
اأ�شدر مركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز الدويل خلدمة اللغة العربية الق�شم الأول من ك�شاف جملة املجمع 
امل�شري للأعداد من )1-107( فـي جزاأين، وها هو ي�شدر الق�شم الثاين فـي جزء ثالث م�شتقل، ي�شم بني دفتيه 
فهر�شة لواحد وع�شرين عدًدا من اأعداد املجلة من العدد )108-128( ، وهو اآخر ما �شدر من اأعداد املجلة حني 
طباعة هذا اجلزء، وبه ثلثمئة واإحدى وثمانون بطاقة )381(، وك�شافاتها، وبهذا اجلزء تكتمل – بف�شل اهلل 
تعاىل وتوفيقه- فهر�شة جميع اأعداد جملة جممع اللغة العربية امل�شري التي �شدرت عن املجمع حتى الآن، وهي 
األفان وثمامنئة وثلث و�شتون بطاقة )2863(  مائة وثمانية وع�شرون عدًدا، مت فهر�شتها فـي بطاقات عددها 

واأحد ع�شر ك�شاًفا.
 لقد راأينا كيف تقبلت الأو�شاط اللغوية والثقافية بقبوٍل ح�شٍن �شدوَر ك�شاف جملة املجمع امل�شري للأعداد 
من )1-107( عن املركز؛ فحر�شنا على �شرعة اإجناز فهر�شة ما تبقى من اأعداد املجمع، وازداد حر�شنا على 
ذلك، ب�شبب ما مل�شناه من حّث املركز وت�شجيعه لنا ممثل فـي امل�شوؤولني عنه على اإكمال العمل فـي اأ�شرع وقت، 
فوا�شلنا العمل ليل ونهاًرا، و�شمرنا عن �شاعد اجلد لُنخرج الق�شم الثاين من الك�شاف للأعداد املتبقية من جملة 

املجمع، لي�شاف اإىل الق�شم الأول ال�شادر فـي جزاأين اثنني.
ولقد اجتهدنا قدر امل�شتطاع فـي اإخراج العمل ب�شورة تليق بال�شرح العظيم �شاحب املجلة وهو جممع 
اللغة العربية امل�شري، وتليق كذلك بال�شرح الكبري الذي اأ�شرف على طباعة الك�شاف واإخراجه وهو مركز 

امللك عبد اهلل خلدمة اللغة العربية.

امل�ؤلفان
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ويكافئ مزيده،  ،ويدافع نقمه ،ا يوافي نعمهحمد ،الحمد هللا رب العالمين
والصالة والسالم على خير خلق اهللا وأفصح من نطق بالضاد محمد بن عبد اهللا 

  ..وعلى آله وصحبه، وبعد
فها هو ذا الجزء الثالث من كشاف مجلة مجمع اللغة العربية المصري يضم 

د المئة ا من أعداد المجلة من العدد الثامن بععدد لواحد وعشرينبين دفتيه فهرسة 
وهو آخر ما صدر من أعداد المجلة حين  ،إلى العدد الثامن والعشرين بعد المائة

وبهذا  وكشافاتها،، )٣٨١(ثالثمئة وإحدى وثمانون بطاقة طباعة هذا الجزء، وبه 
فهرسة جميع أعداد مجلة مجمع اللغة  -هبفضل اهللا تعالى وتوفيق –الجزء تكتمل 

مجمع حتى اآلن، وهي مائة وثمانية وعشرون العربية المصري التي صدرت عن ال
٢٨٦٣(ا، تم فهرستها في بطاقات عددها ألفان وثمانمئة وثالث وستون بطاقة عدد (

  .اوأحد عشر كشافً
نكون قد قدمنا للمكتبة العربية  - بفضل اهللا تعالى –وباكتمال هذه الفهرسة 

تاريخ المجمع،  ا كامال لمجلة مجمع اللغة العربية المصري ألول مرة فيكشافً
  .فهرسة المجالت المعنية باللغة العربية وآدابهافي مجال ألول مرة و

عن ) ١٠٧-١(وبمجرد صدور كشاف مجلة المجمع المصري لألعداد من 
، والذي طبع في مجلدين مركز الملك عبد اهللا بن عبد العزيز لخدمة اللغة العربية

حرصنا على سرعة إنجاز  بقبول حسن،ورأينا كيف تقبلته األوساط اللغوية والثقافية 
لمسناه من  بسبب مافهرسة ما تبقى من أعداد المجمع، وازداد حرصنا على ذلك، 

ممثال في المسؤولين عنه على إكمال العمل في أسرع وتشجيعه لنا  المركزحثّ 
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الجزء الثالث خرج د لنُوشمرنا عن ساعد الج ،اليال ونهار واصلنا العملفوقت، 
  .متبقية من مجلة المجمعلألعداد ال

 العظيمولقد اجتهدنا قدر المستطاع في إخراج العمل بصورة تليق بالصرح 
، وتليق كذلك بالصرح الكبير مجمع اللغة العربية المصريصاحب المجلة وهو 

مركز الملك عبد اهللا لخدمة اللغة وإخراجه وهو  ة الكشافالذي أشرف على طباع
  .العربية

وأستشهد هنا بما قاله يعتريها بعض النقص والخلل،  -غالبا–وأعمال البشر 
القاضي الفاضل أستاذ العلماء البلغاء عبد الرحيم البيساني وهو يعتذر إلي العماد 

؟ ع لي شيء وما أدري أوقع لك أم الإنه قد وق" :األصفهاني عن كالم استدركه عليه
إال قاَل في  م في يومه كتاباتَب أحدهنّي رأيتُ أنّه ما كَأوذلك  ،أخبرك به أنا وها

،هَأحسن لو غَد هذا لَكان رغُي،  هذا لكان مستَحسن، ولَو قُدي لَكان ذاك ديولَو ز
وهذا من أعظَمِ العبر، وهو دليٌل على استيالء  أفضل، ولو تُرِك ذاك لَكان أجمل،

  ."النّقْصِ على جملَة البشر
صلّيتُ بهارون الرشيد، : رحمه اهللا- لعربية الكسائي إذ يقول وهللا در إمام ا  

لعلَّهم " :فَأعجبتني قراءتي، فَغَلطتُ في آية ما أخطَأ فيها صبي قَط، أردتُ أن أقوَل
أخطأت، : فواهللا ما اجترأ هارون أن يقوَل لي: قال" لعلَّهم يرجعين" :فقلت" يرجِعون

قَد يعثُر ! أي لُغَة هذه؟ قُلتْ يا أمير المؤمنين! يا كسائي: قال لي ولكنّه لما سلَّمتُ
على  النُبالءأعالم افظُ الذهبي في سيرِ علّقَ الحولقد  .أما هذا فنعم: الجواد، فقال
ي ز فاِلم مهما عال كَعبه، وبرمن وعى عقلُه هذا الكالم علم أن الع" :االحكاية قاِئلً

يسلَم من أخطاء وزالت، ال تَقدح في علمه، وال تَحطُّ من قَدرِه، وال  العلم، إال أنّه ال
لى هذا السبيل حمدت ومن حمَل أخطاء أهِل العلم والفَضِل ع. تُنقص منزِلَتَه

  ."، وشُكر مسلَكُه، ووفّقَ للصوابطَريقَتُه
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، ونبهنا إليهمن أرشدنا إلى قصور في عملنا فجزى اهللا عنا خير الجزاء كل   
  .وهدانا إلى األصوب واألفضل واألحسن

لمركز الملك عبد اهللا بن عبد ونتوجه بخالص الشكر والتقدير وعظيم االمتنان   
 وطباعته الذي رعى هذا العمل وبذل جهدا منقطع النظير في سبيل إخراجه العزيز

الصرح العمالق الذي جعلته جهوده  وسرعة إتمامه، وليس هذا بغريب على هذا
ا لمسيرة اللغة العربية في هذا العصروإسهاماته قائد.  

ونسأل اهللا سبحانه العون والتوفيق لنا في مسيرتنا لخدمة اللغة العربية   
المحفوظة بأمر اهللا سبحانه، فمن تمام حفظه للقرآن الكريم سيحفظ لغة القرآن على 

  .لها من يحفظها وينشرها ويعتني بأمرها مر العصور واألزمان بأن يقيض
  .واهللا سبحانه الهادي إلى سواء السبيل
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الكشاف منت: أوال  
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  الثامن بعد المئةالعدد  
 عوربة اللسان وجاء من العولمة" .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٤٨٣: 

 ٥ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨.ع".المصطلح والمضمون
- ٦٧.  

، الجانب النطقي للغة :عولمة اللسان .العوربة والعولمة مبنى ومعنى :المحتويات
العوربة  .الجانب التقني، لجانب العقديا، الجانب القومي، للغة االجتماعيالجانب 
للسانية مطلب العرب في هذا العوربة ا، ةالقومي، العروبة، ستعراباال :اللسانية
  .التوصيات والمقترحات .عوربة اللسانيةمتطلبات ال، العصر

* * * 

 ن أحمد بن فارس ومنزلته في تاريخ المعجم يأبو الحس" .شاكر الفحام :٢٤٨٤
  .٨٦- ٧١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  –ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع".العربي

ن يأبو الحس .هتداء إلى فكرة تأليف المعجم العربيالالخليل بن أحمد وا :المحتويات
  .معجم مقاييس اللغة .معجم مجمل اللغة ،المولد والنشأة :سأحمد بن فار

* * *  

 المثقف  :أزمة المثقف العربي في عصر العولمة" .محمد إحسان النص :٢٤٨٥
  .١٠٠-٨٧ص صم ٢٠٠٦نوفمبر –ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع".العربي واآلخر

 ،ةالطاغي عصر العولمة ،عربي يعاني في عصرنا هذاإن المثقف ال :المحتويات 
 ،ويجد نفسه في متاهة اليدرى ما السبيل الى الخروج منها ،أزمة فكرية عنيفة

فقرأ شعرا تراثيا ، إذا التمس المتعة في قراءة الشعر ،وبواعث هذا الضياع متعددة
وإذا قرأ هذا الشعر الذي  ،يجري على نهج الخليل اتهموه بالتخلف عن ثقافة عصره

ياح لغته عن نزيقرأ لغموضه وا عن فهم ماز جسموه الشعر الحر أو قصيدة النثر ع
وإذا  .تتأتي إال من الفهم ألن المتعة ال، ي قراءتهفال يجد متعة ف ،اللغة األصلية
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رغب في الوقوف على االتجاهات النقدية المحدثة طالعته عشرات من االتجاهات 
ء النقاد وهؤال، مجمع عليه دىفليس في الساحة النقدية العربية مذهب نق، المتباينة

فكل يقرؤه وفق المذهب الذي ، يذهبون في تحليل النص األدبي مذاهب مختلفة
يضاف إلى هذا كله كابوس العولمة الذي يستهدف لغتنا وتراثنا وأدبنا ، ارتضاه
فما عساه يكون موقف المثقف العربي ، نه يحاول إلغاء هويتنا القوميةإبل ، وقيمنا

  من هذا الوباء؟

* * *  

 باب الواو  :العامي الفصيح في المعجم الوسيط" .مين علي السيدأ :٢٤٨٦
  .١٠٧-١٠١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر –ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع"..)١٠(
 .وجب .وثق .واتاه .وتر .وتد .وبش .الوبر .وبأ .وأوأ .وأم .وأد :المحتويات 

 .ود .وخم .وحوح .وحم .وحل .وحش .التوحيد .وحد .وجن .وجل .وجز .وجد
 .وزن .وزع الوز .ورم .ورق .ورط .ورد .ورث .ودى.االستيداع .ودع .المودود

 .وصف .وشى .وشوش .وشم .وشك .وشح .وسوس .وسن .وسع .وسط .وسخ
 .وعب .الوظيفة .وظف .وظب .واطن .وطن .وضع .وضح .وضأ .وصى .لوص

 .وفد .وفد .وغد .وعى .وعوع .وعك .وعظ .وعز .وعر .وعد .المأثور .وعث
 .وكز .وكر .وكب .وقى .الوقفة .فوق .وقع .وقر .وقد .وقت .ىوف .وفق .وفر

   .وهم .وهج .وهب .ومس ولي .ولول .ولد .وكن .وكل .وكس

* * *  

 باب الياء :العامي الفصيح في المعجم الوسيط" .أمين علي السيد :٢٤٨٧ 
  .١٠٨ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع" .)١١(
 .الياقوت .يفع .اليوسفي .يسر .اليد .يتم .يبس .يببه .يئس .الياردة :المحتويات 
   .اليمام .يم .يقن .ظقي
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* * *  

 ١٠٨ .ع ".ربية وتحديات العولمةالثقافة الع" .عبد العزيز المقالح :٢٤٨٨ .
 .١٣٠-١٠٩ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  .ه١٤٢٧رمضان 

ر السالب هل تستطيع ثقافة ما في الشرق أو الغرب أن تنجو من التأثي :المحتويات 
م التي تشكلها بل تدمير منظومة القي ة ومشروعها الشمولي الهادف إلى هزللعولم

هذه  سؤال تسعى ؟ووجودها، وبهوية الشع لى لحمايةالدروع األو الثقافات بوصفها
عليه مفهوم لما ينطوي ، رةبقدر كبير من القلق والحي ؛الورقة إلى االجابة عنه

على الرغم من تعدد المصادر المفسرة ، ن لبسومضمونها التطبيقي م، العولمة
 وماسال من حبر وما امتأل به الفضاء من كالم كثير يحذر وينذر ،والشارحة لها

  .وقليله يحبذ ويستجيب لها، منها

* * *  
  ر العولمةالثقافة العربية في عص" .عبد العزيز بن عثمان التويجري :٢٤٨٩". 
  .١٥٦- ١٣١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع

ا إزاء وموقفهة موقع الثقافة العربية في تيار العولم، ذا البحثتناول ه :المحتويات
ن العرب والمسلمين وحماة المثقفي والدور الذي يتوجب على، المتغيرات الدولية

 ،القيام به لتعزيز مكانتها ،اإلنسانية العربية واإلسالمية والمعتزين برسالتها الثقافة
 :الخطوات البحثية التاليةوسلك إلى ذلك  .ولنشر مبادئها ،مقوماتهاظ على وللحفا

توضيح مفهوم  ،تقييم الوضع الحالي للثقافة العربية ،التعريف بالثقافة العربية
آفاق مستقبل  رافاستش ،تحديد موقف الثقافة العربية من العولمة ،العولمة الثقافية

  .الثقافة العربية في عصر العولمة
 * **  
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 فتتاح في استقبال األستاذ الدكتور تمام حسان الكلمة ا" .شوقي ضيف :٩٠٢٤
نوفمبر  -ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".عمر واألستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا

  .١٦١ص  .م ٢٠٠٦
في استقبال  ،فتتاح لألستاذ الدكتور شوقي ضيف رئيس المجمعالكلمة ا :المحتويات

  .سان عمر واألستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشاكل من األستاذ الدكتور تمام ح

* * *  

 كلمة المجمع في استقبال األستاذ الدكتور تمام " .كمال محمد بشر :٩١٢٤
- ١٦٢ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".حسان عمر

١٧٠.  
حسان تمام  .انعدنة وعوربة تمام حسص المولد والنشأة :تمام حسان :المحتويات
تمام  .تمام حسان والعمادة .إنجلترا اث إلىتمام حسان واالبتع .لدرعميةوالمرحلة ا
ثار العلمية في الدرس اللغوي والثقافة العربية آلاإلنتاج الفكري وا .عارةالحسان وا

تمام حسان والمجتمعات العلمية والثقافية  .واإلسالمية لألستاذ الدكتور تمام حسان
تمام حسان في ميادين العمل  .ائز العلميةتمام حسان والجو .في العالم العربي
  .القومي والعالمي

* * *  

 كلمة األستاذ الدكتور تمام حسان في حفل استقباله للمرة " .تمام حسان :٩٢٢٤
 .١٧٧ – ١٧١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  –ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".الثانية

علي  األستاذ الدكتور .١٩٨٢-١٩٨٠العضوية األولى بالمجمع  :المحتويات
على الحديدي والعمل  .علي الحديدي والمشوار العلمي .المولد والنشأة :الحديدي
 .علي الحديدي والجائزة التقديرية .علي الحديدي والنشاط االجتماعي .المجمعي

  .نتاج الفكري والعلمي للدكتور علي الحديديإلا



 

  

١٥  
 

* * *  

 ألستاذ ستقبال ااكلمة المجتمع في " .عبد الحافظ حلمي محمد :٩٣٢٤
ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر - ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع".دكتورأحمد فؤاد باشاال

١٨٥-١٧٨.  
 أحمد فؤاد باشا.اد باشا وتقييم أعمال الحضارة اإلسالميةفؤ أحمد :المحتويات
أحمد فؤاد  .المولد والنشأة :أحمد فؤاد باشا .أحمد فؤاد باشا ودونالد هل. والهمداني

  .أحمد فؤاد باشا ونشاطه العلمي والثقافي .ديميباشا ومشواره العلمي واألكا

* * *  

 كلمة األستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا في حفل " :فؤاد باشا أحمد :٩٤٢٤
 .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".استقباله عضوا جديدا بالمجمع

 .١٩٣ – ١٨٦ص ص 

اللغة ة مية واألدبيأهداف المجمع ودوره في المجاالت اللغوية والعل :المحتويات 
اللغة العربية والقدرة على  .العربية كرافد أساسي من روافد النهضة الحضارية

تأثير اللغة  .والتعابير العلمية الجديدة ستيعاب المصطلحاتاالتوسع واالغتناء و
تعريب العلوم المعاصرة باعتباره أحد ضرورات  .العربية في اللغات الحية األخرى

المجامع العربية وتبني قضية .لتي تنشدها أمتنا العربية واإلسالميةالنهضة العلمية ا
أحمد مختار عمر  .أحمد مختار عمر وطريق التمييز واإلبداع .تعريب اللغة العلمية
  .والدراسات القرآنية

* * *  

 كلمة األفتتاح في استقبال األستاذ الدكتور علي " .ناصر الدين األسد :٩٥٢٤
 .١٩٧ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ."أحمد محمد بابكر



 

  

١٦  
 

لمة االفتتاح في استقبال األستاذ الدكتور علي أحمد محمد بابكر ك :المحتويات 
  .رئيس مجمع اللغة العربية بالخرطوم

* * *  

 كلمة المجمع في استقبال األستاذ الدكتور علي أحمد " .محمد الجوادي :٩٦٢٤
  .٢٠٥-١٩٨ص ص  .م٢٠٠٦وفمبر ن – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".بابكر

 .علي أحمد بابكر والحديث النبوي.لي أحمد بابكر والفقه اإلسالميع :المحتويات
بابكر بين أصول اللغة  .اربابكر شاع .علي أحمد بابكر والدراسات اإلسالمية

  .بابكر والمشوار العلمي واألكاديمي .وأصول الفقه

* * *  

 ستاذ الدكتور علي أحمد محمد بابكر في كلمة األ" .علي أحمد بابكر :٩٧٢٤
نوفمبر  -هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".ا بالمجمعا جديدوحفل استقباله عض

  .٢٠٩-٢٠٦ ص ص .م٢٠٠٦
رثاء األستاذ الدكتور عبداهللا  .الترحم على العالم الكبير شوقي ضيف :المحتويات 

ة بالقاهرة وتأبين مجمع اللغة العربي .عبداهللا الطيب وخدمة اللغة العربية .الطيب
  .الدكتور عبداهللا الطيب

* * *  

 تأبين األستاذ الدكتور شفيق بلبع( افتتاح جلسة" .شوقي ضيف :٩٨٢٤ (
 .م ٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".لألستاذ الدكتور شوقي ضيف

 .٢١٤-  ٢١٣ ص ص

لبع ب .ألستاذ الدكتور شفيق بلبع كعلم من علماء الصيدله بمصرا :المحتويات
  .مدرسة بلبع العلمية .مؤلفات بلبع العلمية .ومشواره العلمي



 

  

١٧  
 

* * * 

 ١٠٨ .ع" كلمة المجمع في تأبين الدكتور شفيق بلبع" .محمد الجوادي :٩٩٢٤ 
 .٢٣٠-٢١٥ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه ١٤٢٧رمضان 

 .بلبع وطريق المثالية والريادة .ثر بلبعآم .الجوادي وبلبع صداقة نادرة :المحتويات
بلبع ودور  .بلبع والبحث العلمي .مكانة بلبع العلمية على المستوى القومي والعالمي

بلبع والسياسات الجامعية بلبع ومشواره العلمي  .الكلمة في التعبير عن العلم
  .بلبع والجوائز العلمية .نتاج الفكري والعلمي للدكتور شفيق بلبعإلا .واألكاديمي

* * * 

 كلمة األسرة لألستاذ الدكتور أشرف بلبع نجل " .عأشرف شفيق بلب :٢٥٠٠
 -٢٣١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".الراحلالفقيد 
٢٣٢.  

 .ثر الفقيدآم .اتقديم شكر األسرة لمجمع اللغة العربية رئيسا وأعضاء :المحتويات
  .الفقيد كرمز من رموز الجدية والتفاني والمثابرة

* * *  

 تأبين األستاذ الدكتور عبد الرازق عبد (فتتاح جلسة ا" .يفشوقي ض :٢٥٠١
نوفمبر  -هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع .لألستاذ الدكتور شوقي ضيف) الفتاح

 .٢٣٦-٢٣٥ص ص  .م٢٠٠٦

مدرسة  .مشواره العلمي .المولد والنشأة :عبد الرازق عبد الفتاح :المحتويات 
مؤلفات الدكتور عبد  .العلمية انجازته .الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح العلمية

  .الرازق عبد الفتاح

* * *  



 

  

١٨  
 

 الدكتور عبد الرازق عبد (كلمة في وداع الفقيد " .كمال محمد بشر :٢٥٠٢
 - هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".لألستاذ الدكتور كمال بشر) الفتاح
 .٢٣٨- ٢٣٧ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر

  .ة حلوانالفقيد وجامع .ثقافة الفقيد .ثر الفقيدآم :المحتويات 

* * *  

 الدكتور عبد الرازق (كلمة المجمع في تأبين الراحل " .محمد الجوادي :٢٥٠٣
 -ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".للدكتور محمد الجوادي عبد الوهاب) عبد الفتاح

 .٢٦٢-٢٣٩ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر 

 .مالمح الفكر التعليمي للدكتور عبد الرازق عبد الفتاح .ثر الفقيدمآ :المحتويات 
عبد  .الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح وجامعة حلوان .عبد الرازق والنبوغ المجمعي

عبد الرازق  .عبد الرازق والعبقرية الهندسية .الرازق عبد الفتاح والمجمعية الرائدة
عبد  .عبد الرازق والبحث العلمي .عبد الرازق والتكنولوجيا .والفكر التعليمي
عبد الرازق والجوائز  .العلمي هنشاط .عمل النقابيالفقيد وال .الرازق واإلدارة

  .العلمية

* * *  

 األستاذ الدكتور عبد (كلمة أسرة " .محمود صدقي عبد الفتاح إبراهيم :٢٥٠٤
 .١٠٨ .ع ".لألستاذ الدكتور محمود صدقي عبد الفتاح إبراهيم) الرازق عبد الفتاح

 .٢٦٥-٢٣٦ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  - ه ١٤٢٧رمضان 

الدكتور عبد الرازق  .عبد الرازق عبد الفتاح ورحلة الكفاح الدكتور :ياتالمحتو 
  .بين معهد المطرية ورئاسة جامعة حلوان

* * *  



 

  

١٩  
 

 ن األستاذ الدكتور شوقي ضيف في تأبي(الفتتاح كلمة ا" .محمود حافظ :٢٥٠٥
 – ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".لألستاذ الدكتور محمود حافظ) رئيس المجمع

 .٢٧١-٢٦٩ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر 

 .مؤلفات شوقي ضيف .شوقي ضيف وجيل الصفوة والرواد والعمالقة :المحتويات 
  .ثر الفقيدآم

* * *  

 ن األستاذ الدكتور في تأبي(ستاذ الدكتور كمال بشر كلمة األ" .كمال بشر :٢٥٠٦
-٢٧٢ص ص . م٢٠٠٦نوفمبر – ه١٤٢٧رمضان . ١٠٨ .ع .")شوقي ضيف 

٢٧٤. 

شوقي ضيف .اما ومرشدضيف معل .ة ومنزلة شوقي ضيفمكان :المحتويات 
شوقي ضيف  .يةشوقي ضيف والدراسات اإلسالم .واألدب العربي وتاريخه

 .افة والمعرفة العربية واإلسالميةشوقي ضيف وعمادة الثق. واألعمال المجمعية
  .ثر الفقيدآم

* * *  

 ن األستاذ في تأبي(ذ الدكتور شاكر الفحام كلمة األستا" .شاكر الفحام :٢٥٠٧
ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  - ه١٤٢٧رمضان . ١٠٨ .ع ".)الدكتور شوقي ضيف

٢٧٧-٢٧٥. 

 .شوقي ضيف مؤلفات .شوقي ضيف والتراث العربي اللغوي واألدبي :المحتويات 
  .شوقي ضيف في الحياة األدبية

* * *  



 

  

٢٠  
 

 ن ي تأبيف(كتور عبد الكريم خليفة كلمة األستاذ الد" .عبد الكريم خليفة :٢٥٠٨
 .م٢٠٠٦نوفمبر  -ه ١٤٢٧رمضان . ١٠٨ .ع .")دكتور شوقي ضيف األستاذ ال
 .٢٨١-٢٧٨ص ص 

قي ضيف في أثر شو .شوقي ضيف وخدمة التراث العربي واإلسالمي :المحتويات 
  .مؤلفات شوقي ضيف .ثر الفقيدمآ .الجامعات األردنية

* * *  

 الحاج  دكتور عبد الرحمنكلمة األستاذ ال" .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٥٠٩
 - هـ١٤٢٧رمضان .١٠٨ .ع ".)ين األستاذ الدكتور شوقي ضيففي تأب(صالح 
 .٢٨٣-٢٨٢ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر 

شوقي ضيف والمدارس  .عطاء شوقي ضيف في مجال األدب واللغة :المحتويات 
   .شوقي ضيف واالهتمام بالتراث اللغوي .النحوية

* * *  

 شوقي  :ممدور المجمعيين في التقارب بين األ" .عبد الهادي التازي :٢٥١٠
-٢٨٤ص ص . م٢٠٠٦نوفمبر  - ه١٤٢٧رمضان . ١٠٨ .ع".ضيف نمودجا

٢٩١. 

شوقي ضيف  .اللغة العربية كلغة استراتيجية في العصر الحديث :المحتويات 
في  دور المجامع ومعها الجامعات .شوقي ضيف في المغرب .والتراث األندلسي
  .شوقي ضيف والثقافة المغربية .بين األمم والشعوبتلطيف األجواء 

 * * *  



 

  

٢١  
 

 ين األستاذ في تأب(األستاذ على رجب المدني كلمة " .على رجب المدني :٢٥١١
ص  .م ٢٠٠٦نوفمبر  - هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".)ضيف الدكتور شوقي

٢٩٢. 

كتور أبيات شعرية من نظم الكاتب في رثاء الد .العمالق شوقي ضيف :المحتويات 
  .شوقي ضيف

* * *  

  ن في تأبي(الدكتور يوسف عز الدين كلمة األستاذ " .يوسف عز الدين :٢٥١٢
ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  -هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".)ضيف الدكتور شوقي

٢٩٣. 

يوسف عز الدين والتلمذة على يد الدكتور شوقي  .محنة العراق :المحتويات 
  .عز الدينضيف واالستقبال المجمعي ليوسف  .ضيف

* * *  

 ر أحمد بن محمد كلمة األستاذ الدكتو" .أحمد بن محمد الضبيب :٢٥١٣
 -ه ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".)ن الدكتور شوقي ضيففي تأبي(الضبيب 

 .٢٩٥- ٢٩٤ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر

  .آثر الفقيدم .تلمذة الضبيب علي يد ضيف :المحتويات 

* * *  

 ن الدكتور في تأبي(ستاذ أحمد الخطيب ة األكلم" .أحمد شفيق الخطيب :٢٥١٤
  ٢٩٦ص  .م٢٠٠٦ نوفمبر - ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".)ي ضيفشوق

  .العظماء اليموتون .ثر الفقيدآم .مكانة شوقي ضيف :المحتويات 

* * *  



 

  

٢٢  
 

 ١٠٨ .ع ".)قصيدة(في رحيل شوقي ضيف " .محمود علي مكي :٢٥١٥. 
 .٢٩٨- ٢٩٧ص ص  .م٢٠٦بر نوفم -ه  ١٤٢٧رمضان 

  .بعض أبيات من الشعر كتبت على عجل من قصيدة غير كاملة :لمحتوياتا 

* * *  

 ١٠٨ .ع ".)قصيدة(وداعا يا نبض المجمع " .خالد محمد مصطفى :٢٥١٦. 
 .٣٠٠-٢٩٩ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  -هـ١٤٢٧رمضان 

مدير إدارة التحرير والشؤون  ،قصيدة لألستاذ خالد محمد مصطفى :المحتويات 
   .جمعالثقافية بالم

* * *  

 ع .")قصيدة (في ذمة اهللا شوقي ضيف " .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٥١٧. 
 .٣٠٢-٣٠١ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  - هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨

ين فقيد المجمع األستاذ بمناسبة تأب ،لقصيدة إلى المجمعقدمت هذه ا :المحتويات 
  .-رحمه اهللا  –الدكتور شوقي ضيف 

* * *  

 ن في تأبي(الدكتور سعد الهجرسي كلمة األستاذ " .رسيسعد الهج :٢٥١٨
ص  .م ٢٠٠٦نوفمبر  - هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".)الدكتور شوقي ضيف

 .٣٠٤- ٣٠٣ص 

النتاج الفكري للدكتور  .نتاج الفكري العربيإلالعناية األمريكية با :المحتويات 
الفكري  ضرورة العناية بالتراث .شوقي ضيف في الواليات المتحدة األمريكية

   .العربي

 * * *  



 

  

٢٣  
 

 ن الدكتور شوقي ضيففي تأبي(كلمة األسرة " .ي ضيفعاصم شوق :٢٥١٩(". 
 .٣٠٧- ٣٠٥ص ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  -هـ١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع

مؤلفات . شوقي ضيف والريادة .مكانة شوقي ضيف في الثقافة العربية :المحتويات 
شوقي  .سالميةإللعربية واشوقي ضيف فقيد األمة ا .ثر الفقيدآم .شوقي ضيف

  .شوقي ضيف األب .ضيف والعمل المجمعي

* * *  

 ن في تأبي(اذ الدكتور محمود حافظ كلمة الختام لألست" .محمود حافظ :٢٥٢٠
ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  - ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع .")الدكتور شوقي ضيف 

٣٠٨. 

وقي ضيف شيخ ين األستاذ الدكتور شكلمة رثاء في ختام حفل تأب :ياتالمحتو 
  .المجمعيين وعمالق األدب العربي

* * * 

 ص  .م٢٠٠٦نوفمبر  - ه١٤٢٧رمضان  .١٠٨ .ع ".مجمعيةأنباء " :٢٥٢١
 .٣١٥- ٣٠٩ص 

تجديد انتخاب  .انتخاب األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيسا للمجمع :المحتويات 
 :احلونأعضاء ر .ا بهيئة مكتب المجمعوالدكتور عبد الحافظ حلمي محمد عض

الدكتور عبد الرازق  ،الدكتور شفيق بلبع :وهم ،المجمع بفقد ثالثة من أعالمه زئر
سعد المجمع بانتخاب  :أعضاء جدد بالمجمع .الدكتور شوقي ضيف ،عبد الفتاح

األستاذ الدكتور  :وهم ،ومن مصر ،أعضاء عاملين جدد من علماء الوطن العربي
األستاذ الدكتور علي أحمد  ،بية السعوديةأحمد بن محمد الضبيب من المملكة العر

األستاذ  ،األستاذ الدكتور تمام حسان عمر من مصر ،محمد بابكر من السودان
كما سعد المجمع بإختيار األستاذ الدكتور علي  .الدكتور أحمد فؤاد باشا من مصر



 

  

٢٤  
 

خبير جديد بالمجمع .من الجماهيرية الليبية الًا مراسمصطفي المصراتي عضو. 
 .العيد الماسي للمجمع .جوائز التقدير والتكريم لألعضاء .ت المجمع الثقافيةصال

  .تجديد البنية األساسية لمقر المجمع

* * *  

  التاسع بعد المئةالعدد  
 فتتاحية لمؤتمر المجمع في الالجلسة ا(فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٥٢٢

ه ١٤٢٨ جمادى االول ١٠٩ .ع ".محمود حافظ للدكتور) دورته الثانية والسبعين
 .١٠- ٩ص ص  .٢٠٠٧مايو  -

كلمة افتتاحية ألقيت في مؤتمر الدورة الثانية والسبعين لمجمع اللغة  :المحتويات 
بية بحضور األستاذ الدكتور هاني رالمعجم التاريخى للغة الع موضوعه ،العربية
علماء والوزراء ومجموعة من ال ،وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ،هالل

  .ورؤساء المجامع اللغوية في الوطن العربي

* * *  
 فتتاحية في الجلسة اال(الدكتور هاني هالل كلمة األستاذ " .هاني هالل :٢٥٢٣

 ه١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".)ته الثانية والسبعينلمؤتمر المجمع في دور
 .١٣-١١ص ص  .م٢٠٠٧مايو  –
المؤتمر السنوي لمجمع اللغة العربية في دورته الثانية مواكبة فعاليات  :المحتويات 

الحاجة الي  .مكانة المجمع وأهميته ودوره .والسبعين الحتفال المجمع بعيده الماسي
مشكلة االزدواجية اللغوية  :جهود المجمع للمشاركة في عمليات التنمية والنهضة

لعالم بشكل ي يشهدها االطفرات العلمية الت .التي تعاني منها بعض الدول العربية
التشرذم الذي يشهده العمل في مجاالت  .الطفراتغير مسبوق ومواكبة هذه 

ؤها اللغة العربية والحالة الفريدة التي تتب .الترجمة والتعريب من بلد عربي إلى آخر
 ،ضخمة من المهتمين باللغة العربية وعلومها ادوبين اللغات الحية والتي تتطلب جه



 

  

٢٥  
 

 ،متميزة بصفة الحياة المستمرة التي تميزت بها طوال القرون الماضيةلتظل لغاتنا 
تكون في الوقت نفسه قريبة إلى قلوب وعقول ابنائها والسيما األجيال الجديدة التي و

لمعجم اختيار مشروع االمجمع و .درجت على التعامل مع منجزات العصر وتحدياته
  .عاملمؤتمره هذا ال ارالتاريخي للغة العربية محو

* * * 

 كلمة األستاذ فاروق شوشة األمين  :بين مؤتمرين" .فاروق شوشة :٢٥٢٤
-١٤ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -ه ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".العام للمجمع

٢٥. 
توصيات  .أعمال المؤتمر السابق والمجلس ولجانه وأوجه نشاطه :المحتويات 

المعجم التاريخى كمحور  .نمجلس المجمع ولجانه بين مؤتمري .المؤتمر السابق
عبر العديد من األبحاث التي تعرض وتناقش في جلسات  ،رئيسي لمؤتمر هذا العام

متضمنة شتى وجهات النظر  ،والمحاضرات العامة المتاح شهودها للجميع ،مغلقة
  .بالنسبة لهذا الموضوع

* * *  

 في ( كلمة السادة األعضاء من غير المصريين" .عبد الرحمن صالح :٢٥٢٥
 .١٠٩ .ع .")مع في دورته الثانية والسبعين فتتاحية لمؤتمر المجالالجلسة ا

 .٢٩-٢٦ص ص  .م٢٠٠٧مايو -ه ١٤٢٨جمادى األولى 

 .األفكار وترقيتها رلقاءات العلماء في المؤتمرات كسبب لتطوي :المحتويات 
رقية اللغة ت .علم العالج اآللي للغة .االتصال الشفاهي وتغلبه على االتصال الكتابي

دور المجامع  .من خالل المشاريع القومية الكبرى ن يتحقق إالأالعربية اليمكن 
  .اللغوية في التراث اللغوي العربي العلمي

* * *  
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 ١٠٩ .ع" حول المعجم التاريخي للغة العربية" .كمال محمد بشر :٢٥٢٦. 
 .٣٣-٣١ص ص  .م٢٠٠٧مايو  –ه١٤٢٨جمادى األولى 

ة ألقيت في الجلسة الثانية من جلسات مؤتمر المجمع في محاضر :المحتويات 
من مارس ٢٠والموافق  ه١٤٢٧من صفر سنة  ٢٠دورته الثانية والسبعين يوم 

محاولة صنع معجم تاريخي يحكي مسيرة  .أهمية اللغة العربية .م٢٠٠٦سنة) آذار(
اتحاد  .فيشر وبادرة اصدار المعجم التاريخي .اللغة العربية عبر الزمان والمكان

  .صدار المعجم التاريخياالمجامع اللغوية العلمية العربية والعمل على 

* * *  

 يرفد تاريخ اللغة العربية  :معجم نادر في الطب" .يوسف عز الدين :٢٥٢٧
 .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".ومسيرتها العلمية الحديثة

 .٤٣-٣٥ص ص 

أبو القاسم الزهراوى طليعة  .ربية اإلسالمية بالطبعناية الحضارة الع :المحتويات 
خ اللغة ضرورة دراسة كتب علماء العرب لمعرفة جذور تاري .جراحي العرب

مدرسة  .م١٨٣٩اوي وتأسيس مدرسة األلسن سنة الطهط .العربية العلمي وتطوره
اريخ اللغة العربية سالمية لمعرفة تإلستعانة بالحركة الهندية واالالطهطاوي وا

  .العربعة من الصور لآلآلت الجراحية عند مجمو .الحديثة

* * *  

 ع".يةمعجم المصطلحات النحوية والصرف" .عوض بن حمد القوزي :٢٥٢٨. 
  ٥٨-٤٥ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  ١٠٩

ألقي هذا البحث في الجلسة الثالثة من جلسات مؤتمر المجمع في  :المحتويات 
من  ٢١الموافق  ه١٤٢٧من صفر سنة  ٢١لسبعين يوم الثالثاء دورته الثانية وا

 حاولت هذه الورقة البحثية رسم الخطوط األولية لتتبع.م٢٠٠٦سنة ) ذارآ(مارس 
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وبيان األصل  ،في نشأته وتطوره حتى استقراره" المصطلح النحوي الصرفي"
خالفات في ضوء ال نه ومالم يستقرم قروالتعرف على ما است ،اللغوي لكل مصطلح

ثم هناك حقيقة علمية ينبغي  ،ثم الدراسات اللغوية المعمقة حديثا بعد ذلك ،المذهبية
تها في النحو التنبيه عليها وهي أن المصطلحات الصوتية التقل أهمية عن أخوا

 الختالف طبيعة ونظرا ،ة كبيرة بذلت في هذا المجالا علميوألن جهود ،والصرف
 ،ضوء الدراسات اللغوية الحديثة وتشعب هذا العلمي ف) النحوي والصرفي(البحثين 

صرفي دون الخوض في لذا فإن هذا البحث يتوجه إلى التخطيط لمصطلح نحوي 
وقد قطعوا فيها أشواطا ، فلتلك المصطلحات رجالها ،المصطلحات اللغوية األخرى
  .بعيدة من الدرس والتمحيص

* * *  

 ية في المعجم التاريخي وتحديات التجربة اإلنجليز" .عبده الراجحي :٢٥٢٩
ص ص  .م٢٠٠٧مايو  - هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".العنصر البشري

٦٢- ٥٩. 

يعد المعجم التاريخي لإلنجليزية ملحمة علمية وقومية تكاد تبلغ في  :المحتويات 
معجم  :وربا غير معجمين كبيرينألم يكن في  .بعض جوانبها مبلغ األساطير

كاديمية الفرنسية الذي صدر معجم اال ،م١٦١٢الذي ظهر  كاديمية كروسكاأ
بعد خمس وخمسين سنة من العمل في تحريره وثمانية عشر عاما في  م١٦٩٤

ومن  ،إال يكون لهم معجم جامعنجليز يشعرون بغصة هائلة إلوكان ا .المراجعة
ن تصال بأحد اللغوياللى اإهم الذين بادروا أن بعض الناشرين اإلنجليز الالفت 

 ينجليزي حقيقإإصدار اول معجم أخذ على عاتقه الذي صامويل جونسون  ،الكبار
  .م١٧٥٥وذلك سنة  ،رب من عشر سنواتبعدما يق

* * *  



 

  

٢٨  
 

 في  شبه معجم تاريخي :ةأساس البالغ" .محمد محمد بنشريفة :٢٥٣٠
  .٧٢-٦٣ص ص  .م٢٠٠٧مايو  – ه١٤٢٨جمادى األولى  ١٠٩ .ع ."عصره

ذا البحث قراءة سريعة في معجم متميز أثنى عليه القدماء يعتبر ه :المحتويات
كابن منظور والشيخ مرتضى  هبه األدباء والمعجميون الذين جاؤا بعد عوأنتف

 كتاب" الذي وصفه في المقدمة بأنه ابن خلدون ن أمتدح أساس البالغةمالزبيدى وم
لمرحوم أمين الخولي وفي التقديم النفيس الذي كتبه األستاذ الكبير ا ".شريف الفائدة

للطبعة السادسة من أساس البالغة تعريف بقيمته ومزاياه التي انفرد بها بين سائر 
غير أثرية يوم يخرج المعجم الجديد  ةا يحيا حيامالمعاجم التراثية والتي تجعله معج

في سياق اإلشادة و .فحسبالصالح للبقاء الذي يجعل المعاجم العادية أثرية 
) ٥٣٨ت (ف أساس البالغة الذي عاش في القرن السادس الهجري بالزمخشري مؤل

إن المعجمية العربية في حاجة إلى أئمة أعالم  ،يقول الدكتور خليفة التليسي
يتوزعون على الوطن العربي ويعتمدون في خدمتهم للغة على جهودهم الذاتية 

عاش ويتوفرون على إمامه كإمامة الجوهري والزمخشري ليقوموا بإحياء وإن
  .المعاجم بلغة اإلبداع وأن يتجاوزوا بالشاهد الشعري حدود النموذج الموروث

* * *  

 قضاياه وطرق  :المعجم التاريخي العربي" .محمد رشاد الحمزاوي :٢٥٣١
 .٨٦- ٧٣ص ص  .م٢٠٠٧مايو  – ه١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".إنجازه

تجارب عينات  ".متع" لعربيااقتراحات حول قضايا المعجم التاريخي  :المحتويات 
مشروع المعجم التاريخي العربي  ،ت فيشرتجربة المستشرق األلماني أوجيس :سابقة

 :مشروع المعجم العربي التاريخي .أساسيات المعجم التاريخي العربي.. .بتونس
  .١٩٩٠فبراير ١٧محضر جلسة 

* * *  
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 ع ".ة العربيةفي المعجم التاريخي للغ ىالمعن" .ةعبد الكريم خليف :٢٥٣٢. 
  .١٠٤-٨٧ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩

وأهمية السياق في فهم  ،ومستوياته ،وأنواعه ،البحث في ماهية المعنى :المحتويات 
، "معنى المعنى" ه الجرجاني عبارةوما أطلق علي ،وتبيان ما وراء المعنى ،النص

المعجم التاريخي للغة " لبناء تكون قضايا أساسية في وضع خطة علمية متكاملة
ختيار رؤساء با "مؤسسة المعجم التاريخي" تعنى أن وأنه من األهمية بمكان" العربية

وكذلك القارئين الذين ستكلفهم بجمع النصوص وقراءتها  ،التحرير ومساعديهم
فإذا كان  ،وتتبع المعاني من خالل النصوص والسياق وخصائص العربية ،وتحليلها

معجم أكسفورد " ص اإلنجليزية التي جمعت لوضع معجمها التاريخيعدد النصو
ر ع أن تكون النصوص العربية أكثوقنه من المتفإ ،قد بلغت خمسة ماليين" الكبير
نفوس ة من الواجب استثارة الهمة والحماس ا كله فإنه منوإلى جانب هذ، بكثير

معي واألدباء المثقفين والمتخصصين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس الجا
وأن يتم ذلك وفق خطة علمية  ،للتطوع في صفوف القارئين ،والباحثيين العلميين

ستعانة بما توفره التقنيات الحديثة في ميادين المدروسة وبرنامج زمني محدد مع ا
تمام ويزيد االتقان إل الحاسوب والمعلوماتية وغيرها سيختصر الزمن ويسهل العمل

  .سالمإلواخدمة اللغة الخالدة لغة العروبة األساسي في المشروع اللغوي العربي 

* * *  

 ١٠٩ .ع ".المعجم التاريخي للغة العربية" .أحمد شفيق الخطيب :٢٥٣٣ .
 .١١٦- ١٠٥ص ص  .م٢٠٠٧مايو  - هـ١٤٢٨جمادى األولى 

: ادة المعجممصادر جمع م .المعجم التاريخي .تعريف المعجم :المحتويات 
مؤلفات  ،انات لغوية محوسبة ومصنفة تاريخيمدو ،جم الشاملةبخاصة المعا ،المعاجم
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من أين نبدأ التسجيل في  .مالحظة حول معربة .أو مأثورات ،اا وشعررمختارة نث
  ؟المعجم التاريخي

األعمال المجمعية في  :المشروع :المعجم التاريخي للغة العبرية .ترتيب المواد 
  .أسلوب العمل ،المشروع

* * *  

 ماهيته ودوافع  :المعجم التاريخي للعربية" .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٥٣٤
مايو  - ه ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".تصنيفه ومتطلباته وبذوره التراثية

 .١٤٦-١١٧ص ص  .م٢٠٠٧

ماهية المعجم  .نقد وتوجيه :المعجم العربي قبل العصر الحديث :المحتويات 
متطلبات إنجاز  .التاريخي في اللغة العربية دوافع تأليف المعجم .التاريخي للغة

معجم العربية  أهم متطلبات نجاح اكتمال إعداد .المعجم التاريخي في العربية
  .األمور الفنية واإلدارية والمالية ،األمور العلمية :التاريخي

* * * 

 ال رجاء لحرية المجمع والجامعة والجمعيات أو " .كمال الدسوقي :٢٥٣٥
 -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".ن السياسة والدين والسلطاتاستقاللها ع

 .١٧٠-١٤٧ص ص  .م٢٠٠٧مايو 
ألقيت هذه المحاضرة في الجلسة العاشرة من جلسات مؤتمر المجمع  :المحتويات 

 ٢٥الموافق  ه١٤٢٧من صفر  ٢٥في دورته الثانية والسبعين يوم السبت الموافق 
  .م٢٠٠٦سنة " ذارآ" مارس من
لتنمية قيم  هل وسط المعترك الثقافي:اؤلن تجيب على تسأهذه المحاضرة  تحاول 

أو تطلع أال يخيب  يكون لنا حنين ،وسلوكيات التقدم وتربية خلق وأساليب اإلصالح
ستقالل المجمع والجامعة والجمعيات عن السياسة والدين النا رجاء حرية و

  .والسلطات
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* * *  
 العلمية " المعجم العلمي وشروط إنجازه" .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٥٣٦

- ١٧١ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١٠٩ .ع ".والتقنية
١٨٣. 

ن للغة جامعيالتر افد .المعاجم العربية القديمة .لعلميماهية المعجم ا :المحتويات 
المعجم العربي  .وصفات المعجم العلمي المعاجم العربية في عصرنا .تالها وما

  .ولوجيا الحديثةوالتكن
* * *  

 جمادى  .١٠٩ .ع ".في القرآن الكريم السبع المثاني" .تمام حسان :٢٥٣٧
 .١٩٨-١٨٥ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨األولى 

شتملت على ا منها اعالمثاني منتشرة في القرآن الكريم كله ولكن سب :المحتويات 
بوبية فاستحقت إشارة خاصة لفاظ تبدو فيها المثنوية بين قطبين هما األلوهية والرأ

  .وما أجدرها بسياق قرآني خاص كفاتحة الكتاب .إليها

* * *  

 ١٠٩ .ع ".بذور العولمة وأثرها في الشعر العربي" .يوسف عز الدين :٢٥٣٨. 
 .٢٠٦- ١٩٩ص ص  .م٢٠٠٧مايو  - هـ١٤٢٨جمادى األولى 

 مناحى عفي جميوالتجديد في مختلف أنواعه  إن التطور في كل أشكاله :المحتويات 
والركود المسيرة الحية للتخلص من السكون  ستمرارالالحياة العامة قاعدة مهمة 

والحياة الحية مستمرة التغيير والنشاط  ،الن الجمود سبيل الفناء والموت ،والهدوء
والبد لكل تجديد من مؤثرات صغيرة متعددة ورغبة نشيطة ثم تكبر  ،واإلبداع
الكبير يدفعها العامل النفسي والرغبة في  ون الرافدلتك القي المؤثراتتوتنمو لت

ربقة القوالب القديمة واألسس التقليدية المورثة من عهد الجمود في التخلص من 



 

  

٣٢  
 

لهذا بدأت فكرة هذا التطور في الشعر على مهل  ،القرن الثامن والقرن التاسع عشر
   .وحذر للخروج على القوالب واألسس التقليدية

* * *  

 العاشر بعد المئة العدد  
 ١١٠ .ع ."عبدليمرسالت الشيخ المهدي البو" .أبو القاسم سعد اهللا :٢٥٣٩ 

 .١٩-٩ص ص  .م٢٠٠٧مايو  - هـ١٤٢٨جمادى األولى 

طيوه مسقط رأس الشيخ ومقر  .ترجمة الشيخ المهدي البوعبدلي :المحتويات 
 .للغة العربية خاصةريخ للحياة الثقافية عامة وتراث اأمراسالت الشيخ والت .زاويته

محتوى المراسالت الست عشرة رسالة التي تلقي الضوء على تشابك الحياة الثقافية 
  .والتي تؤكد على وحدة هذه الثقافة ،ا عن السياسةبعيد ،العربية واإلسالمية

* * *  

 جمادى . ١١٠ .ع ".أغاليط في تاريخنا األدبي" .إحسان النصمحمد  :٢٥٤٠
   .٤٢-٢١ص ص  .م٢٠٠٧و ماي – ه١٤٢٨األولى 

 ا لوضع المعجم التاريخي للغة العربية من المناسب لفت النظرتمهيد :المحتويات
وهي  ،إلى طائفة من األخبار الباطلة المتصلة بأدبنا التي تتناولها كتب تاريخ األدب

نماذج الشعر العربي  :مرويات نقلها بعض الرواة واألدباء وال حقيقية لها ومنها أوال
ي انتهت إلينا والمقولة في العصر الجاهلي التمثل طفولة الشعر العربي وال الت

قضية المعلقات وخبر تعليقها على جدران الكعبة من القضايا التي  :ثانيا ،أوليته
والخالف يدور بين الباحثين ، تناولها الباحثون على كثرة ما ،تحتاج الى وقفة متأنية

إطالق اسم المعلقات  ،جمع المعلقات وتدوينها :القدماء والمحدثين حول أمور أربعة
البحث عن صحة  ،ةأمر تعليقها على جدران الكعب ،د السبعة أو العشرةعلى القصائ

 .روايتها
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* * * 

 حظات عامة حول مصادر دراسة مال" .رئيف جورج، خوري :٢٥٤١
جمادى األولى  ١١٠ .ع ".القديمة والمتوسطة :)الفصحى(العربية اللغة

 ٦٣-٤٣ص ص  .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨

ن دراسة اللغة العربية منذ أقدم مراحل تطورها تتطلب الجواب عن إ :المحتويات 
وال، هلبحث اأسئلة مختلفة أهمها تتعلق بالمراجع التي يستطيع الباحث أن يأخذها سند 

نستطيع في هذا المجال سوى النظر في أقدم ما وصلنا من النصوص الخطية التي 
وليس ماروى فقط أنها صنفت ولم يصل إلينا منها سوى  ،ى هذا الوجهوصلتنا عل

   .أخبار الحقة لعصور أصحابها بكثير من الزمن

   * * *    

 أغراضها ،تاريخها :في المعجم التاريخي الشواهد" .القاسمي يعل :٢٥٤٢، 
 .م٢٠٠٧مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  ١١٠ .ع ."ضوابطها ،خصائصها

المعجم تصدر  لجميع مكونات مداخف ،واهد قلب المعجم التاريخيالش :المحتويات 
كلمات المداخل الرئيسية في المعجم ختار نفمن الشواهد  ،عن الشواهد وترتكز عليها

نفهم  ومن سياقات الشواهد ،ومن الشواهد نختار كلمات المداخل الفرعية ،التاريخي
نتمي اليها الشواهد نستدل التي ت ومن العصور ،وغ تعريفاتهانصمعاني األلفاظ و

والغرض من هذه الدراسة أن تكون دليال يستخدمه  .وتاريخهاعلى تطور اللغة 
خاصة الذين هم في بداية  ،العاملون في تأليف المعجم التاريخي للغة العربية

ختيار ما او ،فتبين لهم طريقة جمعها ،هم مع الشواهدتعاملثناء أ ،مشوارهم المهني
 ،دةوخصائص الشواهد الجي .ووظائفها في مداخل المعجم ،معجميدخل منها في ال

  .ستخدامها بصورة ناجحةاوشروط 

* * * 
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 أهمية  :مارات الرومانيةإإلرحالة عربي من " .نيقوال، دوبريشان :٢٥٤٣
جمادى األولى  .١١٠ .ع ".)٢(وصف الرحلة لمعرفة التقاليد والعادات الرومانية 

   .١٠٤-٩١ص ص  .م٢٠٠٧مايو -هـ١٤٢٨
مولدفا " الرومانيتين قام الرحالة بولوس الحلبي برحلتين إلى اإلمارتين :المحتويات

مرافقا والده البطريرك مكاريوس بوصفه شماسا وأمينا لبطريرك " وفاالهيا
حلبي في أثناء رحلته إلى اإلمارات والمعلومات التي سجلها بولوس ال ،طاكيةناأل

عرفة تاريخها وتنظيمها السياسي واالضطرابات التي الرومانية تمتاز بأهمية بالغة لم
 ،شهدتها في أواسط القرن السابع عشر وعالقاتها مع اإلمبراطورية العثمانية

قتصادية الوكذلك لمعرفة الظروف ا ،ولمعرفة الحياة الثقافية والدينية فيها
د الخاصة ومختلف العادات والتقالية ات الرومانية في تلك المرحلمارواالجتماعية لإل

 .بالمنطقة والعصر

* * * 

 المعجم الكبير للمجمع يغني عن المعجم التاريخي " .ناصرالدين األسد :٢٥٤٤
-١٠٥ص ص  .م٢٠٠٧مايو  - ه١٤٢٨جمادى األولى . ١١٠ .ع ".اللغوي
١١٤.  

فيشر ومعجم  .أوغست فيشر وفكرة إصدار معجم لغوي تاريخي :المحتويات
 .م١٩٥٦الذي أصدره مجمع اللغة العربية بالقاهرة  منهج المعجم الكبير .أكسفورد

" يزيةلللغة اإلنج ومعجم أكسفورد" لفيشر" المعجم اللغوي التاريخي" مقارنة بين
يل وأيهم صالتف ،لمجمع اللغة العربية من حيث وضوح المنهج" والمعجم الكبير"

الكبير في منهج المعجم  :ترجيح كاتب الدراسة .أقرب الى أن يكون معجما تاريخيا
ه ليكون بين أيدينا معجما تي ورد ذكرها في مقدميالته كلها التفصحين تطبيقه بت

تحقق لنا بأقل من التقديرات المالية واإلدارية ل ،كه كذليسمنتاريخيا بحق دون ان 
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 تورأ ،التي اشتملت عليها بعض الدراسات عن المعجم التاريخي التي هولت األمر
في حين كنا السابقين في إصدار معجم تاريخي  ،عندنا أن ما عند غيرنا خير مما

 الذي اليحتاج إال إلى مراجعة وإلى استكمال تطبيق أسس و معجمنا الكبيرلغوي ه
   .منهجه التي نص عليها في مقدمته

* * * 

 ع ."حية في المعجم العربي التاريخياللغة المصطل" .عباس الصوري :٢٥٤٥. 
  .١٢٤- ١١٥ص ص  .م٢٠٠٧ايوم -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠

بين المعنى المعجمي والمفهوم  .موقع المصطلح في المعجم التاريخي :المحتويات
المبنى الصرفي  ،المبنى الصوتي ،مجال المفاهيم :اللغة المصطلحية .المصطلحى
في الحاجة إلى معجم تاريخي  .عدم التواتر في استخدام الضوابط ،للمصطلح

  .للمصطلحات

* * * 

 اء غنالبروفيسور لويس ماسينيون ودوره في إ" .عبد الهادي التازي :٦٢٥٤
مايو  -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١١ .ع ".الدراسات العربية واإلسالمية

   .١٣٧-١٢٥ص ص  .م٢٠٠٧
يعرف هذا المستشرق الكبير الذي بلغت شهرته  هناك فضاء ال لم يبق :المحتويات

عرفته القارات الخمس ونقلت مقاالته  ،متعددة حيازاآلفاق لما يتوفر عليه من أ
وإذا كان  ،أن تقترب من شخصيته العميقة ليفه إلى مختلف لغاتها وحاولتآوت

فقد بقيت له في مختلف جهات الدنيا  ،ماسينيون قد رحل عنا منذ أوائل الستينات
مجموعة " وخاصةالمؤلفات عنه نحو خمسمئة كتاب  وقد قاربت ،آثار جليلة القدر

والندوات التي نظمت تكريما  ،الذي صدر في ثالثة أجزاء برسمه" سينيونلويس ما
تقديرا  ،سمه معاهد متميزة تحمل اسمه في كل مكاناولقد أنشئت ب .له وإشادة بعلمه
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والتي  ،الحرف العربي والتراث اإلسالميلألعمال الجليلة التي أسهم بها في خدمة 
 .ل زمان ومكانستظل مرجعا لألجيال المتطلعة للمعرفة في ك

* * * 

 لتاريخي ومتطلبات المثقف المعاصرالمعجم ا" .محمود فهمي حجازي :٢٥٤٧". 
   .١٥٢-١٤١ص ص  .م٢٠٠٧مايو - هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع

حث ربط خدمة تأليف المعجم التاريخى للغة العربية يحاول هذا الب :المحتويات
ع من المعاجم التاريخية يؤلف في مع التركيز على نو ،بمتطلبات المستفيدين منه

وهذا النوع من ، ف المعاصرعدد محدود من المجلدات لتلبية احتياجات المثق
وعية المنفصلة التي تؤلف التاريخية الموس المعاجم التاريخية مختلف عن المعاجم

 .إال في زمن طويل وغيرهم في عشرات المجلدات التنجزن من اللغويين للباحثي
التخطيط  ،المواد التراثية والحديثة ،مصادر المادة ،األطار العام :ةالخطة المقترح

 .والتنفيذ

* * * 

 رية في جمع متن ينحو مشاركة جماه" .صادق عبداهللا أبوسليمان :٢٥٤٨
 - هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع ".المعجم التاريخي للغة العربية

   .١٦٧-١٥٣ص ص  .م٢٠٠٧مايو
 وسائل تحقيق االستفادة من الجماهير في ".مدخل" معالمجت اللغة بنت :المحتويات

إرشادات يرى ضرورة  اقتراحات أو .ريخي للغة العربيةجميع متن المعجم التا
بغية إنجاح مشروع إشراك جمهور العربية في جمع متن المعجم التاريخي  .تعميمها

   .لها وغيره من المعجمات

* * * 
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 المعجم التاريخي للغة العربية في " .يعبد العزيز بن عثمان التويجر :٢٥٤٩
ص  .م ٢٠٠٧مايو  –ه ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع ".ضوء متغيرات األلفية

   .١٨١- ١٦٩ص 
 .اللغة صورة من حياتنا .ستهالل حول المعجمات التاريخية للغاتا :المحتويات

كاساتها نعامتغيرات األلفية الثالثة و .المعجم التاريخي للغة العربية أمام التحديات
 .على المعجم التاريخي

* * * 

أول معجم للتركية العربية قبل  :لغات التركديوان " .فريدلي ،قوانغبين :٢٥٥٠
   .١٨٨-١٨٣ص ص  .١١٠ .ع ".ألف سنة

في القرن الحادي عشر الميالدي أمر " ديوان لغات الترك" صدور نإ :المحتويات
إن هذا الديوان يعتبر أول  إذ ،ليس ببسيط بل أمر على جانب عظيم من األهمية

وهو من  ،من نوعه في العالم بأسره) العربية –ية الخاقان –التركية (معجم للغة 
إن هذا ليبرهن على عمق العالقات بين الصين  .الصيني يرغتأليف محمود الكاش

 لذا فإن دراسته تتميز بالبعد التاريخي والبعد الواقعي ،والبلدان العربية منذالقدم
اليوم الذي تتطور وتتقوى فيه العالقات الودية بين الصين والعالم العربي  خاصة في

كما تتميز باألهمية االستراتيجية الكبرى في دفع  ،خإلى درجة المثيل لها في التاري
   .تنمية حركة علم االستشراق في الصين

* * * 

 مدحت ن األستاذ الدكتور أحمد في تأبي(كلمة االفتتاح " .افظمحمود ح :٢٥٥١
   .١٩٣ص  .م ٢٠٠٧ -هـ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع ".)إسالم

اذ الدكتور األست ن عالم الكمياء المغفور لهكلمة االفتتاح في حفل تأبي :المحتويات
 .كرائد من جيل الصفوة ومدرسته العلمية التي يعتد بها ،أحمد مدحت إسالم
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* * * 

 تأبين الراحل الكريم  كلمة المجمع في" .عبد الحافظ حلمي محمد :٢٥٥٢
مايو  -ه ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع ".)األستاذ الدكتور أحمد مدحت إسالم(

   .٢٠٠-١٩٤ص ص  .م٢٠٠٧
المولد  :أحمد مدحت إسالم .خلود المجمعيين مستمد من خلود مجمعهم :المحتويات

مدحت  التراث العلمي لألستاذ الدكتور أحمد .مشواره الوظيفي .ثر الفقيدآم .والنشأة
  .نشاط الفقيد المجمعي .والثقافينشاطه العلمي  .إسالم

* * * 

 أحمد مدحت إسالم(ن الفقيد في تأبي كلمة األسرة" .عمارةفي مصط :٢٥٥٣(." 
   .٢٠٣-٢٠١ص ص  .م٢٠٠٧مايو -ه ١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع

 عطاء الفقيد .ثرهآخصال الفقيد وم.عماره وإسالم ودروب الصداقة :المحتويات
 .العلمي

* * * 

 ن األستاذ الدكتور أحمد مدحت في تأبي(كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٥٥٤
   .٢٠٤ص  .م٢٠٠٧مايو  -ه ١٤٢٨جمادى األولى  ١١٠ .ع ".)إسالم

ن األستاذ الدكتور أحمد مدحت إسالم عضو كلمة الختام في حفل تأبي :المحتويات
   .المجمع

* * * 

 مايو  – ه١٤٢٨جمادى األولى  .١١٠ .ع ".األنباء المجمعية" :٢٥٥٥
   .٢١٠-٢٠٥ص ص .م٢٠٠٧
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نتخاب األستاذ الدكتور محمود حافظ نائب رئيس المجمع رئيسا ا :المحتويات
انتخاب األستاذ الدكتور كمال بشر األمين العام للمجمع نائبا لرئيس  .للمجمع
تيار األستاذ اخ .المجمع أمينا عاما له عضو ةانتخاب األستاذ فاروق شوش .المجمع

للغوية العربية االتحاد المجامع  ئيس المجمع رئيساور محمود حافظ رتالدك
نتاج إ .مسابقات المجمع .جوائز التقدير والتكريم .صالت المجمع الثقافية ...العلمية
   .المجمع

* * *  

  الحادي عشر بعد المئةالعدد  
 للناطقين ) ألساسيالمعجم العربي ا(نظرة عابرة في " .حجازيفي مصط :٢٥٥٦

ص ص  .م٢٠٠٧نوفمبر  – ه ١٤٢٨شوال  .١١١ .ع "....ابالعربية ومتعلميه
١٤-٣.  

في سنة  أصدرت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم هذا المعجم :المحتويات
جماعة أغلب الظن  ،وأهل هذه الصناعة ،لماء اللغةوقد حشدت له من ع ،م١٩٨٨

 :منهم على سبيل المثال ،ل على عمل مثل هذا المعجمأنه لم يجتمع مثلها من قب
األستاذ الدكتور  ،األستاذ الدكتور أحمد مختار عمر ،األستاذ الدكتور تمام حسان

األستاذ  ،األستاذ الدكتور علي القاسمي ،األستاذ الدكتور داود عبده ،حسين نصار
تأليفا  :يوغيرهم من ذوى الخبرة بالعمل المعجم... .الدكتور نديم مرعشلي

لم يتح  نية ماوأتاحت له المنظمة من اإلمكانات المادية والف ،ومراجعة ،وتنسيقا
لهذا  المجم اورد الباحث وصفًأهذا وقد  ،المعجمات العربية لكثير من أمثاله من

  ورد به  المعجم ثم أتبعه ببعض المالحظات بدت له على بعض ما

* * * 



 

  

٤٠  
 

 مفتاح  :لغوي عند السكاكي في كتابهالجانب ال" .فوزية اإلدريسي :٢٥٥٧
  .٤٨- ١٥ص ص  .م٢٠٠٧نوفمبر  -هـ١٤٢٨شوال  .١١١ .ع ".العلوم

في دراسة  العرب يهدف هذا البحث إلى الكشف عن جهود أحد العلماء :المحتويات
وهو البالغى المعروف يوسف بن أبي بكر بن محمد بن  ،أصوات اللغة العربية

، ـه ٦٢٦- هـ ٥٥٥(سراج الدين  ،أبو يعقوب ،علي السكاكي الخوارزمي الحنفي
وقد قدم البحث  ،وذلك من خالل آرائه من كتابة مفتاح العلوم ،)م١٢٢٩-م١١٦٠

سهمت أوالعوامل التي  ،تضمن اإلشارة إلى بيئته وثقافته ،ا بهذا العالمتعريفا موجز
ثم أتى  ،هكما تم اإلشارة إلى شيوخه وتالميذه ومؤلفات ،في تكوين شخصيته العلمية

رائه وآراء بعض آوالمقارنة بين  ،للجانب الصوتي عند السكاكيالعلمي ل والتنا
العلماء المحدثين من من جانب وبين آراء ) ابن منظور اإلفريقي(اء مالعلماء القد
   .ناحية أخرى

* * * 

 شوال  .١١١ .ع ".نماذج من عبقرية اللغة العربية" .ثابت عيد :٢٥٥٨
  .٧٨- ٤٩ص ص  .م٢٠٠٧نوفمبر  -هـ١٤٢٨

معاني  .ةمحاولة الخليل إحصاء كلمات العربي ؟اللغة إلهام أم اصطالح :المحتويات
هي األكثر  ،وقد اقتصر الحديث على عشرة أوزان :أوزان األفعال في اللغة العربية

وكذلك صيغ  ،وأهمل الرباعي والخماسي .ل الثالثي المجرد والمزيدفعاستخداما لل
   .األوزان على طريقة الغربيينورتبت هذه  .ارعوالمضإال الماضي  ،الفعل

* * * 

 ع .")احالصح(في حواشيه على  يبر منهج ابن" .رجب عبد الجواد :٢٥٥٩. 
  .١٢١- ٧٩ص ص  .م٢٠٠٧نوفمبر  - هـ١٤٢٨شوال  .١١١



 

  

٤١  
 

ت ( يفإن ابن بر ؛إذا جاز لنا أن نصنف علماء اللغة إلى مبدعين ونقاد :المحتويات
ون أمامهم أعمال ضعاد الذين يه ضمن علماء اللغة النقيمكن وضع) ـه٥٨٢

جوانب  ليستكموفيفند آراءهم  ،اللغويين الكبار في ميزان النقد اللغوي الموضوعي
زدراء لهم أو انتقاص من ادون  ،وقعوا فيه من وهم ويزيل ما ،النقص في أعمالهم

 ،لى مرحلة النقديقدر على هذه المهمة إال من تخطى مرحلة اإلبداع إ وال ،شأنهم
ز الغوي من طر -إذن - يبن براف .وصارت قامته أعلى ممن ينقدهم أو مساوية لها

ويضع لنفسه  ،امتميز اعلى الصحاح مسلكً ولذا وجدناه يسلك في حواشيه ،فريد
وهذا البحث يهدف إلى إيضاح المنهج الذي  .ا التزم به في كل حواشيهمنهجا صارم
على الصحاح من خالل األجزاء الثالثة التي صدرت في حواشيه  ياتبعه ابن بر

في م بتحقيق األستاذ مصط١٩٨٠فقد أصدر المجمع الجزء األول سنة  ؛منها
 ،م بتحقيق األستاذ عبد العليم الطحاوي١٩٨١وأصدر الجزء الثاني سنة  ،حجازي

بتحقيق  ٢٠٠٩سنة ) تنبيه واإليضاح عما وقع في الصحاحال(الجزء الثالث  رصدو
يتعلق  ما :ويمكن تقسيم منهجه في حواشيه في إطار ثالثة أقسام ،هذا البحث كاتب

ما يتعلق بالشواهد التي  ،يتعلق بالمواد التي تناولها ما ،عتمد عليهاابالمصادر التي 
 .ساقها

* * * 

 ١١١ .ع ".العربية في ضوء اللغات السامية" .محمد صالح توفيق :٢٥٦٠. 
  .١٨٠- ١٢٣ص  ص.م٢٠٠٧نوفمبر -هـ١٤٢٨شوال 

اللغويون العرب القدامى والبحث  .لمحة تاريخية عن اللغة العربية :المحتويات
األندلس كمحطة  .إشارات علماء العربية القدامى لبعض اللغات السامية .المقارن

علم  .مقارنة العبرية بالعربية لدى يهود األندلس. هامة في الدرس اللغوي المقارن
علم  .علم األصوات المقارن للغات السامية .وأهميتهموضوعه  :اللغات المقارن



 

  

٤٢  
 

علم الداللة . علم النحو المقارن للغات السامية .الصرف المقارن للغات السامية
دراسة  .أهمية الدراسات السامية للناطقين بالعربية .الساميةالمقارن للغات 

صيغ البناء  .ةاألصول اللغوية بين الثنائية والثالثي .األصوات في اللغات السامية
 .تحديد األصل اللغوي في ضوء المقارنات السامية .للمجهول في اللغات السامية

* * * 

 ١١١ .ع ".اللغة العربية في عصر التكنولوجيا" .عبد العليم بو فاتح :٢٥٦١. 
   .٢٠٣- ١٨١ص ص  .م٢٠٠٧نوفمبر  -هـ١٤٢٨شوال 

 ،المزايا الصوتية :العربيةمزايا اللغة  .تفرد وخصوصية اللغة العربية :المحتويات
اللغة العربية  .طواعية اللغة العربية للتكنولوجيا العصرية .المزايا الكتابية

هلها ومواجهة أاللغة العربية بين تقاعس  .اللغة العربية واألنترنت .والحاسوب
 .خصومها

* * *  

  الثاني عشر بعد المئةالعدد  
 ر الدورة الثالثة والسبعين مؤتم( كلمة االفتتاح" .محمود حافظ :٢٥٦٢

ص  .م٢٠٠٨مايو  - ـه١٤٢٩جمادى األولى  ١١٢ .ع ".)م٢٠٠٧-م٢٠٠٦
٧.   

 .م٢٠٠٧-م٢٠٠٦كلمة االفتتاح لمؤتمر الدورة الثالثة والسبعين  :المحتويات
دور المجامع اللغوية في  .اللغة العربية وما يحاك ضدها .إنجازات المجامع اللغوية

   .لغة العربيةالتحديات التي تواجه ال

* * * 



 

  

٤٣  
 

 في الجلسة االفتتاحية (كلمة األستاذ الدكتور هاني هالل " .هاني هالل :٢٥٦٣
جمادى األولى  .١١٢ .ع ".)م٢٠٠٧-م٢٠٠٦( لمؤتمر الدورة الثالثة والسبعين

   .١٢-٩ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -  ه١٤٢٩
 .رة الحاليةلدوارؤية مستقبلية هى محور مؤتمر  :مجامع اللغة العربية :المحتويات

التقنية كوسيلة فاعلة لحماية اللغة القومية والثقافية الذاتية من االنحسار أمام 
منظومة التعليم العالي  .التحصيل واإلنجاز في عمل المجامع اللغوية .غيرهما

طرح بعض التصورات التي تصب في صالح  .والبحث العلمي وثورة التحديث
  .مستقبل مجامع اللغة العربية

* * * 

 فتتاحية لمؤتمر الدورة في الجلسة اال(بين مؤتمرين " .فاروق شوشة :٢٥٦٤
 - هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع ".)م٢٠٠٧ -  م٢٠٠٦ الثالثة والسبعين

   .٢٤- ١٣ص ص  .م٢٠٠٨مايو
أهمية وأهداف مؤتمر المجمع لهذا  .العيد الماسي لمجمع اللغة العربية :المحتويات

المؤتمر السابق  .اللغة العربية وقضياها المثارة. ) م٢٠٠٧ - م٢٠٠٦(العام 
 .صالت المجمع الثقافية .عالخبراء الجدد بالمجم .ه نشاطهوالمجلس ولجانه وأوج

  .إالنتاج العلمي للمجمع .مسابقات المجمع .المجمع وجوائز التقدير والتكريم

* * * 

 في (يين كلمة األعضاء العرب غير المصر" .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٥٦٥
 .ع ".)م٢٠٠٧- م٢٠٠٦فتتاحية لمؤتمر الدورة الثالثة والسبعين الالجلسة ا

   .٢٧-٢٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  ١١٢
وسائل تحقيق التقدم  .بين اللغة والثقافة والهوية .إنجازات المجمع :المحتويات

ن من للنابغي ةطعناية المنتظمة والمخطضرورة ال .العلمي والمحافظة على الهوية



 

  

٤٤  
 

الثقافي  دور المجامع اللغوية في رفع المستوى .الطالب في كافة المجاالت
   .للشعوب

* * * 

 جمادى األولى  .١١٢ .ع ".مواطن الضاد" .يوسف عز الدين أحمد :٢٥٦٦
   .٣١-٢٩ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩

مجمع  ا على تأسيسقصيدة شعرية بمناسبة مرور خمسة وسبعين عام :المحتويات
   .اللغة العربية في القاهرة

* * * 

 ع ".مجمعية من أجل سياسة لغوية رؤية" .محمود فهمي حجازي :٢٥٦٧. 
   .٤٣-٣٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢

ألقيت هذه المحاضرة في الجلسة الرابعة من جلسات مؤتمر المجمع في : المحتويات
ه المحاضرة إلى إثارة االهتمام باللغة بوصفها وتهدف هذ ،نسبعيدورته الثالثة وال

المؤسسات المجتمعية المعنية باللغة وبأهمية التعاون بين  ،نتماءاألول لإلالرمز 
وقد تناولت  ،العربية من أجل العمل نحو تخطيط للمستقبل اللغوي للدول العربية

 .صرةقضايا اللغة المعا ،أسس السياسة اللغوية ،أهمية الموضوع :المحاضرة

* * * 

 جمادى األولى  .١١٢.ع ".المجمع والمجتمع" .وزيعوض بن حمد الق :٢٥٦٨
   .٥٢-٤٥ ص ص .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩

ولعل السبب  ،الناسود المجمع وإجتهاداته لم تصل إلى إن كثير من جه :المحتويات
التربية في العالم رات افي ذلك يرجع إلى ضعف الصلة بين المجمع وبين وز

نما تحيا إواللغة  ،أن تلك االجتهادات لم تدخل الحياة اليوميةفكانت النتيجة  ،العربي



 

  

٤٥  
 

وإن أكبر وسيلة تساعد علي نشر هذه االجتهادات  ،وتموت باإلهمال ،باالستعمال
الذي غزا  ،خاصة المرئي منه ،هي اإلعالم –لي المدرسة إإضافة  - مصطلحاتالو

لفاظ والمصطلحات الرياضية علي ولنا في سريان األ ،البسيطةه كل شبر في هذ
فإن بقيت المصطلحات التي يقرها  ،ألسنة الناس أحسن مثال واقعي علي ذلك

فيخشي أن يقال ما قد قيل  ،ليهم بشتي الوسائلإولم توصل  ،المجمع بعيدة عن الناس
 ".وزنوا مقاطع ،صناع ألفاظ" :عن أعضاء المجمع الفرنسي

* * * 

 ع ".حول ترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم" .باهمحمد المختار ولد ا :٢٥٦٩. 
   .٦٥-٥٣ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢

محاولة  ،ةيمحاولة تصحيح :مبررات فكرة الترجمة .فكرة الترجمة :المحتويات
ومترجم معاني  ،العامة التي تعترض المترجم عموما الصعوبات .توضيحية وتبليغية
ارتباط اللغة بالتصورات  ،مشكل اللغوي ومعادلة الترجمةال :االقرآن خصوص

 ،الصعوبات الخاصة بترجمة معاني القرآن الكريم ،العالقة بين لغتين ،الحضارية
التقيد بالتفاسير  ،استعمال لغة عصرية :ضوابط المنهج المعتمد في هذه الترجمة

بيان تكافؤ أقوال  ،بيان الناسخ والمنسوخ ،التعامل مع تعدد القراءات ،المعتمدة
 .المفسرين في الهوامش

* * * 

 ع ".المعجم في فقه لغة القرآن وسر بالغته" .عبد الهادي التازي :٢٥٧٠. 
   .٧١-٦٧ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢

المعجم (يران واالضطالع بإنجاز إمجمع البحوث اإلسالمية في مشهد ب :المحتويات
المعجم العربي التاريخي  .راض ماوصل اليه هذا المعجماستع .)في فقه القرآن

   .أهمية وضع معجم عربي تاريخي .والتحديات التي يواجهها



 

  

٤٦  
 

* * * 

 نماذج مختارة لمواد من المعجم التاريخى " .حسن عبد العزيز محمد :٢٥٧١
 .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع ".للغة العربية ومصادرها

   .١٢٢-٧٣ص ص 
ألقيت هذه المحاضرة في الجلسة الثامنة من جلسات مؤتمر المجمع في  :لمحتوياتا

وقدمت فيها نماذج مختارة لمواد من المعجم التاريخي للغة  ،دورته الثالثة والسبعين
 .)ترجمان ،زنار ،سياسة ،ذرة ،قطار(العربية 

* * *  

 بية في ترقية إسهام المجامع اللغوية العر" .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٥٧٢
جمادى األولى  ١١٢ .ع ".اللغة العربية وتجديد محتواها وتوسيع آفاقها

   .١٣٩-١٢٣ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩
الحاجة إلى المجامع اللغوية العربية أهداف المجامع اللغوية العربية  :المحتويات

ضرورة مسايرة العمل  .مميزات كل مجمع من مجامع اللغة العربية .وأعمالها
ضرورة  .المجمعي لتقدم الوسائل العلمية والمنهجية في القرن الواحد والعشرين

 .توسيع آفاق نشاط المجامع اللغوية

* * *  

 أداء المجامع اللغوية العلمية العربية ورأى في " .محمد إحسان النص :٢٥٧٣
- ١٤١ص ص  .م٢٠٠٨مايو  - هـ١٤٢٩جمادى األولى . ١١٢ .ع ".تطويره
١٦٣.   

النظر فيما  .األهداف التي تسعى مجامع اللغة العربية من أجل تحقيقها :المحتويات
مجمع اللغة العربية  :مجمع دمشق :ه مجامع اللغة العربية من األهداف المرجوةتحقق



 

  

٤٧  
 

 ،ية العربيةاتحاد المجامع اللغوية العلم ،نيمجمع اللغة العربية األرد ،بالقاهرة
 .وسائل تنشيط أعمال المجامع

* * *  

 ١١٢. ع ".المجامع اللغوية ومؤسسات التعليم" .عبده الراجحي :٧٤٢٥. 
   .١٧٠-١٦٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو  – ه١٤٢٩جمادى األولى 

 ،يدعو الباحث إلى أن تتخلص المجامع اللغوية من أوضاعها الراهنة :المحتويات
تكون هيئات ذات سلطة ن أب ،وأن تسعى إلى أن تكتسب واجباتها الحقيقية بأيديها

وأن تنغمس في إجراء دراسات  ،ية تشرف بها على التخطيط لكل شؤون العربيةلغو
ومن ثم تكون  ،شاملة عن تعليم اللغة األولى في العالم العربي وفي البالد المتقدمة

 .المرجع األساسي في القرارات السياسية والتشريعية في أمور العربية كلها

* * *  

 م" .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٥٧٥فردتا ممعو ججمع ."ىومعن ىمبن عم. 
   .١٩٢-١٧١ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢

لغويا في محاولة لتبيان ) عمومج() مجمع(تناول البحث تحليل كلمتي  :المحتويات
 عجموم جمعمفردتا م :من خالل المحاور التالية ،ىومعن ىبينهما مبن الفروق الدقيقة

  .مبني ومعنى :لغويا عمومج جمعتحليل كلمتي م ،تراث العربيفي ال

* * *  

 صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٥٧٦. " معجات المرادفة أو والمصطلحمصطلح م
جمادى األولى  .١١٢ .ع ".دراسة في تأصيل المصطلح: المقاربة له معنى

   .٢١٨- ١٩٣ص ص  .م٢٠٠٨مايو – ـه١٤٢٩



 

  

٤٨  
 

 .للداللة االصطالحية لكلمة مجمع في العربيةريخي تأصيل تا :المحتويات
ه مدكأ: مصطلحات دالة على العمل الجماعي في دراسة العربية في العصر الحديث

استعمال لفظ مجمع  .بدايات ،شعبة ،مجلس ،ناد ،لجنة ،معتمج ،جمعية ،وأكاديمية
  .بالمعنى االصطالحى

* * *  

 مستقبل اللغة العربية في عالم " .لتويجريعبد العزيز بن عثمان ا :٢٥٧٧
- ٢١٩ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع".متغير
٢٣٣.   

العناية ببحث مستقبل اللغة العربية في ضوء المتغيرات والظروف  :المحتويات
اللغة  .اللغة العربية في القرن العشرين .إلى خالصة التاريخ القريب االحالية واستناد

  .مستقبل اللغة العربية .ربية بين المد والحزرالع

* * *  

 يثار حول اللغة العربية من كالم القول القوام فيما" .مد بشركمال مح :٢٥٧٨". 
   .٢٦٧- ٢٣٥ص ص  .م ٢٠٠٨مايو  - هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع

 .افي الحقيقة اللغوية وأسراره .االتهامات الموجهة إلى اللغة العربية :المحتويات
محاوالت اإلصالح  .محاوالت في تيسير قواعد العربية ونظام كتابتها .مفهوم اللغة

المشكالت التي تواجه العربية في  .الدعوة إلى العامية .والتيسير في قواعد اللغة
االتجاه غير  ،تها ورطاناتها على الشارع العربياالعاميات بلهج سيطرة :عقر دارها

عوامل النهوض  .في سلوكهم اللغوي) التغريب(و المحمود من بعض المثقفين نح
 .صها من الوضع غير المقبول الذي صنعه أهلهايباللغة العربية وتخل

* * *  



 

  

٤٩  
 

 في تأبين األستاذ الدكتور أحمد هيكل(كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٢٥٧٩(". 
   .٢٧٣ص  .م٢٠٠٨مايو  - هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع

 .مناصب الفقيد .خصال الفقيد.اذ الدكتور أحمد هيكلمكانة األست :المحتويات

* * *  

 األستاذ الدكتور أحمد (يد كلمة المجمع في تأبين الفق" .ةفاروق شوش :٢٥٨٠
-٢٧٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع ".)هيكل
٢٨٨.   

 هيكل .يمشواره العلمي واألكاديم .صف قرنشوشة وهيكل وصداقة ن :المحتويات
 .هيكل ووزارة الثقافة .مؤلفات هيكل الثقافية واألدبية .هيكل والجوائز .والشعر
  .نسانالهيكل ا

* * *  

 األستاذ الدكتور أحمد (د ن الفقيي تأبية أخرى فكلم" .محمود علي مكي :٢٥٨١
   .٢٩٥-٢٨٩ص ص  م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  ١١٢ .ع .)هيكل

 .مكي وهيكل واالبتعاث إلى إسبانيا .نصف قرن مكي وهيكل وصداقة :المحتويات
 .أبيات شعرية في رثاء الفقيد العظيم

* * *  

 جمادى األولى . ١١٢ .ع ".في ذكرى أحمد هيكل" .محمود علي مكي :٢٥٨٢
   .٢٩٥-٢٩٤ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩

 .قصيدة شعرية في رثاء األستاذ الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل :المحتويات

* * *  



 

  

٥٠  
 

 األستاذ الدكتور أحمد (كلمة األسرة في تأبين الفقيد " .عزة أحمد هيكل :٢٥٨٣
- ٢٩٧ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٢ .ع ".)هيكل
٢٩٩.   

تلقيها األستاذة الدكتورة  ،كلمة أسرة الفقيد األستاذ الدكتور أحمد هيكل :المحتويات
 .نجلة الفقيد ،ة اآلداب بجامعة عين شمسكلي –عزة هيكل أستاذة األدب اإلنجليزى 

* * *  

  الثالث عشر بعد المئةالعدد  
 أبرز التحديات التي  :إنشاء مدونة المعجم التاريخي" .علي القاسمي :٢٥٨٤

مايو  - هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".تواجهها المجامع العربية واتحادها
   .٢٧-٣ص ص  .م٢٠٠٨

معجم التحديات الحقيقية تقف أمام مشروع الهناك مجموعة من  :المحتويات
 –عدا اإلدارية والتنظيمية  –حسب أن التحديات العلمية ون ،التاريخي للغة العربية

دونة لغوية شاملة باللغة عدم وجود م :أوال :تتمثل في ثالث عقبات كبيرة هي
ن بالتقنيات قلة المعجميين الملمي :ثانيا .لكتروني لديناإلبسبب ضعف النشر ا، العربية

ألن أقسام اللغة العربية في جامعاتنا التزال تركز في مناهجها  ،المعجمية الحديثة
والتدرس العلوم اللسانية الحديثة  ،على الصرف والنحو والبالغة والبديع والبيان

وماإلى ذلك من  ،والتأثيل ،وعلم المصطلح ،وصناعة المعجم ،مثل لسانيات المدونة
 ،وتاريخ العلوم ،ندرة المتخصصين في التأثيل :ثالثا .التطبيقيموضوعات علم اللغة 

وغير ذلك من الموضوعات ذات العالقة بمتطلبات تأليف معجم  ،واللغات السامية
أي إنشاء مدونة حاسوبية  ،وتتناول هذه الورقة التحدي األول فقط .تاريخي عربي

  .تأليف هذا المعجمألنها الخطوة األولى في  ،للمعجم التاريخي للغة العربية

   * * *    



 

  

٥١  
 

 ع ".رؤية نقدية عن المجامع اللغوية العربية" .أبو القاسم سعداهللا :٢٥٨٥. 
   .٣٧-٢٩ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣

قصد منها طرح ما يجيش  ،تحاول هذه الورقة أن تطرح رؤية خاطفة: المحتويات
ألذن أحيانا من نقد عما ربية وماتسمعه افي الصدر عن واقع المجامع اللغوية الع

تعانيه من تخلف دون أن تحرك ساكنا ألنها مكبلة بالرسميات المحلية والتخضع 
أعطاها الذي فهي أسيرة لمتطلبات المحيط القطري  ،لمتطلبات البحث العلمي اللغوي

الهوية  والفكرة التي تجعلها أكثر تفاعال مع ،واليد التي تمنحها الميزانية ،الشرعية
 .القطرية بدل الهوية القومية

* * *  

 محور القرب والبعد بين عناصر السياق في النص " .تمام حسان :٢٥٨٦
   .٧١-٤١ص ص  .م٢٠٠٨مايو - هـ١٤٢٩جمادى األولى .١١٣ .ع ".القرآني

من العالقات  parameters لى محاورع البد لكل نظام أن يبنى :المحتويات
المترابطة إيجابويصدق ذلك على  .ويشتمل كل منها على قطبين أو أكثر ،اا وسلب

ولقد عنى النحاة العرب قديما  .ومنها نظم اللغة العربية ،كافة أنواع األنظمة اللغوية
وبكيفية  ،منذ بدء التفكير في قضايا النحو العربي بتناول هذه المحاور العالئقية

ثر هذه المحاور في فخرجوا من ذلك بالكشف عن أ ،ربطها بين عناصر الكالم
وقد حظى معظم المحاور بالكالم  .ستعمالهااالتي تصف اللغة وطرق  قواعدالضبط 

فهذا المحور لم يجد  .القرب والبعد :هب من النحاه ماعدا محور المسافة بقطبيهسالم
اسم اإلشارة قد  :كمايلي ،عناية به إال في حدود ضيقة من نظرية النحو العربي

الضمير يعود إلى أقرب  ،المنادى قد يكون قريبا أو بعيدا ،عيديشير إلى قريب أوب
ينحصر  ولكننا نرى أن تطبيق هذا المحور ال ،ويقف األمر عند هذا الحد .مذكور

وإنما يمتد إلى غيرها من األبواب النحوية التي  ،في هذه الصياغات النحوية



 

  

٥٢  
 

الكريمة على صدق هذه يات القرآنية آلاستشهاد با .إلى األساليب والبالغة يتخطاها
 .الدعوى

* * *  

 ع ."ديات وعوائقحت :مجامع اللغة العربية" .عبد العزيز المقالح :٢٥٨٧. 
   .٨٩-٧٣ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣

 –زمن العولمة البالغة الشراسة في و – لم تعد اللغات في عالم اليوم :المحتويات
ا على سيادتها ا كبيرقافتها فحسب بل صارت عنوانًلسان األمم ووعاء معتقداتها وث

تصبح التحديات التى تواجه وبهذا المعنى .مات وجودها وهويتهاوعالمة من عال
ولكل  ،تحديات لكل أبناء األمةالمنعطف الخطير من التاريخ  اللغة العربية في هذا

وفي هذا  .ةأى ميدان من ميادين العلم والمعرفة والحيافي من يحمل مشروع تغيير 
من مؤثرات المخاض الصعب على ر وتحذير البحث إشارات ومحاولة تذكي

الطريق المسدود والوقوف موقف الالمباالة وعدم ة واألمة إلى الوصول باللغ
األمة في مسؤولية مشتركة بين مثق رذلك الخط درءواذا كانت مسؤولية  .االكتراث

ع اللغة العربية هى األولى مجام مية والتربوية والسياسية فإنوأجهزتها اإلعال
إلى  أن تنتبه أوال – أى المجامع – لكن عليها، ك العوائق والتحدياتبالتصدي لتل

وأن  ،الجمهور وصلتها بالمجتمعفي وضعها العلمي واإلداري والمهني وأثرها 
  .اأثرها واضح نتصال ليكوالاإلذاعة وافي ع وسائلها جترا

* * *  

 بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق " .عباس الصوري :٢٥٨٨
 -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".عالقة تفاعل والتزام :التعريب

   .١٠٠- ٩١ص ص  .م٢٠٠٨مايو



 

  

٥٣  
 

نحو مهام مشتركة بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة ومكتب تنسيق  :المحتويات
التداخل المنهجى بين  .مجلة اللسان العربي وخدمة مجمع القاهرة .التعريب بالرباط

 .مجمع القاهرة ومكتب تنسيق التعريب

* * *  

 جمادى  .١١٣ .ع ".مجمع اللغة العربية ولغة الطفل" .علي القاسمي :٢٥٨٩
   .١٠٤-١٠١ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩األولى 

طليعتها مجمع اللغة العربية في و ،حان الوقت لمجامعنا العربية :المحتويات
وتضيف مهمة أخرى إلى مهماتها  ،ا من النشاطجديد اءفضاأن تلج  ،بالقاهرة
لقد ظلت مجامعنا اللغوية في دمشق والقاهرة  .هي العناية بلغة الطفل تلكم ،الجليلة

التي يضمها اتحاد  ،الغرب وبغداد وعمان والرباط والخرطوم والقدس وطرابلس
على الرغم  .لغة الطفل بعيدة عن العمل في مجال ،المجامع اللغوية والعلمية العربية
ا من اللجان العلمية المتخصصة في تنمية اللغة في من أن كل مجمع فيها يضم عدد

ن أعلى اعتبار  ،ا لجنة واحدة تعنى بلغة الطفلفأننا النجد بينه ،مختلف المجاالت
ومراكز البحوث  ،مليهذه القضية هى من اختصاصات وزارات التربية والتع

ولهذا ينبغي  ،ت خاصة تلك المراكز التابعة لكليات التربيةالتربوية في الجامعا
التأكيد على أن تنمية لغة الطفل هى من مهام جميع مؤسسات المجتمع وفي طليعتها 

 .اللغوية المجامع

* * *  

 إلى ضمير يعود إلى عاقل) ذوو(ضافة إ" .إبراهيم عبد المجيد ضوة :٢٥٩٠، 
جمادى األولى  .١١٣ .ع ".التفضيلسم امن العدد إلى ) فاعل(إضافة صيغة 

   .١٠٩- ١٠٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩



 

  

٥٤  
 

أوصت اللجنة عدم  ،إلى العاقل إلى ضمير يعود) ذوو(إضافة  :أوال :المحتويات
ولوروده  ،ستعمال المعاصرالافي لكثرته  ،إلى ضمير العاقل) ذوو(إضافة  ،تخطئه

ويمكن ، لعدد إلى اسم التفضيلة فاعل من اإضافة صيغ :ثانيا .االستعمال القديمفي 
ظ لذا ترى لجنة األلفا ،على قبول تعدد درجات األفضلية اإجازة هذ التركيب اعتماد

أوثالث أطول أنهار  ،ثاني أكبر بحيرة في العالم :واألساليب عدم تخطئة مثل قولهم
 ،ستخدام المعاصرالافي ستخدام القديم ولشيوعه الافي وذلك لوروده  ،العالم
 .ترتيب األشياء وتصنيفهافي جة إليه والحا

* * *  

 تَ وكَاستعمال كَ" .رجب محمد الوزير :٢٥٩١تَ كنايع".ية عن مقول القولي. 
   .١١٣-١١٠ص ص  .م٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣

كناية عن مقول " كيت وكيت" يشيع في العربية المعاصرة استعمال :المحتويات
وقد رأت لجنة ) ه٥١٦ت (ستعمال القاسم بن على الحريري وقد خطأ هذا اال ،القول

ستعمال في النصوص العربية القديمة الاأللفاظ واألساليب أنه وبناء على ورود هذا ا
  .يجاز استعمال كيت وكيت كناية عن مقول القول بهدف التيسير والتوسع في اللغة

* * *  

 ع ".)مثل(أو ) بمنزلة( مكان) بمثابة(استخدام " .رجب محمد الوزير :٢٥٩٢. 
   .١١٨-١١٤ص ص  .م ٢٠٠٨مايو  -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣

، " مثل" أو" بمنزلة" مكان" بمثابة" العربية المعاصرة استخدامفي يشيع  :المحتويات
ولم يذكر أصحاب المعاجم العربية  .مثل األخ أو األخ كان لي فالن بمثابة :نحو

 اهيدىبن أحمد الفرومن هؤالء الخليل  ."مثل" أو" بمنزلة" استخدام بمثابه مكان
المعاجم في " مثل" أو" بمنزلة" استخدام بمثابه مكان أن عدم ورود) ـه١٧٥ت(

ورود هذا  وبناء على ،ن يخطئ هذا االستعمالأالعربية دعا بعض الباحثين إلى 



 

  

٥٥  
 

 أو" ةبمنزل" مكان" بمثابة" النصوص العربية القديمة يجاز استخدامفي االستخدام 
 ".مثل"

* * *  

 داللة الفعل " .رجب محمد الوزير :٢٥٩٣)م(على معنى ) ىسمتعديا إلى ) ذَكَر
ص ص  .م ٢٠٠٨مايو - ه١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".مفعول واحد

١٢٣-١١٩.   
المعاجم العربية في " ذَكَر" بمعنى) ىسم(إن عدم ورود استعمال الفعل  :المحتويات

وبناء على ورود هذا االستعمال  ،ن إلى أن يخطئ هذا االستعمالدعا بعض الباحثي
 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف بصحيح البخاري وكتاب المغازيفي 

متعديا إلى مفعول " كَرذَ" بمعنى ."ىمس" يجاز استعمال الفعل) ـه٢٠٧ت(للواقدى 
 .اه بمعنى ذَكَرهسم :نقولف ،واحد

* * *  

 ١١٣ .ع ".دورته الثالثة والسبعينفي مؤتمر المجمع  توصيات" :٢٥٩٤. 
   .١٢٩-١٢٧ص ص  .م٢٠٠٨مايو - هـ١٤٢٩جمادى األولى 

يؤكد  .المؤتمرات السابقةفي تأكيد المؤتمر التوصيات الصادرة عنه  :المحتويات
المؤتمر النظر إلى المعجم التاريخى للغة العربية باعتباره مشروعا ثقافيا ا وقومي

يوصي المؤتمر بتقديم األبحاث والمحاضرات التي ألقيت ونوقشت إلى  .اوحضاري
ت والمؤسسات المعنية باللغة ايناشد المؤتمر الهيئ .اللجنة الخاصة بالمعجم التاريخي

موازرة هذا المشروع العلمي على وضع المعجم التاريخي  هالعربية والحريص
لعمل جم التاريخي الى بطء ايوصي المؤتمر بأال يؤدي االنشغال بالمع .واللغوي

يؤكد المؤتمر ترحيبه بالمبادرات التي يقوم بها المجتمع  .وتراخيه في المعجم الكبير
منظمة الصحة العالمية ليشكر المؤتمر  .المدني بهدف الحفاظ على اللغة العربية
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من استعداد المنظمة لتوفير  ،ماجاء على لسان مستشارها الدكتور هيثم الخياط
يطالب المؤتمر  .جاز المعجم التاريخي للغة العربيةنات التقنية الخاصة بإاإلمكان

بحيث تصبح متاحة  ،صياغة المصطلح العلمي وآلياتهفي بإعادة عرض قراراته 
يطالب المؤتمر كال من وزراتي التعليم العالي  .الوطن العربيفي للمجامع اللغوية 

في بالعلوم اإلنسانية واللغة العربية  الخاصة والتعليم باإلشراف على تنفيذ البرامج
 ...لمدارس والجامعات األجنبيةا

* * * 

 م تأبين األستاذ الدكتور محمد إبراهيفي (كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٢٥٩٥
   .١٣٥ص  .٢٠٠٨مايو  - ه ١٤٢٩ادى األولىجم. ١١٣ .ع ".)يالفيوم

الفيومي وعضوية  .الفيومي وعضوية المجالس القومية المتخصصة :المحتويات
   .مآثر الفقيد .نشاطه المجمعي .مجمع الخالدين

* * * 

 األستاذ الدكتور ( تأبين الفقيدفي كلمة المجمع " .حسن محمود الشافعي :٢٥٩٦
 .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".)يفيوممحمد إبراهيم ال

   .١٥٦-١٣٦ص ص 
مرحلة العمل  .مرحلة النشأة والتكوين :مياألستاذ الدكتور إبراهيم الفيو :المحتويات

الفيومي واألعمال  .الفيومي واألعمال اإلبداعية .العام والخدمة االجتماعية
   .الفيومي والشافعي والصداقة الصافية .الفيومي وتاريخ الفكر الفلسفي .الموسوعية

* * * 
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 األستاذ (قيد تأبين الففي كلمة األسرة " .إبراهيم محمد إبراهيم الفيومي :٢٥٩٧
مايو  -هـ ١٤٢٩ األولىجمادى  ١١٣ .ع ".)اهيم الفيوميالدكتور محمد إبر

   .١٥٧ص  .م٢٠٠٨
ألقاها المهندس ، لمة أسرة الفقيد األستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيوميك :المحتويات

 .إبراهيم الفيومي نجل الفقيد

* * * 

 األستاذ الدكتور (قيد تأبين الففي كلمات أخرى " .أحمد عمر هاشم :٢٥٩٨
ص  .م٢٠٠٨مايو - هـ١٤٢٩جمادى األولى  ١١٣ .ع ".)محمد إبراهيم الفيومي

   .١٥٩- ١٥٨ص 
هاشم والفيومي  .تأبين أعضاءهفي مجمع الخالدين والسنة الحسنة  :المحتويات

والصداقة المتينة ورحلة العمل والبحث في المجالس القومية المتخصصة ومجمع 
   .سالميةإلالبحوث ا

* * * 

 األستاذ الدكتور (في تأبين الفقيد  ىكلمات أخر" .أحمد إسماعيل خضير :٢٥٩٩
ص  .م٢٠٠٨مايو -ه ١٤٢٩جمادى األولى  ١١٣ .ع ".)محمد إبراهيم الفيومي

   .١٦٠- ١٥٩ص 
تأبين الفقيد األستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومي ألقاها في كلمة  :المحتويات

صهر الفقيد ) األسبق( ةاعيل خضير رئيس جامعة القنااألستاذ الدكتور أحمد إسم
   .الكريم

* * * 
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 في تأبين األستاذ الدكتور أحمد مستجير (كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٢٦٠٠
-١٦٣ص ص  م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  ١١٣ .ع ".)مصطفى

١٦٤.   
وعضوية  مستجير .مؤلفات مستجير .حافظ ومستجير وصداقة ممتدة :المحتويات

   .خصال الفقيد .المجمع

* * * 

 األستاذ الدكتور أحمد (تأبين الفقيد في كلمة المجمع " .فاروق شوشة :٢٦٠١
ص  .٢٠٠٨مايو  - ـه١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".)مستجير مصطفى

   .١٧٥ - ١٦٥ص 
مستجير العالم  .مستجير وعالم الترجمة .وطنالمستجير وحمل هموم  :المحتويات

مؤلفات مستجير وأعماله  .مستجير والموسوعية .مستجير والعمل المجمعي .نوالفنا
مستجير  .مستجير بين علم اللغة وعلم الوراثة .مستجير رائد علم الوراثة .المترجمة

 .مستجير والتنوير .وعلم العروض مستجير .ارمستجير شاع .عمادة كلية الزراعةو

* * * 

 في تأبين الفقيد أحمد مستجير ( كلمة األسرة" .مروة مستجير :٢٦٠٢
-١٧٦ص ص  .م٢٠٠٨مايو -هـ١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".)مصطفى

١٧٧.   
في تأبين الفقيد األستاذ الدكتور أحمد مستجير مصطفي كلمة األسرة  :المحتويات

   .ألقتها ابنته الدكتورة مروة مستجير

* * * 
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 ألستاذ الدكتور أحمد حفل تأبين افي (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٦٠٣
ص  .م٢٠٠٨ مايو - ـه١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".)مستجير مصطفى

١٧٨.   
ثنين يوم اإل تأبين األستاذ الدكتور أحمد مستجير حفلفي كلمة الختام  :المحتويات

   .م٢٠٠٦من نوفمبر سنة  ٢٠الموافق  ـه١٤٢٧من شوال سنة ٢٨

* * * 

 حفل تأبين األستاذ الدكتور محمد في ( افتتاح الجلسة" .محمود حافظ :٢٦٠٤
  .١٨١ص  .م٢٠٠٨ مايو - ـه١٤٢٩جمادى األولى  .١١٣ .ع ".نف حسيوس

 .ب الفقيدقمنا .رحلة الزمالةوحافظ ومحمد يوسف  :المحتويات

* * * 

 تأبين الراحل الكريم في كلمة المجمع " .عبد الحافظ حلمى محمد :٢٦٠٥
 -  ـه١٤٢٩ جمادى األولى .١١٣ .ع .")األستاذ الدكتور محمد يوسف حسن(

   .١٩٤-١٨٢ص ص  .م ٢٠٠٨مايو
مشواره  .المولد والنشأة :محمد يوسف .محمد يوسف وطه حسين :المحتويات

مؤلفات األستاذ الدكتور محمد يوسف  .محمد يوسف المعجمي .العلمي واألكاديمي
 .فة العلميةمحمد يوسف ونشر الثقا .محمد يوسف والجيولوجيا .العلمية والثقافية

   .ب الفقيدقمنا .محمد يوسف شاعرا .محمد يوسف ومجال التحقيق

* * * 

 حفل تأبين األستاذ في (كلمة األسرة " .سلوى محمد يوسف حسن :٢٦٠٦
 -هـ١٤٢٩ جمادى األولى .١١٣ .ع ".)الدكتور محمد يوسف حسن

   .١٩٩-١٩٥ص ص  .م٢٠٠٨مايو
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الفقيد والعمل  .سالميةإلفة العربية واالفقيد والثقا .ب الفقيدقامن :المحتويات
   .الفقيد شاعرا .الفقيد والعمل المجمعي .األكاديمي

* * * 

 حفل تأبين األستاذ الدكتور محمد في ( كلمة الختام" .محمود حافظ :٢٦٠٧
ص  .م٢٠٠٨ مايو - ـه١٤٢٩ .جمادى األولى .١١٣ .ع ".يوسف حسن

٢٠٠.   
حفل تأبين األستاذ في  دكتور محمود حافظكلمة الختام لألستاذ ال :المحتويات

 ٢٩الموافق  - ـه١٤٢٨من محرم  ٢١ين نالدكتور محمد يوسف حسن يوم االث
   .م٢٠٠٧من يناير سنة 

* * * 

 م٢٠٠٨مايو -ه ١٤٢٩األولى  جمادى .١١٣ .ع ".أنباء مجمعية" :٢٦٠٨. 
   .٢٠٤-٢٠١ص ص 

جوائز التقدير  .قافيةصالت المجمع الث .ضم خبراء جدد بالمجمع :المحتويات
 –رحمه اهللا  –مسابقة الشيخ محمد متولي الشعراوي  .مسابقات المجمع .والتكريم

  .)م٢٠٠٧ –م ٢٠٠٦لعام (

* * *  

  الرابع عشر بعد المئةالعدد  
 ١١٤ .ع" استدراك على ديوان أسامة بن المنقذ" .حجازىفي مصط :٢٦٠٩. 

   .١٧-٣ص ص  .م٢٠٠٨نوفمبر  - هـ١٤٢٩ذو القعدة 
أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن مقلد الكناني الشيزرى  :المحتويات

 ـه٥٨٤ - ـه٤٨٨(منقذ  المعروف بأسامة بن ،مؤيد الدولة ،أبو المظفر
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ترد اسمه مقرونا  ،سالمإلوهو شاعر مجيد وبطل من أبطال ا ،)م١١٨٨-م١٠٩٥=
إذا كانت نشأته قد غلبت  ،بالد الشامفي بالبسالة والنصر إبان الحروب الصليبية 

 ،الجهادفي عليها الشجاعة والفروسية حتى لقد مضى الجانب األكبر من حياته 
فإن ذلك ينبغي أال ، تاريخهفي وبرزت الناحية الحربية من شخصيته واضحة 

ألف العديد من  اذلو ،وعن شاعريته القوية ،يصرفنا عن شخصيته العلمية واألدبية
وهذا ، " المنازل والديار" و" بالباب األد" ،نقد الشعرفي " بديعال" كتابه :الكتب منها

 ،األخير هو موضوع ورقة البحث حيث تقدم ما قام به الشاعر من إختصار لشعره
أن يطلع على كل شعر  ،والدارس لشعر أسامة ،حيث أن من حق القارئ العربي

 .ستطاع إلى ذلك سبيالاأسامة ما 

* * * 

 ذو القعدة  .١١٤ .ع ".صداقة عند إخوان الصفاال" .ثابت عيد :٢٦١٠
   .٣٦-١٩ص ص .م٢٠٠٨نوفمبر  -هـ١٤٢٩

رسائل إخوان في الصداقة  .أسلوب إخوان الصفا .نشأة إخوان الصفا :المحتويات
الضدان  .األخالق المفسدة للصداقة .ليس كل إنسان يستحق أن يكون صديقا. الصفا

الضدان . صفاتوالمستحسن من ال، داتاذا كان هناك القبيح من العا اليجتمعان
خوان الصدق؟ المحافظة على إمن هم  .الصديق الحق كنز اليقدر بمال .المتجاذبان

أجساد في األصدقاء نفس واحدة  .نسان كثير التلونإلا .األصدقاء وأداء حقوقهم
 .متفرقة

* * * 

 ية ضوء نظرفي دراسة  :العربيةفي أبنية المطاوعة " .نصالح حسني :٢٦١١
   .٨٢-٣٧ ص ص .م٢٠٠٨نوفمبر  -  ـه١٤٢٩ذو القعدة  .١١٤ .ع ".ةالحال
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كتاب البنى النحوية  ،الدراسات اللغوية البنائية :الدراسات اللغوية :المحتويات
في المطاوعة  ،عل المطاوعانوعا الف :المطاوعة .نظرية الحالة النحوية .لتشومسكى

الت الداللية لوزن انفعل الدال على الحا ،ةمالمطاوعة والعال ،ضوء نظرية الحالة
   .القاسم المشترك ألفعال المطاوعة أنها تدل على عمل أونشاط أو استفادة .نشاط

* * * 

 بعض مسائل في أثر مذاهب المتكلمين " .منصور على عبد السميع :٢٦١٢
ص ص  .م٢٠٠٨نوفمبر  -هـ١٤٢٩ذو القعدة  .١١٤ .ع ".الخالف النحوى

١٣٩- ٨٣.   
خالف الواقع فيها ذاكرا تفاصيلها وال ؛يتناول البحث المسألة النحوية :المحتويات

مع بيان ماوراء ذلك الخالف من أصول  ،لما ذهب إليه وأدلته واحتجاج كل فريق
كان أو  معتزلياالوقت ذاته عن المذهب العقدي في وتعبر  ،فكرية محركه لها

و معارضتها سواء كانت نحوية ما أ فكرة عن واليعني ذلك الدفاع .ا أو غيرهأشعري
ماهو معني ببيان الصلة والعالقة بين هذه حث غير معني بذلك بقدر إذ الب ،أو فكرية

 ،والبحث عن المنطلق الفكري المغذي لذلك الخالف النحوي عامة ،العلوم واألفكار
وهما الجانب  ،لتأكيد ذلك اتخذ البحث وجهتين انطلق من خاللهما لتحقيق هدفه

 .والجانب التطبيقي العمليالنظري 

* * * 

 ع ".راءات منهجيةجإ :المعجم التاريخي للغة العربية" .دصالح بلعي :٢٦١٣. 
   .١٨٤- ١٤١ص ص  .م٢٠٠٨نوفمبر  -هـ١٤٢٩ذو القعدة  .١١٤

الدكتور سلطان بن محمد  .التاريخي للغة العربية مشروع المعجم :المحتويات
الخطوات  .هيئة المعجم التاريخي .بيةالقاسمي والمعجم التاريخي للغة العر
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الجزء  .الجزء النظري .اإلجرائية والمنهجية للمعجم التاريخي للغة العربية
   .التطبيقي

 * * *  

 مشروع  :المرصد العربي للمصطلحات والمعاجم" .عبد اللطيف عبيد :٢٦١٤
نوفمبر  -هـ١٤٢٩ذو القعدة  .١١٤ .ع ".يواكب التطور ويدعم جهود المجامع

   .١٩٩-١٨٥ص ص  .م٢٠٠٨
نشأة المؤسسات والهيئات  .المصطلحات العلمية مفاتيح العلم والمعرفة :المحتويات

المراصد اللغوية  .المرصد اللغوي. العصر الحديثفي المصطلحية والمعجمية 
الرصد التشاركي  :ت والمعاجمالحاجة إلى مرصد عربي للمصطلحا .العربية

رات االرصد الببليوجرافي الشامل لإلصد ،ةالمصطلحية والمجمعي للمولدات
الرصد الببليوجرافي الشامل للدراسات والبحوث  ،المصطلحية والمعجمية

الرصد الشامل  ،والمنهجيات والقرارات والتوصيات والمشاريع المنجزة والجارية
ا وللمشاريع ا وتطبيقًمجال المصطلحات والمعاجم تنظيرفي للمؤسسات والعاملين 

وضع خطة نموذجية  ،الرصد الشامل للواقع العربي المصطلحي والمعجمي ،الجارية
لتطوير المصطلحات والمعاجم العربية وطنيإنشاء قواعد محوسبة لكل  ،اا وقومي

 .وبناء موقع له على شبكة األنترنت ،بيانات المرصد وأعماله

* * *  

  الخامس عشر بعد المئةالعدد  
 مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين في (فتتاح كلمة اال" .محمود حافظ :٢٦١٥

   .٥ص  .م٢٠٠٩مايو  - هـ١٤٣٠ جمادى األولى .١١٥ .ع ".)م٢٠٠٨-٢٠٠٧
الدورة الرابعة والسبعين لمجمع في  ،افتتاح أعمال المؤتمر السنوي :المحتويات

 .اللغة العربية
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* * *  

ة عنه األستاذ كلمة األستاذ الدكتور هاني هالل يلقيها نياب" .هاني هالل :٢٦١٦
- ٢٠٠٧مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين في (الدكتور أحمد بهاء خيري 

   .٧ص  .م٢٠٠٩مايو  -هـ١٤٣٠ جمادى األولى .١١٥ .ع ".)م٢٠٠٨
  .ودور المجمع أهمية .زاميةالمجمع كمرجعية لغوية وسلطة إل :المحتويات

* * *  

 في مؤتمر الدورة (ن كلمة األعضاء غير المصريي" .عبد الكريم خليفة :٢٦١٧
 - هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع ".)م٢٠٠٨-م ٢٠٠٧(ين بعالرابعة والس

   .١٣-٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو
اتحاد المجامع اللغوية " كيفية تأسيس .مكانة المجمع وأهميته ودوره :المحتويات

طرح  .حرب الخليج واشتداد الهجمات الشرسة على اللغة العربية ".العلمية العربية
هذا في وعة من التساؤالت المستوحاة من عنوان الموضوع الرئيسي للمجمع مجم

 ".اللغة العربية وتحديات العصر" :العام وهو

* * *  

 أكمل الدين إحسان كلمة البروفسور " .أكمل الدين إحسان ،أوغلو :٢٦١٨
 .١١٥ .ع .)م٢٠٠٨ -م٢٠٠٧(مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين في ( أوغلو

   .٢٠-١٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠ جمادى األولى
 .العصر الحديث والحراك العلمي والثقافي .مكانة المجمع وأهميته :المحتويات

اللغة العربية والوفاء  .القرآن واللغة العربية .ظاهرة العولمة والحضارة المعاصرة
خيل كتحدي من الد .مستجدات اللغوية والمصطلحيةعالم الفي بالمتطلبات الكثيرة 

  .تحديات التي تواجهها اللغة العربيةال



 

  

٦٥  
 

* * *  

 في ( فاروق شوشة :ذكلمة األستا(ين بين مؤتمر" .فاروق شوشة :٢٦١٩
جمادى األولى  .١١٥ .ع .)م٢٠٠٨-م٢٠٠٧مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين 

   .٣٥-٢١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠
يبدأ  ،يخ المجمعتارفي كيوم فاصل  ،يوم الثالث والعشرين من مارس :المحتويات

المؤتمر  .وبيديه ماكان يتطلع إليه من آليات لتحقيق رسالته ،به المجمع عهده الجديد
 ،مجلس المجمع ولجانه بين مؤتمرين ،هالسابق والمجلس ولجانه وأوجه نشاط

اإلنتاج  .لتقدير والتكريمجوائز ا .النشاط المجمعي .الخبراء الجدد بالمجلس
المسابقة اللغوية  ،م٢٠٠٧- ٢٠٠٦المسابقة األدبية لعام  .مسابقات المجمع .يالمعجم
ام لع ه اهللارحم مسابقة الشيخ محمد متولي الشعراوي ،م٢٠٠٨- م٢٠٠٧لعام 

  .م٢٠٠٧-م٢٠٠٦

* * *  

 جمادى األولى  .١١٥ .ع ".)تعديل قانون مجمع اللغة العربية(" :٢٦٢٠
   .٢٣-٢٢ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠

 :)المادة األولى( :وقد أصدرناه ،شعب القانون األتي نصهقرر مجلس ال :المحتويات
م بإصدار قانون ١٩٨٢لسنة  ١٤من القانون رقم ) ٣(من المادة) ز(يستدل بالبند

وسائل المجمع لتحقيق  :٣مادة  :تىالنص اآل ،ظيم مجمع اللغة العربيةإعادة تن
في ويعمل به  ،يةالجريدة الرسمفي ينشر هذا القانون ) المادة الثانية( ...أغراضه

  .يختم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها ،اليوم التالي لتاريخ نشره

* * *  
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 مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين في ( كلمة الختام" .محمود حافظ :٢٦٢١
ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع .)م٢٠٠٨- م٢٠٠٧(

٣٦.   
ختام حفل افتتاح في الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع  كلمة األستاذ :المحتويات

 .م٢٠٠٨- م٢٠٠٧مؤتمر الدورة الرابعة والسبعين 

* * *  

 ع" ات الحديثقضايا اللغة العربية وعلم اللساني" .ةعبد الكريم خليف :٢٦٢٢. 
   .٥٥-٣٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥

في انفكت تطرح  ما ،على عدد من األسئلة يحاول هذا البحث أن يجيب :المحتويات
ما مدى  :ومنها ين العرب منذ سبعينيات القرن الماضييأوساط اللغويين اللسان

أكانت مترجمة أو معربة أو ء اوضوح المصطلحات اللسانية العربية الحديثة سو
وما العالقة بين ؟ ني؟ وماحد مصطلح اللسانيتراثية؟ وماهو حد مصطلح اللغويين

؟ ماالجذور العلمية والتاريخية لعلم اللسان واللسانيين؟ وما أهداف كل منهمايين اللغو
لماذا تخلف علم  ؟علم اللسان الحديثفي هو دور التراث العربي وما ؟الحديث

الوطن العربي؟ ماعالقة قضايا اللغة العربية والتحديات التى في اللسان الحديث 
اعالقة علم اللسان الحديث بتيسير العربية م ؟تواجهها العربية بعلم اللسان الحديث

أوساط اللسانيين واللغويين في هذه أسئلة وغيرها كثير تطرح  ؟وتعلمها وتعليمها
 .ماءوربما تحول بعضها إلى شعارات ص ،في الندوات والمؤتمرات ،العرب

* * *  

 أفكار مبدئية  :نحو معجم عصري للشعر العربي" .محمود الربيعي :٢٦٢٣
ص ص  .م٢٠٠٩ مايو -  ـه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع ".تطبيقيونموذج 

٦٨- ٥٧.   



 

  

٦٧  
 

 ،هذا المشروع سيكشف عن فوائده المحتملة الجمةفي أن مجرد البدء  :المحتويات
وإمداده بكل أنواع  ،وهذا من شأنه أن يفتح شهية القائمين عليه إلى التوسع فيه

مجرد جمع مادة لغة (لمبدئية مراحله افي  ومن شأن تشجيع هذا المشروع .المساعدة
أن يفتح الباب الحتماالت عديدة ) الشعر العربي أو حتى طرف منها وتخزينها

وقد يكون هذا العمل  .متصلة بتحقيق إنجازات مفيدة تسلك جميعها تحت هذا العنوان
 ،بدأ متواضعا نواة لدائرة معارف لغة الشعر العربي وتلك مؤسسة مطلوبةالذي 

 ،جمع حولها أفكار المتناهية تعود كلها بالفائدة على الشعر العربيومن شأنها أن ت
وقد  ،تعميق اإلحساس بالهوية العربيةفي وتؤتي أطيب الثمرات  ،والثقافة العربية

المبدئية حول  بين الباحث كيفية تحقيق ذلك عن طريق طرح مجموعة من األفكار
كنموذج لنص من  ،القيس ئامر معلقة ،اا مختارا تطبيقيووضع نموذج ،هذا المعجم

 .أقدم نصوص الشعر العربي

* * *  

 عند نحاة العربية وما القياس على األكثر " .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٦٢٤
-٦٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع ".يترتب عليه

٨٣.   
الدقيق  محاولة توضيح مفهوم الكثرة بالنظر ،الغرض من هذا البحث :المحتويات

أن الكثرة والقلة وما وصفوه من العبارات بأنه أكثر أو أقل يرتبط  ،أقوال العلماءفي 
 :ا بمفاهيم لغوية عربية مهمة جدا تدل عليه المصطلحات اآلتيةا جدا وثيقًارتباطً

فالمدلوالت التي عليها  .وهو أهمها "القياس"و "االطراد والشذوذ"و "النظير"و "الباب"
 .إلى ميدان الرياضيات ،وبالتالي ،فهوم الكم والتقدير الكمي وبما ينتميلها مساس بم

ويحصل ذلك بالبجث  .وقد يتجاوز ذلك مفهوم الكم إلى ماهو أوسع منه وهو البنية



 

  

٦٨  
 

ها النحوي والتكافؤ هنا هو ابنيتها اللفظية أو مجرفي العناصر اللغوية  افؤعن تك
  .اسة البنى المجردةيتجاوز الكم المحسوس إلى در فهذا .القياس

* * *  

 ١١٥ .ع .ياألدب المسرحي العربفي لغة الحوار " .محمد فتوح أحمد :٢٦٢٥. 
   .٩٥-٨٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى 

المسرحي األدب في ن يبين صعوبة قضية لغة الحوار أيحاول الباحث  :المحتويات
 ،ن ينظر إليها من زواية واحدةعمق من أأفالقضية  ،هاالعربي وتعدد المواقف إزاء

ألن فرض الحلول  ،فرض حل لهافي ومن الممكن القول أن حل المشكلة لن يكون 
بل أن حلها قد ال يتسنى إال من خالل التجربة  ،أمر تأباه طبيعة اإلبداع األدبي

ا كفيلة بتقريب البعد فالممارسة وحده ،أى من خالل عملية الكتابة ذاتها .والتطبيق
قافة بين نتشار التعليم وارتفاع مستوى الثاكما أن  ،الفصحى والعامية نلغتيبين ال

 يوم الفي  - وربما أفضى  ،على حدة المشكلة مع الوقت أوساط الناس ربما يقضي
إلى وجود لغة مشتركة تكون أداة للحديث اليومي والكتابة األدبية معا -انخاله بعيد. 

* * *  

 جمادى األولى  ١١٥ .ع .هاياللغة العربية وأهلبين " .كمال محمد بشر :٢٦٢٦
   .١٢٤ - ٩٧ص ص  .م٢٠٠٩مايو -  ـه١٤٣٠

من  ،ال تنفك بحال من األحوال ةوميبين اللغة العربية وأهليها عالقة لز :المحتويات
وما يتبع ذلك من السيطرة  ،ومن حيث الضعف واالنهيار ،زدهارالحيث القوة وا

اللغة ظاهرة اجتماعية التعيش وحدها بحال من  .نتشار أو العزلة واالنحسارالوا
 ،سلها تجبك :إنما يكون بالتعامل والحوار معها صقلهااكتسابها و نموها و .األحوال

وإن نسيتها أو عزلتها  ،فإن هجرتها هجرتك .واعقد األلفة بينها وبينك تالزمك
فال  ،محروم من الغذاء والهواء ،الى ركن غير رشيد وآوت ،انطوت على نفسها



 

  

٦٩  
 

هذا هو حال اللغة العربية  .ا بعدعينن تضمر ويجف عودها وتصبح أثرأتلبث 
 سن غيرصورة عاميات متنافرات ولُفي  ،وتناثرت أشالؤها ،تقطعت أوصالها :األن

ريب والتلوث من لهجات غحيث نسمع عربية كسيحة محشوة بعناصر الت ،مؤتلفات
بية شائنة النطق مضطربة الفهم مختلفة ورطانا متنافرات وألفاظ وأساليب أجن

العالم العربي فهو جو غائم تسوده في أما الجو اللغوي العام  ،يهاعانواالستيعاب لم
تدرك نسبتها إلى مستوى  وال ،تعرف مصادرها وأصوات زاعقات ال ،العشوائية

ويحاول القوم تفسيرها والنظر فيها  ،لغوي معين وهنا تظهر المشكلة اللغوية
 .جها بصورة من الصورومحاولة عال

* * * 

 ثالث محاوالت لوضع معجم إلكتروني للغة " .محمد حسن عبد العزيز :٢٦٢٧
-١٢٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع ".العربية
١٤٩.   

تعرض أوراق البحث ثالث محاوالت لوضع معجم عربي باستخدام  :المحتويات
النواحي الفنية الدقيقة في دون تورط  ا فحسبويأتى العرض تعريفي ،الحاسوب

معجم موضوعي مصور  :األولى :المحاوالت هى ذهوه ،للعمليات الحاسوبية
 ،اا وورقيمادة جمعها الباحث إليكتروني :والثانية ،سنة ١٢-٨للطفولة المتأخرة من 

ة مدون :الثالثة ،وأعدها لتكون نماذج مختارة من مواد المعجم التاريخي للغة العربية
 .معالجة لغوية حاسوبية :معاصرعربي معجم 

* * * 

 ع ".عصر العولمةفي الثقافة واللغة العربية " .أحمد شفيق الخطيب :٢٦٢٨. 
   .١٥٩- ١٥١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥



 

  

٧٠  
 

ألفاظه الستة ينطوى على مواضيع ثالثة كل واحد في عنوان البحث  :المحتويات
الواقع مترابطة بحيث يتعذر في لكنها  ،موضوع بحث بذاته منها يحتمل أن يكون

وقد تناول البحث هذه  ،اخر إلى جمعها معآتناول أى منها دون التطرق بشكل أو ب
   .الثقافة واللغة والعولمة :العنوانفي المواضيع الثالثة حسب ورودها 

* * * 

 جمادى  .١١٥ .ع ."اللغة العربية وتحديات العولمة" .صالح فضل :٢٦٢٩
   .١٦٩-١٦١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠األولى 

 يمثل تحليل موقف اللغة العربية واستجاباتها لتيارات العولمة مجاال :المحتويات
في تقلباتها الراهنة خالل تأمل الظواهر اللغوية في ا يطرح أسئلة الهوية مفتوح

ملي علينا رؤية أن ت ستراتيجية لهذه القضيةالولعل النظرة ا .أصولها وسيرورتها
ة متعالقة يخاصة تخرج عن نطاق العرض التاريخي لتركز على ثالث زوايا أساس

 :ثانيا ،للتواصل الحيوي ةعتبارها أداارؤيتنا للغة ب :أوال :على النحو التالي
تد فيما جتمعات العربية والصراعات التى تحالمفي  ازدواجيات الفصحى والعاميات

يزعم من صفاء  على ما األجنبية ظلت عوامل مؤثرةاالحتكاك باللغات و ،بينها
ل العصر الحديث على وجه مح :ثالثا .العربية ونقائها طيلة العصور كلها

كتشاف افي الخصوص موجة جارفة من إسهام أصحاب الثقافات الغربية خاصة 
الفنون المختلفة والمعارف في نصوص اللغة العربية النثرية والشعرية والتاريخية 

ا لآلخر بتوجيهاته المختلفة إلى ا متناميشكل منظور مما ،ر والتحقيق والدراسةبالنش
ترتب عليه تداخل هذه المواقف الذي ر األم ،وتراثها وواقعها المعاصر اللغة العربية

ثم يمضي  .باألجان ،الحداثيين ،السلفيين :وتشابكها بين ثالث فئات من الدارسين
 .خصوصية اللغة العربية وروحها ،عالمية العربية ،البحث لتناول

* * * 



 

  

٧١  
 

 جمادى  .١١٥ .ع ".الثقافة المعاصرة والنحو" .يعوض بن حمد القوز :٢٦٣٠
   .١٨٧-١٧١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠األولى 

أحاديث الشؤون في يزال الحديث عن النحو العربي يحتل الصدارة  ال :المحتويات
فمن  ،تنتهى قيامه والخصومة فيه ال فمنذ ،ألنه مثار الجدل طول السنين ،العامة

ومن متهكم لبعض  ،تطبيقه وتحسين صورتهفي متفان  ،مسلم بقواعده وأصوله
نه جدير أن يحفظ إو ،عورة مسلكهمدع و ،ومن خارج عليه وعلى رجاله ،قوانينه

مصادره في  يحبسوأن  ،العاماللغوي ستعمال الافي السطور ال أن يشيع في 
مماهو قريب المنال من  ،ما يسهل على ألسنتهم من األلفاظبفيتعامل أهل اللغة 

، وتتعثر إبداعتهم الفكرية ،تقيد عقولهم لئال ،تاركين اإلعراب واألعراب ،عاميتهم
إلى غير ذلك من الدعوات التى وإن اختلفت مقاصد  ،وتتأخر مخرجاتهم الثقافية

إما لصعوبته  ،لنحولى التحرر من قيود اإفإن ظاهرها كان يدعو  ،أهلها ونياتهم
وأى نيل سيكون إن هو وقع  ،يل من هذه األمةالنوإما الغراض بعيدة هدفها  .عليهم

   .على لغتها التى هى الواجهة والهوية

* * * 

 جمادى  .١١٥ .ع ".اللغة العربية هوية وانتماء" .حسنين محمد ربيع :١٢٦٣
   .٢٠٦-١٨٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠األولى 

ومستودع القيم الثقافية وكذلك  ،ى وعاء الفكر وذخيرتهللغة العربية ها :المحتويات
قد يودى إلى  ،ونبذها وإحالل أخرى مكانها، وتوهين لغتنا وإضعافها .االجتماعية

نتماء وإذا تخلى امرؤ المعاني الهوية وافي و ،فكر أبنائنا وقيمهم العريقةفي بلبلة 
فكره يتحول شيئا فشيئا إلى مخزون فإن تفكيره و ،عن لغته واصطنع لغة غيرها

ومع مرور الوقت  ،ويرتبط تدريجيا بعادات أهلها وقيمهم ،تلك اللغة وذخائرها
عن التعبير عن شعوره وعواطفه  فيما بعد يتحول انتماؤه الى ثقافتهم وقد يعجز



 

  

٧٢  
 

ويستخدم تعابير اللغة التى جرفت  ،بلغته التى تلقاها بفطرته وغريزته من أمه
   .غيبت معالم انتمائهو ،ثقافته

* * * 

 ع" التعريبفي ية وتحديات العصر اللغة العرب" .محمد أحمد السيد :٢٦٣٢. 
   .٢٢٨- ٢٠٧ص ص  م٢٠٠٩مايو - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥

 :الت مطروحةاؤقضايا التعريب وتس ؟ما المقصود بمصطلح التعريب :المحتويات
واين تكمن  ؟هذا الموضوع أن يحسمأما أن ل ؟لم هذا التردد واإلمهال والتسويف

التعريب  .التعريب كقضية تربوية .التعريب كقضية قومية ؟وما أبعادها ؟المشكلة
 .داع وابتكاربالتعريب كقضية إ .ىثقافالتعريب كقضية أمن  .كقضية مجتمعية

أهم اإلجراءات العاجلة الواجب اتخاذها حفاظا على  .مواقف واتجاهات :التعريب
رتقاء الهتمام بإتقانها واالوالعناية بها وا ،شؤون حياتنافي ية والتمكين لها لغتنا العرب

   .بها

* * * 

 جمادى األولى  .١١٥ .ع ".التعريب وإشكاالتهفي " .يمحمد مزال :٢٦٣٣
   .٢٣٨- ٢٢٩ص ص  .م٢٠٠٩ مايو - ه ١٤٣٠

يمية التعريب كوسيلة سياسية وتعل .التعريب من الوجهة اللغوية الصرفة :المحتويات
   .وثقافية

* * * 

 اللغة العربية وتحديات العولمة" .عبدالعزيز بن عثمان التويجري :٢٦٣٤: 
 .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٥ .ع ".رؤية الستشراف المستقبل

   .٢٥٨-٢٣٩ص ص 
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تحديات كبرى  .تطور اللغة العربية .تحديات العولمة التعد وال تحصى :المحتويات
 .اللغة العربية ولغة العلم والثقافة .اللغة العربية ولغة المستقبل .عربيةأمام اللغة ال

ة استراتيجية تمس األمن اللغة العربية كقضي .المستقبل فاللغة العربية وإستشرا
   .عالمإلاللغة العربية ووسائل ا .الثقافي والحضاري لألمة

 * * * 

 جمادى  .١١٥ .ع ".ةاتجاهات السياسة اللغوي" .حجازي يمحمود فهم :٢٦٣٥
   .٢٩١-٢٥٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠األولى 

في الخبرات التاريخية  :ثانيا .طار العام للسياسة اللغويةاال :أوال :المحتويات
ها من ،تكوين دول معاصرة ذات ظروف مختلفةفي السياسة اللغوية وأثرها الكبير 

ممتدة  تكوين دولفي  وخبرات ،مثل فرنسا وألمانيا وطنية تكوين دولفي خبرات 
أكثر في و ،الهند دولة ذات لغات متعددة هىفي و ،بقمثالها االتحاد السوفيتي السا

وتقدم كل دولة من  .الواليات المتحدة األمريكيةفي و ،ا وهى الصيندول العالم سكانً
المجاالت  :ثالثا .السياسة اللغويةفي التاريخى خبرات مهمة  اهقسيافي هذه الدول 

تضح من الخبرات والتجارب أن السياسة اللغوية ا :يعات وآفاق المستقبلوالتشر
األساس األول للسياسة اللغوية  ،يمكن أن تكون حدودها الجغرافية من عدة مستويات

دون  ،هناك تشريعات لغوية تقتصر على تنظيم مجاالت محددةو ،هو محو األمية
المؤسسات والجهات في اإلدارة مقدمتها لغة العمل والتدريب واإلنتاج وفي غيرها و

المناسب يتضمن لوحات أسماء اللغوي إن تشكيل المناخ  ،الحكومية وغير الحكومية
تقع مسئولية التخطيط و ،القرى والمدن والشوارع واألحياء بشكل منظم التدوين

هض به ومسئولية البحوث تن ،جهات رسمية اختصاصاتفي اللغوي والتشريعي 
 .جانب الجامعات ومراكز البحوث اللغوية المتخصصة المجامع اللغوية إلى

* * *  
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  السادس عشر بعد المئةالعدد  
 جمادى  .١١٦ .ع ".اللغة العربية والتكامل المعرفي" .عبده الراجحي :٢٦٣٦

  .٩-٣ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠األولى 
ولوج اللغة المدخل األول لل ؟اين موقع العربية من التكامل المعرفي :المحتويات

 .العربية والهندسة .العربية والطب وعلم النفس .لثقافة هذا العصر

* * * 

 جمادى األولى  .١١٦ .ع ".التعريب والتنمية البشرية" .على القاسمي :٢٦٣٧
   .٢٨-١١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠

في دليل التنمية البشرية في المؤشرات األساسية  .مفهوم التنمية البشرية :المحتويات
انتشار  ،ن بصحة جيدةتمتع المواطني :ى لألمم المتحدةرير البرنامج اإلنمائتقا

نظام  ،ديمقراطية حقيقية :متطلبات التنمية البشرية .مستوى المعيشة الالئق ،المعرفة
نتاج إلافي خر معطيات العلم والتكنولوجيا بآخذ آلا ،تعليمي حديث جيد شامل

فنلندا وكوريا في دور اللغة  .نمية البشريةالتعريب والت .معانى التعريب .والخدمات
قضية التعريب قضية  .النخب الثقافية والسياسيةالتعريب بين  .التنمية البشريةفي 
 .ريةيمص

* * * 

 دفين  تبوركهار :االستشراق والتأليف المعجمي" .عبد الهادي التازي :٢٦٣٨
 .م٢٠٠٩وماي -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ."انموذج ١٨١٧مصر عام 

   .٤٠-٢٩ص ص 
ستشراق من إلالعديد من المحاوالت البناءة التى قام بها رجال ا هناك :المحتويات

تقريب اللغة العربية إلى اآلخرين بما في مختلف جهات العالم لإلسهام بدورهم 
ة ماسة حاجفي قدموه للمكتبة العربية من تأليف وأبحاث ومقاالت وتعليقات كنا 
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هناك من رجال  :ختصار من زوايا ثالثان تناول الموضوع باإلمكافي و، إليها
 ستشراق من دخل ساحة التعليق على ماسبق أن حرره أسالفنا من عيون المعاجمالا

نشر القاموس المحيط للفيزوزآبادى الذي  LUMSDENى أمثال لمسدن
عن طريق تحقيق تأليف  العربيةوهناك من تناول اللغة  ،)م١٤١٤=ـه٨١٧ت(

إال أن  ،عربي ابتداء من المعلقات إلى مايتبعها من عيون مراجعنا العربيةالتراث ال
هناك من المستشرقين من تناول العربية من خالل الرحالت التى قام بها عبر البالد 

تلك المناطق التى في العربية فقدم لنا بذلك شبه تقارير عن واقع اللغة العربية 
 johnالكبير جوهن لويس بوركهارت  صدر هؤالء المستشرقفي وقد كان  .زارها

lewis Burckhardt،  لة من جمبالد النوبة يقدم لنا في وقد رأينا بوركهارت وهو
فريد يشتمل لغوي المعلومات التى تتصل باللغة العربية بل أنه يقدم لنا كشفا لمعجم 

مفردات تتجاوز  ،نوبية والكونسيةعلى مفردات عربية تقابلها مفردات باللغة ال
 خر بمعانى بعض الكلمات العربية البشارية يناهز المئةآ لمئتين باإلضافة الى كشفا

سبيل توثيق في عمل كهذا يحتاج الى وقفة بل وقفات لتقدير جهد الرجل  .ةمفرد
  .األخرىبالد نائية مع مقابلها باللغات في مفردات عربية توجد 

* * * 

 جمادى األولى  .١١٦ .ع ".الجديد يالفكر اللغو" .تمام حسان :٢٦٣٩
   .٥١-٤١ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠

إما على نحو  ،ولكل من اللفظ والمعنى نموه وتطوره ،اللغة لفظ ومعنى :المحتويات
نسان ولقد كان اإل .األزمنة يحينا آخر عبر توال يتراكمي حينا وإما على نحو تجدد

لك باللغة أن يصيب وكان من طبيعة عالقة ذ ،ا لهذا التراكم وذلك التجددمصدر
ا كل عصر سواء من حيث اللفظ أو من حيث المعنى قدر من التغير إيجابفي اللغة 
في وكان الفكر الجديد  .اأو سلبا من آثار التحول التراثي الذاتيالحالين إما أثر، 
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ر اللغوي هو مصدر الفك كيرفوإما غاية من غايات التفكير اإلنساني؛ إذ إن هذا الت
ومن المقبول طبعا أن يكون الفكر اللغوي  .البحثهو موضوع هذاو ،الجديد

ينحرف عنه  ال،معظمه على تاريخ اللغة العربيةفي ا هنا منصب المقصود بما نقوله
في ا لبعض الظروف التى توجد االنحراف على نحو ما تبعإال لسبب يدعو إلى 

   .موضوع هذا الفكر اللغوي الجديد

* * * 

 العربية الفصيحة من أهم أسس تمايز " .هللا أبو سليمانصادق عبدا :٢٦٤٠
ص ص  .م٢٠٠٩مايو - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".هويتنا العروبية

٨٨- ٥٥.   

اظ العرب على هويتهم الفصيحة عبر فمن مظاهر ح .اللغة هوية أهلها :المحتويات
 فيةكي .هذا العصرفي متطلبات دعم العربية  .من مشكالت العربية .التاريخ

في دور المجامع اللغوية  .ةنيروئ مع :اللغة العربية وحمايتهاالمحافظة على 
 .أوضاعنا اللغوية الجديدة

* * * 

 ٦١١ .ع ".اتمواجهة التحديفي اللغة العربية " .محمد إحسان النص :٢٦٤١. 
   .١٠٠-٨٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى 

ولهذا اتجهت  ،حياة أمتنا وتاريخهافي لكبير اللغة العربية لها شأنها ا :المحتويات
مختلف األقطار العربية إلى عقد ندوات ومؤتمرات حولها في مجامع اللغة العربية 

وجه من يحاول العبث في والوقوف  ،بغية حمايتها من المخاطر التى تتعرض لها
المفيد ولعل من  ،لغات األمم المتقدمة يالسعى إلنهاضها لتجارفي وبذل الجهد  ،بها

والباحثون المتخصصون لدراسة  ،عقد مؤتمر عام تشارك فيه جميع المجامع
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تحديث اللغة العربية بشتى الوسائل ومجابهة ما تتعرض له من تغريب  موضوع
   .ومن آفات العولمة

* * * 

 ٦١١ .ع ".الهوية واإلنتماء :اللغة العربية" .عبد العزيز المقالح :٢٦٤٢. 
   .١١٥-١٠١ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى 

اللغة  ،الثقافى العولمةاللغة العربية بين مصطلح القرية الكونية وخطاب  :المحتويات
 ،أوضاع غريبةفي يرى أن اللغة العربية تمر  :األول :العربية بين ثالث مواقف

ا حيث يرى أن عكس ذلك تمام ىير :الثاني .يتجه نحو التدهور يعصر عربفي و
وهو موقف وسط بين  :الثأما الموقف الث .إزدهار غير مسبوق بمرحلةاللغة تمر 

 .الوقت ذاته ال يقلل من أهميتهفي ولكنه  ،مينكر الخطر الداهو ال فه ،الموقفين
مالحظات حول واقع اللغة  .اإلنجازات الفكرية واألدبية التى تقدمها اللغة العربية

   .اللغة واالنتماء .اللغة والهوية .العربية

* * * 

 م١٩٨١-م١٨٩٠عبد القادر نو الدين " .أبو القاسم سعداهللا :٢٦٤٣: ا مدرس
ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".اا ومترجمومؤلفً
١٥٤-١١٧.   

اللغة العربية والتراث  صمت خدمفي ذا مثقف مغمور مع أنه ه :المحتويات
 .عمل على طمس العربيةالذي رنسي حتالل الفبالده الجزائر خالل االفي إلسالمى ا

في درس  .ا ومؤلفاا ومترجمحياته مدرس قضى عبد القادر الحميدي نور الدين
وتخرج على يديه عدد من  ،مدينة الجزائرب) الثعالبية(اإلسالمية  -المدرسة الفرنسية

ن كما تعاو، ستقالل بالدهماالمزدوجة بعد الذين تولوا مناصب عليا لثقافتهم مواطنيه 
قيمة علمية وأدبية من ترجمة نصوص في لعقود مع بعض المستشرقين الفرنسيين 
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وسلط األضواء على  ،الطبفي أرجوزة ابن سينا  :التراث العربي اإلسالمى مثل
وابن  ،ابن أبى أصيبعة ،وابن خلدون ،عدد من أعالم التراث من أمثال ابن رشد

 ،المستشرقين أمثال إدمون فاينونأو من الذين خدموا التراث العربي من  ،أحمادوش
في وقد حقق ونشر مجموعة من الكتب  .وسلفستر دى صاصي ،وإيتان كاترمير

 ،خدمة التراث اإلسالمى واللغة العربيةفي وكلها تصب  ،شتى أنواع المعرفة
 .الضوء على موقفه من قضايا بالده ييضا أن تلقأوتحاول الدراسة 

* * * 

 ٦١١ .ع".تعريب بين عوامل الفشل والنجاحال" .يعباس الجرار :٢٦٤٤. 
   .١٦٤-١٥٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو - هـ١٤٣٠جمادى األولى 

 يمشكل التعريب اليوم لم يعد مقتصرا على مجرد إيجاد مرادف عرب :المحتويات
إذ باإلضافة  ،ولكنه مشكل أكبر وأوسع من ذلك ،التواصلفي لكلمة أجنبية متداولة 

مواكبة  ،فاظ المستحدثة كل يوملمقابالت عربية لألإلى هدفه الرامى إلى إيجاد 
عتماد فيه على المصطلحات الللتطورات العلمية والتقنية وغيرها حتى اليبقى ا

في واقع المجتمع بو ،عالمإلفأنه يرتبط بأزمة التربية والتعليم واإلدارة وا ،األجنبية
ومن المؤكد إن بقاء  ،ا عن هذا الواقعوحال اللغة العربية ليس بعيد ،هسائر شؤون

 ،العصر ومتطلباته دون إمكان مسايرة مستجدات اللغة العربية على هذه الحالة
مظهر تخلف يؤكد تبعية المتحدثين بها إلى من يمسك بزمام لغة هذه المستجدات 

يعانيه العرب على صعيد الذي ى الواقع وحين تضاف هذه التبعية إل ،لباتوالمتط
فإن الحاجة ماسة إلى مناقشة  ،لذا .هذا التخلف يكبر ويزيدفإن  ،قتصادالالسياسة وا

لتحقيق النتائج المرجوة ، على مستوى عال وبجدية وحزم وعزم وضع اللغة العربية
   .باتخاذ قرارات سياسية عليا

* * *  
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 م أوهم : انقراض العربية الفصيحة" .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٦٤٥
-١٦٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو -  ه١٤٣٠ جمادى األولى .١١٦ .ع ".؟حقيقة
٢١٣.   

حفظ اللغة العربية في مدى أثر القرآن الكريم  .القول بانقراض العربية :المحتويات
   .عصرنا على التعبير عن العلوم والحضارةفي العربية الفصيحة  قدرة .الفصيحة

* * * 

 جمادى األولى  .٦١١ .ع ".التفاعل بين الثقافات" .عمار الطالبى :٢٦٤٦
   .٢٣١- ٢١٥ص ص  .م٢٠٠٩مايو -هـ١٤٣٠

قح به وتتفاعل تفاعال تتال ،الثقافات واللغات اليوم تتماوج مدا وجزرا :المحتويات
ولغة ما أمام ثقافة أخرى ولغة أخرى أقوى منها  ،ر ثقافة ماأو تنحص ،وتنمو

 ،ا بعد عينوربما أدى ذلك إلى اختفاءها من الوجود فتصبح أثر ،كلآفتتضاءل وتت
أن العربية بالرغم مما في نشك  ونحن ال .التاريخ يذكر أو ينسىفي وغبارا 

تنجو من التعريب والمسخ فستشق طريقها يواجهها من تحديات داخلية وخارجية 
   .بجهود أبنائها المخلصين وعلمائها الجادين

* * * 

 وح استقبال األستاذ الدكتور محمد فتفي (كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٢٦٤٧
   .٢٣٧ص  .م٢٠٠٩مايو - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)احمد

يلقيها  ،حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد فتوح أحمدفي كلمة االفتتاح  :المحتويات
   .األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع

* * *  
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 ستقبال األستاذ الدكتور محمد افي كلمة المجمع " .كمال محمد بشر :٢٦٤٨
-٢٣٩ص ص  .م٢٠٠٩مايو  - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".ح أحمدفتو

٢٤٦.   
المشوار العلمي واألكاديمي  .فتوح ودار العلوم .المولد والنشأة :فتوح :المحتويات

   .نتاج األدبي والثقافي للدكتور فتوحإلا .لألستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد

* * *  

 حفل في  الدكتور محمد فتوح أحمدكلمة األستاذ " .محمد فتوح أحمد :٢٦٤٩
استقباله عضومايو  -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".ا بالمجمعا جديد

   .٢٥٣-٢٤٧ص ص  .م٢٠٠٩
المجمع بين  .العالقة بين العلم واللغة .نتماء إليهالالمجمع وشرف ا :المحتويات

المجتمع  المجمع وقنوات التواصل مع .ادة والعلم والمعرفةيسلطان التوجيه والق
دث والطارئ من مقتضيات العصر اللغة العربية واحتواء الوافد والمستح .والسلطة

 .المشروع القومي للغة وقضية التعريب .آليات الجهد المجمعي .الضرورة بفقه
فضلي ورعاية مؤسسات  .الذوق الجمالي لألستاذ الدكتور محمد عماد فضلي

   .وثقافة السبق وبداهة التأسيس عماد فضلي وحسن المبادرة .المجتمع العلمي

 * * * 

 ١١٦ .ع .")قصيدة (تحية مجمع اللغة العربية " .محمد فتوح أحمد :٢٦٥٠ 
   .٢٥٤ص  .م٢٠٠٩مايو  - ه١٤٣٠جمادى األولى 

قصيدة شعرية ألقاها األستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد في حفلة استقباله  :المحتويات
ا بمجمع الخالدينعضو.   

 * * * 



 

  

٨١  
 

 ستقبال األستاذ الدكتور محمد ا حفلفي (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٦٥١
   .٢٥٥ص  .م٢٠٠٩مايو  -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)فتوح أحمد
ستقبال األستاذ اختام حفل في كلمة الختام لألستاذ الدكتور محمود حافظ  :المحتويات

   .محمد فتوح أحمد الدكتور

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور محمود  حفلفي ( فتتاحالكلمة ا" .ظمحمود حاف :٢٦٥٢
  .٢٥٩ص  .م٢٠٠٩مايو  -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)الربيعي

حفل استقبال األستاذ في فتتاح لألستاذ الدكتور محمود حافظ الكلمة ا :المحتويات
   .الدكتور محمود الربيعي

* * * 

ستقبال األستاذ الدكتور محمود افي  كلمة المجمع" .فاروق شوشة :٥٣٢٦
-٢٦١ص ص  .م٢٠٠٩مايو  - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".الربيعي

٢٧٢.   
مشواره العلمي  .المولد والنشأة :الربيعي .اي فكرالربيع .االربيعي إنسانً :المحتويات
الربيعي  .نتاج الفكري والثقافي لألستاذ الدكتور محمود الربيعيإلا .واألكاديمي

   .افة الشاملةوالثق

* * * 

 حفل في  كلمة األستاذ الدكتور محمود الربيعي" .محمود الربيعي :٢٦٥٤
استقباله عضومايو -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".ا بالمجمعا جديد

   .٢٧٩ -٢٧٣ ص ص .م٢٠٠٩



 

  

٨٢  
 

الربيعي وشوشة  .الربيعي وعضوية المجمع بين الخيال والواقع :المحتويات
نتاج الفكري اإل.لتاجيبمكانة األستاذ الدكتور محمد حسن  .وصداقة نصف قرن

اللغة  .اللغة العربية وتحديات العصر .اللغة بين المعرفة والجهل .للدكتور البلتاجي
   .العربية بين العامية والفصحى

 * * * 

 استقبال األستاذ الدكتور محمود  حفلفي ( ختامكلمة ال" .محمود حافظ :٢٦٥٥
- ٢٨١ص ص  .م٢٠٠٩مايو  -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)الربيعي

٢٨٢.   
دور المجمع  .عتداءات صارخةاعرض ونقد ما تتعرض له العربية من  :المحتويات

  .جهود علماء المجلس العلمي للمعجم التاريخي .للنهوض باللغة العربية

* * * 

 كمال  تأبين األستاذ الدكتور حفلفي ( فتتاحالكلمة ا" .محمود حافظ :٢٦٥٦
   .٢٨٥ص  .م٢٠٠٩مايو  - ه١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)محمد الدسوقي

: حفل تأبين األستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي ألقاهافي فتتاح الكلمة ا :المحتويات
   .األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع

* * * 

 يد الراحل تأبين الفقفي كلمة المجمع " .عبد الرحمن الشرنوبي محمد :٢٦٥٧
 - هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)األستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي(

   .٢٩١-٢٨٧ص ص  .م٢٠٠٩مايو 
   .الفقيد والعمل المجمعي .نشاط الفقيد العلمي واألكاديمي .مآثر الفقيد :المحتويات

* * * 



 

  

٨٣  
 

 ور في حفل تأبين األستاذ الدكت(كلمة األسرة " .أمير كمال محمد دسوقي :٢٦٥٨
ص  .م٢٠٠٩مايو  - هـ١٤٣٠جمادى األولى  ١١٦ .ع .")كمال محمد دسوقي 

   .٢٩٥- ٢٩٣ص 
كلمة أسرة الفقيد األستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي يلقيها نيابة عن  :المحتويات

   .األسرة السفير أمير كمال محمد دسوقي نجل الفقيد

* * * 

 ستاذ الدكتور كمال محمد في حفل تأبين األ(كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٦٥٩
   .٢٩٧ ص .م٢٠٠٩مايو  - هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".)دسوقي

حفل تأبين األستاذ الدكتور كمال محمد دسوقي يلقيها في كلمة الختام  :المحتويات
   .األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع

* * * 

 ١١٦ .ع ".يندورته الرابعة والسبعفي توصيات مؤتمر المجمع " :٢٦٦٠. 
   .٣٠٣- ٣٠١ص ص  .م٢٠٠٩مايو  - هـ١٤٣٠ولى جمادى األ
توجيه الشكر  .كل ماصدر عنه من توصيات سابقة تأكيد المجمع على :المحتويات

 .إلى تعديل قانون المجمع الًعلى ماقاموا به من جهد دائب وصوب إلى مجلس الشع
ودمشق من قرارات  الرياضفي التقدير البالغ لما صدر عن القمتين العربيتين 

مطالبة المجمع والمؤتمر الدول العربية  .متعلقة بالحفاظ على اللغة والهوية العربية
يناشد المجمع والمؤتمر جميع  .تكفل تحقيق األهداف المرجوة بوضع سياسة لغوية

العمل على دعم اللغة العربية والحفاظ على في المجامع اللغوية تفعيل دورها 
 .عم المستمر للعمل على إنجاز المعجم التاريخي للغة العربيةتجديد الد .الهوية

التثنية على دور جمعيات  .ضرورة تبني إصدار معجم عن لغة الشعر العربي
مطالبة  .والعمل من أجل اللغة العربية ،مؤازرة جهود المجمعفي المجتمع المدنى 



 

  

٨٤  
 

باللغة العربية عند جامعة الدول العربية وزارات الخارجية العربية بمراعاة التمسك 
وتعلم اللغات  يجب التفريق بين التعليم باللغات األجنبية .المحافل الدوليةفي الحديث 
عالم العربية بوضع الخطط التى تحقق اتساع مساحة إلرات اامطالبة وز .األجنبية

   .ستعمال اللغة العربيةا

* * *  

 مايو  -هـ١٤٣٠جمادى األولى  .١١٦ .ع ".األنباء المجمعية" :٢٦٦١
   .٣١١-٣٠٥ص ص  .م٢٠٠٩

جوائز  .النشاط المجمعي .خبراء جدد بالمجمع .أعضاء جدد بالمجمع :المحتويات
   .مسابقات المجمع .اإلنتاج المجمعي .التقدير والتكريم

* * *  

  السابع عشر بعد المئةالعدد  
 فتتاحية لمؤتمر الدورة الالجلسة ا(فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٦٦٢

ه نوفمبر ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".)م٢٠٠٩-م٢٠٠٨الخامسة والسبعين 
   .٣ص  .م٢٠٠٩

فتتاحية الالجلسة افي كلمة األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع  :المحتويات
 .٢٠٠٩-٢٠٠٨الخامسة والسبعين  لمؤتمر الدورة

* * * 

 لجلسة االفتتاحية افي كلمة األستاذ الدكتور هاني هالل (" .هاني هالل :٢٦٦٣
ذو القعدة  ١١٧ .ع .")٢٠٠٩-٢٠٠٨لمؤتمر الدورة الخامسة والسبعين 

   .٧-٤ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠



 

  

٨٥  
 

محور مؤتمر  :التعليمفي قضية اللغة العربية  .ودور المجمع أهمية :المحتويات
 .المؤسسات التعليمية وتزويد الطالب بالمهارات األساسية للغة .المجمع لهذا العام

* * *  

 في (كلمة األعضاء العرب من غير المصريين " أحمد شفيق الخطيب :٢٦٦٤
 .ع ".)٢٠٠٩- ٢٠٠٨لمؤتمر الدورة الخامسة والسبعين  فتتاحيةالالجلسة ا

   .١٢-٨ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧
اللغة كمرآة عاكسة ألوضاع  .اللغة العربية بين الماضي والحاضر :المحتويات

 .اللغة العربية وشروط النهوض واالرتقاء .الدساتيرفي اللغة العربية  .ألمةا
 .التحديات المصيرية أمام اللغة العربية

* * *  

 فتتاحية لمؤتمر الدورة الالجلسة ا(بين مؤتمرين " .فاروق شوشة :٢٦٦٥
نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".)م٢٠٠٩-م٢٠٠٨الخامسة والسبعين 

   .٣٠- ١٣ ص ص .م٢٠٠٩
توصيات الجلسة  .المؤتمر السابق والمجلس ولجانه وأوجه نشاطه :المحتويات

أعضاء جدد  .مجلس المجمع ولجانه بين مؤتمرين .الختامية للمؤتمر السابق
المؤتمر  .صالت المجمع الثقافية .خبراء جدد بالمجمع .أعضاء راحلون .بالمجمع

جوائز  .مؤتمر األعضاء المراسلينتوصيات  .األول لألعضاء المراسلين بالمجمع
 .ع مطبوعات المجمع التي نفذتإعادة طب .اإلنتاج المجمعي .ريمالتقدير والتك

 .مسابقات المجمع

* * *  



 

  

٨٦  
 

 في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في ( ختامالكلمة " .محمود حافظ :٢٦٦٦
 -ه ١٤٣٠ذو القعدة  ١١٦ .ع .م٢٠٠٩-م ٢٠٠٨" )دورته الخامسة والسبعين

 ٣١ص  .م٢٠٠٩نوفمبر 

في لقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع كلمة الختام أ :المحتويات
  .م٢٠٠٩- م ٢٠٠٨دورته الخامسة والسبعين في فتتاحية لمؤتمر المجمع الالجلسة ا

* * *  

 ذو  .١١٧ .ع ".تناول النحوفي جدلية الفكر العربي " .كمال محمد بشر :٢٦٦٧
   .٦٩-٣٥ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠القعدة 

 –بمعناها القومي المشترك  –تحاول الدراسة أن تبين أن اللغة العربية  :المحتويات
وأن المخلصين منهم  ،وأن أهلها يشكون من صعوبتها ،وضع اليعدل أهميتهافي 

هؤالء حاول  .أصحابها يحاولون تمكينها من مواقعها وعقد األلفة بينها وبين
ولكنهم حتى األن لم  ،رتقاء بها إلى مكانتها الالئقةالج هذا الوضع لالويحاولون ع

معوجة وانتهجوا  اسلكوا سبلًمحاوالتهم هذه في الفوز بأهدافهم ذلك أنهم في يوفقوا 
لم  .مناهج متباينة تباين رؤيتهم وتقييمهم لما تتسم به من مشكالت وصعوبات

غياب اللغة وحرمانها من االستعمال أو ي ففالداء الحقيقي يكمن  ،يدركوا حقيقة الداء
ا بتمكينها من بدء ،اوالمفروض توجيه العالج كله إلى اللغة ذاته ،الحوار معها

تيسير قواعدها على في لمي الدقيق مع محاولة النظر الع ،مواقعها المناسبة
 .دون فصل بينهما ،الصوتية والصرفية والنحوية والداللية :المستويات كافة

* * *  

 ع ".السلطان اللغوي الجماعي والمجامع اللغوية" .محمد هيثم الخياط :٢٦٨٨. 
   .١٠٥-٧١ص ص  .م٢٠٠٩بر نوفم -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧



 

  

٨٧  
 

ولوجه الدقة  ،الجماعة اللغوية تخرج عن األصل لوجه الجمال تارة أن :المحتويات
ا اة للمعنى وإيضاحومراع ،ةله خطر ايلًجمتعناية اللفظ  :أو قل ،العلمية تارة أخرى

سبيل الحقيقة في تجاهين المن أجل ذلك يدعو إلى االعتداد بهذين ا .أخرى له خطرة
وهى لجان التوحيد  –والدقة العلمية على أن تقوم الجماعة اللغوية العلمية بذلك 

قوة كقوة  ،ستمد األلفاظ المولدة من السلطان الجماعيتف –والمجامع واتحاد المجامع 
سخ من رخرجته الجماعة اللغوية عن أصله حتى أصبح أأى األصل فيما الخارج عل

شأن السلطان اللغوي في عرض مقترح بصيغة عملية على المجمع  .األصل
  .الجماعي

* * *  

 ذو القعدة  .١١٧ .ع ".من أين نبدأ :تعليم العربية" .عبده الراجحي :٢٦٦٩
   .١١٢-١٠٧ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠

غير  ،منا الوقت لقد تفلت ؟متى نبدأواألن . .وكيف نبدأ. .من أين نبدأ :المحتويات
ا واجب" فرضا" –هذا األمرفي  –والحق أن علينا  ،مقبول إن شاء اهللا" القضاء" أن

تحقيق ذلك ألسبابه في لكن هناك شكا قويا  ،ن دون تأخيرآلينبغي أن نؤديه لوقته ا
، عازمة ،قاصدة ،ادة سياسية قويةها إرالموضوعية إذ إنه يقتضي توافر شروط أهم

 ،شأن تعليم العربيةفي تسند تأسيس ثقافة علمية حقيقية وتوافر موارد مالية وافية 
عن  مجلس أعلى لتعليم العربية يكون مستقال وينبغي التأكيد على ضرورة إنشاء

فرنسية وإدارته يشبه المركز البريطاني واألكاديمية ال موازنتهفي األجهزة الحكومية 
في ن نحدد نقطة البداية أن إلى قرار محدد بآلهل لنا أن نصل ا ،ومعهد جوته

ن تتوجه الجهود العلمية كلها إلى هذه المرحلة من أجل تعليم المرحلة االبتدائية وأ
 .حقيقي للعربية

* * *  



 

  

٨٨  
 

 تعليم في ضرورة االعتماد على اللغات الكونية " .عبد الهادي التازي :٢٦٧٠
- ١١٣ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  - هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".العلوم
١٢١.   

أن نستفيد من كل الوسائل ومن كل تطور في ا من حرج ليس هناك أبد :المحتويات
 .لهم الحصانة العلمية المنشودة نا على طريق متين يضمنؤبناأن يكون أمن أجل 

عهد الجديد وتجاوبنا تناع بقبولنا لمتطلبات القن نكون على قدر كاف من االأبد  وال
مع اللغات الكونية وخاصة فيما يتصل بالعلوم والتكنولوجيا وأن نعيش مع الزمن 

تحاق االلفي تأخر أو تخلف أو تقصير  ينسمح بأ يعيش فيه اآلخرون حتى الالذي 
 .الذي يأخد طريقه دون توانالعلمي بالركب 

* * *  

 ذو  .١١٧. ع ".العربي تجربتي مع النحو" .محمد حسن عبد العزيز :٢٦٧١
   .١٤٠- ١٢٣ص ص .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠القعدة 

موضوع في مقترحات خاصة  .يالدرس النحوفي مقترحات عامة  :المحتويات
 .تعليم النحوفي  .الشرط

* * *  

 ذو القعدة  .١١٧ .ع ".تعليم الشعر وذاكرة اللغة الخالقة" .صالح فضل :٢٦٧٢
   .١٤٩-١٤١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر -هـ١٤٣٠

مستويات . مجال علم النصفي طبيعة الذاكرة  .روافد تنمية اللغة :المحتويات
ة الشعر حيوي .جديد اللغة وإعادة تحفيزهامنافذ الشعر إلى ت .الذواكير اللغوية

  .وقدرته على تغذية اللغة وتنمية طاقات الحس والخيال فيها

* * *  



 

  

٨٩  
 

 ي بين نحاة البصرة ونحاة خالف النحوال" .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٦٧٣
ذو القعدة  .١١٧ .ع ".محاولة جديدة لتوضيح ما حصل من ذلك :الكوفة
   .١٧٩-١٥١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠

شتهر منذ القدم الخالف بين جماعة من النحاة سكنوا الكوفة ثم القد  :المحتويات
 .)ه١٨٩ت(ائىمن الكس ،ةحيرة صبكيفي ،ارتحلوا إلى بغداد ونحاة البصرة ابتداء

تتلمذ عليه الذي ؛ ألن الشيخ الكوفي بوضوحعهد سابق في الخالف ولم يظهر هذا 
بن  ى عمروبكان ممن درس على إمام البصريين أ يالكسائى وهو أبو جعفر الرؤاس

لمذهب نحو غير  يفترق الكوفيون على شيوخهم البصريين بتأسيس الكسائاالعالء و
تتلمذ  يالكسائ والشك أن ،ن أحمد وتلميذه سيبوبهسار عليه الخليل بالذي المذهب 

هو بين مذهب الخليل  يعلى البصريين هو أيضا وعلى هذا فالخالف الحقيق
زمان سيبوبه في ظهر من مذهب استقل عن االتجاه البصري  وأصحابه وبين ما

قد أوحى  يطبع هذا المذهب بطابعه وقد يكون الرؤاسالذي فهو  ،يوزعيمه الكسائ
فكأن  .ا إال أننا ليس لنا على ذلك نص يثبتها خاصأو أسلوب افكارأشياء وإليه أ
 .له يوالكسائ يالرؤاس ةفارقا حصل بالفعل للمذهب البصري بمانشقاقً

* * *  

 كليات وأقسام اللغة العربية في األدب العربي " .محمد فتوح أحمد :٢٦٧٤
 -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".التحليل األخيرفي النص  :بالجامعات المصرية

   .١٨٦-١٨١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر 
بعض الجامعات العربية تجد مقرر اللغة في حين تطالع صحف التخرج  :المحتويات

وأحيانا  ،يتحتم أن يجتازه الطالب قبل التخرج ،العربية ينفرد بكونه متطلب جامعة
ربية د اللغة العأحدهما ينصرف إلى قواع ،يتشعب هذا المقرر إلى مقررين إجباريين

شعره  ،واآلخر يتجه إلى مدخل عام لألدب العربي ،صولها والتدريب عليهاوأ



 

  

٩٠  
 

مع دراسة نصية لعدد من روائع هذا األدب عبر عصوره المتوالية  ،ونثره
إلى أن  يآنئذا تجتاحك نوازع التمن .واتجاهاته وطرائقه ومدراسه الفنية المختلفة

إدراك أهمية اللغة القومية في من الجامعات العربية جامعاتنا المصرية بلداتها  يتقتد
من حيث أن إنسان العصر إنما  ؛وإنضاج فكره ،خصية المثقف الجامعىشبناء في 

الورقة في ومع مشروعية هذا الضرب من التمنى فيقصر الحديث  .يفكر باللغة
 عجلىة على البصر بالواقع ومحاولة تقويمه وإستكمال أدواته من خالل قراءاثله الم

في إيمانا بأن المتخرج  ،كليات اللغة العربية وأقسامهافي لحال مقرر األدب العربي 
مرحلة التعليم األساسي وما قبل في هذه الكليات يحمل عبء التدريس للناشئ 

كيف . .اا أو منقوصوكيف يتسنى له أداء هذه الرسالة إذا كان زداه مئوفً ،الجامعي
  .؟ال يعطيه يءوفاقد الش

* * * 

 تحليل النص الشعرى لطالب المرحلة في  يرأ" .محمد إحسان النص :٢٦٧٥
- ١٨٧ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".الجامعية

٢٠٩.   
ى عن قائله وزمنه أإلى عدم دراسة النص الشعري بمن هناك ميال :المحتويات

إلى هذا المنهج اتجهت و، عصرهفي ومناسبته واالتجاهات الفنية التى كانت سائدة 
خطواته لدى تحليل قصيدة ) النهج التكاملي(طائفة من النقاد وأطلقوا عليه مسمى 

 بحياة الشاعر وبيئته وزمان النص ومكانه لمامهإ :لطالب المرحلة الجامعية كالتالي
يقرؤه المدرس ثم  ،تامال عرض النص مضبوطا بالشكل ،والمناسبة التى قيل فيها

وفق م القصيدة إلى أقسام يتقس ،الطالب قراءته ويصحح لهم أخطائهم من ايكلف عدد
ودراسة كل قسم على حدة مع بيان  ،القصيدةفي األغراض التى تناولها الشاعر 

 ،الوقوف عند كل بيت لشرح مفرداته ومعانيه ،مناحى الترابط بين هذه األغراض



 

  

٩١  
 

إصدار حكم  ،دبيةذاهب األنتقال إلى دراسة الجوانب الفنية باستخدام شتى المالثم ا
دراسة في فهذه هى الطريقة التكاملية  ،يتناول جميع الجوانب على النص كامال

 .نموذج تطبيقي لعشرة أبيات من سينية البحتري .النص األدبي

* * * 

 خبرات معاصرة  :التعليمفي السياسة اللغوية " .حود فهمي حجازيم :٢٦٧٦
ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  - هـ١٤٣٠دة ذو القع .١١٧ .ع ".ورؤية مستقبلية

٢٣٨-٢١١.   
في التعليم موضوع مرتبط بدور اللغة العربية في السياسة اللغوية  :المحتويات

العملية التعليمية وبوظائفها في السياق المجتمعى وبالتعبير بها عن الحياة والقضايا 
ثة ووباإلبداع المعاصر إلى جانب مكانتها المور المعاصرة والعلوم الحديثة

وتناولت الورقة  ،والمستمرة بوصفها لغة الثقافة العربية اإلسالمية والتراث األدبي
رسم في بهدف اإلفادة منها  ،عدة دولفي ضوء خبرات معاصرة في هذا الموضوع 

 .مالمح رؤية مستقبلية

* * * 

 ع ".المستوى الجامعيفي تعليم العلوم بالعربية " .محمود الربيعي :٢٦٧٧. 
   .٢٤٧- ٢٣٩ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠القعدة ذو  .١١٧

تعليم في بأن تكون األولى واألولى  ةجدير المفتتح إن العربيةفي نقول  :المحتويات
وإنما هى عبارة جوهرية  ،وليست هذه عبارة عاطفية فيما نحن بصدده .العلوم

قبل  امنا طويلًالتعليم العالى زفي ية لقد ظل تعليم العلوم يجرى باللغة العرب .منهجية
والتعليم بغيرها  ،التعليم بالعربية هو األصل كان وإذا فقد ،أن يتحول الى األجنبية

هذا الشأن في وعلى ذلك فالهدف من الطرح والمناقشة التى تجرى هنا  .هو الطارئ
  .هو محاولة اإلقناع بفوائد العودة إلى األصل ليس غير



 

  

٩٢  
 

* * * 

 ليم مراحل التعفي ليم باللغة األنجليزية التع" .عوض بن حمد القوزي :٢٦٧٨
 .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٧ .ع ".بالمملكة العربية السعودية

   .٢٦٥-٢٤٩ص ص 
وما من عاقل  ،خاف الفرق بين تعلم اإلنجليزية والتعليم بهابليس  :المحتويات

هى اللغة  تكون لغة التعلمألكن  ،يرفض تعلم اللغات ومن بينها اللغات الغربية
وقد طرحت هذه  ،فذلك موضع خالف بين مؤيد ومعارض ،اإلنجليزية أو سواها

هذه الورقة في مناقشتها في ولعل  ،القضية للحوار على صفحات الصحف السعودية
 ،العربية وتعميق مثلها ومبادئهاما يضئ السبيل أمام من يسعى للحفاظ على الهوية 

  .وآدابها وعلومها

* * *  

  لثامن عشر بعد المئةاالعدد  
 قراءة وكتابة :تعليم العربية وتعلمهافي تأمالت " .عبد الكريم خليفة :٢٦٧٩." 
   .١٨-٣ص ص .م٢٠٠٩نوفمبر  - هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع

قراءة  ،ية تعليم اللغة العربية الفصيحةتأملنا عملفي نريد أن نتوقف  :المحتويات
وماهي  ؟وماهي مراحل التعليم ؟هذه اللغةكيف كانت تعلم  :عند التساؤل ،وكتابة

وماهى عالقة  ؟اختيار النصوص والكتبفي وماهى المعايير  ؟أساليبه ومناهجه
ولغويين  شعراء وآدباء وكتاب ،عبر القرون ،فقد أفرز هذا التعليم ؟المعلم بالتعليم

وكانت العربية الفصيحة لغة جميع العلوم والفنون . .وفالسفة وعلماء مبدعين
   .اآلدابو

* * * 



 

  

٩٣  
 

 األسباب  :التعليمفي أزمة اللغة العربية " .بيبأحمد بن محمد الض :٢٦٨٠
   .٢٩-١٩ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".والنتائج

فقد دارت  ،وتوطينها ،بما أن اللغة هى وسيلة نقل العلوم والمعارف :المحتويات
في ثم حول تعليم اللغة  ،حول اللغة والتعليم ثم ،حد ذاتهافي عدة نقاشات حول اللغة 

أما مايخص اللغة ذاتها فقد كان من األسئلة الملقاة سؤال عن صالحية  .المدارس
وعما إذا كان من المفيد استخدام  ،هذا العصرفي لالستخدام  ابية اصلًراللغة الع

أوغيره من  التعليمفي أو استعمال لغة أجنبية سواء  ،كل قطرفي العاميات الدراجة 
غير أن التمسك بالفصحى كان  ،وأجيب عن السؤال بإجابات مختلفة .مناشط الحياة

 تشرذملاذلك أن لكل أمة لغة وأن التنازل عن اللغة األم للعاميات سبيل  ،هو الراجح
كما أن التنازل للغة أخرى يقدح  ،والفوضى اللغوية واالنبتات عن التراث ،والتقزم

شك فيه أن هناك أسباب عامة وأخرى  ومما ال. مع اإلمكانفي الكرامة ويتنافي 
 .تعليم اللغة العربيةفي  خاصة أدت بنا إلى ماصرنا إليه من إخفاق للتعليم الحديث

وتعيد  ،موطنهافي وتمكن لها  ،فالبد لنا من سياسة تستعيد اللغة العربية من غربتها
  .ها وأفكارهمئقلوب أبنافي إليها المكانة 

* * * 

 العربيةتعليم العلوم باللغة " .عبد العزيز بن عثمان التويجري :٢٦٨١: 
ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".الضرورات واإلمكانات

   .٤٣-٣١ص 
الفائدة التى نجنيها من تعريب  ما :تطرح الورقة التساؤالت التالية :المحتويات

في لوم على اختالفها باللغة العربية جدوى تدريس الع ما ؟الجامعةفي مرتجل للعلوم 
جميع المراحل في مستويات تدريس اللغة العربية في حين أننا نشكو من الضعف 

ست كما ينبغي لها أن يكيف يستفيد تدريس العلوم إذا تم بلغة عربية ل ؟التعليمية
اتخاذ في فكير قبل الشروع تأليست المصلحة تقتضى التريث والمزيد من ال ؟تكون
على العملية التعليمية  اهذا الشأن تفتقر إلى الحكمة وقد تكون وبالًفي ات قرار



 

  

٩٤  
 

 ،ومصلحة الجامعة ،؛ مصلحة اللغة العربيةإن المصلحة العامة ؟بصورة عامة
تدريس في التمهيد الشامل قبل البدء  يتقتض ،ومصلحة المجتمع ،ومصلحة الطالب

وإيجاد  ،التمكين لهذه اللغةو ،الجامعة على الخصوص باللغة العربيةفي العلوم 
المناسب حتى يجد الطالب  يوالبيئة العلمية وتوفير الدعم المادالعلمي المجتمع 

  .والمعلم المناخ المالئم لالنكباب على دراسة العلوم وتدريسها باللغة األم

 * * * 

 ضوء في السليقة العربية من خالل التعليم اكتساب " .تمام حسان :٢٦٨٢
 .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".للغوية الحديثةالدراسات ا

   .٦٤-٤٥ص ص 
مفهوم  .ركائز تعليم اللغة الفصحى .المقصود بالدراسات اللغوية الحديثة :المحتويات

إعداد البرامج كخطوة  .الفرق بين الوصف النظرى للغة والوصف التطبيقي .السليقة
 .االستقرائية الطريقة القياسية والطريقةالتعليم بين  .أولى من خطوات التطبيق

كيفية  .دور المعلم .إعداد المعلم .الضبط والتوجيه كمطلب من مطالب التعليم
   .الوصول بالتلميذ إلى استضمار السليقة

* * * 

 مجتمع المعرفة باللغة العربية في التنمية " .أحمد شفيق الخطيب :٢٦٨٣
 - هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".بخاصةالعلمي المصطلح  :والمصطلحات

   .٧٩-٦٥ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر 
اللغة  .التعريب .مجتمع المعرفةفي اللغة القومية  .مفهوم التنمية :المحتويات

 .العلمي لمصطلحامسئولية وضع . ما هى وسيلة تنميةموضوع تنمية ك :القومية
 بعيدة ،لمصطلحات أجنبية وضعت كمرادفات ،عرض نماذج لمصطلحات معربة

عن الهدف بل بعيدة عن الصحة مضللة أحيانا وركيلة المبنى والمعنى والصيغة 



 

  

٩٥  
 

ماأضحى عليه علم  .تقنيات المصطلحية ومنهجياتها ومناهجها .أحيانا أخرى
   .المصطلح اليوم

* * * 

 ذو القعدة  .١١٨ .ع ".إعداد معلم اللغة العربية" .محمود أحمد السيد :٢٦٨٤
   .٩٧- ٨١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠

المنظومة في يحاول هذا البحث الموجز أن يعرف أهمية إعداد المعلم  :المحتويات
عملية إعداد معلمى اللغة العربية على في صور قوأن يقف على جوانب ال ،التربوية

 ،إلى االرتقاء بواقع اإلعداد يالرام وأن يبين اإلعداد المنشود ،قوميةنطاق الساحة ال
   .العصر ومتطلباتهجات والمتمشي مع حا

* * * 

 ذو القعدة  .١١٨ .ع ".دعوة إللغاء الكتاب المدرسي" .القاسمي يعل :٢٦٨٥
   .١٠٤- ٩٩ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠

م القديم ولم العالفي إن الكتاب المدرسي هو نموذج من نماذج التعليم  :المحتويات
إن الفرق بين الكتاب  .دا على مواجهة تحديات العالم المعلوماتى الجدييعد قادر

قديمة وبين رؤية المدرسي والتعليم اإللكتروني هو فرق بين رؤية تربوية ماضوية 
هذا اإلصرار على استخدام الكتاب و .مسلحة بالعلم والتكنولوجيا تربوية مستقبلية

   .العملية التعليمية شبيه بإصرار الفالح على استخدام المحراث اليدويفي المدرسي 

* * * 

 ذو القعدة  .١١٨ .ع ".التعليم الجامعىفي اإلبداع " .يوسف عز الدين :٢٦٨٦
   .١١٠-١٠٧ص ص .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠



 

  

٩٦  
 

الوطن العربي في التعليم  .المتقدمة وانتشار التعليم الجامعي األمم :المحتويات
العامل النفسي والقدرة على  .العلم والحضارة .والحاجة إلى التطوير والتجديد

اللغة  .اللغة العربية والقدرة على استيعاب العلوم المختلفة .ختراعالداع وااإلب
   .العربية واستيعاب حضارة الغرب

* * * 

 ذو القعدة  .١١٨ .ع ".تعليم العلوم بالعربية" .يمحمد مزال :٢٦٨٧
   .١١٧ -١١١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠

على الدارس أن يضع من فرض يإن موضوع تعليم العلوم بالعربية  :المحتويات
مناهجنا في أمن الواجب تعليم العلوم باللغة العربية  :أول وهلة السؤال التالي

يفرض نفسه قبل كل شئ هو ماذا ينتج عن بقاء الذي ولكن السؤال  ؟التعليمية أم ال
ا القائمين على إعداد وضع ماتزال النخب العربية الثقافية وخصوصفي العربية 

تقف من هذا  من األقطار العربية كل قطرفي يمية والتربوية المشاريع التعل
والمد  ،فيه الكثير من التردد والتعثر ،ا غير موحد وال واضحالموضوع موقفً

كما أن طرق هذا الموضوع يفرض على الباحث هذا  ؟واإلقدام والتراجع ،والجزر
رت تعليم العلوم هل أن األنظمة العربية التربوية العربية التى اختا :يضاأالسؤال 

المستوى نفسه التى عرفته في بلغة أجنبية قد تمكنت من تخريج أجيال من المتعلمين 
في يضا من حيث اندماجهم أال من حيث الكفاءة العلمية فقط بل  ،البلدان المتقدمة

   ؟جية والثنائيةاى سلبيات االزدووالتغلب عل ،هم وقدرتهم على اإلبداععاتمجتم

 * * * 

 اللغة العربية بالتعليم الثانويفي دروس القراءة " .باس الصوريع :٢٦٨٨: 
نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".القراءة الحرة ،القراءة المقيدة

   .١٣٣-١١٩ص ص  .م٢٠٠٩



 

  

٩٧  
 

 :آفق التطوير. ج المدرسياالمنهفي القراءة  .اإلنسان كائن قارئ :المحتويات
النصوص  :درس القراءة ،خل الكفاياتمد ،القراءة المنهجية ،الهيكلة الجديدة

   .داء العطب .القرائية

* * * 

 يستاذ الدكتور أمين علحفل تأبين األفي (فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٦٨٩ 
   .١٣٩ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)السيد

ألقاها  ،لسيدا يحفل تأبين األستاذ الدكتور أمين علفي فتتاح الكلمة ا :المحتويات
   .األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع

* * * 

 يتأبين الدكتور أمين علفي كلمة المجمع " .ة عبد اللطيفسمحمد حما :٢٦٩٠ 
   .١٤٩-١٤١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".السيد

الدكتور أمين  مؤلفات األستاذ .الفقيد ودار العلوم .مآئر وخصال الفقيد :المحتويات
   .المجمعيأمين على السيد والعمل  ،السيد يعل

* * * 

 ستاذ الدكتور أمين على تأبين األفي (كلمة األسرة " .أمين السيدأشرف  :٢٦٩١
   .١٥١ص .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠دة ذو القع .١١٨ .ع ".)السيد

ل تأبينه يلقيها حففي السيد  يكلمة أسرة الفقيد األستاذ الدكتور أمين عل :المحتويات
  .أشرف السيد نجل الفقيداألستاذ 

* * *  

 يعل ينحفل تأبين األستاذ الدكتور أم(في  كلمة الختام" .محمود حافظ :٢٦٩٢ 
   .١٥٣ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".السيد



 

  

٩٨  
 

 ختام حفلفي  ،كلمة الختام لألستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع :المحتويات
   .السيد يتأبين األستاذ الدكتور أمين عل

* * * 

 حفل تأبين األستاذ الدكتور شاكر (في فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٦٩٣
   .١٥٧ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".الفحام

في  ،فتتاح ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمعالكلمة ا :المحتويات
   .تأبين األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس مجمع دمشق ختام حفل

* * * 

 ع ".األستاذ الدكتور شاكر الفحام(تأبين الفقيد في كلمة " .كمال بشر :٢٦٩٤. 
   .١٦٥- ١٥٩ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨

الفقيد  .الفقيد وعلوم العربية وثقافاتها .الفحام كنموذج للقدوة والريادة:المحتويات
توجهات الفحام  .خصال الفقيد .سيرة التعريبمالفقيد و .والعمل القومى العام

   .نتاج العلمي للفقيداإل .الفكرية

 * * * 

 األستاذ الدكتور (تأبين الفقيد في كلمة المجمع " .محمد هيثم الخياط :٢٦٩٥
- ١٦٧ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".شاكر الفحام

١٧٤.   
في الفقيد ومسيرة التعريب  .بالد الجزائرفي الفحام سفير بالد الشام  :المحتويات

. نتاج الفكري للفقيدإلا .الفحام والتراث الشعبي .خصال الفقيد .بالد المغرب العربي
  .الفحام والعمل المجمعي .الفحام وسمات الريادة والقيادة

* * * 



 

  

٩٩  
 

 اذ الدكتور شاكر األست حفل تأبينفي (يد األسرة للسيدة قرينة الفق كلمة" :٢٦٩٦
- ١٧٥ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)الفحام
١٨١.   

الفقيد  .خصال الفقيد .اتتكرر كثير ينته وأسطورة فريدة الشاكر وقر :المحتويات
لفقيد ا .الفقيد والشأن العام .الفقيد واللغة العربية .الفقيد والعلم .والقومية العربية

 .واألسرة

* * *  

 األستاذ الدكتور شاكر (حفل تأبين في كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٦٩٧
   .١٨٣ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)الفحام

حفل تأبين في  ،كلمة الختام لألستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع :المحتويات
   .مجمع دمشقشاكر الفحام رئيس  األستاذ الدكتور

 * * * 

 ور محمد حفل استقبال األستاذ الدكتفي (فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٦٩٨
   .١٨٧ص  م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)سليم العوا
ا حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد سليم العوا عضوفي فتتاح الكلمة ا :المحتويات

ستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمعألقاها األ ،ا بالمجمعجديد. 

* * * 

 حفل استقبال األستاذ في (تحية العضو الجديد في " .كمال محمد بشر :٢٦٩٩
 .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)الدكتور محمد سليم العوا

   .١٨٩ص 



 

  

١٠٠  
 

 .ر العربيةالعوا والثقافات العربية وغي .العوا وعلوم العقل وعلوم النقل :المحتويات
  .مكانة الدكتور العوا

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور محمد في كلمة المجمع " حسن محمود الشافعي :٢٧٠٠
- ١٩١ص ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".سليم العوا

٢٠٨.   
 .مكانة العوا .وأساطين القضاء ،وأساتذة القانون ،ذكرى شيوخ الفقه :المحتويات

 .يوالمجتمعالعلمي العوا والنشاط  .خصال العوا .تواجهه من تحديات ية وماالعرب
   .الدرس والتأليففي منهج العوا  .المؤلفات العلمية والفكرية للدكتور العوا

* * * 

 حفل استقباله في كلمة الدكتور محمد سليم العوا " .محمد سليم العوا :٢٧٠١
عضوص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠دة ذو القع .١١٨ .ع ".ا بالمجمعا جديد

   .٢٢١-  ٢٠٩ص
بلبع  .رثاء األستاذ الدكتور أحمد شفيق بلبع .مكانة مجمع اللغة العربية :المحتويات
بلبع  .المولد والنشأة :بلبع. بين الصيدلة والقانون .علم العقاقيرفي والريادة 

العوا  .لعلميبلبع والنشاط ا .مؤلفات بلبع العلمية .والمشوار العلمي واألكاديمي
 .ديدةموالشافعي صداقة 

* * *  

 حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٠٢
   .٢٢٣ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)سليم العوا



 

  

١٠١  
 

ألقاها  ،حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد سليم العوافي كلمة الختام  :المحتويات
   .اذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمعاألست

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور مروان في (كلمة االفتتاح " محمود حافظ :٢٧٠٣
   .٢٢٧ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)يالمحاسن

ا عضو يحفل استقبال األستاذ الدكتور مروان المحاسنفي تاح كلمة االفت :المحتويات
ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع ،ا بالمجمعجديد.   

 * * * 

 ياستقبال الدكتور مروان المحاسنفي كلمة المجمع " .محمد الجوادى :٢٧٠٤." 
   .٢٣٧-٢٢٩ ص ص .م٢٠٠٩نوفمبر  - هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع

 يسنالمحا .سوريةفي رواد الحركة العلمية  .والمصطلح يالمحاسن :المحتويات
مجمع  يسورية وكراس .يمحاسن المحاسن .حفيد تميم يالمحاسن .يوالعمل المجمع

   .واألكاديميالعلمي والمشوار  يالمحاسن .اللغة العربية بالقاهرة

* * * 

 حفل استقبالهفي  يكلمة الدكتور مروان المحاسن" .يمروان المحاسن :٢٧٠٥." 
   .٢٤٦-٢٣٩ ص ص .م٢٠٠٩نوفمبر  - هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع

جهود  .مصطلحاتوعلم ال يالمحاسن .ومناخ اللغة العربية يالمحاسن :المحتويات
الفحام  .مآثر الفحام .رثاء الدكتور الفحام .رتقاء باللغة العربيةإللالمجامع العربية 
الفحام  .الفحام والتراث الشعري .الفحام والموسوعة العربية .والشعور القومي
في دور المجامع اللغوية  .ديات المعاصرةحة العربية والتاللغ .والعمل المجمعي

   .مواجهة تحديات اللغة العربية الراهنة



 

  

١٠٢  
 

* * * 

 تاذ الدكتور مروان حفل استقبال األسفي (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٠٦
   .٢٤٧ص  .م٢٠٠٩نوفمبر  - ه١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع ".)يالمحاسن

عضوا  يستاذ الدكتور مروان المحاسنل استقبال األحففي كلمة الختام  :المحتويات
ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرةفي ا جديد

   .المجمع

* * * 

 ع ".دورته الخامسة والسبعينفي توصيات مؤتمر المجمع وقرارته " :٧٠٧٢. 
   .٢٥٣-٢٥١صص  .م٢٠٠٩ر نوفمب -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨

 ،المدارس والعمل على تطويرهافي ضرورة تغيير مناهج اللغة العربية  :المحتويات
مراحله األولى وحتى سن التاسعة على تعليم اللغة العربية في يقتصر التعليم 

المدرسة في رات التعليم والتعليم العالى بأن يكون تعليم العلوم امطالبة وز .وحدها
   .الجامعة باللغة العربيةفي و

 ** * 

 م٢٠٠٩نوفمبر  -هـ١٤٣٠ذو القعدة  .١١٨ .ع" أنباء مجمعية" :٢٧٠٨. 
   .٢٦٢-٢٥٥ ص ص

عضوان  .ا للمجمعتجديد انتخاب األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس :المحتويات
 .صالت المجمع الثقافية .خبراء جدد بالمجمع .أعضاء راحلون .جديدان بالمجمع

 .إنتاج المجمع .جوائز التقدير والتكريم .بالمجمعالمؤتمر األول لألعضاء المراسلين 
  .مسابقات المجمع

* * *  



 

  

١٠٣  
 

  التاسع عشر بعد المئةالعدد 

 الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (فتتاح الكلمة ا" .محمود حافظ :٢٧٠٩
مايو  - هـــ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".)دورته السادسة والسبعينفي 

  .٦-٥ ص ص .م٢٠١٠
اللغة " موضوع المؤتمر لهذا العام .حماية اللغة العربيةفي دور المجمع  :توياتالمح

   .اإلعالم واللغة .عالمية اللغة العربية ".اإلعالمفي العربية 

* * * 

 الجلسة االفتتاحية في " الدكتور هانى هالل كلمة األستاذ" .هانى هالل :٢٧١٠
 جمادى األولى .١١٩ .ع ".)دورته السادسة والسبعينفي لمؤتمر المجمع 

   .١١- ٧ص ص  .م٢٠١٠مايو  - هـــ١٤٣١
جهود  .اللغة العربية ووسائل النهوض بها .اإلعالمفي اللغة العربية  :المحتويات

   .إصالح التعليم .العامية وكيفية االرتقاء بها .ترشيد اإلعالمفي المجمع 

* * * 

 في (المصريين  كلمة األعضاء العرب من غير" .مروان المحاسنى :٢٧١١
 .١١٩ .ع ".)دورته السادسة والسبعينفي الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع 

   .١٩-١٣ ص ص .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى
حماية في اللغة جهود مجامع  .اللغة العربية وما تواجهه من تحديات :المحتويات

العرب بين  .ة العامةانحسار موقع الكتاب من الثقاف .اللغة العربية والنهوض بها
اللغة  .اإلعالم وتلقين اللغة .واقع اإلعالم العربي .اإلعالم والمجتمع .األمس واليوم

   .اللغة العربية والحداثة .ةالعربية بين سلطة وسائل اإلعالم وسلطة المجامع اللغوي

* * * 



 

  

١٠٤  
 

 لمؤتمر المجمع  الجلسة االفتتاحيةفي (بين مؤتمرين " .فاروق شوشة :٢٧١٢
ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى" )دورته السادسة والسبعيني ف

  .٢٣-٢١ص 

المؤتمر السابق والمجلس  .وسائل اإلعالمفي قضية اللغة العربية  :المحتويات
أعضاء  .بين مؤتمرين .مجلس المجمع ولجانه .ولجانه وأوجه نشاطه وتوصياته

مسابقات  .إنتاج المجمع .ةصالت المجمع الثقافي .خبراء جدد بالمجمع .راحلون
   .المجمع

* * * 

 في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧١٣
مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".)دورته السادسة والسبعين

   .٣٥ص  .م٢٠١٠
سة الجلفي  ،كلمة الختام لألستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع :المحتويات

  .دورته السادسة والسبعينفي االفتتاحية لمؤتمر المجمع 

* * * 

 جمادى . ١١٩ .ع ".الدستورفي اللغة العربية " .أحمد فتحى سرور :٢٧١٤
   .٥٥- ٣٩ص ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ األولى

الحفاظ على اللغة والمسئولية  .التحديات التى تواجه اللغة العربية :المحتويات
الوضع  .ظ على اللغة العربية كواجب إنساني وروحى وقومىالحفا .الجماعية

 .الدساتير وحماية اللغة الوطنية .الدستورفي اللغة العربية  .الراهن للغة العربية
  .اللغة العربية لغة التعليم .العربية كلغة رسمية للدولة

* * * 



 

  

١٠٥  
 

 ؟هل يكفي –حاضر التأهيل اللغوي لإلعالميين " .محمد فتوح أحمد :٢٧١٥." 
   .٦٢-٥٧ ص ص .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع

صحيفة في قراءة  .عملية التأهيل اللغوي لإلعالميينفي الوضع الراهن  :المحتويات
الخطوات المقترحة إلعداد اإلعالميين  .كلية اإلعالم األم بالقاهرةفي التأهيل اللغوي 

   .وتأهيلهم أكاديميا

* * * 

 جمادى األولى .١١٩ .ع ".اإلعالم واإلعالن" .د القوزيعوض بن حم :٢٧١٦ 
   .٧٥-٦٣ص ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١

أهم مقومات اللحمة بين  ىيغير مع الغزاة علعربي نريد إعالمنا ال ال :المحتويات
لقد أصبح اإلعالميين يفرقون  .ا وراء المكاسب العاجلةالعرب فيستبيح حماها سعي

ن أمن خالل اإلعالن أو الدعاية تستطيع وسائل اإلعالم بين الدعاية واإلعالن و
إذ يمكن توجيه االهتمام من حين آلخر إلى  ،تركز االنتباه على استخدام الفصحى

يتم بشأنها لالموضوعات في ن نتحكم أوبذلك نستطيع  ،عادة جديدة أو سلوك لغوي
الذوق اللغوي كما تستطيع المعاونة على تربية  ،األشخاص االتصال المتبادل بين

إن على المربيين اقتناص الفرص الثمينة التى تتيحها لهم ظروف  .بتقديم ما يحبه
فيستخدمون اللفظ المستقيم والعبارة السهلة ويؤسسون الجيل على  ،اإلعالنات

وعلى األجهزة التليفزيونية  ،مستنقع العامياتفي من الغرق  الاستخدام الفصحى بد
بناء مستوى في والتعاون مع البيت والمدرسة  ،اف النبيلةالعربية مراعاة هذه األهد

   .سليم لجيل المستقبللغوي 

* * * 

 ١١٩. ع ".الصحافة والتنمية المعجمية" .يحجاز يمحمود فهم :٢٧١٧. 
   .١٢٤-٧٧ص ص  .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى



 

  

١٠٦  
 

دايتها سنة بيان أهمية الصحافة العربية منذ ب ىيهدف هذا البحث إل :المحتويات
 ،التنمية المعجمية على مدى القرنين التاسع عشر والعشرينفي ودورها  ،م١٨٢٨

إن الصحافة من أهم وسائل اإلعالم وهناك مصطلحات أساسية تستخدم للتعبير عن 
وسائل  ،وسائل االتصال الجماهيرية ،الوسائل الجماهيرية :منها ،وسائل االتصال

وترجع إلى القرن  ،اللغات المعاصرةفي ا يوهى مصطلحات جديدة نسب .اإلعالم
الداللة على اإلذاعة المسموعة والتليفزيون في وتشترك هذه المصطلحات  ،العشرين

 .وهناك من يجعلها تضم أيضا الكتاب والسينما ،والصحف ذات االنتشار الواسع
اصرة وقضاياها المع ،سماتها اللغوية المختلفة - أيضا –وهذه الوسائل المتعددة لها 

وموضوع البحث يقتصر على الصحافة بكل أنواعها . األداء اللغويفي وأهميتها 
ومنها الصحافة اليومية واألسبوعية والمجالت األدبية والعلمية  ،وتاريخها

في تدخل  نها الإأما وسائل اإلعالم األخرى ف .والدوريات ذات األهداف التعليمية
  .وهى جديرة بدراسات كثيرة ،هذا البحث

* * * 

 ع ".اإلعالم العربىفي الهوية اللغوية " .أحمد بن محمد الضبيب :٢٧١٨. 
   .١٣٨- ١٢٥ص  ٠م ٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩

 ،خصائص اللغة العربية تجعلها هى عنوان هوية هذه األمة العربية :المحتويات
 وكافة أنواع ،موالقي ،صحيح أن العادات والتقاليد .التى ميزتها عن األمم األخرى

تارة بفعل االنفتاح  ،سالفناأعما كان عند  قد تغيرت كثيرا وقليال يالسلوك االجتماع
واستغنى العرب المحدثون  ،على الثقافات األخرى أو بفعل كونها قد أدت أغراضها

 ،حيوات األممفي وهذا أمر طبيعى  ،ا جديدةواستبدلوا بها عادات وتقاليد وقيم ،عنها
 ،ناطقة بلسانهم، حارسة لتراث العرب ،ة العربية بقيت على حالها منذ القدملكن اللغ



 

  

١٠٧  
 

عن  -هذا الدورفي  –ن اللغة العربية متميزة ألذلك نقول  .مستوعبة جميع حاجاتهم
 .اللغات األخرى ومميزة للهوية العربية

 * * * 

 ير التعبفي دور الفصحى " .يالسبيع يعبد العزيز بن عبداهللا بن ترك :٢٧١٩
اللغة في عن الهوية العربية من خالل وسائل اإلعالم وتأثير وسائل اإلعالم 

- ١٣٩ ص ص .م٢٠١٠مايو  هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".العربية
١٤٤.   

التعبير في الفصحى  :أوال :تستعرض هذه الورقة محورين هامين هما :المحتويات
ة بين الفصحى العالق ن قضيةإ :عن الهوية العربية من خالل وسائل اإلعالم

نها قضية معقدة مازالت مطروحة لم تحسم أل ،الوطن العربىفي ات العامية واللهج
فهو يثير قضايا متعددة تتصل  ،هذا الموضوع من المزالقفي واليخلو الخوض 

علوم اللغوية مثل علوم اللساينات كالصوتيات وعلوم الصرف بعدة علوم لها صلة بال
ولعل أهم ميدان يستحق دراسات  .م المعجميات بشكل عاموعل ،والنحو والبالغة

لغة الناطقين باللغة في هذا المجال هو ميدان اإلعالم لتأثيره العميق في معمقة 
متواصل مدى حياة الفرد بأشكال متعددة مكتوبة ومسموعة  يفهو تأثير يوم ،العربية
الممكن أن تكون وسائل كان من  :ياللغة العربية واإلعالم الجماهير :ثانيا .ومرئية

اللغوي وتقريب الشقة بين المواطن  من أنجح وسائل االزدهار يلجماهيراالتصال ا
وسائل اإلعالم المحسوبة في  ،ا نرى أنه لم يزل حظ هذه اللغةولكنن ،ه القوميةولغت

  .أو لغات أجنبية ةعليها موزعا بين عاميات دارج

* * * 



 

  

١٠٨  
 

 اإلعالم واالستجابة اآلنية الحتياجات  وسائل" .التازي يعبد الهاد :٢٧٢٠
-١٤٥صص  .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".اللغة
١٥٢.   

توسيع آفاق المعرفة في إن أجهزة اإلعالم تسهم اليوم وبصفة فعالة  :المحتويات
.. .بالنسبة للذين يالزمون بيوتهم وحقول عملهم من ماليين الفالحين وأهل البادية

ائدة الكبرى التى لم يستطع معهد أو منتدى أو مجمع أن يقوم بها لصالح وهى الف
تلك الفئات التى اليجمعها إال وسائل اإلعالم التى تبلغهم الحقائق بواسطة لغة عربية 

 .ياا واقتصادا واجتماعيترفع من مستواهم ثقافي ،يفهمونها ويشيعونها فيما بينهم
لترويج اللغة العربية على أوسع نطاق بين أبنائنا  وهكذا نجد أن اإلعالم وسيلة فعالة

   .وذوينا ومن له الحق علينا
* * * 

 في اإلعالن بالعامية وباللغة اإلنجليزية " .محمد حسن عبد العزيز :٢٧٢١
ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".الصحف المصرية

١٧٠-١٥٣.   
عناصر  .سيكولوجية اإلعالن .ديثاإلعالم الحاإلعالن من صور  :المحتويات

 .الهدف والوسيلة ،)السلعة(الموضوع  ،المعلن أو المستهلك :ئيةالعملية اإلعال
 .اإلعالم المعاصر وسيلة انفصال ال اتصال .اإلعالن المعاصرفي الصورة 

اإلعالن  .؟كيف نتوقى مخاطر اإلعالن .لغة اإلعالن .اإلعالنفي المسكوت عنه 
في جوانب إيجابية  .اإلعالن باللغة اإلنجليزية .ف المصريةالصحفي بالعامية 
   .اإلعالن

* * * 

 المؤسسات اإلعالمية في تدريب اللغة العربية " .عادل نور الدين :٢٧٢٢
 - هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".الواقع والطموحات :المسموعة والمرئية

   .١٧٧-١٧١ص ص  .م٢٠١٠مايو 



 

  

١٠٩  
 

مضمون المحتوى التدريبى لدورات  .لكوادر اإلعالميةإعداد وتأهيل ا :المحتويات
اتحاد اإلذاعة  – تدريب اللغة العربية بمعهد اإلذاعة والتليفزيون .ربيةعاللغة ال

موضوعات  ،دورات المهارات اللغويةمجموعة  :أوال .مصر –والتليفزيون 
عربية اللغة الفي مجموعة الدورات التنشيطية  :اثاني .ومحاور التدريب العملى

   .يموضوعات ومحاور التدريب العمل، واإللقاء

* * * 

 ومسئوليته تجاه ) التليفزيون( يدور اإلعالم المرئ" .د الحميد مدكورعب :٢٧٢٣
ص ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".لغة النشء

٢٠٥-١٧٩.   
التى تتصل  من األفكار والتساؤالت دداتتناول صفحات هذا البحث ع :المحتويات

هل هناك عالقة  –على سبيل المثال  –ها ومن :بين التليفزيون ولغة الطفل بالعالقة
 ؟ارتباطية أو سببية بين هذه الوسيلة المهمة من وسائل اإلعالم ولغة هؤالء األطفال

 ؟وهل هى عالقة إيجابية أو سلبية ؟واذا كانت هناك عالقة ما فما نوع هذه العالقة
بحيث يكون التليفزيون  ،الجوانب اإليجابية على الجوانب السلبية وكيف يمكن تعظيم

 ،ا من عوامل االرتقاء بلغة األطفال من حيث التقبل لها والتألف معهاقوي اعاملً
إلى غير ذلك من التساؤالت التى  ؟ستعمالهاافي ثم التدرج  ،والمعرفة الواسعة بها

آفاق  لمهمة ذات الجوانب التى يمتد إلىترد على الذهن عند إثارة هذه المسألة ا
   .متعددة تتصل بالتربية والتعليم والثقافة والسياسات اإلعالمية ونحوها

* * * 

 في تحديث اللغة العربية وفي دور وسائل اإلعالم " .نيقوال ،دوبر يشان :٢٧٢٤
ص ص  .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".تفصيح العامية

٢١٨-٢٠٧.   



 

  

١١٠  
 

 يكد البحث على أننا نشهد اليوم تكثيف عملية التقارب بين مستويؤي :لمحتوياتا
وأن الفصحى المحدثة ، من بعض التذبذبات الوقتيةعلى الرغم  ،اللغة العربية

في المبسطة التى تستعملها وسائل اإلعالم تسعى لفرض نفسها بمثابة لغة للتخاطب 
ائل اإلعالم المكتوبة من صحف جدير بالذكر أيضا أن وس .مستقبل ليس ببعيد

فرض لغة عربية في  امهم أدت دوراومجالت ومنشورات ومطبوعات عامة 
وأصبح األن  ،ع الناطقين بلغة الضادمتناول جميفي فصحى وسطى مخففة مبسطة 

تفصيح العاميات ورفع في والمرئية أن تسهم ة من واجب وسائل اإلعالم المسموع
أثناء المرحلة االنتقالية في على األقل  ،ى مستوى الصحافةاللغة العربية المعاصرة إل

حدة والتى ينبغى أن تظل لغة العرب الوحيدة المو ،نحو تعميم اللغة الفصحى فيها
ةوالموحد.   

 * * * 

 الواقع والمأمول :عالم المنطوقاللغة العربية واإل" .كمال محمد بشر :٢٧٢٥". 
   .٢٣١-٢١٩ص ص  .م٢٠١٠ مايو -هـ١٤٣١جمادى األولى .١١٩ .ع

ألنه المحور األساسى  ،كمحور للبحث ،أختار البحث اإلعالم المنطوق :المحتويات
تسمها بالجودة  ،ها من ظروف صالحة أو طالحةفسياق الكالم عن اللغة وما يلفي 

عرف الثقات من الدارسين هى في ذلك أن اللغة  .أو التمكين أو الضعف والتهوين
عن بيئتها وما يجرى فيها  –بحق  –اللغة المنطوقة هى الكاشفة ف .اللغة المنطوقة

وهى بذلك المرآة  .إلخ.. .اواقتصادي ،اواجتماعيا ثقافي ،من سلوك وتصرفات حياتية
اء الواضح عن مدى اتفاقهم بنإلالعاكسة ألفكار أصحابها وتوجهاتهم التى من شأنها ا

 يوتش ،وما من قة التى تميز قوموتحقيق الهويمسيرة االنتماء في ختالفهم اأو 
   .منطقة جغرافية تحمل اسمهمفي بوحدتهم أو تفرقهم إلى شيع متناثرة 

* * * 



 

  

١١١  
 

 ١١٩ .ع ".اإلعالم المقروءفي اللغة العربية " .محمود أحمد السيد :٢٧٢٦. 
   .٢٥٢- ٢٣٣ ص ص .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى

واقع اللغة  .أهمية اإلعالم المقروء .عاصرعالمنا المفي أهمية اإلعالم  :المحتويات
  .عالم المقروءاإلفي قع العربية من سبل االرتقاء بوا .اإلعالم المقروءفي العربية 

* * * 

 جمادى األولى .١١٩ .ع ".لغة اإلذاعة" .قتاية عبد الوهاب :٢٧٢٧ 
   .٢٧٧-٢٥٣ص ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١

عناصر لغة  :اإلذاعة ،الصحافة ،لكتابا ،الخطابة :خصائص اإلذاعة :المحتويات
محاسن لغة  .أساليب دمج األصوات ،الموسيقى ،المؤثرات الصوتية ،الكالم :اإلذاعة

   .اإلذاعة وعيوبها
* * * 

 ذكرى رحيل في كلمات مضيئة (كلمة التحرير " .خالد محمد مصطفى :٢٧٢٨
مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩ .ع ".)بعض أعضاء المجمع الراحلين

   .٢٨٢-٢٨١ص ص  .م٢٠١٠
  :ة من أعضاء المجمع الراحلين وهمذكرى ثالثفي كلمة التحرير  :المحتويات

واألستاذ الدكتور أحمد  ،واألستاذ الدكتور أحمد مستجير ،األستاذ الدكتور أحمد هيكل
 .مدحت إسالم

* * * 

 ١١٩ .ع ".ذكرى رحيل الدكتور أحمد هيكلفي كلمة " .يمحمد الجواد :٢٧٢٩. 
   .٢٩١- ٢٨٣ص ص  .م٢٠١٠مايو  - هـ١٤٣١ جمادى األولى

مكانة أحمد هيكل الثقافية  .أحمد هيكل بين الثقافة الشرقية والغربية :المحتويات
هيكل  .هيكل والمناصب العلمية .يواألكاديمالعلمي هيكل والمشوار  .واألدبية
   .مالتكريهيكل وجوائز  .األدبية والثقافيةمؤلفات هيكل  .والشعر



 

  

١١٢  
 

* * * 

 ع ".ذكرى رحيل الدكتور أحمد مستجيرفي كلمة " .يمحمد الجواد :٢٧٣٠. 
   .٣٠٠-٢٩٣ص ص  .م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩

أة د والنشالمول :مستجير .مستجير وضروب العبقرية واالجتهاد :المحتويات
ر وزراعة مستجي .مستجير وعلم الوراثة .يواألكاديمالعلمي المشوار  :مستجير
مستجير  .وعالم الترجمةمستجير  .يوالفكر يمستجير والنشاط األدب .الفقراء

   .وجوائز التكريم

* * * 

 ع ".ذكرى الدكتور أحمد مدحت إسالمفي كلمة " .يمحمد الجواد :٢٧٣١. 
   .٣٠٦-  ٣٠١ص ص م٢٠١٠مايو  -هـ١٤٣١ جمادى األولى .١١٩

إسالم  .المولد والنشأة :إسالم .فة العلميةأحمد مدحت إسالم وريادة الثقا :المحتويات
العلمي اإلنتاج  .يأحمد مدحت إسالم والنشاط المجمع .يواألكاديمالعلمي المشوار 

 .لألستاذ الدكتور أحمد مدحت إسالمالثقافي و

* * *  

  العشرون بعد المئةالعدد  
 مستعمرة أم :من مزالق لغة اإلعالم العربى" .عبد الكريم خليفة :٢٧٣٢ 

نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".استعمار أم استيطان ،مستوطنة
   .١٥ - ٣ص ص  .م٢٠١٠

 .بمفاهيم الدعاية واإلعالن ولغاتهاعربي تداخلت مفاهيم اإلعالم ال :المحتويات
وتعمية المفاهيم وتضليل ، " سلطان الكلمة العربية" استعمالفي وجرى تعسف 

وتهميشا لألهداف  ،داف خارجية مصنوعةخدمة أله ؛الدالالت والمصطلحات
حفاظ على اللغة الفي  ،الحفاظ على اللغة العربية األصيلةفي  ،العربية األصلية



 

  

١١٣  
 

وجعلها تواكب العلوم واآلداب  ،الجامعة والموحدة لغة األمة، العربية الفصيحة
نى تع ،هذه التسمية يكما توح ،إن لغة اإلعالم العربى .والفنون والتقنيات الحديثة

في للتعبير عن الفكر  ،بدقة ووضوح) السليمة(استعمال اللغة العربية الفصيحة 
 .وإيصال المعلومة أو الفكرة إلى الجمهور صحيحة وواضحة ودقيقة ،جميع ميادينه

لغة في عند بعض الكلمات والمصطلحات الشائعة االستعمال  ويتوقف هذا البحث
الالتها وماتحمله من إيحاءات الوقت الحاضر من حيث دفي اإلعالم العربي 

... غموض وتغيير المفاهيم واالتجاهاتوأيضا على التمويه وال ،بانةإلوقدرتها على ا
وتحقيق أهداف  ،وعبر عن ذلك بانزالق لغة اإلعالم وجنوحها إلى لغة الدعاية

جوهرها مصالح األمة العربية وأهدافها األصيلة وقيمها ومن في خارجية تعادى 
  .استعمار أم استيطان ،مستعمرة أم مستوطنة :ييأت ما ظهذه األلفا

* * * 

 ذو  .١٢٠ ع ".اللغة العربيةفي تأثير وسائل اإلعالم " .يمحمد مزال :٢٧٣٣
   .٢٦ -١٧ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -  هـــ١٤٣١القعدة 

ما تنقله وسائل اإلعالم من أفكار وآراء ومعان ومشاهد  اذا سلمنا بأن :المحتويات
في و ،مجملها ركيزته األساسية هى اللغةفي ا من التعبير فإنه يحمل أنواعهو عابر 

يمكن أن يؤثر  ومنطقيا يذهب الباحث إلى أن ذلك ال .صورة الحال اللغة العربية
تها من كتاب ولغويين وغيرهم نإذ إن لها سد ،والفصحى بالذات ،على اللغة العربية

 .ولكن الواقع هو غير ذلك .أ وزيعحماية من كل خطفي هم أن يجعلوها إمكانفي 
ذاعة والتلفزة أصبحت اللغة العربية تحت تأثير هذه ألنه منذ أن ظهرت الجريدة واإل

تكيف الرسالة  ،الوسائل اإلعالمية الجبارة اآلخذه بعقول جماهير الناس وقلوبهم
من جهة ومن جهة أخرى حسب  والخطاب والمشهد حسب خصوصية كل منها

اهير ورغباتهم ومن وراءهم من أصحاب القرار من سياسيين أهواء هذه الجم



 

  

١١٤  
 

فما هى أنواع هذا التغيير  .واقتصاديين وشركات إعالن وإشهار ومن هب ودب
 –تارة  –صالحها تالفيا في وهل سيكون  ؟هذا البابفي الطارئ على اللغة العربية 

مل الجمود من تضخمها نتيجة عوا –تارة أخرى  –ا وحد ،مجاالت عدةفي لفقرها 
  ؟ران على لغتنا طوال قرونالذي الفكرى 

* * * 

 البلدان العربيةفي السياسة اللغوية " .يالقاسم يعل :٢٧٣٤: ااإلعالم نموذج." 
   .٣٩ - ٢٧ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع

بية البلدان العرفي وسائل اإلعالم في خالصة القول إن المشهد اللغوي  :المحتويات
وذلك باستعمال اللهجات العامية أو لغتى  ،اللغة العربية الفصيحة المشتركةيهمش 

الرسمى اليلتزم باللغة  يوإن اإلعالم العرب ،اإلنجليزية أو الفرنسية ،المستعمر القديم
في ته المفترضة واليقوم بوظيف ،الرسمية التى تنص عليها دساتير الدول العربية

واليقدم ثقافة  ،المدارسفي تى ينبغي أن يتعلمها أطفالنا تعزيز اللغة الفصيحة ال
والفكر ، وروح المسؤولية ،والشفافية، تشجع على غرس قيم األمة ومثلها العليا

نشر الثقافة في يسهم  وال، آلخرا يواالنفتاح وقبول الرأ ،والمعرفة الحديثة، الحر
تخدم قضية التنمية  البية اإلعالمية العرفالسياسة  ،العلمية والتقنية واالقتصادية

 ييتطلب استخدام لغة مشتركة تيسر تلقالذي يجاد مجتمع المعرفة البشرية وإل
تجهيل في لى العكس تسهم بل ع ،المعلومات وتمثلها وتبادلها واإلبداع فيها

 .ن وتخلفهم وعرقلة التنمية البشريةالمواطني

* * *  

 هـ١١٤٣ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".لغة الفضائيات" .محمود خليل :٢٧٣٥ - 
   .٤٥ -٤١ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر 



 

  

١١٥  
 

الفضائيات  .الفضائيات التليفزيونية تتحدى العربية منذ النشأة :المحتويات
التليفزيونية تلعب دورها كأداة تفكيك لألمة العربية من خالل االعتماد على اللهجات 

 .حماية اللغةفي على القنوات الفضائية يتحول عن دوره  يالخطاب الدين .المحلية
تينية استخدام الحروف الال .خباريةاإل القنواتفي  يالقنوات الفضائية والتحول اللغو

 .كبديل للحروف العربية على الشاشات الفضائية

* * * 

 ١٢٠ .ع ".اإلعالمفي بين الفصحى والعامية " .أحمد محمد بابكر يعل :٧٣٦٢. 
   .٧٥ - ٤٧ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة 
على وسائل اإلعالم أن تميز بين ثوابت اللغة العربية الفصحى المتمثلة  :المحتويات

تخذ وقد ا ،جانب المفردات والدالالتفي وبين ما هو متجدد  ،نحوها وصرفهافي 
اإلعالم لنفسه لغة تمثل مستوى من مستويات الفصحى قادرة على مخاطبة الجمهور 

أى توصيل رسالته بلغة  ،هى رسالة اإلعالم وهذه ،ءان وأميين على السومن متعلمي
، ية المعانالوقت نفسه تكون سهلة التناول قريبفي و ،على االبتذال موراقية تس

فهى توازن بين مستوى اللغة واإليفاء  ،آنفي جامعة بين فصاحة العبارة وسهولتها 
يان كثير من األحفي لكن هذه السهولة والبساطة تجاوزت حدها  ،برسالة اإلعالم
 يوكما هو معروف فإنه كلما نزلنا من سلم التطور الحضار ،فزلت وعثرت

وقد دخلت  .للغةالعلمي و ين األدبات وجدت فروقا شاسعة بين المستويللمجتمع
 يعالم اإلعالم وهفي  يشهد هذا االنفجار المدوالذي اللغة العربية هذا العصر 

صاحب ذلك ضعف عام  ،يل منهافسهل على وسائل اإلعالم الن ،اا عامتعانى ضعفً
وجه الخطر في خذ بيدها للوقوف أللألمة العربية فلم تنهض للدفاع عن لغتها وا

  .الداهم فنال منها ياإلعالم

* * * 



 

  

١١٦  
 

 مرين بين النص  يعهد بنفي رندة األندلسية " .التازي يعبد الهاد :٢٧٣٧
 .ع ".رجاالتها ،كبيرجامعها ال :آثارها الباقية :والوثيقة الدبلوماسية يالتاريخ
   .١٠٩ - ٧٩ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠

 .رندة من خالل النصوص التاريخية .دولة بنى مرين .تاريخ رندة :المحتويات
في ابن بطوطة  .رندة عن) م١٣٧٩=  هـ٧٨١ت (حديث ابن مرزوق التلمساني 

ت (البن الخطيب " ارالمعاهد والديذكر في معيار األختيار "في رندة  .رندة
   .)ـه٧٧٦

* * * 

 ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".اإلعالمفي اللغة العربية " .أحمد شفيق الخطيب :٢٧٣٨
   .١١٨ - ١١١ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١

 .اللغة العربيةفي شكل والتشكيل ال .ااإلعالم قاموسا واصطالح :المحتويات
 .ى والعاميةاإلعالم بين الفصح .التشكيل مشكلهالحاسوب و

 * * * 

 شكاليات إلا :ياللغة العربية واإلعالم العرب" .عبد العزيز المقالح :٢٧٣٩
 - ١١٩ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".والتحديات

١٣٩.   
أن في أن ما يعتور اللغة العربية من ضعف وهجنة وخطر تتمثل  :المحتويات

كما أن زحف العاميات والترجمات  ،نفصالا وسائل اإليصال تحولت إلى وسائل
وهى بذلك  ،وتسللها الى أحاديثنا وكتاباتنا يطمس وضوح العربية ويهدد استقالليتها

بحاجة الى إصالح حقيقي تتآزر إلنجازه أطراف شتى لغوية وأدبية وثقافية 
إنما تعوق الهدف  ،تشيع ذلك الضعف وتزيد من آثاره المدمرة فقط ال ،وإعالمية

لى إيجاد إوحبذا لو توصل المجمعيون  .لى انتشالها مما وصلت إليهإطلوب الم



 

  

١١٧  
 

في يقلل المسافة بين المتلقين المعاصرين واللغة المستخدمة  يإعالم يمستوى لغو
   .حدود ما تتطلبه لغة اإلعالم المعاصرفي أساليب مبسطة ومفهومة وموجزة 

* * * 

 ذو  .١٢٠ .ع ."ما لها وماعليها التلفزات الفضائية" .فهمى خشيم يعل :٢٧٤٠
   .١٥٣ -  ١٤١ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١القعدة 

في الفاجع  ييحاول البحث أن يقدم معالجات سريعة لمواجهة الترد :المحتويات
 يأما العالج الحقيق .نعكاس لواقع الحالاهو الذي  ،األداء اللغوي التلفزي الفضائي

عمومه حتى مراحل التعليم في سة والتعليم فمجاله المدر –على المدى الطويل  –
واليمكن الوصول إليه إال  .الخ...اإلدارة والبيت والشارعفي ة والحياة العام ،العالى

بعد اإليمان  ،شامل ينفذه كل قطر من األقطار يقرار سياسي عرب :عن طريق واحد
ا تعددت صوره مهم ،يمجتمعنا العربفي ل مكانتها تحتأن  .آن للغتنا القوميةقد بأنه 

   .وظروفه وأنماطه

* * * 

 التعبير عن الهوية في دور الفصحى " .يعبد العزيز بن عثمان التويجر :٢٧٤١
نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".العربية من خالل وسائل اإلعالم

   .١٧٢ - ١٥٥ص ص  .م٢٠١٠
الهوية  .هوية العربيةال .والهوية واللغةبين القرآن  .ماهية اللغة العربية :المحتويات

واقع اللغة  .اء للهوية العربيةالنهوض باللغة العربية إغن .تزاجواللغة تالزم وام
  .ياإلعالم العربفي العربية 

* * * 



 

  

١١٨  
 

 مصادره  :اإلعالمياللغوي التأهيل " .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٧٤٢
ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".وأدواته عند العرب

٢٠٧ - ١٧٣.   
فضيلة الكلمة  .ينفكان اللغة واإلعالم صنوان ال .أهمية دور اإلعالم :المحتويات

 ،ياالكتساب الطبيع :التراثفي وأدواته  يالتثقيف اإلعالم .اإلعالمية عند العرب
 ،التعليم ،المثابرة و الجد :عند العرب يأدوات التثقيف اإلعالم .ياالكتساب الصناع

 .توصيات الدراسة .الكتابة ،العرض ،المران ،الحفظ ،طالعاال ،الصحبة

* * * 

 الدكتور  :المجمع يتأبين فقيدلحفل في (افتتاح الجلسة " .محمود حافظ :٢٧٤٣
 -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ع  ".)يالراجح يالدكتور عبده عل ،أحمد محمد نايل

   .٢١٣ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر 
افتتاح الجلسة في  ،محمود حافظ رئيس المجمعكلمة األستاذ الدكتور  :المحتويات

 يوالدكتور عبده عل ،الدكتور محمد نايل أحمد :حفل تأبين فقيدى المجمعفي 
  .يالراجح

* * * 

 تأبين الدكتور محمد نايل في كلمة المجمع " .يحسن محمود الشافع :٢٧٤٤
 – ٢١٥ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".أحمد
٢٢٨.   

 :الشيخ محمد نايل أحمد .يالشيخ محمد نايل أحمد الشرقاو :شاهد قرن :المحتويات
اآلثار العلمية لألستاذ الدكتور محمد  .يواألكاديمالعلمي مشواره  .المولد والنشأة

   .ينايل والعمل المجمع .نايل أحمد

* * * 



 

  

١١٩  
 

 حمدحفل تأبين الدكتور محمد نايل أفي (" كلمة األسرة" .طه كريشه :٢٧٤٥(." 
   .٢٣٢ - ٢٢٩ص ص .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع

نايل ورعاية  .نايل وحقوق الزمالة .نايل واألسرة .خصال الفقيدو مآثر :المحتويات
   .نايل وعضوية المجمع .ه من الطالبأبنائ

* * * 

 ع ".يالراجح هتأبين الدكتور عبدفي كلمة المجمع " .محمد بشر كمال :٢٧٤٦. 
   .٢٣٧ - ٢٣٣ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠

آثاره الفكرية  .واألكاديميالعلمي مشواره  .المولد والنشأة يالراجح :المحتويات
وحمل لواء قضية تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات  يالراجح .واألدبية اللغوية

بين التراث  يلراجحا .اللغوية يمدرسة الراجح .وقضايا عصره يالراجح .األخرى
   .والمعاصرة

* * * 

 حفل تأبين الدكتور عبده في (كلمة األسرة " .يهشام عبده الراجح :٢٧٤٧
 - ٢٣٩ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)يالراجح
٢٤٢.   

اآلثار العلمية . واألكاديميالعلمي مشواره  .المولد والنشأة :الراجحى :المحتويات
   .يوالثقافية لألستاذ الدكتور عبده على الراجحوالفكرية 

* * * 

 حفل تأبين فقيدى المجمع األستاذ في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٤٨
ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)يالراجح يالدكتور عبده عل ،الدكتور محمد نايل أحمد

   .٢٤٣ ص م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١



 

  

١٢٠  
 

في  ،الدكتور محمود حافظ رئيس المجمعكلمة الختام ألقاها األستاذ  :المحتويات
 ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة األستاذ الدكتور محمد نايل أحمد يحفل تأبين فقيد

   .يالراجح ياألستاذ الدكتور عبده عل

 * * * 

 حفل تأبين األستاذ في (تأبين الفقيد في كلمة أخرى " .يمحمد الجواد :٢٧٤٩
نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)يالراجح يالدكتور عبده عل

   .٢٤٩- ٢٤٥ص ص  .م٢٠١٠
 يالراجح .ونموذج العالم يالراجح .وجائزة الدولة التقديرية يالراجح :المحتويات

اط والنش يالراجح .واألكاديميالعلمي والمشوار  يالراجح .وضروب الوطنية
   .فيةالعلمية والفكرية والثقا يجحآثار الرا.يواالجتماع يوالثقاف يالعلم

* * * 

 حفل تأبين الدكتور محمد يوسف في (افتتاح الجلسة " .محمود حافظ :٢٧٥٠
   .٢٥٣ص  .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)نجم

حفل تأبين الدكتور محمد يوسف في كلمة األستاذ الدكتور محمود حافظ  :المحتويات
  .نجم عضو المجمع عن لبنان

* * * 

تأبين الدكتور محمد يوسف في كلمة المجمع " .الخطيب أحمد شفيق :٢٧٥١
   .٢٥٩ -  ٢٥٥ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".نجم

 يمحمد يوسف نجم والمشوار العلم .المولد والنشأة :محمد يوسف نجم :المحتويات
حمد م .يواألدب يإنتاج محمد يوسف نجم الثقاف .يوالثقاف ينشاطه العلم .واألكاديمي

  .التقدير والتكريم محمد يوسف نجم وجوائز .ييوسف نجم والتراث الشعر



 

  

١٢١  
 

* * *  

ع ".تأبين الدكتور محمد يوسف نجمفي كلمة المجمع " .فاروق شوشة :٢٧٥٢. 
   .٢٦٣ - ٢٥٩ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠

إنجازات  .بيةمجال الدراسات األدفي نجم وعباس والثنائية الفريدة  :المحتويات
 .يمحمد يوسف نجم والمسرح العرب .مجال تحقيق التراثفي محمد يوسف نجم 

   .يمحمد يوسف نجم والفن القصص

* * * 

 حفل تأبين األستاذ الدكتور محمد في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٥٣
   .٢٦٥ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)يوسف نجم
ألقاها  ،حفل تأبين األستاذ الدكتور محمد يوسف نجمفي ة الختام كلم :المحتويات

   .األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع

* * * 

 يعل حفل استقبال الدكتور عليفي (كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٢٧٥٤ 
نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)والدكتور محمود كامل الناقة ،حبيش
   .٢٦٩ص  .م٢٠١٠

حبيش والدكتور  يعل يحفل استقبال الدكتور علفي كلمة االفتتاح  :المحتويات
ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ  ،محمود كامل الناقة عضوين جديدين بالمجمع

   .رئيس المجمع

* * * 



 

  

١٢٢  
 

 يعل ياستقبال األستاذ الدكتور علفي كلمة المجمع " .أحمد فؤاد باشا :٢٧٥٥ 
 - ٢٧١ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  - هـ١٤٣١القعدة ذو  .١٢٠ .ع ".حبيش
٢٧٦.   

المولد  :حبيش .يحبيش والنشر العلم .حبيش صفوه علماء علم الكمياء :المحتويات
في حبيش وتأسيس مدرسة متميزة . واألكاديمي يحبيش والمشوار العلم .والنشأة

بيش ح .حبيش العلمية يمؤلفات الدكتور عل .كمياء وتكنولوجيا النسيج والصباغة
   .يالعلم ةبن بطوطاحبيش  .وجوائز التقدير والتكريم

* * * 

 حفل في حبيش  يعل يكلمة األستاذ الدكتور عل" .حبيش يعل يعل :٢٧٥٦
نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".استقباله عضوا جديدا بالمجمع

   .٢٨٤ - ٢٧٧ص ص  .م٢٠١٠
العصر الراهن  .الوقت الراهنفي ع اللغة العربية واق .أهداف المجمع :المحتويات

رثاء األستاذ  .كيفية بناء مجتمع المعرفة .وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 .المولد والنشأة :عبد الرزاق عبد الفتاح .الدكتور عبد الرزاق عبد الفتاح إبراهيم

اإلنجازات العلمية  .لفتاحعبد االرزاق واألكاديمي للدكتور عبد العلمي المشوار 
العلمي نشاط الدكتور عبد الرزاق عبد الفتاح  .ندسية للدكتور عبد الرزاقواله

عبد  .يعبد الرزاق والعمل النقاب .يعبد الرزاق والعمل المجمع .يوالفكرى والثقاف
   .الرزاق وجوائز التقدير والتكريم

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور في كلمة المجمع " .ة عبد اللطيفسمحمد حما :٢٧٥٧
 - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".ا بالمجمعا جديدمود كامل الناقة عضومح

   .٢٩١ -  ٢٨٥ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر 



 

  

١٢٣  
 

الناقة  .المولد والنشأة :الناقة .درجة ومكانة الدكتور محمود كامل الناقة :المحتويات
الجانب  .للدكتور محمود كامل الناقةالعلمي اإلنتاج  .واألكاديميالعلمي والمشوار 

   .للدكتور الناقة ينساناإل
 * * * 

 حفل في كلمة األستاذ الدكتور محمود كامل الناقة " محمود كامل الناقة :٢٧٥٨
استقباله عضونوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".ا بالمجمعا جديد

   .٣٠١ - ٢٩٣ص ص  .م٢٠١٠
شايخ ضيف شيخ م .- رحمه اهللا  –رثاء األستاذ الدكتور شوقى ضيف  :المحتويات

ضيف بين التدريس والبحث . مدرسة شوقى ضيف الشاملة .اللغويين العرب
 .ضيف يلألستاذ الدكتور شوق يوالفكر يواألدبالثقافي والعلمي اإلنتاج  .والمجتمع

   .قضايا اللغة العربية وكيفية مواجهتها .لألمة العربيةاللغوي الواقع 

* * * 

 ل استقبال الدكتور على على فحفي (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٥٩
نوفمبر  - هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)والدكتور محمود كامل الناقة، حبيش
   .٣٠٣ص  .م٢٠١٠

 يحفل استقبال الدكتور علفي كلمة الختام ألقاها الدكتور محمود حافظ  :المحتويات
   .الدكتور محمود كامل الناقة عضوين جديدين بالمجمع ،حبيش يعل

* * * 

 ذكرى رحيل بعض أعضاء في (كلمة التحرير " .خالد محمد مصطفى :٠٢٧٦
 -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".)ياألستاذ الدكتور كمال الدسوق :المجمع
   .٣٠٨ -  ٣٠٧ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر 



 

  

١٢٤  
 

ذكرى في ب رئيس تحرير المجلة ئنا ىفخالد محمد مصط كلمة األستاذ :المحتويات
   .يالدكتور كمال الدسوقاألستاذ  :رحيل بعض أعضاء المجمع

* * * 

 الكريم األستاذ الدكتور كمال  ذكرى الراحلفي كلمة " .يمحمد الجواد :٢٧٦١
 - ٣٠٩ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".يالدسوق
٣١١.   

 :يدسوق .مآثر الراحل وخصاله .ا من رواد علم النفسدسوقى رائد :المحتويات
   .وموسوعية الثقافة يكمال الدسوق .بين علم النفس والقانون يدسوق .المولد والنشأة

* * * 

 دورته السادسة والسبعين في توصيات مؤتمر مجمع اللغة العربية  :٢٧٦٢
ذو القعدة  .١٢٠ .ع" وسائل اإلعالمفي اللغة العربية  :عقد تحت عنوانالذي 

   .٣١٧ - ٣١٥ص ص  .م٢٠١٠نوفمبر  -هـ١٤٣١
بموضوع اللغة مؤتمر على اهتمام مجمع اللغة العربية بالقاهرة ال ييثن :المحتويات

يشيد المؤتمر بدعوة عدد  .يتم تناوله للمرة الثانيةالذي وسائل اإلعالم في العربية 
يدعو المؤتمر القائمين على .المجال للمشاركةفي من صفوة اإلعالميين العاملين 

 .ا وفق خطة شاملة ومستمرةويلى ضرورة تدريب العاملين فيها لغإوسائل اإلعالم 
برامج في يعلن مجمع القاهرة وسائر المجامع اللغوية عن استعدادها التام للمشاركة 

في عالنات إفشا من  يدين المؤتمر ما .مجال اإلعالمفي التدريب المقترحة العاملين 
اإلذاعات المسموعة والمرئية باللهجات العامية والمحلية وباللغات في الصحافة و

المؤتمر مجمع القاهرة بضرورة العمل على االنتهاء من  ييوص .احيانًأاألجنبية 
 ،يمعجم لغة الشعر العرب ،مشروع تحديث المعجم الوسيط :مشاريعه الثالثة الكبرى

يؤكد المؤتمر ضرورة قيام المجمع بالعمل  .المصور للغة الطفل يالمعجم الموضوع



 

  

١٢٥  
 

 ١٩٥٨عام في صدر الذي مر بتفعيل القانون يطالب المؤت .على تفعيل قانونه الجديد
الصحف والتليفزيون في يمنع ويحرم كتابة اسماء المحال والمتاجر الذي و

بكل قوة وحزم للدعوات  ييقرر المجمع التصد .والشوارع بلغة أو حروف أجنبية
سائل وفي حقيقتها اللهجة العامية في يسمى باللغة المصرية وهى  المشبوهة لنشر ما

  .ماإلعال

* * * 

 م٢٠١٠نوفمبر -هـ١١٤٣ذو القعدة  .١٢٠ .ع ".أنباء مجمعية" :٢٧٦٣. 
   .٣٢٤ -  ٣١٩ص ص 

جوائز  .صالت المجمع الثقافية .خبراء جدد بالمجمع .أعضاء راحلون :المحتويات
   .مسابقات المجمع .إنتاج المجمع .التقدير والتكريم

 * * *  

  الحادي والعشرون بعد المئةالعدد  
 الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (كلمة االفتتاح " .محمود حافظ :٤٢٧٦

 جمادى األولى .١٢١ .ع ".)م٢٠١١-٢٠١٠دورته السابعة والسبعين في 
   .٦ - ٥ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢

دورته السابعة في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في كلمة االفتتاح  :المحتويات
   .ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع ،م٢٠١١ - م٢٠١٠والسبعين 

* * * 

 الجلسة في (كلمة األستاذ عمرو عزت سالمة " .عمرو عزت سالمة :٢٧٦٥
 .ع ".)م٢٠١١ –م ٢٠١٠دورته السابعة والسبعين في االفتتاحية لمؤتمر المجمع 

   .٩ - ٧ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١



 

  

١٢٦  
 

والجمع بين  -يعالقة اللغة العربية بالمجتمع المدن –وان المؤتمر عن :المحتويات
أهمية مؤسسات  .مكانة اللغة العربية. أهمية المضمون ودقة توقيت الطرح للمناقشة

 ،للغة العربية يبداعإلاإلطار ا ،اإلطار التعليمي للغة العربية .يالمجتمع المدن
 .للغة العربية ياإلطار المجتمع

* * * 

 في (كلمة األعضاء العرب من غير المصريين " .التازي يالهاد عبد :٢٧٦٦
-م٢٠١٠دورته السابعة والسبعين في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع 

 -١١ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".)م٢٠١١
١٢.   

اللغة دور ورسالة مجمع  .يواإلسالمعربي مكانة وأهمية مصر للعالم ال :المحتويات
   .العربية بالقاهرة

* * * 

 الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (بين مؤتمرين " .شوشةفاروق  :٢٧٦٧
 جمادى األولى .١٢١ .ع ".)م٢٠١١-م٢٠١٠دورته السابعة والسبعين في 

   .٩ - ٧ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢
لمؤتمر توصيات ا .المؤتمر السابق والمجلس ولجانه وأوجه نشاطه :المحتويات

إنتاج  .جوائز التقدير والتكريم .صالت المجمع الثقافية .خبراء جدد بالمجمع .السابق
   .مسابقات المجمع .المجمع

* * * 



 

  

١٢٧  
 

 في الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجلس في (كلمة الختام  محمود حافظ :٢٧٦٨
 جمادى األولى .١٢١ .ع ".)م٢٠١١-م٢٠١٠دورته السابعة والسبعين 

   .٢٦ - ٢٥ص ص  .م٢٠١١ يوما -هـ١٤٣٢
الجلسة االفتتاحية في كلمة الختام ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ  :المحتويات

 .م٢٠١١-م ٢٠١٠دورته السابعة والسبيعين في لمؤتمر المجمع 

* * * 

 جمادى  .١١٢ .ع ".اكتساب اللغة وفن أداء الكالم" .كمال محمد بشر :٢٧٦٩
   .٥٥ - ٢٩ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ األولى

فمهما يكن الكالم  ،أحدهما عن اآلخر ييستغن الكالم بناء وطالء وال :المحتويات
يا من حيث بناؤه اللغوصحيح، اإليصال في ا عن أداء وظيفته فانه ما يزال قاصر

اللغوي التشكيل في والبناء يتمثل  .لم يكسه طالء مناسب للمقام والتوصيل ما
 .صوتية وصرفية ونحوية وداللية ،ميع المستويات اللغويةوقواعد التشكيل على ج

الكالم المنطوق من الصعب تصنيفه من حيث الجودة وأداؤه في ولكن هذا البناء 
لم يلون بألوان صوتية توائم خواص هذا التشكيل ومطابقته للمقام  الرسالة الدقيقة ما

أساسها القدوة  ،ةبرة ودروتحقيق دور هذا البناء وذلك الطالء يحتاج إلى خب .المعين
أن اللغة  يإذ إن هذا المبدأ يعن" عاسمع وأسم" كل هذا يؤكد مقولة .الصالحة لالقتداء

واإلتيان  ،يود المتكلم الفوز بهالذي اللغوي مكتسبة عن طريق سماع المستوى 
ومعنى هذا كله أن .. .م عامية إلخأا كان حا صحيحفصي ،بكالمه وفق هذا المسموع

غاية في ن أمر ة الصحيحة وتمكنها من مواقعها اآلاب اللغة العربية الفصيحكتسا
جمعين ألغة القوم  ،الصعوبة لغياب القدوة الصالحة والنموذج المبتغى للغتنا القومية

  .يالعالماللغوي التصنيف في التى تنسب إلينا وننسب إليها 

* * * 



 

  

١٢٨  
 

 عربية الصحيحة بين أفراد نشر ثقافة اللغة ال" .يعوض بن حمد القوز :٢٧٧٠
 - ٥٧ص ص  .م٢٠١١ مايو -  ه١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".المجتمع

٦٩.   
تتعاون مؤسساته  ،أن الثقافة اللغوية أصبحت مسؤولية المجتمع بأسره :المحتويات

سبيل خدمة هذه اللغة التى لم تعد في كلها  –الرسمية واالجتماعية  –العلمية 
ر من أبناء هذه األمة مكانة غُيقلوب الفي فلها  ،مات وحدهالحكورعايتها مسؤولية ا

 ،سبيل الحفاظ على آدابها وتراثهافي ها إلى ذلك االهتمام وتلك التضحية تأهل
وأصبحت تلك المنتديات والصالونات العلمية تحظى باحترام المسؤولين كما نالت 

   .اهتمام المثقفين

* * * 

 بين مؤسسات الدولة اللغوي لتخطيط ا" .محمد حسن عبد العزيز :٢٧٧١
 مايو - هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".ومؤسسات المجتمع المدنى

   .٩٢ - ٧١ص ص  .م٢٠١١
 ،التخطيط النصى :مجاالت التخطيط اللغوى .مفهوم التخطيط اللغوى :المحتويات

السلوك في إمكانية التدخل  .التخطيط التخاذ قرارات .التخطيط المحدد للمكانة
الهيئات المعنية بالتخطيط  .وتنفيذ القراراتاللغوي التخطيط في دور الدولة  .للغوىا

 :المؤسسات األهلية ،مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،وزارة التربية والتعليم :اللغوى
الجمعية  ،جمعية حماة اللغة العربية ،جمعية لسان العرب لحماية اللغة العربية

   .المصرية لتعريب العلوم

 ** * 



 

  

١٢٩  
 

 التعامل مع لغاتها في  يدور مؤسسات المجتمع المدن" .صالح الهدهد :٢٧٧٢
 .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢جمادى األولى .١٢١ .ع ".بعض الدولفي القومية 
   .١١٢ - ٩٣ص ص 

دول في يهدف هذا البحث إلى الكشف عن تجارب المؤسسات المدنية  :المحتويات
في اللغوي واجتهادها وجهادها ضد التلوث  ،التعامل مع لغتها القوميةفي متعددة 
هذا المجال قدم البحث مقترحات لتعظيم في و ،بغية صون لغاتها وحمايتها ،بيئاتها

ا مضى على ساقين ا علميوقد انتهج البحث لنفسه منهج .دور المؤسسات المدنية
 ،والعرب والعجم ،إذ انتخب تجارب تمثل الشرق والغرب) الوصف والتحليل(

إذ بين  ،وقد خطا البحث عدة خطوات لتحقيق غايته ،فًا وتحليالى بها وصواعتن
 ،والفرق بينها وبين مؤسسات الدولة ،ع المدنىالبحث مفهوم مؤسسات المجتم

ثم عرض عدة  ،وتنظيم اإلسالم لهذا الدور ،وأهمية دوره ،وأسس المجتمع المدنى
ثم  ،الدول الغربيةفي ية بين البحث كذلك دور بعض الجاليات العرب .تجارب عربية

 ،فرنسا( الدول الغربيةفي  يعطف على بيان تجارب مؤسسات المجتمع المدن
ثم بين ) تجربة اسرائيل ،بروناى تجربة سلطنة(وتجارب خاصة ) السويد ،المانيا

الخطوات وانتهى إلى عدة مقترحات لتوحيد جهود في الرؤى والتشابه في االشتراك 
 .العربيلعالم افي المؤسسات المدنية 

* * * 

 جمادى  .١١٢ ع ".جدل اللغة وأهلها :العربية والناس" .يانففيصل الح :٢٧٧٣
   .١٢٥ -١١٣ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ األولى

 ،التى اليطمح إلى االجابة عليهايثير هذا البحث مجموعة من األسئلة  :المحتويات
عمل طيب  ،ا تحققه من لفتلكن مجرد اإلثارة وم ،فتلك غاية يصعب الوصول إليها

 ،هل اللغة قضية الدولة أو قضية المؤسسات :وأول هذه األسئلة .عنى بهييستحق أن 
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ن ؟ ومن هو الطرف الجدير والمؤهل للقيام بعبئها؟ وماذا عأو قضية المجتمع كله
؟ وعلى هذا البابفي ا خصوصية ما وهل للعربية تحديد ،الجدل بين اللغة والناس

 ،؟ على أساس أنها وعاء فكر وحامل تراثلغتنافي غى علينا أن نفكر أى أساس ينب
أم  ،أو على أنها أداة تفاهم وتواصل تخدم أغراضنا وتقضى حوائجنا ،وتاريخ ودين

؟ نحن أم اللغة :ما آل إليه حالنافي ؟ ثم من يتحمل المسؤولية على أنها طريقة تفكير
وماذا  ،بتثوير اإلنسان نفسه أم ،غةبتثوير الل: وكيف يمكن أن نخرج مما نحن فيه

نا لو ير؟ وما يضونظرنا إليها على أنها أداة ،أمر اللغةفي علينا لو أننا تهاونا 
؟ هل نحن واقعون تحت تأثير ا العامية واإلنجليزية والفرنسيةعلى ألسنتنتعاورت 
ا دون ؟ هذه األسئلة وغيرها يحاول مقارنتهواألمر أهون مما نظن بكثير ،فتنة اللغة

 .قيل هو القول الفصل أن ما يأن يدع

* * * 

 آفاق رحيبة لخدمة اللغة  :الجمعيات األهلية" .عبد الوهاب قتاية :٢٧٧٤
 - ١٢٧ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".العربية
١٣٨.   

المعالجة والمبادرات التى بذلت  .المجتمعفي واقع حال اللغة العربية  :المحتويات
أفق  ،أفق محو األمية :آفاق خدمة اللغة العربية .لمواجهة واقع حال اللغة العربية

في أفق المساهمة  ،أفق تعليم اللغة العربية وتعليم وتحسين الخط العربى ،الترجمة
من  يتقديم زاد يومفي أفق المساهمة  ،أجهزة اإلعالمفي اللغوي ترقية األداء 

زيادة في أفق المساهمة  ،يوق واإلنجاز اللغوالتفأفق تشجيع  ،المعارف اللغوية
أفق توسيع ساحة نشاط  ،بالمدارس والمعاهد العامة والخاصةاللغوي الوعى 

 ،أفق معاونة األجهزة الرسمية المثقلة باألعباء ،جمعيات رعاية اللغة العربية
 .أفق استثمار مجاالت اإلنترنت ،والبيروقراطية
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* * * 

 عن التكوينات المجتمعية ومواقفها تجاه اللغة " .محمد فتوح أحمد :٢٧٧٥
 -  ١٣٩ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".العربية
١٤٧.   

استخدام اللغة العربية بشكل كامل عند التعامل مع شبكة المعلومات  :المحتويات
تكريس دور اللغة في دور مؤسسات المجتمع المدنى ومجتمع المعرفة  .الدولية

تصعيد هيمنة اللغة العربية وازدياد  .ربية وتفعيل صلتها بالتقنيات العصريةالع
 يتكوينات المجتمع المدن .رقعتها العلمية عن طريق تعريب العلوم والمصطلحات

  .عالقة مجمع اللغة العربية بالتكوينات المجتمعية .ورفع لواء العربية

* * *  

 تفعيل قرارات مجامع في لمدنية دور المؤسسات ا" .ليلى خلف السبعان :٢٧٧٦
 جمادى األولى .١٢١ .ع ".امؤسسة عبد العزيز البابطين نموذج :اللغة العربية

   .١٦٩ -  ١٤٩ص ص  .م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢
تبنى أهداف في دور المؤسسات المدنية  .أهداف مجامع اللغة العربية :المحتويات

 :ود البابطين لإلبداع الشعرىمؤسسة جائزة عبد العزيز سع .مجامع اللغة العربية
 ،الدورات التدريبية ،االحتفاالت الدورية :جهود مؤسسة البابطين ،أهداف المؤسسة

 ،نشر الثقافة ،طباعة الكتب ونشرها ،تحقيق المخطوطات ،الملتقيات الثقافية
 ،أهدافها :مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية .الجوائز ،مهرجانات ربيع الشعر

مجال في سهاماتها إ ،أهدافها :مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم .أنشطتها ،جوائزها
مركز عبد المحسن سعود البابطين  .مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث .الترجمة

   .للتراث والثقافة بالمملكة العربية السعودية يالخير

* * * 
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 لى مدى ععربي الوطن الفي مؤتمرات التعريب " .عبد الكريم خليفة :٢٧٧٧
جمادى . ١٢١ .ع ".مبادئ واتجاهات وتوصيات :م٢٠١١-م ١٩٦١نصف قرن 

   .٢٠٩ - ١٧١ص ص  م٢٠١١ مايو -هـ١٤٣٢األولى 
عقد بالرباط بين الثالث الذي مؤتمر التعريب الشامل  .مفهوم التعريب :المحتويات

مدينة في  يعقد مؤتمر التعريب الثان .توصيات المؤتمر :١٩٦١والسابع أبريل 
 ،االتجاهات ،المبادئ :١٩٧٣لجزائر من الثانى عشر حتى العشرين من ديسمبر ا

مدينة طرابلس عاصمة الجمهورية العربية في مؤتمر التعريب الثالث  .التوصيات
 ه ١٣٩٧والعشرين من شهر صفر عام الثامن عشر والسابع  المدة بينفي الليبية 

مؤتمر  .صيات المؤتمرتو: م١٩٧٧السابع الى السادس عشر من شهر فبراير 
 ٢٢و ٢٠ نالمدة الواقعة بيفي مدينة طنجة بالمملكة المغربية في التعريب الرابع 

في المملكة األردنية في عقد بعمان الذي مؤتمر التعريب الخامس  .١٩٨١من أبريل 
 ٢٥إلى  ٢١ه الموافق ١٤٠٦من محرم  ١١من محرم إلى  ٧اقعة من المدة الو

مؤتمر التعريب السادس بالرباط  :التوصيات ،االتجاهاتالمبادئ و:١٩٨٥ر سبتمب
يناير  ٢٥مؤتمر التعريب السابع بالخرطوم  .١٩٨٨من شهر سبتمبر  ٣٠- ٢٦من 

ين مر التعريب الثامن والتاسع مجموعمؤت .التوصيات :١٩٩٤إلى األول من فبراير 
مايو  ٨ إلى ٤المدة من في مدينة مراكش بالمملكة المغربية في مؤتمر واحد في 

الجمهورية العربية السورية في مؤتمر التعريب العاشر بدمشق  :التوصيات :١٩٩٨
يوليو / تموز ٢٥-٢٠الموافق  –ه ١٤٢٣جمادى األولى  ١٦ – ١١الفترة من في 
، التوصيات:الوطن العربفي الى تحت عنوان قضايا تعريب التعليم الع م٢٠٠٢عام 

في عشر بعمان  يمؤتمر التعريب الحاد .حول تعريب التعليم العالى بيان دمشق
 – ١٢ه الموافق ١٤٢٩شوال  ١٦ – ١٢الفترة من في المملكة األردنية الهاشمية 

خدمة في المعلومات  ثقافة" م تحت عنوان٢٠٠٨أكتوبر / تشرين األول  ١٦
 .التوصيات :"عربي الالعلمي المصطلح 
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 * * * 

 المغرب وموقف مؤسساته من ب يالمجتمع المدن" .التازي يعبد الهاد :٢٧٧٨
ص ص  .م٢٠١١ مايو -  ـه١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".اللغة العربية

٢١٦ -٢١١.   
ونظرية مؤسسات  RUFFUN روفان .تقديم لمصطلح المجتمع المدنى :المحتويات

 يظاهرة ارتباط مؤسسات المجتمع المدن. المجتمع المدني في المغرب األقصى
ظاهرة المواقع اإللكترونية ومواقفها من قضايا  .العربيةبجمعيات مماثلة التتحدث ب
موقف المنظمات  .يالدستور المغربفي اللغة العربية  .حضارية مثل اللغة والتراث

البالد في والمواقع اإللكترونية  يمؤسسات المجتمع المدن .الدولية من اللغة العربية
   .العربية ودورها تجاه اللغة العربية

* * * 

 اللغة العربية في ظاهرة الروشنة " .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٧٧٩
 ٢١٧ص ص  .م٢٠١١ مايو - هـ١٤٣٢ جمادى األولى .١٢١ .ع ".المعاصرة

- ٢٩٩.   
 .سبل وقائية عالجية لعالج هذه الظاهرة :ة الروشنةأسباب ظاهر :المحتويات

هذا في حث اول الباتن :دراسة تحليلية :ظاهرة الروشنة .مستقبل ظاهرة الروشنة
وقد قام بجمعه من  ،كالمهمفي روشنون حليل ألفاظ وتراكيب يتداولها المتالسياق ت

قاموس روش ( ـبعض هذه المواقع ما يسمى بفي وقد تكرر  ،مواقع الكترونية عدة
ويدل  ،ا من ألفاظ الروشنة وتراكيبهاياسر حماية فيه كثير ةوقد جمع صاحب ،)طحن

فمعنى  ؛لهذه الحالة اللغوية النازية عنياته بالترويجعنوان هذا المصنف على شدة 
   .خالصة الدراسة .)شديد الروشنة( :التى شكلت جزءا من العنوان) روش طحن(

* * *  
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  الثاني والعشرون بعد المئةالعدد  
 للنهوض  ينحو خطة لوضع برنامج عمل" .يمحمد راض عبد الحكيم :٢٧٨٠

 - هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".يامعالتعليم قبل الجفي بتدريس العربية 
   .١٥ -  ٥ص ص  .م٢٠١١رنوفمب

اقتراح هذا البرنامج بعد تفكير طويل وخلفيات من فشل العديد  يءيج :المحتويات
المرحلة الثانوية على في كتب تعليم العربية في من محاوالت اإلصالح والتحسين 

بعد  يءكما يج .باسم التعديل أحيانا والتطوير أحيانا أخرى ،وجه الخصوص
محاوالت من رفع الصوت والقلم للتنويه والتنبيه إلى األخطاء الجسيمة التى وقع 

مما لم يكن مصيره . .مراحل التعليم المختلفةفي فيها كثير من كتب تعليم العربية 
سواء من قبل المسؤولين بوزارة  ،سوى التعتيم وتحويل األنظار عن المشهد الحقيقي

نتيجة لما تقدم تولد اإليمان بأن توجيه االهتمام  .ض اإلعالميينل بعالتعليم أو من قب
إلى االرتقاء بالمادة المدروسة وتحسين أداء المعلم وتمكينه منها واقتناعه بها 

بما يحقق أقصى إفادة  ،اوإضافة وحذفً اا وتعديلًاختيار ،اقتراحهافي ومشاركته 
   .روف الراهنةالظفي هو السبيل الممكن واألفضل . ..للطالب

* * * 

 اللغوي ستخدام الوتنمية ا يعلم اللغة االجتماع" .يحجاز يمحمود فهم :٢٧٨١
 نوفمبر -هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".المعاصر يالمجتمع المدنفي 

   .٥٢ - ١٧ص ص  .م٢٠١١
السياق في اللغوي ستخدام الهدف هذا البحث توجيه النظر إلى اللغة وا :المحتويات
ولهذا الموضوع أهميته من . وذلك من حيث البحث والتطبيق،لمعاصرالمجتمعى ا

القرنين التاسع عشر والعشرين في علم اللغة في أن مدارس متعددة  :أولهما ،جانبين
ات والكلمة والجملة والداللة واألصفي اللغوي ركزت إلى حد بعيد على النظام 
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إلى أن ظهرت  ،لعلم اللغة اه موازاتجفي وكان تقدم العلوم االجتماعية  .والمعجم
في والقضايا اللغوية اللغوي تدرس اللغة واالستخدام  علوم واتجاهات جديدة

بيئات في كاد ينصرف اللغوي أن االهتمام باالستخدام  :ىوالجانب الثان .المجتمع
واالستخدام  غير أن قضايا اللغة ،علمية كثيرة إلى لغة األدب والنحو والمصطلحات

ا علمية أخرى بهدف دراسة جتمع المعاصر تتطلب أيضا بحوثًالمفي اللغوي 
   .جوانبها المختلفة وإيجاد الحلول لمشكالتها الحالية برؤية مستقبلية

* * * 

 مع شواهد من  يالنظام النحوفي من الظواهر الهاشمية " .تمام حسان :٢٧٨٢
   .٧٠ -  ٥٣ص ص  .م٢٠١١ نوفمبر - ه١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".القرآن

بنية من العالقات السياقية المجردة التي تجد مايعبر عنها  يالنظام النحو :المحتويات
فنظام األصوات يقدم للنظام  .مبانى نظامى األصوات والصرففي ويدل عليها 
والرد  ،وإجراءات العدول عن األصل ،وحروف المعانى ،مة اإلعرابيةالنحوى العال

 ،والموازين الصرفية يغيقدم الصفي الصر والنظام .إلى طلب الخفة يوالسع ،إليه
تالف العناصر الصرفية بين وما يعرض لكل منها من قواعد التصريف واخ

السياق بين في تحديد العالقات  وأما النظام النحوى فوظيفته .اب والعدولاالستصح
مع االعتماد على القرائن الدالة على أنواع  ،ما يقدم كل من النظامين السابقين

ولقد درج  .جميع الحاالتفي الوصول إلى أمن اللبس إلى  يات من السعالعالق
أصحاب كتب النحو بسبب هذه الصلة الوثيقة بين األنظمة الثالثة على أن يجعلوا 

عربي وهكذا يعتمد النحو ال .وتعليمه رف من مواضيع متون النحوصاألصوات وال
من مطالب السياق وهى واألخرى ) طلب الخفة(على دعامتين من أهم دعائمه وهى 

من ، ولذلك رغم أهميتهما ،ان للقواعدولكن هاتين الدعامتين التخضع .)أمن اللبس(
  .ا بمسائل فقه اللغةومن ثم أقرب شبه يالنظام النحوفي ية مشالظواهر الها
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* * * 

 اللغة العربية الفصيحة المنطوقة ودورها " .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٧٨٣
ص ص  .م٢٠١١ نوفمبر -هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".ربىالمجتمع العفي 
٨٩ - ٧١.   

العربية الفصحى هى لغة  .لألمةالعلمي اللغة مرآه الوضع الحضارى و :المحتويات
الخفة النفرادها بالتخاطب بابتعاد العاميات عن الفصحى وانفرادها  .الثقافة ال العامية

ين لها يختلفان ءأداد استعمالين أو والعربية الفصحى مع وج .لغة التخاطب .يالعاد
   .حالة األنس وحالة االنقباضفي  :باختالف المقام

* * * 

 في نشر اللغة العربية في حول دور المسؤولين " .محمود أحمد السيد :٢٧٨٤
 -  ٩١ص ص  .م٢٠١١ نوفمبر -هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".مؤسساتهم

١٠٣.   
نشر اللغة في دور المسؤولين  .حور الثقافةاللغة م .مفهوم المسؤولية :المحتويات

جهود  .المسؤولون عن اإلعالم ،المسؤولون عن التعليم :الجهود الرسمية :العربية
   .المجتمع المدنى والجمعيات األهلية

* * * 

 مصطلح الروشنة والمصطلحات المرادفة " .صادق عبداهللا أبو سليمان :٢٧٨٥
 ذو الحجة .١٢٢ .ع ".يل المصطلحتأصفي دراسة  :أو المقاربة له معنى

   .١٢٦ -١٠٥ص ص  .م٢٠١١نوفمبر  -هـ١٤٣٢
في والتمرد عليه  ،اليخلو عصر من التجديد أو الخروج على المألوف :المحتويات

 وتودع ما كتب عليه ،اومنها اللغة التى تستقبل جديد ،مختلف مجاالت الحياة
لغة هذا العصر التى في الروشنة سياق هذا الجديد تأتى ظاهرة في و ،ء منهاانزواال
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وقد عرفت  ،انتشارها بين الشباب خاصةفي دور كبير ) النت(كان لشبكة البراق 
ويعنى هذا البحث  .المعنىفي بأسماء أخرى مرادفة أو مقاربة لمصطلح الروشنة 

ومايرادفه أو يقاربه من المصطلحات الدالة على  ،ابتحليل مصطلح الروشنة لغوي
   .وما يشبهها هذه الظاهرة

* * * 

 ذو الحجة .٢١٢ .ع ".التنمية واللغة القومية" .أحمد شفيق الخطيب :٢٧٨٦ 
   .١٣٣ - ١٢٩ص ص  .م٢٠١١نوفمبر  -هـ١٤٣٢

تعلم  .التعريب والتنمية الحقيقية .مفهوم التنمية الحقيقية .ةمفهوم التنمي :المحتويات
الوطن في  يلترجمة الحالضع او .اللغات األجنبية غير التعليم باللغات األجنبية

 . ب المسميات العلمية والمصطلحيةالعربية واستيعا.العربي

* * * 

 نشر اللغة في المؤسسات ودور مسؤوليها " .عبد العزيز المقالح :٢٧٨٧
 - ١٣٥ص ص  .م٢٠١١ نوفمبر -هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".العربية
١٤٥.   

التحديات التى  .خدمة اللغة العربيةفي جهود مجامع اللغة العربية  :المحتويات
مواجهة ما تقابله من في اللغة العربية  .الوقت الراهنفي تواجه اللغة العربية 

   .مسؤولون المؤسسات ونشر اللغة العربية الصحيحة .مستقبل اللغة العربية .تحديات

* * * 

 األدب الرفيع وقواعده األصولية لمساعدة " .رئيف جورج ،يخور :٢٧٨٨
 نوفمبر - ـه١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".رساخ لغة عربية حية ورفيعةوإ

   .١٥٩- ١٤٧ص ص  .م٢٠١١



 

  

١٣٨  
 

ن تلفت النظر إلى ما كتبه أ هذه المحاضرة تقصدفي طة االنطالق نق :المحتويات
السنوات األخيرة بعض علماء اللغتين األلمانية في ألمانيا وفرنسا بصورة خاصة في 

من شأنه أن يدفع الذي  -أى الرفيع –ألدب الكبير والفرنسية حول ما نعتوه با
ا فاستناد .حياته الفردية واالجتماعيةفي القارئ إلى األمام ويعطيه حيوية خاصة 

ن يجابه كل نواحى الحياة على جميع أشكالها أعلى مثل هذا األدب يستطيع األنسان 
مما يشوه له العيش  بالرغم ،طمئنان الداخلىالا أكبر من السعادة وافينال بذلك قسطً

أما  .خارجهافي داخل بالده وفي حياته فيكافح باجتهاد ما يعرقل انتشارها في 
حتى  ،الهدف الرئيسى فهو إبراز بعض األفكار التى يجب أن تؤخذ بعين االعتبار

األدب (ا على مقاييس إستناد) لغة كبرى(تصبح النظرة إلى اللغة العربية نظرة إلى 
ا أدبية رفيعة الشأن ا أو نصوصنصيها أفكار الدفاع عنها لتظهر فتتجلى ف) الكبير

 . تقوم بالمهمة المنتظرة تجاه القراء

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور عبد في (افتتاح الجلسة " .محمود حافظ :٢٧٨٩
 -ص  .م٢٠١١ نوفمبر - هـ١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".)يالحكيم محمد راض

١٦٧.   
حفل استقبال في ة األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع كلم :المحتويات

   .ا بالمجمعجديد اا عاملًعضو ياألستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد راض

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور في كلمة المجمع " .محمد حسن عبد العزيز :٢٧٩٠
 .م٢٠١١ نوفمبر -ـه١٤٣٢ ذو الحجة .١٢٢ .ع ".عبد الحكيم محمد راضى

   .١٧٤ -١٦٩ص ص 



 

  

١٣٩  
 

مؤلفات األستاذ  .المولد والنشأة :راضى .يراضى والمشروع العلم :المحتويات
   .األدبية والفكرية والثقافية يالدكتور عبد الحكيم محمد راض

* * * 

 كلمة األستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد " .يعبد الحكيم محمد راض :٢٧٩١
ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".المجمعا بدا جديحفل استقباله عضوفي  يراض

   .١٨٥ -١٧٥ص ص  .م٢٠١١نوفمبر  -هـ١٤٣٢
مؤلفات األستاذ الدكتور أحمد  .رثاء األستاذ الدكتور أحمد مدحت إسالم :المحتويات

 هدور المجمع وواجب .الفكر النظرى وخدمة المجتمع .مدحت إسالم العلمية والثقافية
   .الواقع الراهن للحياة الثقافية والتعليمية .اتجاه اللغة العربية والحفاظ عليها وحمايته

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور عبد في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٩٢
ص  .م٢٠١١رنوفمب -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".)يالحكيم محمد راض

   .١٨٨ - ١٨٦ص 
العربية ودوره  جهود مجمع اللغة .اللغة العربية وما تواجه من تحديات :المحتويات

طغيان  .حوال اللغة العربيةألمناقشة  يالمناداة بمؤتمر عالم .حماية اللغة العربيةفي 
ضرورة إصالح التعليم العام  .الحياة اليومية يجميع مناحفي على الفصيح  يالعام
   .يوالجامع يوالعال

* * * 

 دكتور محمد حفل استقبال األستاذ الفي (افتتاح الجلسة " .محمود حافظ :٢٧٩٣
ص  .م٢٠١١نوفمبر  - هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".)شفيع الدين السيد

١٢١.   



 

  

١٤٠  
 

حفل استقبال في  ،كلمة األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع :المحتويات
  .ا بالمجمعجديد ان السيد عضوا عاملًاألستاذ الدكتور محمد شفيع الدي

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور محمد في ع كلمة المجم" .يمحمود الربيع :٢٧٩٤
 - ١٩٣ص ص  .م٢٠١١نوفمبر - ه١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢. ع ".شفيع السيد

١٩٦.   
مؤلفات شفيع األدبية  .واألكاديمي يمحمد شفيع السيد والمشوار العلم :المحتويات

   .شفيع والترجمة .والفكرية والثقافية

 * * * 

 األستاذ الدكتور محمد شفيع الدين كلمة " .محمد شفيع الدين السيد :٥٢٧٩
 -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".اا جديدحفا استقباله عضوفي السيد 
   .٢٠٥ - ١٩٧ص ص  .م٢٠١١نوفمبر

 يوالمشوار العلم يالفيوم .يرثاء األستاذ الدكتور محمد الفيوم :المحتويات
 يوالثقاف يعلمالفيومى والعطاء ال .يدارإلوا يالفيومى والنشاط العلم .يواألكاديم

مجال الفلسفة اإلسالمية والفكر في مؤلفات األستاذ الدكتور محمد الفيومى  .يوالفكر
مسيرة في ا بمعروف سدى له صنيعأشفيع والوفاء بالفضل لمن . بعامة يالدين

 .العربية وما تواجه من تحديات .شفيع والمشروعات اللغوية والمجمعية .حياته
   .والسيادة العربية ومقتضيات الحماية

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد في (كلمة الختام " .محمود حافظ :٢٧٩٦
   .٢٠٦ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".شفيع السيد



 

  

١٤١  
 

استقبال األستاذ في كلمة الختام ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ  :المحتويات
الا عامالدكتور محمد شفيع السيد عضو ا بالمجمعجديد.   

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد في (افتتاح الجلسة " .محمود حافظ :٢٧٩٧
ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".)عبد الفتاح القصاص

٢٠٩.   
حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح في كلمة افتتاح الجلسة  :المحتويات
ا بالمجمع ألقاها األستاذ الدكتور محمود له عضوا جديداستقباحفل في القصاص 

  .حافظ رئيس المجمع

* * * 

 استقبال األستاذ الدكتور محمد عبد في كلمة المجمع " .أحمد فؤاد باشا :٢٧٩٨
ص ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".الفتاح القصاص

٢١٩ - ٢١١.   
 .يواألكاديمالعلمي القصاص والمشوار  .نشأةالمولد وال :القصاص :المحتويات

القصاص وحماية  .القصاص وتأسيس مدرسة بحوث البيئة النباتية الصحراوية
 .القصاص وجوائز التكريم والتقدير .مؤلفات القصاص العلمية والثقافية .البيئة

   .القصاص وجائزة األمم المتحدة للبيئة

* * * 

 كلمة األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح " .محمد عبد الفتاح القصاص :٢٧٩٩
ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".ا بالمجمعا جديدحفل استقباله عضوفي القصاص 

  .٢٢٦ -٢٢١ص ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢



 

  

١٤٢  
 

القصاص  .القصاص وعلم البيئة بعامة .القصاص وعلم بيئة النبات :المحتويات
مستجير وعلم  .ستجيررثاء األستاذ الدكتور أحمد م .والثقافىالعلمي والنشاط 

قضية  .مستجير والعمادة .مستجير والشعر .ات مستجير ومترجماتهلفمؤ .الوراثة
  .المصطلحات العلمية والتعريب

* * * 

 حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد في (ختام الجلسة " .محمود حافظ :٢٨٠٠
 ص .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".عبد الفتاح القصاص

٢٢٧.  
في  ،كلمة الختام ألقاها األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع :المحتويات

حفل استقبال األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص عضوا بالمجمعا جديد.  

* * * 

 ذكرى األستاذ الدكتور محمد في (كلمة التحرير " .خالد محمد مصطفى :٢٨٠١
ذو الحجة  .١٢٢ .ع" )ور محمد نايل أحمداألستاذ الدكت ،يإبراهيم الفيوم

   .٢٣٢ - ٢٣١ص ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢
في نائب مدير تحرير المجلة في كلمة ألقاها األستاذ خالد محمد مصط :المحتويات

األستاذ الدكتور  ،األستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيومى :ذكرى أعضاء المجمع
   .محمد نايل أحمد

* * * 

 يومذكرى األستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيفي " .يالجوادمحمد  :٢٨٠٢". 
   .٢٣٨ -  ٢٣٣ص ص  .م٢٠١١نوفمبر - ـه١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع



 

  

١٤٣  
 

والفلسفة  يالفيوم .مآثر الراحل وخصاله .يوالنشاط العلم يالفيوم :المحتويات
 .لنشأةالمولد وا :يالفيوم .الثقافية والعلمية والفكرية يمؤلفات الفيوم .اإلسالمية

  .يلألستاذ الدكتور محمد إبراهيم الفيوم يواألكاديم يالمشوار العلم

* * * 

 ع ".ذكرى األستاذ الدكتور محمد نايل أحمد يف" .يمحمد الجواد :٢٨٠٣. 
  .٢٤٢ - ٢٣٩ص ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢

العلمي مشوار نايل وال .المولد والنشأة :نايل .مآثر الراحل وخصاله :المحتويات
لألستاذ الدكتور الوطني و يوالدينالثقافي و يواالجتماعالعلمي النشاط  .يواألكاديم

  .محمد نايل أحمد

* * * 

 
 م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".نباء مجمعيةأ" :٢٨٠٤. 

   .٢٤٧ -  ٢٤٣ص ص 
جوائز  .ةصالت المجمع الثقافي .خبراء جدد بالمجمع .عضوان راحالن :المحتويات

   .مسابقات المجمع .إنتاج المجمع .التقدير والتكريم

* * * 

 ذو الحجة  .١٢٢ .ع ".توصيات مؤتمر الدورة السابعة والسبعين" :٢٨٠٥
   .٢٥٢ - ٢٥١ص ص  .م٢٠١١نوفمبر -هـ١٤٣٢

دور لتقدير المؤتمر  .تقدير المؤتمر لثورة الخامس والعشرين من يناير :المحتويات
في يشيد المؤتمر بمشاركة عدد من المسؤولين والعاملين  .يالمدن مؤسسات المجتمع

يدعو المؤتمر المسؤولين عن  .مؤسسات المجتمع المدنى المعنية باللغة العربية
األقطار العربية الى االهتمام بدعم مؤسسات المجتمع في التعليم واإلعالم والثقافة 



 

  

١٤٤  
 

ماصدر من قرارات وتوصيات عن  يؤكد المؤتمر كل .المدنى المهتمة باللغة العربية
ضرورة  .التعليم واإلعالمفي اللذين تناوال قضية اللغة العربية  ،المؤتمرين السابقين

يحذر المؤتمر من ظاهرة  .البالد العربيةفي اوضاع تعليم اللغة العربية في النظر 
مؤتمر يثمن ال .مرحلتى التعليم العام والجامعىفي اتساع التعليم باللغات األجنبية 

   .مجال اللغةفي العاملة  يتقوم به مؤسسات المجتمع المدنالذي الدور 

* * *  

  الثالث والعشرون بعد المئةالعدد  
 جمادى  .٣١٢ .ع ".فق التوقعاتأوجه المستقبل و" .صالح فضل :٢٨٠٦

   .١٤ -  ٣ص ص  .م٢٠١٢مايو  - هـ١٤٣٣ اآلخرة
اللغة العربية  .ستقبل اللغة العربيةم .المستقبليات والعلوم اإلنسانية :المحتويات

اللغة  .والعامية العربية بين الفصحى .اللغة والعالمية .والتحديات التى تواجهها
  .يالعربية والتواصل الرقم

* * * 

 المستقبل وأوهام  فاللغة العربية بين استشرا" .يعبد السالم المسد :٢٨٠٧
 -  ١٧ص ص  .م٢٠١٢ مايو -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".التأويل

٥١.   
ظاهرة  –كسائر لغات البشر قديمها وحديثها  –أن اللغة العربية  :المحتويات

هذا تألق رواد التراث في و .اجتماعية تذعن لما تذعن له كافتها من قوانين التاريخ
ا لنا فترات الوهن التى أتت على اللغة العربية فكادت وفقد صور ،اإلسالمىعربي ال

ذلك إال دليل على أنها معرضة للمخاطر ومتهيئة كغيرها  ماو ،ريحهاتذهب بها وب
العربية من الذوبان فيما مضى فنهضت  لئن نجتو ،تحت وقع الصدمات يللتالش

فنتراضى ونتخاذل كما  ،بعد الكبوة فمن الغباء أن نتأول ذلك بمنطق البركة الغيبية



 

  

١٤٥  
 

الثقافي عن أن أسلحة المحق وكيف نغفو  ،متحان المتجددإنه اال ،ننحن فاعلون اآل
تطورت بأحجام عمالقة وأصبحت لها قدرة فتاكة تضاهى أسلحة  قداللغوي والدمار 

على أنفاس  يا فيأتعله التاريخ ماضيا قد يصنعه حاضرفما لم يف ؟النسف الشامل
  .اا وإهداراللغة خنقً

 * * * 

 ع ".يالماإلطار العفي مستقبل العربية " .يحجاز يمحمود فهم :٢٨٠٨. 
   .٩٣ - ٥٢ص ص  .م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣

البحث  .أرقامفي اللغة العربية  .خارج البالد العربيةفي مستقبل العربية  :المحتويات
تعليم اللغة العربية ألبناء اللغات في إعداد المتخصصين  ،المؤسسات :والتطبيق
في لية آلالعربية والترجمة ا ،عالميةوالمتطلبات العربي صناعة المعجم ال ،األخرى

   .مالمح الرؤية المستقبلية للغة العربية .ياإلطار العالم

* * * 

 أدبيات النهوض في اصطالحات ومفاهيم غامضة " .عبد الكريم خليفة :٢٨٠٩
 ٩٤ص ص  م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".باللغة العربية

- ١١٥.   
ا من االصطالحات اللغوية التى يشيع ذا البحث عددلقد أورد ه :المحتويات
 وضرورة ارتباطها بالتأثيل ،مفاهيموإلى ضرورة تحديد ال ،أيامنا هذهفي استعمالها 

في ناء اللغة العربية لتواكب متطلبات العصر النطالق إلى ريادة آفاق إغوا ،ياللغو
عارف والثقافات تعبر بثقة ووضوح عن الم يك ،مختلف العلوم واآلداب والفنون

 ،يواميس األشياء تحتم بأن تستعيد العربية كرامتها ودورها التاريخنوأن  .الحديثة
في و ،جميع مراحله ومستوياته ومختلف مجاالتهفي وذلك بأن تصبح لغة التعليم 

وأن تكون لغة الثقافة الحديثة فال نهضة علمية أصيلة  ،جميع مؤسسات الدولة
   .)السليمة(بية الفصيحة ومبدعة إال من خالل العر



 

  

١٤٦  
 

* * * 

 جمادى اآلخرة .٣١٢ .ع ".عن اللغة والمستقبل" .يمحمود الربيع :٢٨١٠ 
   .١٣٣ -١١٧ص ص  .م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣

وهى " فصحى العصر" وطننا صائر إلىفي مستقبل اللغة العربية  :المحتويات
 ىوهى ضرورة تشير إليها قرائن الماض ،العربية الصحيحة الميسرة

وذلك  ،وليست حتمية تاريخية بحال من األحوال،ولكنها ضرورة احتمالية،والحاضر
 ،واالجتماعية ،ها وعزيمتهم السياسيةئألنها مرهونة بشروطها الطبيعية من إرادة أبنا

الحال على ما هو  يوإن لم يعملوا عليها بق ،إن عملوا عليها تحققت ،والمعرفية
في نه قد يتردى إبل  امالمحهفي وفوضى  اللغة العربيةفي عليه من اضطراب 

يمكن التنبؤ به مهما  ا الفنواجه مصير ،هو أسو حتى من ذلكالمستقبل إلى ما 
   .وضعنا له الفروض

* * * 

 تراث اللغويين من في مستقبل اللغة العربية " .محمد حسن عبد العزيز :٢٨١١
ص  م٢٠١٢و ماي - هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".المستشرقين والعرب

   .١٦١ - ١٣٤ص 
مستقبل اللغة (؛ أحدهما عن البحث ملخص بحثيين كبيرين للباحثهذا  :المحتويات

في ) مستقبلها كما كان يتوقعه العرب(عن  يوالثان) العربية كما يتوقعه المستشرقون
فترة زمنية من الربع األخير للقرن التاسع عشر إلى النصف األول من القرن 

ما الفائدة المرجوة لحياتنا اللغوية المعاصرة وللتخطيط  :قول قائلوقد ي .العشرين
 يإن العودة إلى الماض :لنقل أوال ؟لمستقبلنا من الرجوع إلى هذه الفترة الماضية

فلن نجد  ،يبل ليست أيضا مخالفة للتطور العلم ،للحاضر والمستقبل مجافيةليست 
وكيف تطور حتى  ،جال بحثهمفي ل رأى من سبقه ا من كبار العلماء يجهعالم

والذين يسعون إلى حل جديد لمشكالت حياتنا اللغوية عليهم أن يدرسوا  ،وصل إليه



 

  

١٤٧  
 

عليهم أن يسلكوه لكى ينطلقوا إلى الذي ليتعرفوا الطريق  يعالقة الحاضر بالماض
 ،دراسة حياتنا اللغويةفي ن الدراسة التاريخية أوجب ما تكون إ .التخطيط للمستقبل

ولكن بوجدان قد تشكل عبر مراحل زمنية  ،الحاضر حقافي ان اليوم يعيش نسإألن 
 .متدت إلى الحاضراوأحداث كبرى بدأت من ماض بعيد و

* * * 

 جمهوريات آسيا الوسطى في اللغة العربية " .محمد فتوح أحمد :٢٨١٢
 م٢٠١٢مايو  - هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".واقعها وآفاقها :المستقلة
   .١٧١ -  ١٦٣ص ص 

 ،الوقت ذاتهفي تستهدف صفحات هذا البحث غاية محدودة ومتواضعة  :المحتويات
تزال بحاجة إلى  وذلك لمحاولة إلقاء بعض الضوء على زاوية من زوايا العربية ما

بهذا قضية اللغة العربية  يونعن ،المعالجة العلمية على الرغم من أهميتها البالغة
ن ثمة صالت أوترجع أهمية هذه القضية إلى  .طىبلدان آسيا الوسفي ها بوآدا

؛ لشعوب العربية وشعوب آسيا الوسطىتربط بين ا ،حميمة دينية وتاريخية وتراثية
 ،ا إلى التراث اإلسالمىوهم ينتمون حضاري ،فمعظم هذه الشعوب يدين باإلسالم

ارة رفقاء حض –أقل تقدير في  –وهم  ،ثقافته نصيبفي تاريخه مشاركة وفي ولهم 
وقد كشفت البحوث  .ا دان له الجميعمألت أرجاء المعمورة سخاء معرفي

نثروبولوجية الحديثة عن أن بعض جماعات متفرقة من هذه الثنوجرافية واالا
 ،مجاالت الحياة اليومية ىشتفي زالت تتحدث اللغة العربية وتستخدمها  الشعوب ما

الثقافات واللغات  لغوية وسط محيط مختلف من زرن هذه الجماعات جأوك
 .واللهجات المحلية

* * * 



 

  

١٤٨  
 

 تحديات العصر وآفاق  :اللغة العربية" .محمد شفيع الدين السيد :٢٨١٣
 - ١٧٢ص ص  م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".المستقبل

١٨٥.   
في المخاطر والتهديدات  .والتحديات التى تواجه اللغة العربية المخاطر :المحتويات

الحياة في اإلنجليزية والفرنسية  :هيمنة اللغة .التعليم بمراحله المختلفة مجال
اب بقواعد اإلمالء والترقيم جهل الشب .اإلعالنات وأثرها على الذوق اللغوى.العامة
ضرورة إيجاد وسائل فعالة واجراءات عملية حاسمة تعيد إلى  .يكاد يكون تاما جهال

  .ها على أرضهااللغة العربية سيادتها وتبسط سلطان

* * * 

 المجتمعات في اللغة العربية " .يعبد العزيز بن عثمان التويجر :٢٨١٤
 - ١٨٦ص ص .م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".العربية
٢٠٥.   

في العرب يكشف هذا البحث مالمح من األزمة اللغوية التى يعيشها  :المحتويات
المجتمعات في ربية أن يكون وضع اللغة العفالمفروض  .هذه المرحلة من تاريخهم

وال تكون موضع  ،ال تبحث وال تناقش ،هامنا ومسألة مفروغا العربية واضحا بينً
على إختالف  ،ات العربيةولكن الواقع الحالى ينطق بأن المجتمع.تسأول أو دراسة

ة ووعاء التهميش للغة العربية وعدم االهتمام بها كعنوان للهويفي تشترك  ،تنوعاتها
الساءة إليها والتطاول عليها اوأحيانا يصل األمر إلى معاداتها و ،للفكر وللثقافة

ويصد عنها  ،ويتمسك بها ،ومحاربة من يحافظ عليها ،والسعى الحثيث لإلضرار بها
في لها  تلك ظاهرة غريبة النكاد نجد مثيال .على أهلها هجوم الكائدين لها الحاقدين

   .العصور السابقةفي هذا العصر أو في سواء  ،المجتمعات اإلنسانية

* * *  



 

  

١٤٩  
 

 في وموقف المجتمعات العربية منها  اللغة العربية" .يالقاسم يعل :٢٨١٥
 - ٢٠٦ص ص  م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة .١٢٣ .ع ".التعليم
٢٤١.   

 .تعليم األميين القراءة والكتابةفي يمكن حصر عملية محو األمية  ال :المحتويات
وعملية تحرير الفقراء من الجهل  يأن تكون عملية تغيير اجتماع يفهذه العملية ينبغ

إنها عملية ترتبط بجميع السياسات العامة للدولة وما لم  .والمرض والفقر والقهر
فإن التنمية البشرية  ،تتكامل هذه السياسات وتتضافر جهودها لتحقيق أهداف محددة

بحاجة ماسة إلى اإلطاحة باألنظمة التربوية والهياكل نحن  .ا بعيد المنالتبقى حلم
وإقامة نظام تربوي جديد يتيح ديمقراطية  ،التعليمية التى ورثناها من المستعمر

نسياب اوحرية  ،نتكافؤ الفرص أمام أبناء المواطنيو ،وعدالة توزيع المعرفة ،التعليم
لم تنتهج حكوماتنا  ه مايمكن تحقيق وهذا ال .يوممارسة التعليم الذات ،المعلومات

في واعتماد اللغة الوطنية المشتركة  ،زمة لتحقيق التنمية البشريةالالسياسات ال
  .إلتاحة المعرفة على أوسع نطاق ،التعليم بجميع مراحله وتخصصاته ومستوياته

* * * 

 م٢٢٠١مايو  -هـ٣١٤٣ جمادى اآلخرة .٣١٢ .ع ."نباء مجمعيةأ" :٢٨١٦ 
   .٢٥٦ -  ٢٤٣ص ص 

رئيس جديد التحاد المجامع اللغوية العلمية  .رئيس جديد للمجمع :المحتويات
نتخاب أمين ا .استقالة األمين العام التحاد المجامع اللغوية العلمية العربية .العربية

 .نتخاب نائب رئيس جديد للمجمعا .عام جديد التحاد المجامع اللغوية العلمية العربية
صالت المجمع  .خبراء جدد بالمجمع .بالمجمع ن جددومراسل .أعضاء راحلون

   .مسابقات المجمع .إنتاج المجمع .جوائز التقدير والتكريم .الثقافية

* * * 



 

  

١٥٠  
 

 ٣١٢ .ع ."الدورة التاسعة والسبعينفي قرارات المؤتمر وتوصياته " :٢٨١٧. 
   .٢٦٢ - ٢٥٩ص ص  .م٢٠١٢مايو  -هـ١٤٣٣ جمادى اآلخرة

دورته السابقة من قرارات في صدر عنه  ل مايؤكد المؤتمر ك :المحتويات
التركيز على  .تفعيل وسائل االتصال وتدعيمها بين كل المجامع العربية .وتوصيات

وسائل اإلعالم والمطالبة في قضية اللغة العربية  .التعليمفي قضية اللغة العربية 
 ييثن .ةخدمة اللغفي يجابية التى تقوم بها وسائل اإلعالم إلبتعزيز الجوانب ا

إنجاز المعجم في ل يقوم به مجمع اللغة العربية من تعزيز للعم المؤتمر على ما
المؤتمر إلى تخصيص دورات قادمة لبحث القضايا والمشكالت التى يدعو  .الكبير

دعوة القادة العرب والمسئولين  .بمقدمتها قضية التعريفي و ،لم يتم حسمها
استخدام اللغة العربية  يل الدولية إلى تبنالمحاففي والممثلين لألقطار العربية 

ضرورة وضع شهادة كفاءة دولية يشترط الحصول عليها لمن يمارسون  .الصحيحة
ا عن إتقانهم وإجادتهم ة للناطقين بغير العربية تعبيرتعليم اللغة العربية وشهادة دولي

   .ليةللمجمع على الشبكة الدو يتطوير الموقع اإللكترون .لتعلمها وتعليمها

 * * *  

  الرابع والعشرون بعد المئةالعدد 

 الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في ( كلمة االفتتاح" .فاروق شوشة :٢٨١٨
م ٢٠١٢ نوفمبر -هـ١٤٣٣ ذو الحجة .١٢٤ .ع ".)دورته الثامنة والسبعينفي 
   .٣ص 

رته الثامنة دوفي الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في كلمة االفتتاح  :المحتويات
   .أمين عام مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،يلقيها األستاذ فاروق شوشة ،والسبعين

* * * 



 

  

١٥١  
 

 يكلمة األستاذ الدكتور حسن محمود الشافع" .يحسن محمود الشافع :٢٨١٩ 
 .١٢٤ .ع ".)دورته الثامنة والسبعينفي الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (

   .١٣ -  ٤ص ص  .م٢٠١٢ر نوفمب - ه١٤٣٣ ذو الحجة
 .حديث الثورة واألمل .الشافعى ورئاسة مجمع اللغة العربية بالقاهرة :المحتويات

اللغة العربية بين األخطار . محور مؤتمر المجمع لهذا العام" مستقبل العربية"
في اللغة العربية  .مواجهة العولمةفي اللغة العربية  .الخارجية والسهام الصديقة

 .تصال والمعلوماتيةاللغة العربية وثورة اال .كسونيةرانكفونية واإلنجلوسامواجهة الف
في الشبيبة العربية واألولوية  .وإيقاظ الذات الحضارية العربيةعربي الربيع ال

   .هتمامالالرعاية وا

* * * 

 في (خالد في كلمة األستاذ الدكتور حسين مصط" .خالدفي حسين مصط :٢٨٢٠
ذو  .١٢٤ .ع ".)ندورته الثامنة والسبعيفي جمع مؤتمر المالجلسة االفتتاحية ل

   .١٨ -١٤ص ص  م٢٠١٢نوفمبر  -هـ١٤٣٣ الحجة
موضوع  .محمود حافظ رئيس المجمع السابق رثاء األستاذ الدكتور :المحتويات

ومايشتمل عليه من محاور تعالج واقع اللغة العربية " مستقبل اللغة العربية" المؤتمر
تحقيق في استخدام تقنية حاسوبية  .داع والنهوض الحضارىاإلب .ومستقبلها

   .تجربة جديرة بالبحث والدراسة :المخطوطات العربية

* * * 

 أحد أعضاء المجمع من غير  كلمة" .أكمل الدين إحسان ،أوغلو :٢٨٢١
 ".)دورته الثامنة والسبعينفي الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في ( المصريين

   .٢٨ - ١٩ص ص  م٢٠١٢نوفمبر  - ه١٤٣٣ لحجةذو ا .١٢٤ .ع



 

  

١٥٢  
 

رثاء األستاذ  .رثاء األستاذ الدكتور محمود حافظ رئيس المجمع األسبق :المحتويات
حسن محمود الشافعي تهنئة األستاذ الدكتور  .محمد يالدكتور عبد الحافظ حلم

 .قبلوالحاضر والمست ياللغة العربية بين الماض .التعريبفي  يرأ .برئاسة المجمع
  .اللغة العربية وعبقرية المعنى

* * * 

 الجلسة االفتتاحية لمؤتمر المجمع في (بين مؤتمرين " .فاروق شوشة :٢٨٢٢
 .م٢٠١٢نوفمبر  - ه١٤٣٣ ذو الحجة .١٢٤ .ع ".)دورته الثامنة والسبعينفي 

   .٥١ - ٢٩ص ص 
والمجتمعات  عربيالربيع ال .ااستقراء وتحليلً :حاجز اللغة العربية :المحتويات

 .المؤتمر السابق والمجلس ولجانه وأوجه نشاطه .اللغة العربية والمستقبل .العربية
رئيس  .أعضاء راحلون بالمجمع .الدورة الثامنة والسبعينفي مجلس المجمع ولجانه 

جوائز التقدير  .صالت المجمع الثقافية .خبراء جدد بالمجمع .جديد للمجمع
 .إنتاج المجمع .والتكريم

* * * 

 شمس العربية تشرق على العالم " .محمد بن عبد الرحمن الربيع :٢٨٢٣
 ذو الحجة .١٢٤ .ع ".اأندونيسيا نموذجفي اللغة العربية  :اإلسالمى من جديد

   .٩٥-  ٥٤ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  -  ه١٤٣٣
واحد هو أكثر بلد  يقطر إسالمفي هذا البحث يدرس حال العربية  :المحتويات

وشارك  ،حيث قام كاتب البحث بزيارات متعددة له ،ا وهو أندونيسياإسالمى سكان
وضع مناهج لكليات في وأسهم  ،مؤتمرات وندوات ودورات لتعليم العربية هناكفي 

محمد بن سعود  لجامعة اإلمام ومعاهد ومدارس إسالمية من خالل عمله وكيال



 

  

١٥٣  
 

مقاالت كتبها خدمة ومن خالل كتب وبحوث و ،يا لمجلسها العلمورئيس ،اإلسالمية
   .مجال تعليمها لغير العربفي للغة العربية الخالدة 

* * * 

 مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العصر القادم" .محمود أحمد السيد :٢٨٢٤(." 
   .١٢٥ - ٩٦ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  -هـ١٤٣٣ ذو الحجة .١٢٤ .ع

اللغة العربية  .دممن خصائص العصر القا ؟ما مستقبل اللغة العربية :المحتويات
ن حماية اللغة وضع قواني ،حسم موضوع التعريب :ومتطلبات مواجهة العصر القادم

 ،ريالمرونة وتقبل التغي ،استخدام التقانات الحديثة ،اعتماد مبدأ التعليم الذاتى ،العربية
داد إع .بتكارا لإلبداع واالالعمق تحقيقًفي اعتماد التربية  ،العناية بالصناعة المعجمية

إعداد المعلمين  ،العناية بلغة الطفولة المبكرة والتعليم األساسي ،الفرد للحياة
اإلكثار من جمعيات التمكين للعربية  ،عيل المجامع اللغويةفت ،حرية المعلم ،األكفياء

هتمام بتعليم اال ،ية ومنها إلى اللغات األخرىالعناية بالترجمة إلى العرب ،وحمايتها
   .اللغات اإلجنبية

* * * 

 
 سورة  :القرآن الكريمفي القواعد االعتقادية " .يحسن محمود الشافع :٢٨٢٥

ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  - ـه١٤٣٣ ذو الحجة .١٢٤ .ع ".ذجاالبقرة نمو
١٥٩ -١٢٦.   

في بعض المجامع العلمية في  منذ أكثر من عقد من الزمان دعوت :المحتويات
منظومة العلوم في " القواعد االعتقادية" إلى إنشاء علم جديد باسم ،مصر وغيرها

 بعلم القواعد الفقهية" أسوة ،اإلسالمية الشرعية كواحد من فروع الدراسات الكالمية
وكان له أثر بالغ  ،لف عامأمنذ أكثر من إطار الدراسات الفقهية في نشأ الذي "



 

  

١٥٤  
 

قديم وجدوى ظاهرة على هذه الدراسات ومن ثم فقد وجد أنه قد يكون من المناسب ت
وكان قد تم  ،ومن الدعوة إلى العمل ،نتقال من التنظير إلى التطبيقالل خطوة جديدة
وماعساه يترتب عليه من ، ومدى الحاجة إليه ،إلطار النظرىذلك افي نشر مقالتين 

السورة " البقرة سورة" تأملفي وتتمثل تلك الخطوة  .نتائج أو يحقق من أهداف
بإعتبار أن القرآن هو " قواعد االعتقاددية" تتضمنه من وما ،القرآن الكريمفي الثانية 
عتمد وأن بيان مضامينه ومنه تستمد وعليه ت ،در األول للعلوم الشرعيةالمص

هو الغرض األول أيضا لتلك العلوم على اختالف  بعد جيل جيال والكشف عنها
   .حقولها ومناهجها

 * * * 

 الواقع  :مات الدوليةوالمنظاللغة العربية " .يالتاز يعبد الهاد :٢٨٢٦
 -١٦١ص ص  م٢٠١٢نوفمبر  - ه١٤٣٣ ذو الحجة .١٢٤ .ع ".والمأمول

١٧٣.   
لتنميط األسماء  يملالمؤتمر العا .المنظمات الدوليةفي اللغة العربية  :المحتويات
اللغة العربية  .المنظمات الدولية واللغة العربيةفي الوفود المغربية  .الجغرافية

اللغات في قدرة على مسايرة المصطلحات التقنية والتعابير التى توجد والحيوية وال
 يعالمالمؤتمر الفي الجهود العربية ومدى ما وصلت إليه من نجاحات  .األخرى

يكون موقف المنظمات الدولية  أن ضرورة العمل .لتنميط األسماء الجغرافية
وأقرب إلى  ،أكثر واقعية والمؤسسات العلمية والموسوعات العالمية من لغتنا وتراثنا

   .الحقيقية

* * * 

 ذو  .٤١٢ .ع "..خالقيات العلم والتكنولوجياأ" .حبيش يعل يعل :٢٨٢٧
   .١٨٣ -١٧٤ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  -  ه١٤٣٣ الحجة



 

  

١٥٥  
 

مسودة مقترح الميثاق  .أركان قضية أخالقيات العلم والتكنولوجيا :المحتويات
العلمي بل مجلس بحوث أخالقيات البحث التى أعدت من قالعلمي األخالقي للبحث 

معايير الضوابط  :أوال :تناولت مايلى .والتكنولوجياالعلمي بأكاديمية البحث 
   .آليات التنفيذ :اثالثً ،القواعد األساسية لألخالقيات :اثاني ،خالقية للبحوث العلميةألا

* * * 

 ذو  .٤١٢ .ع "..المصطلحات العلمية والتقنية فقه" .أحمد فؤاد باشا :٢٨٢٨
   .١٩٥ -١٨٤ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  -هـ١٤٣٣ الحجة

لبس والغموض التى على بعض أوجه ال اول البحث ان يقدم دلياليح :المحتويات
أن نشير إلى التسأوالت في فيك ،المصطلحات والمفاهيم والعلوم يسببها غياب فقه

 "الحضارة"و "التقنية"و "مالعل"و "الدين" الذهن استخدام كلمات من قبيلفي التى يثيرها 
جانب كبير من في وغيرها ، "الدولة الدينية"و "الدولة المدنية"و "العولمة"و "التنوير"و

 ،رات المعاصرة التى تعالج موضوعات الفكر العالمى بعامةااألدبيات الحديثة والحو
الضوء  سبيل المثال على يأن يلقويحاول البحث  .والفكر اإلسالمى بصورة خاصة

   ".التقنية"و "العلم" يى مصطلحعل

* * * 

 ذو  .٤١٢ .ع "..القرآن الكريمفي تنغيم االستفهام " .محمد رزق شعير :٢٨٢٩
   .٣٠٣ -١٩٦ص ص  .م٢٠١٢نوفمبر  -هـ١٤٣٣ الحجة

للبحث هو تحليل اللغة المنطوقة وبيان مدى  يإن الهدف األساس :المحتويات
فقد توجد أداة ، اصة فيما يتعلق باالستفهاموبة وخعنها مكت أوقات كثيرةفي  اختالفها
كذلك قد التوجد أداة  ،ال يراد به االستفهام حقيقةو حرف أو اسم الجملةفي استفهام 

) يفنولوج( ي؛ وذلك من خالل توظيف للبحث صوتباالستفهام يالجملة وتوحفي 
يهدف ولذا فإن البحث  ؛ر المعنىيمن حيث تغ ينيميقوم بدور فو يوهو التنغيم الذ



 

  

١٥٦  
 

مع إبراز  ،ير الدالليآن الكريم حيث التغيالقرفي االستفهام في ثر التنغيم إلى بيان أ
وما  ،أو تستنكره وقد توبخه ،فقد تقر أمرا ؛التفسيرفي ظاهرة خطورة وأهمية هذه ال

التفريق بين في دوره و كما يبرز البحث سر الجمال الفنى لتنغيم االستفهام .إلى ذلك
واتباع منهج علمى  ؛وذلك وفقا لمنهج واضح ؛رق القواعد النحويةمعانى الجمل وط

وإبراز أى جديد  ،يقوم على تقديم األراء القديمة والحديثة التى استقر عليها اللغويين
   .تحليل الحديثالواإلفادة من  ،ومناقشته هيمكن عرض

* * *  

  الخامس والعشرون بعد المئةالعدد  
 حال العربية الفصيحة منذ بداية العصر " .يمانصادق عبداهللا أبو سل :٢٨٣٠

ص م ٢٠١٣ مايو -  ه١٤٣٤ رجب. ١٢٥ .ع "..إنباه وتوجيه :يث إلى اليومالحد
   .٨١ -٢ص 

في ا عند حال العربية ما عاالهدف من هذه الدراسة الوقوف وقوفً :المحتويات
ت متأنية ن تقف وقفاأواذا كانت هذه الدراسة العامة  ؛عصرنا الحديث بصورة عامة

ا ا مغربيوالجزائر مثالً ،اا مشرقيفأتخذت من مصر مثالًعربي عند أقطار الوطن ال
غتنا للتصل إلى صورة عامة لحال  ،كل منهما حال العربية الفصيحةفي التمست 
يعين على تشخيص الحالة اللغوية العربية الذي األمر حديث؛عصرها الفي العربية 

 ،أهلها وانعكاساتها اإليجابية والسلبية فيهافي  ويقف عند مناحى القوة والضعف
في يد أهل العربية ن تفأوتقديم توصيات يمكن  ،ويبسط الطريق الستخالص العبر

   .والعمل على تنميتها ،والحفاظ عليها ،الدفاع عنها

* * * 

 رجب .٥١٢ .ع "..اللغة المعاصرة واإلعالم" .ليلى خلف السبعان :١٢٨٣ 
   .١٠٣ -٨٣ص ص  .م٢٠١٣مايو  -هـ١٤٣٤



 

  

١٥٧  
 

 ،ناامن الفصحى أحي ،للغة العربية يقترب ين االستعمال اإلعالمإ :المحتويات
وإبراز  ،ولذا لزم التنبيه لألخطار التى تتكرر على األسماع ،انًاويبتعد عنها أحي

ن أومن التوصيات التى يرى البحث  ،ألن اإلعالم ينشر الخطأ والصواب ،الصواب
 ،اسوخنال :هتمام بتعريب الكلمات المعاصرة مثلالا :هتمامالينظر إليها بعين ا

 ،والمطلوب جهود أكثر لمواجهة متطلبات العصر من التعريب ،النقال ،الجوال
ن وتدريبهم على األساليب يواالهتمام باإلعالميين من مذيعين وكتاب وصحفي

ريبهم على كما يجب تد ،وسائل اإلعالم المنطوقة والمرئيةفي الصحيحة الستخدامها 
والضاد  ا والحفاظ على نطق الثاء والظاءصحيح انطق األصوات العربية نطقً

   .اوغيره.. .والذال والقاف

* * *  

 الحديثة على  يأثر وسائل التواصل االجتماع" .عوض بن حمد القوزي :٢٨٣٢
ص ص  .م٢٠١٣مايو  -هـ١٤٣٤ رجب .١٢٥ .ع "..مستقبل اللغة العربية

١١٩ -١٠٤.   
خدمة في ا غير مسبوق معرفي نفجاراالقد شهد العصر الحديث  :ياتالمحتو

وبرقى الخدمات  .ا من الكبار والصغارواهتمام ،ستخداماتهافي الحاسوب وتطور 
عن معطيات  ففضال ،والعربية إحداها ية إلى مستوى نقل المعرفة بلغاتالحاسوب

منقطع النظير لتعلم  ابالًنرى على السطح إق ،تخزين المعلومة أيا كان وعاؤها
أوربا وأمريكا انتشرت المدارس في ف ،والبحث عمن يذللها لطالبيها ،العربية

حيث وجد فيها بعض المهاجرين العرب  ،والمعاهد الخاصة لتعليم اللغة العربية
فقد لمسوا  ،الكسب المادى والمعنوىفي والموفدون من الطالب هناك فرصتهم 

وهذا جعل أهل العربية يشعرون بأنهم  ،هذه اللغةحاجة المجتمعات العربية إلى 
ولم يقف الطلب عند فتح المعاهد والمدارس لتعليم  ،يمثلون أمة ذات لغة نهضوية



 

  

١٥٨  
 

في ييسير للجادين ) Skype(ا يسمىالحاسوب خادمفي فوجد بعضهم  ،العربية فقط
عاتنا تماما كما تفعل جام ،من طرف خارج الحدوداللغوي التعلم أن تتلقى الدرس 

ولكن هذا كله مرهون  ،رتقاء باللغةالوهذا من سبل ا ،نشر التعليم العالى من بعدفي 
  .ا عن متطلبات االرتقاء بها وتيسيرهاوولم يصد ،همة أهلهاب

* * * 

 منهجية للمستقبل  :السياسة اللغوية القومية" .حسن بشير صديق :٢٨٣٣
ص ص  .م٢٠١٣و ماي -هـ١٤٣٤ رجب .١٢٥ .ع ".الدولى للغة العربية

١٤١ -١٢١.   
 .معالم السياسة اللغوية القومية .السياسة القومية اللغويةفي مدخل  :المحتويات

 :أهداف السياسة اللغوية القومية .عرض ومناقشة :مفردات السياسة اللغوية القومية
لغتنا في المتقدم العلمي توطين البحث  ،مجمع اللغة العربية القومى ،التعريب الشامل

 .النتائج والتوصيات .قوميةال

* * * 

 في دراسة تطبيقية  :يالتراث العربفي المعايير النصية " .خلود الصالح :٢٨٣٤
 -١٤٢ص ص  .م٢٠١٣مايو  -هـ١٤٣٤ رجب .١٢٥ .ع ".يمنهاج القرطاجن

٢١٩.   
في ومدى حضورها  ،الدراسة تعرض مفهوم ومعايير النصية الحديثة :المحتويات

 ،دبألوا ،والبالغة ،والنحو ،التراثي عند علماء اللغةربي عمأثورات الفكر ال
لحازم ) وسراج األدباء ،منهاج البلغاء( :واختارت الدراسة كتاب .التفسير

القرطاجنى أنموذجا تراثيإرهاصات نصية أقواله وجود في تتحرى  ،ا لهاا تطبيقي
ته أبوابه من مفاهيم الكتاب ابتداء من عنوانه وانتهاء بما تضمنفي نظرية وتطبيقية 

لنصية السبعة عند روبرت ومقارنة ذلك بالمعايير ا ،توصيفية للمصطلحات النصية



 

  

١٥٩  
 

تنويراته في ونقدية مختلفة  ،وألسنية ،عن وقوفها على لمحات نصية فضال .بوجراند
في مما غدت اليوم موضوعات مستقلة تتناولها المدارس الحديثة  ،وإضاءاته

   .تلفةالميادين المعرفية المخ

* * * 

 النظريتين  كيفية تحقيق الكفاية والتأدية من وجهة" .رابح بو معزة :٢٨٣٥
 -٢٢٠ص ص  .م٢٠١٣مايو  -هـ١٤٣٤ رجب .١٢٥ .ع ".السلوكية واللغوية

٢٧١.   
سبيل الوصول إليهما في ات اللغة واألدب تتضافر يات اللغة وتعليميمتعل :المحتويات

نظرة النظرية السلوكية إلى  :أوال :وهى ،األهمية الوقوف عندهامن  عناصر
اللغة واألدب من حيث إنهما منغلقان وإلى التعلم من حيث إنه في مثال فالمحتوى 
 ،سترجاعها عند الحاجةاه فيه معلومات ومعارف معينة يطلب منتخزن  يمتلق سلب

حق له وإلى المعلم من حيث إنه ناقل لتلك المعارف الي .وفق آلية المثير واالستجابة
وإلى التقويم من حيث إنه  ،وإلى الطريقة من حيث إنها تلقينية ،أن يجتهد إزاءها

 ،نه مفتوحإمن حيث نظرة النظرية اللغوية التعليمية إلى المحتوى  :اثاني .يآل ينمط
ليل األحكام التى حمبدع قادر على تفسير وت يوإلى المتعلم من حيث إنه متلق إيجاب

وإلى المعلم من  ،المرحلة الجامعيةفي وخاصة  ،لمختلفةيصدرها نحو المعارف ا
 يوإلى الطريقة من حيث إنها قائمة على الحوار بين األفق ،نه موجهإحيث 

وهذه الرؤية  ادقشامل ص يتكوينوإلى التقويم من حيث إنه تقويم  ،يوالعمود
النحو سواء أكان ذلك بالنسبة إلى تعلم  .تنسحب على تعلم وتعليم مختلف المقاييس

أم بالنسبة إلى تعلم  ،هذه المداخلةفي عليه سيكون التركيز الذي نتماء البمفهوم ا
اللغة في وإذا فمفهوم التأدية  .ات وسواهاينس األخرى كالبالغة والنقد واللساالمقايي



 

  

١٦٠  
 

وبحسب  ،المتوخىواألدب بالنسبة إلى المقاييس المختلفة تختلف بحسب الهدف 
  .عبر العناصر المذكورة آنفاالنظرية المتبعة لتحقيقه 

* * *  

  السادس والعشرون بعد المئةالعدد  
 عبد في مصط :العربية الحديثةفي أصحاب األساليب " .يمحمود الربيع :٢٨٣٦

٤ص ص  .م٢٠١٣ نوفمبر -هـ١٤٣٤ ذو الحجة. ١٢٦ .ع ".االرازق نموذج- 
٣٣.   

ا وصف طه حسين أسلوب هكذ" هذا العصرفي ا كتبه كاتب مكال عأسم" :المحتويات
نثر في دقيق وأنت إذا تغلغلت  تساع معناهاعلى  عبد الرازق وهو وصففي مصط
 ،عالمه وجدت نفسك محاطا بهذا الجو السمحفي وعشت  ،عبد الرازقفي مصط
 ،ولوحاته ،ورموزه ،وصوره ،ودالالته ،وتراكيبه ،وجمله ،يلفك بألفاظهالذي 

وحنوه البالغ على  ،ه القريبة والبعيدةوإشارت ،وعمقه ،وبساطته ،وأساليبه
وتشربه الحضارى  ،واستيعابه الشفيف لتراث األمة بكل عناصره ،المخلوقات

لحركة العالم ماديونبذه الخرافة ،وولعه باإلصالح ،وعشقه للجديد ،اا ومعنوي، 
ونبضه بالحيوية المفرطة التى  ،وعطفه على بنى البشر من البسطاء والمحرومين

   .وفيما وراء السطور ،وتخايلك فيما بين السطور ،السطورفي  تطالعك

* * * 

 يوالمسرح ياألدب القصصفي لغة الحوار " .محمد شفيع الدين السيد :٢٨٣٧ 
ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -هـ١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦ .ع ".بين الفصحى والعامية

   ٠ ٥١ -٣٤ص 
الرواية  :ل القصصى بنوعيهبناء العمفي ا ا أساسييمثل الحوار عنصر :المحتويات

؛ فتواصل م العمل كلهالمسرحية يكاد يكون قوافي وهو  ،والقصة القصيرة



 

  

١٦١  
 

ما يتجلى  اكثير فا إلى حد الصراعأو اختال توافقً القصة والمسرحيةفي ات الشخصي
 ،ثم هو يكشف عن أعماق الشخصية ومستوى تفكيرها ،حوارها فيما بينهمافي 
ودفع العمل  ،وتطورها نمو األحداثفي  اسهم إسهاما فعالًكل هذا ي ،بيعة مزاجهاوط

ا أغلب األحيان تضم األعمال القصصية والمسرحية شخوصفي مساره وفي الفنى 
بين متعلم  ما :مستوياتها المعيشية والفكريةفي تتباين  ،جتماعية مختلفةمن طبقات ا
من سكان الحارات الجاه والمكانة والمهمشين  يوما بين ذو ،وجاهل يومثقف وأم

؟ كيف تكمن المشكلة وهنا ،الريففي أو أهل القرى والنجوع ، دنالمفي واألزقة 
ي ؟ وبأالقصة والمسرحيةفي يتحدث المثقف أو من نال شهادة جامعية إلى اآلخرين 

؟ هماتيكلفي قدر من التعليم  يلم ينل أالذي أو رجل الشارع البسيط  يلغة يتكلم األم
من ثنائية لغوية تفرض نفسها على عربي مجتمعنا الفي ا نعرفه ومبعث السؤالين م

إلى جوارها العامية بلهجاتها  ،مستوياتها المتعددةبالجميع فهناك العربية الفصحى 
 ،بل تختلف داخل القطر الواحد من مكان إلى مكان ،التى تختلف من قطر إلى آخر

  .ومن حقبة زمنية إلى حقبة أخرى

* * * 

 إطاللة على جدلية  :السردياتفي لغة الحوار " .فتوح أحمدمحمد  :٢٨٣٨
نوفمبر  -هـ١٤٣٤ ذوالحجة .١٢٦ .ع ".يحق ىييح" نقدفي الحركة والسكون 

   .٦٧ - ٥٢ص ص  .م٢٠١٣
عتبارات القضية الحوار السردى بافي عتبارات الفنية الالتبست ا :المحتويات

التراثية والقومية التباسها بواعث االختبار على نحو كان كما اختلطت في ،اا شديد
 ،تجاه اآلخرالتزال عينه مصوبة إلى ا على حين ال ،تجاه معينايدفع بالمبدع إلى 

أو  ،أو التوسط ،غلف كثير من المواقف ووسمها بميسم الحيرة والترددالذي اآلخر 
قد يستشعرها الكاتب إزاء المفاضلة بين  يلتاوالمقصود تلك الحيرة  ،حتى التراجع



 

  

١٦٢  
 

وإن  ،الحوار فإن استعملنا األولى ظهرت متكلفة شاذةفي فصحى والعامية ال
وحكمنا على إخراج النوع القصصى من  ،استعملنا الثانية قضينا على اللغة العربية

 الكاتب بحل توفيقى ينتهى إلى تلك التركيبة العجيبة ذومن الممكن ان يلو ،آدابنا
تب المحادثات الثنائية بلغة عربية متوسطة حتى نوفق بين الفن واللغة ارتأينا أن تك"

هذا الموقف " ...ا بعض ألفاظ عاميةوقد يتخللها أحيانً ،خالية من التراكيب اللغوية
في ثم ينتهى  ،وضع المسألة من مواجهة الفصحى بالعاميةفي  ينطلقالذي  يالوسط

هذا  ،يقةالحقفي وما هو بذلك  ،ا بين أطراف المواجهةحلها إلى ما يعتقده توفيقً
 والكمون ورات النقدية واإلبداعية فيما يشبه المواربةالموقف يظل يتحرك عبر المنظ

تجلى  ،يخلو من بعض المنهجية والتفصيل ا ال جديدوقد اكتسى شكال حتى نبصر به
ئص النطقية بعض الخصافي ص خوالتى حاولت التر ،هذا فيما عرف باللغة الثالثة

في  .تكون مفهومة لدى الفصيح والعامى على حد سواء؛ حتى والتركيبية والمعجمية
ى ييح" الفصيحة والعامية يطرح الناقد المبدع :هذه الرؤية التوفيقية بين اللغتين مقابل

ختبار وذلك من خالل تناوله لقضية مقاييس االفي رؤية تعتمد على التصنيف  "يحق
 .بعض روايات نجيب محفوظفي لياتها وتج يالسردالحوار 

 * ** 

 ٦١٢ .ع ".السعوديةفي لغة اإلعالن " .محمد بن عبد الرحمن الربيع :٢٨٣٩ .
   .٨٥ -٦٨ص ص  .م٢٠١٣ نوفمبر -هـ١٤٣٤ ذو الحجة
يسعى البحث إلى دراسة لغة اإلعالن بشكل عام مع التركيز على  :المحتويات

 أهم :ومن أهم عناصر البحث ،المملكة العربية السعوديةفي اإلعالنات التجارية 
خصائص لغة  .ضوابط اإلعالن التجارى .العناصر المكونة لإلعالن التجارى

 .المملكة العربية السعوديةفي األنظمة والقوانيين المنظمة لإلعالن  .اإلعالن



 

  

١٦٣  
 

مقترحات  .يتدهور وإسفاف لغة اإلعالن التجار .األنساق اللغوية لإلعالن
   .بلغة اإلعالن يوتوصيات للرق

* * * 

 الفنية من لغة تها دإفافي لغة نجيب محفوظ " .بد الحليممحمد ع :٢٨٤٠
 -٨٦ص ص  .م٢٠١٣ نوفمبر -هـ١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦ .ع ".القرآن
١١٥.   

ا للدراسة خصب حقال شأن أعمال الكتاب محفوظتظل أعمال نجيب  :المحتويات
في العربية وغيرها عن الجوانب اإلسالمية والروحية في وقد كتب النقاد  .والنقد

 .بعض أعماله بقصص من القرآنفي وعن تأثر بناء القصة  ،روايات نجيب محفوظ
لكن جانبصد هنا ما أورده قوي من التأمل والدراسةفي ا لم ينل القدر الكاا مهم
 .ى بها أعمالهسياق فنى بارع أثرفي رواياته من عبارات وآيات قرآنية في محفوظ 

لغة القرآن يمثل ظاهرة فريدة بين كتاب إفادته الفنية من في  اوالرأى أن محفوظً
ا للتواصل بين رفيع وأن أدبه يقدم مثاال ،جيله ومن جاء بعده إلى الوقت الحاضر

ص " طه حسين" هناك ملحق للدراسة بعنوان - .أرفع جوانبهفي العصر والتراث 
-١١٤ص ص " الدين والفن" هناك ملحق للدراسة بعنوان – .١١٣ – ١١١ص 
١١٥.   

* * * 

 ؟التعريب ضرورة لغوية أم حاجة قومية" .محمد عبد الرحيم كافود :٢٨٤١." 
   .١٣١ -١١٦ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -هـ١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦ .ع

صلب قضية األمن في  يقضية التعريب والنهوض باللغة العربية ه :المحتويات
من القلق يثير الكثير الذي وهو الهاجس  ،يهو جزء من األمن القومالذي  ،الثقافى

فإذا ارتقينا بقضية التعريب واللغة إلى مستوى  .والتحدى لواقع األمة ومستقبلها



 

  

١٦٤  
 

بد أن تتغير النظرة إلى هذه القضية عند مختلف  فال ،يقومال يالهاجس األمن
 ال ،فقضية التعريب العام والشامل ،لدى الجميع اا مشتركًوتصبح هم ،المستويات

لقد  .تتعداه إلى المؤسسات البحثية واإلعالمية والثقافية بل ،يتتوقف عند التعليم العال
وناضلوا من أجل المحافظة على لغتهم  ،ا التتريك والفرنسةرفض العرب سابقً

الأحد ينكر تعلم اللغات  ،ريب مؤسساتهم وتعليمهمغواليوم يلهثون لت ،وهويتهم
   .وهويته ،وثقافته ،ولكن يكون ذلك على حساب لغته ،األخرى وإتقانها واإلفادة منها

* * * 

 ع ".اإلعالم المقروءفي اللغة العربية " .حمد بن محمد الضبيبأ :٢٨٤٢. 
   .١٥٣ - ١٣٢ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -هـ١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦

يحتاج إلى  المعاصرعربي اإلعالم الفي عن اللغة العربية  إن الحديث: المحتويات
ر واضح على جمهور المتلقين من ذلك أن هذا اإلعالم ذو تأثي ؛صفحات كثيرة

م يعتمد على اللغة المكتوبة والمنطوقة وخطاب هذا اإلعال .جميع الفئات واألعمار
هو  يولكن المؤثر الحقيق ،اإلبالغ لغة الصورةفي والمسموعة وإن شاركت 

كما أن بإمكانه  ،باللغة يولذلك فإن بإمكان هذا اإلعالم أن يرتق ،المكتوب والمسموع
ويشيع بينهم  ،فاإلعالم يكون العادات الكالمية للناس .بها إلى درك أسفل أن يخسف

واذا كان علماء علم  .ا من الخطابا مشتركًويخلق بينهم جو ،األلفاظ والتعبيرات
اللغة بين طبقات المجتمع فإن اإلعالم في  االلغة االجتماعى يرون أن هناك فروقً

إشاعة ديمقراطية في وأن يساعد  ،ننية مشتركة بين المواطد لغه أن يوحأجدر ب
من هذا اإلعالم هو اإلعالم  عن تناول نوعا واحداذا البحث وتوقف ه .اللغة

   .المقروء

* * * 



 

  

١٦٥  
 

 سلعة العربية بين منتج محبط ومستهلك " .يمحمد راض حكيمعبد ال :٢٨٤٣
 -١٥٤ص ص  .م٢٠١٣ نوفمبر -هـ١٤٣٤ذو الحجة  .١٢٦ .ع ".زاهد
١٩٥.   

ينتجها منتج محبط ليقدمها إلى  ،أن لغتنا أضحت سلعة غير مطلوبة :تالمحتويا
وإن  ،يشارك فيها المجتمع ومؤسسات التعليم أو مأساة مهزلة.. .مستهلك زاهد فيها

 هذه األيامفي كان يرى ما تعانيه لغتنا  يوكأن الرافع. .أن الذنب ذنب اللغة خطأ بدا
   :حين قال ذنب لها فيه مما ال
لَيـنَسلها العقَ من د لهاأم يوال ن * ببنى النًسه اإل ما جقُيص   

  ها من دهرها سبببتَكوهم لن * كٌُل مكرمةفي كانَتْ لهم سببا 

* * * 

 المصطلح بين المغرب والمشرق" .التازي يعبد الهاد :٢٨٤٤: ثقافيا ا وعلمي
١٩٤ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -  ـه١٤٣٤ذو الحجة  .١٢٦ .ع ".اولغوي - 
٢١٩.   

ختالفات بين الالضوء على بعض الفروقات وا ييحاول البحث أن يلق :المحتويات
الترتيب  ،تفسير الكريم الكريم ،األرقام العربية :أهل المغرب وأهل المشرق ومنها

بعض المفردات  ،يمام البخارإلمام مسلم على اإلختيار اا ،األبجدى والهجائى
إلى مجمع اللغة العربية  االحتكام .رق وأهل المغربوالمصطلحات بين أهل المش

 .يأو لغو يأو علمفي ذات مصدقية عند نشوء خالف ثقا كمراجعية

* * * 

 في قضية الساعة  :اللغة العربية الدولية شهادة" .ير صديقشحسن ب :٢٨٤٥
ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر - هـ١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦ .ع ".سباق اللغات الكونى

٢٤٣ -٢٢٠.   



 

  

١٦٦  
 

شهادة اللغة العربية الدولية مدخل عريض إلى ميدان سباق اللغات  :حتوياتالم
وهناك  ،ومدخل عريض إلى أفق حياة لغتنا الجامعة الرامزة لحياة أمتنا ،الكونى

افعة ا تتضافر عليه الجهود العربية الدرغبة عارمة أن يكون هذا المشروع قومي
 .ه١٤٣٤قترح له العام الهجرى ؛ يدائرة زمن قياسىفي أن ينجزه  التحاد المجامع

وتأليف  ،ونظم امتحانات ،وسياسات ،ا؛ تخطيطًوأن يتم اإلنجاز للمشروع كامال
لمجمعية وحققنا أهداف أعمالنا ا ،فإذا تم ذلك نكون قد خدمنا لغتنا .كتب

وأكدنا  ،وسعينا بالعربية وبأنفسنا إلى ميدان المشاركة العالمية الفاعلة،القومية
وأكدنا مقدرة لغتنا على  ،مضمار الحياةفي لى مواجهة ميدان سباق األمم مقدرتنا ع

   .ومواكبة العصر ،التأصيل والتطوير

* * * 

 واقعنا الحاضرفي أم المشكالت العربية وأهلها " .وليد محمود خالص :٢٨٤٦: 
 - ٢٤٤ص ص  .م٢٠١٣ نوفمبر - ه١٤٣٤ ذو الحجة .١٢٦ .ع ".الجزء األول

٢٩٣.   
وما  ،وما تواجهه من مشكالت ،حال العربية اليومفي تأمل عميق  بعد :المحتويات

هو أهل هذه العربية  ،كله هذافي يحيق بها من أخطار توصل البحث إلى أن اللب 
مالم تنله لغة من اللغات على سمو  ،والتنقص ،التى نالت على أيديهم من الظلم

بالقوم إلى  تا موضوعية حدومن المؤكد أن هناك إسباب ،وتنوع أفانينها ،مكانتها
ستقر اتقديم ما  امحاولً ،وهو ما يقف عليه البحث ،اصطناع هذا الموقف من لغتهم

من النفع تزال  اعليه الرأى من مقترحات توضع تحت أنظار المجمع لعل فيها شيًئ
ويبقى حديث  ،أوطانهافي به أطراف من تلك المشكالت التى تحاصر العربية 

ما ) األم(والمراد ب  .بحث وركنه الرئيسىعنه هو عمود هذا ال وما يتفرع ،)األم(
األصل كل شئ يضم إليه جميع في  األم" من أنعربي الاللغوي العرف في ستقر ا

في ا متنوعة فهى الغاية وأمور ،ضمت بين جنابتها تفاصيل فكانها إذا اطلقت" مايليه



 

  

١٦٧  
 

ألنها المنبع  ؛مشكالتال) أم(البحث من عالقة العربية بأهلها  وقد جعل .الوصف
ب بحسبان وعندهم تص ،فمنهم تنبع المشكالت ،اوالبدء والختام مع ،والمصب معا

وعندهم ينتهى إهمالها وإقصاؤها  ،ومنهم يفتتح االهتمام بها ،مسؤوليتهم الكاملة عنها
  .من التداول والحياة

* * * 

 عود على  :العربية مشاكل اللغةفي " .يعبد العزيز بن عثمان التويجر :٢٨٤٧
   .٣٢١ -٢٩٤ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -هـ١٤٣٤ذو الحجة  .١٢٦ .ع ".بدء

إذا سلمنا بأن اللغة العربية هى لغة كغيرها من اللغات تمر من طور  :المحتويات
فما علينا إال أن ندرك  ،إذا سلمنا بذلك ،زدهار إلى االحتضار فالموتالالنمو وا

نا إلنقاذ الحالة المتردية التى وصلت إليه اللغة عظم الرسالة الملقاة على عواتق
من أن لغة الضاد صارت عاجزة عن اللغوي وليس أدل على هذا التردى  .العربية

 ،اللغةفي ا وهذا العقم ليس عقم .ياة الحديثةة الحتوليد كلمات جديدة تواكب بها حرك
ل التى تعانى ذلك كان الحديث عن المشاكلو. ولكن ألن أهلها عجزوا عن إخصابها

الينفصل عن المشاكل التى تحد من انطالقة العرب  اا متصلًمنها اللغة العربية حديثً
فمشاكل  .الميادين المختلفةفي نحو مستويات أعلى من النمو والتقدم واالزدهار 

في والبحث  ،المقام األولفي األمة العربية  مشاكلة األمر حقيقفي إنما هى  ،اللغة
 ،يفتراضالوليس الواقع ا يأن ينطلق من الواقع المعيش ياكل ينبغمعالجة هذه المش

بما يعنى رد هذه المشاكل اللغوية إلى األسباب العملية المباشرة لتدهور أحوال األمة 
  .وضعف قدراتها

* * * 

 ذو  .٦١٢ .ع ".المشكلة المعاصرة :تنوين الفتح" .خالد محمد مصطفى :٢٨٤٨
   .٣٣١ -٣٢٢ص ص  .م٢٠١٣نوفمبر  -هـ١٤٣٤الحجة 

كتابة  ،وبعض المختصين ،حتى المثقفين ،يشيع على أقالم المحدثين :المحتويات
 ،اًئهاد اًونمت نوم ،اًساخن اًشربت لبن. فنجدهم يكتبون هكذا ،تنوين الفتح على األلف



 

  

١٦٨  
 

كان  بداية األمرفي  لعل الراقم ،والحقيقة أن هذا خطأ شائع .اًفاستيقظت مبكر
ن أاآلونة األخيرة لدرجة إن أحدهم يستطيع في لكنه شاع  ،يهف يالسبب الرئيس

ولذا كان  ؛يصوب لمن يكتب التنوين على الحرف السابق لأللف فيجعله فوق األلف
هذه المشكلة العويصة قبل أن يتفاقم األمر أكثر في من الضرورى إظهار الصواب 

   .من هذا

* * *  

  السابع والعشرون بعد المئةالعدد  
 رجب .٧١٢ .ع ".يالجزء الثان :أم المشكالت" .وليد محمود خالص :٢٨٤٩ 

   .٦٥ - ٣ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥
إهمال في ت المتمثل الخفو ن إلى هذاالتفت كثير من الشعراء والباحثي :المحتويات

ومنظمة  ،مع محاوالت جادة ،والتنقص منها ،وإقصائهم لها ،ن أهلهاالعربية من لد
ويعمد هذا البحث إلى استشارة آراء  ،أو اللغات األجنبية محلها ،إلحالل العاميات

فكأنهم بهذا  ،ن الذين أولوا هذا الجانب عنايتهمطائفة من أولئك الشعراء والباحثي
   .واألخذ باألسباب بغية تدراك الفتق ،الرصد يحاولون درء الخطر قبل وقوعه

* * * 

 في صيحة ودور النحو العربية الف" .ة عبد اللطيفد حماسمحم :٢٨٥٠
   .١٠٥ -٦٦ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".تعليمها

 .تعليم اللغة العربية الفصيحة ضرورة قومية ودينية وثقافية وحضارية :المحتويات
سبيل وأقوم  رة على تحقيق هذه الغاية بأيسنيل المععلينا أن نبحث عن الوسائ

في نحن بحاجة إلى تعلمه وتعليمه ننظر  الذياللغوي وإذا حددنا المجال  .طريق
 ،هذه القواعد يعنى بها ما يعرف بالعلوم اللغوية أو علوم اللغة .القواعد الخاصة به

 يوهى تتناول مستويات مختلفة من القواعد بعضها يتناول بناء الكلمة الصوت
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 وقد .يوالدالل يوبعضها اآلخر يتناول تركيب الجملة النحو ،يوالمعجمفي والصر
بل هو أقدم  ،هذا البحث بالنحو وحده وهو أقدم هذه العلوم جميعافي من بينها  يأعتن

 ويراد به النحو" علم العربية" ا عليهوقد كان يطلق قديم .العلوم العربية باإلطالق
يشمل  غلبة استعمال علم العربية بهما وإن أطلق على مامعا لتخصيص  والصرف

 ،والبيان ،والمعانى ،والنحو ،واالشتقاق ،والصرف ،اللغة :علما عشري ثنا
 ،والرسائل ،وإنشاء الخطب ،والخط ،وقرض الشعر ،والقافية ،والعروض

يشمل كل الذي  "علم اللغة العربية" يرادف مصطلح "النحو" والمحاضرات فمصلح
ويخصص فيشمل القواعد الخاصة بالكلمة أى الصرف والقواعد  ،هذه العلوم

ا للصرف يكون قسيم ص أكثر من ذلك فيطلق على ماويخص .الخاصة بالجملة
 ".القواعد التركيبية" فحسب فيكون المقصود به

* * * 

 ٧١٢ .ع ".ثورة لغوية وفكرية :التعريب الشامل" .الكريم خليفة عبد :٢٨٥١. 
   .١٤١ -١٠٦ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥ رجب

بية على أرض الواقع تقوم البالد العرفي اللغوية المطبقة  أن السياسة :المحتويات
بصورة ممنهجة على تشجيع اللهجات المحلية واستخدام اللغات العامية أو الدارجات 

الصحف في وباتت تتغلغل الى اإلعالم المكتوب  ،اإلعالم المرئى والمسموعفي 
دول في سيما  فاإلعالنات تنشر بالعاميات أو الدارجات المحلية ال .وبعض المجالت

ا ا ونطقًوإن خطر العاميات المكتوبة ينذر بتقعيدها نحو وصرفً،يالخليج العرب
وكانت السياسة اللغوية المعادية للعربية . .تصبح لغات تكرس القطريةوأساليب ل

 ،منذ عقود جسم الهوية العربيةفي تنخر  ،الفصيحة لغة األمة الواحدة والموحدة
األمة  فأصبحت ،ةالعقود الثالثة األخيرة بصورة خاصفي وتجسمت أخطارها 

 ،ينذر بتفتيتها أكثر فأكثر ،هويتهافي رخ الكبير من الشحال في العربية تعيش 
بل وبلغات . .وتشرذمها إلى دويالت إقليمية وعرقية وطائفية متنازعة ومتخاصمة
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داب آلجميع ميادين العلوم وافي ا لنهضة علمية شاملة ومبدعة وطلب .محلية مختلفة
ولغة أمتنا هى اللغة  ،البد من النهوض بلغة األمة ،لحديثةوالفنون والتقنيات ا

اللغة العربية الجامعة والموحدة عبر القرون وعلى االمتداد  ،العربية الفصيحة
 .الفسيحفي الجغرا

* * * 

 وضرورة  يتعليموالنحو الالعلمي النحو " .عبد الرحمن الحاج صالح :٢٨٥٢
 -١٤٤ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".التمييز بينهما

١٧٥.   
فهى جديرة بأن  ،ونظام من األدلة ،بما أن اللغة ظاهرة من الظواهر :المحتويات

وهذا  .تدرس دراسة علمية مخصبة لجميع الظواهر واألنظمة المتواضع عليها
ختصاص اأن كثير من المثقفين ممن ال  الا .اليخالف فيه أى واحد من أهل العلم

وعدد من المواطنين ممن لديهم اهتمام باللغة والنحو وخاصة  ،لهم بهذه العلوم
كتساب الملكة الأذهانهم أن النحو هو مجرد وسيلة في قد رسخ  ،المعلمين واألساتذة

واليتصورن دراسة نحوية إال عملية ولها غرض واحد هو إكساب هذه  .اللغوية
 ،وضعه النحاة العرب الذيومن اعتقاد الكثير منهم أن هذا النحو  .الإالمهارة ليس 

الواقع تخليط بين في فهذا  .غير صالح البتة لتحقيق هذه الغاية ،كما وصل إلينا
والميدان  ،والبحوث المتعلقة به يالنظرالعلمي الميدان  :ميدانين مختلفين تماما

   .يخص التعليمالذي  يالتطبيق
* * * 

 رجب .٧١٢ .ع ".مشكالت اللغة العربية" .محمود أحمد السيد :٢٨٥٣ 
   .٢٠٧ -١٧٦ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥

 :مشكالت اللغة العربية .اللغة العربية منظومة ووحدة متكاملة :المحتويات
المشكالت ذات  ،والمشكالت ذات البعد السياسي ،يالمشكالت ذات البعد الحضار

   .يالمشكالت ذات البعد االجتماع ،البعد التربوي
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* * * 

 اللغة العربية المعاصرة والتعدد اللغوي والتنمية " .يالقاسم يعل :٢٨٥٤
   .٢٢٩ -٢٠٨ص ص  .م٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".البشرية

النظام في التعدد اللغوي  .مفهوم التنمية البشرية ،مفهوم التعدد اللغوي :المحتويات
ل للتنمية التعدد اللغوي المعرق .التعدد اللغوي المساعد على التنمية البشرية .التربوي
  .البشرية

* * * 

 تعليم اللغة األم في أثر تعليم اللغة األجنبية " .عودة خليل أبو عودة :٢٨٥٥
مايو  -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".المرحلة االبتدائية األولىفي ) العربية(

   .٢٦٩ -٢٣١ص ص  .م٢٠١٤
على مر اللغة العربية لغة حية متطورة باقية  .قضية الدراسةفي مدخل  :المحتويات

حياة في أهمية اللغة  .السمع والبصر والفؤاد وسيلة التعلم األساسية للغات .القرون
في حق الطفل  .المرحلة األولىفي تدريس اللغة األجنبية مع اللغة العربية  .اإلنسان

   .ضرورة تدريس اللغة األمفي دراسات تجريبية  .تعلم لغته األم

* * * 

 الضبطية المصطلحية مفهومها ومقوماتها " .مانصادق عبداهللا أبو سلي :٢٨٥٦
 -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".ومتطلبات الوضع المصطلحى المعاصر ،وأهدافها

   .٣٠٣ -٢٧٠ص ص  .م٢٠١٤مايو 
إنسان  :مقومات الضبطية المصطلحية .مفهوم الضبطية المصطلحية :المحتويات

يار المصطلح أو متطلبات عملية اخت ،عملية وضع المصطلح ،الضبطية المصطلحية
 .توصيات الدراسة .ياللفظ الحضار
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* * * 

 قضايا  :يالدرس الجامعفي اللغة العربية " .عبداهللا أحمد المهنا :٢٨٥٧
م ٢٠١٤مايو  -هـ١٤٣٥ رجب .١٢٧ .ع ".اجامعة الكويت أنموذج :وإشكاالت
   .٣٣٦-  ٣٠٤ص ص 

 ل من مارسفك ،بابهفي عد جديدا النظن أن مثل هذا الموضوع ي :المحتويات
ا أن طالب الجامعة على اختالف مستوياتهم الجامعة يدرك يقينًفي العملية التعليمية 

 الو ،ا وكتابة وتعبيراالعلمية يعانون من مشكالت التعامل مع اللغة العربية نطقً
مما  ،ا لهمرتضوا اللغة العربية تخصصاأولئك الطالب الذين  يستثنى من ذلك حتى
والمشكلة ليست  ،منها ة الى حجم المشكلة التى تعانى الجامعةيشير بصورة واضح

 –جامعة الكويت  –وليدة اليوم بل كانت حاضرة على الدوام منذ بدء نشأة الجامعة 
مع تفاوت نسبة هذه المشكلة  ،حتى اليوم ،يرن الماضمنتصف ستينات القفي 

 .وحدتها بين فترة وأخرى

* * *  

  المئةوالعشرون بعد  ثامنالالعدد  
 ٨١٢ .ع ".ظل العولمةفي اللغة العربية " .نادية رمضان النجار :٢٨٥٨. 

   .٤٥ -٢ص ص  ٠ م٢٠١٤ نوفمبر -هـ١٤٣٦ المحرم
تاريخ  ؟هل تختلف العالمية عن العولمة .امفهوم العولمة لغة واصطالح :المحتويات

آثار العولمة  ؟هل اللغة العربية لغة عالمية .العولمة بين القبول والرفض .العولمة
   .ظل العولمةفي ما يجب علينا لحماية اللغة العربية  .على اللغة العربية

* * * 

 ٨١٢ .ع ".سم مصدراصيغة فعل بمعنى مفعول " .محمد جمال صقر :٢٨٥٩. 
   .٧٩ - ٤٦ص ص  ٠م ٢٠١٤ نوفمبر - ه١٤٣٦ المحرم
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 .فعلغموض تصنيف صيغة  .سمية والوصفيةالبين ا "لفع" صيغة :المحتويات
 .الصيغة الصرفية الواحدة يتعدد معان .صيغة فعل صفة مشبهة .تأصيل صيغة فعل

صيغة فعل  .سم المصدراسم المفعول واصيغة فعل بين  .تعدد معانى صيغة فعل
   .سم المصدراإعادة تعريف  .سم المصدرالة تعريف مشك .ولسم مفعا

* * * 

 شتراك بين دعوى القلة االلغير ) تفاعل(داللة " .يمحمد جمعة الدرب :٢٨٦٠
 - ٨٠ص ص  .م٢٠١٤نوفمبر  -هـ١٤٣٦محرم  .١٢٨ .ع ".الستعمالوكثرة ا

١٦٧.   
يكون  ؛شتراك بين اثنين فأكثرللداللة على اال ،)تفاعل(ستعمال ايشيع  :المحتويات

يكون فال  تُلْفاعتَ" وأما" :قال سيبويه ،المعنىفي  االلفظ مفعولًفي  اكل منهما فاعلً
وال يتعدى  ،مفعولفي  وال يجوز أن يكون معمال ،فصاعداَل اثنين نت تريد فعإال وأ

ذلك قولك كو، "علْتُهفاَ"في كان الذي يلفظ بالمعنى  "تفاعلنا"في ف ،الفعل إلى منصوب
 عاقَبتُه" :على غير هذا كما جاء" علْتُتَفا" وقد يجئ.. .وتقاتلنا ،انوترامي ،تضاربنا

 ،ذلك وتراءيت بهفي تماريت  :وذلك قولك ،نبها الفعل من اثنيوال تريد  ،هاونحو"
حال ليس في ليريك أنه " تَفَاعلْتُ" وقد يجئ .اوتعاطيت منه أمر قبيح ،اضيتهغوت

 – ...وتجاهلت ،وتعارجت ،تيشوتعا ،وتعاميت وتعاييت ،تغافلتومن ذلك  ،فيها
عسى أن يكون  ؛دللغير التبا ،)تفاعل(جم باألفعال التى جاءت على صيغة مع

  .ضوء معاجم األبنية ودالالت صيغ الزوائدفي خطوة 

* * * 

 تصور المستشرق جوناثان أوينز " .يعبد المنعم السيد أحمد جدام :٢٨٦١
 -١٦٨ص ص  .م٢٠١٤نوفمبر  -هـ١٤٣٦ المحرم .١٢٨ .ع ".لعالمة اإلدغام

٢٤٣.   
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وخاصة لدى  ،ومراحلهاتتعد الرؤى العلمية لتاريخ اللغة العربية  :المحتويات
ومن القضايا  ،نهم من المختصين بهأل ؛تاريخ العربيةبالمستشرقين الذين يعنون 

هل هى  ،ظاهرة اإلعراب تاريخ العربية مواقف شتىفي احثون التى يقف حولها الب
في ؟ وهل هى مؤثرة ودالة عربية أو هى من صنع النحاة العربالفي ظاهرة أصيلة 

فقدت قبل أ ؟صيلة فمتى فقدت؟ واذا ما كانت هذه الظاهرة أالتركيب اللغوي أم ال
الدرس في هذه الدراسة تقوم بتحليل تصور مستشرق مهم األن و ؟اإلسالم أم بعده

 ،الفكر النحوى العربيفي البحث في وأهميته كبيرة سواء أكان  ،االستشراقي اللغوي
بين  هوتحلل الدراسة موقف ،جوناثان أوينزإال وهو  ،تهااتاريخ العربية ولهجفي أم 

ية من من قراءة سبع .على فقدان اإلعراب ااإلدغام الكبير التى جعلها دليلً ظاهرة
ليصل من خالل ذلك الى  ،قراءة أبى عمرو بن العالء وهى ،قراءات القرآن الكريم

ين ن عربوإن هناك تنوعي ،نية سقط منها اإلعرابآالتأكيد على أن هناك قراءة قر
وقد أوضحت الدراسة  ،والتنوع غير المعرب ،التنوع المعرب :ن همانياشا متزامع

ض عر ،العربيةفي ظاهرة اإلدغام وأنواعها  :العناصر التاليةفي تحليل كل ذلك 
 .ينز وغيره من أتباع هذا االتجاهتحليل ألراء أو ،لتصوير أوينز

* * * 

 لغوي عالم كتاب شرح ديوان رؤبة لفي الشعر " أسامة أبو العباس :٢٨٦٢
ص ص  .م٢٠١٤نوفمبر  -هـ١٤٣٦المحرم . ١٢٨ .ع ".قراءة تحقيقية :قديم

٢٨٣ -٢٤٦.   
هو من كتب التراث  يأعرض للشعر فيه بالنقد التحقيقالذي الكتاب  :المحتويات

المعاجم في ة إذ إنه يضم ثروة لغوية يدل عليها أراجيز رؤبة المنبث ،المعتمد عليها
العديد من المواضع فيه في وقد أصيب الشعر  .اها كثيروالتى يستشهد ب ،عربيةال
بعضها يتعلق بالخطأ  ،شكال متعددة من التصحيف والتحريف أدت إلى أخطاء فيهبأ
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 ،يالدالل يلكنه يرمى الشعر بالخلل المعنو ،يالوزن العروضفي اليؤثر الذي 
داللة ومن ثم ال ،يالوزن العروضفي يؤثر الذي والبعض اآلخر يتعلق بالخطأ 

والجميع  ،وبعض ثالث يتعلق بالتمييز بين الشعر والنثر وتبيين قائله ،الشعرية
ويمكن تقسيم المالحظات  .وقد اليصيبه ،الداللة الشعريةفي يصيب الشعر بخلل 

 ،يالوزن العروضفي الشعر التؤثر في أخطاء  :الكتاب إلى عدة أقسامفي الواردة 
   .ات المحقققتعليفي النقص أو الخلل ، يوضالوزن العرفي الشعر تؤثر في أخطاء 

* * * 

 ص  .م٤٢٠١نوفمبر  -هـ٦١٤٣ المحرم .٨١٢ .ع ".أخبار مجمعية" :٢٨٦٣
  .٢٩١ - ٢٨٤ص 

عضو  .أعضاء مراسلين جدد بالمجمع .أعضاء عاملون جدد بالمجمع :المحتويات
 .مجمعخبراء جدد بال .للغة العربية ياالحتفال باليوم العالم .راحل عن المجمع

 .مسابقات المجمع .إنتاج المجمع .جوائز التقدير والتكريم .صالت المجمع الثقافية
 

* * *  
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اتالكشاف: ثانيا  
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  الكشافات الرئيسية
 نياملؤلف كشاف  -١
 عناوين البحوث والدراسات كشاف  -٢
  اتاملوضوعرؤوس  كشاف  -٣
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١٨١  
 

  
  
  
  
  
  
  

  كشاف
  املؤلفني



 

  

١٨٢  
 



 

  

١٨٣  
 

  
  كشاف المؤلفين 

  
  

 رف األلفح:        
      ٢٥٩٠  .إبراهيم عبد المجيد ضوة

      ٢٥٩٧  .يإبراهيم محمد إبراهيم الفيوم
  ٢٦٤٣  ٢٥٨٥   ٢٥٣٩  .أبو القاسم سعداهللا

  .إحسان النص
  نظرا 

  .محمد إحسان النص

      

      ٢٥٩٩  .أحمد إسماعيل خضير
   ٢٥١٤  . أحمد شفيق الخطيب

٢٦٦٤   
٢٧٥١   

٢٥٣٣  
٢٦٨٣  
٢٧٨٦  

٢٦٢٨  
٢٧٣٨  

      ٢٥٩٨  . مر هاشمأحمد ع
      ٢٧١٤  .أحمد فتحى سرور

   ٢٤٩٤  .أحمد فؤاد باشا
٢٨٢٨  

٢٧٩٨      ٢٧٥٥  

   ٢٥١٣  .أحمد بن محمد الضبيب
٢٨٤٢  

٢٧١٨    ٢٦٨٠  

      ٢٨٦٢  .أسامة أبو العباس
      ٢٦٩١  .أشرف أمين السيد
      ٢٥٠٠  .أشرف شفيق بلبع
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      ٢٦٥٨  .أمير كمال محمد دسوقى
    ٢٤٨٧   ٢٤٨٦  .أمين على السيد

    ٢٨٢١   ٢٦١٨  .أكمل الدين إحسان ،أوغلو
  .أكمل الدين إحسان ،أوغلى

  أكمل الدين إحسان ،أوغلو: نظرا 
      

 حرف التاء:        
   ٢٤٩٢  .تمام حسان

٢٦٣٩   
٢٥٣٧  
٢٦٨٢  

٢٥٨٦  
٢٧٨٢  

  .تمام حسان عمر
  .تمام حسان: نظرا 

      

 حرف الثاء:        
    ٢٦١٠   ٢٥٥٨  .ثابت عيد

 حرف الحاء:        
  .حسن بشير

  .حسن بشير صديق: نظرا 
      

    ٢٨٤٥   ٢٨٣٣  .حسن بشير صديق
  يحسن الشافع

  يحسن محمود الشافع: نظرا 
      

   ٢٥٩٦  .يحسن محمود الشافع
٢٨١٩   

٢٧٠٠  
٢٨٢٥  

٢٧٤٤  

      ٢٦٣١  .حسنين محمد ربيع
  .خالد ىفحسين مصط

  
٢٨٢٠      



 

  

١٨٥  
 

 حرف الخاء:        
   ٢٥١٦  .خالد محمد مصطفى

٢٨٠١   
٢٧٢٨  
٢٨٤٨  

٢٧٦٠  

      ٢٨٣٤  .خلود الصالح
    ٢٧٨٨   ٢٥٤١  . رئيف جورج ،يخور
 حرف الدال:        

    ٢٧٢٤   ٢٥٤٣  .نيقوال ،دوبريشان
 حرف الراء:        

       ٢٨٣٥  .رابح بو معزة
      ٢٥٥٩  .رجب عبد الجواد

  ٢٥٩٣  ٢٥٩٢   ٢٥٩١  .رجب محمد الوزير
 حرف السين:        

      ٢٥١٨  .سعد الهجرسي
      ٢٦٠٦  .مد يوسف حسنسلوى مح

 حرف الشين:        
    ٢٥٠٧   ٢٤٨٤  .شاكر الفحام

  ٢٥٠١  ٢٤٩٨   ٢٤٩٠  .ضيف يشوق
 حرف الصاد:        

   ٢٤٨٣  .صادق عبداهللا أبو سليمان
٢٥٤٨   
٢٦٤٠   
٢٧٧٩   
٢٨٥٦  

٢٥١٧  
٢٥٧٥  
٢٦٤٥  
٢٧٨٥  

٢٥٣٤  
٢٥٧٦  
٢٧٤٢  
٢٨٣٠  



 

  

١٨٦  
 

      ٢٦١٣  .صالح بلعيد
      ٢٦١١  .صالح حسنين
  ٢٨٠٦  ٢٦٧٢   ٢٦٢٩  .صالح فضل
      ٢٧٧٢  .صالح الهدهد

 حرف الطاء:        
      ٢٧٤٥  .طه كريشة

 حرف العين:        
      ٢٧٢٢  .عادل نور الدين

      ٢٥١٩  .ضيف يعاصم شوق
      ٢٦٤٤  .يعباس الجرار
  ٢٦٨٨  ٢٥٨٨   ٢٥٤٥  .يعباس الصور

  ٢٦٠٥  ٢٥٥٢   ٢٤٩٣  .محمد يعبد الحافظ حلم
  .يعبد الحكيم راض

  .يكيم محمد راضعبد الح: نظرا 
      

  ٢٨٤٣  ٢٧٩١   ٢٧٨٠  .يعبد الحكيم محمد راض
      ٢٧٢٣  .عبد الحميد مدكور

   ٢٥٠٩  .عبد الرحمن الحاج صالح
٢٥٦٥   
٢٦٧٣   

٢٥٢٥  
٢٦٢٤  
٢٧٨٣  

٢٥٣٦  
٢٥٧٢  
٢٨٥٢  

      ٢٨٠٧  .يعبد السالم المسد
 يعبد العزيز بن عبداهللا بن ترك

  .يالسبيع
٢٧١٩      

  ٢٥٧٧  ٢٥٤٩   ٢٤٨٩  .يرعبد العزيز بن عثمان التويج



 

  

١٨٧  
 

٢٦٣٤   
٢٨١٤   

٢٦٨١  
٢٨٤٧  

٢٧٤١  

   ٢٤٨٨  .عبد العزيز المقالح
٢٧٣٩   

٢٥٨٧  
٢٧٨٧  

٢٦٤٢  

      ٢٥٦١  .عبد العليم بو فاتح
   ٢٥٠٨  .عبد الكريم خليفة

٢٦٢٢   
٢٧٧٧   

٢٥٣٢  
٢٦٧٩  
٢٨٠٩  

٢٦١٧  
٢٧٣٢  
٢٨٥١  

      ٢٦١٤  .عبد اللطيف عبيد
      ٢٨٥٧  .عبداهللا أحمد المهنا

      ٢٨٦١  .يالسيد أحمد جدامعبد المنعم 
   ٢٥١٠  .يالتاز يعبد الهاد

٢٦٣٨   
٢٧٣٧   
٢٨٢٦   

٢٥٤٦  
٢٦٧٠  
٢٧٦٦  
٢٨٤٤  

٢٥٧٠  
٢٧٢٠  
٢٧٧٨  

    ٢٧٧٤   ٢٧٢٧  .عبد الوهاب قتاية
   ٢٥٢٩  .يعبده الراجح

٢٦٦٩  
٢٦٣٦  ٢٥٧٤  

      ٢٥٨٣  .عزة أحمد هيكل
    ٢٧٣٦   ٢٤٩٧  .أحمد محمد بابكر يعل
      ٢٥١١  .رجب المدنى يعل
    ٢٨٢٧   ٢٧٥٦  .حبيش يعل يعل
      ٢٧٤٠  .فهمى خشيم يعل



 

  

١٨٨  
 

   ٢٥٤٢  .يالقاسم يعل
٢٦٣٧   
٢٨١٥   

٢٥٨٤  
٢٦٨٥  
٢٨٥٤  

٢٥٨٩  
٢٧٣٤  

      ٢٦٤٦  .يعمار الطالب
      ٢٧٦٥  .عمرو عزت سالمة

      ٢٨٥٥  .عودة خليل أبو عودة
   ٢٥٢٨  .يعوض بن حمد القوز

٢٦٧٨   
٢٨٣٢  

٢٥٦٨  
٢٧١٦  

٢٦٣٠  
٢٧٧٠  

 حرف الفاء:        
   ٢٥٢٤  .ق شوشةفارو

٢٦٠١   
٢٦٦٥   
٢٧٦٧   

٢٥٦٤  
٢٦١٩  
٢٧١٢  
٢٨١٨  

٢٥٨٠  
٢٦٥٣  
٢٧٥٢  
٢٨٢٢  

      ٢٥٥٧  .يفوزية اإلدريس
      ٢٧٧٣  .فيصل الحفيان

 حرف القاف:        
      ٢٥٥٠  .يفريدل ،قوانغيين
 حرف الكاف:        

  كمال بشر
  كمال محمد بشر: نظرا 

      

      ٢٥٣٥  يكمال الدسوق
  ٢٥٠٦  ٢٥٠٢   ٢٤٩١  .كمال محمد بشر



 

  

١٨٩  
 

٢٥٢٦   
٢٦٤٨   
٢٦٩٩   
٢٧٦٩  

٢٥٧٨  
٢٦٦٧  
٢٧٢٥  

٢٦٢٦  
٢٦٩٤  
٢٧٤٦  

 حرف الالم:        
    ٢٨٣١   ٢٧٧٦  .ليلى خلف السبعان

  .ليلى السبعان
  .ليلى خلف السبعان: نظرا 

      

 حرف الميم:        
   ٢٤٨٥  .محمد إحسان النص

٢٦٣٢   
٢٥٤٠  
٢٦٤١  

٢٥٧٣  
٢٦٧٥  

      ٢٨٥٩  .محمد جمال صقر
      ٢٨٦٠  يدربمحمد جمعة ال
   ٢٤٩٦  .يمحمد الجواد

٢٧٠٤   
٢٧٣١   
٢٨٠٢   

٢٤٩٩  
٢٧٢٩  
٢٧٤٩  
٢٨٠٣  

٢٥٠٣  
٢٧٣٠  
٢٧٦١  

   ٢٥٧١  .محمد حسن عبد العزيز
٢٧٢١   
٢٨١١  

٢٦٢٧  
٢٧٧١  

٢٦٧١  
٢٧٩٠  

  ٢٨٥٠  ٢٧٥٧   ٢٦٩٠  .محمد حماسة عبد اللطيف
      ٢٨٢٩  .محمد رزق شعير

      ٢٥٣١  .يمحمد رشاد الحمزاو



 

  

١٩٠  
 

      ٢٧٠١  .محمد سليم العوا
  محمد شفيع السيد

  .محمد شفيع الدين السيد: نظرا 
      

  ٢٨٣٧  ٢٨١٣   ٢٧٩٥  .محمد شفيع الدين السيد
      ٢٥٦٠  .محمد صالح توفيق

      ٢٨٤٠  .محمد عبد الحليم
 ٢٨٢٣  .محمد بن عبد الرحمن الربيع

٢٨٣٩  
    

      ٢٦٥٧  .يمحمد عبد الرحمن الشرنوب
      ٢٨٤١  .محمد عبد الرحيم كافود

      ٢٧٩٩  .عبد الفتاح القصاصمحمد 
   ٢٦٢٥  .محمد فتوح أحمد

٢٦٧٤   
٢٨١٢   

٢٦٤٩  
٢٧١٥  
٢٨٣٨  

٢٦٥٠  
٢٧٧٥  

      ٢٥٣٠  .محمد محمد بنشريفة
      ٢٥٦٩  .محمد المختار ولد اباه

  ٢٧٣٣  ٢٦٨٧   ٢٦٣٣  .يمحمد مزال
    ٢٦٩٥   ٢٦٦٨  .محمد هيثم الخياط
   ٢٦٨٤  .محمود أحمد السيد

٢٨٢٤   
٢٧٢٦  
٢٨٥٣  

٢٧٨٤  

   ٢٥٠٥  .حافظ محمود
٢٥٥١   
٢٥٧٩   

٢٥٢٠  
٢٥٥٤  
٢٥٩٥  

٢٥٢٢  
٢٥٦٢  
٢٦٠٠  



 

  

١٩١  
 

٢٦٠٣   
٢٦١٥   
٢٦٥١   
٢٦٥٦   
٢٦٦٦   
٢٦٩٣   
٢٧٠٢   
٢٧٠٩   
٢٧٤٨   
٢٧٥٤   
٢٧٦٨   
٢٧٩٣   
٢٨٠٠  

٢٦٠٤  
٢٦٢١  
٢٦٥٢  
٢٦٥٩  
٢٦٨٩  
٢٦٩٧  
٢٧٠٣  
٢٧١٣  
٢٧٥٠  
٢٧٥٩  
٢٧٨٩  
٢٧٩٦  

٢٦٠٧  
٢٦٤٧  
٢٦٥٥  
٢٦٦٢  
٢٦٩٢  
٢٦٩٨  
٢٧٠٦  
٢٧٤٣  
٢٧٥٣  
٢٧٦٤  
٢٧٩٢  
٢٧٩٧  

      ٢٧٣٥  .ود خليلمحم
   ٢٦٢٣  .يمحمود الربيع

٢٧٩٤   
٢٦٥٤  
٢٨١٠  

٢٦٧٧  
٢٨٣٦  

  محمود السيد
  محمود أحمد السيد: نظرا 

      

      ٢٥٠٤  .عبد الفتاح إبراهيم يمحمود صدق
  ٢٥٨٢  ٢٥٨١   ٢٥١٥  .يمك يمحمود عل

   ٢٥٧٤  .يحجاز يمحمود فهم
٢٦٧٦   
٢٨٠٨  

٢٥٦٧  
٢٧١٧  

٢٦٣٥  
٢٧٨١  



 

  

١٩٢  
 

    

      ٢٧٥٨  .محمود كامل الناقة
    ٢٧١١   ٢٧٠٥  .يمروان المحاسن
      ٢٦٠٢  .مروة مستجير

 ٢٥٥٦  .حجازىفي مصط
٢٦٠٩  

    

      ٢٥٥٣  .عمارةفي مصط
      ٢٦١٢  .عبد السميع يمنصور عل

 حرف النون:        
      ٢٨٥٨  .نادية رمضان النجار

    ٢٥٤٤   ٢٤٩٥  .ناصر الدين األسد
 حرف الهاء:        
   ٢٥٢٣  .هالل يهان

٢٦٦٣   
٢٥٦٣  
٢٧١٠  

٢٦١٦  

      ٢٧٤٧  .يهشام عبده الراجح
 حرف الواو:        

    ٢٨٤٩   ٢٨٤٦  .وليد محمود خالص
 حرف الياء:        

  .يوسف عز الدين
  

٢٥١٢   
٢٥٦٦   

٢٥٢٧  
٢٦٨٦  

٢٥٣٨  



 

  

١٩٣  
 

  
  
  
  
  
  
  

   كشاف عناوين
  البحوث والدراسات



 

  

١٩٤  
 



 

  

١٩٥  
 

  قائمة عناوين البحوث والدراسات
  
  

  
 حرف األلف:    
  ٢٦٨٦  .يمعالتعليم الجافي اإلبداع  
  ضوء نظرية في دراسة  :العربيةفي أبنية المطاوعة

  .الحالة
٢٦١١  

  تاريخ المعجم في أبو الحسين أحمد بن فارس ومنزلته
  .عربيال

٢٤٨٤  

 ٢٦٣٥  .اتجاهات السياسة اللغوية  
 العربية(تعليم اللغة األم في جنبية أثر تعليم اللغة األ (

  .المرحلة االبتدائية األولىفي 
  

٢٨٥٥  
  بعض مسائل الخالف في أثر مذاهب المتكلمين

  .النحوى
٢٦١٢  

 الحديثة على مستقبل  يأثر وسائل التواصل االجتماع
  .اللغة العربية

  
٢٨٣٢  

 ٢٨٢٧  .خالقيات العلم والتكنولوجياأ  
 ٢٥٧٣  .تطويرهفي  يأداء المجامع اللغوية العلمية العربية ورأ  
 إرساخ األدب الرفيع وقواعده األصولية لمساعدة و

  .عربية حية ورفيعة
٢٧٨٨  

 كليات وأقسام اللغة العربية في عربي األدب ال
  .التحليل األخيرفي النص  :بالجامعات المصرية

  
٢٦٧٤  



 

  

١٩٦  
 

  ٢٦٨٠  .األسباب والنتائج :التعليمفي أزمة اللغة العربية  
 عربي المثقف ال: عصر العولمةفي عربي أزمة المثقف ال

  .واآلخر
  

٢٤٨٥  
 ٢٥٣٠  .عصرهفي  يشبه معجم تاريخ :أساس البالغة  
  ٢٥٩٢  .)مثل(أو ) بمنزلة(مكان ) بمثابة(استخدام  
 ٢٦٠٩  .تدراك على ديوان أسامة بن المنقذاس  
 بوركهارت دفين مصر  :ياالستشراق والتأليف المعجم

  .نموذجا ١٨١٧
  

٢٦٣٨  
 تَ كناية عن مقول القولتَ وكَي٢٥٩١  .استعمال كَي  
 ترقية اللغة العربية في ة العربية إسهام المجامع اللغوي

  .وتجديد محتواها وتوسيع آفاقها
  

٢٥٧٢  
  عبد  ىفمصط :العربية الحديثةفي أصحاب األساليب

  .الرازق نموذجا
  

٢٨٦٣  
  أدبيات النهوض باللغة في اصطالحات ومفاهيم غامضة

  العربية
  

٢٨٠٩  
  إضافة  ،لى عاقلإالى ضمير يعود ) ذوو ( إضافة

  .من العدد إلى اسم التفضيل) فاعل(صيغة 
  

٢٥٩٠  
 ٢٦٨٤  .إعداد معلم اللغة العربية  
 ٢٧١٦  .اإلعالم واإلعالن  
  الصحف في اإلعالم بالعامية وباللغة اإلنجليزية

  .المصرية
٢٧٢١  

  يتاريخنا األدبفي أغاليط. 

  
٢٥٤٠  



 

  

١٩٧  
 

 ضوء في كتساب السليقة العربية من خالل التعليم ا
  .الدراسات اللغوية الحديثة

  
٢٦٨٢  

 ٢٧٦٩  .كتساب اللغة وفن أداء الكالما  
  واقعنا المعاصرفي أم المشكالت العربية وأهلها :

  .الجزء األول
٢٨٤٦  

 ٢٨٤٩  .يالجزء الثان :أم المشكالت  
 أبرز التحديات التى  :يإنشاء مدونة المعجم التاريخ

  .تواجهها المجامع العربية واتحادها
   

٢٥٨٤   
 ٢٦٤٥  .؟م أم حقيقةوه :انقراض العربية الفصيحة  
 باءحرف ال:    
  ٢٥٣٨  .عربيالشعر الفي بذور العولمة وأثرها  
  إغناء الدراسات في البروفيسور لويس ماسينيون ودوره

  .العربية واإلسالمية
  

٢٥٤٦  
  ٢٧٣٦  .اإلعالمفي بين الفصحى والعامية  
 ٢٦٢٦  .بين اللغة العربية وأهليها  
  ومكتب تنسيق بين مجمع اللغة العربية بالقاهرة

  .لتزاماعالقة تفاعل و :التعريب
  

٢٥٨٨  
 تاءحرف ال:    
  ٢٧٣٣  .اللغة العربيةفي تأثير وسائل اإلعالم  
  ٢٦٧٩  .قراءة وكتابة :تعليم اللغة العربية وتعلمهافي تأمالت  
  مصادره وأدواته عند  :ياإلعالماللغوي التأهيل

  .العرب
٢٧٤٢  

 ٢٦٧١  .عربيمع النحو ال يتجربت  



 

  

١٩٨  
 

 المعجم التاريخى وتحديات في تجربة اإلنجليزية ال
  .يالعنصر البشر

  
٢٥٢٩  

  بين مؤسسات الدولة ومؤسسات اللغوي التخطيط
  .يالمجتمع المدن

  
٢٧٧١  

  المؤسسات اإلعالمية في تدريب اللغة العربية
  .الواقع والطموحات :المسموعة والمرئية

  
٢٧٢٢  

 ٢٨٦١  .امتصور المستشرق جوناثان أوينز لعالمة اإلدغ  
 ٢٦٤٤  .التعريب بين عوامل الفشل والنجاح  
 ٢٨٥١  .ثورة لغوية وفكرية :التعريب الشامل  
 ٢٨٤١  ؟التعريب ضرورة لغوية أم حاجة قومية  
 ٢٦٣٧  .التعريب والتنمية البشرية  
  مراحل التعليم بالمملكة في التعليم باللغة اإلنجليزية

  .العربية السعودية
  

٢٦٧٨  
 ٢٦٧٢  .رة اللغة الخالقةتعليم الشعر وذاك  
 ٢٦٦٩  ؟من أين نبدأ :تعليم العربية  
 ٢٦٨٧  .تعليم العلوم بالعربية  
  ٢٦٧٧  .يالمستوى الجامعفي تعليم العلوم بالعربية  
 ٢٦٨١  .الضرورات واإلمكانات :تعليم العلوم باللغة العربية  
 ٢٦٤٦  .التفاعل بين الثقافات  
 ٢٧٤٠  .التلفزات الفضائية ما لها وما عليها  
 ٢٨٢٩  .القرآن الكريمفي ستفهام تنغيم اال  
  مجتمع المعرفة باللغة العربية في التنمية

  .بخاصةالعلمي المصطلح  :والمصطلحات
  

٢٦٨٣  



 

  

١٩٩  
 

 ٢٧٨٦  .التنمية واللغة القومية  
 ٢٨٤٨  .المشكلة المعاصرة :تنوين الفتح  
 ثاءحرف ال:    
  ٢٤٨٩  .عصر العولمةفي الثقافة العربية  
 ٢٤٨٨  .عربية وتحديات العولمةالثقافة ال  
 ٢٦٣٠  .الثقافة المعاصرة والنحو  
  ٢٦٢٨  .عصر العولمةفي الثقافة واللغة العربية  
 ٢٦٢٧  .للغة العربية يثالث محاوالت لوضع معجم إليكترون  
 جيمحرف ال:    
  ٢٥٥٧  .كتابه مفتاح العلومفي  يعند السكاكاللغوي الجانب  
 ٢٦٦٧  النحو تناول في عربي جدلية الفكر ال  
 ٢٧٧٤  .آفاق رحيبة لخدمة اللغة العربية :الجمعيات األهلية  
 حاءحرف ال:    
  ٢٧١٥  ؟فيهل يك ،لإلعالمييناللغوي حاضر التأهيل  
  حال العربية الفصيحة منذ بداية العصر الحديث إلى

  .إنباه وتوجيه :اليوم
  

٢٨٣٠  
 ٢٥٦٩  .حول ترجمة جديدة لمعانى القرآن الكريم  
 في نشر اللغة العربية في ر المسؤولين حول دو

  .مؤسساتهم
٢٧٨٤  

 ٢٥٢٦  .للغة العربية يحول المعجم التاريخ  
 خاءحرف ال:    
 بين نحاة البصرة ونحاة الكوفة يالخالف النحو: 

  .محاولة جيدة لتوضيح ما حصل من ذلك
٢٦٧٣  

 دالحرف ال:    
 ٢٦٨٥  .يدعوة إللغاء الكتاب المدرس  



 

  

٢٠٠  
 

  يراالشتراك بين دعوى القلة وكثرة لغ) تفاعل(داللة
  .االستعمال

٢٨٦٠  

  ى(داللة الفعلم(على معنى ) سمتعديا إلى مفعول ) ذَكَر
  .واحد

٢٥٩٣  

 ومسئوليته تجاه لغة ) التليفزيون( يدور اإلعالم المرئ
  .النشء

٢٧٢٣  

  التعبير عن الهوية العربية من خالل في دور الفصحى
  .وسائل اإلعالم

  
٢٧٤١  

 التعبير عن الهوية العربية من خالل في فصحى دور ال
  .اللغة العربيةفي وسائل اإلعالم وتأثير وسائل اإلعالم 

  
٢٧١٩  

  ضيف  يشوق :التقارب بين األممفي دور المجمعيين
انموذج.  

٢٥١٠  

 التعامل مع لغاتها في  يدور مؤسسات المجتمع المدن
  .بعض الدولفي القومية 

  
٢٧٧٢   

 تفعيل قرارات مجامع اللغة في نية دور المؤسسات المد
  .عبد العزيز البابطين نموذجا :مؤسسة: العربية

٢٧٧٦   

  في تحديث اللغة العربية وفي دور وسائل اإلعالم
  .تفصيح العامية

٢٧٢٤  

  ياللغة العربية بالتعليم الثانوفي دروس القراءة: 
  .القراءة الحرة ،القراءة المقيدة

٢٦٨٨  

 ل معجم للتركية العربية قبل ألف أو :ديوان لغات الترك
  .سنة

٢٥٥٠  

 راءحرف ال:    
 لطالب المرحلة  يتحليل النص الشعرفي  يرأ

  .الجامعية
٢٦٧٥  

  



 

  

٢٠١  
 

  أهمية وصف  :اإلمارات الرومانيةفي عربي رحالة
  .الرحلة لمعرفة التقاليد والعادات الرومانية

٢٥٤٣  

  يمرين بين النص التاريخ يعهد بنفي رندة األندلس 
 ،جامعها الكبير :آثارها الباقية :وثيقة الدبلوماسيةوال

  رجاالتها 

٢٧٣٧  

 ٢٥٦٧  .رؤية مجمعية من أجل سياسة لغوية  
 ٢٥٨٥  .رؤية نقدية عن المجامع اللغوية العربية  
 سينحرف ال:    
 ٢٥٣٧  .القرآن الكريمفي  يالسبع المثان  
  ٢٦٦٨  .والمجامع اللغوية يالجماعاللغوي السلطان  
 ٢٨٤٣  .عربية بين منتج محبط ومستهلك زاهدسلعة ال  
  ا :البلدان العربيةفي السياسة اللغوية٢٧٣٤  .اإلعالم نموذج  
  خبرات معاصرة ورؤية  :التعليمفي السياسة اللغوية

  .مستقبلية
٢٦٧٦  

 للغة  يمنهجية للمستقبل الدول :السياسة اللغوية القومية
  .العربية

٢٨٣٣  

 شينحرف ال:    
  قديملغوي اب شرح ديوان رؤبة لعالم كتفي الشعر: 

  .قراءة تحقيقية
  

٢٨٦٢  
 من جديد يشمس العربية تشرق على العالم اإلسالم: 

  .أندونسيا أنموذجافي اللغة العربية 
  

٢٨٢٣  
 سباق في قضية السلعة  :شهادة اللغة العربية الدولية

  .ياللغات الكون
  

٢٨٤٥  
  راضهاأغ ،تاريخها :يالمعجم التاريخفي الشواهد، 

  .ضوابطها ،خصائصها
  

٢٥٤٢  



 

  

٢٠٢  
 

 صادحرف ال:    
 ٢٧١٧  .الصحافة والتنمية المعجمية  
 ٢٦١٠  .الصداقة عند إخوان الصفا  
 ٢٨٥٩  .صيغة فعل بمعنى مفعول اسم مصدر  
 ضادحرف ال:    
 ومقوماتها وأهدافها ،مفهومها :الضبطية المصطلحية، 

  .ومتطلبات الوضع المصطلحى المعاصر
٢٨٥٦  

  ٢٦٧٠  .تعليم العلومفي االعتماد على اللغات الكونية ضرورة  
 ظاءحرف ال:    
  ٢٧٧٩  .اللغة العربية المعاصرةفي ظاهرة الروشنة  
 عينحرف ال:    
 ٢٤٨٦  .)١٠(باب الواو  :المعجم الوسيطفي الفصيح  يالعام  
  ٢٤٨٧  .)١١(باب الياء  :المعجم الوسيطفي العامى الفصيح  
 مدرسا  :م١٩٨١ –م ١٨٩٠ عبد القادر نور الدين

  .ومؤلفا ومترجما
  

٢٦٤٣  
 ٢٦٤٠  .العربية الفصيحة من أهم أسس تمايز هويتنا العروبية  
  ٢٨٥٠  .تعليمهافي العربية الفصيحة ودور النحو  
  ٢٥٦٠  .ضوء اللغات الساميةفي العربية  
 ٢٧٧٣  .جدل اللغة وأهلها :عربية والناسال  
 في اللغوي خدام وتنمية االست يجتماععلم اللغة اال

  .المعاصر يالمجتمع المدن
  

٢٧٨١  
 ٢٧٧٥  .عن التكوينات المجتمعية ومواقفها تجاه اللغة العربية  
 ٢٨١٠  .عن اللغة والمستقبل  
 المصطلح  :عوربة اللسان وجاء من العولمة

  .والمضمون
٢٤٨٣  



 

  

٢٠٣  
 

 فاءحرف ال:    
 ٢٨٢٨  .فقه المصطلحات العلمية والتقنية  
  ٢٦٣٩  .الجديداللغوي الفكر  
  ٢٦٣٣  .التعريب وإشكاالتهفي  
  ٢٨٤٧  .عود على بدء :مشاكل اللغة العربيةفي  
 فقاحرف ال:    
 ٢٦٢٢  .قضايا اللغة العربية وعلم اللساينات الحديث  
  سورة البقرة  :القرآن الكريمفي القواعد االعتقادية

  .نموذجا
٢٨٢٥  

 ٢٥٧٨  .القول القوام فيما يثار حول اللغة العربية من كالم  
 ٢٦٢٤  .القياس على األكثر عند نحاة العربية وما يترتب عليه  
 كافحرف ال:    
  كيفية تحقيق الكفاية والتأدية من وجهة النظرتين

  .السلوكية واللغوية
٢٨٣٥  

 المحرف ال:    
  ال رجاء لحرية المجمع والجامعة والجمعيات أو

  .استقاللها عن السياسة والدين والسلطات
٢٥٣٥  

  ٢٧٢٧  .اإلذاعةلغة  
  ٢٨٣٩  .السعوديةفي لغة اإلعالن  
  بين  يوالمسرح ياألدب القصصفي لغة الحوار

  .الفصحى والعامية
  

٢٨٣٧  
  ٢٦٢٥  .عربيال ياألدب المسرحفي لغة الحوار  
  إطاللة على جدلية الحركة  :السردياتفي لغة الحوار

  .يى حقينقد يحفي والسكون 
  

٢٨٣٨  
 ٢٨٠٧  .ف المستقبل وأوهام التأويلاللغة العربية بين استشرا  



 

  

٢٠٤  
 

  المجتمع في اللغة العربية الفصيحة المنطوقة ودورها
  .عربيال

٢٧٨٣  

  ٢٧٣٨  .اإلعالمفي اللغة العربية  
  ٢٨٤٢ ٢٧٢٦  .اإلعالم المقروءفي اللغة العربية  
  جمهوريات آسيا الوسطى المستقلةفي اللغة العربية: 

  .واقعها وآفاقها
  

٢٨١٢  
 قضايا وإشكاالت :الدرس الجامعىفي ة اللغة العربي: 

  جامعة الكويت انموذجا
  

٢٨٥٧  
  ٢٧١٤  .الدستورفي اللغة العربية  
  ٢٨٥٨  .ظل العولمةفي اللغة العربية  
  ٢٥٦١  .عصر التكنولوجيافي اللغة العربية  
  ٢٨١٤  .المجتمعات العربيةفي اللغة العربية  
  ٢٦١٤  .مواجهة التحدياتفي اللغة العربية  
 والتنمية اللغوي لغة العربية المعاصرة والتعدد ال

  .البشرية
٢٨٥٤  

 ٢٦٣١  .اللغة العربية هوية وانتماء  
 ٢٦٤٢  .الهوية واالنتماء :اللغة العربية  
 ٢٧٣٩  .اإلشكاليات والتحديات :عربياللغة العربية واإلعالم ال  
 ٢٧٢٥  .الواقع والمأمول :اللغة العربية واإلعالم المنطوق  
 ٢٦٣٢  .التعريبفي ربية وتحديات العصر اللغة الع  
 ٢٨١٣  .اللغة العربية وتحديات العصر وآفاق المستقبل  
 ٢٦٢٩  .اللغة العربية وتحديات العولمة  
 رؤية الستشراف  :اللغة العربية وتحديات العولمة

  .المستقبل
٢٦٣٤  

 ٢٦٣٦  .فياللغة العربية والتكامل المعر  



 

  

٢٠٥  
 

 ٢٨٢٦  .الواقع والمأمول :اللغة العربية والمنظمات الدولية  
  في اللغة العربية وموقف المجتمعات العربية منها

  .التعليم
٢٨١٥  

 ٢٧٣٥  .لغة الفضائيات  
  ٢٥٤٥  .يالمعجم التاريخفي اللغة المصطلحية  
 ٢٨٣١  .اللغة المعاصرة واإلعالم  
  ٢٨٤٠  .إفادتها الفنية من لغة القرآنفي لغة نجيب محفوظ  
 ميمحرف ال:    
 ٢٥٨٧  .تحديات وعوائق :غة العربيةمجامع الل  
 ٢٥٧٤  .المجامع اللغوية ومؤسسات التعليم  
 بالمغرب وموقف مؤسساته من اللغة  يالمجتمع المدن

  .العربية
٢٧٧٨  

 ٢٥٨٩  .مجمع اللغة العربية ولغة الطفل  
 ٢٥٦٨  .المجمع والمجتمع  
  النص في محور القرب والبعد بين عناصر السياق

  .يالقرآن
٢٥٨٦  

 ٢٥٣٩  .يالبوعبدل يت الشيخ المهدمرسال  
 مشروع  :للمصطلحات والمعاجمعربي المرصد ال

  .التطور ويدعم جهود المجامع يواكب
  

٢٦١٤  
  ٢٨٠٨  .ياإلطار العالمفي مستقبل العربية  
  تراث اللغويين من في مستقبل اللغة العربية

  .المستشرقين والعرب
  

٢٨١١  
  ٢٥٧٧  .عالم متغيرفي مستقبل اللغة العربية  
 ٢٨٢٤  .مستقبل اللغة العربية ومتطلبات العصر القادم  
 ٢٨٥٣  .مشكالت اللغة العربية  



 

  

٢٠٦  
 

 ا :المصطلح بين المغرب والمشرقا ولغويا وعلمي٢٨٤٤  .ثقافي  
  مصطلح الروشنة والمصطلحات المرادفة أو المقاربة له

  .تأصيل المصطلحفي دراسة : معنى
  

٢٧٨٥  
 والمصطلحات الم معجرادفة أو المقاربة له مصطلح م

  .تأصيل المصطلحفي دراسة  :معنى
  

٢٥٧٦  
  في دراسة تطبيقية  :عربيالتراث الفي المعايير النصية

  .يمناهج القرطاجن
  

٢٨٣٤  
 ٢٥٣١  .قضاياه وطرق إنجازه :عربيال يالمعجم التاريخ  
 ماهيته ودوافع تصنيفه  :المعجم التاريخى للعربية

  .ومتطلباته وبذوره التراثية
  

٢٥٣٤  
 ٢٥٣٣  .المعجم التاريخى للغة العربية  
 ٢٦١٣  .إجراءات منهجية :المعجم التاريخى للغة العربية  
  ضوء متغيرات في المعجم التاريخى للغة العربية

  .األلفية
٢٥٤٩  

 ٢٥٤٧  .ومتطلبات المثقف المعاصر يالمعجم التاريخ  
  ٢٥٣٦  .وشروط إنجازه العلمية والتقنيةالعلمي المعجم  
 ٢٥٧٠  .فقه لغة القرآن وسر بالغتهفي جم المع  
 يعن المعجم التاريخ يالمعجم الكبير للمجمع يغن 

  .اللغوي
٢٥٤٤  

 ٢٥٢٨  .معجم المصطلحات النحوية والصرفية  
  يرفد تاريخ اللغة العربية  :الطبفي معجم نادر

  .ومسيرتها العلمية الحديثة
٢٥٢٧  

  ٢٥٣٢  .للغة العربية يالمعجم التاريخفي المعنى  
 عمجوم معجمبنى ومعنى مفردتا م. 

  
٢٥٧٥  



 

  

٢٠٧  
 

  مالحظات عامة حول مصادر دراسة اللغة العربية
  .القديمة والمتوسطة): الفصحى(

  
٢٥٤١  

  مع شواهد من  يالنظام النحوفي من الظواهر الهامشية
  .القرآن

٢٧٨٢  

 مستعمرة أم مستوطنة :عربيمن مزالق لغة اإلعالم ال، 
  .استعمار أم استيطان

  
٢٧٣٢  

 ٢٥٥٩  .)الصحاح(حواشيه على في  يمنهج ابن بر  
 ٢٥٦٦  .مواطن الضاد  
  على مدى نصف عربي الوطن الفي مؤتمرات التعريب

  .مبادئ واتجاهات وتوصيات :م٢٠١١ –م ١٩٦١قرن 
  

٢٧٧٧  
  ٢٧٨٧  .نشر اللغة العربيةفي المؤسسات ودور مسؤوليها  
 نونحرف ال:    
 لنهوض بتدريس ل ينحو خطة لوضع برنامج عمل

  .يالتعليم قبل الجامعفي العربية 
٢٧٨٠  

  ٢٨٥٢  .وضرورة التمييز بينهما يوالنحو التعليمالعلمي النحو  
  يجمع متن المعجم التاريخفي نحو مشاركة جماهيرية 

  .للغة العربية
 ٢٥٤٨   
  

 أفكار مبدئية  :عربينحو معجم عصرى للشعر ال
  .يونموذج تطبيق

  
٢٦٢٣  

 ٢٧٧٠  .ة العربية الصحيحة بين أفراد المجتمعنشر ثقافة اللغ  
  للناطق ) ياألساسعربي المعجم ال(في نظرة عابرة

  ...بالعربية ومتعليميها
  

٢٥٥٦  
  نماذج مختارة لمواد من المعجم التاريخى للغة العربية

  .ومصادرها
  

٢٥٧١  
 ٢٥٥٨  .نماذج من عبقرية اللغة العربية  



 

  

٢٠٨  
 

  

 هاءحرف ال:    
  ٢٧١٨  .عربياإلعالم الفي الهوية اللغوية  
 واوحرف ال:    
 ٢٨٠٦  .وجه المستقبل وأفق التحديات  
 ٢٧٢٠  .وسائل اإلعالم واالستجابة اآلنية الحتياجات اللغة  



 

  

٢٠٩  
 

  
  
  
  
  
  
  

  كشاف
  رؤوس

  املوضوعات



 

  

٢١٠  
 



 

  

٢١١  
 

  كشاف رؤوس الموضوعات
  

  
 حرف األلف:        
 ٢٦٨٦  .اإلبداع      
 ٢٦١٠  .إخوان الصفا      
 ٢٨٣٦  .عربياألدب ال      
 ٢٨٣٦  .األساليب اللغوية –عربي األدب ال      
 ٢٥٤٠  .تاريخعربي األدب ال      
 ٢٦٧٤  .يالتعليم الجامع –عربي األدب ال      
 ٢٥٣٩  .رسائل –عربي األدب ال      
 ٢٨٤٠  .طه حسين –عربي األدب ال      
 ٢٥٤٠  .معلقات –عربي األدب ال      
 ٢٦٧٤  .مقررات دراسة –عربي األدب ال      
 ٢٨٤٠  .نجيب محفوظ –عربي األدب ال      
 ٢٧٨٨   ٢٦٧٤  .نصوص –عربي األدب ال    
 ٢٨٣٨  .نقد –عربي األدب ال      
 ٢٨٣٧  .ياألدب القصص      
 ٢٨٣٧  .الحوار – ياألدب القصص      
 ٢٨٣٧   ٢٦٢٥  .الحوار – ياألدب المسرح    
 ٢٧٨٨  .األدب واللغة      
 ٢٨٦١  .اإلدغام      
 ٢٨٤٤  .األرقام العربية      



 

  

٢١٢  
 

 ٢٥٩٠  .األساليب اللغوية   
٢٥٩٣   

٢٥٩١  
٢٨٥٩  

٢٥٩٢  
٢٨٦٠  

 ٢٨٦١  ٢٦٣٨   ٢٥٤٦  .االستشراق  
  ٢٥٥٠  .الصين –االستشراق      
 ٢٥٤٦  .االستشراق والمستشرقون   

٢٨٦١  
٢٨١١  ٢٦٣٨  

  ٢٨٢٩  .)تنغيم(االستفهام      
  ٢٤٩٤  ٢٤٩٣   ٢٤٩٠  .أحمد فؤاد باشا –االستقبال  
  ٢٤٩٢  ٢٤٩١   ٢٤٩٠  .تمام حسان –االستقبال  
  ٢٧٨٩  .يبد الحكيم محمد راضع –االستقبال   

٢٧٩٢  
٢٧٩١  ٢٧٩٠  

  ٢٤٩٧  ٢٤٩٦   ٢٤٩٥  .أحمد محمد بابكر يعل –االستقبال  
  ٢٧٥٤  .حبيش يعل يعل –االستقبال   

٢٧٥٩  
٢٧٥٦  ٢٧٥٥  

  ٢٧٠٣  .يمروان المحاسن –االستقبال   
٢٧٠٦  

٢٧٠٥  ٢٧٠٤  

  ٢٦٩٨  .محمد سليم العوا –االستقبال   
٢٧٠١   

٢٦٩٩  
٢٧٠٢  

٢٧٠٠  

 ٢٧٩٣  .محمد شفيع الدين السيد –ل االستقبا   
٢٧٩٦  

٢٧٩٥  ٢٧٩٤  

  ٢٧٩٧  .محمد عبد الفتاح القصاص –االستقبال   
٢٨٠٠  

٢٧٩٩  ٢٧٩٨  

  ٢٦٤٩  ٢٦٤٨   ٢٦٤٧   .محمد فتوح أحمد –االستقبال  



 

  

٢١٣  
 

٢٦٥١  
  ٢٦٥٢  .محمود الربيعى –االستقبال   

٢٦٥٥  
٢٦٥٤  ٢٦٥٣  

  ٢٧٥٩  ٢٧٥٨   ٢٧٥٧  .محمود كامل الناقة –االستقبال  
 ٢٦١٢  .ألشاعرةا      
 ٢٥١٥  .أشعار مجمعية   

٢٥٦٦   
٢٥١٦  
٢٥٨٢  

٢٥١٧  
٢٦٥٠  

  ٢٥٨٩  .اللغة العربية –األطفال      
 ٢٨٦١   ٢٦٣٠  .اإلعراب    
 ٢٧١٦  .عربياإلعالم ال   

٢٧٣٣ 
٢٧٤٢  

٢٧٢١  
٢٧٣٦  

٢٧٢٢  
٢٧٤٠  

 ٢٧٤٢  .لغويتأهيل  –عربي اإلعالم ال      
 ٢٧٢٢  .كوادر إعالمية –عربي اإلعالم ال      
 ٢٧١٥  .إعداد –يون اإلعالم      
  ٢٧١٥  .لغويتأهيل  –اإلعالميون      
 ٢٧٢١   ٢٧١٦  .اإلعالن    
  ٢٨٣٩  .المملكة العربية السعودية –اإلعالن      
  ٢٨٤١   ٢٦٣٤  .الثقافياألمن    
 نترنتاإل.  

  نظرا
  .شبكة المعلومات الدولية    

      

  ٢٧٣٧  .مرين يبن –األندلس      



 

  

٢١٤  
 

  ٢٧٣٧  .تاريخ –األندلس      
 باءحرف ال:        
  ٢٨٢٧  .خالقياتأ –العلمي البحث      
  ٢٨٢٧  .يخالقأميثاق  –العلمي البحث      
 ٢٦٣٧  .لألمم المتحدة يالبرنامج اإلنمائ      
 تاءحرف ال:        
  ٢٥٠٠  ٢٤٩٩   ٢٤٩٨  .أحمد شفيق بلبع –التأبين  
  ٢٥٥١  .أحمد مدحت إسالم –التأبين   

٢٥٥٤  
٢٥٥٣  ٢٥٥٢  

  ٢٦٠٠  .ىفأحمد مستجير مصط –التأبين   
٢٦٠٣  

٢٦٠٢  ٢٦٠١  

  ٢٥٧٩  .أحمد هيكل –التأبين   
٢٥٨٣  

٢٥٨١  ٢٥٨٠  

  ٢٦٨٩  .السيد يأمين عل –التأبين   
٢٦٩٢  

٢٦٩١  ٢٦٩٠  

  ٢٦٩٣  .شاكر الفحام –التأبين   
٢٦٩٦   

٢٦٩٤  
٢٦٩٧  

٢٦٩٥  

  ٢٥٠٥  .ضيف يشوق –التأبين   
٢٥٠٨   
٢٥١٢   
٢٥١٥   
٢٥١٨   

٢٥٠٦  
٢٥٠٩  
٢٥١٣  
٢٥١٦  
٢٥١٩  

٢٥٠٧  
٢٥١١  
٢٥١٤  
٢٥١٧  
٢٥٢٠  

  ٢٥٠٣  ٢٥٠٢   ٢٥٠١  .عبد الرازق عبد الفتاح –التأبين  



 

  

٢١٥  
 

٢٥٠٤  
  ٢٧٤٣  .الراجحى يعبده عل –التأبين   

٢٧٤٨   
٢٧٤٦  
٢٧٤٩  

٢٧٤٧  

  ٢٦٥٦  .يكمال محمد الدسوق –التأبين   
٢٦٥٩   

٢٦٥٨  ٢٦٥٧  

  ٢٥٩٥  .يمحمد إبراهيم الفيوم -التأبين   
٢٥٩٨   

٢٥٩٦  
٢٥٩٩  

٢٥٩٧  

  ٢٧٤٣  .مدمحمد نايل أح –التأبين   
٢٧٤٨  

٢٧٤٥  ٢٧٤٤  

  ٢٦٠٤  .محمد يوسف حسن –التأبين   
٢٦٠٧  

٢٦٠٦  ٢٦٠٥  

  ٢٧٥٠  .محمد يوسف نجم –التأبين   
٢٧٥٣  

٢٧٥٢  ٢٧٥١  

 التأثيل اللغوي.  
  التأصيل اللغوي: انظر

      

  ٢٥٧٥  .اللغويالتأصيل   
٢٧٨٥   

٢٥٧٦  
٢٨٠٩  

٢٥٨٤  

  ٢٧٧١  .اللغويالتخطيط      
 ٢٨٣٤  .معايير النص –عربي التراث ال      
 ٢٥٩٠  .التراكيب اللغوية   

٢٥٩٣   
٢٥٩١  
٢٨٥٩  

٢٥٩٢  
٢٨٦٠  

 ٢٨٤٤  .يالترتيب األبجد      
 ٢٨٤٤  .يالترتيب الهجائ      



 

  

٢١٦  
 

 ٢٥٦٩  .الترجمة      
  ٢٨٥٤  .اللغويالتعدد      
 ٢٤٨٣  .التعريب   

٢٦٣٣   
٢٦٧٧   
٢٧٨٦   
٢٧٧٧   
٢٨٤١   

٢٥٨٨  
٢٦٣٧  
٢٦٨١  
٢٦٨٧  
٢٨٠٩  
٢٨٥١  

٢٦٣٢  
٢٦٤٤  
٢٦٨٣  
٢٧٧٥  
٢٨٣٣  

 ٢٧٧٧  .مؤتمرات –ريب التع      
  ٢٦٧٦  .سياسة لغوية –التعليم      
  ٢٦٨٢  .ستقرائيةالطريقة اال –التعليم      
  ٢٦٨٢  .الطريقة القياسية –التعليم      
  ٢٨٥٥  .لغات أجنبية –التعليم      
 المملكة العربية  لغات أجنبية التعليم

   .السعودية
٢٦٧٨      

  ٢٦٧٠  .لغات كونية –التعليم      
  ٢٥٧٤  .غة عربيةل –التعليم   

٢٦٧٩   
٢٦٨٢   
٢٨١٥  

٢٦٦٩  
٢٦٨٠  
٢٦٨٤  

٢٦٧٦  
٢٦٨١  
٢٦٨٧  

  لغة  –المرحلة االبتدائية  –التعليم
  .عربية

٢٨٥٥      

  ٢٦٨٥  .مصر –التعليم      



 

  

٢١٧  
 

  ٢٦٧٨  .المملكة العربية السعودية –التعليم      
  ٢٨٣٥  .نظريات –التعليم      
 ٢٦٨٨  .لغة عربية – يالتعليم الثانو      
 ٢٨٥٧  .جامعة الكويت – يمعالتعليم الجا      
 ٢٦٨١   ٢٦٧٧  .لغة عربية – يالتعليم الجامع    
 ٢٦٨٦  .مصر – يالتعليم الجامع      
 مقررات دراسية  – يالتعليم الجامع– 

  .نصوص شعرية
٢٦٧٥      

 ٢٧٨٠  .لغة عربية – يالتعليم قبل الجامع      
 ٢٥٧٨  .التغريب      
  ٢٧٤٠  .لغويأداء  –التلفزات الفضائية      
 ٢٨٢٩  .أدوات االستفهام –غيم التن      
 ٢٦٣٧  .التنمية البشرية      
 ٢٨٤٨  .التنوين      
 ثاءحرف ال:        
 ٢٦٤٣  .الثقافة الجزائرية      
 ٢٤٨٩  ٢٤٨٨   ٢٤٨٥  .الثقافة العربية  
  ٢٦٤٣  .الجزائر –الثقافة العربية      
 ٢٧٧٠  .الثقافة اللغوية      
 ٢٥١٠  .الثقافة المغربية      
 ٢٤٨٥  .الثقافة والعولمة      
 ٢٦٢٨  .الثقافة واللغة   

٢٧٧٣  
٢٦٤٦  ٢٦٣٠  



 

  

٢١٨  
 

 ٢٦٣٦  .الثقافة واللغة العربية      
 جيمحرف ال:        
  ٢٥٣٢  .استقالل –الجامعات      
  ٢٦٧٤  .مقررات –الجامعات المصرية      
 ٢٨٥٧  .جامعة الكويت      
 ٢٥٣٥  .الجمعيات األهلية      
  ٢٧٧٢  .اللغة –الجمعيات األهلية      
  ٢٥٦٧  .لغة عربية –الجمعيات األهلية   

٢٧٧٥   
٢٧٧٢  
٢٧٧٦  

٢٧٧٤  
٢٧٨٤  

  لغة عربية  –الجمعيات األهلية– 
  .المغرب

٢٧٧٨      

 دالحرف ال:        
  ٢٧١٤  .لغة عربية –الدستور      
 ٢٧١٦  .الدعاية واإلعالن      
 ٢٨٤٠  .الدين والفن      
 ذالحرف ال:        
  ٢٧١٦  .اللغويالذوق      
 لراءحرف ا:        
  ٢٧٠١  .شفيق بلبعأحمد  –الرثاء      
  ٢٤٩٤  .أحمد مختار عمر –الرثاء      
  ٢٧٩١  ٢٧٣١   ٢٧٢٨  .أحمد مدحت إسالم –الرثاء  
  ٢٧٩٩  ٢٧٣٠   ٢٧٢٨  .ىفأحمد مستجير مصط –الرثاء  
  ٢٥٨٢  ٢٧٢٩   ٢٧٢٨  .أحمد هيكل –الرثاء  



 

  

٢١٩  
 

  ٢٧٠٥  .شاكر الفحام –الرثاء      
  ٢٧٥٨  .ضيف يشوق -الرثاء      
  ٢٧٥٦  .د الفتاحعبد الرزاق عب –الرثاء      
  ٢٤٩٧  .عبداهللا الطيب –الرثاء      
  ٢٤٩٢  .يالحديد يعل –الرثاء      
  ٢٧٦١   ٢٧٦٠  .يكمال محمد الدسوق –الرثاء    
  ٢٨٠٢  ٢٨٠١   ٢٧٩٥  .يمحمد إبراهيم الفيوم –الرثاء  
  ٢٦٥٤  .يمحمد حسن بلتاج –الرثاء      
  ٢٦٤٩  .يمحمد عماد فضل –الرثاء      
  ٢٨٠٣   ٢٨٠١  .حمدمحمد نايل أ –الرثاء    
 ٢٥٤٣  .الرحالة العرب      
  ٢٥٣٩  .)أدب(الرسائل      
  ٢٦١٠  .خوان الصفاإ –الرسائل      
  ٢٧٨٥   ٢٧٧٩  .)مصطلح( –الروشنة    
  ٢٥٤٣  .تاريخ –رومانيا      
  ٢٥٤٣  .العادات والتقاليد –رومانيا      
 سينحرف ال:        
  ٢٨٣٨  .الحوار –السرديات      
  ٢٦٦٨  .يالجماعاللغوي السلطان      
 ٢٦٨٢  .السليقة العربية      
  ٢٦٣٥  .اتجاهات –السياسة اللغوية      
  ٢٦٣٥  .تاريخ –السياسة اللغوية      
  ٢٦٣٥  .تجارب –السياسة اللغوية      



 

  

٢٢٠  
 

 ٢٧٧٥  .شبكة المعلومات الدولية      
 حرف الشين:        
  ٢٦٧٢  .تعليم –الشعر      
 ٢٦٠٩  ٢٥٤٠   ٢٥٣٨  .عربيالشعر ال  
 ٢٦٠٩  .دراكستا –عربي الشعر ال      
 ٢٦٧٥  .تحليل النص –عربي الشعر ال      
 ٢٥٣٨  .تطوير –عربي الشعر ال      
 ٢٦٢٣  .معاجم –عربي الشعر ال      
 ٢٨٦٢  .نقد –عربي الشعر ال      
 صادحرف ال:        
 ٢٧١٧  .الصحافة العربية      
 ٢٧٢١  .الصحف المصرية      
 ٢٦١٠  .الصداقة      
 طاءحرف ال:        
  ٢٥٢٧  .معاجم عربية –الطب      
 عينحرف ال:        
 ٢٧٣٤  .سياسة إعالمية –عربي العالم ال      
 ٢٥٦٧  .سياسة لغوية –عربي العالم ال   

٢٨٥١  
٢٨٣٣  ٢٧٣٤  

 ٢٨٥٧  ٢٨١٥   ٢٨١٤  .لغة عربية –عربي العالم ال  
 ٢٥٥٧  .علم األصوات      
 ٢٨٢٥  .علم القواعد االعتقادية      
 ٢٦٢٢  .علم اللساينات الحديث      



 

  

٢٢١  
 

 ٢٥٦٠  .قارنعلم اللغات الم      
 ٢٧٨١  .يعلم اللغة االجتماع      
 ٢٨٢٧  .العلم والتكنولوجيا      
  ٢٨٢٧  .أخالقيات –العلم والتكنولوجيا      
 ٢٤٨٣  .العوربة      
 ٢٤٨٣  .العولمة   

٢٤٨٩   
٢٦٢٩   
٢٨٥٨  

٢٤٨٥  
٢٥٣٨  
٢٦٣٤  

٢٤٨٨  
٢٦٢٨  
٢٦٤٦  

 ٢٤٨٥  .العولمة والثقافة      
 فاءحرف ال:        
  ٢٦٣٩  .اللغويالفكر      
 ٢٦٣٩  .لفكر واللغةا      
 ٢٨٤٠  .الفن والدين      
 قافحرف ال:        
  ٢٨٢٩  .أدوات االستفهام –القرآن الكريم      
  ٢٨٤٠   ٢٥٨٦  .استشهاد –القرآن الكريم    
  ٢٥٣٧  .ألفاظ –القرآن الكريم      
  ٢٥٦٩  .ترجمة –القرآن الكريم      
  ٢٨٢٥  .سورة البقرة –القرآن الكريم      
  ٢٥٣٧  .ة الفاتحةسور –القرآن الكريم      
  ٢٨٢٥  .القواعد االعتقادية –القران الكريم      
  ٢٥٧٠  .معاجم –القرآن الكريم      



 

  

٢٢٢  
 

  ٢٥٦٩  .يمعان –القرآن الكريم      
 ٢٦٨٨  .القراءة      
  ٢٦٢٤  .)نحو(القياس      
 كافحرف ال:        
 ٢٦٨٥  .يالكتاب المدرس      
  ٢٧٦٩  .أداء –الكالم      
 المحرف ال:        
 ٢٦٢٢  .لعرباللسانيون ا      
  ٢٨٥٥  .تعليم –اللغات األجنبية      
 ٢٥٦٠  .اللغات السامية      
 ٢٨٤٥   ٢٦٧٠  .اللغات الكونية    
  ٢٧٧٢  .الجمعيات األهلية –اللغة      
 ٢٧٢٧  .لغة اإلذاعة      
  المملكة العربية  –لغة اإلعالن

  .السعودية
٢٨٣٩      

  ٢٧٢٧   ٢٧٢٥  .اإلذاعة –اللغة العربية    
  ٢٧٣٩  .إصالح –اللغة العربية      
  ٢٥٨٩  .األطفال –اللغة العربية      
  ٢٨٦١  .اإلعراب –اللغة العربية      
  ٢٧٦٩   ٢٦٢٦  .اكتساب –اللغة العربية    
  ٢٥٧٥  .ألفاظ –اللغة العربية   

٢٥٩١   
٢٧٣٢   

٢٥٧٦  
٢٥٩٢  
٢٧٧٩  

٢٥٩٠  
٢٦٦٨  
٢٧٨٥  



 

  

٢٢٣  
 

٢٨٥٦  
  ٢٦٤٢   ٢٦٣١  .انتماء –اللغة العربية    
  ٢٨٢٣  .ياأندونيس –اللغة العربية      
  ٢٦٤٥  .انقراض –اللغة العربية      
  ٢٥٥٨  .األوزان –اللغة العربية      
  ٢٨٣٢  ٢٧٨٨   ٢٧٨١  .بحوث ودراسات –اللغة العربية  
  ٢٧٨٠  .برامج –اللغة العربية      
  ٢٥٢٧  .تاريخ –اللغة العربية   

٢٦٣٩  
٢٥٦٠  ٢٥٤١  

  ٢٦٧٢  .تجديد –اللغة العربية      
  ٢٥٦١  .تحديات –اللغة العربية   

٢٥٨٧   
٢٦٣٢   
٢٦٤٤   
٢٦٦٩   
٢٧٣٦   
٢٨٠٦   
٢٨١٣   
٢٨٣٠   
٢٨٤٥   
٢٨٤٩   
٢٨٥٨  

٢٥٧٧  
٢٦٢٦  
٢٦٣٤  
٢٦٤٦  
٢٧١٤  
٢٧٣٩  
٢٨٠٧  
٢٨١٤  
٢٨٤١  
٢٨٤٦  
٢٨٥١  

٢٥٧٨  
٢٦٢٩  
٢٦٤١  
٢٦٦٧  
٢٧٣٣  
٢٧٨٧  
٢٨١٠  
٢٨٢٤  
٢٨٤٣  
٢٨٤٧  
٢٨٥٣  

  ٢٨١١   ٢٥٧٧  .تخطيط –اللغة العربية    



 

  

٢٢٤  
 

  ٢٧٢٢  .تدريب –اللغة العربية      
 ٢٧٨٠  .تدريس –عربية اللغة ال      
  ٢٥٧٤  .تعليم –اللغة العربية   

٢٦٧٦   
٢٦٨٢   
٢٨٠٨   

٢٥٨٤  
٢٦٧٩  
٢٦٨٤  
٢٨١٥  

٢٦٦٩  
٢٦٨١  
٢٦٨٧  
٢٨٣٢  

  المرحلة  –تعليم  –اللغة العربية
  .بتدائيةاال

٢٨٥٥      

  ٢٦٨٨  .يالتعليم الثانو –اللغة العربية      
  ٢٦٨١  ٢٦٧٧   ٢٦٧٤  .يالتعليم الجامع –اللغة العربية  
 جامعة  – يالتعليم الجامع –لغة العربية ال

  .الكويت
٢٨٥٧      

  ٢٧٨٠  .يالتعليم قبل الجامع –اللغة العربية      
  ٢٨٣٢  .التعليم من بعد –اللغة العربية      
  ٢٦٣٦  .فيالتكامل المعر –اللغة العربية      
  ٢٨٥٤  .التنمية البشرية –اللغة العربية      
  ٢٨٠٦   .يالتواصل الرقم –اللغة العربية      
  ٢٥٧٨  .تيسير –اللغة العربية      
  ٢٥٦٧  .جمعيات أهلية –اللغة العربية   

٢٧٧٥   
٢٧٧٢  
٢٧٧٦  

٢٧٧٤  
٢٧٨٤  

  الجمعيات األهلية  –اللغة العربية– 
  .المغرب

٢٧٧٨      

 ٢٨١٢  .جمهوريات آسيا الوسطى–اللغة العربية      



 

  

٢٢٥  
 

  ٢٥٦١  .يالحاسب اآلل –اللغة العربية      
  ٢٧١٨  ٢٦٢٩   ٢٥٦١  .خصائص –اللغة العربية  
  ٢٧٦٩   ٢٦٨٢  .دراسات –اللغة العربية    
  ٢٦١١  .دراسات لغوية –اللغة العربية      
  ٢٧٢٢  .دورات –اللغة العربية      
  ٢٥٦٧  .سياسة لغوية –اللغة العربية   

٢٦٨٠   
٢٥٧٤  
٢٨١٥  

٢٦٣٥  
٢٨٥١  

  ٢٥٦١  .شبكة المعلومات الدولية –اللغة العربية      
  ٢٨٤٥  .دوليةشهادات  –اللغة العربية      
  ٢٧٨٥   ٢٧٧٩  .ظواهر لغوية –اللغة العربية    
  العالم اإلسالمى  –اللغة العربية– 

  .أندونيسيا
٢٨٢٣      

  ٢٨٥٧   ٢٨١٥  .عربيالعالم ال –اللغة العربية    
  ٢٨٠٨  .العالمية –اللغة العربية      
  ٢٦٢٥  .العامية –اللغة العربية   

٢٧١٩   
٢٧٣٦   
٢٨٣٧   

٢٦٢٩  
٢٧٢١  
٢٨٠٦  
٢٨٣٨  

٢٦٨٠  
٢٧٢٤  
٢٨٣١  
٢٨٥١  

  ٢٥٥٧  .علم األصوات –اللغة العربية      
  ٢٥٤١  .الفصحى –اللغة العربية   

٢٦٤٠   
٢٧١٩   
٢٧٣٤   

٢٦٢٥  
٢٦٧٩  
٢٧٢٤  
٢٧٣٦  

٢٦٢٩  
٢٦٨٠  
٢٧٣٢  
٢٧٤١  



 

  

٢٢٦  
 

٢٧٦٩   
٢٨٠٩   
٢٨٣١   
٢٨٥٠   

٢٧٨٣  
٢٨١٠  
٢٨٣٧  
٢٨٥١  

٢٨٠٦  
٢٨٣٠  
٢٨٣٨  

  ٢٦٤٥  .انقراض –الفصحى  –اللغة العربية      
 ٢٨٣٠  .الجزائر –الفصحى  –عربية اللغة ال      
  ٢٨٣٠  .مصر -الفصحى  –اللغة العربية      
  ٢٦٨٨  .القراءة –اللغة العربية      
  ٢٦٧٩  .القراءة والكتابة –اللغة العربية      
  ٢٨٢٤  ٢٧٧٣   ٢٦٢٢  .قضايا –اللغة العربية  
  ٢٥٧٧  .متغيرات عالمية –اللغة العربية      
  ٢٨٤٥  .مشاريع –اللغة العربية      
  ٢٥٧٨  .مشاكل وحلول –اللغة العربية   

٢٦٨٠   
٢٨٤٦   
٢٨٥٣   

٢٦٢٦  
٢٨٢٤  
٢٨٤٧  

٢٦٤١  
٢٨٤٣  
٢٨٤٩  

  ٢٥٤٥  .مصطلحات –اللغة العربية   
٢٧١٧   
٢٨٤٤  

٢٥٧٦  
٢٧٣٢  

٢٦٤٤  
٢٨٠٩  

  المشرق  –مصطلحات  –اللغة العربية
  .عربيال

٢٨٤٤      

  المغرب  –مصطلحات  –اللغة العربية
  .عربيال

٢٨٤٤      



 

  

٢٢٧  
 

 ٢٧٨٦  ٢٦٨٦   ٢٦٨٣  .مصطلحات علمية –عربية اللغة ال  
  ٢٤٨٧   ٢٤٨٦  .معاجم –اللغة العربية    
  ٢٦٢٧  .معاجم إليكترونية -اللغة العربية      
  ٢٧٣٢  ٢٥٧٥   ٢٥٣٢  .يمعان –اللغة العربية  
  ٢٦٧٤  .مقررات –اللغة العربية      
  ٢٦٧٤   ٢٥٨٤  .مناهج –اللغة العربية    
  ٢٨٢٦   ٢٧٧٨  .منظمات دولية –اللغة العربية    
  ٢٦٤١  .مؤتمرات –اللغة العربية      
  ٢٧٨٧  ٢٧٧١   ٢٧٧٠  .مؤسسات –اللغة العربية  
  ٢٦٣٤  .وسائل اإلعالم –اللغة العربية   

٢٧١٩   
٢٧٢٤   
٢٧٣٣   
٢٧٣٨   

٢٧١٦  
٢٧٢٢  
٢٧٢٥  
٢٧٣٥  
٢٧٤٠  

٢٧١٧  
٢٧٢٣  
٢٧٢٧  
٢٧٣٦  
٢٨٣١  

  ٢٧٢٥  .التلفاز –وسائل اإلعالم  –اللغة العربية      
 وسائل اإلعالم  –عربية اللغة ال– 

  .الفضائيات التليفزيونية
٢٧٣٥      

  ٢٨٤٢   ٢٧٢٦  وسائل اإلعالم المقروء –اللغة العربية    
  وسائل التواصل  –اللغة العربية

  .االجتماعى
٢٨٣٢      

 ٢٧١٦  .اللغة العربية واإلعالم   
٢٧٢٠   
٢٧٢٤   

٢٧١٧  
٢٧٢١  
٢٧٢٥  

٢٧١٩  
٢٧٢٣  
٢٧٢٦  



 

  

٢٢٨  
 

٢٧٣٢   
٢٧٣٥   
٢٧٣٩   
٢٧٤٢   
٢٨٤٢   

٢٧٣٣  
٢٧٣٦  
٢٧٤٠  
٢٧٨٤  
٢٨٥١  

٢٧٣٤  
٢٧٣٨  
٢٧٤١  
٢٨٣١  

 ٢٧١٨  .عربياللغة العربية واإلعالم ال      
 ٢٦٣٦  .اللغة العربية والثقافة      
 ٢٧١٤  .اللغة العربية والدستور      
 ٢٦٤٥  .اللغة العربية والقرآن      
 ٢٧١٨  ٢٦٤٢   ٢٦٣١  .اللغة العربية والهوية  
 ٢٧٣٥  .لغة الفضائيات      
 ٢٦٣٨  .سيةاللغة الكون      
 ٢٦٣٨  .اللغة النوبية      
 ٢٦٣٠   ٢٧٨٨  .اللغة واألدب    
 ٢٦٢٨  .اللغة والثقافة   

٢٧٧٣  
٢٦٤٦  ٢٦٣٠  

 ٢٦٣٩  .اللغة والفكر      
 ٢٧٨٣   ٢٧٨١  .اللغة والمجتمع    
 ٢٨١٤  ٢٧٤١   ٢٦٤٠  .اللغة والهوية  
 ٢٦٢٢   ٢٥٥٩  .اللغويين العرب    
 ميمحرف ال:        
 ٢٥٣٧  .يالمثان      
 ٢٦٦٨   ٢٥٧٣  .للغوية العربيةالمجامع ا    



 

  

٢٢٩  
 

  ٢٥٧٣  .أداء –المجامع اللغوية العربية      
  ٢٥٣٥  .استقالل –المحامع اللغوية العربية      
  ٢٥٧٢  .سهاماتا –المجامع اللغوية العربية      
  ٢٧٧٦  ٢٥٧٣   ٢٥٧٢  .أهداف –المجامع اللغوية العربية  
  ٢٨٥٧  ٢٥٨٤   ٢٥٧٤  .تحديات –المجامع اللغوية العربية  
  ٢٥٧٣  .تطوير –المجامع اللغوية العربية      
  ٢٧٧٦  .قرارات –المجامع اللغوية العربية      
  ٢٥٨٥  .نقد –المجامع اللغوية العربية      
 ٢٧٨١  .المجتمع واللغة      
  ٢٥٧٠  .إيران –مجمع البحوث اإلسالمية      
 ٢٥٨٨  .مجمع اللغة العربية      
  ٢٥٢١  .أخبار –مجمع اللغة العربية   

٢٧٠٨   
٢٨١٦   

٢٦٠٨  
٢٧٦٣  
٢٨٦٣  

٢٦٦١  
٢٨٠٤  

  ٢٥٩٤  .توصيات –مجمع اللغة العربية   
٢٧٦٢   

٢٦٦٠  
٢٨١٧  

٢٧٠٧  

  ٢٨١٧   ٢٧٠٧  .قرارات –مجمع اللغة العربية    
  قوانين  –مجمع اللغة العربية

  .وتشريعات
٢٦٢٠      

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٢.  

٢٥٢٢   
٢٥٢٥  

٢٥٢٤  ٢٥٢٣  

  ؤتمر الدورة م –مجمع اللغة العربية
٧٣.  

٢٥٦٢   
٢٥٦٥   

٢٥٦٣  
٢٥٩٤  

٢٥٦٤  



 

  

٢٣٠  
 

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٤.  

٢٦١٥   
٢٦١٨   
٢٦٦٠  

٢٦١٦  
٢٦١٩  

٢٦١٧  
٢٦٢١  

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٥.  

٢٦٦٢   
٢٦٦٥   

٢٦٦٣  
٢٦٦٦  

٢٦٦٤  
٢٧٠٧  

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٦.  

٢٧٠٩   
٢٧١٢   

٢٧١٠  
٢٧١٣  

٢٧١١  
٢٧٦٢  

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٧.  

٢٧٦٤   
٢٧٦٧   

٢٧٦٥  
٢٧٦٨  

٢٧٦٦  
٢٨٠٥  

  مؤتمر الدورة  –مجمع اللغة العربية
٧٨.  

٢٨١٨   
٢٨٢١   

٢٨١٩  
٢٨٢٢  

٢٨٢٠  

 مؤتمر الدورة  – مجمع اللغة العربية
٧٩.  

٢٨١٧      

  ٢٥٦٨  .وسائل اإلعالم –مجمع اللغة العربية      
  ٢٥٨٩   ٢٥٦٨  .ائف ومهاموظ –مجمع اللغة العربية    



 

  

٢٣١  
 

  ٢٤٩٠  .تراجم –المجمعيون   
٢٤٩٣ 
٢٤٩٥  
٢٤٩٩   
٢٥٠٢   
٢٥٠٥   
٢٥٠٨   
٢٥١٢   
٢٥١٨   
٢٥٥١   
٢٥٥٤   
٢٥٨١   
٢٥٩٦   
٢٥٩٩   
٢٦٠٢   
٢٦٠٦   
٢٦٤٨   
٢٦٥٢   
٢٦٥٥   
٢٦٥٨   
٢٦٩٠   
٢٦٩٣   
٢٦٩٦   

٢٤٩١  
٢٤٩٤  
٢٥٠٠  
٢٥٠٣  
٢٥٠٦  
٢٥٠٩  
٢٥١٣  
٢٥١٩  
٢٥٥٢  
٢٥٧٩  
٢٥٨٣  
٢٥٩٧  
٢٦٠٠  
٢٦٠٣  
٢٦٠٧  
٢٦٤٩  
٢٦٥٣  
٢٦٥٦  
٢٦٥٩  
٢٦٩١  
٢٦٩٤  
٢٦٩٧  
٢٧٠٠  

٢٤٩٢  
٢٤٩٦  
٢٤٩٨  
٢٥٠١  
٢٥٠٤  
٢٥٠٧  
٢٥١١  
٢٥١٤  
٢٥٢٠  
٢٥٥٣  
٢٥٨٠  
٢٥٩٥  
٢٥٩٨  
٢٦٠١  
٢٦٠٤  
٢٦٤٧  
٢٦٥١  
٢٦٥٤  
٢٦٥٧  
٢٦٨٩  
٢٦٩٢  
٢٦٩٥  
٢٦٩٨  



 

  

٢٣٢  
 

٢٦٩٩   
٢٧٥٣ 
٢٧٥٤ 
٢٧٥٥  
٢٧٥٦ 
٢٧٥٧ 
٢٧٥٨  
٢٧٥٩ 
٢٧٦١   
٢٧٩٠   
٢٧٩٣   
٢٧٩٦   
٢٧٩٩   
٢٨٠٣  

٢٧٠١  
٢٧٠٤  
٢٧٠٦  
٢٧٣٠  
٢٧٤٣  
٢٧٤٥  
٢٧٤٨  
٢٧٥٠  
٢٧٥٢  
٢٧٩١  
٢٧٩٤  
٢٧٩٧  
٢٨٠٠  

٢٧٠٢   
٢٧٠٥   
٢٧٢٩ 
٢٧٣١  
٢٧٤٤   
٢٧٤٧ 
٢٧٤٩  
٢٧٥١   
٢٧٨٩  
٢٧٩٢  
٢٧٩٥  
٢٧٩٨  
٢٨٠٢  

 ٢٦١٤  .المراصد اللغوية      
 ٢٧٧٦  .مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث      
  مركز عبد المحسن سعود البابطين

  .الخيرى للتراث والثقافة
٢٧٧٦      

  ٢٨٥٦  .ضبط –المصطلحات      
  ٢٨٢٨  .فقه –المصطلحات      
 ٢٨٢٨  .المصطلحات التقنية      
 ٢٨٢٨  ٢٦٨٣   ٢٦١٤  .المصطلحات العلمية  
  ٢٥٢٩  .تاريخ –المعاجم      



 

  

٢٣٣  
 

 ٢٥٢٩  .المعاجم اإلنجليزية      
 ٢٥٥٠  .المعاجم التركية      
 ٢٤٨٤  .المعاجم العربية   

٢٥٢٦   
٢٥٣٠   
٢٥٣٤   
٢٥٤٤   
٢٥٤٨   
٢٥٧٠   
٢٦١٣   
٢٦٢٧   

٢٤٨٦  
٢٥٢٧  
٢٥٣١  
٢٥٣٦  
٢٥٤٥  
٢٥٤٩  
٢٥٧١  
٢٦١٤  
٢٦٣٨  

٢٤٨٧  
٢٥٢٨  
٢٥٣٣  
٢٥٤٢  
٢٥٤٧  
٢٥٥٦  
٢٥٨٤  
٢٦٢٣  
٢٤٨٤  

  ٢٥٣٦  .تاريخ –المعاجم العربية      
  ٢٥٤٢  .تأليف –المعاجم العربية      
  ٢٥٤٢  .الشواهد –المعاجم العربية      
  ٢٥٢٧  .الطب –المعاجم العربية      
  ٢٦٢٣  .نماذج تطبيقية –المعاجم العربية      
 ٢٤٨٧   ٢٤٨٦  .اجم اللغويةالمع    
 ٢٦١٢  .المعتزلة      
 ٢٥٤٢  .شواهد – يالمعجم التاريخ      

 عربي ال يالمعجم التاريخ

  :نظرا 
  للغة العربية يالمعجم التاريخ

      

 ٢٥٣٢  ٢٥٣١   ٢٥٢٦  .المعجم التاريخى للغة العربية  



 

  

٢٣٤  
 

٢٥٣٣   
٢٥٤٢   
٢٥٤٧   
٢٥٧٠   
٢٦١٣   

٢٥٣٤  
٢٥٤٤  
٢٥٤٨  
٢٥٧١  
٢٦٢٧  

٢٥٤٠  
٢٥٤٥  
٢٥٤٩  
٢٥٨٤  

 للغة العربية  يالمعجم التاريخ– 
  .جراءات منهجيةإ

٢٦١٣      

 للغة العربية  يالمعجم التاريخ– 
  .اقتراحات

٢٥٣١   
٢٥٣٤   

٢٥٣٢  
٢٥٤٧  

٢٥٣٣  
٢٥٤٨  

 مدونة  –للغة العربية  يالمعجم التاريخ
  .حاسوبية

٢٥٨٤      

 نماذج  –للغة العربية  يالمعجم التاريخ
  .مختارة

٢٥٧١      

 ٢٥٥٦  .ياألساس عربيالمعجم ال      
  ٢٥٣٦  .العلميالمعجم      
 ٢٥٤٤  .المعجم الكبير      
 ٢٤٨٧   ٢٤٨٦  .المعجم الوسيط    
  ٢٦٨٤   ٢٦٨٢  .إعداد –المعلمون    
  ٢٥٣٢  .لغة –المعنى      
 ٢٥٨٨  .مكتب تنسيق التعريب بالرباط      
  ٢٨٢٦   ٢٧٧٨  .لغة عربية –المنظمات الدولية    
 ة المنظمات العربية للتربية والثقاف

  .والعلوم
٢٥٥٦      



 

  

٢٣٥  
 

 ٢٧٧٦  .مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية      
 ٢٧٧٦  .مؤسسة عبد العزيز البابطين      
 ٢٧٧٦  .مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم      
 نونحرف ال:        
 ٢٨٥٢  .النحاة العرب      
  ٢٦٧٣  .البصرة –النحاة العرب      
  ٢٦٧٣  .الكوفة –النحاة العرب      
 ٢٥٨٦  .عربيالنحو ال   

٢٦٣٠   
٢٧٨٢   
٢٨٦١  

٢٦١١  
٢٦٧١  
٢٨٥٠  

٢٦١٢  
٢٦٧٣  
٢٨٥٢  

 ٢٧٨٢  .أمن اللبس –عربي النحو ال      
 ٢٦٧١  .تعليم –عربي النحو ال      
 ٢٨٤٨  .تنوين الفتح –عربي النحو ال      
 ٢٨٥٠  ٢٦٦٧   ٢٦٣٠  .تيسير –عربي النحو ال  
 ٢٦٧١  .الشرط –عربي النحو ال      
 ٢٧٨٢  .طلب الخفة –عربي النحو ال      
 ٢٥٨٦  .القرب والبعد –عربي ال النحو      
 ٢٦٢٤  .القياس –عربي النحو ال      
 ٢٦١٢  .مذاهب المتكلمين –عربي النحو ال      
 ٢٦١٢  .مسائل خالفية –عربي النحو ال      
 ٢٦١١  .المطاوعة –عربي النحو ال      
 ٢٥٢٨  .معاجم –عربي النحو ال      



 

  

٢٣٦  
 

  
  
  
  

 ٢٦٧١  .مقترحات –عربي النحو ال      
 ٢٨٥٢  .ين التطبيقالميدا –عربي النحو ال      
 ٢٨٥٢  .العلميالميدان  –عربي النحو ال      
 ٢٦١١  .نظرية الحالة –عربي النحو ال      
 ٢٧٨٢  .النحو والصرف      
  ٢٥٢٨  .معاجم –النحو والصرف      
  ٢٧٢٣   .لغة –النشء      
 ٢٦٧٥  .تحليل – يالنص الشعر      
 ٢٨٣٥  .النظرية السلوكية إلى المحتوى      
 ٢٨٣٥  .المحتوى النظرية اللغوية إلى      
 هاءحرف ال:        
 ٢٨١٤  ٢٧٤١   ٢٦٤٠  .الهوية واللغة  
 ٢٧١٨  ٢٦٤٢   ٢٦٣١  .الهوية واللغة العربية  
 واوحرف ال:        
 ٢٨٣٢  .يوسائل التواصل االجتماع      



 

  

٢٣٧  
 

  
  

  
  
  

  
  

  الكشافات الفرعية
  األعالم كشاف -١
  امعية الشخصيات كشاف -٢
  امعية األشعار كشاف -٣



 

  

٢٣٨  
 



 

  

٢٣٩  
 

  
  
  
  
  
  
  

  شافك
  األعالم 



 

  

٢٤٠  
 



 

  

٢٤١  
 

  كشاف األعالم
  

 لفحرف األ:    
 ـه٤٩٩( الوحش يأبو محمد عبداهللا بن أب ،يابن بر  - 

  ).م١١٨٧ –م ١١٠٥=  ـه٥٨٢
٢٥٥٩  

 ٢٧٣٧  .)م ١٣٧٩ - هـ٧٨١ت (  يابن مرزوق التلمسان  
  ٢٦٠٩  .)م١١٨٨ –م ١٠٩٥=  ـه٥٨٤- ـه٤٨٨( أسامة بن منقذ  
 ٢٥٣٠  .يأمين الخول  
 ٢٨٦١  .جوناثان ،أوينز  
 باءحرف ال:    
 ٢٨٣٤  .يروبرت د ،بوجراند  
 ٢٦٣٨  .جوهن لويس ،بوركهارت  
 ٢٥٤٣  .يبولوس الحلب  
 تاءحرف ال:    
 ٢٦١١  .نعوم ،يتشومسك  
 حاءحرف ال:    
 ٢٨٣٤  .يحازم القرطاجن  
 خاءحرف ال:    
 أبو  ،الخليل أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى ،الخليل بن أحمد

  .)ـه١٧٠ -ـه١٠٠(عبد الرحمن 
٢٤٨٤  
٢٦٧٣  

 راءحرف ال:    
 ٢٦٧٣  .)م ٨٠٣ - ـه١٨٧ت (أبو جعفر بن الحسن  ،يلرؤاسا  
 ٢٨٦٢  .رؤبة بن العجاج  
 زايحرف ال:    
 أبو  ،جار اهللا ،محمود بن عمر بن محمد بن عمر ،يالزمخشر

  .)هـ ٥٣٨ -ـ ه ٤٦٧(القاسم 
٢٥٣٠  



 

  

٢٤٢  
 

  

 سينحرف ال:    
 ـه ٦٢٦ -  ـه ٥٥٥(بكر  ييوسف بن أب ،يالسكاك  = (

  .)م ١٢٢٩ –م ١١٦٠(
٢٥٥٧  

 ٢٦١٣  .يسلطان بن محمد القاسم  
 شينحرف ال:    
 ٢٥١٠  .ضيف يشوق  
 طاءحرف ال:    
 ٢٨٤٠  .طه حسين  
 عينحرف ال:    
 ٢٧٧٦  .عبد العزيز سعود البابطين  
  ٢٦٤٣  .)م ١٩٨١ –م ١٨٩٠( عبد القادر نور الدين  
 فاءحرف ال:    
 ٢٥٣١  .أوجست ،فيشر  

٢٥٤٤  
 كافحرف ال:    
 ٢٥٥٠  ).م١١٠٢ –م ١٠٠٥(محمود بن حسين  ،يلكاشغرا  
 أبو الحسن على بن حمزة بن عبداهللا  ،يالكسائ 

  .)م ٨٠٥ –م ٧٣٧=  ـه١٨٩ -  ـه١١٩(
  

٢٦٧٣  
 ميمحرف ال:    
 ٢٥٤٦  .لويس ،ماسينيون  
 ٢٨٣٦  .عبد الرازق ىفمصط  
 ٢٥٣٩  .يالبوعبدل يالمهد  
 نونحرف ال:    
 ٢٨٤٠  .محفوظ نجيب  
 ياءحرف ال:    
 ٢٨٣٨  .يحق يىيح  



 

  

٢٤٣  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  كشاف
  الشخصيات

  امعية 



 

  

٢٤٤  
 



 

  

٢٤٥  
 

  مجمعيةالشخصيات ال
  

 لفحرف األ:    
 أحمد شفيق بلبع: 

  :التأبين
  
  

 ٢٤٩٩  .يكلمة األستاذ الدكتور محمد الجواد  
 ٢٥٠٠  .كلمة األسرة لألستاذ الدكتور أشرف بلبع  
 ٢٧٠١  .الدكتور محمد سليم العوا األستاذ :ما قاله فيه خلفه  
 أحمد فؤاد باشا: 

  :االستقبال
  

 ٢٤٩٣  .محمد يكلمة األستاذ الدكتور عبد الحافظ حلم  
 ٢٤٩٤  .كلمة األستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا  
 أحمد مختار عمر: 

 األستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا :ما قاله فيه خلفه.  
  

٢٤٩٤  
 أحمد مدحت إسالم: 

  محمد يالدكتور عبد الحافظ حلمكلمة األستاذ.  
  

٢٥٥٢  
 ٢٥٥٣  .عمارة ىفكلمة األسرة لألستاذ الدكتور مصط  
 األستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد  :ما قاله فيه خلفه

  .يراض
٢٧٩١  

 أحمد مستجير مصطفى 

  :التأبين
  

 ٢٦٠١  .كلمة األستاذ فاروق شوشة  
 ٢٦٠٢  .ىفكلمة األسرة لألستاذة مروة مستجير مصط  



 

  

٢٤٦  
 

 األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح  :اله فيه خلفهما ق
  .القصاص

٢٧٩٩  

 أحمد هيكل: 

  :التأبين
  

 ٢٥٨٠  .كلمة األستاذ فاروق شوشة  
 ٢٥٨١  .يمك يكلمة األستاذ الدكتور محمود عل  
 ٢٥٨٢  .يمك يقصيدة األستاذ الدكتور محمود عل  
 ٢٥٨٣  .كلمة األسرة لألستاذة عزة هيكل  
 السيد يأمين عل:    
 ٢٦٩٠  .ة األستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيفكلم  
 ٢٦٩١  .السيد يكلمة األسرة لألستاذ أشرف أمين عل  
 تاءحرف ال:    
 تمام حسان: 

  :االستقبال
  

 ٢٤٩١   .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
 ٢٤٩٢  .كلمة األستاذ الدكتور تمام حسان  
 شينحرف ال:    
 شاكر الفحام: 

  :التأبين
  

 ٢٦٩٤  .ة األستاذ الدكتور كمال محمد بشركلم  
 ٢٦٩٥  .كلمة األستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط  
 ٢٦٩٦  .كلمة األسرة للسيدة قرينة الفقيد  
 ٢٧٠٥  .ياألستاذ الدكتور مروان المحاسن :ما قاله فيه خلفه  



 

  

٢٤٧  
 

 ضيف يشوق: 

  :التأبين
  

 ٢٥٠٦  .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
 ٢٥٠٧  .لدكتور شاكر الفحامكلمة األستاذ ا  
 ٢٥٠٨  .كلمة األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة  
 ٢٥٠٩  .كلمة األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح  
 ٢٥١٠  .يالتاز يكلمة األستاذ الدكتور عبد الهاد  
 ٢٥١١  .يرجب المدن يكلمة األستاذ الدكتور عل  
 ٢٥١٢  .كلمة األستاذ الدكتور يوسف عز الدين  
 ٢٥١٣  .األستاذ الدكتور أحمد بن محمد الضبيب كلمة  
 ٢٥١٤  .كلمة األستاذ الدكتور أحمد شفيق الخطيب  
 ٢٥١٥  .يمك يقصيدة األستاذ الدكتور محمود عل  
 ٢٥١٦  .ىفكلمة األستاذ خالد محمد مصط  
 ٢٥١٧  .قصيدة األستاذ صادق عبداهللا أبو سليمان  
 ٢٥١٨  .يكلمة األستاذ الدكتور سعد الهجرس  
 ٢٥١٩  .ضيف ية األسرة لألستاذ عاصم شوقكلم  
 ٢٧٥٨  .ما قاله فيه خلفه األستاذ الدكتور محمود كامل الناقة  
 عينحرف ال:    
 يعبد الحكيم محمد راض: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٩٠  .كلمة األستاذ الدكتور محمد حسن عبد العزيز  
 يكلمة األستاذ الدكتور عبد الحكيم محمد راض. 

  
٢٧٩١  



 

  

٢٤٨  
 

 إبراهيم بد الفتاحعبد الرازق ع: 

  :التأبين
  

 ٢٥٠٢  .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
 ٢٥٠٣  .يكلمة األستاذ الدكتور محمد الجواد  
 ٢٥٠٤  .عبد الفتاح يكلمة األستاذ الدكتور محمود صدق  
 ٢٧٥٦  .حبيش يعل ياألستاذ الدكتور عل :ما قاله فيه خلفه  
 عبداهللا الطيب: 

 أحمد محمد  يذ الدكتور علاألستا :ما قاله فيه خلفه
  .بابكر

  
٢٤٩٧  

 يالراجح يعبده عل: 

  :التأبين
  

 ٢٧٤٦  .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
 ٢٧٤٧  .يكلمة األستاذ الدكتور هشام عبده الراجح  
 ٢٧٤٩  .يكلمة األستاذ الدكتور محمد الجواد  
 أحمد محمد بابكر يعل: 

  :االستقبال
  

  ٢٤٩٥  .الدين األسدكلمة األستاذ الدكتور ناصر  
 ٢٤٩٦  .يكلمة األستاذ الدكتور محمد الجواد  
 ٢٤٩٧  .أحمد محمد بابكر يكلمة األستاذ الدكتور عل  
 على الحديدى 

 األستاذ الدكتور تمام حسان :ما قاله فيه خلفه. 

  
  

  
٢٤٩٢  



 

  

٢٤٩  
 

 حبيش يعل يعل: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٥٥  .كلمة األستاذ الدكتور أحمد فؤاد باشا  
 ٢٧٥٦  .حبيش يعل يالدكتور عل كلمة األستاذ  
 كافحرف ال:    
 يكمال محمد دسوق: 

  :التأبين
  

 ٢٦٥٧  .يكلمة األستاذ الدكتورمحمد عبد الرحمن الشرنوب  
 ٢٦٥٨  .يكلمة األسرة لألستاذ أمير كمال محمد دسوق  
 ميمحرف ال:    
 يمروان المحاسن: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٠٤  .يكلمة األستاذ الدكتو محمد الجواد  
 ٢٧٠٥  .يكلمة األستاذ الدكتور مروان المحاسن  
 يمحمد إبراهيم الفيوم: 

  :التأبين
  

  ٢٥٩٦  .حسن محمود الشافعيكلمة األستاذ الدكتور  
  كلمة األسرة لألستاذ الدكتور إبراهيم محمد إبراهيم

  .يالفيوم
٢٥٩٧  

 ٢٥٩٨  .كلمة األستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم  
 ٢٥٩٩  .ماعيل خضيركلمة األستاذ الدكتور أحمد اس  
 ذ الدكتور محمد شفيع الدين األستا :ما قاله فيه خلفه

 .السيد
  

٢٧٩٥  



 

  

٢٥٠  
 

 يمحمد حسن بلتاج: 
 ياألستاذ الدكتور محمود الربيع :ما قاله فيه خلفه.  

  
٢٦٥٤  

 محمد سليم العوا: 
  :االستقبال

  

 ٢٦٩٩  .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
  ٢٧٠٠  .د الشافعيحسن محموكلمة األستاذ الدكتور  
 ٢٧٠١  .كلمة األستاذ الدكتور محمد سليم العوا  
 محمد شفيع الدين السيد: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٩٤  .يكلمة األستاذ الدكتور محمود الربيع  
 ٢٧٩٥  .كلمة األستاذ الدكتور محمد شفيع الدين السيد  
 محمد عبد الفتاح القصاص: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٩٨  .باشا كلمة األستاذ الدكتور أحمد فؤاد  
 ٢٧٩٩  .كلمة األستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص  
 يمحمد عماد فضل:  

  .األستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد :ما قاله فيه خلفه
  

٢٦٤٩  
 محمد فتوح أحمد: 

  :االستقبال
  

 ٢٦٤٨  .كلمة األستاذ الدكتور كمال محمد بشر  
 ٢٦٤٩  .كلمة األستاذ الدكتور محمد فتوح أحمد  
 ٢٦٥٠  .ة لألستاذ الدكتور محمد فتوح أحمدقصيد  
 محمد نايل أحمد: 

  :التأبين
  

  ٢٧٤٤  .حسن محمود الشافعيكلمة األستاذ الدكتور  



 

  

٢٥١  
 

 

 ٢٧٤٥  .كلمة األسرة لألستاذ الدكتور طه كريشه  
 محمد يوسف حسن: 

  :التأبين
  

 ٢٦٠٥  .محمد يكلمة األستاذ الدكتور عبد الحافظ حلم  
 ٢٦٠٦  .ى محمد يوسف محمدكلمة األسرة لألستاذة سلو  
 محمد يوسف نجم: 

  :التأبين
  

 ٢٧٥١  .كلمة األستاذ الدكتور أحمد شفيق الخطيب  
 ٢٧٥٢  .كلمة األستاذ الدكتور فاروق شوشة  
 يمحمود الربيع: 

  :االستقبال
  

 ٢٦٥٣  .كلمة األستاذ الدكتور فاروق شوشة  
 ٢٦٥٤  .يكلمة األستاذ الدكتور محمود الربيع  
 ناقةمحمود كامل ال: 

  :االستقبال
  

 ٢٧٥٧  .كلمة األستاذ الدكتور محمد حماسة عبد اللطيف  
 ٢٧٥٨  .كلمة األستاذ الدكتور محمود كامل الناقة  



 

  

٢٥٢  
 



 

  

٢٥٣  
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  كشاف
  األشعار امعية 



 

  

٢٥٤  
 



 

  

٢٥٥  
 

  مجمعيةالشعار كشاف األ
  

 مرتبة حسب الورود: 

  
 

  
  

    

    كشاف األشعار المجمعية) ٣(
  ٢٥١٥  .ضيف يرحيل شوقفي  
  ٢٥١٦  .نبض المجمعوداعا يا  
 ٢٥١٧  .ذمة اهللافي ضيف  يشوق  
 ٢٥٦٦  .مواطن الضاد  
  ٢٥٨٢  .ذكرى أحمد هيكلفي  



 

  

٢٥٦  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 مت حبمد اهللا وتوفيقه كشاف جملة جممع اللغة العربية املصري  

  
    

  
  

  


