح عبد القطي�سات لوؤي عاطف ماجد الفندي الزعبي 13.   .14 

عذراء عبداحلميد �سعيد يا�سجني خالد اأحمد عبدالكرمي الع�ساف 15.   .16 

�سفاء اإبراهيم ذيب اإ�سعيد هديل يعقوب محمد ناجي 17.   .18 

جاودة عايد �سامل اجلبور عبداهلل حافظ عامر عبداهلل 19.   .20 

فدوى عبدالهادي عبداهلل اأبو ف�سة ماجد عبداملجيد عبدالعزيز خلف21.   .22 

غادة محمود اأحمد القا�سم عماد عزت ح�سني عو�س 23.   .24 

وفاء م�سطفى �سعيد م�سلح حمزة اأحمد محمد اأبو حليمة 25.   .26 

مها عبدالوهاب اأبو زينة منى مريزا ال�سي�سياين 27.   .28 

محمد �سامل علي اخلراب�سة نا�سر محمد علي الكد�س 29.   .30 
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ر�صاد فالح عبد �ل�صكارنة حمدة محمد ح�صن �لد�صيت 31.   .32 

عاكف علي محمد �ل�صهاب مو�صى م�صطفى ح�صني حماد 33.   .34 

دعاء محمد علي �ل�صرقاوي ر�صا محمد �صالح �لوخيان 35.   .36 

وقد تويف من موظفي �ملجمع، وهم على ر�أ�ص عملهم �ملرحومون:

جميل �مل�صري محمد �لزبيدي 1.   .2 

�صبحي �ل�صاحلي محمد كد�ص 3.   .4 

محمد خري �صعيد �لفرج زويد مو�صى �لنجدي 5.   .6 

�صالح خري�صات  .7 
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233 7-4 امللحق رقم )4(
مسابقات املجمع وجوائزه 

لعام 2016



جائزة 234
مجمع اللغة العربية األردني
ألفضل كتاب مؤلَّف أو مرتجـَم

يخ�ص�ص �ملجمع جائزة �صنوية لأف�صل كتاب �صدرت طبعته �لأولى يف �لعام �لذي متنح فيه �جلائزة �أو 

�لعامني �ل�صابقني، يف حقول محددة تتعلق بطبيعة عمل �ملجمع و�هتماماته، حتقيقاً ملا ورد يف �ملادة )5( 

من قانون جممع �للغة �لعربية �لأردين �لتي تق�صي بت�صجيع �لتاأليف و�لرتجمة و�لن�صر يف �للغة �لعربية 

و�لرتجمة �إليها.

يعلن املجمع عن اجلائزة يف �صهر )اآذار/ مار�س( من كل عام، يف ال�صحف املحلية وعلى موقعه الإلكرتوين، 

العلمي وروؤ�صاء اجلامعات  والبحث  العايل  التعليم  والتعليم ووزارة  اإلى وزارة الرتبية  اإعالنًا عن اجلائزة  وير�صل 

الأردنية ووزارة الثقافة؛ لتعميمه على اجلهات ذات العالقة.

يكون اآخر موعد لت�صلم طلبات احل�صول على اجلائرة هو اليوم اخلام�س ع�صر من ال�صهر اأيار.

وتكون قيمة اجلائزة خم�صة اآلف دينار اأردين، متنح للموؤلف/املوؤلفني اأو للمرتجم/املرتجمني للكتاب الفائز.

• ي�صرتط اأن يكون املوؤلف/املرتجم املتقدم للجائزة اأردنيًا.	

• ي�صرتط اأن يكون الكتاب املر�صح للجائزة اأ�صياًل يف مو�صوعه، موؤلفًا باللغة العربية اأو مرتجمًا اإليها، واأن ل 	

يكون م�صى على ن�صره اأكرث من �صنتني، ومل يقدم لنيل جائزة علمية داخل الأردن اأو خارجه.

• يقدم موؤلف/ مرتجم الكتاب تعريفًا بكتابه، يت�صمن فكرة عن مو�صوع الكتاب ومكوناته، واأهدافه واأهميته 	

والإ�صافة العلمية التي حققها يف مو�صوعه. ويكون التعريف يف حدود األف كلمة )حوايل اأربع �صفحات(.

• والعنوان 	 واجلن�صية،  ومكانها،  ال��ولدة  تاريخ  تت�صمن  الذاتية،  �صريته  من  ن�صخة  املرتجم  املوؤلف/  يقدم 

البيدي احلايل، وعنوان ال�صكن، واأرقام الهواتف، والفاك�س، والبيد الإلكرتوين، والدرجات العلمية، مع 

عناوين الأطروحات اجلامعية، واخلبات العملية، وقائمة بالإنتاج العلمي.

• توزيع 	 يتم  الثانية  اأكرث، ويف احلالة  اأو  واحد  ترجمة  اأو  تاأليف  للجائزة من  املقدم  الكتاب  يكون  اأن  يجوز 

اجلائزة على الفائزين بالت�صاوي.
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�أوًل: يعلن جممع �للغة �لعربية �لأردين عن م�صابقة فن �خلط �لعربي وفق �ل�صروط �لآتية:

 اأن يلتزم املت�صابق/�ة يف اللوحة املقدمة بن�صو�س امل�صابقة.. 1

اأنواع اخلطوط التي يحق للمت�صابق/�ة امل�صاركة بها :الكويف، الثلث، الديواين، الن�صخ، الفار�صي.. 2

اأن ل تقل �صن امل�صارك/�ة عن ثماين ع�صرة �صنة.. 3

ورقم . 4 والعنوان  ال�صم  تت�صمن  للم�صارك/�ة  موجزة  ذاتية  ب�صرية  مرفقة  اإطار  بدون  امل�صاركات  تر�صل 

الهاتف اإلى عنوان املجمع.

األ يقل عر�س العمل املقدم عن )35( �صم ول يزيد طوله على )100( �صم.. 5

الألوان . 6 اختيار  حرية  وللم�صارك/�ة  عليها،  املتعارف  والأحبار  اخلط  اأقالم  با�صتعمال  اللوحة  تكتب  اأن 

والأوراق كما له حرية توزيع الن�س مبا ينا�صب عمله واملقا�س امل�صار اإليه.

ي�صمح لكل م�صارك/�ِة التقدم بلوحة واحدة فقط، وي�صمح بو�صع التوقيع عليها.. 7

الأعمال امل�صاركة تكون حقًا للمجمع ول يجوز املطالبة بها. . 8

يبداأ ت�صلم الأعمال امل�صاركة بدءًا من 2016/3/15 اإلى 2016/5/15.. 9

ثانياً: ن�صو�ص �مل�صابقة: �إحدى �لآيات �لقر�آنية �لآتية مع �للتز�م بالر�صم �لعثماين:

َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(،  ْنَزْلَناُه ُقْر�آناً َعَرِبّياً لَّ
َ
اآ �أ )�قر�أ با�صِم َربَِّك �لذي َخلق(، )ن  و�لَقلِم وما َي�صُطرون(، )�إِنَّ

ِ ِمن َويِلٍّ َوَل 
َّ

ْهَو�َءُهم َبْعَد َما َجاآَءَك ِمَن �ْلِعْلِم َما َلَك ِمَن هلل
َ
َبْعَت �أ نَزْلَناُه ُحْكماً َعَرِبّياً َوَلِئِن �ذتَّ

َ
)َوَكذِلَك �أ

َقْوٍم َيْعلَُموَن(، )�إِنَّا  لَْت �آَياُتُه ُقْر�آناً َعَرِبّياً لِّ َعلَُّهْم َيتَُّقوَن(، )ِكَتاٌب ُف�صِّ َو�ٍق(، )ُقْر�آناً َعَرِبّياً َغرْيَ ِذي ِعَوٍج لَّ

ا ُيَعلُِّمُه َب�َصٌر لِّ�َصاُن �لَِّذي ُيْلِحُدوَن  َ نَُّهْم َيُقوُلوَن �إِمنَّ
َ
َعلَُّكْم َتْعِقُلوَن(، )َوَلَقْد َنْعلَُم �أ َجَعْلَناُه ُقْر�آناً َعَرِبّياً لَّ

ِبنٍي( ِبنٌي(، )ِبِل�َصاٍن َعَرِبيٍّ مُّ ْعَجِميٌّ َوَهَذ� ِل�َصاٌن َعَرِبيٌّ مُّ
َ
�إَِلْيِه �أ

ثالثاً: جو�ئز �مل�صابقة:

• �جلائزة �لأولى: 5000 دينار 	

• �جلائزة �لثانية: 4000 دينار	

• �جلائزة �لثالثة: 3000 دينار	

مسابقة مجمع اللغة العربية 
األردني لفن الخط العربي
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�أوًل: �صروط �مل�صابقة:

 �مل�صاركة لالأطفال من �صن 12 �إلى 15 عاماً.

 اأن تكون الأعمال املقدمة خا�صة بامل�صابقة وحديثة؛ فال تكون من�صورة، ول مقدمة لأية م�صابقة اأخرى.. 1

 اللتزام بتقدمي عمل واحد فقط يف اإحدى فئات امل�صابقة الأربع الآتية:. 2

 )الر�صم، اخلط العربي، الت�صميم احلا�صوبي، الق�صة الق�صرية(.

 اأن يعب العمل املقدم عن مو�صوع امل�صابقة ول يخرج عنه. . 3

ير�صل العمل امل�صارك ب�صورة اإلكرتونية، على اأن تكون الأعمال الفنية مبعر�س دقة ل يقل عن 400 بيك�صل . 4

jormajma@gmail.com:مع ا�صم �صاحب اللوحة ورقم الهاتف، على العنوان الآتي

 jormajma@outlook.com :اأو              

 يحتفظ امل�صرتك/�ة بفئات اجلائزة الفنية بالعمل الأ�صلي لتقدميه للمجمع عندما يطلب منه/منها ذلك.. 5

الأعمال الفائزة ت�صبح من حق املجمع ول يجوز املطالبة بها.. 6

 يبداأ ت�صلم الأعمال امل�صاركة بدءًا من 2016/3/15 اإلى 2016/5/15.. 7

ثانياً: جو�ئز �مل�صابقة:

  �صوف تعر�س الأعمال امل�صاركة على محكمني من ذوي الخت�صا�س، و�صيكون هناك خم�صة فائزين يف كل فئة 

من فئات امل�صابقة مينحون جوائز مالية على النحو الآتي:

• �جلائزة �لأولى: 500 دينار	

• �جلائزة �لثانية: 400 دينار	

• �جلائزة �لثالثة: 300 دينار	

• �جلائزة �لر�بعة: 200 دينار	

• �جلائزة �خلام�صة: 100 دينار	

مسابقة مجمع اللغة العربية األردني لألطفال
»أحب لغتي العربية«
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7-5 امللحق رقم )5(
املجمع يف الصحافة
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املقر القديم ملجمع اللغة العربية األردني

يف جبل الحسني
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يطلب هذ� �لكتاب من جممع �للغة �لعربية �لأردين على �لعنو�ن �لآتي:

�لأردن - عمان - �صارع �مللكة ر�نيا �لعبد�هلل - بناية رقم )284( 

)�ص.ب: 13268( عمان )11942( . 

�لت�صميم و�لإخر�ج �لفني:

 كفاح فا�صل �آل �صبيب


