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كانون االول )ديسمبر(  ٢٠١٩،  اإلصدار: 46

نشرة الموسوعة اإللكترونية العربية

تاجيـبيديا

في هذا اإلصدار

مركز التوثيق الملكي يكشف عن وثائق نادرة 
ألهمية اللغة العربية

اتفاق بين أبوغزاله وشركة التحول للتعاون في 
تعليم اللغة العربية وبرنامج الطالقة

مساهمة  حول  نقاش  العربية:  اللغة  يوم 
العربية  اللغة  ازدهار  في  االصطناعي  الذكاء 

مقر  في  وفعاليات  تعليمها،  طرق  وتجويد 
المتحدة األمم 

الركيزة  العربية هي  اللغة  العربية:  الجامعة 
العربية الهوية  في  األساسية 
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صفحة

مركز التوثيق الملكي يكشف عن وثائق 
نادرة ألهمية اللغة العربية

عن  الهاشمي  األردني  الملكي  التوثيق  مركز  كشف 
تأسيس  منذ  مبكر  لتاريخ  تعود  النادرة  الوثائق  بعض 
القرن  من  الثالثينيات  وحقبة  األردن  شرقي  إمارة 
العشرين، وذلك تزامنا مع االحتفال باليوم العالمي للغة 
العربية الذي صادف في الثامن عشر من كانون األول.

الهاشمي  األردني  الملكي  التوثيق  مركز  عام  مدير  وقال 
تعود  التي  األولى  الوثيقة  أن  مبيضين،  مهند  الدكتور 
لشهر كانون الثاني عام 1924 تشير إلى "صدور اإلرادة 
آنذاك،  المؤسس  هللا  عبد  األمير  سمو  لدن  من  المطاعة 

بتأسيس مجمع اللغة العربية )مجمع علمي في عمان عاصمة شرق األردن العربي (، وتم نشرها في مجلة المجمع العلمي 
العربي في دمشق، وانتخب رئيسا له الشيخ سعيد الكرمي وكيل الشؤون الشرعية وعدد من األعضاء، وأن المجمع سيعنى 

بإحياء اللغة العربية ونشر المدارس والمؤلفات وإلقاء المحاضرات وإنشاء دار كتب وإصدار مجلة شهرية".

رئيس  من  موجهة  وهي   1938/4/10 بتاريخ  صدرت  حيث  نادرة  تعتبر  الثانية  الوثيقة  أن  مبيضين،  وأضاف 
المؤسسات  اعتماد  بضرورة  المؤسس،  األمير  سمو  أوامر  إبالغ  ومفادها  الوزراء،  رئيس  إلى  العالي  الديوان 
من  الرسمية  الدوائر  تصادفه  لما  نظرا  الكاتبة،  اآللة  مصطلح  عن  عوضاً  "مرقمة"  مصطلح  الرسمية  والدوائر 
للبيان  المنافية  اإلضافات  تكرار  في  ورسائل  موظفين  من  بها  يلحق  وما  الكاتبة  اآللة  إلى  اإلشارة  أثناء  مشقة 
ألعمال  الدقيقة  ومتابعته  المصطلحات  بضبط  المؤسس،  األمير  تدخل  على  تدل  الوثيقة  أن  إلى  مشيرا  العربي، 

الدولة. دوائر  في  والبالغة  اإلنشاء 

الرأي المصدر: 
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أبوغزاله  طالل  مجموعة  وقعت 
إحدى   / المهني  للتدريب 
له  أبوغزا طالل  مؤسسات 
التحول  وشركة  العالمية، 
والخدمات  لالستشارات 
بين  للتعاون  تفاقية  ا لتعليمية  ا
الزمالة  دورات  لعقد  الجانبين 
وتقديم  العربية  للغة  ا لتعليم 
في  الطالقة  برنامج  خدمات 

العربية. للغة  ا

سعادة  أكد  لتوقيع  ا وخالل 
على  أبوغزاله  طالل  الدكتور 
وأهمية  العربية،  للغة  ا أهمية 
وتعليمها،  نشرها  في  التوسع 
له  "أبوغزا أن  إلى  مشيرا 
برنامج  تصميم  ارتأت  العالمية" 
العربية  للغة  ا في  الطالقة 
للغة  ا نشر  في  منها  ًما  إسها
وتعزيًزا  وثقافتها،  العربية 
توحيد  ولضمان   ، عالميًا لقيمتها 
للناطقين  للغوي  ا المستوى  قياس 
وفق  بغيرها  لناطقين  وا بالعربية 

محددة. معيارية  أسس 

م  لعا ا لمدير  ا رحبت  نبها  جا من 
بسمة  لدكتورة  ا لتحول  ا لشركة 
له،  بوغزا أ لدكتور  با لسليم  ا
قية  االتفا أهمية  وأكدت 
له  بوغزا أ "طالل  مع  كة  لشرا وا
مهنية  كمجموعة  لمية"،  لعا ا
همية  أ لى  إ مشيرة  لمية،  عا
د  أعدا دة  وزيا لعربية  ا للغة  ا
همية  وأ  ، تعلمها في  لراغبين  ا

واالختبارات  لدورات  ا مج  برا
للغة  ا تخدم  أن  نها  شأ من  لتي  ا
خاصة  لم،  لعا ا دول  جميع  في 
يدة  ومتزا مستمرة  لحاجة  ا ن  وأ

لعربية. ا للغة  ا لتعلم 

تقديم  على  قية  االتفا تنص 
لمهنية  ا لة  لزما ا برنامج 

لطالقة  ا برنامج  وخدمات 
وقياس  لعربية  ا للغة  ا لتعليم 
ر  وإصدا لمتعلمين،  ا مهارات 
وموثقة  معتمدة  مهنية  دات  شها
لدولية  ا يير  لمعا ا مؤسسة  لدى 
ومختومة  وموقعة   ، مريكا أ في 
لمية"  لعا ا له  بوغزا أ "طالل  من 

لتحول. ا وشركة 

اتفاق بين أبوغزاله وشركة التحول للتعاون في تعليم اللغة العربية وبرنامج الطالقة
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اللغة العربية هي أكثر لغات المجموعة السامية انتشارا، كما 
أنها واحدة من أكثر اللغات انتشارا في العالم حيث يتحدثها أكثر 
من 422 مليون نسمة. ويتوزع متحدثوها في المنطقة المعروفة 
باسم الوطن العربي، باإلضافة إلى العديد من المناطق األخرى 
وإرتيريا.  السنغال  ومالي  وتشاد  وتركيا  كاألحواز  المجاورة 
اليوم  يصادف  وهو  العربية  اللغة  بيوم  المتحدة  األمم  احتفت 
الجمعية  فيه  اتخذت  الذي  ديسمبر(   / األول  كانون   18 )في 
العامة قرارا يقضي بجعل اللغة العربية سادس اللغات الرسمية 
باألمم المتحدة، وهي العربية، الصينية، اإلنجليزية، الفرنسية، 

الروسية، واإلسبانية.

مصدرا  االصطناعي  الذكاء  يكون  كيف  اليونسكو  وناقشت 
المديرة  وقالت  العربية وصونها.  اللغة  لتعزيز  وأداة  للمعارف 
والثقافة  بالتربية  المعنية  األممية  المنظمة   - لليونسكو  العامة 
تداعيات  له  سيكون  االصطناعي  الذكاء  تطور  إن  والعلوم- 
الثقافي.  والتنوع  اللغوي  التعدد  مجال  في  ذلك  في  بما  عديدة، 
وأشارت أودري أزوالي إلى أن مثل هذا التحول يطرح تحديات 
كبيرة، وال سيما إذا أردنا تفادي اقتصار االنتفاع بالتكنولوجيات 
على  الحفاظ  أجل  ومن  اللغات.  من  محدود  عدد  على  الجديدة 
قالت  ثراءها،  اإلنسانية  على  يضفي  الذي  الثقافي  التنوع  هذا 
الذكاء  يكون  أن  على  الحرص  المهم  من  إنه  اليونسكو  مديرة 
االصطناعي تكنولوجيا شاملة للجميع بما في ذلك على المستوى 

اللغوي، لئال تضاف عوائق لغوية إلى العوائق التكنولوجية.

وألن الذكاء االصطناعي كان ينطوي على عدد من المخاطر 
المحدقة بتعدد اللغات تقول أزوالي إنه يحمل أيضا في طياته 
بين  الحوار  ييسر  أن  شأنه  فمن  والوعود  الفرص  من  العديد 
اآلنية.  الترجمة  وسائل  تطوير  من خالل  والثقافات  الشعوب 
بذلك  يشجع  وأن  عدة  لغات  تعلم  ييسر  أن  أيضا  شأنه  ومن 
ازدهار اللغة العربية من خالل تجويد التعليم وتكييفه. وعقدت 
اليونسكو بمناسبة هذا اليوم، من بين احتفاالت عديدة، اجتماع 
ماثلة  المسائل  هذه  جميع  إن  أزوالي  وتقول  مستدير.  مائدة 
تحفيز  إلى  الرامية  المناقشات  هذه  في  المشاركين  أذهان  في 
الحوار بين األوساط العلمية وعشاق اللغة العربية، لكي تردف 
تطوره.  دون  تحول  أن  من  بدال  اللغات،  تعدد  التكنولوجيا 
األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أشار في رسالته 
والمهنية  الشخصية  الصالت  إلى  العربية  اللغة  يوم  بمناسبة 
العربي،  "التأثير  فقال:  العربية  باللّغة  تربطه  التي  الوثيقة 

الجزيرة  وشبه  العربي  العالم  بين  المشترك  التاريخ  بفضل 
اإليبيرية، حاضٌر في البرتغال بأشكال عديدة. واللّغةُ البرتغالية 
لها عبارتها الخاصة لقول "إن شاء هللا"، وهي عبارة "أوشاال" 
موسيقى  وحتى  العربية.  العبارة  كثيرا  نُطقها  في  تُشبه  التي 
شبيهة  إيقاعات  طياتها  في  تحمل  وقالبا  قلبا  البُرتغالية  الفادو 

بألوان الغناء العربي.

منصب  في  عمله  سنوات  وخالل  أنه  العام  األمين  وأضاف 
أن  استطاع  الالجئين  لشؤون  السامي  المتحدة  األمم  مفوض 
يتذّوق "جمال العربية التي أُنزل بها القرآن، وال سيما ما جاء 
فَأَِجْرهُ  اْستََجاَرَك  اْلُمْشِرِكيَن  َن  مِّ أََحٌد  "َوإِْن  التوبة:  سورة  في 
َمأَْمنَهُ". إنّي أرى في هذه اآلية  أَْبلِْغهُ  ثُمَّ   ِ يَْسَمَع َكاَلَم هللاَّ َحتَّى 
تعبيرا مبّكرا عن مبدأ التّضامن الذي كّرسته اتفاقية الالجئين 
هذا  إقرار  منذ  المنصرمة  العقود  مدى  وعلى   ".1951 لعام 
اليوم، قال األمين العام إن استخدام اللغة العربية ما فتئ يثري 
ومداوالتنا  وتقاريرنا  "اجتماعاتنا  في  المتحدة  األمم  عمل 
اليومية. لذا، فإنّني أتوجه إليكم بأطيب التّمنيات وأنتم تحتفلون 

بثراء اللّغة العربية وبتنّوع األسرة البشرية. وشكرا."

وفي مقر األمم المتحدة الدائم بنيويورك، عقدت عدة فعاليات 
مسابقات  الفعاليات،  تلك  بين  ومن  العربية.  باللغة  احتفاء 
اللغة  تعلموا  طالب  من  مأثورة  قراءات  عربية،  وموسيقى 
العربية، فقرة راقصة بالتنورة، محاضرة قصيرة عن آلة العود 
الموسيقى  في  وأثرها  العربية  باللغة  وعالقتها  التاريخ  عبر 
ميسون  مع  كوميدية  فقرة  صعيدية،  راقصة  فقرة  العالمية، 
زايد، فقرة دبكة، قراءات شعرية ومأثورات لمن يرغب من 
اللغة العربية، باإلضافة إلى مسابقات  الجمهور وطالب تعلم 
هذا  العربية  اللغة  بيوم  االحتفال  شعار  أن  إلى  يشار  وهدايا. 
العام هو بيت شعر للشاعر العربي الكبير أحمد شوقي يقول: 

إن الذي مأل اللغاِت محاسنًا # جعل الجمال وسره في الضاد

يوم اللغة العربية: نقاش حول مساهمة الذكاء االصطناعي في ازدهار اللغة العربية وتجويد طرق 
تعليمها، وفعاليات في مقر األمم المتحدة
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أكدت الجامعة العربية، أن الحفاظ 
وتطويرها  العربية  اللغة  على 
مجاالً  يعد  نشرها  على  والعمل 
العربي  العمل  مجاالت  من  مهماً 

الجامعة. بها  تهتم  التي  المشترك 

للجامعة  العام  األمين  وأضاف 
االحتفال  بمناسبة  الغيط  أبو  احمد 
يوافق  الذي  العربية  اللغة  بيوم 
عام،  كل  من  األول  كانون   18
الركيزة  هي  العربية  اللغة  أن 
العربية،  الهوية  في  األساسية 
وعلم،  وثقافة  حضارة  لغة  وأنها 
غنى  العالم  لغات  أكثر  ومن 

. انتشاراً  أسرعها  ومن  وثراء، 

الحكومات  الغيط  أبو  ودعا 
اللغة  بتدريس  للعناية  العربية 
مناشدا  ومناهجها،  العربية 
السبل  استكشاف  العرب  المثقفين 
العربية  اللغة  بتطوير  الكفيلة 
وباألخص  الحديثة  العلوم  لتواكب 

الرقمي. العصر  في 

الجامعة العربية: اللغة العربية هي الركيزة األساسية في الهوية العربية
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موسوعة طالل أبوغزاله اإللكترونية
مبنى اإلدارة العامة لمجموعة طالل أبوغزاله، 4٦ شارع عبدالرحيم الواكد، الشميساني، عمان، األردن

هاتف: 5100900 ) ٦ 9٦2+(

تم اعداد هذه النرشة من قبل موسوعة طالل أبوغزاله اإللكرتونية

register.tagepedia.org
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صفات
موا

ال االسعارأقل

قـــاِرن قبـــل أن تشتـــري: مواصفـــات وأسعـــار أفضـــل الماركـــات
تصميــــم وإنتــــاج طــــالل أبوغزالــــه العالميــــة

اللوحي (تابلت) جهاز
معالج ثماني المراكز بسرعة ۱,٦ جیجاھرتز.

شاشة عالیة الوضوح بحجم ۱۰,۱ إنش مع خاصیّة HD، وبدقة x ۱۲۰۰ ۱۹۲۰بكسل.
ذاكرة عشوائیّة ٤ جیجا بایت.      سعة تخزین ٦٤ جیجا بایت.     نظام تشغیل أندروید ۹,۰

كامیرا أمامیّة بدقة ٥ میجابكسل وكامیرا خلفیة بدقة ۱۳ میجابكسل مزودة بـ فالش.
.(GPS) مزّود بشریحتّي ھاتف وبلوتوث ونظام تحدید المواقع

.(4G ,3G ,2G) یدعم شبكات الجیل الثاني والثالث والّرابع

معالج 6500U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ٤ میجا، سرعة ۳,۱۰ جیجاھرتز).
.DDR3 ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع
كرت شاشة من نوع إنتل ذو وضوح عالي. 

كرت شاشة إضافي من نوع NVIDIA  وبسعة ۲ جیجابایت.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع

SSD بسعة ۱۲۸غیغا بایت.     یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.
SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج

(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي
3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین

 (Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

معالج 8550U Intel Core i7 (ذاكرة المعالج المؤقتة ۸ میجا وسرعة٤,۰۰ جیجاھرتز).         
.DDR4  ذاكرة عشوائیة ۸ جیجابایت، نوع 

كرت شاشة نوع إنتل ذو وضوح عالي.
قرص صلب HDD بسعة تخزین ۱ تیرابایت وقرص تخزین سریع.

SSD بسعة ۱۲۸ غیغا بایت.
یدعم االتصال الالسلكي WIFI و بلوتوث.

SD/MMC 1 IN 2 ،4K HDMI مزّود بمخرج
(FHD) شاشة بحجم ۱٥,٦ إنش بوضوح عالي

3.0 USB 2.0، مدخلین USB مدخلین
.(Backlit Keyboard) لوحة مفاتیح مع خاصیة اإلضاءة
كامیرا ویب بدقة ۲,۰ میجابكسل.     ھیكل معدني (ألمنیوم).

كفالة مصنعیّة لمدة سنة واحدة.سماعات بلوتوث ذات جودة عالیة.حافظة جلدیة مزّودة بلوحة مفاتیح، شاشة حمایة.مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

كفالة مصنعیّة لمّدة سنة واحدة.حقیبة البتوب (لون بني). مجانًا

جهاز البتوب 

جهاز البتوب 

* تضاف ضریبة المبیعات
نَستقبلكـــم خــالل أیّــام األسبــوع من الّساعــة العاشـــرة صباحـــاً وحتّــى الّساعـــة التاسعــــة مســـاء

ــى الّساعـــة الّسادســـة مســاء ویومــي الجمعــة والسبــت مــن الّساعـــة الواحدة ظھــراً وحتـَّ
مبنى طالل أبوغزالھ العالمیة ٤٦ شارع عبدالرحیم الواكد، الشمیساني، عمان، األردن

مبنى جامعة طالل أبوغزالھ ۱۰٤ شارع مكة، أم أذینة، عمان، األردن
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