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  التقرير السنوي عن أعمال المجمع
  م٢٠٠٥في دورة عام 

  أعده بإشراف أمين المجمع
  محمود الحسـن 

مع خالل العام (  ) نشـاطاً واسـعاً يف أغلـب جمـاالت عملـه ٢٠٠٥شهد ا
، الســـيما يف جمـــاالت النشـــر ووضـــع املصـــطلحات وتنظـــيم اللقـــاءات العلميـــة . 

مــع ومكتبــه وجلانــه ومديرياتــه مــن وفيمــا يلــي عــرض ألهــم مــا قــام  بــه جملــس ا
  أعمال .

  أعمال مجلس المجمع
مـــع خـــالل عـــام  تســـع عشـــرة جلســـة ، حبـــث فيهـــا  ٢٠٠٥عقـــد جملـــس ا

مع ، وعمل جلانه ، وانتهى إىل مجلة من األعمال والقرارات أمهها :   شؤون ا
مـع يف عـام  -١ ،  ٢٠٠٤إقرار ما جاء يف التقرير السنوي عن أعمال ا

مع .الذي أعّده ا  ألستاذ الدكتور واثق شهيد ، أمني ا
إعادة انتخاب األستاذ الـدكتور شـاكر الفحـام رئيسـاً للمجمـع ألربـع  -٢

. وانتخـــاب األســـتاذ الـــدكتور مـــروان ٢٠٠٥/ ١/٤ســـنوات جديـــدة بـــدءاً مـــن 
مع خلفاً لألستاذ الدكتور إحسان النص، الذي انتهى  احملاسين نائباً لرئيس ا

. وإعـــادة انتخـــاب األســـتاذ جـــورج ٢٠٠٥/ ٦/ ٤صـــب يف تعيينـــه يف هـــذا املن
مــع ، بعــد انتهــاء عضــويته الســابقة يف  /  ٦/ ٢٢صــدقين عضــواً يف مكتــب ا

٢٠٠٥. 
مع ، وإصدار القرارات الناظمة هلذه اللجان . -٣  إعادة تأليف جلان ا
التعاقــد مــع عــدد مــن األســاتذة اخلــرباء يف جمــال الكيمــاء ، للعمــل يف  -٤

 صطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية .مشروع توحيد م



  ٢

إيفـــاد األســـتاذ الـــدكتور شـــاكر الفحـــام ، واألســـتاذ الـــدكتور إحســـان  -٥
النص ، إىل القـاهرة للمشـاركة يف اجتمـاع جلنـة املعجـم التـارخيي ، الـذي أقامـه 

ـــــامع اللغويـــــة العلميـــــة العربيـــــة يف املـــــدة مـــــن  .  ٢٠٠٥/  ٤/  ٧ -٥احتــــاد ا
/  ٩/ ٢٩ –٢٦يف اجتمـــاع االحتـــاد يف املـــدة مـــن مشـــاركة وإيفادمهـــا أيضـــاً لل

٢٠٠٥ . 
مناقشـــة مـــذكرة الـــدكتور حممـــد عزيـــز شـــكري  ،حـــول مشـــروع النظـــام  -٦

 األساسي ملؤسسة املعجم التارخيي للغة العربية ، وإقرار ما جاء فيها .
ترشـــيح الـــدكتور خضـــر األمحـــد لنيـــل جـــائزة امللـــك فيصـــل العامليـــة يف  -٧

الدكتور عبد السـالم املسـدي لنيـل هـذه اجلـائزة يف جمـال الرياضيات ، وترشيح 
 اللغة العربية األدب .

املوافقة علـى االنضـمام إىل مؤسسـة " آنالينـد للحـوار بـني احلضـارات  -٨
ـــا األســــتاذ الــــدكتور مــــروان احملاســــين ،  " ، ومناقشـــة االقرتاحــــات الــــيت تقــــدَّم 

احملاســــين إىل برشــــلونة بشــــأن االشــــرتاك باملؤسســــة املــــذكورة . وإيفــــاد الــــدكتور 
مــــــع يف اجتماعــــــات املؤسســــــة يف املــــــدة مــــــن  ــــــل ا /  ١١/  ٢٨ –٢٤لتمثي

٢٠٠٥ . 
إيفـــاد األســـتاذ الـــدكتور شـــاكر الفحـــام ، واألســـتاذ الـــدكتور إحســـان  -٩

الــنص ، للمشــاركة يف مــؤمتر جممــع القــاهرة ، يف دورتــه احلاديــة والســبعني ملــدة 
فقــة علــى إيفادمهــا للمشــاركة يف . واملوا٢٠٠٥/  ٣/  ٢١أســبوعني بــدءاً مــن 

)، الــذي ٢٠٠٦ – ٢٠٠٥مــؤمتر جممــع القــاهرة ، يف دورتــه الثانيــة والســبعني (
، وموضـــوعه " املعجـــم  ٢٠٠٦/ ٤/ ٣حـــىت  ٣/  ٢٠ســـينعقد يف املـــدة مـــن 
 التارخيي للغة العربية ".

مـع التونسـي (بيـت احلكمـة) ، لتنظـيم لقـاء  - ١٠ البدء بالتنسـيق مـع ا
 نوان " ثقافة العلم عند العرب قدمياً وحاضراً ".سوري تونسي ، بع



  ٣

املوافقــة علــى اقــرتاح جلنــة النشــاط الثقــايف ، املتضــمن جعــل املوســم  - ١١
مــع ميتــدُّ علــى كــل فصــول الســنة ، بــدًال  الثقــايف الــذي تقيمــه اللجنــة ويرعــاه ا

 من حصره يف فصل الربيع .
مــع علــى الشــروع يف دراســة اخلطــط املقرتحــة ، لنشــر أعــداد جملــة ا - ١٢

 أقراص حاسوبية ، وتوزيعها يف أحناء العامل .
تــــأليف جلنــــة لدراســــة إنشــــاء موقــــع علــــى الشــــابكة " اإلنرتنــــت "،  - ١٣

 باسم جممع اللغة العربية . 
إقـــــرار املـــــوازنتني اجلاريـــــة واالســـــتثمارية للمجمـــــع ، وإقـــــرار اخلطـــــة  - ١٤

 . ٢٠١٠ – ٢٠٠٦اخلمسية العاشرة لألعوام 

 أعمال مكتب المجمع
مـــع خـــالل عـــام عقـــد مك ســـبعاً وعشـــرين جلســـة ، حبـــث  ٢٠٠٥تـــب ا

مـع ، ودار الكتـب الظاهريـة . وقـد تـوَّج تلـك اجللسـات جبملـة مـن  فيها شؤون ا
 األعمال والقرارات أمهها : 

استضـــافة األســـتاذ الـــدكتور " هـــوبري جـــويل " ، األمـــني العـــام للمجلـــس  -١
، األسـتاذ يف معهـد اللغـات الدويل للغة الفرنسية ، والدكتور عبد اللطيف عبيد 

بتونس ، للتداول يف مشروع تعريـب معجـم األكادمييـة الوطنيـة للطـب يف فرنسـا 
. 

لـــس الـــدويل للغـــة الفرنســـية ،  وانتهـــت املـــداوالت إىل عقـــد اتفـــاق مـــع ا
يـــنص علـــى البـــدء بتعريـــب املعجـــم املـــذكور ، وإضـــافة مـــا خيـــّص الـــرتاث الطـــيب 

  العريب إىل مادة املعجم . 
مــع األســتاذ الــدكتور شــاكر الفحــام ، رئــيس وقــد  وقـَّـع االتفــاق باســم ا

مـــع ، وعـــن اجلانـــب الفرنســـي األســـتاذ الـــدكتور هـــوبري جـــويل ، األمـــني العـــام  ا
 للمجلس الدويل للغة الفرنسية .



  ٤

دعوة األستاذة " إليزابيت غورسكا " من جامعة " ياغللون " يف بولونيا  -٢
 بعنوان " العامل العريب يف األدب البولوين " .لزيارة سورية ، وإلقاء حماضرة 

تعيــــني عامــــل مــــن محلــــة الــــدبلوم اللغــــوي يف اللغــــة العربيــــة، هــــو الســــيد  - ٣
عضــــاء يف اهليئــــة الفنيــــة ، هــــم الســــادة :  حممــــود حســــني أســــود . وتعيــــني ثالثــــة أ

 وبسيم برهوم يف املعلوماتية . احلسن وسعد الدين املصطفى ، يف اللغة العربية ،
ـامع اللغويـة العلميـة العربيـة االشرت  - ٤ اك يف اجتماع األمانة العامة الحتاد ا

 ، يف اجلماهريية العربية الليبية . ٢٠٠٥، الذي انعقد يف أيلول / 
إقامــة األســبوع الثقــايف العــريب الســوري يف اجلمهوريــة اليمنيــة ، يف شــهر  - ٥

حزيـران /  ، ومهرجان أيـام ثقافيـة سـورية يف اجلزائـر ، يف شـهر ٢٠٠٥نيسان / 
٢٠٠٥ . 
قـــــام يف  - ٦

ُ
االشـــــرتاك يف معـــــرض الكتـــــاب الـــــدويل احلـــــادي والعشـــــرين ، امل

، واالشــرتاك ٢٠٠٥/  ٩/  ٤حــىت  ٨/  ٢٥ســاحة مكتبــة األســد يف املــدة مــن 
/  ١٢/  ٢حـــىت  ١١/  ٢٢يف معـــرض الكويـــت الـــدويل للكتـــاب يف املـــدة مـــن 

 ٢٠٠٥/  ١٢/  ١٦ - ٦، ويف معرض الشارقة للكتاب يف املدة من  ٢٠٠٥
. 

لــدين  -٧  ٦٩و  ٦٨التعاقــد مــع األســتاذة ســكينة الشــهايب علــى حتقيــق ا
 من كتاب تاريخ مدينة دمشق ، البن عساكر . 

ـا ، وربـط  -٨ إحداث شبكة حاسوبية مركزية لتنسيق أعمال اللجـان وقرارا
مع مبختلف النشاطات الثقافية يف القطر .  ا

موفــق دغمــان ، مــدير وحــدة  إبــرام عقــد بالرتاضــي مــع الــدكتور املهنــدس -٩
دمشـــق للعمـــارة والـــرتاث ، إلعـــداد الدراســـة الالزمـــة لرتمـــيم املدرســـة الظاهريـــة ، 

 والتعاقد مع املهندس مسلم الّسقا أميين لتدقيق دراسة الرتميم .



  ٥

م. ٢٠٠٥إقرار مشروع املوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمـع لعـام  - ١٠
 . ٢٠١٠ – ٢٠٠٦م واخلطة اخلمسية العاشرة للمجمع لألعوا

  لجـان المجمـع
 لجنة المجلة والمطبوعات : - ١

لـــد أخرجـــت اللجنـــة  لـــة كـــامًال ، وأعـــدَّت اجلـــزء  والســـبعني التاســـعا مـــن ا
لد الثمانني ودفعته إىل مطبعة دار البعـث . الـيت أقـرت  لكتـبا أمـا األول من ا

  :نشرها فهي

ينة الشـهايب تـاريخ مدينـة دمشـق البـن عسـاكر ، حتقيـق األسـتاذة سـك  - أ
لــــــد ( لــــــد (٦٦) و (٦٥: أجنــــــز طبــــــع ا ) يف مطبعــــــة دار ٦٧) ، وال يــــــزال ا

 البعث .

كتاب قواعد اإلمالء الذي وضعته جلنة اللغة العربية وأصـول النحـو ،   - ب
 وأجنز طبعه .

كتــاب ( األنــواء ) أليب إســحاق الّزجــاج ، حتقيــق الــدكتور عــزة حســن   - ت
 ، يف مطبعة دار البعث .

ّر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسـري ) للمـالقي كتاب ( الدّ   - ث
  ، حتقيق الدكتور حممد حسان طّيان ، يف مطبعة دار البعث .

  ومن أبرز أعمال اللجنة يف هذا العام :
طباعــــة البحــــوث الــــيت ألقيــــت يف كــــل مــــؤمتر يف كتــــاب مســــتقل ، وتقــــومي  •

لة . البحوث اليت قُدَِّمت إىل املؤمترات ومل تُلَق فيها ،  لنشرها يف ا
اإلشراف على تنضيد كتاب ( األنواء ) للّزجاج ، وتكليف األستاذ حممود  •

 احلسن تصحيح النماذج املنضَّدة .



  ٦

املوافقـــة علـــى طلـــب الـــدكتور حممـــد الـــدايل ، املتضـــمن إعـــادة طبـــع كتـــاب  •
مـــع ، علـــى أن ُيشـــار يف طبعتـــه اجلديـــدة إىل أن  (كشـــف املشـــكالت ) خـــارج ا

مع قد  توّىل إصدار طبعته األوىل . ا
ـــــوِّمي  • املوافقـــــة علـــــى مـــــا ورد يف قـــــوائم التعويضـــــات املســـــتحقة للســـــادة ُمَق

لـد التاسـع والسـبعني مـن جملـة  ا ، املنشورة يف األجزاء األربعة مـن ا املقاالت وُكتّا
مع .  ا
تكليف األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري مهمة التصحيح  •

مـع األخري ، أل لة ، والكتب اليت تضّم حبوث املؤمترات الـيت يعقـدها ا عداد ا
املراجعــة العلميــة واللغويــة ، املنصــوص عليــه يف قــرار  ، ومنحــه لقــاء ذلــك تعــويض
  .٢٠٠٤لعام  ٥١٠١رئيس جملس الوزراء ذي الرقم 

 .  ٢٠٠٦وضع اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  •
  

  لجنة المخطوطات وإحياء التراث: - ٢
  ن من أهم ما قامت به اللجنة :كا
اإلشــــراف علــــى طبــــع وتــــدقيق كتــــاب األنــــواء ، أليب إســــحاق الزجــــاج،  -١

 حتقيق الدكتور عزة حسن.
لدين (  -٢ ) من كتاب تاريخ مدينة دمشق ،  ٦٦ – ٦٥دراسة وتقييم ا

 البن عساكر ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب ، واملوافقة على طبعهما .
النثـــري والعــذب النمـــري يف شــرح كتـــاب التيســـري "  مراجعــة كتـــاب " الــّدرّ  -٣

لعبــد الواحــد بــن حممــد املــالقي ، حتقيــق الــدكتور حممــد حســان طيــان ، واملوافقــة 
 على طبعه .

دراســــة ديــــوان ابــــن ســــنان اخلفــــاجي ، حتقيــــق الــــدكتور خمتــــار األمحــــدي  -٤
 نويوات ، والدكتور نسيب نشاوي ، واملوافقة على طبعه .
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 للغـوية:لجنة المعجمات ا -٣
تابعــــت اللجنــــة اســــتكمال خطــــة العمــــل يف اجلــــزء اخلــــاص بــــاملالبس مــــن 
لس تأليف جلنة من ثالثة خرباء للعمـل  مشروع معجم املعاين، واقرتحت على ا

 يف هذا اجلزء من املشروع.

 لجنـة المكتبـة : -٤
 كان أهم ما قامت به :   
العمــل علــى اســتكمال تزويــد املكتبــة مبؤلفــات الســادة  -١
مع .أعض   اء ا

إدخــــــــــال أعمــــــــــال جلــــــــــان التصــــــــــنيف  -٢
 والفهرسة إىل احلاسوب .

مـــع والظاهريـــة علـــى  -٣ دراســـة األســـاليب املتاحـــة لتحميـــل مكتبـــيت ا
ـــذا العمـــل . وشـــراء جهـــاز  أقـــراص حاســـوبية ، بعـــد املوافقـــة علـــى القيـــام 
تصــــــوير "ســــــوين"، إلجــــــراء عمليــــــة التَّحميــــــل املقرتحــــــة ، وشــــــراء الربنــــــامج 

 الدقة العالية ، الستنطاق النصوص احملمَّلة على األقراص . احلاسويب ذي
مع ، وإعادة تصنيفها وترتيبها . -٤ اء العمل يف جرد مكتبة ا  إ
 . ٢٠٠٦اقرتاح اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  -٥

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

  مثاين جلسات ، وأهم أعماهلا : ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 
إجنــاز املرحلــة األوىل مــن مشــروع توحيــد مصــطلحات الفيزيــاء ، بــني اجلامعــات  •

الســـورية ، وإصـــدار قـــاموس  يتضـــمن مصـــطلحات الفيزيـــاء بـــاللغتني العربيـــة واإلنكليزيـــة ، 
ال . م يف هذا ا م واقرتاحا  وتوزيعه على أساتذة اجلامعات ومناقشة مالحظا
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بـدء بإضـافة مصـطلحات الفيزيـاء الفرنســية ، وإضـافة األصـل اليونـاين والالتيــين ال •
 ، إن ُوِجد ، وذلك للوصول إىل قاموس عريب إنكليزي فرنسي ملصطلحات الفيزياء .

اختيــــــار عــــــدد مــــــن اخلــــــرباء يف جمــــــال الكيميــــــاء ، للعمــــــل يف مشــــــروع توحيــــــد  •
  مصطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية . 

  ة النشاط الثقافي:لجن  - ٦
أقامــت اللجنــة مومســاً ثقافيــاً ألقــى فيــه األســتاذ الــدكتور حممــد عزيــز شــكري 
حماضرة بعنوان " رأي القانون الدويل يف تشييد إسرائيل جلـدار الفصـل العنصـري 

حماضـــرة األســـتاذ الـــدكتور موفـــق دعبـــول علـــى األراضـــي الفلســـطينية احملتلـــة "، و 
، وقداســة البطريــرك مــار إغنــاطيوس زكــا املعرفــة " بعنــوان " اللغــة العربيــة وجمتمــع

األول عيــواص حماضــرة بعنــوان " اإلســالم والســريان تــاريخ مشــرتك ". واقرتحــت 
تمـــع " هـــو للمـــؤمتر الرابـــع اً موضـــوعٍ اللجنـــة   ، كمـــا اقرتحـــت " اللغـــة العربيـــة وا

وتولــــت  ، م٢٠٠٥ تشــــرين الثــــاين ١٦ حــــىت ١٤ يف املــــدة مــــن موعــــد انعقــــاده
  إقامته وتقومي حبوثه.متابعة 

  لجنة اللغة العربية وأصول النحو: - ٧
ـــا األســـتاذ الـــدكتور     ا الدراســـة الـــيت تقـــدَّم  ناقشـــت اللجنـــة يف جلســـا

إحسان الـنص ، مقـرر اللجنـة ، بعنـوان " أخطـاء شـائعة " وسـوف ترفـع اللجنـة 
واملناقشـة  إىل املكتب اقرتاحها باملوافقة على الطبـع  ، بعـد االنتهـاء مـن التـدقيق

.  

  لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناتها : - ٨  
فرعيــة ، وأقــرت أســلوب جتميــِع ال ــاســري العمــل يف جلااللجنــة  تدرســ   

. كمــا شــرعت توحيــدها املعنيــة والعمــِل علــىالكتــب اجلامعيــة  املصــطلحات مــن
خطـوة أوىل وهـي ىل احلاسـوب مـن املصـطلحات إالكتـب  ههـذ تدخل حمتويـات

  طة . يف اخل
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  وقد جرى العمل يف اللجان الفرعية على النحو :
  لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية :  - أ

جـــرى فيهـــا  ٢٠٠٥اجتمعـــت اللجنـــة أربعـــة عشـــر اجتماعـــاً خـــالل عـــام 
) ألـــف مصـــطلح ، ُوزِّعـــت علـــى الســـادة اخلـــرباء لدراســـتها ،  ١٢ترميـــز حـــوايل ( 

ة، وال يـزال العمـل جاريـاً علـى هـذا متهيداً لتوحيدها . وقد باشـرت اللجنـة بالدراسـ
 النحو .

  علوم األحياء النباتية : مصطلحات لجنة  -  ب
  ست جلسات ، وأهم أعماهلا : ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 

إدخال مصطلحات الكتب اجلامعيـة املختصـة بعلـم النبـات إىل احلاسـوب  •
 ، ووضع خطة لتسهيل عمل اخلرباء يف دراسة هذه املصطلحات .

طلحات علــى اخلــرباء حبســب اختصــاص كــّل مــنهم، لدراســتها توزيــع املصــ •
وتعريبهـــا وشـــرحها . وقـــد بـــدأت اللجنـــة بدراســـة بعـــض تلـــك املصـــطلحات وإقرارهـــا . وال 

   يزال العمل جارياً على هذا النحو .
 لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية :  -  ت

ــــة خــــالل عــــام  ــــا الدوري ــــة اجتماعا ، وانتهــــت مــــن ٢٠٠٥تابعــــت اللجن
صــطلحات اجليولوجيــة إىل احلاســوب . وتعمــل اللجنــة اآلن علــى دراســة إدخــال امل

  تلك املصطلحات ومناقشتها ، العتماد املناسب منها .
 لجنة مصطلحات العلوم الزراعية :  -  ث

  كان من أهم أعماهلا :
مراســلة اجلامعــات الســورية للحصــول علــى كتــب العلــوم الزراعيــة ،  •

ا .  للبدء بتوحيد مصطلحا
ل املصـــــطلحات الزراعيـــــة ، املوجـــــودة يف الكتـــــب الشـــــروع بإدخـــــا •

مع ، إىل احلاسوب .  الزراعية اليت وصلت إىل ا
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تنســـــــيق المصـــــــطلحات لجنـــــــة ألفـــــــاظ الحضـــــــارة و  – ٩
  : وتوحيدها

لس إىل جلنتني مها :   انقسمت هذه اللجنة بقرار من ا
 لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة :  -  أ

ــــــــال ت مــــــــن ألفــــــــاظ مهمتهــــــــا متابعــــــــة مــــــــا يُنشــــــــر يف الصــــــــحف وا
ومصــطلحات أجنبيــة ، والبحــث عــن مقــابالت عربيــة هلــا ، ورصــد االســتعماالت 
اخلاطئــة لأللفــاظ العربيــة املتداَولــة يف تلــك الصــحف وتقوميهــا . واســتكمال إعــداد 

  معجم ألفاظ احلضارة املعاصرة .
  وأهم أعمال اللجنة :

حات تــأليف جلنتــني مــؤقتتني لدراســة املصــطلحات ، مهــا : جلنــة مصــطل 
العلــــوم اإلنســــانية ، الــــيت ختــــتص باللغــــة واألدب وعلــــم الــــنفس واملنطــــق 
والفلسفة واألخـالق والفنـون ، وجلنـة مصـطلحات العلـوم االجتماعيـة ، 
وختتص بالتاريخ واجلغرافية وعلم االجتماع وعلم السـكان والرتبيـة وعلـم 

 األجناس.
 عـــدد وضـــع مقـــابالت عربيـــة لـــبعض األلفـــاظ األجنبيـــة ، الـــيت وردت يف 

 من الصحف احمللية.
إحالة الدراسة املـوجزة ، الـيت أعـدَّها األسـتاذ الـدكتور عبـد الكـرمي اليـايف  

واألســـــتاذ جـــــورج صـــــدقين ، عـــــن األلفـــــاظ األجنبيـــــة الـــــواردة يف بعـــــض 
لة لنشرها .  الصحف األجنبية ، إىل جلنة ا

ى إعادة النظر يف آلية إعداد معجم ألفاظ احلضـارة ، وتوزيـع فصـوله علـ 
 اخلرباء واملشرفني ، إلجنازه يف أسرع وقت .

االســـــتعانة خبـــــرباء خمتصـــــني مـــــن أســـــاتذة اجلامعـــــات إلجنـــــاز القســـــمني  
 األخريين من املعجم .

العمــــل علـــــى حتقيــــق التـــــوازن بـــــني األبــــواب ، يف عـــــدد املصـــــطلحات ،  
 ليكون عددها حنو مئة ومخسني يف كل باب .
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واحد مبئيت لـرية سـورية ، وفقـاً حتديد جمموع التعويض املايل للمصطلح ال 
 ملا ورد يف الالئحة الداخلية للمجمع .

  لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها :   -  ب
مهمتهـــــــــا تنســـــــــيق أعمـــــــــال جلـــــــــان املصـــــــــطلحات ، وتوحيـــــــــد تلـــــــــك 
املصطلحات يف اجلامعات ومراكز البحوث والوزارات واهليئات العلمية يف سورية ، 

 العريب . والسعي لتوحيدها يف سائر أحناء الوطن
ـــــة عشـــــر جلســـــات ،جـــــرى خالهلـــــا البـــــدء  ـــــد عقـــــدت هـــــذه اللجن وق
بالتنســيق بــني املصــطلحات العربيــة ، الــيت اعتمــدها جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق يف 
مشـــروع توحيـــد مصـــطلحات الفيزيـــاء بـــني اجلامعـــات الســـورية ، وبـــني املقـــابالت 

ع القــــاهرة ، العربيـــة املعتمــــدة يف معـــاجم مصــــطلحات الفيزيـــاء الصــــادرة عـــن جممــــ
ومكتــــب تنســــيق التعريــــب يف الربــــاط ، وهيئــــة الطاقــــة الذريــــة الســــورية ، ومعجــــم 
مصطلحات العلم والتكنولوجيا الصادر عن معهد اإلمنـاء العـريب ، وانتقـاء املقابـل 
العـــريب املناســـب ، مـــع مراعـــاة اجلانـــب اللغـــوي ودرجـــة الشـــيوع . وال يـــزال العمـــل 

) . كمــا بــدأت اللجنــة بالعمــل علــى  Aرف ( جاريــاً يف املصــطلحات املبــدوءة حبــ
ا  مـع واللجـان حاسـوبياً ، ، وتصـنيف موضـوعا توثيق حماضـر جلسـات جملـس ا

 لتسهيل االستفادة منها عند احلاجة .

 مكتبة المجمـع
مــع إىل مكتبتــه . وقــد ورد إىل املكتبــة العربيــة  إدخــال الكتــب الــواردة إىل ا

 ملكتبة األجنبية ) كتاباً ، كما ورد إىل ا٦٦٤(
مــع هــذا العــام بـــ (  ) كتابــاً ٣٧٦منهــا () كتابــاً ،  ٦٦٤مت إغنــاء مكتبــة ا

. وبذا يصـبح عـدد الكتـب ) عن طريق الشراء ٢٨٨عن طريق اإلهداء ،  و (
  ) كتاباً . ٢٨٨٢٠يف املكتبة العربية (

) كتــــب عــــن ١٠) كتابــــاً ، منهــــا (٥٠(كمــــا زودت املكتبــــة األجنبيــــة بـــــ   
) جملــة أجنبيــة ٢٠٠هــداء ، والبــاقي عــن طريــق الشــراء ، إضــافة إىل (طريــق اإل
  متنوعة .
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  مؤتـمر المجمـع
برعايـــة كرميـــة مـــن ســـيادة الـــرئيس بشـــار األســـد رئـــيس اجلمهوريـــة العربيـــة   

تمع " وذلك يف املدة  مع مؤمتره الرابع بعنوان " اللغة العربية وا السورية عقد ا
يف قاعـــة حماضـــراته. وقـــد شـــارك يف  ٢٠٠٥ام تشـــرين الثـــاين للعـــ ١٧ -١٤مـــن 

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

، وحضــــره عــــدد مــــن ١٤/١١/٢٠٠٥احلاديــــة عشــــرة مــــن صــــباح يــــوم االثنــــني 
مـــــــع وأعضــــــا ؤه ، وأســـــــاتذة الســــــادة الـــــــوزراء ، والســــــفراء العـــــــرب ، ورئــــــيس ا

اجلامعــات، ومجهــور مــن البــاحثني واملثقفــني. وألقيــت يف احلفــل كلمــات األســتاذ 
الــدكتور هــاين مرتضــى، وزيــر التعلــيم العــايل، ممثــل الســيد رئــيس اجلمهوريــة راعــي 
مـــع، واألســتاذ الـــدكتور عبـــد  املؤمتر،واألســتاذ الـــدكتور شــاكر الفحـــام، رئــيس ا

املشــاركني يف املــؤمتر . وألقــى األســتاذ الــدكتور  الســالم املســدي ، ممثــل البــاحثني
مع ، احملاضـرة االفتتاحيـة بعنـوان " قضـايا اللغـة  مروان احملاسين ، نائب رئيس ا

تمع ".   وا
  وقد توزَّعت حماور املؤمتر على أربع جلسات هي :

تمع . •  اجللسة األوىل : تدّين مستوى اللغة العربية يف ا
ور شــاكر الفحــام ، وافتتحهــا األســتاذ الــدكتور مكــي ترأســها األســتاذ الــدكت

احلسين اجلزائري ، وشارك فيها األساتذة : الدكتور كمال بشر ، والدكتور إبراهيم 
بــن مــراد ، والــدكتورة وفــاء كامــل فايــد ، والــدكتور حســني مجعــة ، والــدكتور عبــد 

  النيب اصطيف .
تمع .اجللسة الثانية : سبل االرتقاء مبستوى اللغة العربي •  ة يف ا

ترأســـها األســـتاذ الـــدكتور عبـــد الكـــرمي األشـــرت ، وافتتحهـــا األســـتاذ الـــدكتور 
حممود السيد ، وشارك فيها األساتذة : الدكتور أمحد مطلوب ، والدكتور الصـاحل 
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بلعيــد ، والــدكتور أمحــد حســن حامــد ، والــدكتور حســني نصــار ، والــدكتور حممــد 
  حسان الطيان .
تمع عن لغته القومية .اجللسة الثالثة : خم •   اطر عزوف ا

ــــرمحن احلــــاج صــــاحل ، وافتتحهــــا األســــتاذ  ــــدكتور عبــــد ال ترأســــها األســــتاذ ال
الـدكتور موفــق دعبــول ، وشــارك فيهــا األســاتذة : الــدكتور عبــد الســالم املســدي ، 
والـــدكتور عبـــد اللطيـــف عبيـــد ، والـــدكتور عبـــد الكـــرمي األشـــرت ، والـــدكتور أمحـــد 

  ور حممد مرايايت .الضبيب ، والدكت
اجللســـــة الرابعـــــة : أســـــاليب نشـــــر اللغـــــة العربيـــــة وتنميتهـــــا بألفـــــاظ  •

 احلضارة .
ترأســها األســتاذ الــدكتور عبــد الســالم املســدي ، وافتتحهــا األســتاذ شــحادة 
اخلــوري ، وشــارك فيهــا األســاتذة : الــدكتور عبــد الــرمحن احلــاج صــاحل ، والــدكتور 

اخوري، والدكتور هوبري جويل ، والدكتور عبـد علي القامسي ، والدكتور حممود الف
  اإلله نبهان ، والدكتور قاسم سارة .

  .  ٢٠٠٥/  ١١/  ١٦وُعقدت اجللسة اخلتامية مساء األربعاء 
مــع كمــا ستنشــر مــع حبوثــه يف   وستنشــر قــرارات املــؤمتر وتوصــياته يف جملــة ا

  كتاب مستقل.

  دار الكتب الظاهرية
) اثنــــان وثالثــــون وســــتمئة كتــــاب باللغــــة ٦٣٢دخــــل الــــدار يف هــــذه الــــدورة (

) ثالثـــة ١٣) شـــراء . وورد إىل الـــدار (٥٧٣) إهـــداء ، و (١٥٩العربيـــة ، منهـــا (
عشــر كتابــاً باللغــة اإلنكليزيــة ، وكتابــان باللغــة الفرنســية . وبــذلك يصــبح جممــوع  

  )واحداً وأربعني ومخسمئة وسبعة وسبعني ألف كتاب. ٧٧٥٤١كتب الدار (
ال / ١٩٦/جملـة عربيـة ، و/١٧٨ت فقد دخل الدار يف هذه الـدورة /أما ا

) مئتــني وأربعــني ألــف  ٤٠٢٠٠دوريــة أجنبيــة، وبــذلك يصــبح عــددها يف الــدار (
  جملة ودورية.
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ايـــــة عـــــام  ) ٥١٢٠، (  ٢٠٠٥بلــــغ جممـــــوع املشـــــرتكني يف الـــــدار ،حـــــىت 
الواحـد عشرين ومئة ومخسـة آالف مشـرتك . ويبلـغ عـدد رواد املكتبـة يف اليـوم 

ــــــة مــــــن  ٥٠حــــــوايل (  ــــــادون املكتب ــــــذين يرت ) مشــــــرتكاً ، إضــــــافة إىل القــــــراء ال
احملافظـــات الســـورية واألقطـــار العربيـــة  ، والســـائحني الـــراغبني بـــاالطالع علـــى 

  معاملها التارخيية، وآثارها العمرانية .
وجيري اآلن التحضري لنقل حمتويـات املكتبـة الظاهريـة إىل املدرسـة العادليـة  
  بدء برتميم الظاهرية ، كما هو مقرر .، لل

  الحفـالت
مــُع حفــل تــأبني للفقيــد املرحــوم األســتاذ عاصــم البيطــار ، يف قاعــة  أقــام ا

  م .٢٠٠٥/  ٩/  ٢١هـ ، املوافق لـ ١٤٢٦/  ٨/  ١٨احملاضرات يف 
وقد أُلقيت يف احلفـل كلمـات كـل مـن : الـدكتور شـاكر الفحـام، والـدكتور 

تور عبــد الكــرمي األشــرت ، والــدكتور أميــن الشــوا ، وابنــة الفقيــد علــي أيب زيــد ، والــدك
املهندســة نــدى البيطــار . فتحــّدثوا عــن مناقــب الفقيــد ، وســريته العطــرة ، وجهــوده 
العلميــة ، وإخالصــه يف العلــم والعمــل ، وحّبــه لطالبــه ، وفضــله العظــيم يف خدمــة 

ا .   اللغة العربية ، وإعالء شأ
حياته يف تدريس اللغـة العربيـة يف ثانويـات دمشـق  ويُذكر أن الفقيد أمضى

، مث يف جامعتهـــــا. وانُتخـــــب عضـــــواً عـــــامًال يف جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة يـــــوم االثنـــــني 
هـــــــ ، ١٤٢٦/  ٤/ ٣٠. وانتقــــــل إىل جــــــوار ربــــــه يف يــــــوم االثنــــــني ١٢/١/٢٠٠٤

  . ٢٠٠٥/  ٦/  ٢٤املوافق لـ 
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  موازنة المجمـع
مع جمموع املوازنت   ني اجلارية واالستثمارية ، ومها:تشمل موازنة ا

ــــة : ــــة الجاري بلــــغ االعتمــــاد الكلــــي ، للموازنــــة اجلاريــــة يف عــــام  الموازن
/ ل . س . وبلــــــــــغ جممــــــــــوع مــــــــــا أنفــــــــــق منهــــــــــا / ٢١٤٥٠٠٠٠، /  ٢٠٠٥

  ). ٪٩٨/ ل .س . وبلغت نسبة اإلنفاق ( ٢١٠٤١٤١٣
يف عـام بلغ االعتماد الكلي للموازنة االسـتثمارية  الموازنة االستثمارية:

/ ل .س . وبلغ جممـوع مـا أنفـق منهـا  ١٨٠٠٠٠٠٠،              /٢٠٠٥
  ). ٪٩٩, ٨٥/ . وبلغت نسبة اإلنفاق  ( ١٧٩٧١٨١٢/ 

. وهـذه النسـبة تـدل علـى أن  ) ٪٩,٩٨وبلغت نسبة اإلنفاق اإلمجـايل ( 
مع ، يسري بصورة جيدة .   العمل، يف ا


