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  التقرير السنوي عن أعمال المجمع
  م٢٠٠٤في دورة عام 

  أعده بإشراف أمين المجمع
  عدنان عبد ربه

مع ومكتبه وجلانه ومديرياته من  يعرض التقرير أهم ما قام به جملس ا
أعمال. وملا كان الكثري من قرارات اللجان، هو وفق األنظمة اقرتاحات، وال 

لس أو املكتب، فقد اقتصرنا يرقى إىل مستوى القرار إال إذا عزّ  ز بقرار من ا
على إيراد تلك االقرتاحات، بعد أن أضحت قرارات، يف أعماهلما، واكتفينا 

  غالباً باإلشارة إىل ذلك يف أعمال اللجنة املختصة، دفعاً للتكرار اململ.
  أعمال مجلس المجمع وأهم قراراته:  - ١
الثالــث للمجمــع،  إقــرار "قضــايا املصــطلح العلمــي" موضــوعاً للمــؤمتر -١

 بناًء على توصية املكتب واقرتاح جلنة النشاط الثقايف.
إقرار اقرتاح املكتب اختاذاخلامسة واخلمسـني حـدا أعلـى لسـن املرشـح  -٢

مع.  لعضوية ا
الرتشـــيح النتخـــاب عضـــٍو واحـــد يف كـــل مـــن االختصاصـــات الثالثـــة  -٣

ايـــة عـــام اآلتيـــة: اهلندســـة امليكانيكيـــة، العلـــوم الطبيعيـــة، اللســـانيات.  وحـــدد 
  موعداً أخرياً لقبول الرتشيحات. ٢٠٠٤
مــع لعــام  -٤ إقــرار التقريــر الشــامل املرافــق للتقريــر الســنوي عــن أعمــال ا
مـع بتكليـف ٢٠٠٣ ، واملوافقة على آليات تنفيذ توصياته الـيت وضـعهاأمني ا

لس.  من ا
 ية هي: تأليف أربع جلان وقتية متفرعة عن جلنة العلوم الطبيعية والزراع -٥



  ٢

جلنـــة مصـــطلحات  -٢جلنـــة مصـــطلحات علـــوم األحيـــاء احليوانيـــة    -١  
 علوم األحياء النباتية

ــــة.     -٣   ــــة مصــــطلحات العلــــوم  اجليولوجي جلنــــة مصــــطلحات  -٤جلن
  العلوم الزراعية .

مهمتهـــا مجـــع مصـــطلحات هـــذه العلـــوم مـــن الكتـــب اجلامعيـــة الســـورية،   
 م الطبيعية والزراعية.وتقدمي اقرتاح توحيدها إىل جلنة العلو 

تــــأليف جلنــــة وقتيــــة إلعــــداد معجــــم ألفــــاظ احلضــــارة املعاصــــرةمن الســــادة:  - ٦
الدكتور زهـري البابـا، واألسـتاذ جـورج صـدقين، واألسـتاذ شـحادة اخلـوري، والـدكتور 

  موفق دعبول، والدكتور عزيز شكري.
امع -أ -٧ مع ونائبه حول أعمال احتاد ا  مناقشة تقرير السيدين رئيس ا

مــع وعــرض  مــع يف االحتــاد إظهــار دور ا اللغويــة العربيــة، والطلــب إىل ممثلــي ا
 توصياته ومقرتحاته يف اجتماعات االحتاد.

ـامع  –مناقشة حمضر جلنة املعجم التارخيي   - ب  -اليت ألفها احتاد ا
م، ٢٠٠٤أيلـــول / ٦-٤يف اجتماعهـــا الثـــاين املنعقـــد يف القـــاهرة يف املـــدة مـــن 

مع على إنشاء مؤسسة هلذا املعجم.وإقرار عدم م  وافقة ا
وانتخـــاب الـــدكتور حممـــد مـــروان حماســـين ممـــثًال للمجمـــع يف احتـــاد  -ج  

مع. امع اللغوية العلمية العربية رديفاً للدكتور شاكر الفحام، رئيس ا  ا
مع يف احتاد األكادمييات الدويل، وإيفاد الـدكتور عبـد  -٨ إقرار اشرتاك ا

مع إىل برشلونه حلضـور أعمـال اجلمعيـة العامـة لالحتـاد اهللا واثق ش هيد، أمني ا
مـــع يف ٢٠٠٤يف أواخـــر آيـــار  ، وتـــأليف جلنـــة برئاســـته لدراســـة خطـــة عمـــل ا

 االحتاد الدويل لألكادمييات.
 إقرار قواعد اإلمالء اليت اقرتحتها جلنة اللغة العربية وأصول النحو. -٩



  ٣

  أعمال مكتب المجمع وأهم قراراته: - ٢
مـع الثالـث (ينظـر ا -١ لس أهم األعمال التنظيمية ملـؤمتر ا القرتاح على ا

لس).  قرار ا
مع وملء  -٢ لس وضع حٍد أعلى لسن املرشح لعضوية ا االقرتاح على ا

لس).  شواغر العضوية على مرحلتني (ينظر قرار ا
مناقشـــــــة نتـــــــائج مســـــــابقة تعيـــــــني عـــــــاملني مـــــــن الفئـــــــة األوىل وقـــــــائمني  -٣

، ممن حيملون دبلوم الدراسات اللغوية أو دبلوماً يف املعلوماتيـة. وإقـرار باألعمال
 نتائجها اليت جنح مبوجبها:

عامـــل مـــن محلـــة الـــدبلوم اللغـــوي يف اللغـــة العربيـــة، هـــو الســـيد    -أ 
 حسني أسود.

عضوان يف اهليئة الفنية يف اللغة العربية مهـا السـيدان حممـود احلسـن   - ب 
  وسعد الدين املصطفى.

 يئة الفنية يف املعلوماتية هو السيد بسيم برهوم.عضو يف اهل  -ج 
املوافقة على تكليف خرباء العمل يف جلنة إعداد معجم ألفـاظ احلضـارة  -٤

 املعاصرة.
لــدين  -٥  ٦٥و  ٦٤التعاقــد مــع األســتاذة ســكينة الشــهايب علــى حتقيــق ا

 من كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر.
مـــع برت  -٦ لـــس، قيـــام ا مجـــة املعجـــم الطـــيب الـــذي نشـــرته االقـــرتاح علـــى ا

 األكادميية الفرنسية.
إيفاد اآلنسة هال الضحاك للحصول على املاجستري من جامعة دمشق  -٧

 بإجازة دراسية مدة عام بكامل األجر.
مــع، بنــاء علــى اقــرتاح    وإيفـاد الســيد خــري اهللا الشــريف، أمــني مكتبـة ا

مـــــع مبطبوعـــــا ت جممـــــع القـــــاهرة ومعهـــــد جلنـــــة املكتبـــــة، إىل القـــــاهرة لتزويـــــد ا



  ٤

ــامع اللغويــة  املخطوطــات ودار الكتــب القوميــة، واالطــالع علــى أنظمــة احتــاد ا
 العربية اإلدارية واملالية.

حتديــد يــوم اجلمعــة يــوم عطلــة أســبوعية لــدار الكتــب الظاهريــة، وحتديــد  -٨
 دوام العاملني فيها يوم السبت من التاسعة صباحاً حىت الواحدة ظهراً.

 عة كتاب قواعد اإلمالء.إقرار طبا -٩
االشـــرتاك يف املعـــرض األول إلعـــادة إعمـــار مكتبـــات العـــراق الـــذي  - ١٠

أقــيم يف عمــان، وإهــداء مكتبــات العــراق العامــة، ومكتبــات الكليــات اجلامعيــة 
مع.  فيه الكتب املتوفرة لدى ا

 م.٢٠٠٥إقرار مشروع املوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمع لعام  - ١١
مـع بكلفـة التعاقـد مـع امل - ١٢ هنـدس مصـطفى محيـد إلنشـاء مـرأب يف ا

ــــــــــرية  ــــــــــف وأربعــــــــــة عشــــــــــر مليــــــــــون ل قــــــــــدرها مخســــــــــة وتســــــــــعون وتســــــــــعمئة أل
 ل.س ).١٤.٩٩٥.٠٠٠سورية(
متابعــــة تــــرميم املدرســــة العادليــــة، واملوافقــــة علــــى إقــــرار ملحــــق عقــــد  - ١٣

ل.س مخس وتسعمئة وأحد عشـر وثالمثئـة ٥.٣١١.٩٠٥ترميمها البالغ قيمته 
 يني لرية سورية.ألف ومخسة مال

مع واألخـرى  - ١٤ إقرار شراء سيارتني سياحيتني إحدامها لنائب رئيس ا
مــــع. وقــــد مت شــــراء ســــيارة واحــــدة لنائــــب الــــرئيس مــــن مصــــادرات  ألعضــــاء ا
اجلمارك، اليت حصر قرار رئاسة جملس الـوزراء الشـراء منهـا، فصـرف النظـر عـن 

 شراء السيارة الثانية.
مــع، وأربعــة حواســيب خيصــص شــراء قارئــة جديــدة ملكروفل - ١٥ مــات ا

واحد منها لدار الكتب الظاهرية خلدمة القراء، وجهاز تلقـيم ذايت آللـة تصـوير 
 الوثائق...



  ٥

  لجان المجمع. -٣
 لجنة المجلة والمطبوعات - ١

لــة  لــد أخرجــت اللجنــة مــن ا الــيت أقــرت  لكتــبا أمــا .والســبعني الثــامنا
  :نشرها فهي

لــد (تــاريخ مدينــة دمشــق البــن عســ  - أ ) وال يــزال ٦٢اكر: أجنــز طبــع ا
لـــــد ( لـــــدان (٦٣ا ) فهمـــــا يف ٦٥) و (٦٤) يف مطبعـــــة دار البعـــــث، وأمـــــا ا
  التنضيد.

-٣١٦كتـــــاب اســـــتدراك الغلـــــط الواقـــــع يف كتـــــاب العـــــني للزبيـــــدي (  - ب
هــــ) حتقيـــق الـــدكتور صـــالح الفرطوســـي، وقـــد أجنـــز طبعـــه. وكتـــاب قواعـــد ٣٧٩

ــــا ي
ّ
نجــــز طبعــــه. وأمــــا ديــــوان أيب الــــنجم العجلــــي اإلمــــالء، يف مطبعــــة البعــــث مل

  م صنعة حممد أديب مجران فلم ينجز بعد تنضيده.٦٤٢هـ /٥٢١

  :هذا ومن أبرز القرارات التي اتخذتها اللجنة في هذا العام
طباعة البحوث املقدَّمة يف كل مؤمتر يف كتاب مستقل بدءاً مـن مـؤمتر  •

  تيسري تعليم النحو.
ت البحـــث الـــذي يُنشـــر يف جملـــة حتديـــد حـــدٍّ أعلـــى لعـــدد صـــفحا •

مــع، مقــداره ثالثــون صــفحة، أو نْشــره يف أجــزاء إن كــان عــدد صــفحاته   ا
 كبريًا، ويقبل التجزئة.

تكليــف األســتاذ عاصــم بيطــار مهمــة التصــحيح األخــري، ألعــداد  •
لة والكتاب اخلاص مبؤمتر تيسري تعليم النحو، ومنحه لقاء ذلك تعويض  ا

غويــة املنصــوص عليــه يف قــرار رئــيس جملــس الــوزراء ذي املراجعــة العلميــة والل
  .٢٠٠٤لعام  ٥١٠١الرقم 



  ٦

ــــــري  • ــــــدكتور حممــــــد مكــــــي احلســــــين اجلزائ اســــــتعراض مقرتحــــــات ال
 املتعلقة:

ـــــــــة، ب    -  أ ل ـــــــــة ا وبنظـــــــــام العمـــــــــل يف  -مبهـــــــــام مقـــــــــرر جلن
لــــة، فــــأقرت مــــا مت االتفــــاق عليــــه منهــــا،  -اللجنــــة،ج وببنيــــة مــــا تنشــــره ا

لة.  وسينشر يف ا
  لجنة المخطوطات وإحياء التراث: -٢
وافقــت اللجنــة علــى طبــع كتــاب األنــواء، أليب إســحاق الزجــاج، حتقيــق  -١

 الدكتور عزة حسن.
ودرست كتاب املنقذ من اهللكةيف دفع مضـار السـموم املهلكـة، تـأليف  -٢

 ابن تغلب، ووافقت على تكليف الدكتور حممد زهري البابا حتقيقه.
 لجنة المعجمات اللغوية: -٣
تابعـــت اللجنــــة اســــتكمال خطــــة العمــــل يف اجلــــزء اخلــــاص بــــاملالبس مــــن  -

لـــس تـــأليف جلنـــة مـــن ثالثـــة خـــرباء  مشـــروع معجـــم املعـــاين، واقرتحـــت علـــى ا
 للعمل يف هذا اجلزء من املشروع.

 لجنة المكتبة :-٤
كــان أهــم مــا قامــت بــه: حتديــد مــدة إعــارة الكتــب (لألعضــاء حصــراً)  -  

 جديد.بثالثة أشهر قابلة للت
والعمل على استكمال تزويد املكتبة مبؤلفات وأعمـال السـادة أعضـاء  -

مع.  ا
ووضـــع جمموعـــة مـــن املراجـــع األساســـية يف مكاتـــب األعضـــاء الـــراغبني  -

 يف ذلك.
مــع والظاهريــة املــدخلتني يف احلاســوب علــى حواســـيب  -  ووضــع مكتبــيت ا

 السادة األعضاء.



  ٧

لـس وتعيـني وعرض الدوريات والكتـب اجلديـدة الـواردة إ -  مـع يف قاعـة ا ىل ا
 مسؤوٍل عنها.

 .ووضع جهاز حاسوب خلدمة القراء يف دار الكتب الظاهرية -
 كتاب للمجمع والظاهرية.  ٦٠٠واملوافقة على شراء زهاء  -

ــةل - ٥ ـــ ــة  مصــــطلحات جن ـــ ــةالعلــــوم الرياضي ـــ ــة  والمعلوماتي ـــ والفيزيائي
 ة:والكيميائيـ

اءأهم ما قامت به:  مشـروع توحيـد مصـطلحات  مـناألوىل املرحلة  إ
الـــيت  املصـــطلحاتالفيزيـــاء بـــني اجلامعـــات الســـورية، وهـــي مرحلـــة النظـــر يف 

، واإلعــداد اســتخدمتها اجلامعــات األربــع أو بعضــها واختيــار األفضــل منهــا
ا عليه.  لعرض املشروع على اجلامعات لتضع مالحظا

  :لجنةالنشاط الثقافي  - ٦
افيــــاً ألقــــى فيــــه الــــدكتور عبــــد الســــالم العجيلــــي أقامــــت اللجنــــة مومســــاً ثق –

حماضـرة  األستاذ الدكتور مروان احملاسـينحماضرة بعنوان "صار جداً ماهلونا به"، و 
، والــــــدكتور عبــــــد الكــــــرمي اليــــــايف حماضــــــرة بعنــــــوان " بعنــــــوان "الذاتيــــــة الثقافيــــــة"

"قضـــــايا املصـــــطلح قرتحـــــت ااالختصـــــاص واملوســـــوعية وعلـــــوم اللغـــــة العربيـــــة". و 
واقرتحـت  وتولت متابعة إقامتـه وتقـومي حبوثـه. ،لمؤمتر الثالثل اً لمي" موضوعالع

تمع"موضوعٍ  اللجنة أيضاً   ، كمـا اقرتحـتللمـؤمتر الرابـع اً "قضايا اللغة العربية وا
  .م٢٠٠٥ تشرين الثاين ١٧ حىت -١٤ يف املدة من موعد انعقاده

  لجنة اللغة العربية وأصول النحو: - ٧
امــــت بــــه مــــن أعمــــال: وضــــع قواعــــد اإلمــــالء كــــان أهــــم مــــا ق    

مـــــع (الـــــذي أقرهـــــا يف جلســـــته العاشـــــرة)،  وإحالتهـــــا علـــــى جملـــــس ا
 واالقرتاح على املكتب طباعتها يف كتّيب وتوزيعه.



  ٨

  لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية:  - ٨  

يف أعمـال  ينظـر(فرعيـة األربـع، ال ـاسـري العمـل يف جلااللجنة  تدرس   

لــــس ــــِع املصــــطلحات مــــن)ا ــــة  ، وأقــــرت أســــلوب جتمي ــــة الكتــــب اجلامعي املعني

ـــــى ـــــدها والعمـــــِل عل ـــــاتتوحي ـــــدخل حمتوي ـــــب  ههـــــذ . كمـــــا شـــــرعت ت مـــــن الكت
  يف اخلطة.خطوة أوىل وهي ىل احلاسوب املصطلحات إ

  :الحضارة وتنسيق المصطلحات وتوحيدها ألفاظ لجنة - ٩
مـــع رســـالة  - ١ إىل مـــديرة وحـــدة وجهـــت اللجنـــة باســـم رئـــيس ا

 لوثائق يف هيئة األمما
مــــع يف  بعمـــــل عّرفــــت فيهـــــا نـــــا،ياملتحــــدة بڤ  املصـــــطلحات  وضـــــعا

وضــــمنتها حتــــري إمكــــان االســــتفادة مــــن خــــربات الوحــــدة يف تــــدريب 
مع.   بعض العاملني يف ا

 دائمـــةالجلـــان املصـــطلحات االتفـــاق علـــى أن تتطـــرق جـــرى  -٢
كــل علــٍم   إىل دراســة الســوابق واللواحــق حبســب اســتعماهلا يفوقتيــة الو 

جلنـــة تنســـيق  تقـــدِّم مـــا توصـــلت إليــه تلـــك اللجـــان إىل مثمــن العلـــوم، 
  ا.املصطلحات وتوحيده

رصــد األلفــاظ  قــررت اللجنــةاالكتفاء بتكليــف عــاملني اثنــني -٣
كمرحلــــٍة أوىل يف  الــــثالث،اليوميــــة  دمشــــقيةالصــــحف ال اجلديــــدة يف
لفرزهـــا حســـب االختصـــاص  اللجنـــةرئـــيس  علـــىوإحالتهـــا املشـــروع، 

. وقـــد أقـــرت اللجنـــة اللجنـــةدراســـتها، تســـاعده يف ذلـــك أمينـــة  يـــةبغ
  .تلك الصحفوردت يف  أجنبيةعدداً من املقابالت العربية أللفاٍظ 
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الـذي وافـق بشـأن مشـروع الـذخرية اللغويـة،  الـرأي تبادلجرى  -٤
امع على القيام به وأوصت اجلامعـة العربيـة بـدفع العمـل فيـه،  احتاد ا

مــع املشــاركة يف هــذا العمــلأن تقــرتح اللجنــ ئــيور  يف  ة علــى جملــس ا
مع القادمة.   خطة ا

على املصطلحات الواردة يف كتاب (يف عصـور  اللجنة اطلعت -٥
فأبــــــدى أعضــــــاؤها  قدســــــي،حضــــــارتنا وتوصــــــيفها) لعمــــــاد يوســــــف 

م عليه   .تقديرهم للجهد املبذول وبعض مالحظا
يــة بشــأن مشــروع تعريــب معجــم األكادمي الــرأي األعضــاء تــداول - ٦

اســتقر األمــني العــام لألكادمييــة، و  الوطنيــة للطــب بفرنســة مضــمون كتــاب
مـــع  العمـــل واصـــلةم اقـــرتاحالـــرأي علـــى  لـــس الـــدويل حلصـــول ا مـــع ا

ذات عالقـــة باملوضـــوع  هيئـــاتمـــع  التشـــاورو .تـــهاحلـــق يف ترمجعلـــى 
مـــعفيهـــا يتـــوىل  معهـــا،للوصـــول إىل صـــيغة تعـــاون  اإلشـــراف علـــى  ا

متابعــة  مــروان احملاســين الــدكتوراألســتاذ  اللجنــة تكليــف واقرتحــت العمــل.
مع.   املشروع يف األكادميية وا

  اللجان الوقتية المتفرعة عن اللجان الدائمة -١٠  
لس عدداً من اللجان الوقتية إلجناز أعمال خمتلفة أمهها:    ألف ا
  الحضارةعداد معجم ألفاظ الوقتية إل لجنةال -أ

الــيت ميكــن االســتفادة منهــا  املراجــع مجــع، كــان أهــم مــا قامــت بــه  
 الفصــــولأســــلوب العمــــل فيــــه. مث وزعــــت  حتديــــد، و يف إعــــداد املعجــــم
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واقرتحـت تكليـف خـرباء العمـل ئها، أعضـا علـى هاخلاصة بالقسم األول منـ
  م.٢٠٠٥ اقرتحت خطة العمل يف عام يف إعداده، كما

(ينظـر  اللجان المتفرعة عـن لجنـة العلـوم الطبيعيـة والزراعيـة -ب
لس).   يف قرارات ا

ا،    قــدم خــرباء كــل جلنــة مــن اللجــان األربــع مســارد مصــطلحا
مــع بإدخــال املصــطلحات يف  ويقــوم العــاملون يف الــدائرة الفنيــة يف ا
احلاســـــوب. ومل تســـــتكمل بعـــــد اللجنـــــة الوقتيـــــة ملصـــــطلحات العلـــــوم 

  الزراعية مسارد الكتب اجلامعية يف اختصاصها.
  اهريةدار الكتب الظ -٤

/إهـداء. وبـذلك ١١٩/ كتـاب منهـا /٢٧٥دخل الدار يف هذه الدورة / -
(واحـداً وسـبعني وتسـعمئة وسـتة وسـبعني  ٧٦٩٧١يصبح جممـوع كتـب الـدار 

  ألف) كتاب.
ـــالت، فقـــد دخـــل الـــدار يف هـــذه الـــدورة / /جملـــة عربيـــة ضـــمن ٢١٣أمـــا ا

/ ١٧٠ر و//جملـة أهـديت إىل الـدار مـن خـارج القطـ١٣٩/عنواناً، منهـا /٢٧/
(ســتاً وعشــرين  ٣٩٩٢٦دوريــة بلغــة أجنبيــة، وبــذلك يصــبح عــددها يف الــدار 

  وتسعمئة وتسعة وثالثني ألف) جملة ودورية.
ــالت للتأكــد مــن  - جــردت يف هــذا العــام ممتلكــات الــدار مــن الكتــب وا

ســالمتها مــن الــنقص وجــرى جتليــد بعــض الكتــب وجتديــد بضــعة آالف بطاقــة 
  فهرسة تالفة.

دد القــــــــــراء اجلــــــــــدد املشــــــــــرتكني يف الــــــــــدار يف هــــــــــذه الــــــــــدورة بلــــــــــغ عــــــــــ -
) مشرتك. ٤٧٢٨/مشرتك، وبذلك يصبح جمموع املشرتكني يف الدار ( ٣٠٨/

ويبلــغ عــدد رواد املكتبــة يف اليــوم الواحــد مــا بــني عشــرة رواد صــيفاً ومئــة رائــد 
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شتاًء. ويرتاد الدار عدد كبـري مـن املـواطنني والسـائحني لالطـالع علـى معاملهـا 
  التارخيية، وآثارها العمرانية.

  ما تزال أعمال الرتميم جارية يف املدرسة العادلية-
  مؤتمر المجمع: -٥  
برعايـــة كرميـــة مـــن ســـيادة الـــرئيس بشـــار األســـد رئـــيس اجلمهوريـــة العربيـــة   

مــع مــؤمتره الثالــث بعنــوان "قضــايا املصــطلح العلمــي" وذلــك يف  الســورية عقــد ا
يف قاعــة حماضــراته. وقــد شــارك  ٢٠٠٤ول للعــام تشــرين األ ١٢-١٠املــدة مــن 

  يف املؤمتر باحثون، من خمتلف األقطار العربية.
أقـــيم حفـــل افتتـــاح املـــؤمتر يف قاعـــة احملاضـــرات مبكتبـــة األســـد يف الســـاعة   

، وحضــــره عــــدد مــــن ١٠/١٠/٢٠٠٤احلاديــــة عشــــرة مــــن صــــباح يــــوم األحــــد 
مع وأعضا ؤه، وأعضاء املـؤمتر وأسـاتذة السادة الوزراء والسفراء العرب ورئيس ا

اجلامعـــات، ومجهـــور مـــن املثقفـــني. وألقيـــت يف احلفـــل كلمـــات األســـتاذ الـــدكتور 
هــــــاين مرتضــــــى، وزيــــــر التعلــــــيم العــــــايل، ممثــــــل الســــــيد رئــــــيس اجلمهوريــــــة راعــــــي 
مـــع، واألســـتاذ أمحـــد شـــفيق  املؤمتر،واألســـتاذ الـــدكتور شـــاكر الفحـــام، رئـــيس ا

ركني يف املـؤمتر. وستنشـر قراراتـه وتوصـياته يف جملـة اخلطيب، ممثـل البـاحثني املشـا
مع كما ستنشر مع حبوثه يف كتاب مستقل.   ا

 مكتبة المجمع: -٦  
مــــع هــــذا العــــام بـــــ /   /  ٥٨٩/ كتــــاب، منهــــا /١١٨٤مت إغنــــاء مكتبــــة ا

/ إهـــداء. وبـــذا يصـــبح عـــدد الكتـــب العربيـــة يف املكتبـــة ٥٩٥كتـــاب شـــراء و /
  / كتاب.٢٨١٥٦/

ــــ /كمـــا زودت    ـــالت ١٧٧املكتبـــة األجنبيـــة ب / كتـــاب، ودخـــل قســـم ا
ـــــالت والـــــدوريات ١١٠والـــــدوريات العربيـــــة / /جملـــــة ودوريـــــة، ودخـــــل قســـــم ا

  / جملة ودورية.٤٠األجنبية /
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  حفالت االستقبال: -٧
مـــــع يف الشـــــهر األول مـــــن هـــــذا العـــــام حفلـــــي اســـــتقبال يف قاعـــــة  أقـــــام ا

مــــع لعضــــويه اجلديــــدين : األســــتاذ عاصــــم البيطــــار واألســــتاذ احملاضــــرات يف ا
  الدكتور حممد عزيز شكري.

مـــع باســـتقبال األســـتاذ عاصـــم البيطـــار خلفـــاً لألســـتاذ الـــدكتور  احتفـــل ا
، قدمـه فيهـا ١٢/١/٢٠٠٤عادل العوا يف جلسة علنية عقـدها مسـاء االثنـني 

  وحتدث عن سريته العلمية الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري.
مــــع باســــتقبال األســــتاذ الــــدكتور حممــــد عزيــــز شــــكري يف كمــــا احتفــــل ا

، خلفــاً لألســتاذ الــدكتور  ٢٨/١/٢٠٠٤جلســة علنيــة عقــدها مســاء األربعــاء 
حممد بديع الكسم، وقد قدمه فيهـا وحتـدث عـن سـريته العلميـة الـدكتور موفـق 

  دعبول.
  موازنة المجمع: -٩
/ ٢٠٠٤) لعام بلغ جمموع االعتمادات املخصصة (اجلارية واالستثمارية -

/ مخســــة عشــــر وتســــعمئة ألــــف وســــبعة وثالثــــني مليــــون لــــرية ٣٧.٩١٥.٠٠٠
  سورية.
/ ٢٠٠٤وبلــــــــغ جممــــــــوع مــــــــا أنفــــــــق مــــــــن هــــــــذه االعتمــــــــادات يف عــــــــام -

/ ثالثــاً ومخســني وســتمئة وتســعة عشــر وثالمثئــة ألــف وأربعــة ٣٤.٣١٩.٦٥٣
  وثالثني مليون لرية سورية.

/ســـبعاً وأربعـــني ٣.٥٩٥.٣٤٧/ كمـــا بلـــغ االعتمـــاد املتبقـــي مـــن املوازنـــة  -
وثالمثئة ومخسة وتسعني ألفاً ومخسمئة ألـف وثالثـة ماليـني لـرية سـورية. وحـال 

/لـــرية ٧٠٠٤٧٠دون انفاقـــه صـــعاب طارئـــة كـــاليت حالـــت دون صـــرف مبلـــغ /
مــن خمصصــات شــراء وســائط النقــل (ينظــر أعمــال وقــرارات املكتــب). وكانــت 

  %. ٩٠.٥٢النسبة املئوية لإلنفاق 


