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عام تقريًرا شامًال ملجموع املجاالت التي حني ُيصدر جممعنا يف كل 

تطّرقت إليها أعامله، نجد أنفسنا متسائلني: هل كانت هذه األعامل 

منسجمة مع أهداف املجمع، ومتناسبة مع ما لديه من طاقات يستطيع 

تسخريها يف خدمة اللغة العربية؟

 عىل تطور 
ٍ
نحن ال نعتقد أن مهام املجمع حمصورة يف رقابة حانية

بة متعاظمة يف تأثريها، الل غة العربية، حلاميتها من مؤثرات عاملية متشعِّ

حتاول أن تنخر يف ُأسِّ موقعها لغًة حضارية، حتمل رسالة قومية ال 

دة يف بنياهنا وطاقاهتا، يمكن إيصاهلا إىل أصحاهبا إال إنْ  بقيت لغًة موحَّ

دًة جلميع الناطقني هبا للتعبري عن ة.ذاتيتهم الثقافيموحِّ

بل إننا نؤمن بأن جممعنا جيب أن يتصّدى ملهمتني أساسيتني، 

أوالمها اإلرصار عىل ربط املايض باحلارض، وذلك بإحياء الرتاث العريب 

العريق الذي خّيمت ظالله عىل العامل املسكون قروًنا عديدة، حاملًة إليه 

ن منطلقات الفكر العقالين ودقائق الكشوف التي توصل إليها النوابغ م

أبناء احلضارة العربية اإلسالمية.



  

  -١٠-

فلقد قام كثري من املسترشقني واملستعربني بدراسة الرتاث لبعث 

الذخائر الدفينة من كتب العرب، إال أن أعضاء املجامع اللغوية هم يف 

رأينا أقدر من يقوم هبذا العمل، اعتامًدا عىل ما هو مفرتض فيهم من 

هبا وبياهنا.تفّهم حلقائق العربية وتعّمق يف أد

وهذا ما جعل اللغويني من أعضاء جممعنا يتحمسون إلحياء بعض 

الكتب الرتاثية، ويتوّلون أمور حتقيقها ومراجعتها، ومازالت هناك كنوز 

ا آللئ بقيت حبيسة أصدافها.هنكثرية تنتظر ّمهة املجمعيني ينثرو

فهي وأما املهمة األساسية الثانية التي يرى املجمع تأكيد أمهيتها،

االنغامس يف نقل مصطلحات العلوم احلديثة احلاملة ألدّق تفصيالت 

التقانات املسيطرة عىل حياة املجتمعات يف معظم أرجاء املعمورة، وهي 

مهمة ُملّحة يف بلد انفرد يف اعتامد اللغة العربية لغًة لتدريس مجيع العلوم 

هي عىل اختالف درجات التعليم. واملصطلحات يف حقيقة األمر 

الروايس املتينة يف خضّم التطور احلتمي املتحّكم بدالالت األلفاظ.

ولقد كان النضامم جممعيني جدد، ممن هلم باع طويل يف تدريس 

العلوم يف جامعاتنا، الفضُل يف ترسيخ وتنشيط عمل اللجان العلمية 

املختصة، وذلك بالتعاون مع خرباء ال تقل كفاءهتم عن كفاءة زمالئهم 

معيني.من املج
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املصطلحات الرائجة يف بالتدقيق يفوقد قامت اللجان املتخصصة 

اجلامعات السورية، واستعرضت تطابقها مع املفاهيم احلديثة، 

وأوجدت املقابالت املناسبة ملا اسُتحدث منها، وذلك يف خمتلف 

العلوم، كالفيزياء وعلوم األرض، والكيمياء وعلوم احليوان والنبات، 

جاالت العلمية احلديثة الرسيعة التطور كاملعلوماتية وبخاصة يف امل

والبيئة واالتصاالت واإلعالم. هذا إضافة إىل االهتامم باختيار األلفاظ 

املناسبة لتسمية أمور طارئة عىل املجتمعات يف جماالت احلياة اليومية، 

وهو عمل قامت به جلنة ألفاظ احلضارة فيام يتعلق باملواصالت 

ت املنزل واحلرف واملهن وغري ذلك من ألفاظ طغت واأللبسة وأدوا

عليها تسمياهتا األجنبية.

إن ما تنتجه اللجان من مصطلحات ُيعرض عىل جملس املجمع 

لريى رأيه ويدخل عليه التعديالت الالزمة، حتى إذا تم إقرار 

املصطلحات ُمجعت يف كتيبات ينرشها املجمع، ليكون االلتزام هبا 

دون غريها يف التدريس وذلك تأكيًدا النسجام البد ضامنًا العتامدها 

منه بني اجلامعات.

ولربام كان عمل املجمع يف جمال املصطلحات هو الضامن واحلائل 

دون وجود قطيعة ثقافية بيننا وبني الغرب. فلقد توضحت أهداف ذلك 
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اهلجوم الكاسح حلضارة معارصة بالغة التأثري يف جمتمعاتنا، ولكي ال 

ضغوطها املتواصلة معتمدين أفكارها ومنتوجاهتا، وال نرزح حتت

نخضع الستهدافها جمتمعاتنا لفرض لغة واحدة تسود مجيع املجاالت 

العلمية، نجد أن اإلرساع يف نقل املصطلحات العلمية إىل العربية هو 

السالح املايض الذي يدفع عنا استعامًرا جديًدا يتسرت وراء رضورات 

علمية حياتية.

ادة االعتبار إىل لغتنا يف املجاالت العلمية هو الذي خيرج إن إع

األجيال القادمة من تعاظم البون بني املتكلمني وخصائص لغتهم، 

وهذا ما يسّهل هلم االندماج يف حركة علمية عاملية، بعيدين عن العوملة 

اللغوية وعن التحديث القرسي أي التغريب.

يف منطلقات مستقبل األجيال إن اإلرصار عىل حمورية اللغة العربية

ليس إال تأكيًدا للعالقة العضوية القائمة بني احلالة احلضارية لألمة 

ولغتها القومية. وهذا ما هييب باألجيال الصاعدة إىل املشاركة يف انتقال 

فكري وحضاري كالذي هيأ العربية يف ماضيها الستقبال املولَّد يف 

ر يف حقائقها ومنطلقاهتا، لنصل التعبري عن أدق خصائص العلوم والنظ

إىل إمتام بناء ذاتية ثقافية معارصة.
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إن لغتنا العربية ليست بحاجة إىل جمامع تدافع عنها وتقيم حوهلا 

أسيجة للحفاظ عىل مكانتها، فهي قائمة يف وجدان أصحاهبا برواسخها 

اإليامنية والقيمية. ولكن دور املجامع هو الوقوف يف وجه املنطلقات 

تعّصبة التي حتاول جتميدها يف قوالب تضّيق عىل ما هو معروف من امل

مرونتها وطواعيتها، وتشدد اخلناق عىل تيارات العقل املتطور وعىل 

مسالك االنفتاح. إهنا مواقف متعنتة رسيعة الدثور يف مواجهة تراكم 

ثقايف عاملي البد من النفوذ إىل لبِّه مسّلحني بلغة مازالت تتقّبل الرياح 

اللواقح، وتصمد أمام العواصف العاتية، وهي قادرة عىل تفكيك حزمة 

ب جرعات 
ّ

العوملة بقوة بنياهنا وجزالة جذورها لتدفع عن أبنائها ترش

غري مهضومة من احلداثة.

٢٢/٤/٢٠١٢

الدكتور مروان املحاسني  

رئيس املجمع
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  التقرير السنوي عن أعمال امع

م٢٠١١يف دورة عام 

ني املجمعأعده: أم  

ي احلسنيالدكتور مكّ   

فيام ييل عرض ألهم ما قام به جملس املجمع ومكتبه وجلانه ودوائره 

من أعامل.

: أعمال جملس امع
ً
  أوال

عقد جملس املجمع يف هذه الدورة أربع عرشة جلسة، بحث فيها 

أموًرا كثرية منها: 

o يف مالحظات السادة أعضاء ١٩/١/٢٠١١نظر املجلس يف

جمع عىل بحوث املؤمتر التاسع للمجمع والتعقيبات التي تلتها. امل

وهي مالحظات السادة: الدكتور مكي احلسني، والدكتور عزيز 

شكري، والدكتورممدوح خسارة، واألستاذ مروان البواب، 

والدكتور عمر شابسيغ، والدكتور هاين رزق. فاقرتح الدكتور 
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نة النشاط الثقايف يف حممود السيد نائب رئيس املجمع أن تنظر جل

البحوث والتعقيبات التي ألقيت يف املؤمتر، وأن تقدم مالحظاهتا 

عليها إىل املجلس ليناقشها، فوافق املجلس عىل هذا االقرتاح، وقال 

د.السيد إن عدًدا من السادة األعضاء قدم إىل جلنة النشاط الثقايف 

العناوين عناوين موضوعات للمؤمتر القادم، وستختار هذه اللجنة

املناسبة لعرضها عىل جملس املجمع متهيًدا الختيار واحد منها.

o تابع املجلس مناقشة قضايا املؤمتر السنوي العارش املزمع عقده

أواخر العام، لتحديد حماوره واملدعوين حلضوره. [يف الواقع 

تواصلت هذه املناقشة يف ثامين جلسات: بدًءا من اجللسة الثالثة يف 

].٨/٦/٢٠١١حتى العارشة يف ١٦/٢/٢٠١١

o إقامة املؤمتر السنوي ٤/٥/٢٠١١أقر املجلس يف اجللسة السابعة

عىل حمارضتني رئيسيتني: األوىل عن التمكني للغة العربية، ويلقيها 

د.حممود السيد رئيس جلنة التمكني يف اليوم األول للمؤمتر، والثانية 

صابوين، رئيس جلنة عن النهوض باللغة العربية، ويلقيها د.عامد ال

ه نحو جمتمع املعرفة، يف اليوم الثاين  النهوض باللغة العربية للتوجُّ

للمؤمتر، وخيصص اليوم الثالث لوضع توصيات املؤمتر. كام أقر 
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املجلس ترشيح د.موفق دعبول للتعقيب عىل املحارضة األوىل 

واألستاذ مروان البواب ليعقب عىل الثانية.

oبمناسبة » جلنة اللغة العربية«الذي أعدته نظر املجلس يف البيان

االحتفال بيوم اللغة العربية، وأوىص بإصداره قبل هناية شهر شباط.

o اطلع املجلس عىل املرسوم اجلمهوري باعتامد انتخاب املجمع

لألستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت عضو رشف يف املجمع. وأقر 

نصف الثاين من أيار.املجلس إقامة احتفال هبذه املناسبة يف ال

o رشــح املجلــس عضــو املجمــع األســتاذ مــروان البــواب للمشــاركة  

ــوي  ــل النح ــكيل والتحلي ــدقيق والتش ــرباء الت ــتامع خ ــامل اج   يف أع

ــة العربيــة، ــايل للعلــوم التطبيقيــة للغ ــد الع ــيعقد يف املعه ــذي س   ال

بـدعوة مـن األلكسـو يف ٢٠/٤/٢٠١١-١٨يف املـدة مـن بدمشق

٢/٦/٢٠١١.

oجلس إقامة حفل تأبني للعضو املراسل الدكتور صالح قرر امل

الدين املنجد.

oالف األخري ـة عىل الغـابة األجنبيـاء الكتـة املجلس إبقـقررت أكثري  

.للمجلة باإلنكليزية
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o ،أقر املجلس أن تطلع جلنة املجلة عىل مقال عضو املجمع قبل نرشه

عرض عىل فإن رأت فيه خلًال طلبت إىل صاحبه إصالحه، وإال في

املجلس أو ينرش عىل مسؤوليته.

o ه أمني املجمع (نيابة عن مكتبه) حول أقر املجلس مرشوع قرارأعدَّ

حقوق امللكية الفكرية.

o قرر املجلس إقامة حفل تأبني لعضو املجمع األستاذ الدكتور زهري

.٢٦/١٠/٢٠١١البابا يف 

o طلب املجلس إىل األعضاء تقديم مقرتحاهتم يف شأن ترشيح

اجلهود املبذولة من «خاص جلائزة امللك فيصل اخلاصة بـ أش

».املؤسسات العلمية واألفراد يف تأليف املعاجم العربية

oاذ ــلألست١٤/١٢/٢٠١١أبني يف ـامة حفل تــرر املجلس إقـق

الدكتور عبد الكريم األشرت، وهو عضو رشف يف املجمع.
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ا: أعمال مكتب امع
ً
  ثاني

م أربع عرشة جلسة، وكانت أهم ٢٠١١ع يف عام عقد مكتب املجم

قراراته فيها: 

o املوافقة عىل حضور األستاذين الدكتور مروان املحاسني رئيس

املجمع، والدكتور حممود السيد نائب رئيس املجمع مؤمتر جممع 

اللغة العربية يف القاهرة، واالجتامع الدوري ملجلس احتاد املجامع 

.١٩/٥/٢٠١١-٦يف املدة من اللغوية العلمية العربية 

o ،ترشيح األساتذة: الدكتور حممود السيد نائب رئيس املجمع

والدكتور حممد حمفل، والدكتور ممدوح خسارة، عضوي املجمع، 

حلضور الندوة التي أقيمت يف هيئة األبحاث القومية يف القيادة 

نيسان ٦-٥القومية حلزب البعث العريب االشرتاكي يف املدة من 

».البعث: التجربة وآفاق املستقبل«حتت عنوان: م٢٠١١

o املوافقة عىل مشاركة السيد رئيس املجمع يف حفل تأبني األستاذ

الدكتور عبد الكريم األشرت، الذي أقيم برعاية الدكتورة نجاح 

العطار نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية، عىل مرسح مديرية 

م.١٥/١١/٢٠١١الثقافة بحلب يوم الثالثاء 
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o املوافقة عىل إيفاد الدكتور ممدوح خسارة عضو املجمع إىل لبنان

حلضور املؤمتر الدويل للغة العربية الذي يعقد يف بريوت يف املدة من 

م، بعد أن وافق جملس املجمع عىل مشاركته فيه.٢٠١٢آذار ٢٣- ١٩

o نحو إتقان الكتابة العلمية «املوافقة عىل إعادة طبع ألف نسخة من كتاب

تأليف األستاذ الدكتور مكي احلسني، لنفاد ُنَسخه.»باللغة العربية

o :من كتاب (تاريخ ٥٨، ٥٧، ٥٦، ٥٥إهداء ُنسخ من األجزاء

مدينة دمشق) البن عساكر إىل اجلهات التالية (وهي مما ورد يف 

القائمة الطويلة اخلاصة بإهداء مطبوعات املجمع):

.مكتب السيد رئيس اجلمهورية

سيدة نائب الرئيس للشؤون الثقافية.مكتب ال

.مكتبة املجمع

.املكتبة الظاهرية

.مكتبات كليات اآلداب يف جامعات القطر

.مكتبة اإلسكندرية

.جمامع اللغة العربية

.وزارة األوقاف

.(األلكسو) مؤسسة
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o املوافقة عىل إقامة حفل تأبني لألستاذ الدكتورعبد الكريم األشرت

م يف قاعة املحارضات باملجمع.١٤/١٢/٢٠١١يوم األربعاء 

o تسعري اجلزء احلادي عرش من كتاب ( تاريخ مدينة دمشق) بمبلغ

أربعمئة لرية سورية، واجلزء الثاين عرش منه بمبلغ مئتني ومخسني 

لرية سورية، وكتاب (عبد القادر املبارك) بمبلغ مئة ومخسني لرية 

س وعرشين سورية، وكتاب (حممد سليم اجلندي) بمبلغ مئة ومخ

لرية سورية، ومعجم (فصاح العامية) بمبلغ ثالثمئة ومخسني لرية 

سورية، وكتاب (كلامت يف الرتاث واللغة والعلوم) بمبلغ مئة 

ومخسني لرية سورية، ومعجم (الكلامت املصطلحية يف لسان 

العرب: احليوان والنبات) بمبلغ أربعمئة ومخسني لرية سورية.

oمعرض الكتاب السابع والعرشين يف املوافقة عىل االشرتاك يف 

مكتبة األسد، وتكوين جلنة لبيع مطبوعات املجمع.

o املوافقة عىل إهداء مطبوعات املجمع وجملته إىل اجلهات التالية، فضًال

عىل اجلهات املذكورة يف القائمة اخلاصة بإهداء مطبوعات املجمع:

.معهد الفتح اإلسالمي

.معهد السيدة رقية

ع الش يخ أمحد كفتارو.جممَّ



  

  -٢٢-

.معهد الشيخ بدر الدين احلسني

.املعهد املتوسط للعلوم الرشعية والعربية

.مديرية التوجيه واإلرشاد يف وزارة األوقاف

.مركز تأهيل الدعاة والتنمية البرشية

.املعهد الدويل للعلوم الرشعية والعربية

oإهداء (معجم فصاح العامية) تأليف الدكتور ممدوح خسارة إىل

أعضاء اهليئة التدريسية يف أقسام اللغة العربية يف جامعات القطر.

o إهداء كتاب (نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية) تأليف

الدكتور مكي احلسني، إىل خرباء اللجان العلمية يف املجمع.

oاملوافقـة عـىل وضــع بحـوث مـؤمترات املجمــع وندواتـه عـىل موقــع

اسحة، وتطبع هذه البحـوث يف كتـب أيًضـا، املجمع بعد سحبها بامل

وعىل مسؤولية كتَّاهبا.

o :املوافقة عىل طباعة املؤلَّفات التالية

.(التذكرة) لألبشيهي حتقيق األستاذ سميح صالح

 (صناعة املعجم التارخيي للغة العربية: املنهج واملعاجلة اآللية)

ذ املؤ لف املالحظات للدكتور املعتز باهللا السعيد طه، عىل أن ينفِّ

مو الكتاب إليه. التي وجهها مقوِّ
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 اجلزء العرشون من كتاب (تاريخ مدينة دمشق) البن عساكر

حتقيق األستاذ مأمون الصاغرجي.

 والتي ٢٠٠٨املحارضات التي ُألقيت يف املجمع قبل عام ،

.٢٠١٠-٢٠٠٩ألقيت عامي 

oإرجاء عقد املؤمتر السنوي هلذا العام لعدم اكتامل مشاركة

املجمعيني العرب فيه ليتخذ صفة مؤمتر سنوي.

o ــا ــيع عمله ــني: توس ــة األعضــاء املؤسس ــي جلن املوافقــة عــىل اقرتاح

ليشمل الكتابة عن األعضاء الراحلني مجيًعا بعد إهناء األعامل حتـى 

م، ومجع آثار أعضاء املجمع غري املتوفرة فيـه، ولـو كـان ١٩٣٠عام 

ذلك عن طريق التصوير.
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ا: أعمال جلان امعثا
ً
  لث

  

جلنة اللغة العربية وعلومها- ١

ستا وعرشين جلسة، درست ٢٠١١هذه اللجنة يف عام عقدت

/ ٥٦فيها جمموعة من األلفاظ واألساليب الشائعة، واختذت بشأهنا /

ستة ومخسني قراًرا.

جلنة ألفاظ احلضارة- ٢

درست فيها ستا وثالثني جلسة،٢٠١١عقدت هذه اللجنة يف عام 

/مصطلًحا يف اإلعالم واأللفاظ املعارصة والنقل الربي، ١٩٤/

/ من ١١٧ووضعت مقابالهتا بالعربية والفرنسية. كام نظرت يف /

مصطلحات النقل البحري واجلوي، ووضعت مقابالهتا بالعربية 

والفرنسية مع تعريفاهتا.

جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث- ٣

أربع عرشة ٢٠١١حياء الرتاث عام عقدت جلنة املخطوطات وإ

جلسة، واختذت مجلة من اإلجراءات والقرارات، أمهها: 

o ٢٠١١املوافقة عىل خطة عمل اللجنة لعام.
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oــىل علــم ــني بتحقيــق الــرتاث، وع ــد اللجنــة بخبــريين خمتص ودرايــة رف

ـــاغرجي،  ـــأمون الص ـــتاذان: م ـــا األس ـــب مه ـــات والكت باملخطوط

إبراهيم الزيبق.و

oمن كتاب تاريخ دمشق ٩زي اهليب حتقيق اجلزء /فو. تكليف أ.د /  

البن عساكر.

o.من كتاب تاريخ ٧٩إبراهيم الزيبق حتقيق اجلزء /تكليف أ /

.٢٠١٢دمشق البن عساكر عىل أن ينجزه مع هناية عام 

oيفتكليف األستاذ مأمون الصاغرجي مشاركة األستاذ حسن مروة

عساكر./ من كتاب تاريخ دمشق البن١٤حتقيق اجلزء /

o وافقت اللجنة عىل طباعة اجلزء العرشين من كتاب تاريخ مدينة

دمشق البن عساكر حتقيق األستاذ مأمون الصاغرجي.

o :٧٥، ٧٤، ٧٢، ٧١، ٧٠اختاذ اإلجراءات الفورية لطباعة األجزاء  

من كتاب تاريخ دمشق البن عساكر حتقيق املرحومة سكينة 

وذلك بـ:،الشهايب

هذه األجزاء.يف تدقيق الؤهلني علمًيا تكليف عدد من امل- أ

عىل فيهااللغوي والفنيالتدقيقعرض األجزاء بعد انتهاء   - ب

األستاذ مأمون الصاغرجي ألخذ موافقته النهائية عىل الطباعة.
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o :املوافقة عىل طباعة

القويصخمترص تاج املجامع واملعاجم تأليف: إسامعيل- أ

حتقيق األستاذ إبراهيم صالح.ه٦٥٣

تأليف األبشيهي ،تذكرة العارفني وتبرصة املستبرصين-ب

حتقيق األستاذ سميح صالح.ه ٧٤٥

ساكرعاجلزء احلادي عرش من كتاب تاريخ دمشق البن  -ج

حتقيق الدكتور فخر الدين قباوة.

o ل«وافق املكتب عىل طباعة كتاب
ِ
تأليف األستاذ » نجوم ال تأف

الدكتور حممود السيد. 

علوم الرياضيةجلنة مصطلحات ال- ٤

إحدى ومخسني جلسة وضعت ٢٠١١عقدت هذه اللجنة يف عام 

/مصطلًحا.١٣٥٦فيها املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات لـِ/

جلنة مصطلحات العلوم الفيزيائية- ٥

يعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور أمحد احلرصي، 

األستاذ أنطون مارين. الدكتور حممد قعقع، الدكتور بسام معرصاين،

وُهم يعقدون ـــ وحدهم ـــ جلسات طويلة، ثم جيتمعون من حني إىل
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آخر مع عضوي املجمع الدكتور واثق شهيد (رئيس اللجنة) والدكتور 

مكي احلسني ملناقشة ما أنجزوا واالتفاق عىل الصيغ النهائية 

جرى ما ييل: ٢٠١١للمصطلحات وتعريفاهتا. ويف عام 

o اللجنة مراجعة ومناقشة تعريفات املصطلحات املبدوءة استكملت

.Mباحلرف 

oوضعت املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات للمصطلحات و

/ مصطلًحا، وكذلك ١٧٩، وعددها /Nدوءة باحلرف ـاملب

/ مصطلًحا. يف ١٣٣ددها /ـ، وعOدوءة باحلرف ـاملصطلحات املب

ًحا جديًدا./ مصطل٨٨/ يوجد /٣١٢هذه املصطلحات الـ /

o وبدأت بدراسة املصطلحات املبدوءة باحلرفP.

o توقفت أعامل اللجنة مخسة أشهر بسبب مرض الدكتور املعرصاين

ثم وفاته، ولغياب األستاذ الدكتور أنطون مارين خارج القطر.

جلنة مصطلحات العلوم الكيميائية- ٦

نصور، يعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور عبد احلليم م

الدكتور أمحد احلاج سعيد، الدكتور وفائي حقي، الدكتورة هيفاء 

العظمة، الدكتور حميي الدين مجعة. وهم يعقدون ـــ وحدهم ـــ 
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جلسات طويلة، ثم جيتمعون من حني إىل آخر مع عضوي املجمع 

الدكتور واثق شهيد (رئيس اللجنة) والدكتور مكي احلسني ملناقشة ما 

عىل الصيغ النهائية للمصطلحات وتعريفاهتا.أنجزوا واالتفاق 

/ مئة وسبعة ١٣٧، /٢٠١١وقد وضعت هذه اللجنة يف عام 

، ووضعت هلا املقابالت Sمبدوًءا باحلرفوثالثني مصطلًحا جديًدا 

/ ثامنية وعرشين ٢٨العربية والفرنسية، واملقابالت الالتينية لـِ/

.ًحا/ مصطل٥٧٤مصطلًحا، كام وضعت تعريفات لـِ/

جلنة مصطلحات العلوم الزراعية- ٧

يعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور هشام قطنا، الدكتور نزار 

محد، الدكتور حممد األرشم، الدكتور أسامة العوا، الدكتور فالح أبو نقطة، 

ـــ جلسات طويلة، ثم الدكتور حممد عادل فَتيّح. ـ وحدهمـ  ــ وهم يعقدونـ 

 آخر مع عضوي املجمع الدكتور مروان املحاسني جيتمعون من حني إىل

(رئيس املجمع واللجنة) والدكتور أنور اخلطيب ملناقشة ما أنجزوا 

واالتفاق عىل الصيغ النهائية للمصطلحات وتعريفاهتا. 

/ مصطلح، ١٢٠٠درست هذه اللجنة قرابة /٢٠١١ويف عام 

فوضعت هلا املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات.
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جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية- ٨

تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الدكتور مروان املحاسني 

(رئيًسا)، والدكتورهاين رزق، واخلرباء السادة: الدكتور حممد أبو 

حرب، الدكتور حميي الدين عيسى، الدكتور حسن خاروف. دققت 

من ٢٠١٠فيام أنجزته يف عام ٢٠١١هذه اللجنة يف عام 

األصل الالتيني وأضافت، Aملصطلحات املبدوءة باحلرف ا

، ووضعت املقابالت العربية C/ مصطلًحا من احلرف ٥٦٥لـِ/

/ مصطلًحا ٥٣٢/والفرنسية واألصول الالتينية والتعريفات لـِ

  .Dمبدوًءا باحلرف 

جلنة مصطلحات علوم األحياء النباتية- ٩

ن املحاسني تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الدكتور مروا

ا)، والدكتور أنور اخلطيب، واخلرباء السادة: الدكتور عبد  (رئيًس

اجلبار الضحاك، الدكتور وفاء البغدادي، الدكتور غسان عياش، 

املقابالت ٢٠١١وقد وضعت يف عام الدكتور يوسف بركودة.

وعددها Mإىل Fالعربية فقط للمصطلحات املبدوءة باحلروف من 

.مصطلًحا/١٥٧٢/
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جلنة مصطلحات اهلندسة الكهربائية واإللكرتونية واالتصاالت- ١٠

تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الدكتور عمر شابسيغ (رئيًسا)، 

والدكتور حممد سعيد الصفدي واخلرباء السادة: الدكتور نوار العوا، 

الدكتورة أميمة الدكاك، الدكتور هاشم ورقوزق. وقد عقدت هذه 

ا وثالثني جلسة، أكملت فيها دراسة ست ٢٠١١اللجنة يف عام 

Dاملصطلحات املبدوءة باألحرف  ,C ,B ,Aجزًءا من مصطلحات و

.Eاحلرف 

جلنة مصطلحات املعلوماتية-١١

تضم هذه اللجنة عضوي املجمع: الدكتور موفق دعبول (رئيًسا)، 

افظ.حلااألستاذ مروان البواب، واخلبريين الدكتور ّنوار العّوا، الدكتور نزار 

املقابالت العربية والتعريفات ٢٠١١وقد وضعت هذه اللجنة يف عام 

/ جلسة.١٢/ مصطلًحا، وذلك يف /٥٣٧لـِ/

جلنة مصطلحات اإلعالم-١٢

تضم هذه اللجنة أعضاء املجمع الدكتور مروان املحاسني 

(رئيًسا)، والدكتور حممود السيد، والدكتور ممدوح خسارة، والدكتور 

الدكتورة لبانة مشوح.عمر شابسيغ، و



  

  -٣١-

ثامنًيا وثالثني جلسة، ٢٠١١وقد عقدت هذه اللجنة يف عام 

/ مصطلًحا.٢٢٨وضعت فيها املقابالت العربية والتعريفات لـِ/

جلنة مصطلحات طب األسنان-١٣

تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الدكتور مروان املحاسني 

عدنان بركة. وقد (رئيًسا)، والدكتور هاين رزق، واخلبري الدكتور 

مخس عرشة جلسة وضعت فيها املقابالت العربية ٢٠١١عقدت يف عام 

/ منها.١٤٤/مصطلًحا، واملقابالت الفرنسية لـِ/٦٨٨لـِ/

جلنة مصطلحات البيئة-١٤

تضم ّهذه اللجنة األعضاء الدكتور مروان املحاسني (رئيًسا) 

تورهاين رزق.والدكتور أنور اخلطيب، والدكتورة لبانة مشوح، والدك

/ سبًعا وعرشين ٢٠١١/٢٧عقدت هذه اللجنة يف عام وقد 

/ ثامنمئة ومخسني ٨٥٠جلسة، وضعت فيها املقابالت العربية لنحو /

ورغبت اللجنة إىل األستاذ الدكتور هاين رزق، عضو . مصطلًحا

اللجنة، أن يضع املقابالت الفرنسية واألصول الالتينية (إن وجدت) 

ع املصطلحات. وقد أنجز جزًءا من املهمة املطلوبة، والتعريفات جلمي

تها.ويعمل عىل إنجاز تتمَّ 
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جلنة مصطلحات االستشعار عن بعد-١٥

يعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور مصطفى محو ليال، 

الدكتور فوزي عوض، الدكتور خالد املرصي، الدكتور إياد السيد 

جلسات طويلة، ثم جيتمعون من درويش، وهم يعقدون ـــ وحدهم ـــ

حني إىل آخر مع عضوي املجمع الدكتور واثق شهيد (رئيس اللجنة) 

والدكتور مكي احلسني ملناقشة ما أنجزوا واالتفاق عىل الصيغ النهائية 

للمصطلحات وتعريفاهتا.

نظرت هذه اللجنة يف املقابالت العربية والتعريفات ٢٠١١ويف عام 

/ منها.٥٧٥ املقابالت الفرنسية لـِ// مصطلًحا، ويف٦٢٨لـِ/

جلنة أعامل أعضاء املجمع املؤسسني (يف العقد األول من تأسيسه)- ١٦

تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الدكتور عبد اهللا واثق شهيد 

(رئيًسا) والدكتور مازن املبارك.

  مخس عرشة جلسة جرى ٢٠١١وقد عقدت اللجنة يف عام 

فيها ماييل: 

oنة تكليف األستاذ الدكتور أيمـن سـويد مراجعـة كتـاب قررت اللج

(الشيخ أمني سويد ) ووضع مقدمة مناسبة له.
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o م، واتُّفق عىل ماييل: ٢٠١١ناقشت اللجنة خطة عمل اللجنة لعام

(سليم اجلندي) بقدونس).(رشيدومتابعة إجراءات طباعة كتايب

.متابعة طباعة أعامل السادة األعضاء املؤسسني

 من سيكتب عن األستاذ عبد اهللا رعد.تكليف

 متــابعة تصــوير املقـاالت واملحـارضات التي كــان قــد

نشــرها األعضاء املؤسسون.

 ،متابعة أعامل السادة املكلفني الكتابة عن األعضاء املؤسسني

ووضع مقدمات لكتبهم كام هو مبّني يف الفقرات اآلتية.

oم اجلندي) بقلم األستاذ وافقت اللجنة عىل تصدير كتاب (سلي

الدكتور مازن املبارك، وشكرته عىل ذلك.

o :قررت اللجنة تكليف

األستاذ الدكتور مكي احلسني الكتابة عن األمري جعفر احلسني.

.األستاذ إياد الطباع الكتابة عن الشيخ عبد الرمحن سالم

.األستاذ مطيع احلافظ الكتابة عن الدكتور مجيل اخلاين

ر أباظة الكتابة عن األستاذ معروف األرناؤوط.الدكتور نزا

.الدكتور جوزيف كالس الكتابة عن الدكتور مجيل صليبا

.األستاذ إبراهيم الزيبق الكتابة عن األستاذ عز الدين التنوخي
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.الدكتور عمر الدقاق الكتابة عن الدكتور سامي الدهان

.املهندس باسم صندوق الكتابة عن األستاذ أديب التقي

لدكتور برهان العابد الكتابة عن الدكتور أسعد احلكيم.ا

.الدكتور حممد رضوان الداية الكتابة عن األستاذ حممد البزم

.وذلك وفق املنهج الذي وضعته اللجنة للكتابة عن املجمعيني

 رأت اللجنة أن يعطى املراجع ملا ُيكتب عن أعضاء املجمع

يم وتقويم الكتاب، صورًة عن املنهج إلجراء املراجعة والتقد

وبيان مدى تطبيق املؤلف املنهج الذي وضعته اللجنة.

o قررت اللجنة تكليف األستاذ أهيم بطحوش الكتابة عن األستاذ

إلياس قديس واألستاذ مرتي قندلفت إضافة إىل ما كتبه األستاذ 

شحادة اخلوري، عىل أن يراجع األستاذ شحادة اخلوري ما سيكتبه 

رأيه فيه ويقّدم له.السيد بطحوش ويبدي

o قررت اللجنة تكليف األستاذ الدكتور أمحد قدور وضع مقدمة

مناسبة لكتاب (رشيد بقدونس) بعد اطالعها عىل التعديالت التي 

أجراها عىل الكتاب، كام رأت سؤال السيد عامر بخاري عن إعادة 

تنضيد الكتاب بعد التعديل عليه.
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o ّه الدكتور أيمن سويد عن اطلعت اللجنة عىل التقرير الذي أعد

كتاب (الشيخ أمني سويد) ووافقت عىل ماجاء فيه.

o رأت اللجنة متابعة اختيار كّتاب ملن مل يكتب عنهم من اجليل الثاين

والثالث للمؤسسني .

o وافقت اللجنة عىل املقدمة التي وضعها األستاذ الدكتور أمحد قدور

لكتاب رشيد بقدونس.

oؤّلف املهندس زهري رشيد عىل كتاب قررت اللجنة أن يّطلع امل

(رشيد بقدونس) بصورته النهائية التي أمتّها األستاذ الدكتور أمحد 

قدور، وأن يعيدها إلينا دون مساس هبا مع ذكر ما يقرتحه من 

إضافات تطبع كمالحق، ويكون للمجمع رأيه يف قبول أو رفض 

ما أضافه املؤلف كّله أو بعضه.

oألستاذ الدكتور أمحد قدور عىل ما أضافه قررت اللجنة أن يّطلع ا

األستاذ زهري رشيد عىل كتاب (رشيد بقدونس) قبل دفعه إىل الطباعة.

o أهنت اللجنة مناقشة املالحظات التي وضعها املهندس زهري رشيد

عىل كتابه (رشيد بقدونس) وذلك حسب الرتتيب الذي اقرتحه 

بتنفيذها وهتيئة الدكتور مازن املبارك، وقام السيد عامر بخاري 

الكتاب وفقها، فأصبح الكتاب جاهًزا للطباعة .
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o ملجمــعارأت اللجنـة التـوصيـة بشـراء مجيـع مـا صـدر عـن أعضـاء

القدامى واملحدثني.

o عرضت اللجنة العمل الذي قدمته األستاذة الدكتورة لبانة مشّوح

عن األستاذ سليم عنحوري يف عرشين صفحة، فرأت أن يضاف 

أسامء السادة األعضاء الذين ُكتبت عنهم صفحات قليلة.إىل

o اطلعت اللجنة عىل الصفحات القليلة التي قدمها الدكتور جوزيف

كالس، ورأت إحالتهـا عىل جلنـة املجلـة لنرشها يف بـاب املقـاالت، 

والبحث عمن يكتب عن الدكتور مجيل صليبا.

oكتابة عن قررت اللجنة تكليف السيدة مهاة فرح اخلوري ال

الدكتور مجيل صليبا.

o قــررت اللجنــة أن حتيــل عــىل رئاســة املجمــع كــل اقــرتاح ال يتصــل  

باألعضاء املؤسسني.

o اقرتحت اللجتة متابعة عملها فيام بعد العقد األول من أعامل  

  م، لذا رغبت ١٩٣٠أعضاء املجمع بعد إهناء األعامل حتى عام 

رها ليشمل السادة التّوجه إىل مكتب املجمع لتوسيع عمل قرا

األعضاء الراحلني مجيًعا.
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o اطلعت اللجنة عىل موافقة مكتب املجمع توسيع عمل اللجنة

ليشمل األعضاء الراحلني مجيًعا بعد إهناء األعامل حتى عام

م.١٩٣٠

o قررت اللجنة تكليف األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد مراجعة

ذ الدكتور مكي احلسني تأليف األستا» األمري جعفر احلسني«كتاب 

وإعداد التقرير املناسب والتقديم له.

o قررت اللجنة تكليف األستاذ الدكتور مازن املبارك مراجعة كتاب

تأليف الدكتور نزار أباظة وإعداد »األستاذ معروف األرناؤوط«

التقرير املناسب والتقديم له.

o قررت اللجنة تكليف اآلنسة بسمة رحيم إجراء مسح لعناوين

املحارضات عن طريق املقارنة بني الفهارس املوجودة لدهيا متهيًدا 

كيفية مجع املحارضات وطباعتها.
ِ
لوضع برنامج ل

o اطلعت اللجنة عىل التقرير الذي قّدمه األستاذ الدكتور مازن

تأليف الدكتور » األستاذ معروف األرناؤوط«املبارك عن كتاب 

إىل الدكتور نزار أباظة نزار أباظة، ووافقت عليه، ورأت أن يعاد

مرفًقا بالتقرير ليقوم بالتصحيحات املطلوبة.
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o وافقت اللجنة عىل االكتفاء بام يكتب عن عضو املجمع إذا جتاوز

/مخسني صفحة مع وجود بعض االستثناءات.٥٠/

o اطلعت اللجنة عىل املقدمة والتقرير اللذين أعّدمها األستاذ الدكتور

تأليف »األمري جعفر احلسني«ب عبد اهللا واثق شهيد عن كتا

األستاذ الدكتور مكي احلسني، ووافقت عليهام.

o قررت اللجنة مجع آثار أعضاء املجمع مما ال يتوفر يف املجمع، ولو

كان ذلك عن طريق التصوير.

o رأت اللجنــة تكليــف اآلنســة بســمة رحــيم البحــث عــن اآلثــار

م ١٩٥٣ن عـام يف مكتبة املجمع للسادة أعضاء املجمـع مـاملوجودة

م.١٩٦٨عام حتى

جلنة الرتمجة-١٧

دراسة قوائم املصطلحات ٢٠١١تابعت هذه اللجنة يف عام 

الصادرة عن مكتب الرتمجة يف منظمة األمم املتحدة، والنظر يف سالمتها 

اللغوية من جهة املقابل العريب فقط. وأكدت أمهية هذا العمل نظًرا 

ها عىل نطاق واسع يف العامل، لتعميم املنظمة هذه املصطلحات ونرش

واستعامهلا من قبل مجيع املرتمجني الذين يعملون يف املنظمة.
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جلنة النشاط الثقايف-١٨

o :اجللسات

ت العرش صصُخ ةجلسأربع عرشةعقدت اللجنة يف هذا العام 

األَول منها لوضع عنوان وحماور املؤمتر العارش للمجمع، الذي صدر 

ع بتأجيله. واقرتحت فيها عناوين عدد من قراٌر من مكتب املجم

الندوات الثقافية، ووافقت عىل عناوين عدد من املحارضات.

oندواتال :

اقرتحت اللجنة العناوين اآلتية لندوات ثقافية: 

»منهجية البحث العلمي.«

»املعاجم العربية العامة واخلاصة وتقانات العرص.«

»لعربيةنحو معجٍم للحقول الداللية يف اللغة ا«

»اللسانيات وتعليم اللغة.«

»املصطلح النقدي يف األدب العريب احلديث.«

o:املحارضات

 م حمارضٌة للدكتور أمحد قدور بعنوان: ٢٠١١ُألقيت يف عام

م.٢٣/٢/٢٠١١يف » سيبويه وأصوات اللغة«
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 :اآللية «وافقت اللجنة عىل حمارضة الدكتور هاين رزق بعنوان

وقد ُأجلت » العقل يف التعبري عن الذاتاللغوية التي يستعملها 

.م٢٠١٢حتى عام 

 :وافقت اللجنة عىل عنوان حمارضة الدكتور موفق دعبول

، كام وافقت عىل عنوان حمارضة »العدد يف احلضارات املختلفة«

». هواية الالسلكي يف خدمة املجتمع«الدكتور عمر شابسيغ: 

م.٢٠١٢عىل أن ُحيدد موعدمها بداية عام 

  نة املجلةجل-١٩

: مخس عرشة جلسة٢٠١١عقدت هذه اللجنة يف عام 

o ،نظرت يف كل ما ورد عليها من بحوث ومقاالت، وأنجزت تقويمها

واختارت منها ما هو صالح للنرش، وأدرجته عىل قائمة النرش.

o أرشفت عىل إصدار األجزاء األربعة من املجلد السادس والثامنني

.٢٠١١اخلاص بعام 

oواعد اجلديدة املتعلقة بآلية عملها، ورشوط وضعت بعض الق

النرش يف املجلة.

oالدورية، واستقبال البحوث واملقاالت تابعت عقد اجتامعاهتا

الواردة عىل املجلة، وإحالتها عىل التقويم، وفق القواعد املتبعة.
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جلنة موقع املجمع عىل الشابكة:-٢٠

www.arabacademy.gov.sy

قع جممع اللغة العربية عىل الشابكة، وضمنها:فيام ييل حمتويات مو

 .برنامج بحث يف فهارس املجلة بحَسب رقم املجلد ورقم اجلزء

يعطي هذا الربنامج قائمة باملقاالت املنشورة يف العدد املطلوب 

وبجانب كل منها اسم املؤلف.

 برنامج بحث يف فهارس املجلة بحَسب اسم الكاتب أو عنوان

الربنامج مجيع املقاالت املنشورة يف جملة املقالة، يعطي هذا

ت فيه كل 
ِ

ًدا املجلد واجلزء الذي ُنرش املجمع لكاتب معني، ُحمدِّ

مقالة، أو مجيع املقاالت التي حتوي كلمة البحث يف عنوان املقالة 

ألي كاتب يف أي جزء من أجزاء املجلة مع حتديد املجلد والعدد 

لكل من هذه املقاالت.

الرئيسية ملوقع املجمع من ثالث قوائم رئيسية هي: تتألف الصفحة

                                        
) (ستعامل برنامجللحصول عىل أفضل مظهر للموقع يرجى ا)(Internet Explorer

١٠٢٤مع ضبط دقة عرض الشاشة عىل  ˟ ٧٦٨.
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oالقائمة األفقية العليا

تتضمن هـذه القائمـة أربعـة أبـواب تضـم عـىل الرتتيـب: التأسـيس 

  والبنية التنظيمية الداخلية وأسامء السادة أعضاء املجمع ومعلومات عن 

االتصال باملجمع.

oالقائمة العمودية اليمنى

وعة من القوائم الفرعية هي عىل الرتتيب: تتضمن هذه القائمة جمم

.إصدارات املجمع

.مؤمترات املجمع

.ندوات املجمع

.مرشوع الذخرية العربية

.املحارضات املجمعية

.فهارس املكتبة، العربية واألجنبية

.اللجان العلمية يف املجمع وخرباؤها

.الدور الثقافية التابعة للمجمع

ن املجمع من مطبوعات.نافذة تتضمن ما صدر حديًثا ع

.نافذة تتضمن تفاصيل وحمارضات املؤمتر السنوي األخري
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o:القائمة العمودية اليرسى، تتضمن

 نافذة للبحث يتمكن من خالهلا رواد املوقع من البحث  

ضمن فهارس املجلة، وفهارس املكتبتني العربية واألجنبية،

وفهارس دار الكتب الظاهرية، واملقاالت واملحارضات.

.نافذة للدخول إىل الربيد اإلكرتوين اخلاص باملجمع

 نافذة تضم ملف فيديو يستعرض بعض الصور املأخوذة ضمن

قاعة املحارضات يف املجمع.

:جمموعة من الروابط

الكتيب التعريفي باملجمع.  - أ

مواقع ذات صلة باملجمع.  -ب

إعالنات.  -ج

أنباء جممعية.  - د

  يــة وهـرعيــوائم الفــم القــدى أهــيل إحــا يـل فيمـُنفصِّ و

:إصدارات املجمع

حتى ٧٥جملة املجمع: يمكن من خالهلا استعراض املجلدات من -١

، أو البحث ضمن فهارس املجلة كاملة عن كلمة حمددة أو ٨٦/٣

كاتب معني أو استعراض فهارس مجيع جملدات املجلة.
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تاريخ مدينة دمشق: ثمة تعريف موجز بأمهية هذا اإلصدار -٢

  وابط (وصالت إلكرتونية) مبارشة للوصول إىل وتتوفر ر

بعض أجزائه.

قائمة إصدارات املجمع وجمموعة من هذه اإلصدارات املتوفرة -٣

إلكرتونًيا وهي بالتفصيل:

oجملة املجمع

املجلد الثاين بأجزائه االثني عرش.-٢املجلد األول بأجزائه االثني عرش.-١

املجلد الرابع بأجزائه االثني عرش.-٤.املجلد الثالث بأجزائه االثني عرش-٣

املجلد السادس بأجزائه االثني عرش.- ٦املجلد اخلامس بأجزائه االثني عرش.- ٥

بأجزائه األربعة.٧٥املجلد -٨بأجزائه األربعة.٧٤املجلد -٧

بأجزائه األربعة.٧٧املجلد -١٠بأجزائه األربعة.٧٦املجلد -٩

بأجزائه األربعة.٧٩املجلد -١٢ائه األربعة.بأجز٧٨املجلد -١١

بأجزائه األربعة.٨١املجلد -١٤بأجزائه األربعة.٨٠املجلد -١٣

بأجزائه األربعة.٨٣املجلد -١٦بأجزائه األربعة.٨٢املجلد -١٥

بأجزائه األربعة.٨٥املجلد -١٨بأجزائه األربعة.٨٤املجلد -١٧

الثالثة.بأجزائه ٨٦املجلد -١٩



  

  -٤٥-

oتاريخ مدينة دمشق البن عساكر

املجلد الثاين عرش.-٢١املجلد احلادي عرش.-٢٠

املجلد اخلمسون.-٢٣املجلد التاسع عرش.-٢٢

املجلد احلادي والستون.-٢٥املجلد واخلمسون.-٢٤

املجلد الثالث والستون.-٢٧املجلد الثاين والستون.-٢٦

املجلد اخلامس والستون.-٢٩تون.املجلد الرابع والس-٢٨

املجلد السابع والستون.-٣١املجلد السادس والستون.-٣٠

املجلد التاسع والستون.-٣٣املجلد الثامن والستون.-٣٢

جملد السرية النبوية الثاين.-٣٥جملد السرية النبوية األول.-٣٤

oكتب ومطبوعات متنوعة

ّلق.الربق املتألق يف حماسن ج-٣٦

.٢٠٠٩و ٢٠٠٨التقرير السنوي عن عامي -٣٧

.٢٠١٠التقرير السنوي عام -٣٨

العالمة الدكتور أجمد الطرابليس.-٣٩

قواعد اإلمالء.-٤٠

املقصور واملمدود.-٤١



  

  -٤٦-

حديقة األذهان يف حقيقة البيان.-٤٢

ديوان ابن سنان اخلفاجي.-٤٣

ي.ديوان نجم الدين بن سوار الدمشق-٤٤

رسائل األستاذ الرئيس حممد كرد عيل.-٤٥

كتاب الدواهي.-٤٦

.٢٠٠٨حمارضات املجمع لعام -٤٧

مؤلفات اجلاحظ. -٤٨

الشيخ عبد القادر املبارك.-٤٩

صفحات لغوية.-٥٠

كلامت جممعية يف الرتاث.-٥١

نبات).-معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب (حيوان-٥٢

جم فصاح العامية.مع-٥٣

حممد سليم اجلندي.-٥٤

خمترص تاج املجامع واملعاجم.-٥٥

شعراء محري أخبارهم وأشعارهم يف اجلاهلية واإلسالم.-٥٦

قرارت جلنة اللغة العربية وعلومها.-٥٧

تفاصيل ندوة اللغة العربية والتعليم.-٥٨



  

  -٤٧-

نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة العربية.-٥٩

علوم).-معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب (طب-٦٠

حمارضات املؤمتر األول للمجمع.-٦١

تفاصيل ندوة املعجم العريب.-٦٢

وقائع املؤمتر السنوي الثامن للمجمع.-٦٣

وقائع املؤمتر السنوي التاسع للمجمع متضمنًا املحاور األساسية.-٦٤

مروان املحاسني رئيس املجمع.جمموعة من حمارضات الدكتور-٦٥

جمموعة من حمارضات الدكتور حممود السيد نائب رئيس املجمع.-٦٦

جمموعة من حمارضات عضو املجمع األستاذ شحادة اخلوري.-٦٧

جمموعة من حمارضات عضو املجمع الدكتور عبد الكريم اليايف.-٦٨

  ت محاية اللغة العربية يف تفاصيل اجتامع املائدة املستديرة لرؤساء مجعيا-٦٩

الوطن العريب.

العربية واألجنبية مع إمكان البحث.فهارس مكتبتي املجمع -٧٠

حتى ١٩٣٢فهرس يضم قائمة كاملة بمطبوعات املجمع منذ عام -٧١

اليوم مع إمكان البحث عن إصدار بحسب سنة الطباعة أو بحسب اسم 

املؤلف/املحقق، أو بحسب عنوان اإلصدار.

العناوين املظللة هي التي ُأضيفت إىل املوقع منذآخر تقرير.:مالحظة



  

  -٤٨-

أما فيام يتعلق باالتفاق املربم مع شبكة األلوكة اإللكرتونية فقد 

وردتنا امللفات اإللكرتونية للمجلدات التالية:

.٧٧اجلزء األول واجلزء الثاين من املجلد -١

املة.ك٧٦و٧٥و٧٤و ٧٣و٧٢و ٧١و٧٠املجلدات-٢

املجلدات من األول حتى الثالث عرش.-٣

وجيري اآلن تقطيع هذه املجلدات إىل مقاالت لتسهيل الوصول 

-٧٤إليها وفق الفهارس املتاحة عىل املوقع. وقد تم وضع املجلدات 

يف املوقع كام ورد سابًقا ٦- ٥-٤-٣- ٢-١واملجلدات ٧٧-٧٦-٧٥

.٢٠١١-١٢- ١٧يف اجلدول. ومل يردنا من األلوكة أي جديد منذ 





  

  -٤٩-

ا: املشاركة يف املناشط الثقافية خارج امع
ً
  رابع

  

السيد خارج املجمعمناشط الدكتور حممود

ــات -١ ــة والنزع ــة العربي ــن اللغ ــة ع ــادة القومي ــدوة القي ــاركة يف ن املش

االنفصالية يف الوطن العـريب التـي عقـدت يف مبنـى القيـادة القوميـة 

.٦/٢/٢٠١١بتاريخ 

  ة يف ندوة بمناسـبة يـوم اللغـة األم يف جـامع العـثامن بتـاريخ املشارك-٢

٢١/٢/٢٠١١.

ـــدد -٣ ـــورة يف الع ـــدة الث ـــحفي مـــع جري ـــاء ص بتـــاريخ ١٤٤٥٥لق

٢١/٢/٢٠١١.

٢١/٢/٢٠١١مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت الشعب بث بتاريخ -٤

بمناسبة االحتفال بيوم اللغة األم.

بتاريخ ١٤١٧١لقاء صحفي مع جريدة البعث نرش يف العدد -٥

١/٣/٢٠١١.

مقابلة تلفزية للحديث عن التمكني للغة العربية بث بتاريخ -٦

١/٣/٢٠١١.



  

  -٥٠-

ــدوة -٧ ــاريخ» لغتــي هــويتي«اإلســهام يف ن ــاف بت   برعايــة وزارة األوق

آذار يف املركــز الثقــايف العــريب بــاملزة، وذلــك بالتنســيق مــع جممــع ٢

اإلسالمي بدمشق.الفتح

اللغة العربية يف مديرية الثقافة اإلسهام يف حضور االحتفال بيوم-٨

.٣/٣/٢٠١١بدوما بتاريخ 

كتابة بيان باسم جلنة التمكني للغة العربية نرش يف الصحف بمناسبة -٩

آذار.١االحتفال بيوم اللغة العربية يف 

اإلسهام يف كتابة بيان باسم جممع اللغة العربية نرش يف الصحف -١٠

آذار.١بمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية يف 

إلقاء حمارضة يف كلية اآلداب والرتبية بجامعة الفرات باحلسكة -١١

.٩/٣/٢٠١١عن الرتبية من أجل املواطنة بتاريخ 

إلقاء حمارضة يف كلية اآلداب والرتبية بجامعة الفرات يف دير -١٢

الزور عن اللغة العربية بني التمكني والتعريب بتاريخ 

١٠/٣/٢٠١١.

ي عقدهتا جامعة جورج تاون يف قطر اإلسهام يف ورشة العمل الت-١٣

عن تعليم اللغة العربية يف اجلامعات ٢٤/٤/٢٠١١و٢٣بتاريخ 



  

  -٥١-

مفاهيم ورؤى اسرتاتيجية يف تعليم «العربية وذلك ببحث عنوانه 

».اللغة العربية يف اجلامعات العربية

اإلسهام يف فعاليات احتاد الكتاب العرب وذلك بإلقاء حمارضة -١٤

.٢٧/٤/٢٠١١بتاريخ » لعريب من مصادر هنضتناتراثنا ا«عنواهنا 

ــاريخ -١٥ ــاهرة بت ــة يف الق ــة العربي ــاة اللغ ــة مح ــارضة يف مجعي ــاء حم إلق

  التمكــني للغــة العربيــة يف اجلمهوريــة «وعنواهنــا ١٤/٤/٢٠١١

».العربية السورية

اريخ ــاهرة بتــع اللغة العربية بالقــارضة يف جممــاء حمــإلق-١٦

  ر املسؤولني يف نرش اللغة العربية دو«وعنواهنا ١٥/٥/٢٠١١

».يف مؤسساهتم

اإلسهام يف فعاليات املؤمتر السنوي ملجمع اللغة العربية يف -١٧

القاهرة بمناقشة املصطلحات املقدمة ورئاسة جلسة وإلقاء كلمة 

باسم املشاركني العرب من خارج املجمع وذلك خالل املدة املمتدة 

.١٦/٥/٢٠١١و ٧بني

اإلسهام يف اجتامع احتاد املجامع اللغوية العلمية العربية الذي -١٨

.١٩/٥/٢٠١١إىل ١٧عقد يف القاهرة يف املدة من



  

  -٥٢-

يف جامعة » سيكولوجية التواصل اللغوي«إلقاء حمارضة عن -١٩

اريخ ـة بتـامعـوراه يف اجلـا عىل طلبة الدكتـاليـسيانا بإيط

٣١/٥/٢٠١١.

  » ية عىل املواطنةالرتب«اإلسهام يف ندوة فكرية موضوعها -٢٠

يف كلية الرتبية بجامعة دمشق، وتقديم ورقة ١٤/٧قدت بتاريخ عُ 

هلا.عمل

الفضائية كان احلديث فيه عن » نور الشام«لقاء تلفزي يف قناة -٢١

.١٠/٨/٢٠١١رضورة احلفاظ عىل اللغة العربية بتاريخ 

يف اجلزء الثاين » تدريس النحو بني التشدد والتسهيل«نرش بحث -٢٢

لد السادس والثامنني ملجلة جممع اللغة العربية بدمشق.من املج

تقويم بحوث للنرش يف جملة لسان العرب الصادرة عن مكتب -٢٣

تنسيق التعريب يف املغرب.

الصادرة عن املركز » التعريب«تقويم بحوث للنرش يف جملة -٢٤

العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنرش بدمشق.

  ابة ــة يف نقــة العربيــني للغوث مسابقة التمكــويم بحــتق-٢٥

املعلمني بدمشق.



  

  -٥٣-

  املشاركة يف حفل تأبني األستاذ الدكتور زهري البابا رمحه اهللا، -٢٦

يف كلية الصيدلة وإلقاء كلمة املجمع هبذه املناسبة بتاريخ 

١٣/١٠/٢٠١١.

املشاركة يف حفل تأبني األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت رمحه -٢٧

جلنة التمكني للغة العربية هبذه املناسبة، وذلك يف اهللا، وإلقاء كلمة

، ويف جممع اللغة ١٥/١١/٢٠١١مديرية الثقافة يف حلب بتاريخ 

.١٤/١٢/٢٠١١العربية بدمشق بتاريخ 

احتاد املشاركة يف امللتقى الرتكي العريب الذي عقد يف أنقرة بني-٢٨

.٢٨/١١/٢٠١١-٢٤أدباء األتراك واحتاد الكتاب العرب يف 

مناقشة رسائل ماجستري ودكتوراه يف كلية الرتبية بجامعة دمشـق، -٢٩

  ومناقشــة رســالة دكتــوراه عــن الكفايــة اللغويــة يف كليــة اآلداب 

بجامعة دمشق.

املشاركة يف أعامل جلنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع -٣٠

املعرفة، ويف تسيري أعامل جلنة التمكني للغة العربية.

موفق دعبول خارج املجمعمناشط الدكتور

إصدار كتاب (موسوعة الرياضيات) للمرحلتني األساسية -١

والثانوية والسنوات اجلامعية األوىل.



  

  -٥٤-

املشاركة يف أعامل جلنة التمكني للغة العربية.-٢

املشاركة يف أعامل جلنة النهوض باللغة العربية للتوجه نحو جمتمع املعرفة.- ٣

فزية.املشاركة يف عدد من اللقاءات التل-٤

املشاركة يف العديد من الندوات الثقافية.-٥

إلقاء العديد من املحارضات يف املراكز الثقافية حول اللغة العربية.-٦

مناشط الدكتور مكي احلسني

املشاركة مع الزميلني الدكتور حممود السيد والدكتور موفق دعبـول -١

ف يف التابعـة لـوزارة األوقـا» جلنة التمكـني للغــة العربيــة«يف ندوة 

بمناسبة يوم اللغة األم.٢١/٢/٢٠١١

مرشوع جلنة النهوض باللغة العربية للتوجه «املشاركة يف أعامل -٢

ثت بقرار مجهوري.»نحو جمتمع املعرفة
ِ
، وهذه اللجنة ُأحد

املشاركة مع الزميل الدكتور موفق دعبول يف ندوة تلفزية بمناسبة -٣

األول من آذار، اليوم العاملي للغة العربية.

أليف كتاب عن نائب رئيس املجمع العلمي العريب بدمشق ت- ٤

األسبق، وأول مدير عام لآلثار يف سورية، األمري جعفر عبد 

القادر احلسني.



  

  -٥٥-

مناشط الدكتور ممدوح خسارة

برنامج (مدارات) بمناسبة –حلقة تلفزية يف الفضائية السورية -١

٢٢/٢/٢٠١١يوم اللغة األم يف 

بلغتنا وكيف نحميها). املركز الثقايف حمارضة بعنوان (كيف نحتفي-٢

.٢١/٢/٢٠١١يف درعا 

حلقـة تلفـزيــة حـول التمكـني للغـة العربيـة /الفضائيــة السوريــة -٣

٢٧/٢/٢٠١١.

(علم :حلقة تلفزية يف فضائية (فلسطني اليوم) حول كتايبّ -٤

املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية).

ة حول قضايا املعجمية لقاء وحوار مع جريدة الثورة السوري-٥

.٤/٩/٢٠١١ومعجم فصاح العامية 

حلقة تلفزية يف قناة نور الشام حول (اللغة والعرص) -٦

٧/٩/٢٠١١.

حلقة تلفزية يف قناة نور الشام حول (املخاطر التي تواجه العربية) -٧

٢١/٩/٢٠١١.

ـــة -٨ ـــاح يف العامي ـــول الفص ـــام ح ـــور الش ـــاة ن ـــة يف قن ـــة تلفزي حلق

١٩/١٠/٢٠١١.



  

  -٥٦-

ــة تلفز-٩ ــة حلق ــة العربي ــاملي للغ ــوم الع ــام يف الي ــور الش ــاة ن ــة يف قن ي

١٨/١٢/٢٠١١.

مناشط الدكتور مازن املبارك

تابعُت إلقاء الدروس اللغوية يف املسجد األموي أيام اخلميس من -١

م.٢٠١١كل أسبوع حتى هناية شهر نيسان من عام 

الرحيل وراء«ألقيت يف املركز الثقايف (أبو رمانة) حمارضة عنواهنا -٢

.٢٧/٢/٢٠١١بتاريخ » الكلامت

الذي أقامته وزارة األوقاف » لغتي ُهويتي«شاركت يف احتفال -٣

وجلنة متكني اللغة العربية ومعهد اللغة العربية لتكريم العاملني يف 

ميدان اللغة العربية.

حرضت اجتامع جملس أمناء مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز -٤

٢٧-٢٣اريخ ــاض بتــة يف الريالعربيدمة اللغةــدويل خلــال

م.٤/٢٠١١/

حرضت اجتامع جملس أمناء مركز امللك عبد اهللا بن عبد العزيز -٥

م.١١/٨/٢٠١١-٩الدويل خلدمة اللغة العربية يف جّدة بتاريخ 



  

  -٥٧-

مناشط األستاذ مروان البواب

مرشوع جلنة النهوض باللغة العربية للتوجه «املشاركة يف أعامل -١

.»ةنحو جمتمع املعرف

» املعلوماتتعريب مصطلحات االتصاالت وتقانة«املشاركة يف مرشوع - ٢

.عية العلمية السورية للمعلوماتيةاالحتاد الدويل لالتصاالت، واجلم

مواد املوسوعة العربية.بعض املشاركة يف مراجعة -٣

اجتامع اخلرباء يف التحليل النحوي والتشكيل «املشاركة يف أعامل -٤

املنظمة العربية للرتبية ، ٢٠/٤/٢٠١١- ١٨» والتدقيق اإلمالئي

والثقافة والعلوم، واملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

إعداد املهندس الطاهر » التصحر يف الوطن العريب«مراجعة كتاب -٥

عبد الكبري (املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم).

مفتوح املصدر اهليكلة املعلوماتية ملحرك بحث«مراجعة كتاب - ٦

د (املنظمة العربية للرتبية ــد زايــ، تأليف حمم»ةــة العربيــللغ

والثقافة والعلوم).

للمعلوماتية.السوريةاجلمعية العلمية» مقدمة يف اخلوارزميات«مراجعة كتاب - ٧

اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية.» الربجمة املتوازية«مراجعة كتاب - ٨
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م من ُبعد حيطِّم الزجاججه«ترمجة الفقرتني -٩ َنَسٌق منتظم «و » از حتكُّ

الكويت.-ملجلة العلوم» من حالة اختالط

  » واءــغ من اهلــعلم التفري«االت الثالث، ــة املقــمراجع- ١٠

»ملن تقرع أجراس جائزة نوبل«و» صديقة للبيئة فعليا«و

الكويت.–ملجلة العلوم 

التي تصدرها » الفتيانجملة «مراجعة العدد األول والثاين من -١١

املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم.

مؤسسة أكاديميا.» صحة الرجال«املشاركة يف ترمجة كتاب -١٢
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ا: أنباء امع
ً
  خامس

  

oع عن بعض مصطلحاتـأسئلة وردت عىل املجمىلعابة ـاإلج

املعلوماتية.

oسـالمة تسـميات ؤالت املـواطنني عـناإبداء الرأي يف كثري مـن تسـ  

َحماّهلم التجارية.

oمطبوعات املجمع

 املطبوعات اآلتية٢٠١١أصدر املجمع خالل عام:

إبراهيم الزيبق.–العّالمة اللغوي عبد القادر املبارك -١

د.ممدوح خسارة.–معجم فصاح العامية -٢

أ.بسمة رحيم.–حممد سليم اجلندي -٣

.كتيب عن حفل تأبني الدكتور صالح الدين املنجد-٤

د.حممد مكي احلسني اجلزائري.–صفحات لغوية -٥

قواعد اإلمالء.-٦

) حتقيق، د.فخر ١١البن عساكر املجلد (–تاريخ مدينة دمشق -٧

الدين قباوة.
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) حتقيق، أمحد ١٢البن عساكر املجلد (–تاريخ مدينة دمشق -٨

فوزي اهليب.

  حتقيق–)٦٩البن عساكر املجلد (–تاريخ مدينة دمشق -٩

هايب.سكينة الشأ. 

معجم الكلامت املصطلحية يف لسان العرب (احليوان -١٠

والنبات) د.ممدوح خسارة.

د.مروان املحاسني.–كلامت يف الرتاث واللغة والعلوم -١١

قرارات املجمع يف األلفاظ واألساليب.-١٢

.٢+ج١) ج٨٦و (٤) ج٨٥جملة املجمع املجلدان (-١٣

م.٢٠١٠التقرير السنوي عن -١٤

د.حممد مكي –باللغة العربيةنحو إتقان الكتابة العلمية-١٥

احلسني اجلزائري (الطبعة الثانية).

 الكتب التي أعيدت طباعتها بالتعاقد مع دار البَيِّنة للنرش  

٢٠١١يف عام 

البيزرة، لبازايار العزيز باهللا الفاطمي.-١

املنتقى من أخبار األصمعي، لإلمام ضياء الدين املقديس.-٢
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ام فيام أصاب فيه العَ -٣ َوام، للشيخ حممد إبراهيم بحر الَعوَّ

املعروف بابن احلنبيل احللبي. 

عثرات اللسان يف اللغة، صنَّفه عبد القادر املغريب.-٤

كتاب األرشبة، أليب حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة.-٥

  كتاب تكملة إصالح مـا تغلـط فيـه العامـة، لإلمـام أيب منصـور -٦

موهوب اجلواليقي.

املعارصون، ملحمد كرد عيل.-٧

َحه حممد هبجة البيطار.ا-٨
َ

ملويف يف النحو الكويف، رش

حممد كرد عيل.–كنوز األجداد -٩

حممد كرد عيل.–غوطة دمشق -١٠

خليل مردم بك.–األعرابيات -١١

أليب سعيد األنباري.- أرسار العربية -١٢

أليب عيل املحسن التنوخي.-املستجاد من فعالت األجواد -١٣
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زائه األربعة.من جملة املجمع بأج٨٦فهارس املجلد 

زء األولفهرس اجل

الثامننيالسادس ومن املجلد 

»البحوث والدراسات«

٧د. حممود السيددور املسؤولني يف نرش اللغة العربية

٢١د. مازن املباركالرحيل وراء الكلامت 

٤١. أمحد حممد قّدورداللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة

٦٣د. حممد باليسكريموقوع املعّرب يف القرآن ال

ّي وتنازع الوالء لوطنني
ِ
٨٣د. أمحد دمهانالبَهاء ُزَهْري األَْزد

٩٥خضرياهلاديعبد.دالكريمالقرآنيفاألسلوبيةاملغايرة

١١٣د. عبد الكايف املرعباسًام وحرًفا، دالالهتا واستعامالهتا»قد«

١٣٩مودد. حممد عيل حمالشعر وأثره يف بناء الثقافة

١٥٥د. حممد األمني خالديدراسة أسلوبية مجالية»يا بن آدم«حديث، 

١٨٥د. أمحد عيل حممديف املخيلة الّرسدية العربيّةصورة أنطاكيّة

٢٠١د. ماهر كبّاشاملعادالت املوضوعية يف شْعر احلنني

٢١٩د. ضياء الدين القالشأثر القرائن يف احلكم عىل األلفاظ بالَغرابة
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»املقاالت واآلراء«

٢٣٧د. مكي احلسنيصفحة لغة، إالّ...؛ وإالّ...؛ وإالّ َلـ...

٢٣٩د. ممدوح خسارةالنحت بني اإليقاع والتوازن

٢٤٣د. عمر شابسيغمخسون عاًما من الكتابة العلمية

عر ٢٥١د. عبد اإلله نبهانكتاب األمثال الصادرة عن بيوت الشِّ

٢٦٣د. عبد الكريم األشرتفريدة للزهدصورة تراثية 

٢٧٣د. نزيه كسيبيتعليم اللغة العربية وآفاقها يف فرنسا

»أنباء جممعية وثقافية«

٢٠١١٢٨٧أعضاء جممع اللغة العربية يف مطلع عام 

  الكتب واملجالت املهداة إىل مكتبة املجمع يف الربع الرابع من 

٢٠١٠عام 

٣٠٣
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زء الثاينفهرس اجل

الثامننيالسادس ومن املجلد 

»البحوث والدراسات«

٣١٣د. حممود السيدد والتسهيلالتشدُّ تدريس النحو بني 

٣٣٩د. لبانة مشوحاللسانيات يف الرتاث اللغوي العريب

٣٦٣د. أمحد حممد قدورمراجعة وتفسري، أصوات اللغة عند سيبويه

٣٨٩ان الدايةد. رضويف اجلناسطريقة أيب الفتح الُبستي

ة يف الشعر اجلاهيل
َ
جر والعيافة والطَِّري ٤١٩د. أمحد حالوالزَّ

٤٣٩د. عبد اهلادي خضريأثر التشبيه البليغ بأسلوب الرتكيب اإلضايف

٤٦٩د. سمري معلوفالرضورة الداللية

٤٩٧د. أمحد صوانالرتاث احلكائي وقصص األطفال املعارصة

٥١٥أ. نارص اجلباعي عبيدةمصطلحات نقدية عند أيب

»املقاالت واآلراء«

٥٣٩د. مكي احلسني...حتى إذاصفحة لغة، 

٥٤١د. عبد اإلله نبهانماءات القرآنتفصيلاإلبانة يف 

٥٥٣د. عمر الدقاقأجمد الطرابليس يف مرأى تلميذ قديم

٥٧١د. نزيه كسيبيالكريمقصة أول ترمجة للقرآن 

٥٨٣د. أمحد عبد القادرقضايا ومواقفقراءة يف كتاب 

»أنباء جممعية وثقافية«

٢٠١١٦٠٥الكتب واملجالت املهداة إىل مكتبة املجمع يف الربع األول من عام 
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زء الثالثفهرس اجل

الثامننيالسادس ومن املجلد 

»البحوث والدراسات«

٦١٩د. حممود السيداملنحى الوظيفي يف تعليم النحو

٦٤٥د. ممدوح خسارةربع واستعامالهتا يف العربيةاجلهات األ

٦٦٧د. عيسى العاكوبالتعريب الفكري واللغوي للعلوم

٦٩٣د. أمحد حممد قدوراجلهر واهلمس عند سيبويه

٧١٣د. منار عبد اهلاديمنهج الرشييش يف رشحه ملقامات احلريري

٧٤١وارنةد. يوسف اجلمداخالت األفغاين يف صوغ املصطلح العلمي

٧٧١د. يس أبو اهليجاءمصطلح املطارحة، أصوله وتطوره

٧٩٥د. أمني يوسف عودةظواهر أسلوبية يف شعر ابن دريد

٨٢٣د. حممد األمني بو عيلموازين األفعال وأنواعها، دراسة وحتقيق

٨٤٥د. عيسى بن سديرةخصائص املنهج العلمي لتوصيف الكلم عند سيبويه

»ت واآلراءاملقاال«

٨٦١د. مكي احلسني»خىصأأم أحىص«»خمتص أم إخصائي«صفحة لغة، 

٨٦٥د. عبد اإلله نبهاناالستدراك عىل أيب عيل يف احلجة

٨٨٧د. جوزيف كالسالدكتور مجيل صليبا، املريب والفيلسوف

٨٩٣د. نرسين عبد العليممعجم االستشهادات للدكتور عيل القاسمي

٩٠٩د. مسعود عامرديوان العباس بن مرداساستدراك عىل
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زء الرابعفهرس اجل

الثامننيالسادس ومن املجلد 

»البحوث والدراسات«

 النظام التعليمي يف سورية
ٍ

٩٢٥د. حممود السيدواقًعا وحتديات

٩٥٥د. أمحد عزوزوظيفة التأثيل يف الصناعة املعجمية العربية

٩٧٥عبد الكايف املرعبد. ه)٧٥( ... لمي العرباض بن سارية السُّ 

١٠٠حممد عبدو فلفلد. العربية من وجهة نظر اآلخر

١٠٢د. السعيد السيد عبادة(ضوء السقط) يشهد لصاحبه بحسن 

١٠٤أمحد العالونةد. أثر القرآن الكريم يف كتابات ناصيف 

١٠٦د. منرية حممد فاعورايل ابن الشجرّي ـمأيفعلم املعاين

١٠٩إبراهيم منّادد. من إضافات الزخمرشي يف أسلوب العطف

»املقاالت واآلراء«

١١٢١د. مكي احلسنيصفحة لغة، هذا، ...؛ ذلك، ...

١١٢٧مازن املباركد. كتاب (بحر العّوام) بني طبعتني

١١٣٥ممدوح خسارةد. صفحات لغوية، (يف بعضها نظر)

١١٤٧حممد رضوان الدايةد.جعة يف كتاب، ُحتف اخلواصمرا

اخالَوَرَقةنظرات نقدية يف كتاب ( اخد. ) البن اجلرَّ ١١٦٧عباس هاين اجلرَّ

١١٨٧. خري اهللا الّرشيفأقراءة يف (رشح القصائد السبع) البن كيسان

»أنباء جممعية وثقافية«

بعني الكتب واملجالت املهداة إىل مكتبة املجمع يف ٢٠١١١١٩١من عام ٣و٢ الرُّ

١١٩٩فهرس املجلد السادس والثامنني
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 ٢٠١٠إصدارالتقرير السنوي عن أعامل املجمع يف سنة

 وفاة األستاذ الدكتور حممد زهري البابا وحفل تأبينه

:والكلامت التي ألقيت فيه

فقد املجمع يف هذا العام عضًوا من أعضائه هو األستاذ الدكتور 

، املوافق ه٣/١٠/١٤٣٢زهري البابا رمحه الذي وافته املنية يف حممد

م بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء.١/٩/٢٠١١

م يف قاعة املحارضات باملجمع حفل ٢٦/١٠/٢٠١١وقد أقيم يف 

تأبيني للراحل الكبري، بدىء بتالوة آيات مباركة من الذكر احلكيم، ثم 

تتابع إلقاء الكلامت كام ييل:

oس جممع اللغة العربية األستاذ الدكتور مروان املحاسني.كلمة رئي

o.كلمة رئيس جامعة دمشق األستاذ الدكتور حممد عامر مارديني

oسابًقا الدكتور عالء الدين لولحكلمة عميد معهد الرتاث العلمي بحلب

o.كلمة أصدقاء الفقيد ألقاها األستاذ الدكتور مكي احلسني أمني املجمع

oألقاها الدكتور سمري النوري األستاذ يف كلية كلمة طالب الفقيد

الصيدلة بجامعة دمشق.

o.كلمة آل الفقيد ألقاها نجله الدكتور مازن زهري البابا



  

  -٦٨-

 وفاة األستاذ الدكتور عبد الكريم األشرت وحفل تأبينه

والكلامت التي ألقيت فيه:

فقد املجمع يف هذا العام أول عضو رشف فيه، هو األستاذ الدكتور 

، ه١١/١٢/١٤٣٢د الكريم األشرت رمحه اهللا، الذي وافته املنية يف عب

م بعد رحلة طويلة حافلة بالعطاء.٧/١٠/٢٠١١املوافق يف 

م يف قاعة املحارضات باملجمع حفل ١٤/١٢/٢٠١١وقد أقيم يف 

تأبيني للراحل الكبري، وذلك برعاية السيدة الدكتورة نجاح العطار، 

بتالوة آيات مباركة من الذكر احلكيم، نائب رئيس اجلمهورية. بدىء 

ثم تتابع إلقاء الكلامت كام ييل:

o كلمة راعية احلفل السيدة الدكتورة نجاح العطار، ألقاها بالنيابة

عنها رئيس املجمع.

o كلمـة جممــع اللغــة العربيــة ألقاهـا رئــيس املجمــع األســتاذ الــدكتور  

مروان املحاسني.

oمعة الدكتور حممد عامر مارديني.كلمة جامعة دمشق ألقاها رئيس اجلا

o كلمة جامعة حلب ألقاها عضو اهليئة التدريسية يف جامعة حلب

األستاذ الدكتور عيسى العاكوب، عضو املجمع.
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o كلمة رئيس جلنة التمكني للغة العربية األستاذ الدكتور حممود

.نائب رئيس املجمعالسيد

o مازن املبارك.كلمة أصدقاء الفقيد ألقاها عضو املجمع الدكتور

o كلمة طالب الفقيد ألقتها عضو اهليئة التدريسية يف جامعة دمشق

األستاذة الدكتورة ماجدة محود.

o.كلمة آل الفقيد ألقاها ولده الدكتور حممد األشرت

o م ١٥/١١/٢٠١١وكانت مديرية الثقافة يف حلب قد أقامت يف

الدكتور حفل تأبني للراحل الكبري، ألقى فيه كلمة املجمع األستاذ

مروان املحاسني. كام ألقى فيه الدكتور حممود السيد كلمة جلنة 

التمكني للغة العربية، باعتبار أن الدكتور األشرت عضو فيها.





  

  -٧٠-

ا: دار الكتب الظاهرية
ً
  سادس

  

ما ييل:٢٠١١يف عام تمّ 

/ عنوان من الكتب العربية وفهرستها بحسب ١٣٤٣٠تصنيف /-١

/ عنوان ٣٦٤٥لتصنيف ديوي العرشي؛ منها /النسخة املعدلة 

/ عنوان رشاء من املعرض الكتاب.١٨٠إهداء، و/

إدخال بيانات التصنيف والفهرس السابقة إىل احلاسوب، والتدقيق -٢

فيها، وطباعة نسخة هنائية منها.

إحالةالكتب السابقة عىل أرقامها اجلديدة، وذلك عىل السجالت القديمة.- ٣

ن الكتب العربية النادرة والعادية / عنوان م٥٠٥٦٠نقل /-٤

ومصورات املخطوطات إىل مستودعات دار الكتب الظاهرية، بعد 

(ترزيمها) حفظها يف أكياس (نايلون).

إهناءإنشاء بطاقات حاسوبية للدوريات العريب البالغ عدد عناوينها -٥

/ عنوان، والتدقيق فيها.٦٣٠/

ة ـيف املدرساص هباـات السابقة يف مستودع خـداع الدوريـإي-٦

ادلية،  بعد (ترزيمها) حفظها يف أكياس نايلون.ـالع
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/ عنــوان مــن الكتــب اإلنكليزيــة، وإدخــال ٣٥٩٧إهنــاء فهرســة /-٧

بياناهتا إىل احلاسوب، والتدقيق فيها وإيداعها يف مستودع خاص هبا 

يف املدرسة العادلية.

/ عنوان من الكتب الفرنسية، وإدخال بياناهتا إىل٤٩٦٧فهرسة /-٨

احلاسوب، بعد فرز املكررات، والنرشات.

إهناء إنشاء بطاقات حاسوبية للدوريات اإلنكليزية والفرنسية البالغ - ٩

/ دورية فرنسية.٢٥٧/ دورية إنكليزية، و /٣٦٠عدد عناوينها /

/ مخسة وعرشين ألف كتاب تقريًبا.٢٥جتليد /-١٠
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ا: مكتبة امع
ً
  سابع

  

م٢٠١١عام نشاط مكتبة املجمع خالل

الكتب:- ١

o) كتاًبا. ٤٦٥بلغ عدد الكتب التي ُسجلت يف قيود مكتبة املجمع (

o قام األستاذ عدنان عبد ربه بتكليف من املجمع برشاء جمموعة كتب

من جممع اللغة العربية بالقاهرة ومعهد املخطوطات العربية وغريها 

هدية جممع ) عنواًنا ١١) كتاًبا و (٢٩٧من دور النرش، بلغ عددها (

) عناوين هدية مكتبة اخلانجي، وقد ُوضعت عناوين ٤(القاهرة و

هذه الكتب يف موقع املجمع عىل الشابكة، باب (املكتبة) من الرقم 

٣٢٩٨٢–٣٢٦٨٥.

o ُكلف السيد بالل جاموس برشاء عدد من الكتب من معرض

الكتاب اختارها الدكتور ممدوح خسارة، وقد ُوضعت عناوين هذه 

يف موقع املجمع عىل الشابكة، باب (املكتبة) من الرقم الكتب 

٣٣١٤٢–٣٣١٢٦.

o) خمتلفة ٣٢٠٠عملت جلنة الرشاء عىل جتليد 
ٍ

) كتاب من قياسات

(كبري، متوسط، صغري). 
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o.دخل املكتبة عن طريق جلنة الرشاء كتابان باللغة اإلنكليزية

oُأهدي إىل املكتبة عرشة عناوين من الدوريات باإلنكليزية

والفرنسية. وأهدى د.عمر شابسيغ، عضو املجمع، إىل املكتبة 

.National Geographic/ عدًدا من جملة ٢٣٨/

املخطوطات- ٢

خمطوطات أصلية يف قاعة ترميم املخطوطات يف ١٢٠٩تم تصوير 

) مصوًرا، وجيري ٥٢٥) جمموًعا و (٢٧٠قبو املجمع، وأضيف إليها (

أخرى وخترينها يف وحدة ختزين اآلن استكامل ما تبقى من مصورات

خاصة يف حاسوب قاعة الرتميم. 

فهارس املكتبة- ٣

  تم إدخال مجيع الكتب الواردة إىل املجمع يف فهارس املكتبة، 

  وهي خمزنة اآلن يف حاسوب املكتبة، ومعروضة يف موقع املجمع 

عىل الشابكة. 

مع تم إعداد قائمة بالكتب النادرة املوجودة يف مكتبة املج

  ) كتاب.٢٧٠٠وتسجيلها عىل قرص حاسويب وقد جتاوز عددها (

أن يكون الكتاب األول، وقد اعتمدنا يف إعداد هذه القائمة عىل مبدأين 
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أن يكون والثاين، م ١٩٤٠قد مىض عىل طبعه ثامنون عاًما أي قبل عام 

الكتاب قد طبع مرة واحدة وهذا ينطبق عىل بعض مطبوعات املجمع 

النرش التي توقفت عن العمل.وغريه من دور 
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ا
ً
  موازنة امع- ثامن

  

املوازنة اجلارية- ١

) ألف ل.س، ٥٢١٣٠(٢٠١١بلغ االعتامد الكيل ملوازنة عام 

(اثنني ومخسني مليون ومئة وثالثني ألف لرية سورية).

) ألف ل.س، ٥٦٠٤٠وبلغ جمموع ما أنفق منها يف العام املذكور (

ليوًنا وأربعني ألف لرية سورية). (ستة ومخسني م

) مئة وسبعة باملئة! وهذه الزيادة %١٠٧أي إن نسبة اإلنفاق هي (

نامجة عن زيادة الرواتب واألجور.

املوازنة االستثامرية- ٢

) ٣٥١٠٠(٢٠١١بلغ االعتامد الكيل للموازنة االستثامرية لعام 

ة).ألف ل.س، (مخسة وثالثني مليوًنا ومئة ألف لرية سوري

) تسعمئة وأربعة وعرشون ألف لرية سورية. ٩٢٤٠٠٠وُأنفق منها (

) ثالثة باملئة فقط! وهلذه النتيجة سببان، %٣أي إن نسبة التنفيذ (

كان الرقم التأشريي لالعتامدات اُملْرَصَدة لالستمالك السبب األول،

مليوًنا) (مخسة عرش مليون لرية سورية) وذلك حني ١٥(٢٠١١لعام 

. ثم صدر احلكم القطعي باستمالك ٢٠١٠املوازنة يف حزيران نوقشت 
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العقارات ملصلحة املجمع من وزارة اإلدارة املحلية وحمافظة دمشق، 

مليون تقريًبا) يف ترشين ٨٥وتضمن احلكم قيمة االستمالك البالغة (

، فرتتب عىل هذا احلكم قيام وزارة التعليم العايل ٢٠١٠الثاين من عام 

مليوًنا) يف ١٥مة املطلوبة ملصلحة املجمع، وبقي املبلغ (بَسَداد القي

رصيد املجمع دون أن ُيمس.

عدم االستجابة لإلعالنات التي نرشها املجمع يف السبب الثاين،

الصحف بقصد جتهيز املكتبة الظاهرية بنظام حاسويب متطور (يتيح 

ها)، االتصال والتعامل املكتبي مع مكتبات القطر العريب السوري وغري

إضافة إىل التجهيزات احلاسوبية الرضورية الستثامر هذا النظام. 

وكان املبلغ اُملرَصد هلذه األشياء ولتجديد نظام التدفئة والتربيد يف مبنى 

) عرشين مليوًنا.٢٠املجمع ومستودعات كتبه وملحقاته مساوًيا (

ر آنًفا.
ِ
ومل يرصف من هذا املبلغ سوى ما ُذك





  

  -٧٧-

  نباء جممعية وثقافية ))(( أ

أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق]١[

) م٢٠١١-ه ١٤٣٢يف مطلع عام (

األعضـاء–أ 

تاريخ دخول املجمع

١٩٧٦الدكتور حممد هيثم اخلياط

١٩٧٩الدكتور حممد إحسان النص

حاسنياملالدكتور حممد مروان 

»رئيس املجمع«

١٩٧٩

١٩٨٨دالدكتور عبد اهللا واثق شهي

الدكتور حممد زهري البابا

»صار عضًوا فخريا«

١٩٨٨

األستاذ سليامن العيسى

»صار عضًوا فخريا«

١٩٩١

٢٠٠٠الدكتورة ليىل الصباغ

الدكتور حممود السيد

»نائب رئيس املجمع«

٢٠٠١

الدكتور حممد مكي احلسني

»أمني املجمع«

٢٠٠١

تاريخ دخول املجمع

٢٠٠٢األستاذ شحادة اخلوري

٢٠٠٢ر موفق دعبولالدكتو

٢٠٠٣الدكتور حممد عزيز شكري

٢٠٠٦الدكتور مازن املبارك

٢٠٠٨الدكتور أنور اخلطيب

٢٠٠٨الدكتور ممدوح خسارة

٢٠٠٨األستاذ مروان البواب

٢٠٠٨الدكتور عمر شابسيغ

٢٠٠٨الدكتور حممد حمفل

٢٠٠٨الدكتور عيسى العاكوب

٢٠٠٨الدكتورة لبانة مشوح

الدكتور عبد اإلله نبهان

الدكتور هاين رزق

الدكتور أمحد قدور

ور حممد سعيد الصفدي

٢٠٠٨

٢٠١٠

٢٠١٠

٢٠١٠
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  األعضاء املراسلون يف البلدان العربية - ب

تاريخ دخول املجمع

اململكة األردنية اهلاشمية

١٩٦٩الدكتور نارص الدين األسد

١٩٧٧الدكتور سامي خلف محارنة

كتور عبد الكريم خليفةالد

»رئيس املجمع«

١٩٨٦

١٩٨٦الدكتور حممود السمرة

٢٠٠٢الدكتور نشأت محارنة

٢٠٠٢الدكتور عدنان بخيت

٢٠٠٢الدكتور عيل حمافظة

اجلمهورية التونسية

١٩٧٨األستاذ حممد املزايل

١٩٨٦الدكتور حممد احلبيب بلخوجة

١٩٨٦الدكتور رشاد محزاوي

١٩٩٣تاذ أبو القاسم حممد كرواألس

تاريخ دخول املجمع

١٩٩٣الدكتور إبراهيم شبوح

١٩٩٣الدكتور إبراهيم بن مراد

الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

»رئيس بيت احلكمة«

٢٠٠٠

٢٠٠٢الدكتور عبد السالم املسّدي

٢٠٠٢الدكتور عبد اللطيف عبيد

اجلمهورية اجلزائرية

١٩٧٢الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي

األستاذ عبد الرمحن احلاج صالح

»رئيس املجمع«

١٩٧٧

١٩٩٢الدكتور أبو القاسم سعد اهللا

٢٠٠٢الدكتور عبد امللك مرتاض

٢٠٠٢الدكتور العريب ولد خليفة

٢٠٠٧الدكتور صالح بلعيد

) ذكرت األقطار وفًقا للرتتيب اهلجائي، واألسامء وفًقا للرتتيب الزمني.*(
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لعربية السعوديةاململكة ا

١٩٩٢ن مخيسباألستاذ عبد اهللا 

٢٠٠٠الدكتور أمحد حممد الضبيب

٢٠٠٠الدكتور عبد اهللا صالح العثيمني

٢٠٠٠الدكتور عبد اهللا الغذامي

٢٠٠٠الدكتور عوض القوزي

٢٠٠٧الدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيالن

مجهورية السودان

األستاذ عيل أمحد بابكر

»ئيس املجمعر«

٢٠٠٧

اجلمهورية العربية السورية

عبد الكريم األشرتالدكتور 

»٢٠١١رشف يف صار عضو«

١٩٩٢

١٩٩٢عمر الدقاقالدكتور 

٢٠٠٠الدكتور أمحد دمهان

٢٠٠٠الدكتور عبد السالم الرتمانيني

٢٠٠٠الدكتور عدنان تكريتي

٢٠٠٠الدكتور عدنان محوي

٢٠٠٠شالدكتور عدنان دروي

٢٠٠٠الدكتور عمر موسى باشا

قداسة البطريرك ماراغناطيوس 

زكا األول عيواص

٢٠٠٠

٢٠٠٠الدكتور حممد مرايايت

٢٠٠٠الدكتور حممود فاخوري

٢٠٠٠األستاذ مدحة عكاش

٢٠٠٢الدكتور رضوان الداية

٢٠٠٢الدكتور صالح كزارة

٢٠٠٢الدكتور عبد الكريم رافق

٢٠٠٢أبو زيدالدكتور عيل

٢٠٠٢الدكتور عيل عقلة عرسان

٢٠٠٢الدكتورة فاتن حمجازي

٢٠٠٢الدكتور حممد حسان الطيان

٢٠٠٢الدكتور حممود الربداوي

٢٠٠٢الدكتور حييى مري علم

٢٠٠٧الدكتور أمحد احلاج سعيد
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٢٠٠٧الدكتور برهان العابد

٢٠٠٧الدكتور صادق فرعون

٢٠٠٧يم منصورالدكتور عبد احلل

٢٠٠٧الدكتور عامد الصابوين

اجلمهورية العراقية

١٩٧٣الدكتور حممود اجللييل

١٩٧٣الدكتور يوسف عز الدين

٢٠٠٠الدكتور ناجح الراوي

الدكتور أمحد مطلوب

»رئيس املجمع«

٢٠٠٠

٢٠٠٢الدكتور حممود حياوي محاش

٢٠٠٢الدكتور بشار عواد معروف

٢٠٠٧اخل حسن جريوالدكتور د

٢٠٠٧الدكتور عيل القاسمي

٢٠٠٧الدكتور صالح مهدي الفرطويس

فلسطني

الدكتور أمحد حسن حامد

»رئيس املجمع«

٢٠٠٧

الكويت

١٩٩٣الدكتور عبد اهللا غنيم

١٩٩٣الدكتور خالد عبد الكريم مجعة

٢٠٠٠الدكتور عيل الشمالن

٢٠٠٠الدكتور سليامن العسكري

٢٠٠٠الدكتور سليامن الشطي

٢٠٠٢األستاذ عبد العزيز البابطني

اجلمهورية اللبنانية

١٩٧٢الدكتور فريد سامي احلداد

٢٠٠٠الدكتور عز الدين البدوي النجار

٢٠٠٢الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

٢٠٠٢الدكتور جورج عبد املسيح

الليبيةالعربيةاجلامهريية

ي خشيمالدكتور عيل فهم

»رئيس املجمع«

١٩٩٣

١٩٩٣الدكتور حممد أمحد الرشيف
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مجهورية مرص العربية

١٩٨٦الدكتور رشدي الراشد

١٩٨٦األستاذ وديع فلسطني

١٩٩٢الدكتور كامل برش

١٩٩٣الدكتور حممود عيل مكي

١٩٩٣األستاذ مصطفى حجازي

١٩٩٣األستاذ حممود فهمي حجازي

٢٠٠٠ورالدكتور جابر عصف

٢٠٠٢الدكتور حسني نصار

٢٠٠٠الدكتور عبد احلافظ حلمي

الدكتور حممود حافظ

»رئيس املجمع«

٢٠٠٠

الدكتور فاروق شوشة

»أمني املجمع«

٢٠٠٢

٢٠٠٢الدكتورة وفاء كامل فايد

٢٠٠٧الدكتور نبيل عيل

اململكة املغربية

١٩٨٦األستاذ عبد العزيز بن عبد اهللا

١٩٨٦ر عبد اهلادي التازيالدكتو

١٩٨٦الدكتور حممد بن رشيفة

١٩٩٣الدكتور عباس اجلراري

٢٠٠٠الدكتور عبد اللطيف بربيش

٢٠٠٢األستاذ عبد القادر زمامة

٢٠٠٢الدكتور الشاهد البوشيخي

اجلمهورية العربية اليمنية

٢٠٠٠الدكتور عبد العزيز مقالح
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املراسلون يف البلدان األخرىاألعضاء - ج

تاريخ دخول املجمع

مجهورية روسيا االحتادية

١٩٨٦الدكتور غريغوري رشباتوف

أزبكستان

١٩٩٣الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف

إسبانية

١٩٩٢الدكتور خيسوس ريو ساليدو

أملانية

١٩٩٢الدكتور رودلف زهلايم

٢٠٠٢الدكتور فولف ديرتيش فيرش

إيران

١٩٨٦الدكتور فريوز حريرجي

١٩٨٦الدكتور حممد باقر حجتي

١٩٨٦الدكتور مهدي حمقق

٢٠٠٢الدكتور حممد عيل آذر شب

٢٠٠٢الدكتور حممد عيل التسخريي

٢٠٠٢الدكتور حممد مهدي اآلصفي

باكستان

١٩٩٣الدكتور أمحد خان

تاريخ دخول املجمع

البوسنة واهلرسك

٢٠٠٢شالدكتور أسعد دراكوفيت

٢٠٠٢الدكتور فتحي مهدي

٢٠٠٢الدكتور حممد أرناؤوط

تركية

١٩٧٧الدكتور فؤاد سزكني

١٩٨٦الدكتور إحسان أكمل الدين 

رومانية

٢٠٠٢الدكتور نقوال دويرشيان

الصني

١٩٨٥األستاذ عبد الرمحن ناجونغ

٢٠٠٧الدكتورة أمل قوه شوه هوه

فرنسة

١٩٨٦ندره ميكيلأاألستاذ 

١٩٩٣األستاذ جاك النغاد

١٩٩٣األستاذ جورج بوهاس

١٩٩٣األستاذ جريار تروبو

اهلنـد

٢٠٠٢الدكتور حممد أمجل أيوب 



  -٨٣-

]٢[

أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

رؤساء املجمع الراحلون- أ

مدة تولِّيه رئاسة املجمعرئيس املجمع

)١٩٥٣-١٩١٩(ذ حممد كرد عيلاألستا

)١٩٥٩-١٩٥٣(األستاذ خليل مردم بك

)١٩٦٨-١٩٥٩(األمري مصطفى الشهايب

)١٩٨٦-١٩٦٨(الدكتور حسني سبح

)٢٠٠٨-١٩٨٦(الدكتور شاكر الفحام





  

  -٨٤-

أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

األعضاء الراحلون- ب

الوفاة

خ طاهر السمعوين اجلزائريالشي
١٩٢٠

األستاذ إلياس قديس
١٩٢٦

األستاذ سليم البخاري
١٩٢٨

األستاذ مسعود الكواكبي
١٩٢٩

األستاذ أنيس سلوم
١٩٣١

وريحاألستاذ سليم عن
١٩٣٣

األستاذ مرتي قندلفت
١٩٣٣

الشيخ سعيد الكرمي
١٩٣٥

الشيخ أمني سويد
١٩٣٦

األستاذ عبد اهللا رعد
١٩٣٦

الشيخ عبد الرمحن سالم
١٩٤١

األستاذ رشيد بقدونس
١٩٤٣

الوفاة

األستاذ أديب التقي
١٩٤٥

الشيخ عبد القادر املبارك
١٩٤٥

األستاذ معروف األرناؤوط
١٩٤٨

الدكتور مجيل اخلاين
١٩٥١

األستاذ حمسن األمني
١٩٥٢

األستاذ حممد كرد عيل

»رئيس املجمع«

١٩٥٣

ياألستاذ سليم اجلند
١٩٥٥

١٩٥٥األستاذ حممد البزم

الشيخ عبد القادر املغريب 

»نائب رئيس املجمع«

١٩٥٦

١٩٥٦األستاذ عيسى إسكندر املعلوف



  

  -٨٥-

الوفاة

األستاذ خليل مردم بك 

»رئيس املجمع«

١٩٥٩

١٩٦١الدكتور مرشد خاطر

١٩٦٢األستاذ فارس اخلوري

األستاذ عز الدين التنوخي

»نائب رئيس املجمع«

١٩٦٦

األستاذ األمري مصطفى الشهايب

»رئيس املجمع«

١٩٦٨

األمري جعفر احلسنـي 

»أمني املجمع«

١٩٧٠

١٩٧١الدكتور سامي الدهان

١٩٧٢الدكتور حممد صالح الدين الكواكبي

١٩٧٥األستاذ عارف النكدي

١٩٧٦البيطارةاألستاذ حممد هبج

١٩٧٦الدكتور مجيل صليبا

حلكيمالدكتور أسعد ا
١٩٧٩

الوفاة

األستاذ شفيق جربي
١٩٨٠

١٩٨٠الدكتور ميشيل اخلوري

١٩٨١األستاذ حممد املبارك

الدكتور حكمة هاشم
١٩٨٢

األستاذ عبد الكريم زهور عدي
١٩٨٥

الدكتور شكري فيصل

»أمني املجمع«

١٩٨٥

الدكتور حممد كامل عياد
١٩٨٦

الدكتور حسني سبح

»رئيس املجمع«

١٩٨٦

١٩٨٨تاذ عبد اهلادي هاشماألس

األستاذ أمحد راتب النفاخ
١٩٩٢

األستاذ املهندس وجيه السامن
١٩٩٢

الدكتور عدنان اخلطيب

»أمني املجمع«

١٩٩٥

١٩٩٩الدكتور مسعود بوبو



  

  -٨٦-

الوفاة

الدكتور حممد بديع الكسم
٢٠٠٠

الدكتور أجمد الطرابليس
٢٠٠١

٢٠٠٢الدكتور خمتار هاشم

٢٠٠٢هاب حومدالدكتور عبد الو

الدكتور عادل العوا
٢٠٠٢

األستاذ حممد عاصم بيطار
٢٠٠٥

الدكتور عبد احلليم سويدان
٢٠٠٦

الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة
٢٠٠٧

الوفاة

الدكتور شاكر الفّحام

»رئيس املجمع«

٢٠٠٨

الدكتور عبد الكريم اليايف
٢٠٠٨

األستاذ جورج صدقني
٢٠١٠

باباالدكتور حممد زهري ال
٢٠١١

الدكتور عبد الكريم األشرت

»عضو رشف«

٢٠١١

  





  -٨٧-

األعضاء املراسلون الراحلون من األقطار العربية- ج

الوفاة

اململكة األردنية اهلاشمية

١٩٧٠األستاذ حممد الرشيقي

١٩٩٩الدكتور حممود إبراهيم

اجلمهورية التونسية

١٩٦٨هاباألستاذ حسن حسني عبد الو

١٩٧٠األستاذ حممد الفاضل بن عاشور

١٩٧٣األستاذ حممد الطاهر بن عاشور

١٩٧٦األستاذ عثامن الكعاك

١٩٩٥الدكتور سعد غراب

....الدكتور سليم عّامر

٢٠٠٧سوييس الالدكتور حممد 

٢٠٠٩الدكتور صالح اجلابري

الوفاة

اجلمهورية اجلزائرية

١٩٢٩الشيخ حممد بن أيب شنب

١٩٦٥األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي

١٩٧٩حممد العيد حممد عيل خليفة

١٩٩٢األستاذ مولود قاسم

١٩٩٨األستاذ صالح اخلريف

اململكة العربية السعودية

١٩٧٦األستاذ خري الدين الزركيل

١٩٩٣األستاذ عبد العزيز الرفاعي

٢٠٠٠األستاذ محد اجلارس

٢٠٠٤اهللا القريشاألستاذ حسن عبد



  

  -٨٨-

الوفاة

مجهورية السودان

....الشيخ حممد نور احلسن

٢٠٠٣الدكتور حميي الدين صابر

٢٠٠٣الدكتور عبد اهللا الطيب

٢٠٠٥األستاذ حسن فاتح قريب اهللا

٢٠٠٦األستاذ رس اخلتم اخلليفة

اجلمهورية العربية السورية

١٩٢٥الدكتور صالح قنباز

١٩٢٨األب جرجس شلحت

١٩٣٣األب جرجس منش

١٩٣٣األستاذ مجيل العظم

١٩٣٣الشيخ كامل الغزي

١٩٣٥األستاذ جربائيل رباط

١٩٣٨األستاذ ميخائيل الصقال

١٩٤١األستاذ قسطاكي احلميص

١٩٤٢الشيخ سلامن األمحد

١٩٤٣الشيخ بدر الدين النعساين

الوفاة

١٩٤٨األستاذ ادوارد مرقص

١٩٥١اخاألستاذ راغب الطب

١٩٥١الشيخ عبد احلميد اجلابري

١٩٥١الشيخ حممد زين العابدين

١٩٥٦الشيخ عبد احلميد الكيايل

١٩٥٦الشيخ حممد سعيد العريف

١٩٥٧البطريرك مار اغناطيوس افرام

١٩٥٨املطران ميخائيل بخاش

١٩٦٧األستاذ نظري زيتون

١٩٦٩الدكتور عبد الرمحن الكيايل

حممد سليامن األمحداألستاذ

»بدوي اجلبل«

١٩٨١

١٩٩٠األستاذ عمر أبو ريشة

١٩٩٧الدكتور شاكر مصطفى

٢٠٠٠الدكتور قسطنطني زريق

٢٠٠٠الدكتور خالد املاغوط

٢٠٠٦األستاذ عبد املعني امللوحي
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الوفاة

٢٠٠٦الدكتور عبد السالم العجييل

٢٠٠٨الدكتور عبد اهللا عبد الدايم

٢٠١٠ح الدين املنجدالدكتور صال

٢٠١١الدكتور عدنان تكريتي

٢٠١١األستاذ مدحة عكاش

اجلمهورية العراقية

١٩٢٤األستاذ حممود شكري اآللويس

١٩٣٦األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

١٩٤٥األستاذ معروف الرصايف

١٩٤٦األستاذ طه الراوي

١٩٤٧األب انستاس ماري الكرميل

١٩٦٠لبي املوصيلالدكتور داود اجل

١٩٦١األستاذ طه اهلاشمي

١٩٦٥األستاذ حممد رضا الشبيبي

١٩٦٩األستاذ ساطع احلرصي

١٩٦٩األستاذ منري القايض

١٩٦٩الدكتور مصطفى جواد

الوفاة

١٩٧١األستاذ عباس العزاوي

١٩٧٢األستاذ كاظم الدجييل

١٩٧٣األستاذ كامل إبراهيم

١٩٧٣ريالدكتور عبد العزيز الدو

١٩٧٧الدكتور ناجي معروف

١٩٨٠البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث

١٩٨٣الدكتور عبد الرزاق حميي الدين

١٩٨٣الدكتور إبراهيم شوكة

١٩٨٣الدكتور فاضل الطائي

١٩٨٤الدكتور سليم النعيمي

١٩٨٤األستاذ طه باقر

١٩٨٤الدكتور صالح مهدي حنتوش

١٩٨٥الرصافاألستاذ أمحد حامد

١٩٨٨الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري

١٩٩٠الدكتور مجيل سعيد

١٩٩٢األستاذ كوركيس عواد

١٩٩٦الشيخ حممد هبجة األثري



  

  -٩٠-

الوفاة

١٩٩٨األستاذ حممود شيت خطاب

١٩٩٨الدكتور فيصل دبدوب

٢٠٠١الدكتور إبراهيم السامرائي

٢٠٠٢الدكتور حممد تقي احلكيم

٢٠٠٣الح أمحد العيلالدكتور ص

٢٠٠٥الدكتور عبد العزيز البسام

٢٠٠٥الدكتور مجيل املالئكة

٢٠٠٦الدكتور عبد اللطيف البدري

٢٠٠٩الدكتور حسني عيل حمفوظ

٢٠١١أ. هالل ناجي

فلسطني

١٩٢١األستاذ نخلة زريق

١٩٤١الشيخ خليل اخلالدي

١٩٤٧األستاذ عبد اهللا خملص

١٩٤٨حممد إسعاف النشاشيبياألستاذ 

١٩٥٣األستاذ خليل السكاكيني

١٩٥٧األستاذ عادل زعيرت

الوفاة

١٩٦٣األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي

١٩٧١األستاذ قدري حافظ طوقان

١٩٩٦األستاذ أكرم زعيرت

٢٠٠٣الدكتور إحسان عباس

٢٠٠٣األستاذ أمحد صدقي الدجاين

٢٠٠٣الدكتور إدوارد سعيد

جلمهورية اللبنانيةا

١٩٢٥األستاذ حسن بيهم

١٩٢٧األب لويس شيخو

١٩٢٧األستاذ عباس األزهري

١٩٢٩األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

١٩٣٠الشيخ عبد اهللا البستاين

١٩٣٠األستاذ جرب ضومط

١٩٤٠األستاذ أمني الرحياين

١٩٤١الشيخ عبد الرمحن سالم

١٩٤١األستاذ جرجي يني

١٩٤٥الشيخ مصطفى الغالييني

١٩٤٦األستاذ عمر الفاخوري



  

  -٩١-

الوفاة

١٩٤٨األستاذ بولس اخلويل

١٩٥١الشيخ إبراهيم املنذر

١٩٥٣»العاميل«الشيخ أمحد رضا 

١٩٥٦األستاذ فيليب طرزي

١٩٥٧الشيخ فؤاد اخلطيب

١٩٥٨الدكتور نقوال فياض

١٩٦٠األستاذ سليامن ظاهر

١٩٦٢بوداألستاذ مارون ع

١٩٦٨»األخطل الصغري«األستاذ بشارة اخلوري 

١٩٧٦األستاذ أمني نخلة

١٩٧٧األستاذ أنيس مقديس

١٩٧٨األستاذ حممد مجيل بيهم

١٩٨٦الدكتور صبحي املحمصاين

١٩٨٧الدكتور عمر فّروخ

١٩٩٦األستاذ عبد اهللا العالييل

٢٠٠٦الدكتور نقوال زيادة

٢٠٠٩وسف نجمالدكتور حممد ي

الوفاة

اجلامهريية العربية الليبية

الشعبية االشرتاكية

١٩٨٥األستاذ عيل الفقيه حسن

٢٠١١الدكتور عيل فهمي خشيم

مجهورية مرص العربية

١٩٢٤األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

١٩٢٥األستاذ رفيق العظم

١٩٢٧األستاذ يعقوب رصوف

١٩٣٠األستاذ أمحد تيمور

١٩٣٢اذ أمحد كاملاألست

١٩٣٢األستاذ حافظ إبراهيم

١٩٣٢األستاذ أمحد شوقي

١٩٣٣األستاذ داود بركات

١٩٣٤األستاذ أمحد زكي باشا

١٩٣٥األستاذ حممد رشيد رضا

١٩٣٥األستاذ أسعد خليل داغر

١٩٣٧األستاذ مصطفى صادق الرافعي

١٩٣٨األستاذ أمحد اإلسكندري
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الوفاة

١٩٤٣ملعلوفالدكتور أمني ا

١٩٤٣الشيخ عبد العزيز البرشي

١٩٤٤األمري عمر طوسون

١٩٤٦الدكتور أمحد عيسى

١٩٤٧الشيخ مصطفى عبد الرازق

١٩٤٨األستاذ أنطون اجلميل

١٩٤٩األستاذ خليل مطران

١٩٤٩األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين

١٩٥٣األستاذ حممد لطفي مجعة

١٩٥٤نيالدكتور أمحد أم

١٩٥٦األستاذ عبد احلميد العبادي

١٩٥٨الشيخ حممد اخلرض حسني

١٩٥٩الدكتور عبد الوهاب عزام

١٩٥٩الدكتور منصور فهمي

١٩٦٣األستاذ أمحد لطفي السيد

١٩٦٤األستاذ عباس حممود العقاد

١٩٦٤األستاذ خليل ثابت

١٩٦٦األمري يوسف كامل

الوفاة

١٩٦٨تاألستاذ أمحد حسن الزيا

١٩٧٣الدكتور طه حسني

١٩٧٥الدكتور أمحد زكي

١٩٨٤األستاذ حسن كامل الصرييف

١٩٨٥األستاذ حممد عبد الغني حسن

١٩٩٧األستاذ حممود حممد شاكر

٢٠٠٢األستاذ إبراهيم الرتزي

٢٠٠٣الدكتور عبد القادر القط

٢٠٠٣الدكتور أمحد خمتار عمر

٢٠٠٦الدكتور شوقي ضيف

٢٠٠٧الدكتور عز الدين إسامعيل

اململكة املغربية

١٩٥٦األستاذ حممد احلجوي

١٩٦٢األستاذ عبد احلي الكتاين

اجلمهورية العربية اليمنية

٢٠٠٨القايض إسامعيل بن عيل األكوع

١٩٧٣األستاذ عالل الفايس
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الوفاة

١٩٨٩األستاذ عبد اهللا كنُّون

١٩٩١األستاذ حممد الفايس

١٩٩٤ستاذ حممد املكي النارصياأل

٢٠٠١األستاذ عبد الرمحن الفايس

الوفاة

٢٠٠٨األستاذ عبد الوهاب بن منصور

٢٠٠٨الدكتور أمني عيل السيد

٢٠٠٨األستاذ األخرض الغزال





  -٩٤-

األعضاء املراسلون الراحلون من البلدان األخرى- د

تاريخ الوفاة

»اسابقً «االحتاد السوفييتي

١٩٥١»أغناطيوس«األستاذ كراتشكوفسكي 

١٩٥٧»ايفكني ادواردوفيتش«األستاذ برتل 

إسبانية

١٩٤٤»ميكل«األستاذ آسني بالسيوس 

١٩٩٥األستاذ اميليو غارسيا غومز

أملانية

١٩٢٨»مارتني«األستاذ هارمتان 

١٩٣٠»إدوارد«األستاذ ساخاو 

١٩٣١»يوسف«األستاذ هوروفيتز 

١٩٣٦»فربيتز«األستاذ هوميل 

١٩٤٢»أوجني«األستاذ ميتفوخ 

١٩٤٨»أرنست«األستاذ هرزفلد 

١٩٤٩»أوغست«األستاذ فيرش 

١٩٥٦»كارل«األستاذ بروكلامن 

تاريخ الوفاة

١٩٦٥»ريتشارد«األستاذ هارمتان 

١٩٧١»هلموت«الدكتور ريرت 

إيران

١٩٤٧الشيخ أبو عبد اهللا الزنجاين

١٩٥٥عباس إقبالاألستاذ

١٩٨١الدكتور عيل أصغر حكمة

١٩٩٥الدكتور حممد جواد مشكور

٢٠٠٧الدكتور هادي معرفت

إيطالية

١٩٢٥»اوجينيو«األستاذ غريفيني 

١٩٢٦»ليون«األستاذ كايتاين 

١٩٣٥»اغنازيو«األستاذ غويدي 

١٩٣٨»كارلو«األستاذ نّلينو 

١٩٩٦»وفرنسيسك«األستاذ غربييّيل 



  

  -٩٥-

تاريخ الوفاة

باكستان

١٩٧٧األستاذ حممد يوسف البنوري

١٩٧٨األستاذ عبد العزيز امليمني الراجكويت

١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

٢٠١٠األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي

الربازيل

١٩٥٤الدكتور سعيد أبو مجرة

األستاذ رشيد سليم اخلوري

«الشاعر القروي»

١٩٨٤

الربتغال

١٩٤٢»دافيد«األستاذ لويس 

بريطانية

١٩٢٦»براون«األستاذ إدوارد 

١٩٣٣»أنطوين«األستاذ بفن 

١٩٤٠»د.س.«األستاذ مرغليوث 

١٩٥٣»فريتز«األستاذ كرينكو 

١٩٦٥»ألفريد«األستاذ غليوم 

١٩٦٩»أ.ج.«األستاذ اربري 

١٩٧١»هاملتون أ.ر.«األستاذ جيب 

تاريخ الوفاة

نيةبولو

١٩٤٨»كوفالسكي«األستاذ 

تركية

....األستاذ أمحد اتش

١٩٣٢األستاذ زكي مغامز

تشكوسلوفاكية

١٩٤٤»ألوا«األستاذ موزل 

الدانمرك

١٩٣٢»فرانز«األستاذ بوهل 

١٩٣٨»حييى«األستاذ اسرتوب 

١٩٧٤»جون«األستاذ بدرسن 

السويد

١٩٥٣»ك.ف.«األستاذ سيرتستني 

١٩٨٦األستاذ ديدرينغ سفن

سويرسة

١٩٢٧»إدوارد«األستاذ مونتة 

١٩٤٩».ح.ح«األستاذ هيس 



  

  -٩٦-

تاريخ الوفاة

فرنسة

١٩٢٤»رينه«األستاذ باسيه 

١٩٢٦األستاذ ماالنجو

١٩٢٧»كليامن«األستاذ هوار 

١٩٢٨»أرثور«األستاذ غي 

١٩٢٩»بلري«األستاذ ميشو 

١٩٤٢»لوسيان«األستاذ بوفا 

١٩٥٣»جربيل«ألستاذ فران ا

١٩٥٦»وليم«األستاذ مارسيه 

١٩٥٨»رينه«األستاذ دوسو 

١٩٦٢»لويس«األستاذ ماسينيون 

١٩٧٠»هنري«األستاذ ماسيه 

١٩٧٣»رجييس«الدكتور بالشري 

»جورج«األستاذ كوالن 

١٩٨٣»هنري«األستاذ الوست 

١٩٩٧األستاذ نيكيتا إيلييسف

تاريخ الوفاة

فنلندة

....»يوحنا اهتنن«ألستاذ كرسيكو ا

املجر

١٩٢١»أغناطيوس«األستاذ غولدزهير 

....»إدوارد«األستاذ ماهلر 

١٩٧٩األستاذ عبد الكريم جرمانوس

النروج

....األستاذ موبرج

النمسا

....»كارل«الدكتور اشتولز 

١٩٢٩»رودلف«األستاذ جري 

١٩٦١»هانز«الدكتور موجيك 

اهلند

١٩٢٧احلكيم حممد أمجل خان

١٩٨١األستاذ آصف عيل أصغر فييض



  

  -٩٧-

تاريخ الوفاة

١٩٩٩أبو احلسن عيل احلسني الندويأ. 

٢٠١٠الدكتور خمتار الدين أمحد

٢٠٠٥الدكتور عبد احلليم الندوي

هوالندة

١٩٣٦»سنوك«األستاذ هورغرونج 

األستاذ هوتسام

»مارتينوس تيودوروس«

١٩٤٣

تاريخ الوفاة

١٩٤٧»ك. فان«ذ اراندونك األستا

١٩٧٠»يوسف«األستاذ شخت 

الواليات املتحدة األمريكية

»ب«الدكتور مكدونالد 
١٩٤٣

١٩٤٨»ارنست«األستاذ هرزفلد 

١٩٥٦»جورج«األستاذ سارطون 

»بيارد«الدكتور ضودج 
١٩٧١





  



  



  

  


