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  لتقرير السنوي عن أعمالا
  م ٢٠٠٦ عام المجمع في دورة

  أعده األستاذ عدنان عبد ربه 
  أمين المجمعبإشراف 

مع ومكتبه وجلانـه ومديرياتـه مـن  فيما يلي عرض ألهم ما قام به جملس ا
  أعمال:

مـــع يف هـــذه الـــدورة  مجلـــس المجمـــع:أعمـــال  -أوالً  عقـــد جملـــس ا

  ها األمور اآلتية: حبث في ،إحدى وعشرين جلسة
ـــــدكتور  -١ ـــــدكتور شـــــاكر الفحـــــام، وال وافـــــق علـــــى إيفـــــاد األســـــتاذين ال

إىل القـاهرة للمشـاركة يف  ،عضوي جلنة املعجـم التـارخيي للغـة العربيـةإحسان النص
نيســــان  ٦إىل  ٤يف املــــدة مــــن لــــيت انعقــــدت االتــــارخيي جلنــــة املعجــــم  اتاجتماعــــ
 م.٢٠٠٦
عبــد اهللا واثــق ،الدكتور  احملاســينمروان الدكتور جلنــة مــن الســادة: ألــف  -٢

لدراســـة مشـــروع  ،موفـــق دعبـــولالـــدكتور شـــهيد، الـــدكتورمكي احلســـين اجلزائري.،
 خرية اللغوية العربية.ذللهيئة العليا لل يئحة الداخلية للنظام األساسالال

رشــح الــدكتور رشــدي راشــد مــن مجهوريــة مصــر العربيــة لنيــل جــائزة  -٣
م يف ميــدان الدراســات اإلســالمية  ٢٠٠٧/ ـهــ١٤٢٧امللــك فيصــل العامليــة لعــام 

ـــة أو التطبيقيـــة عنـــد املســـلمني) الـــدكتور ، و (الدراســـات الـــيت عنيـــت بـــالعلوم البحت
  .حممد سعيد رمضان البوطي يف ميدان خدمة اإلسالم

واثـق الدكتورعبـد اهللا مروان احملاسين، الدكتور ألف جلنة من السادة:  -٤
ـــار األعضـــاء املراســـلنيلوضـــع قواعـــد ا،إحســـان النصالـــدكتور شـــهيد  وحتديد ،ختي

م وحقوقهم، فقامت بالعمل الذي طلب إليها  القيام به. واجبا
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ـامع اللغويـة العلميـة العربيـة،  -٥ عقد جلسة خاصـة لتقـومي أداء احتـاد ا
كتور إحسـان الـنص واألسـتاذ شـحادة د ومدى التزامه باملهـام املنوطـه بـه، وكلـف الـ
ا الن هـــوض باالحتـــاد وتنشـــيط أعمالـــه وأعمـــال اخلـــوري وضـــع مقرتحـــات مـــن شـــأ

امع العربية  امع كلها. أعضاء االحتادا   ، تسعى للتواصل املفيد بني ا
قرار جلنة النشاط الثقايف عقـد املـؤمتر اخلـامس للمجمـع مـن على وافق  -٦

، كمـــا أقـــر احملـــاور الـــيت وضـــعتها اللجنـــة هلـــذا م٢٠٠٦تشـــرين الثـــاين  ٢٢إىل  ٢٠
  املؤمتر. 
مــع لعــام  أقــر -٧ ،وأوصــى بطبعــه م٢٠٠٥التقريــر الســنوي عــن أعمــال ا

مع.   يف جملة ا
مـع خلفـاً ا -٨ نتخب األسـتاذ الـدكتور حممـود السـيد عضـواً يف مكتـب ا

  للدكتور عبد احلليم سويدان رمحه اهللا.
مع،لنيــــل جــــائزة   -٩ رشــــح األســــتاذ الــــدكتور عبــــد الكــــرمي اليايف،عضــــو ا

  م.٢٠٠٧كاتالونيا لعام 
تـــــداول مـــــا مت يف االجتمـــــاع الـــــذي عقدتـــــه الســـــيدة الـــــدكتورة جنـــــاح  -١٠

 وضــــم٢٨/٨/٢٠٠٦بتــــاريخ العطــــار، نائــــب رئــــيس اجلمهوريــــة للشــــؤون الثقافيــــه 
معالالسادة  بعض مـن أجـل محايـة اللغـة العربيـة والتمكـني ، وزراء والسيد رئيس ا

مـــع تقــدمي تقريــر يتضــمن الوســـائل الــيت  يتبعهــا يف محايـــة هلــا، وطلبــت فيــه  إىل ا
ــا، وأقــر  لــس اللغــة العربيــة والنهــوض  مــع ا تــأليف جلنــة برئاســة الســيد رئــيس ا

لدراسة حمضر االجتماع الذي عقدتـه الـدكتورة جنـاح العطـار، ورفـع ، أعضاء ةوست
  التوصيات املناسبة حلماية اللغة العربية.

مع،لنيــل جــا -١١ ئزة امللــك رشــح الــدكتور حممــد هيــثم اخليــاط، عضــو ا
م يف ميــدان اللغــة العربيــة واألدب، ضــمن ٢٠٠٨/ ـهــ١٤٢٨فيصــل العامليــه لعــام 

موضوع:قضايا املصطلحية يف اللغة العربية،كما رشـح الـدكتور وهبـة الزحيلـي لنيـل 
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اجلائزة يف ميدان الدراسات اإلسالمية، ضمن موضـوع: أحكـام العالقـات الدوليـة 
  يف اإلسالم يف حاليت السلم واحلرب.

مــع، وافــق علــى  -١٢  إيفــاد األســتاذين الــدكتور شــاكر الفحــام، رئــيس ا
مــع مــا مــن جممــع إىل القــاهرة  ،والــدكتور إحســان الــنص عضــو ا بنــاء علــى دعو

مــع القــاهرة القــاهرة بوصــفهما مــن أعضــائه  ملشــاركة يف االحتفــال بالعيــد املاســي 
مـع الـذي سـيعقد ومـؤمتر  م،١٩/٣/٢٠٠٧إىل  ١٧الذي سيعقد يف املدة من  ا

  ٢٠/٣/٢٠٠٧ملدة أسبوعني بدءاً من 
مكــي الـدكتور واثـق شـهيد، عبـداهللا  الــدكتورألـف جلنـه مـن السـادة:  -١٣

 ،لدراسـة مشـروع الـذخرية اللغويـة العربيـة ،موفـق دعبـولالـدكتور احلسين اجلزائـري، 
مع يف إجنازه، وبيان آلية العمل فيه.    واملشاركة اليت سيقدمها ا

وافق على عقد االجتماع اخلامس لشبكه تعريب العلوم الصحية يف  -١٤
مـــع وكليـــة الطـــب يف جامعـــة  ،منظمـــة الصـــحة العامليـــة يف دمشـــق بالتعـــاون مـــع ا

مـــع  تنســـيق مــــع املكتـــب اإلقليمــــي الدمشـــق، وفـــوض إىل الســــيد نائـــب رئــــيس ا
  .،إلجناح االجتماعلشرق املتوسط يف املنظمة وكلية الطب يف جامعة دمشق

يــانوش دانيتســكي (رئــيس قســم اللغــة الــدكتور وافــق علــى استضــافة  -١٥
العربيــــه واإلســــالميه يف معهــــد الدراســــات االستشــــراقية يف جامعــــة وارســــو) إللقــــاء 

مــــــع ٨/٢/٢٠٠٦حماضــــــرة مســــــاء األربعــــــاء  بعنــــــوان: ((  يف قاعــــــة حماضــــــرات ا
  ترمجات األدب العريب إىل اللغة البولونية)).

مـع التونسـي (بيـت احلكمـة) لتنظـيم لقـاء متابعة اأقر  -١٦ لتنسيق مـع ا
وتكليــــف  ،ســـوري تونســـي بعنـــوان: ((ثقافـــة العلـــم عنـــد العـــرب قـــدمياً وحاضـــراً))

لس عام    من السادة:  ٢٠٠٥اللجنة اليت ألفها ا
واثـــق شـــهيد، األســـتاذ جـــورج عبـــد اهللا  الـــدكتور مـــروان احملاســـين،الـــدكتور  

لس. صدقين، األستاذ شحادة اخلور    ي دراسة املوضوع، وتقدمي تقرير عنه إىل ا
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عبــد  الــدكتورمــروان احملاســين، و  الــدكتورواتفــق علــى أن يشــارك يف اللقــاء  
مــع، و  الــدكتورواثــق شــهيد، و اهللا  نشــأت محارنــة مــن  الــدكتورمكــي احلســين مــن ا

وقــد دمشــق. وثالثــة بــاحثني خمتصــني مــن معهــد الــرتاث العلمــي العــريب يف حلــب. 
ذر الــدكتور واثــق شــهيد مــن عــدم املشــاركة، فشــارك بــدًال منــه الــدكتور موفــق اعتــ

  دعبول واألستاذ شحادة اخلوري.
معالدكتور نتخب ا -١٧   .مازن املبارك عضواً يف ا
مـع -١٨ رئــيس اللجنــة املؤلفــة يف العــام  ،فـوض إىل الســيد نائــب رئــيس ا

تقـدمي  ")اإلنرتنيـت"بكه الشـا علـى املاضي (لدراسة موضوع إنشاء موقع للمجمـع
  ن.شأذا الاالقرتاحات املناسبه 

حممــــود الســــيد إىل القــــاهرة للمشــــاركة يف الــــدكتور د فــــاوافــــق علــــى إي -١٩
مـــع القـــاهرة ومـــؤمتره الســـنوي يف دورتـــه الثالثـــة والســـبعني، وإعـــداد  العيـــد املاســـي 

  .حبث يلقى يف ذاك املؤمتر

  أعمال مكتب المجمع -ثانياً 
مع يف هذه الدورة أربعاً وعشرين جلسة، حبث فيها شؤون عقد مكتب ا

مع، ودار الكتب الظاهرية، وانتهى إىل مجلٍة من القرارات واألعمال، أمهها:   ا
املوافقة علـى تـرميم دار الكتـب الظاهريـة، وتكليـف الـدكتور املهنـدس - ١

ية موفـــق دغمـــان مـــدير وحـــدة دمشـــق للعمـــارة والـــرتاث بإعـــداد الدراســـة اهلندســـ
/ لـــرية ســـورية ومتَّ ٢.٨٣٩.٩١٥الالزمـــة للمشـــروع، وقـــد بلغـــت كلفـــة الدراســـة/

قا أميــين، مــدير مؤسســة الــرتاث والعمــارة  تكليــف الــدكتور املهنــدس ُمســلَّم السَّــ
  /لرية سورية ٩٤٦.٦٤٠بتدقيقها، وبلغت كلفة التدقيق/

مــع الشــمايل واجلنــويب وجتميلهمــا مــع  -٢ املوافقــة علــى كســوِة مــدخلي ا
سطح املرأب والقبو، وغرفيت االستعالمات والسائقني، وتكليـف شـركة الدراسـات 

  إعداد الدراسة اهلندسية لذلك.
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املوافقة على االشرتاك يف معـرض الكتـاب الثـاين والعشـرين الـذي أقـيم  -٣
م، كمــــــا وافــــــق علــــــى ١٠/٨/٢٠٠٦م ولغايــــــة١/٨/٢٠٠٦يف مكتبــــــة األســــــد يف 

ن الصــحف الصــادرة عــن اجلبهــة، الوطنيــة االشــرتاك، بصــحيفة واحــدة مــن كــلَّ مــ
  التقدمية، وهي سبع صحف.

إيفــاد بعــض العــاملني التبــاع دورات تأهيــل وتــدريب يف اختصاصــات  -٤
مــع وتطــّوره، وهم:املهنــدس جــالل رمضــان:دورة  متنوعــة، ترفــع مــن وتــرية عمــل ا

  برنامج التصميم والتحليل اإلنشائي، 
ارة مشــــاريع، واآلنســــة رمي القــــزّاز، واملراقــــب الفــــين رؤوف يوســــف :دورة إد

والســــيدة ابتســــام حجــــاري: دورة تدريبيــــة يف الســــكرتارية التنفيذيــــة للمســــاعدة يف 
  عمل املديرين.

التعاقـــد مـــع األســـتاذ مـــأمون صـــاغرجي ملتابعـــة أعمـــال حتقيـــق كتـــاب:  -٥
تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، الذي كانت تقوم به األستاذة سـكينة الشـهايب 

 هللا رمحها ا
نــــدب القائمــــة باألعمــــال املهندســــة زهــــرية محــــزة العاملــــة يف املعهــــد  -٦

مــع ملــدة  العــايل للعلــوم التطبيقيــة والتكنولوجيــا إىل اهليئــة الفنّيــة يف املعلوماتيــة يف ا
  عام.

نقل األستاذ حسني أسود العامل مـن الفئـة األوىل إىل عضـوية اهليئـة  -٧
مع، كم ا متَّ نقل األستاذ مصطفى اخلطيب مـن الفنية بصفة قائم باألعمال يف ا

ــــة إىل الفئــــة األوىل بعــــد حصــــوله علــــى إجــــازة يف اآلداب قســــم اللغــــة  ــــة الثاني الفئ
 اإلنكليزية. 
ــــــوان :"مشــــــروع  -٨ ــــــيت أُقيمــــــت بعن ــــــة ال ــــــدوة العلمي مــــــع الن أضــــــاف ا

مـع املراسـل ، وذلـك بنـاًء  الربجميات احلرة" برئاسة األسـتاذ مـروان البـواب عضـو ا
 اب املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ملدة يومني .على كت
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مــع إلــيهم،وهم: -٩  اســتخدام ثالثــة عــاملني ملــّدة ثالثــة أشــهر حلاجــة ا
 حارس،و عاملة حاسوب وعاملة إدارية وحماسبة.

ـــــى الشـــــابكة (اإلنرتنيـــــت )  - ١٠ ـــــق علـــــى إنشـــــاء موقـــــع للمجمـــــع عل واف
 سط.بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية لشرق املتو 
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  أعمال لجان المجمع -ثالثاً 
  :لجنة المجلة والمطبوعات -١

عقــدت اللجنــة يف هــذه الــدورة تســع عشــرة جلســة، قامــت فيهــا باألعمــال 
  اآلتية:

لد السـابع والسـتني مـن تـاريخ مدينـة دمشـق البـن  - وافقت على طباعة ا
رها عســـاكر، حتقيـــق األســـتاذة ســـكينة الشـــهايب، رمحهـــا اهللا، ومنحتهـــا مكافـــأة قـــد

) صــــفحة، وحــــددت ســــعر ١٦ثالثـــة آالف لــــرية ســــورية عــــن حتقيــــق كــــل ملزمــــة (
لد بـ/  / ل س أربع مئة ومخسني لرية سورية.٤٥٠النسخة الواحدة من هذا ا

وافقـــت علـــى اقــــرتاح الـــدكتور مكــــي احلســـين اجلزائــــري إرســـال كتــــب إىل  -
م يف موضــوعات حمــددة، أو يف موضــ وعات األعضــاء املراســلني وغــريهم الســتكتا

لة.  ا لنشرها يف ا   خيتارو
وافقت على طباعة كتاب (معجم أمساء األفعال يف اللغة العربيـة) تـأليف  -

/ ل. س ١٠٠الدكتور أمين الشـوا. وقـررت أن يكـون سـعر النسـخة الواحـدة منـه /
) ل.س ألفـا لـرية سـورية عـن ٢٠٠٠مئة لرية سورية، ومنح املؤلف مكافأة قدرها (

نح مراجَعــــي الكتــــاب؛ الــــدكتور مكــــي احلســــين اجلزائــــري، كــــل ملزمــــة حمققــــة، ومــــ
) ل.س مخســــة آالف ٥٧٢٠واألســــتاذ مــــروان البــــواب مناصــــفة مكافــــأة قــــدرها (

 وسبع مئة وعشرون لرية سورية 
أقرت قائمة تعويضات ُكتّـاب املقـاالت املنشـورة يف اجلـزأين األول والثـاين  -

مع كما أقرت قائمة لد الثمانني من جملة ا  تعويضات مقّومي املقاالت . من ا
ــــــــدر  - ــــــــان حمقــــــــق كتاب((ال ــــــــدكتور حممــــــــد حســــــــان الطي قــــــــررت مــــــــنح ال

) ل.س ألفــا لــرية ســورية ٢٠٠٠النثريوالعــذب النمــري)) للمــالقي مكافــأة مقــدارها (
)ل. س سـتة ٦٥٠عن كل ملزمة،وأن يكون سعر النسـخة الواحـدة مـن الكتـاب (

 ومخسني لرية سورية.
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ان أيب الـــنجم العجلـــي، صـــنعة: الـــدكتور وافقـــت علـــى طباعـــة كتـــاب ديـــو  -
/ ٣٥٠حممــد أديــب مجــران وقــررت أن يكــون ســعر النســخة الواحــدة(من الكتــاب/

/ ٥٠.٠٠٠ل. س ثــالث مئــة ومخســني لــرية ســورية، ومــنح املؤلــف مكافــأة قــدرها/
ل. س مخسون ألف لرية سورية، ومنح ُمراجع الكتاب؛ الـدكتور عبـد اإللـه نبهـان 

 .س سبعة آالف ومخس مئة لرية سورية. / ل٧٥٠٠مكافأة قدرها/
مــع، وحبــوث  - قــررت نْشــر حبــوث نــدوة اللغــة العربيــة والتعلــيم، يف جملــة ا

مع يف كتب مستقلة.   املؤمترات اليت عقدها ا
قررت أن تعهـد مبراجعـة كتـاب (علـم الداللـة يف املعجـم العـريب) للـدكتور  -

 ية اآلداب يف جامعة حلب.عبد القادر سالمي إىل الدكتور أمحد قدور عميد كل
لــد ( - ) مــن تــاريخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر، ٦٨وافقــت علــى دفــع ا

 حتقيق: األستاذة سكينة الشهايب رمحها اهللا، إىل مطبعة دار البعث.
 قررت تسمية الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري رئيس حترير للمجلة. -
ــــدكتور حممــــد م - كــــي احلســــين تابعــــت مناقشــــة املقرتحــــات الــــيت مجعهــــا ال

مــع، وأقــرت  اجلزائــري مــن بعــض الســادة األعضــاء حــول ســبل تطــوير بنيــة جملــة ا
 صفحة غالفها على الوجه الوارد يف الصفحة التالية:

  لجنة المخطوطات وإحياء التراث:- ٢
عقدت جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث يف هذه الدورة أربـع عشـرة جلسـة 

  :اطّلعت خالهلا على الكتب التالية
(ُلَمــُح اُلمَلــح ) تــأليف ســعد احلظــريي، حتقيــق: الــدكتورة شــادن أبــو  -١

  صاحل،وقد أعيد الكتاب إىل حمققته بناء على طلبها.
ــــــدكتور حــــــازم  -٢ ــــــأليف: ال (أثــــــر احملتســــــب يف الدراســــــات النحويــــــة) ت

 سليمان احللي. واعتذرت اللجنة من عدم طبع الكتاب. 
قيـــق: األســـتاذ (كتـــاب األحجـــار) صـــنعة: الصـــاحب بـــن عبَّـــاد، حت -٣

مع.  هالل ناجي،وقد قررت اللجنة طبعه يف جملة ا
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ـــــىن، وأيب  -٤ ـــــن املث ـــــدة، معمـــــر ب ـــــدواهي) تصـــــنيف: أيب عبي ـــــاب ال (كت
 العباس، حممد بن احلسن 

ابن دينار اهلامشي األحول، حتقيق: األستاذ هالل ناجي، وقد قررت اللجنة طبعـه 
مع أيضاً.   يف جملة ا

ــــأل  -٥ ــــة دمشــــق) ت ــــاريخ مدين ــــن عســــاكر (اجلــــزء اخلمســــون) (ت يف: اب
رياض مراد، حممـود األرنـاؤوط، ياسـني اخلطيـب، وأعيـد الكتـاب  حتقيق األساتذة:

 إىل حمققيه لتصحيح بعض األخطاء املوجودة فيه. 
(الـــــربق املتـــــألق يف حماســـــن ُجلِّـــــق) تـــــأليف: ابـــــن اّلراعـــــي، حتقيـــــق:   -٦

 األستاذ حممد أديب اجلادر، وقد قررت اللجنة طبعه. 
 لجنة المكتبة -٣

  اللجنة يف هذه الدورة جلستني، اختذت فيهما القرارات اآلتية:  عقدت
مع يف معرض مكتبة األسد الثاين والعشرين الذي أقيم يف  اشرتاك - ا

  مستقل.  جبناح ١/٨/٢٠٠٦
مع والظاهرية  ترشيح - دورة يف ترميم الكتب  إىلعاملني يف ا

  .ة األسدواملخطوطات مبكتب
مع  والتحليليةرستني الوصفية الفه إجراء - للكتب واملخطوطات يف ا

  والظاهرية . 
صيانة شاملة وإصالح ألنظمة  إجراءعلى املكتب إحالة دراسة  االقرتاح -

  هندسي خمتص.  مكتبالتهوية واإلنارة واحلرارة يف مستودعات الكتب إىل 
  . الدوليةإنشاء موقع للمجمع على الشابكة  متابعة -

ــا مكتبــة وقــد بلــغ عــد هــذا مــعد الكتــب العربيــة الــيت زودت  )  ٧٠٤( ا
  ) إهداء.٥٢٠كتاب منها (
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 لجنــــــة مصــــــطلحات العلــــــوم الرياضــــــة والعلــــــوم المعلوماتيــــــة والفيزيــــــاء -٤
  الكيميائية و 

  :(مصطلحات الفيزياء)أ) 
  عقدت اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات، جرى فيها:

الفيزيــاء املوحــدة (مشــروع إجنــاز املرحلــة الثانيــة مــن معجــم مصــطلحات  -
  توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية) وتضم:

إضـــــافة املصـــــطلح الفرنســـــي املقابـــــل ملصـــــطلحات الفيزيـــــاء يف اللغـــــة  -١
  اإلنكليزية، وإضافة األصل اليوناين والالتيين.

االجتماع مبمثلي اجلامعات السورية عن أقسـام الفيزيـاء األسـاتذة: الـدكتور 
ق)، والــــدكتور مصــــطفى أفيــــوين (حلــــب)، والــــدكتور معــــد بســــام معصــــراين (دمشــــ

النجــار (محــص)، والــدكتور حســن ســلمان (الالذقيــة) ومناقشــة مالحظــات أقســام 
 الفيزياء بشأن مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السورية.

الشروع يف املرحلة الثالثـة مـن املعجـم، وهـي مرحلـة إعـداد نسـخة منقحـة  -
ثـــي اللغـــات، تضـــاف فيهـــا تعريفـــات مصـــطلحاته متهيـــداً إلخـــراج مـــن املعجـــم الثال

املرحلــــة الرابعــــة واألخــــرية الــــيت تســــتكمل فيهــــا املقــــابالت العربيــــة للمصــــطلحات 
األجنبيــة الــيت مل تــرد يف الكتــب اجلامعيــة املدروســة، مــأخوذة مــن معجــٍم أو أكثــر 

 من املعجمات املعتمدة على نطاٍق واسع.
  :(مصطلحات الكيمياء) -ب

  عقدت اللجنة يف هذه الدورة تسع جلسات مت فيها:
اقــرتاح التعاقــد مــع اخلــرباء: األســاتذة الــدكتور وفــائي حقي،والــدكتور  -١

عبــــد احللــــيم منصــــور، والــــدكتور أمحــــد حــــاج ســــعيد، والــــدكتورة هيفــــاء العظمــــة،و 
والـدكتور حميــي الـدين مجعــة، للعمـل يف مشــروع توحيـد مصــطلحات الكيميـاء بــني 

 رية .اجلامعات السو 
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)مـــــن a-b-c-d-e-fدراســـــة املصـــــطلحات املبـــــدوءة بـــــاألحرف: ( -٢
 هذا املشروع.

  وما زال العمل مستمراً لدراسة املصطلحات املبدوءة ببقية احلروف. 
  :لجنة النشاط الثقافي - ٥

عقدت اللجنة يف هذه الدورة ستاً وعشرين جلسـة، اختـذت فيهـا القـرارات 
  اآلتية: 

اخلاصـــة باجللســـات، باســـتثناء احملاضـــرة الـــيت  إلغـــاء احملاضـــرات االفتتاحيـــة -
تلـــي حفـــل افتتـــاح املـــؤمتر اخلـــامس. وتوزيـــع وقتهـــا علـــى البحـــوث، علـــى أن يقـــوم 
رؤســـاء اجللســـات بالتقـــدمي للموضـــوعات الـــيت ستناقشـــها اجللســـة يف مـــدة ال تزيـــد 

 على عشر دقائق. 
اقرتحــــت دعــــوة األعضــــاء املراســــلني حلضــــور املــــؤمتر اخلــــامس، فاختــــارت  -

دكتور عبـــد الســالم املســـدي والـــدكتور حممــد علـــي آذرشـــب مــن خـــارج ســـورية، الــ
والدكتور علي أبو زيد والـدكتور مـازن املبـارك والبطريـرك مـار أغنـاطيوس زكـا األول 
عيــــواص، والــــدكتور جــــورج عبــــد املســــيح مــــن لبنــــان، والــــدكتور حممــــود فــــاخوري 

 ن خارج دمشق.والدكتور عبد اإلله نبهان والدكتور عبد الكرمي األشرت م
طلبــت اللجنــة مــن أمينهــا إعــداد بطاقــة تقــومي خاصــة بــاملؤمتر اخلــامس تــوزع 

  على املشاركني واحلضور. 
مــع األردين إللقــاء كلمــة يف  - اقــرتح الــدكتور عبــد الكــرمي خليفــة، رئــيس ا

حفـــــل االفتتــــــاح الـــــذي ســــــيقام يف مكتبـــــة األســــــد ممـــــثًال عــــــن البــــــاحثني 
  املشاركني يف املؤمتر اخلامس.

  لجنة اللغة العربية وأصول النحو -٦
 عقدت اللجنة سبع عشرةجلسة نظرت فيها يف البحوث اآلتية: -
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وقـــــد ‘ (أخطـــــاء شـــــائعة) إعـــــداد األســـــتاذ الـــــدكتور إحســـــان الـــــنص  -١
لــس  ــا قــراراً أخــرياً ، وأحيلــت علــى ا صــححتها اللجنــة وأخــذت 

  ملناقشتها وإقرارها مث طبعها.
رف)للدكتور إحســان الــنص أيضــا، (رأي يف تيســري املمنــوع مــن الصــ -٢

مع لطبعه.  وقد عّدلت اللجنة بعض فقراته مث أحيل على جملة ا
(مـــن مواضـــع تيســـري تعلـــيم النحـــو وحلـــول مقرتحـــه) للـــدكتور حممـــود  -٣

مـع  السيد ، وبعد مناقشته وتعديل بعـض فقراتـه أحيـل علـى جملـة ا
 لطبعه.

د النظـــر فيـــه (عالمــات الرتقـــيم) لألســـتاذ شــحادة اخلـــوري، وقـــد أعيــ -٤
عـــدة مـــرات وصـــحح، ووضـــعت شـــواهد مناســـبة لـــه، مث أحيـــل علـــى 

مع لطبعه.  جملة ا
ناقشـــت اللجنـــة حبثـــاً آخـــر بعنـــوان أخطـــاء شـــائعة أعـــدها الـــدكتوران  -٥

إحسان النص وحممود السـيد، وقـد وردت هـذه األخطـاء يف وسـائل 
 اإلعالم املقروءة واملسموعة، وما زالت قيد املناقشة .

ة مبناقشـــة القـــرارات الصـــادرة عـــن جممـــع اللغـــة العربيـــة شـــرعت اللجنـــ -٦
 بالقاهرة يف دوراته الثامنة واألربعني إىل الثامنة والستني.

  لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية : -٧
عقدت جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية يف هـذه الـدورة اثـين عشـر 

/ ووصلت إىل احلرف Aرف /اجتماعاً درست خالهلا املصطلحات اليت تبدأ باحل
d/./  
  لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية: - ٨

  بلغ عدد جلسات اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات مت فيها :
تقاســم الســادة أعضــاء اللجنــة مصــطلحات الكتــب اجلامعيــة اخلاصــة بعلــم 
ــــات كــــٌل حســــب اختصاصــــه لدراســــتها ووضــــع التعريــــف والشــــرح املناســــبني،  النب
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للجنــة بدراســة بعــض هــذه املصــطلحات وإقرارهــا. وال يــزال العمــل جاريــاً وبــدأت ا
علـــى هـــذا النحـــو. وقـــد مت إىل اآلن وضـــع التعريـــف والشـــرح املناســـبني مـــع ترمجـــة 

  ) مصطلح.٤٠٠املصطلح إىل اللغة الفرنسية حلوايل (
  لجنة العلوم الزراعية: – ٩

ـاء عقدت جلنة العلوم الزراعية يف هذه الدورة اثنيت عشرة  جلسة مت فيهـا إ
) مــن مصــطلحات قســم االقتصــاد الزراعــي، وبلــغ عــدد مصــطلحات Aاحلــرف (

) A) مصـطلحاً، وتقـوم اللجنـة بتعريـف مصـطلحات احلـرف (٢٦٥هذا احلرف (
  ).  ١٦٠من قسم اإلنتاج احليواين،ووصلت حىت الرقم (

  لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية: - ١٠
يولوجيــــة يف هــــذه الــــدورة مثــــاين عشــــرة بلــــغ عــــدد جلســــات جلنــــة العلــــوم اجل

) وأوشـكت علـى االنتهـاء مـن Aجلسة درست فيها مصطلحات احلرف األول (
الصــــفحات اخلمســــني األوىل، ومتــــت طباعــــة مصــــطلحات جديــــدة مــــن الصــــفحة 

  ).٧٥حىت  ٥١(
  لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها: -١١

  لي:عقدت اللجنة يف هذه الدورة ثالث عشرة جلسة جرى فيها ما ي
التنسيق بني بعض املقابالت العربية للمصطلحات املشرتكة بـني علـوم  -

الكيمياء والفيزياء والنبـات واحليـوان ممـا أجنزتـه جلـان العلـوم الفرعيـة املتخصصـة مـن 
 مشروع توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية 

االطــــالع علــــى بــــاب املالبــــس وأنواعهــــا مــــن مشــــروع معجــــم ألفــــاظ  -
رة الــــذي تعــــده جلنــــة مصــــطلحات ألفــــاظ احلضــــارة املعاصــــرة يف احلضــــارة املعاصــــ

مــع، والتنســيق بــني املصــطلحات الــواردة فيــه وبــني مــا قــد يــرد يف علــومٍ أخــرى  ا
 خارج جمال األلبسة.
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  لجنة ألفاظ الحضارة المعاصرة:-١٢
ـــة ألفـــاظ احلضـــارة عملهـــا خـــالل عـــام  لتنفيـــذ مشـــروع  ٢٠٠٦تابعـــت جلن

فعقــدت أربعــني جلســة، درســت فيهــا البطاقــات املعــدَّة معجــم احلضــارة املعاصــرة 
لباب املالبس من القسم األول: احلياة اليومية،وقد أعدها مساعد اللجنة األستاذ 

ا اإلنكليزيــــة ٢١٣حســــان عبــــود طلــــب، وعــــددها / / بطاقــــة، فــــأقرت مصــــطلحا
ا العربية، معتمـدة علـى أوثـق املراجـع، ومتبعـة الطرائـق امل عتمـدة والفرنسية ومقابال

  يف وضع املصطلح.
ـــــت فيـــــه الوضـــــوح  وقـــــد وضـــــعت إزاء كـــــل مصـــــطلح عـــــريب تعريفـــــاً لـــــه توخَّ

  واإلجياز.
كــــذلك قامــــت بدراســـــة جمموعــــة مــــن أمســـــاء املالبــــس مكملــــة للبطاقـــــات 

/ امســاً، وبدراســة جمموعــة ثانيــة باللغــة العربيــة ألمســاء ٨٤الســابقة، ويبلــغ عــددها /
/ ٦٩ا يف العصـر احلاضـر، ويبلـغ عـددها /مالبس عربية مازالت تستعمل يف بالدن

  امساً. 
مــع  وســتقوم اللجنــة بطباعــة ماأقرتــه ضــمن جــداول تعــرض علــى جملــس ا

مع.   الختاذ قرار بإخراجه باسم ا
كمــــا قامــــت بتقــــدمي بعــــض املقرتحــــات املفيــــدة إىل اخلــــرباء العــــاملني معهــــا 

  إلغناء أعماهلم بألفاظ جديدة تضاف إليها يف أبواب حمددة.
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  /م ٢٠٠٦دار الكتب الظاهرية عن عام  -١٣
ايــة  -١ اســتمر العمــل يف خدمــة القــراء والبــاحثني يف املكتبــة حــىت 

الشــهر اخلــامس، وتوقــف اســتقبال القــراء مــع بدايــة الشــهر الســادس بســبب نقــل 
الكتــب مــن الظاهريــة إىل مبــىن العادليــة، وإذ ال توجــد يف العادليــة قاعــات ملطالعــة 

املكتبة من هذا اجلانب عدا قاعة الباحثني يف العادليـة الطالب فقد توقف نشاط 
  .٢٠٠٦حيث نستقبل الباحثني ابتداًء من شهر كانون األول 

مت نقـــل الكتـــب املســـجلة يف ســـجالت رمسيـــة مـــن الظاهريـــة إىل  -٢
العادليــــة، ووضــــعت علــــى رفوفهــــا وفــــق مــــا كانــــت موضــــوعة يف الظاهريــــة برتتيبهــــا 

 وأرقامها.
دقيقاً تبني من خالله أنه ال توجد كتـب مفقـودة  وقد مت جرد الكتب جرداً 

  وبني اجلرد الذي مت مع النقل  ٢٠٠٤بني آخر جرد جرى عام 
نقلــت الكتــب غــري املســجلة ضــمن ســجالت رمسيــة ومعظمهـــا   -٣

ـــــدار كالعثمانيـــــة القدميـــــة والفارســـــية والروســـــية  ـــــب بلغـــــات غـــــري متداولـــــة يف ال كت
العادليــــة، بانتظــــار تصــــنيفها  واإلســــبانية وغريهــــا، ووضــــعت يف قاعــــة مــــن قاعــــات

ا بعد االنتهاء من ترميم الظاهرية.  باالستعانة باخلرباء 
ــالت والـدوريات األجنبيــة مـن الظاهريــة إىل العادليــة،   -٤ نقلـت ا

 ووضعت يف غرفة خاصة يف العادلية. 
 ) مشرتكني ٥٠١٠بلغ عدد املشرتكني يف املكتبة (  -٥
وريات ضــــمن ) عــــدداً مــــن الــــد١٤٥(٢٠٠٦ورد خــــالل عــــام  -٦

 مخسة وثالثني عنواناً. 
مع بشـراء / / كتابـاً باللغـة العربيـة مـن معـرض كتـاب مكتبـة ٤٤كما قام ا

  / كتاباً باللغات األجنبية.٢٢األسد و/
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  مكتبة المجمع
مـــع هـــذا العـــام بــــ ( ) كتـــاب ٥٢٠) كتـــاب منهـــا (٧٠٤مت إغنـــاء مكتبـــة ا

  ) كتاب شراًء.١٨٤إهداء، و(
ذا يصبح عدد الك   ) كتاب.٢٩٥٢٤تب يف املكتبة العربية (و

مـــع بــــ ( ) كتابـــاً ٣٦) كتابـــاً منهـــا (٥٠كمـــا زودت املكتبـــة األجنبيـــة يف ا
مــــــع ١٤إهــــــداء و ( ) كتابــــــاً شــــــراء. وبــــــذا يصــــــبح عــــــدد الكتــــــب األجنبيــــــة يف ا

) جملـــة أجنبيــــة متنوعــــة، وأصــــبح ٢٤) كتـــاب. وزودت املكتبــــة أيضــــاً بـــــ (٧٨٤٦(
الت   ) عنوان.٢٩٦األجنبية ( جمموع عناوين ا

  مجمعال مؤتمر
برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، 
مع مؤمتره اخلامس بعنوان "اللغة العربية يف عصر املعلوماتية" وذلك يف  عقد ا

يف قاعة حماضراته . وقد  ٢٠٠٦تشرين الثاين من عام  ٢٢ – ٢٠املدة من 
املؤمتر عدد كبري من الباحثني العرب من داخل القطر وخارجه .وناقشوا  شارك يف

  فيه احملاور اآلتية:
  اللغة العربية ومجتمع المعرفة. –األول  المحور
  .وتقانة المعلومات العربيةاللغة  –الثاني  المحور
  .والفجوة الرقمية العربيةاللغة  –الثالث  المحور
  .على الشابكة (اإلنترنت) العربي المحتوى –الرابع  المحور

بدأ املؤمتر حبفل افتتاح أقيم يف قاعةاحملاضرات يف مكتبـة األسـد يف السـاعة 
،واكتظـت القاعـة باحلضـور الكبـري ٢٠٠٦/ ٢٠/١١احلادية عشرة من صباح يـوم 

الــــذي مــــأل مقاعــــدها. وحضــــر حفــــل االفتتــــاح حشــــد كبــــري مــــن الســــادة الــــوزراء 
ـــة والعلمـــاء وأعضـــاء جملـــس الشـــعب والســـفراء العـــر  ب ورؤســـاء جمـــامع اللغـــة العربي

  واألدباء، إضافة إىل مجهور كبري من املثقفني واملهتمني باللغة العربية.



  
 

١٧ 
  

وقــد مثلــت الســيدة الــدكتورة جنــاح العطــار يف حفــل االفتتــاح ســيادة رئــيس 
اجلمهوريــة الــدكتور بشــار األســد وألقــت كلمــة أكــدت فيهــا تقــدير الســيد الــرئيس 

يـة الفكـر، وبينـت أمهيـة الثقافـة ودورهـا يف بنـاء اإلنسـان واالرتقـاء ملكانة اللغـة وأمه
بـــالوطن وتقدمـــه ورســـم حـــدود املســـتقبل، وأكـــدت أن قـــوة هـــذه الثقافـــة مـــن قـــوة 

  اللغة.
مث ألقـــى الـــدكتور شـــاكر الفحـــام رئـــيس جممـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق كلمـــًة 

   جلساته.استعرض فيها املوضوعات واحملاور اليت سيتناوهلا املؤمتر يف
مث كانت كلمة الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربيـة األردين 
الــذي حتــدث باســم البــاحثني املشــاركني يف املــؤمتر، مبينــاً أمهيــة البحــث عــن موقــع 
اللغــة العربيــة الفصــيحة يف عصــر املعلوماتيــة والثــورة التقنيــة يف وســائل االتصــاالت 

، شــاكراً الــدور الريــادي الــذي تقــوم بــه ســورية يف محايــة املســموعة واملقــروءة واملرئيــة
  اللغة العربية والرتاث العريب.

مث كانـــت احملاضـــرة اخلتاميـــة يف حفـــل االفتتـــاح للـــدكتور نبيـــل علـــي، مـــدير 
مؤسســة هندســة اللغــة العربيــة يف القــاهرة وكانــت بعنــوان: "اللغــة العربيــة واالنفجــار 

وظـــاهرة انفجارهـــا وعـــن العالقـــة بـــني اللغـــة املعـــريف" وقـــد حتـــدث فيهـــا عـــن املعرفـــة 
  واملعرفة.

مـــع علـــى  مث عقـــدت بعـــد ذلـــك أربـــع جلســـات يف قاعـــة احملاضـــرات يف ا
  مدى األيام الثالثة للمؤمتر ناقشت موضوعات املؤمتر املدرجة يف حماوره.

وخــتم املــؤمتر جبلســة خصصــت لقــراءة التوصــيات الــيت خلــص إليهــا، قامــت 
ورفــــع املشــــاركون برقيــــة شــــكر وتقــــدير إىل الســــيد رئــــيس  بوضــــعها جلنــــة الصــــياغة.

  اجلمهورية لرعايته هذا املؤمتر.
مث ألقى الدكتور علـي القـامسي كلمـة ضـيوف املـؤمتر عـّرب فيهـا عـن شـكرهم 
وتقـــديرهم لســـورية العروبـــة ملـــا لقـــوه مـــن حـــرارة االســـتقبال وكـــرم الضـــيافة ولطـــف 

ا متيــــز بــــه هــــذا املــــؤمتر مــــن حســــن املعاملــــة، ومبــــدياً إعجــــاب الســــادة البــــاحثني مبــــ
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التخطــــــيط واإلعــــــداد ودقــــــة التنظــــــيم منوهــــــاً باملشــــــاركة املكثفــــــة املهمــــــة للعلمــــــاء 
املعلومـاتيني الســوريني الشــباب يف أعمــال هــذا املــؤمتر، ومــا توصــلوا إليــه مــن حلــول 

  لبعض مشكالت استخدام اللغة العربية يف احلاسوب.
مـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق  كـــذلك ألقـــى الـــدكتور شـــاكر الفحـــام رئـــيس جم

كلمـــــة اختـــــتم فيهـــــا أعمـــــال املـــــؤمتر اخلـــــامس مستعرضـــــاً مـــــا مت فيـــــه مـــــن أعمـــــال 
ومناقشـــات، شـــاكراً للســـادة البـــاحثني مشـــاركتهم الغنيـــة وجهـــودهم املوفقـــة راجيـــاً 

ا.   متابعة العمل يف تعزيز العربية ورفع شأ
  حفالت المجمع ومحاضراته

مـــع مســـاء يـــوم األربعـــاء  يف قاعـــة حماضـــراته حفـــل  ٢٠/٩/٢٠٠٦أقـــام ا
مع اجلديد    استقبال لألستاذ الدكتور مازن املبارك عضو ا

مـــع قـــد انتخـــب الـــدكتور املبـــارك عضـــواً يف جلســـته الثانيـــة  وكـــان جملـــس ا
ــــاريخ  ــــرقم ( ١٤/٦/٢٠٠٦عشــــرة الــــيت انعقــــدت بت ) ٢٤١وصــــدر املرســــوم ذو ال

مع . ٥/٧/٢٠٠٦تاريخ    بتعيينه عضواً يف ا
  وقد ألقيت يف حفل االستقبال الكلمات اآلتية :

مع األستاذ الدكتور شاكر الفحام.-   كلمة رئيس ا
  كلمة األستاذ الدكتور جممود السيد يف استقبال العضو اجلديد-
كلمة األستاذ الدكتور مازن املبـارك وقـد حتـدث فيهـا عــن سلفــه األسـتاذ -

  عاصم البيطار رمحه اهللا .
اية احلف مع بتقليد الـدكتور مـازن املبـارك شـعار ويف  ل قام السيد رئيس ا

مع .   ا
مــع جامعــة دمشــق ونقابــة املعلمــني يف حفــل التــأبني الــذي أقــيم  وشــارك ا

لألســـــتاذ الـــــدكتور عبـــــد احللـــــيم  ٢٣/٦/٢٠٠٦علـــــى مـــــدرج جامعـــــة دمشـــــق يف 
مــع الـذي توفـاه اهللا بتــاريخ وهـو مـن مؤسســي   ٢٤/٤/٢٠٠٦سـويدان ، عضـو ا

كليــــة العلــــوم يف جامعــــة دمشــــق، وشــــغل منصــــب وزيــــر الزراعــــة ، ووكيــــٍل جلامعــــة 
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جامعــــة دمشــــق وجممــــع اللغــــة دمشــــق .وكــــان علمــــاً مــــن أعــــالم الفكــــر واللغــــة يف 
  .العربية

  وقد ألقيت يف احلفل الكلمات اآلتية:
  كلمة جامعة دمشق لألستاذ الدكتور وائل معال رئيس اجلامعة .-
مع .كلمة جممع اللغة العرب-   ية لألستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
  كلمة نقابة املعلمني لألستاذ الدكتور أمحد املناديلي .-
عميــــدة  –كلمــــة عمــــادة كليــــة العلــــوم لألســــتاذة الــــدكتورة ابتســــام محــــد -
  الكلية .

  كلمة أصدقاء الفقيد لألستاذ الدكتور حممد أبو حرب .-
  يي الدين عيسى كلمة طالب الفقيد لألستاذ الدكتور حم-
  جنل الفقيد . –كلمة أسرة الفقيد للدكتور رائد سويدان -

  أما المحاضرات التي ألقيت في قاعة المجمع فهي :
حماضـــــــرة الـــــــدكتور يـــــــانوش دانيتســـــــكي، رئـــــــيس قســـــــم اللغـــــــة العربيـــــــة  -١

ــا  واإلســالمية يف معهــد الدراســات " االستشــراقيةيف جامعــة وارســو، وعنوا
/ ٨ إىل اللغــة البولونيــة" "، وألقيــت مســاء األربعــاء "ترمجــات األدب العــريب

  .٢٠٠٦شباط 
ــــا " الســــخرية مــــن الــــذات يف  -٢ حماضــــرة الــــدكتور إحســــان الــــنص وعنوا

  . ١٥/٣/٢٠٠٦األدب العريب القدمي "، وألقيت مساء األربعاء 
ــا " جــذور لفظــي الســلطة  -١ حماضــرة الــدكتور عبــد الكــرمي اليــايف وعنوا

ما األوىل يف العلــــــــوم والســــــــلطان يف فقــــــــه ال لغــــــــة العربيــــــــة وتصــــــــوار
 . ١٩/٤/٢٠٠٦اإلنسانية احلديثة " وألقيت مساء االربعاء 

  مشاركات المجمع 
مـــع والـــدكتور  شـــارك األســـتاذ الـــدكتور شـــاكر الفحـــام، رئـــيس ا
مــع ، يف مــؤمتر جممــع القــاهرة يف دورتــه الثانيــة  إحســان الــنص ، عضــو ا
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وقــد  ٢٠٠٦نيســان  ٣آذار إىل  ٢٠مــن والســبعني الــذي عقــد يف املــدة 
حبث فيـه موضـوع( املعجـم التـارخيي للغـة العربيـة ) ، وقـدما تقريـراً بـذالك 

مع ، مرفقاً بالتوصيات اليت أقرها املؤمتر .   إىل جملس ا
كما شاركا يف اجتماعـات جلنـة املعجـم التـارخيي للغـة العربيـة الـيت 

  .٢٠٠٦نيسان  ٦-٤انعقدت يف املدة من 
  نة المجمعمواز 

مع جمموع املوزنتني اجلارية واالستثمارية :   تشمل موازنة ا
  الموازنة الجارية:-أ

 ٢٠٠٦بلـــــــــــغ االعتمـــــــــــاد الكلـــــــــــي للموازنـــــــــــة اجلاريـــــــــــة يف عـــــــــــام 
) ل.س أربعـــــة وعشـــــرين مليونــــــاً، وأربـــــع مئـــــة وســــــبعة ٢٤.٤٥٧.٨٥٧(

ومخســـني ألفـــاً، ومثـــاين مئـــة وســـبعاً ومخســـني لـــرية ســـورية، وبلـــغ جممـــوع مـــا 
) ل.س أربعـــــة وعشـــــرين ٢٤.٤٠٠.٦٠٤أنفـــــق منهـــــا يف العـــــام نفســـــه (

  مليوناً، وأربع مئة ألف، وست مئة وأربع لريات سورية.
  ٪ ٩٩.٨وقد بلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوزنة 

  الموازنة االستثمارية -ب
 ٢٠٠٦بلــــــــغ االعتمــــــــاد الكلــــــــي للموازنــــــــة االســــــــتثمارية يف عــــــــام 

  لرية سورية.) ل.س أحد عشر مليون ١١.٠٠٠.٠٠٠(
) ل.س ١٠.١٣.٩٢٠وبلغ جمموع ما أنفق منها يف العـام نفسـه (

  عشرة ماليني، وثالثة عشر ألفاً، وتسع مئة وعشرين لرية سورية.
   ٪٩١وبلغت نسبة االنفاق يف هذه املوازنة 

مع    ٪ ٩٧.٤وبذلك فإن نسبة اإلنفاق يف موازنة ا


