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  تقـديم

  رئيس المجمع

  الدكتور مروان المحاسني

لقد جرى مجمعنا على إصـدار تقريـر سـنوي يبـرز فيـه 

  الواسع الذي يتولى المجمع تأكيد اهتمامه به. المجال

إنـه تقريــر يجيـب عــن تســاؤالت كثيـرة نســمعها ممــن 

يحضــرون بعــض نشــاطات المجمــع، فهــم يتطلعــون إلــى 

تفصيل تلك النشاطات التـي ينصـّب مجموعهـا فـي مفهـوٍم 

واحد، هو خدمة اللغة العربية بإبراز طاقاتها وتوضيح مايطرأ 

د المسارات العمليـة التـي يمكـن عليها من تطورات، وتحدي

  أن تُعيدها إلى موقعها العالمي في مختلف المجاالت.

ولذا يطيب لي حين أكتب تقديماً يتصدر هذا التقرير أن 

أبرز ِصفةً أساسية تتصف بها أعمال المجمع وهي أن أعمال 

المجمع ليست مجموعاً من أعمال ونشاطات فردية، بل هي 

ذه الكلمة من معنى. فقـد اعتـدنا أعماٌل جماعية بكل مافي ه

اعتمادَ العمل في لجاٍن تخـتص كـل منهـا بموضـوع علمـي 

معــيّن، ينظــر فيــه المختصــون بــذلك الموضــوع، وهــم مــن 

أعضــاء المجمــع أو خبــراء معروفــون بإنتــاجهم العلمــي أو 
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بتدريسهم الجامعي المتميّز. وأهم مايجمع بين أعضـاء هـذه 

يح لهـم إيجـاد المقـابالت اللجان مقدرتهم اللغوية التـي تتـ

للمصطلحات المطلوبة لتدريس كل علم مـن العلـوم. وأمـا 

لجنة اللغة العربية وأصولها فهي تتميز بأن أعضاءها يمثّلـون 

َّوا تـدريس اللغـة العربيـة فـي  المستوى األعلى من الذين تول

الجامعات، وهـم المسـؤولون عـن النـدوات اللغويـة، التـي 

ر فيما أنتجته لجنة اللغة العربيـة مـن يدعى إليها الخبراء للنظ

ــدوات تُعــرض  قــرارات فــي األلفــاظ واألســاليب. وهــي ن

قراراتها على مجلس المجمع حتى إذا أقّرها التـزم بتقـديمها 

  إلى مؤتمر اتحاد المجامع السنوي العتمادها.

لقد انتهت مجهودات لجان المصـطلحات إلـى إصـدار 

  لغتنا  بالحداثة.معاجم تسدُّ فراغاً كبيراً في عالقة 

إنها مهمة واسعة تسعى إلى سدِّ الثغـرات التـي ظهـرت 

في لغة التخاطب ظهوراً  واضحاً باسـتعمال كلمـات أجنبيـة 

في الحـديث اليـومي، و هـي قـد بـدأت تتسـّرب إلـى اللغـة 

المكتوبة، وهـذا مـا جعلنـا نُسـارع إلـى تجهيـز المعجمـات 

  المتخصصة لكل باب من أبواب الحداثة.

حداثةٌ علمية تتحّدى اإلفصاح عنها بلغة سـليمة، فهناك 

في الرياضـيات والكيميـاء والفيزيـاء وعلـوم الحيـاة وعلـوم 



 ج  

 

األرض والزراعة، إال باالعتماد علـى المصـطلحات العربيـة 

المقابلة لما تحمله اللغة العلميـة، وال شـك بـأن مـا سـارت 

عليه بالدنا منذ استقاللها من تأكيد ضـرورة تـدريس العلـوم 

باللغة العربية قد جعل طالبنا أكثر إلماماً بالحقـائق العلميـة، 

التي تُشرح لهم بلغة األم مزدهرةً بمصطلحات عربيـة تـرتبط 

بمخزونهم اللغوي، حاملةً إليهم معـارَف يسـهل اسـتقرارها 

  في أذهانهم.

ويسرني أن أقول إن هذا المجهود الجماعي المتماسك 

دقيقة في تلك العلوم، إلى  في مجمعنا قد أنتج معاجَم علميةً 

جانب العلوم التطبيقيـة كطـب األسنان،إضـافةً إلـى معـاجم 

لغوية حداثية فـي ألفـاظ الحضـارة علـى اخـتالف أهميتهـا، 

كألفاظ الَفنَْدقة والَسَفر، والنَْقل البـّري والجـوي والبحـري، 

  واالتصاالت والتواصل المجتمعي، وأسماء األماكن.

ـــان المصـــطلحا ـــت لج ـــإذا كان ـــتج ف ـــة تن ت العلمي

المصطلحات الدقيقة في المجاالت العلمية بعد التحقق مـن 

مواقعها الحقيقية في لغاتها األصلية الالتينية واإلغريقية، فإن 

ألفاظ الحضارة التي حملتها الحداثـة إلـى لغتنـا تمثـل عبئـاً 

حقيقياً في إيجادها، ألن ماهو مطـروح بشـكل لغـوي سـليم 

بنا من استسهال للنُْطـق بمفـردات يصطدم بما َغلَب على شبا
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  أجنبية ال تَمّت إلى العربية بأي صلة.

وكلنــا أمــٌل بــأن تكــون هــذه المعــاجم ركيــزة أساســية 

لتسهيل التطابق مع ضرورات الحداثة، غير عـابئين بضـغوط 

العولمة التي تحاول التسلط على الثقافات، وقـد يكـون مـن 

أنشـأنا لجنـة  أبرز اهتمامات مجمعنـا فـي هـذا الميـدان أننـا

خاصة بشؤون اإلعالم، لعلنا نستطيع أن نساهم فـي القضـاء 

على ذلـك التَسـّرب الُمهـين لأللفـاظ األجنبيـة الـذي يغـزو 

  اإلعالم العربي الَمرئي والمسموع.

إن مجمعنا يحمل مسؤولية كبرى قد حـددها لـه قانونـه 

بأنه المرجعية العليا للغة العربية في سـورية. وهـذا ماجعلنـا 

لقى عدداً غيـر قليـل مـن االستشـارات تصـدر عـن دوائـر نت

  ومؤسسات تودّ االرتقاء في استعماالتها اللغوية. 

وحقيقة األمر أن اللغة العربية لغة عريقة واسعة الجذور 

ال يُعِجزها توفير المقابالت النيِّرة الُمْحَكمة إلدخـال العلـوم 

لــى إلــى أفهــام أبنائهــا، ونحــن المؤتمنــون علــى إيصــالها إ

  المستويات العليا المطلوبة لتَِجد مكانتها في عالم المعرفة.

  .وفقنا اهللا بأن نبلغ أهدافنا في خدمة لغتنا
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  التقرير السنوي عن أعمال اجملمع

 م٢٠١٨يف دورة عام 
  ه: أمين المجمعأعدّ 

  ي الحسنيالدكتور مكّ 

  .بسمة رحيمآبمساعدة 

س المجمـع ومكتبـه فيما يلي عرض ألهم ما قام به مجلـ

  ودوائره من أعمال. ولجانه

 
  أوًال: أعمال جملس اجملمع

  
م اثنتين وعشرين جلسة، ٢٠١٨عقد مجلس المجمع في عام 

 بحث فيها شؤون المجمع، وأعمال لجانه، وانتهى إلى جملةٍ 

 ها ما يأتي:من األعمال والقرارات ؛ أهمّ 

 وافق المجلس على إجابة دعوة اتحاد المجامع :األول

اللغوية لحضور مُمثِّلين عن مجمعنا في اجتماعات مجلس 

االتحاد في دورته الثامنة واألربعين الذي سيعقد في يوم 

  م بمقر االتحاد في القاهرة.١٥/٢/٢٠١٨الخميس 
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: قرر المجلس إضافة نَصيِّ المادتين اللتَين أضافَتْهما الثاين

ة إلى لجنة تعديل الالئحة الداخلية عليها، وَرفْع الالئح

  السيد وزير التعليم العالي ألَْخِذ الموافقة عليها.

: قرر المجلس الموافقة على َطبْع كتاب تاريخ التربية الثالث

  للدكتور كامل عياد.

قرَّر المجلس ضمَّ الدكتورة لبانة مشوح، واألستاذ  :الرابع

للتحضير لشؤون  ؤلفةمروان البواب إلى عضوية اللجنة المُ 

يد المئوي للمجمع، وأن تجتمع لتعقد االحتفالية بالع

جلستها األولى؛ لَِوْضِع خطة العمل والبرنامج الزمني 

  لتنفيذها، ثم تَعِرض خالصة ما توصلَّت إليه على المجلس.

قرَّر المجلس الموافقة على أن يَطلب المجمع إلى  :اخلامس

رئيس جامعة دمشق إلغاء قرارهم السابق القاضي بإلغاء 

قرارات الجامعة ال تُلغي  أنَّ ب علًمامجمع، تحكيم مجلة ال

  قرارات مجلس التعليم العالي.

عنوان االحتفال بالذكرى : قرَّر المجلس أن يكون لسادسا

ية بدمشق المئوية لتأسيس المجمع: (مجمع اللغة العرب

  .)تاريخاً وواقعاً وأمًَال 
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قرَّر المجلس إرسال مشروع األستاذ مروان البواب : سابعال

َرح إلنشاء قاعدة معطيات المعجم التاريخي للغة المقت

  العربية إلى مجمع القاهرة لينظروا فيه.

وافق المجلس على مشاركة السيدين رئيس المجمع  :ثامنال

ونائبه في مؤتمر مجمع القاهرة في دورته الخامسة والثمانين 

  .م٢٠١٩آذار  ٢٥في 

 وافق مجلس المجمع على مقترحات لجنة النشاط: التاسع

صة لمتابعة أمور مؤتمر  أليفالثقافي المتعلقة بت لجاٍن مُتخصَّ

  المجمع العاشر المرتقب.

: قرَّر المجلس الطلب إلى أمين كل لجنة طباعة العارش

ورقات تتضمن جملةً من نتاجها، لَِعرضها في المؤتمر، 

ب ما تراه سَ وتحّدد كل لجنة عدد الورقات التي ستُنسخ حَ 

  .حدُّها األقصى عن خمسين صفحةوافياً على أال يزيد 

وافق المجلس على مقترح أمين لجنة النشاط  :عرش احلادي

اللجان العاملة في المؤتمر  المتعلق بتأليفالثقافي 

وأعضائها. كما وافق المجلس على تكليف أمين كل لجنة 

  علمية بحضور الجلسات التي تخّص لجنته.
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يترأس الدكتور : قرَّر المجلس الموافقة على أن عرش لثاينا

عبد الناصر عساف لجنة المخطوطات وإحياء التراث، 

ويتواصل مع الدكتور مازن المبارك الختيار أعضائها، 

  وَوْضع خطٍة ومنهج لعملها.

ترشيح المجمع نفسه لنَيل جائزة  قرَّر المجلس :عرش لثالثا

المجلس الدولي  راشد للغة العربية التي أعلنهامحمد بن 

حت محور السياسة اللغوية ضمن أفضل للغة العربية ت

مشروع في التعليم والترجمة. كما قرر ترشيح المركز 

لنَيل هذه العربي للترجمة والتعريب والنشر بدمشق أيضاً 

 الجائزة.
الموافقة على مقترح أسماء  قرَّر المجلس :عرش لرابعا

الُخبراء الُمتخّصصين لتحكيم األعمال المقدَّمة لِنَيل جائزة 

تحديد عددهم واختيار أسمائهم على  أمرِ  مع، وإحالةِ المج

لجنة الجائزة، ثم يُراِسلُهم المجمع، ويُقدِّم إليهم األعمال 

حة.   الُمرشَّ

الموافقة على إرسال جميع  قرَّر المجلس :عرش اخلامس

المعاجم المطبوعة التي أصدرها المجمع إلى رؤساء 

  المجامع أعضاء مؤتمر المجمع القادم.

الموافقة على مقتَرح لجنة  قرَّر المجلس :عرش دسالسا

النشاط الثقافي المتعلق بعَمل لجنة التدقيق اللغوي لمجلة 
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العدد  في لتدقيقلتكليف أربعة أعضاء  أنَّ وهو  ،المجمع

غير مألوف وال داعي له، ووافق المجلس على انحصار 

عضويتها بكلٍّ من الدكتور ممدوح خسارة والدكتور عبد 

  ساف.الناصر ع

بعد وقوفه على حادثة تزوير  -  قرَّر المجلس :عرش سابعال

 -في الموافقة على نشر أحد البحوث في مجلة المجمع

ذا إرسال كتاب إلى كلية التربية ببغداد التي يُعتَمد فيها ه

رة، لبحث لتنبيههم ا على عدم اعتماد هذه الوثيقة الُمزوَّ

على الهيئة  وإحالة البحث والتحقيق في أمر هذا التزوير

المركزية للرقابة والتفتيش، للحفاظ على شرف المجمع 

  وُسمعته الطيبة.

الموافقة على مقترح لجنة النشاط  قرَّر المجلس: عرش ثامنال

الثقافي المتعلق ببرنامج مؤتمر المجمع العاشر القادم، 

وال مانع من قبول ورأى أن البرنامج جيٌد لكنه غير نهائي، 

  .مقترحات لتعديله

أن يُعقد مُؤتمر المجمع العاشر  قرَّر المجلس: تاسع عرشال

  في األسبوع األخير من شهر شباط القادم.
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ا: أعمال مكتب اجملمع
ً
  ثاني

  
رة عْشــ ثــالث ٢٠١٨عقــد مكتــب المجمــع فــي عــام 

  جلسة، أنجز فيها ما يأتي:

  نظر المكتب في تقرير اللجنة المكلفة بالتصرف باألعمدة

التالفة في بيت القوتلي، وطلب إليها تقدير كميـة  الخشبية

األخشاب ليتمكن المجمع من استدراج عـروض أسـعار 

 لها بالوزن.

 مهمتهــا اإلعــداد لالحتفــال  قــرر المكتــب تكــوين لجنــة

 بالذكرى المئوية لتأسيس المجمع العلمي العربي بدمشق، 

  السادة: تضم

  رئيساً              الدكتور مروان المحاسني، رئيس المجمع - 

  عضواً         الدكتور محمود السيد، نائب رئيس المجمع - 

  عضواً        كتور مازن المبارك، عضو المجمعالد - 

  ،وافق المكتب بناءً على تقرير السيد رئـيس الـدائرة الفنيـة

على استدراج عروض إلنجاز األعمال التي يتطلبهـا تنفيـذ 

 .غرفة للحراس عند المدخل الجنوبي للمجمع
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  قرر المكتب التعاقد مع المهنـدس محمـد عربـي داالتـي

لمتابعة أعماله في اإلشراف على ترميم بيت القوتلي، نظـراً 

إلتمامه السن القانونية وانتهاء خدماتـه فـي الشـركة العامـة 

 .٨/٣/٢٠١٨للدراسات واالستشارت الفنية بتاريخ 

  قرر المكتب طباعة كتاب "محاضرات وبحوث في تحقيق

ومناهجه" للدكتور رضوان الدايـة فـي المجمـع، النصوص 

وذلك بناءً على توصيات مقوِّم الكتاب الدكتور عبد الناصر 

 عساف.

 / حـين  ٢٠١٥/ لعـام ٤قرر المكتب تطبيق قرار المكتب

يعيد المجمع طباعـة كتـاب سـبق أن طبعـه. (أي أن يعطـى 

 المؤلف نسبة خمسة بالمئة من عدد النسخ المطبوعة).

  إهداء معجم الفيزياء إلى أساتذة الفيزياء فـي قرر المكتب

المعهد العالي التابع لمركز الدراسـات والبحـوث، وإهـداء 

ــي  ــادتين ف ــاتذة الم ــى أس ــاء إل ــاء والكيمي ــي الفيزي معجم

، فضالً علـى الجامعـات الرسـمية التـي الجامعات الخاصة

 .حصلت على هذين المعجمين سابًقا
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 نايـة مـن الفئـة قرر المكتـب تعـديل وضـع السـيد فـؤاد ق

الخامسة إلى الفئة الثانية بعد أن يُجري السيد أمين المجمـع 

 واألستاذ مروان البواب مقابلةً معه.

  وافق المكتب على طباعـة كتـاب "تـاريخ التربيـة" تـأليف

 الدكتور كامل عياد.

   قــرر المكتــب تحويــل عقــود العــاملين المتعاقــدين مــع

وذلـك بـدءًا مـن المجمع بعقود موسمية إلى عقود سنوية، 

 م .٣٠/٧/٢٠١٨تاريخ 

  ١٦/١٠/٢٠١١قرر المكتب تعديل قراره المتخذ بتاريخ 

ومضمونه: أن يباع إلى عضو المجمع الكتاب الـذي يؤلفـه 

% من سعر المبيـع المقـرر...، لتصـبح ٥٠أو يحققه بحسم 

 ٤/٤/٢٠١٨%. وتعديل قـراره المتخـذ بتـاريخ ٣٥النسبة 

تاباً مؤلفه لـيس عضـواً فـي ومضمونه أنه إذا طبع المجمع ك

المجمع يستفيد المؤلـف إذا أراد شـراء نسـخ إضـافية مـن 

 %.٣٥%، لتصبح النسبة ٥٠حسم بنسبة 

وقرر المكتب أنه إذا أراد عضو المجمع شراء كتـب طبعهـا 

المجمع وهي ليست مـن تأليفـه وال تحقيقـه يمـنح حسـماً 

 % مـن ثمـن المبيـع، وإذا أراد أحـد العـاملين فـي٣٥بنسبة 
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ــدين أو المتقاعــدين) شــراء  ــين أو المتعاق المجمــع (المثبت

% مــن ثمــن ٣٥كتــاب مــن مطبوعاتــه يمــنح حســماً بنســبة 

  المبيع.

  قرر المكتب وجوب االلتزام بالكتابة عن جميع األعضـاء

ــاب  ــي الكت ــل ف ــى أن يفصَّ ــراحلين دون اســتثناء، عل ال

ه إلى المكلَّف بالكتابة ما يُطلب إليه اإلحاطـة بـه  الموجَّ

 من جوانب سيرة العضو الراحل.

  قرر المكتب تكليف السيد وسـام الحصـري (مـن خـارج

المجمع) بتنضيد وإخراج صفحات مصطلحات معجـم 

لـه  تعـويضصرف يُ فيزياء الذي يجري إعداده على أن ال

 وفق األنظمة المعمول بها.

  ــاء ــاجم الرياضــيات والفيزي ــوّزع مع ــب أن ت ــرر المكت ق

ر المجمــع مــن رؤســاء والكيميــاء علــى ضــيوف مــؤتم

المجــامع العربيــة والضــيوف العــرب (غيــر الســوريين) 

  إلبداء الرأي.
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ا: أعمال جلان اجملمع
ً
  ثالث

  
 :لجنة اللغة العربية وعلومھا -١

ــادة: ــة الس ــذه اللجن ــارك تضــم ه ــازن المب ــدكتور م  ال

خسارة والدكتور عبد اإلله نبهان  حوالدكتور ممدو ،(رئيًسا)

والــدكتور وهــب روميــة والــدكتور  أحمــد قــدور والــدكتور

  .رفعت هزيم والدكتور عبد الناصر عساف

لجنة اللغة العربيـة وعلومهـا  تقرير عن األعمال التي أنجزتها

 م:٢٠١٨عام 
ــدورة  ــذه ال ــي ه ــا ف ــة وعلومه ــة العربي ـــة اللغ ــدت لجن عق

) جلسـة، جرى فيها مـا ٣٦م ستًّا وثالثين (٢٠١٨المجمعية 

  يلي:

  حظات الدكتور محمود السـيد علـى نظرت اللجنة في مال

 ٢٠١٧ -٢٠١٦قراراتها في األلفـاظ واألسـاليب لعـامي 

  وأخذت بما اتُّفق عليه منها.

  أجابت اللجنة عن بعض االستفسارات اللغويـة ونحوهـا

الواردة عليها من بعض المؤسسات الحكوميـة والخاصـة 

  واألفراد.

  :نظرت اللجنة في بحث الدكتور ممدوح خسـارة بعنـوان

ــاً" " ــر نموذج ــة: المعجــم الكبي ــة العربي ــين األبجدي تهج
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ووافقت عليه، ورأت إرسال نسخة منه إلى مجمـع اللغـة 

  العربية في القاهرة، ونشره في مجلة المجمع.

  نظــرت اللجنــة فــي تســع عشــرة دراســة لمجموعــة مــن

ــدكتور  األلفــاظ واألســاليب الشــائعة أعــدها كــل مــن ال

عساف، والـدكتور  ممدوح خسارة، والدكتور عبد الناصر

.   رفعت هزيم، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها معلَّلةً

  نظرت اللجنة في (سبع) مذكرات أعدها الدكتور ممدوح

خسارة إلكمال عدٍد من المواد اللغوية المدروسة سـابًقا، 

  فأقرت اللجنة عددًا من المداخل المقترحة فيها.

 نـة نظرت اللجنة في جدول للخطـأ والصـواب كانـت لج

م لمقابلته مع ما ٢٠٠٨األصول السابقة قد أعدته قبل عام 

أنجزته اللجنة الحالية واعتمـدت قـراًرا واحـًدا فـي هـذه 

ــه مناســبًا مــن  ــه مــا رأت األخطــاء الشــائعة، وأجــرت علي

  التعديل.

  ،نظرت اللجنة فـي ترتيبـات المـؤتمر السـنوي للمجمـع

  وقدمت بعض االقتراحات بشأنه.

 هـا فـي األلفـاظ واألسـاليب لعـام راجعت اللجنـة قرارات

، وأجرت عليها بعـض التعـديالت، ورفعتهـا إلـى ٢٠١٨

  مجلس المجمع. علىالسيد رئيس المجمع ليحيلها 

  :لجنة المعجمات -٢
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ــة ــذه اللجن ــارك  تضــم ه ــازن المب ــدكتور م ــا(ال ) رئيًس

، والــدكتور ممــدوح خســارة، والــدكتور مــروان المحاســني

  .ورة لبانة مشوحوالدكتواألستاذ مروان البواب، 

ــة  عقــدت لجنـــة المعــاجم فــي هــذه الــدورة المجمعي

) جلسـة، تابعت فيها العمل في ٧١م إحدى وسبعين (٢٠١٨

إعداد (معجـم دالالت األبنيـة فـي اللغـة العربيـة) فدرسـت  

) بناءً من أبنية األسـماء التـي أعـدها األسـتاذ ١٩٥دالالت (

  مروان البّواب. 

 :لجنة ألفاظ الحضارة -٣

م هذه اللجنـة السـادة: الـدكتور مـروان المحاسـني تض

 ،والدكتور محمد محفل ،)، والدكتور ممدوح خسارةا(رئيسً 

، والــدكتور والــدكتور هــاني رزق ،والــدكتورة لبانــة مشــوح

  .رفعت هزيم، والدكتور طيب تيزيني

مئــة واثنتــين ) ١٤٢م (٢٠١٨ت اللجنــة فــي عــام عقــد

  جلسةً، أنجزت فيها ما يلي: وأربعين

 ــات مصــطلحات أ ــة بطاق ــة ومراجع ــة دراس ــت اللجن نه

السياحة والسفر التي اختارتها الدكتورة لبانـة مشـّوح مـن 

معجم السياحة والسفر والفندقة، وأعدتها الباحثـة ميسـم 

بّدور، وأقّرت المناسب منهـا واقترحـت لهـا المقـابالت 

العربية واألجنبية والتعريفات المناسبة. وقام أمين اللجنـة 
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مصطلحات المدروسة، وأدخلها إلى الحاسـوب بجمع ال

ضمن قوائم مناسبة تمهيداً لطباعتها الحقاً، وعْرضها على 

 مجلس المجمع.

  أنهت اللجنة دراسة قائمة المصطلحات األجنبية الشـائعة

التـــي جمعهـــا الـــدكتور ممـــدوح خســـارة، واقترحـــت 

ــم درســت  ــة والتعريفــات المناســبة، ث المقــابالت العربي

المصطلحات األجنبية الشائعة التـي جمعهـا اللجنة قوائم 

الدكتور محمد محفل من كتاب موسوعة حلـب الكبـرى 

مقابالتها العربيـة للباحث خير الدين األسدي، واقترحت 

نظـرت وتعريفاتها، وبعد االنتهاء من دراسة هـذه القـوائم 

اللجنة في قائمة الكلمات األجنبية الشـائعة التـي جمعهـا 

ــزيم،  ــت ه ــدكتور رفع ــت ال ــة واقترح ــا العربي مقابالته

وقـام أمـين اللجنـة بجمـع  وتعريفاتها على نحو مناسب.

المصطلحات المدروسة، وأدخلها إلى الحاسوب ضـمن 

قــوائم مناســبة تمهيــداً لطباعتهــا الحقــاً، وعْرضــها علــى 

 مجلس المجمع.

  :الفيزياء لجنة مصطلحات -٤

ــة ــدكتور مكــي الحســني  تضــم هــذه اللجن ــا) ال (رئيًس

  واألستاذ مروان البوابور موفق دعبول والدكت

ري، ـالخبراء السادة: الدكتور أحمد الحصـها يعمل فيو
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ــع، ــدكتور محمــد قعق ــدهر،  ال ــدكتور مصــطفى صــائم ال ال

، والــدكتور خالــد المصــري، والــدكتور نضــال شــمعون

  والدكتور عقيل سلّوم، والدكتور رفيع جبرة.

ــاء  أنجــزت ــة مصــطلحات الفيزي ــيلجن  ٢٠١٨ عــام ف

مصــطلًحا: مقــابالت عربيــة وفرنســية وتعريفــات  ١٠٤٤

  بالعربية. 

  

  :لجنة مصطلحات العلوم الزراعية -٥

خليـل يعمل في هذه اللجنـة الخبـراء السـادة: الـدكتور 

الـدكتور محمـد سـعيد األشـرم،  ود، الـدكتور محمـالمعري

، الدكتور صياح أبو غـرة، ، الدكتور محمد عادل فتَيّحالشاطر

 -وحـدهم -وهـم يعقـدون.د القيسـيالدكتور يحيـى محمـ

رئـيس جلسات طويلة، ثم يجتمعون من حين إلـى آخـر مـع 

  ر مروان المحاسني.المجمع الدكتو

العمــل فــي دراســة م ٢٠١٨أنجــزت اللجنــة فــي العــام 

) ووضعت المقابل العربي والجذر الالتيني I‚ J‚ K(الحروف 

والمقابل الفرنسي والتعريـف وقـد بلـغ عـدد المصـطلحات 

  مصطلح).٢١٢٩زة (المنج

  مصطلح.١٦٢٩: Iالحرف 

  مصطلح. ٢٥٠: Jالحرف 
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  مصطلح.٢٥٠: Kالحرف 

  :لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية -٦

ــة عضــو ــذه اللجن ــروان  تضــّم ه ــدكتور م ــع ال المجم

، والخبـراء السـادة: الـدكتور محمـد أبـو )المحاسني (رئيًسا

  .الدين عيسى، الدكتور حسن خاروف حرب، الدكتور محيي

 ) H( بدراسـة الحـرف، ٢٠١٨قامت اللجنة خالل العام 

لالتيني والتعريـف ي والجذر اـووضع المقابل العربي والفرنس

  حتى اآلن. Hولم تنته اللجنة من دراسة الحرف 

  :لجنة مصطلحات المعلوماتية -٧

تضــم هــذه اللجنــة عضــوي المجمــع: الــدكتور موفــق 

والخبيرين الدكتور وان البواب، األستاذ مرودعبول (رئيًسا)، 

  لحافظ.االدكتور نزار ، وار العّواوّ ن

المعلوماتيـة فـي هـذه العلـوم عقدت لجنة مصطلحات 

 جلســات مئتــين وأربـع) ٢٠٤( ،م٢٠١٨الـدورة المجمعيـة 

 بدأت فيها اللجنـة بإعـداد معجـم مصـطلحات المعلوماتيـة

  : فقامت بما يلي

 .جمع مصادر المعجم 
 ات فيمـا بينهـا، واعتمـاد دراسة المصادر وإجراء المقارنـ

 المصادر اآلتية:
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 A Dictionary of Computer Science (Oxford 

Quick Reference) ٧th Edition 

 Webopedia: Online Tech Dictionary for 

Students, Educators and  IT Professionals 

 Dictionary of Computer and Internet Terms 
 المصـادر المـذكورة  استخراج مصطلحات المعجـم مـن

   ).Sإلى الحرف  Aآنًفا (من الحرف 
 ) إرسال نسخة من مصطلحات الحـرفA إلـى األسـتاذ (

 أنطون مارين لترجمتها.
 ) إرسال نسخة من مصطلحات الحـرفB إلـى الـدكتور (

 سعيد األسعد لترجمتها.
 
  :لجنة مصطلحات اإلعالم -٨

ــدكتور مــروان  ــة أعضــاء المجمــع ال تضــم هــذه اللجن

اســني (رئيًســا)، والــدكتور محمــود الســيد، والــدكتور المح

الـدكتور هـاني و، ممدوح خسـارة، والـدكتورة لبانـة مشـوح

  .، والدكتور رفعت هزيمرزق

 جلسـة نأربعيو اثمانيً  م،٢٠١٨عقدت اللجنة خالل عام 

وضع التعريـف قامت خاللها بدراسة عدد من المصطلحات و

 حتى نهايـة الحـرف) T( من الحرف بدءًا، والمقابل العربي لها
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)Z(  َّوبلغ عدد المصطلحات المعد) مصطلًحا.٤٤٤ة (  

  :ةيالبيئ العلوملجنة  -٩

تضمّ هذه اللجنة األعضـاء الـدكتور مـروان المحاسـني 

  (رئيًسا) ، والدكتورة لبانة مشوح، والدكتورهاني رزق.

ــام  ــي ع ــة ف ــوم البيئي ــة العل ــدت لجن ) ٨١م (٢٠١٨عق

صـطلحات معجـم أكسـفورد دراسة متابعت خاللها جلسة، 

ــة  ــة (طبع ــوم البيئي ــي ٢٠٠٥للعل ــل العرب ــع المقاب ) ووض

  وأنجزت ما يلي:والتعريف المناسب لهذه المصطلحات 

 نة من دراسة مصـطلحات الحـرف انتهت اللج)D(  وبلـغ

 .مصطلًحا )٢٥٣عددها (
 ) بدأت بدراسة مصطلحات الحرفE) ٢٥٩)، وأنجزت (

 مصطلًحا منها.

    :اء المجمعلجنة أعمال أعض -١٠

 المجمع الدكتور مازن المبارك أعضاءتضّم هذه اللجنة 

  .الدكتور عبود الّسّراجو واألستاذ مروان البواب(رئيساً) 

جرى فيهـا  ٢٠١٨جلسات في عام  ستعقدت اللجنة 

  يلي: ما

  قــررت اللجنــة تكليــف األســتاذ الــدكتور أحمــد ســمير

 النوري الكتابة عن المجمعـي الراحـل الـدكتور محمـد
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زهير البابا وتكليف الدكتور عبـود السـراج الكتابـة عـن 

المجمعي الّراحل الدكتورمحمد عزبز شـكري ، وذلـك 

وفق منهج الكتابة عن المجمعيـين والشـروط المطلوبـة 

 إلخراج الكتاب.
  نظرت اللجنة في الكتاب الذي قّدمه األستاذ زهير ناجي

ــتاذ ــل األس ــّي الّراح ــة" للمجمع ــاريخ التربي ــوان "ت  بعن

ــا أن يكــون مــن مطبوعــات  ــاد طالبً ــدكتور كامــل عيّ ال

المجمع، فـرأت إحالتـه إلـى األسـتاذ الـدكتور محمـود 

السيد لمراجعته وإعداد تقرير عنه يبيّن مـدى صـالحيته 

للنشر ضمن مطبوعات المجمع،وكتابة مقّدمة له إذا كان 

 صالًحا للنشر.
  تقرير الـدكتور محمـود السـيّد عـن على اللّجنة اّطلعت

تاب "تاريخ التربيّة" للمجمعّي الّراحل األستاذ الدكتور ك

فيه أنّه صالٌح للنّشر،فوافقت عليـه  وقد رأى ،كامل عيّاد

 ورفعته إلى مكتب المجمع.
  تسلّمت اللجنة الكتاب الّذي أعّده الدكتور أحمد سـمير

النّوري عـن المجمعـي الّراحـل الـدكتور محمـد زهيـر 

مـروان البـواب مراجعـة البابا، وقررت تكليف األسـتاذ 

الكتاب المذكور وإعداد تقرير عنه وإجراء التصحيحات 

الالزمة لـه، كمـا رأت اللجنـة تصـدير الكتـاب بمقّدمـة 

 المجمع المتفق عليها في اللجنة.
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  تسلّمت اللّجنة مـن األسـتاذ أيهـم بطحـوش جـزءاً مـن

الكتــاب الــذي وضــعه عــن المجمعــي الّراحــل ســليم 

 تتمة الكتاب.عنحوري مع وعد بإنجاز 
  ــرقم ــب ذي ال ــرار المكت ــًذا لق ــؤرخ ٧٨٦تنفي /ص الم

م رأت اللجنة إعداد قائمٍة بمـن لـم ١٢/١١/٢٠١٨في

يُكتب عنهم من األعضاء الراحلين القدماء والمعاصرين 

تمهيـًدا والتحقق من وجود ِسيَِرهم الذاتية فـي المجمـع 

  لتكليف من يكتب عنهم.

  :لجنة النشاط الثقافي -١١

ــذه  ــةتضــم ه ــود الســيد  اللجن ــدكتور محم الســادة: ال

، والــدكتور محمــد محفــل والــدكتور هــاني رزق)، ا(رئيًســ

والدكتور وهب رومية، والـدكتور عبـود السـراج، والـدكتور 

  ب تيزيني.طيِّ محمد 

 جلسـةً  رةَ عْشـ سـبعَ ) ١٧عقدت لجنة النشاط الثقـافي (

، وفيمـا يلـي أهـم الفعاليـات والنشـاطات ٢٠١٨خالل عام 

  :م٢٠١٨ية التي أقامها المجمع في عام الثقاف
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 العاشر السنوي اجملمع مؤمتر: أوال
كان من المقرر أن يعقد مجمعنا مؤتمره السنوي العاشر في 

/. ولكن ظروفًا طارئة اضطرته إلى تأجيل ١٦/١٢/٢٠١٨

، بعنوان: "واقع اللغة العربية ٢٦/٢/٢٠١٩قد في عقده فعُ 

السيدة الدكتورة نجاح  في عصرنا الحاضر" برعاية كريمة من

  .العطار نائب رئيس الجمهورية العربية السورية

أُقيمت حفلة افتتاح المؤتمر في الساعة العاشرة صباًحا يوم  

م في قاعة المحاضرات بمكتبة األسد ٢٦/٢/٢٠١٩الثالثاء 

الوطنية، وحضرت الدكتورة نجاح العطار، نائب رئيس 

والقطرية، ورئيس  الجمهورية، وأعضاء القيادتين القومية

مجمع اللغة العربية بدمشق وأعضاء المجمع، ونخبة من 

الباحثين المختصين بموضوع المؤتمر من بعض األقطار 

العربية: من مصر والعراق واألردن والسودان وجمهور غفير 

  من المدعوين والمعنيين باللغة العربية.

وألقيت في الحفلة كلمات كل من: عريف الحفلة األستاذ 

  ياد حلمي أمين سر المؤتمر.ز

: السيدة الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية -١

  "اللغة العربية في الماضي والحاضر".

كلمة رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق األستاذ الدكتور  -٢
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  مروان المحاسني.

تقرير أمين مجمع اللغة العربية بدمشق األستاذ الدكتور  -٣

  ي.مكي الحسني الجزائر

كلمة ممثل الباحثين المشاركين في المؤتمر الدكتور  -٤

  األردن. - روَّ محمد حُ 

عقدت جلسات المؤتمر بدءًا من يوم الثالثاء 

وفق  ٢٨/٢/٢٠١٩م حتى يوم الخميس ٢٦/٢/٢٠١٩

  المحاور التالية: 

المحتوى الرقمي العربي على الشابكة  المحور األول:

  (اإلنترنت).

ات لتطوير مؤشرات صناعة تذليل العقب - ١البحوث: 

  العراق.  - المحتوى الرقمي: الدكتور علي طارش

المحتوى العربي في المكتبة الرقمية العالمية: األستاذ  -٢

  سورية.  - مروان البواب

واقع المحتوى الرقمي العربي على الشابكة: الدكتور  -٣

  سورية. - نزار الحافظ

بكة: تعريف بموقع مجمع اللغة العربية على الشا -٤

  سورية.  -المهندسة زهيرة حمزة

  م.٢٧/٢/٢٠١٩األربعاء  اليوم الثاني:

  الجلسة الصباحية المغلقة: 
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اعتماد القرارات واألساليب التي أنجزتها لجنة اللغة  -١

  العربية.

  عرض مصطلحات ألفاظ الحضارة. -٢

مشكالتها  - المصطلحات الجلسة الثانية: المحور الثاني:

  وحلولها. 

  البحوث: 

المصطلحات اللسانية في مقررات كليات اللغة العربية  -١

وأقسامها في الجامعات السودانية، الواقع والمأمول: 

  السودان.  - الدكتور بشير الجيلي مصطفى

اللغة العربية لغة علم وثقافة وحياة: الدكتور حافظ  -٢

  مصر. - شمس الدين

المصطلحات العلمية ومشكالتها: الدكتور موفق  -٣

  سورية.  - لدعبو

 - من مشكالت المصطلح اللساني: الدكتور أحمد قدور -٤

  سورية.

 - المصطلح القانوني ومشكالته: الدكتور عبود السراج -٥

  سورية.

التعريب في الوطن العربي من وهم الحقيقة إلى حقيقة  -٦

ر   األردن. -الوهم: الدكتور محمد ُحوَّ

  م.٢٨/٢/٢٠١٩اليوم الثالث: الخميس 
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  باحية المغلقة:الجلسة الص

  عرض مصطلحات العلوم التربوية. -١

  منهجية إعداد معجم دالالت األبنية في اللغة العربية. -٢

  المحور الثالث: تدني األداء في اللغة العربية: الجلسة الثانية:

  البحوث: 

اللغة العربية ومشاكل تعليمها مع اقتراح الحلول  -١

 - مسعود جبران لمضاعفة المردود العلمي الدكتور: محمد

  ليبيا.

العربية في االستعمال، نظرة موضوعية: الدكتور محمد  -٢

  سورية. - عبدو فلفل

الفاقد التعليمي والتعلمي في إهمال تعليم أصول معاني  -٣

المفردات في تعليم العربية الحديث الدكتور عيسى 

  سورية. - العاكوب

الحلول المقترحة للنهوض بواقع المصطلحات:  -٤

  سورية.  - ر محمود الربداويالدكتو

  عرض التقرير الختامي للمؤتمر ومناقشته. الجلسة الختامية:
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  توصيات المؤتمر

دعم مبادرات إغناء املحتوى العريب عىل الشابكة, لالسعي  −١
وإنشاء مبادرات جديدة إلغناء هذا املحتوى, وحث املؤسسات 

 احلكومية واخلاصة عىل اإلسهام يف هذا املجال.
 احتاد جمامع اللغة العربية التعميم عىل اجلهات الطلب إىل −٢

املعنية باملحتوى الرقمي العريب من حكومية وخاصة تزويد املكتبة 
 الرقمية الدولية بالوثائق واملواد املنشورة باللغة العربية.

الطلب إىل املكتبة الرقمية العاملية إنشاء مركز رقمنة يف املكتبة  −٣
املكتبة الرقمية العاملية يف تأسيس  الظاهرية, باالستفادة من دعم

 مراكز رقمنة يف الدول النامية.
الطلب إىل احتاد اجلامعات العربية إلزام املعيدين العائدين من  −٤

اإليفاد ترمجة رسائلهم املصوغة باألجنبية إىل العربية زيادة 
للمحتوى الرقمي العريب, واعتبار ذلك رشطًا لتعيينهم يف عضوية 

ية, واألخذ باحلسبان األعامل املرتمجة يف الرتقية اهليئة التدريس
 ألعضاء اهليئات التدريسية يف اجلامعات.

الطلب إىل مكتب تنسيق التعريب يف املنظمة العربية للرتبية  −٥
والثقافة والعلوم العمل عىل وضع معجم موّحد للسانيات العامة 
اد والتطبيقية بفروعها كافة, والتنسيق مع املجامع اللغوية واحت

اجلامعات العربية ومراكز الدراسات والبحوث يف سبيل توحيد 
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املصطلح اللساين العريب ومواءمته مع املصطلحات املعتمدة يف 
 علوم اللغة العربية.

تأكيد الطلب إىل رئاسة جملس الوزراء التعميم عىل اجلهات  −٦
املعنية كافة موافاة جممع اللغة العربية باملصطلحات األجنبية يف 

ت عمل كل منها بغية وضع التسميات العربية املقابلة هلا قبل جماال
 أن تشيع عىل األلسنة ويصبح من الصعوبة حموها.

الطلب إىل احتاد اجلامعات العربية التعميم عىل وزارات  −٧
التعليم العايل لتشكيل جلان لتوحيد املصطلحات يف كل قسم, 

ة األخرى وكل كلية, ويف اجلامعة, ويف مجيع املؤسسات العلمي
املرتبطة هبا. عىل أن يضطلع كل من مركز تنسيق التعريب واحتاد 
املجامع اللغوية بدوره يف هذا املجال منعًا للتشتت وغياب املنهجية 

 يف استعامل املصطلحات.
الطلب إىل احتاد اجلامعات العربية التعميم عىل اجلامعات  −٨

حتاد املجامع العربية اعتامد معايري وضع املصطلحات التي أقرها ا
العلمية اللغوية يف الوطن العريب للعمل يف ضوئها يف توليد هذه 

 املصطلحات.
السعي إىل إنشاء شابكة عربية لألنشطة املصطلحية يف كل  −٩

جممع لغوي عىل الصعيد العريب, والتنسيق مع مكتب تنسيق 
 التعريب يف هذا املجال.
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لعربية أو مكاتب الطلب إىل أمناء املجامع اللغوية العلمية ا −١٠
اإلعالم فيها بإبالغ املجامع الشقيقة بكل ما يصدر عنها من كتب 

 بيانات عن ذلك يف الصحف واملجالت املحلية. نشرومعاجم, و
الطلب إىل وزارات اإلعالم يف الوطن العريب االضطالع  −١١

بمسؤوليتها يف تعزيز استعامل املصطلحات العربية من خالل 
ملكتوبة واملرئية بالتنسيق بني املجامع اللغوية الكلمة املسموعة وا

 وأجهزة اإلعالم.
الطلب إىل وزارات االتصاالت والتقانة يف الوطن العريب  −١٢

العمل عىل مواجهة محالت اهلجني اللغوي والعربيزي يف وسائل 
 التواصل االجتامعي.

الطلب إىل وزارات اإلعالم يف الوطن العريب التصدي ملا  −١٣
سائل التواصل االجتامعي من تشويه لقيم األمة وأصالتها حتمله و

 وتشويه تارخيها, والقيام بحمالت توعية يف هذا املجال.
الطلب إىل احتاد املجامع اللغوية تعميم الكلمة التي ألقتها  −١٤

السيدة الدكتورة نجاح العطار عىل املجامع اللغوية يف الوطن 
يف الرجوع إليها واالستفادة من  العريب لتميزها عىل أهنا وثيقة هامة

حمتواها, والطلب إىل وزارة الرتبية توظيف هذه الكلمة يف العملية 
 التعليمية التعلمية.

  : المحاضرات:ثانيًا

  محاضرة الدكتور عيسـى العـاكوب (الريـادة الشـاميّة فـي
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  م.٣١/١/٢٠١٨العربية والشعر في عصر سيف الدولة) 

 ــ ــار الّض ــد الجب ــدكتور عب ــات محاضــرة ال ّحاك (أخالقي

ــا واإلعــالن العــالمي بشــأن الجينــوم البشــري  البيولوجي

  م.٢٥/٤/٢٠١٨وحقوق اإلنسان) 

   (هل الزبّـاء ملكـة تـدمر؟) محاضرة الدكتور رفعت هزيم

  م.٢٧/٦/٢٠١٨

  ــزالزل ــل معطــي (شــواهد ال ــدكتور ميخائي محاضــرة ال

  م.٢٦/٩/٢٠١٨التاريخية على اآلثار في سورية) 

 مد قّدور (مبادئ التشـكيل الصـوتي محاضرة الدكتور أح

  م.٣١/١٠/٢٠١٨للغة العربية) 

  (الثقافة والعولمة الثقافيـة) محاضرة الدكتور وهب رومية

  م.٢٨/١١/٢٠١٨

  (المـرأة فـي األنـدلس) محاضرة الدكتور رضـوان الدايـة

  م.٢٦/١٢/٢٠١٨

  : الندوات واالحتفاليات:لثًاثا

  اللغـة األم أقيمـت احتفالية بمناسبتي يوم اللغة العربية ويوم

 م.٢٨/٢/٢٠١٨يوم األربعاء 
 :جرى التحضير لمؤتمر المجمـع السـنوي العاشـر بعنـوان 

في السـادس عشـر (واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر) 

وقــد . ، حتــى الثــامن عشــر منــه٢٠١٨مــن كــانون األول 
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أُرسلت الدعوات إلى المشـاركين مـن داخـل القطـر ومـن 

كافـة اإلجـراءات الالزمـة لكنـه  واتُّخـذت ،الدول العربيـة

 أُرِجئ بسبب ظروف تنظيمية طارئة.

  : النشاطات:رابًعا

  إقامة حفل تأبين لعضو المجمع الراحل األستاذ الـدكتور

 م.٢٠١٨/ ٢٨/٣أنور الخطيب رحمه اهللا 
  وقـد م. ٢٠١٨إعالن جائزة خليل مردم بك لألدب للعام 

 ُ لت إلـى دمت مجموعة من األعمال لنيل الجائزة، وأرسق

  المحكَّمين لتقويمها.

  م.٢٠١٩إعداد برنامج محاضرات العام 

  :لجنة المجلة -١٢

ــود الســيد  ــدكتور محم ــة الســادة: ال ــذه اللجن تضــم ه

  مـازن المبـارك،والدكتور  مكي الحسني،والدكتور  ،(رئيًسا)

محمـد  الـدكتورو ،ممدوح خسارة (مقرر اللجنـة)والدكتور 

 وهـب روميــة،الــدكتور محفـل، والـدكتورة لبانــة مشـوح، و

  .والدكتور عبد الناصر عساف

 جلسـة عشـرة سـبع ٢٠١٨عقدت هذه اللجنة فـي عـام 

  :جرى فيها ما يلي

  الثـاني والثالـث األول ومـن األجـزاء  الًّ ناقشت اللجنة ك
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  .المجلد التسعينوالرابع من 

  األول س كـل مـن األجـزاء ناقشت اللجنـة مشـروع فهـر

  .الحادي  و التسعين  وأقرتهلمجلد اوالثاني والثالث من ا

  يها من بحوث ومقاالتعلورد  نظرت اللجنة في كل ما، 

هـو صـالح للنشـر،  واختارت منهـا مـا وأنجزت تقويمها،

  وأدرجته في قائمة النشر.

  ٩١/٢) (٩١/١( أشرفت اللجنة علـى إعـداد األجـزاء (

) فـــي قيـــد ٢و٩١/١) ،و المجلـــد (٩١/٤) (٩١/٣(

  الطباعة.

 ــة ال ســماح بنشــر المحاضــرات فــي مجلــة قــررت اللجن

 المجمع إذا وافقت شروط النشر حجًما وتوثيًقا.

  عدلت اللجنة رشوط النرش بحيث ترتك للباحث اخليار بني
عىل أن جيري عىل نسق البدء باسم املؤلف أو اسم الكتاب, 

 واحد يف ذكر املصادر واملراجع.
 الرقم الدويل املعياري ملجلة جممع اللغة العربية  

ISBN:أول صفحة  يسجل عىل ١-٠٤٩٤-٠-٩٩٣٣-٩٧٨
 .وعىل غالفها األخري يف املجلة

   ناقشت اللجنة موضوع تأخر صدور أعداد املجلة, ورأت
 رضورة إصدار أعداد املجلة يف وقتها املناسب دون تأخري, 

تأريخ األبحاث املقدمة إىل املجلة حفاظًا عىل حقوق و
 أصحاهبا.
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  حتكيم جملة املجمع, وقررت ناقشت املجلة موضوع إلغاء
عرض املوضوع عىل جملس املجمع لطلب إصدار قرار 
رسمي من جامعة دمشق بخصوص إلغاء القرار  السابق 

 الذي يعترب جملة املجمع غري حمكمة.
  إىل مشكلة تأخري صدور أعداد  املبارك أشار الدكتور

حلرق واحد املجلة, ورأى رضورة دمج عددين بعدد 
ته اللجنة, ثم قررت  بعد النقاش دمج املراحل, ووافق

بحيث اجلزأين األول والثاين من املجلد احلادي والتسعني 
م, كي الحيدث انقطاع يف ٢٠١٨العام يكتب عىل الغالف 

 .كذلك تاريخ صدور املجلة, ودمج اجلزأين الثالث والرابع
   نظرت اللجنة يف الكتاب الذي رفعته أمينـة اللجنـة السـيدة

وافقـة امل تتضمن مزورةٍ  ترشح فيه اكتشاف وثيقةٍ ح ريم املّال 
رأى فـ ,بحـث للـدكتورة هنـد عبـاس مـن العـراق رنشـعىل 

ــدكتو ــة ر الســيد ال ــة جامع ــة الرتبي ــاب إىل كلي أن يرســل كت
بغداد, إلعالم عميد الكلية أن املوافقة مـزورة الأصـول هلـا 

  .يف قيود املجمع
 طلب فيه رأت اللجنة أن ترسل كتابًا إىل رئيس املجمع ت

تنفيذ قرار جلنة التحقيق, وأشار الدكتور احلسني إىل تأليف 
جلنة حتقيق جديدة تتألف من الدكتور مكي احلسني 
والدكتور حممد خري عكام والسيدة مليس الطباع للتحقيق يف 

 .وافقة للدكتورة هند عباساملموضوع تزوير كتاب 
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  لجنة طب األسنان: -١٣

تور مـروان المحاسـني تضم هذه اللجنـة السـادة: الـدك

(رئيًسا)، والـدكتور هـاني رزق (عضـًوا)، والـدكتور عـدنان 

  بركة (خبيًرا).

  على النحو اآلتي: ٢٠١٨كانت أعمال اللجنة عام 

  ١٠٣٧إنجـــاز مصـــطلحات علـــم األنســـجة الداعمـــة 

 مصطلًحا.
  علــم  -الجــزء األول-إنجــاز مصــطلحات علــوم الحيــاة

 مصطلًحا. ١٠٤٤) ٦الفيزيولوجيا (
 ئة مصطلحات كلٍّ من:تهي 
 ).٧) الخاص باألحياء الدقيقة (٢علم الحياة ( - 
) ٨) طــب األســنان (٣تهيئــة مصــطلحات علــم الحيــاة ( - 

 الخلية.
ــة م -  ــاة (تهيئ ــم الحي ) ٩) طيــب أســنان (٤صــطلحات عل

 الكيمياء الطبية.
 قيد التدقيق إلقرارها. في وهي

  لجنة التدقيق اللغوي: -١٤

ــ ــة الســادة: األس ــذه اللجن ــدكتور مكــي تضــم ه تاذ ال

ــا) ــني (رئيًس ــتاذ ، والحس ــارة األس ــدوح خس ــدكتور مم ال
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ا)، الـدكتور عبـد (عضًوا)، واألستاذ مروان البـواب (عضـوً 

  الناصر عساف (عضًوا).

ثـالث  ٢٠١٨خالل عـام  عقدت لجنة التدقيق اللغوي

  جرى فيها ما يلي: سةجلعشرة 

  المجلـدالثالـث والرابـع مـن األجـزاء (في دققت اللجنة 

لتسعين، واألول والثـاني والثالـث والرابـع مـن المجلـد ا

 ).الحادي والتسعين

  قامت بتصحيح األخطاء اإلمالئيـة والطباعيـة، وأشـرفت

 على تنفيذها قبل صدور األعداد.

 لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية: -١٥

يشرف على هذه اللجنة رئيس المجمع الـدكتور مـروان 

ل معطي ويشاركه تور ميخائياألستاذ الدك هايمثلالمحاسني و

الها: د. جمال أبو ديب، د. غالـب سـيدا، د. يوسـف في أعم

  .د. فؤاد العجل ،رضوان

ــام  ــة خــالل الع ــة المصــطلحات الجيولوجي أنجــزت لجن

 -P- Q- R- S- T- U- V- W- X األحـرف التاليـة: ٢٠١٨المنصـرم 

Y- Z.   

  :لجنة علوم التربية -١٦

ذ الدكتور محمود السيد األستاتضم هذه اللجنة السادة: 
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واألستاذ الـدكتور سـام عمـار (عضـًوا)، واألسـتاذ  (رئيًسا)،

  الدكتور علي سعود حسن (عضًوا).

حتــى نهايتــه  ٢٠١٨أنجــزت اللجنــة منــذ بدايــة العــام 

باللغـات العربيـة ) H‚ I‚ j‚ K‚ L‚ M‚ Nالحـروف السـبعة (

 :صحيحهامراجعتها وتوقد جرت واإلنكليزية والفرنسية 
  عدد المصطلحات  فالحر
H ١٩٤  
I ٢٣٩  
J ٥٧  
K  ٤١  
L ٢٢١  
M ٢٤١  
N ٢٢٣  

مصـطلًحا  )١٢١٦(بلغ عـدد المصـطلحات المنجـزة و

  .باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية صّحًحام

  لجنة موقع المجمع على الشابكة: -١٧

تضم هذه اللجنة عضوي المجمع: الدكتور موفـق دعبـول 

  ن البواب، والخبير الدكتور نزار الحافظ.(رئيًسا) واألستاذ مروا

م ٢٠١٨في هذه الـدورة المجمعيـة  هذه اللجنةعقدت 

  جلسةً جرى فيها ما يلي:) ١٤٢( نمئة واثنتين وأربعي
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  اختبار صحة عمل وظائف الموقع الـذي صـممته شـركة

 فواال.
  متابعة تصحيح أخطاء عمـل وظـائف الموقـع مـع شـركة

 فواال.
 م.٢٠١٨يار إطالق الموقع في شهر أ 
  ــوى قواعــد ــع وتصــحيح محت ــة صــفحات الموق مراجع

 معطياته.
 .متابعة استكمال قواعد معطيات الموقع وتحديثها 
  

  :والقياس الجودة لجنة -١٨
األسـتاذ الـدكتور مـروان هذه اللجنة أعضـاء المجمـع  تضم

ــواب (عضــواً)،  المحاســني (رئيســاً)، واألســتاذ مــروان الب

ــوح (عضــواً  ــة مش ــدكتورة لبان ــاني رزق وال ــدكتور ه )، وال

في موضوع الجودة الدكتور أكـرم ناصـر (عضواً)، والخبراء 

واألستاذة سهيال حبيب إلياس وفي موضوع القياس الدكتور 

  .عبيدة السهلي والدكتور سمير الظاهر 

وفي  امصطلحً  ١٤٤علم القياس  موضوع في أنجزت اللجنة

  .امصطلحً  ١٣٨علم الجودة وإدارتها موضوع 

أمــا لجنتــا المكتبــة وتحقيــق التــراث فقــد ُعلِّقــت  -٢٠و١٩

   أعمالهما مؤقتًا ألسباب إدارية طارئة. 
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أعضاء اجملمع يف املناشط الثقافية مشاركة : رابعا

  اجملمع كما ذكرها األعضاء أنفسهم خارج
 

  السيد  مناشط الدكتور محمود
  فيهـا عـن إجراء مقابلة تلفزية مع قناة نـور الشـام تحـّدث

ُ  في حلقتين» قضايا راهنة للغة العربية«كتابه  فـي شـهر  تاثَّ ب

 .٢٠١٨كانون الثاني 
  إجراء مقابلة إذاعيـة مـع إذاعـة دمشـق تحـّدث فيهـا عـن

  .٢٠١٨شباط  ٢١مناسبة االحتفال بيوم اللغة األم في 

  اإلسهام فـي النـدوة التـي أقامتهـا وزارة الثقافـة بمناسـبة

آذار  ١األم ويوم اللغـة العربيـة فـي االحتفال بيومي اللغة 

بعـض القضـايا «بمكتبة األسد وتقديم ورقة عمل عنوانها 

 ».اللغوية في الحرب على سورية
  اإلسهام في الندوة التي أقامتهـا وزارة األوقـاف ومجمـع

الفتح اإلسالمي واللجنة العليا للتمكين للغة العربيـة فـي 

كلمة اللجنـة ، وإلقاء ٦/٣/٢٠١٨وزارة األوقاف بتاريخ 

 ».لغتنا حضارتنا«العليا للتمكين في هذه الندوة وعنوانها 
  االســتثمار فــي اللغــة العربيــة«إلقــاء محاضــرة عنوانهــا «
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في المعهد العـالي للغـات بجامعـة  ٨/٣/٢٠١٨بتاريخ 

 دمشق بمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية.
  العربيـة لغـة األصـالة والحضـارة «إلقاء محاضرة عنوانها

بمناسبة  ١٣/٣/٢٠١٨في كلية التربية بتاريخ » والجمال

 االحتفال بيوم اللغة العربية.
  إجراء مقابلة إذاعيـة مـع إذاعـة دمشـق تحـّدث فيهـا عـن

ــي مجــال إجــراء بحــوثهم  ــاحثين الشــباب ف نصــائح للب

 العلمية.
  إلقاء محاضرة عامة في مجمع الفـتح اإلسـالمي عنوانهـا

ـــداد « ـــين االمت ـــة ب ـــة العربي ـــاريخ » واالنحســـاراللغ بت

 بمناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية. ١٧/٣/٢٠١٨
  إلقاء محاضرة في مجمع اللغـة العربيـة بالقـاهرة عنوانهـا

بتـاريخ » التخطيط اللغوي ودوره في حماية اللغة العربية«

٣/٤/٢٠١٨. 
  المشــاركة فــي أعمــال المــؤتمر الســنوي لمجمــع اللغــة

المغلقـة والعلنيـة  العربية فـي القـاهرة وحضـور جلسـاته

 .١٢/٤/٢٠١٨و ٢الممتدة بين  مدةخالل ال
  تقويم بحث عن الكفاية اللغويـة لمصـلحة مجلـة جامعـة

 دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية.
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  تحكيم استبانات لبحوث في الماجسـتير والـدكتوراه فـي

 المعهد العالي للغات بجامعة دمشق.
 زيــة إلقــاء محاضــرة فــي مدرســة اإلعــداد الحزبــي المرك

اللغـة العربيـة بـين االمتـداد واالنحسـار بتـاريخ «عنوانها 

 .١٤/٧/٢٠١٨، وبتاريخ ٦/٥/٢٠١٨
  مناقشة رسالة دكتوراه في كلية التربية عـن منظومـة القـيم

الديمقراطية المتضـمنة فـي كتـب التربيـة اإلسـالمية فـي 

المرحلة الثانوية للطالبة باسمة عالء الدين جمعة بإشراف 

 .١٧/٥/٢٠١٨ر سام عمار بتاريخ األستاذ الدكتو
  مناقشة رسالة دكتوراه فـي كليـة التربيـة عـن أثـر برنـامج

مقترح قائم على نظرية النحو الوظيفي في تنميـة مهـارات 

الُمَعّد لتعليم -" معلم الصف"التواصل اللغوي لدى طلبة 

مــواد المعرفــة فــي الحلقــة األولــى مــن مرحلــة التعلــيم 

لطالبـة خديجـة مصـطفى في جامعة تشـرين لاألساسي_ 

رخاميــة بإشــراف األســتاذ الــدكتور محمــد خيــر الفــوال 

 .٢٩/٥/٢٠١٨بتاريخ 
  تحكيم استبانة عن تقويم برنامج اإلعـداد التربـوي لطلبـة

دبلوم التأهيل التربـوي المتخصصـين باللغـة العربيـة فـي 

رسالة دكتوراه للطالب فؤاد إسماعيل وبإشـراف األسـتاذ 
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 ال.الدكتور محمد خير الفو
  مناقشة رسالة دكتوراه في المعهد العـالي لتعلـيم اللغـات

تحليــل «وعنــوان الرســالة  ٢/٨/٢٠١٨بدمشــق بتــاريخ 

ــة  ــة العربي ــي اللغ ــتوى لمتعلم ــد المس ــارات تحدي اختب

للطالبة زينب جمـال حسـين » للناطقين بغيرها في سورية

ــاركة  ــة ومش ــزة رحم ــاعدة عزي ــتاذة المس بإشــراف األس

 الدكتور مهدي العش.
  إلقاء محاضرة عامـة عـن الكتابـة العلميـة باللغـة العربيـة

لطالب الدراسات العليا في كليـة التربيـة بجامعـة دمشـق 

ــاريخ  ــي ١٠/٧/٢٠١٨بت ــاء المحاضــرة نفســها ف ، وإلق

ـــاريخ  ـــوس بت ـــة طرط ـــة بجامع ـــي اآلداب والتربي كليت

١٦/٨/٢٠١٨. 
  تعديل الخطـة التـي وضـعها الـدكتور مهـدي العـش فـي

 راضية لماجستير اللسانيات التطبيقية.الجامعة االفت
  ــي بعــض الصــحف ــواردة ف ــة ال ــاء اللغوي رصــد األخط

 المحلية.
  إلقــاء محاضــرة فــي مدرســة اإلعــداد الحزبــي المركزيــة

تحــدث فيهــا عــن اللغــة العربيــة  ١٥/١/٢٠١٨بتــاريخ 

 ودورها في حياة الفرد واألمة ومستلزمات النهوض بها.
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 ـــد الوط ـــة األس ـــي مكتب ـــة ف ـــاء كلم ـــاريخ إلق ـــة بت ني

بمناسبة نيله الجائزة التقديرية للدولة فـي  ١٨/٩/٢٠١٨

 مجال البحوث والدراسات.
  ــن ــة االفتراضــية ع ــؤتمر الجامع ــي م ــاء محاضــرة ف إلق

 ١/٩/٢٠١٨المحتوى الرقمي المعارفي السوري بتاريخ 

 عن االستثمار في اللغة العربية.
  فق حالـة التـد«تحكيم استبانة في رسالة دكتوراه عنوانهـا

النفسي وعالقتها بمفهوم الذات لـدى عينـة مـن الشـباب 

للطالبة حنان ضاهر بإشراف األستاذة الدكتورة أمينة رزق 

 في كلية التربية بجامعة دمشق.
  تحكيم اختبارات في رسالة دكتـوراه فـي التربيـة عنوانهـا

ي آدي وشـاير وأثـره فـي تَ تصميم برنامج في ضوء طريقَ «

بية واإلبداع لـدى طلبـة المرحلـة تنمية مهارات اللغة العر

دراسة تجريبية في الصف الثاني الثـانوي األدبـي » الثانوية

للطالبة ابتسـام قوجحصـارلي بإشـراف األسـتاذ الـدكتور 

 عدنان الخالد في الجامعة األمريكية.
  ــة أعــدتها تحكــيم اســتبانة لتطــوير المؤسســات التعليمي

مـن  الدكتورة عائشة عهد حوري من جامعة حلب، وذلك

وجهة نظر المعلمين والمتعلمين والمديرين والمـوجهين 
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 التربويين.
  إجراء مقابلة تلفزية في القنـاة التربويـة الفضـائية تحـدث

فيها عن مناسـبة االحتفـال بـاليوم العـالمي للغـة العربيـة 

كـانون األول، وعـن خصـائص اللغـة العربيـة  ١٨بتاريخ 

 والمشكالت التي تعترض سيرورتها وانتشارها.
  لغتنـا العربيـة فـي «نشر مقالة في جريـدة الـوطن عنوانهـا

كـانون األول بمناسـبة  ١٨صـدرت فـي » يومها العـالمي

 االحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
  إجراء مقابلة إذاعيـة مـع إذاعـة دمشـق تحـدث فيهـا عـن

 مناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربية.
 ة التمكـين للغـة العربيـة تزويد الموقع اإللكترونـي للجنـ

بمقــاالت وأقــوال عــن اللغــة العربيــة بمناســبة االحتفــال 

 بيومها العالمي.
  تحكيم اسـتبانة فـي رسـالة دكتـوراه فـي المعهـد العـالي

دراسـة تحليليـة تقويميـة «للغات بجامعة دمشـق عنوانهـا 

الختبارات المستوى المتوسط في المعهد العالي للغـات 

ي الجار اهللا بإشـراف الـدكتور للطالب عل» بجامعة دمشق

 ياسر جاموس.
  تحكيم اسـتبانة فـي رسـالة دكتـوراه فـي المعهـد العـالي
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معـايير اختبـار النصـوص «للغات بجامعة دمشق عنوانها 

اإلعالمية في مناهج تعليم اللغة العربية للنـاطقين بلغـات 

أخــرى للطالبــة آالء عيســى بإشــراف األســتاذة الــدكتورة 

 ور عربي المصري.منيرة فاعور والدكت
  ألقـي فـي حفـل تـأبين » ويغيب نجـم«إنجاز مقال عنوانه

المرحوم األستاذ الدكتور أحمد مطلوب رئـيس المجمـع 

العلمي اللغوي في بغداد، وستقوم مجلـة الثقافـة العربيـة 

 في منظمة األلكسو بتونس بنشره.
  األداء اللغـوي مصـطلحاً وتطبيقـاً «إنجاز بحـث عنوانـه «

التعريـب الصـادرة عـن المركـز العربـي  لنشره في مجلـة

 للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.
  اتجاهـات معلمـي اللغـة العربيـة للنـاطقين «تقويم بحث

استراتيجية الفهم القرآني فـي  ستعمالبلغات أخرى نحو ا

بغية نشره فـي مجلـة اتحـاد » تدريس النصوص اإلعالمية

 .الجامعات العربية للعلوم التربوية والنفسية
  تقويم البرنامج التدريبي المقتـرح لمعلمـي اللغـة العربيـة

النــاطقين بغيرهــا، لطالبــة الــدكتوراه وداد ســفر بإشــراف 

 األستاذ الدكتور فرح المطلق.
  إلقاء محاضرة عامة في كلية اآلداب بجامعـة دمشـق عـن
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إسهامات األستاذ الدكتور شـكري فيصـل رحمـه اهللا فـي 

 خدمة العربية.
 ل شـهادة دكتـوراه فـي التربيـة عنوانهـا تحكيم مخطط لني

فاعلية التكامل بين استراتيجيتي تنـال القمـر والجيسـكو «

في التحصيل الدراسـي ومهـارات التفكيـر التـأملي لـدى 

» تالمذة الصف الرابع األساسي فـي مـادة لغتـي الجميلـة

للطالبة أريـج محمـد الحسـن بإشـراف األسـتاذ الـدكتور 

 محمد خير الفوال.
 

  دكتور مكي الحسنيمناشط ال
  وهـي »مجمـع دمشـق«مجلـة التدقيق اللغوي في مـواد ،

  .مجلة فصلية يصدرها مجمع اللغة العربية بدمشق

  والترجمـة  مركز التعريب«مجلة التدقيق اللغوي في مواد

التابع للمنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة  »والتأليف والنشر

  .والعلوم (األلكسو)

 وهـي »الثقافـة المعلوماتيـة«مجلـة  مواد التدقيق اللغوي في ،

 مجلة فصلية تصدرها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

 

  مناشط الدكتور موفق دعبول
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  مقابلة تلفزية في محطة نور الشـام مـدة سـاعة، عـن أيـام

 .اللغة العربية

  اللجنـة  :للغـة العربيـةلجنـة التمكـين حضور اجتماعات

ــ ــرعيتين ف ــين الف ــية واللجنت ــاف  يالرئيس ــي األوق وزارت

 والتعليم العالي

  

 

  مناشط األستاذ مروان البواب
 .المشاركة في مراجعة مواد الموسوعة العربية 

 .مراجعة مقاالت في مجلة الثقافة المعلوماتية 

  تقيـيم  -تأليف كتاب (دراسـة فـي تقيـيم الترجمـة اآلليـة

 المترجم اآللي "غوغل" نموذًجا).

 

  مناشط الدكتور مازن المبارك
 البديع بين ابن المعتز وقدامة بن جعفر(( إصدار كتاب((. 

  وكتــاب ((ترجمــة الشــيخ عبــد اهللا المنجــد)) شــيخ القــّراء

بالشام وقد تركـه ابنـه د. صـالح الـدين المنجـد مخطوًطـا 

 فراجعه وقّدم له.

 :محاضرات 
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في شباط محاضرة فـي مجمـع كفتـارو مـن جامعـة بـالد  - 

 .))خواطر تربوية((الشام، بعنوان 

ي آذار محاضرة في مجمع الشـيخ عبـد الغنـي النابلسـي ف - 

 .))القيم الدمشقية بين جيلين((بعنوان 

لغتنـــا ((فـــي آذار محاضـــرة فـــي دار اإلرشـــاد بعنـــوان  - 

 .))حضارتنا

ول محاضـرة فـي مجمـع الفـتح للطـالب، األفي تشرين  - 

 .))الدراسات اإلسالمية العربية((بعنوان 

تح للطالبـات ول محاضـرة فـي مجمـع الفـاألفي تشرين  - 

 بعنوان  (( الهدف العلمي من الدراسات اإلسالمية العربية)).

 

  مناشط الدكتور ممدوح خسارة
  المشاركة في ندوة اللغة األم فـي اتحـاد الكتـاب العـرب

 .٢١/٢/٢٠١٨بتاريخ 

  ــاريخ ــة البصــرة: البصــرة ت ــؤتمر جامع المشــاركة فــي م

 .٢٩/٣/٢٠١٨ -٢٨وحضارة بتاريخ 

 امعات عراقية:إلقاء محاضرات في ج 
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جامعة اإلمـام  -جامعة ديالي -جامعة بغداد -جامعة البصرة

ـــم ـــاريخ  -األعظ ـــر الصـــادق بت ـــة جعف  -٣٠ -٢٩جامع

٣١/٣/٢٠١٨.  

  المشاركة في حفل لتكريمـه مـع بعـض البـاحثين ـ وزارة

 .٨/٥/٢٠١٨بتاريخ  الثقافة

  التنمية اللغوية طريق إلـى ((حلقة تلفزية في قناة نور الشام

 .٢/٨/٢٠١٨بتاريخ  ))ةالمعاصر

  د اللغة العربية بـين التشـدُّ ((حلقة تلفزية في القناة التربوية

 .١٥/٨/٢٠١٨بتاريخ  ))والتيسير

  المشاركة فـي نـدوة الترجمـة التـي أقامتهـا وزارة الثقافـة

 .٣٠/٩/٢٠١٨بتاريخ 

  المشاركة في ندوة اليوم العالمي للغة العربية التي أقامتهـا

 .١٩/١٢/٢٠١٨خ وزارة الثقافة بتاري

  حلقة تلفزية في القناة الفضائية السورية عن مجمـع اللغـة

 .٢٤/١٢/٢٠١٨العربية بتاريخ 

 

  مناشط الدكتورة لبانة مشوح
  المهام العلمية واإلدارية:

  .رئيس مجلس أمناء جامعة المنارة 
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   الهيئة العليا للتميز واإلبداع. إدارةمجلس عضو 

  لدى األمانة السـورية  فيةة للشؤون العلمية والثقامستشار

 للتنمية.

  .عضو اللجنة العلمية لندوة اليوم العالمي للترجمة 

  البحوث والدراسات والندوات:

 » نقل المصـطلح القرآنـي إلـى الفرنسـية: بـين اإلشـكالية

ورقة بحثية قّدمت إلى المؤتمر الـدولي ،»اللسانية والثقافية

 -٢٢ط الثاني حول ترجمات معاني القـرآن الكـريم، مسـق

 . ٢٠١٨كانون الثاني  ٢٣
 »ورقة بحثية عرضـت فـي ، »العالقة بين المثقف والسلطة

ــاث  ــق لألبح ــز دمش ــلطة))، مرك ــف والس ــدوة المثق ((ن

 .٢٠١٨والدراسات (مواد)، شباط 
  الرقمـي فـي أثنـاء  المحتـوى الثقـافي«: عنوانهامحاضرة

ــاني لصــناعة ، »األزمــة: سياســات وتحــديات المــؤتمر الث

-١رقمي العربي: المحتوى المعارفي السوري المحتوى ال

 .٢٠١٨أيلول  ٢
  جامعـة  -التعريب في التعليم العـالي «: عنوانهامحاضرة

أيلـول  ٣٠ندوة اليوم العالمي للترجمة،  ،»دمشق نموذًجا

٢٠١٨. 
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 مجالت علمية  ةحمصلتحكيم عدد من البحوث العلمية ل

 .محكمة
 ية.الكتب الثقافية والمعرف عدد من فيتدقيق ال 
 مقترحـات المحتـوى العلمـي فـي تدقيق الوضع ومراجعة و

ــة  ــاول أنظم ــاريع تتن ــة، ومش ــررارت الجامعي ــن المق ــدد م لع

 .الجامعات الخاصة
 

 مناشط الدكتور ھاني رزق
   :ــه ــأليفي عنوان ــن ت ــا م ً ــع (دار الفكــر بدمشــق) كتاب تطب

 .»االنفجار األعظم، ونشوء الكون«

 

  مناشط الدكتور عبد الناصر عّساف
 األربعــاء الثقافيــة (ســوريّات صــنعن فــي نــدوة مشــاركة ال

 ٢٨/٣/٢٠١٨المجد) التي كانت يوم األربعاء الموافق لــ 

في مكتبة األسد الوطنيّة، بعنوان (ليلى الصـبّاغ: رحلـة فـي 

التاريخ تأليفاً وتحقيقاً وتدريساً)، بمحاضرة عنوانها (مـنهج 

 التحقيق عند الدكتورة ليلى الصبّاغ).
 المخطوطات المقّدمة للنشر إلى الهيئـة العامّـة  قراءة بعض

السوريّة للكتاب، والمديرية العامّة للتراث الشعبي في وزارة 
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 الثقافة، وتقويمها.
  ــة جامعــة دمشــق لــآلداب تحكــيم بعــض األبحــاث لمجلّ

والعلوم اإلنسانيّة، ومجلة (التراث العربّي) التي تصدر عـن 

 اتّحاد الكتّاب العرب في دمشق.
 شـر بعض الكتب المقّدمـة للنشـر إلـى بعـض دور الن قراءة

 ة علميّة. الخاّصة تدقيقاً لغوياً ومراجع
  ،المشاركة في بعض ما كان في قسم اللغـة العربيـة وآدابهـا

بجامعـة دمشـق، مـن مدارسـات لتسـجيل  في كلية اآلداب

بعض رسائل الماجستير والـدكتوراه فـي النحـو والصـرف 

 واللغة، أو لمناقشتها. 
 
  الدكتور وھب روميةاشط من
  األعمال الجامعية (جامعة دمشق): -١

إلقــاء محاضــرات علــى طــالب الدراســات العليــا فــي  - 

 مقرري علم الجمال، وعلم األسلوب.

 حضور االجتماعات الدورية للجنة التأليف والنشر. - 

 حضور االجتماعات الدورية للجنة الجوائز. - 

  على تحكيم اإلنتاج العلمي للمتقّدمين للحصول -٢

وهي جائزة عالمية  ،))جائزة مركز الكويت للتقّدم العلمي ((
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  قيمتها مئة وخمسة وأربعون ألف دوالر أمريكي.

تحكيم عدد كبير من األبحاث المقّدمـة لمجلّـة جامعـة  -٣

  دمشق لآلداب والعلوم االجتماعية.

تحكيم عدد كبير من األبحاث المقّدمة للنشر في مجلـة  -٤

  . ))التراث العربي((

ــة  -٥ ــر مجل ــة تحري ــة لهيئ ــات الدوري ــور االجتماع حض

  بصفتي عضًوا في هيئة التحرير. ))التراث العربي((

تمكــين اللغــة ((حضــور االجتماعــات الدوريــة للجنــة  -٦

  في وزارة التعليم العالي.  ))العربية

حضور االجتماعات الدورية التحاد الناشرين السوريين  -٧

  التعليم العالي فيه. بصفتي عضًوا ممثّالً لوزارة 

عضو لجنة الحكـم علـى رسـالتي دكتـوراه تقـّدم بهمـا  -٨

فـي جـامعتي  ))نمـّدرس متمـرِّ ((صاحباهما للتعيين بصـفة 

 دمشق والفرات.
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  مطبوعات اجملمع: خامسا
 :اآلتية الكتب ٢٠١٨أصدر المجمع خالل عام 

 حفل تأبين أ. شحادة الخوري. 
  ٤+٣+٢+١/(األجزاء ٩٠مجلة المجمع المجلد(. 
  الكلمات المفسرة في سيرة ابن هشام/تحقيق: ناهدة تقي

 .الدين
 .الدكتور حسني سبح/د. صادق فرعون 
 .الدكتور عبد الرزاق قدورة/د. أحمد الحصري 
 تحقيـــق: مـــأمون ٢٠مدينـــة دمشـــق المجلـــد  تـــاريخ/

 الصاغرجي.
 .معجم اإلبدال اللغوي/ د. ممدوح خسارة 
 العلمية باللغة العربية/د. مكي الحسني نحو إتقان الكتابة ،

 .٤ط
 .د. عبد اهللا واثق شهيد سيرته بقلمه 
 .معجم مصطلحات الرياضيات 
  ٢٠١٧التقرير السنوي لعام. 
 .حفل تأبين د. أنور الخطيب 
 .الدكتورة ليلى الصباغ/د. محمود الحسن 
 األرناؤوط/د. نزار أباظة. معروف 
 .تذكرة األبشيهي/تحقيق: سميح صالح 
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  : دار الكتب الظاهريةدساسا
 ) ٤٠٠بلغ عدد الكتب المسجلة في قيود المكتبـة الظاهريـة (

التـي تضـم  كتاب، منهـا مكتبـة األديـب أبـو الخيـر القـواس

 .) مئةً وعشرة كتٍب ١١٠(
  جــرى اســتقبال مكتبــة الشــاعر أنــور العطــار والبــدء بفرزهــا

 وفهرستها وتسجيلها ضمن قيود المكتبة.
 ولى من ترميم بيت القوتلي التابع للمكتبـة انتهت المرحلة األ

 الظاهرية وانتهت عملية التسلم األولي.
  ٌللعمل بالمرحلة الثانية من الترميم. أُعلنت مناقصة 

  

  : مكتبة اجملمعسابعا
 فـي قيـود مكتبـة وفُهرسـت جلت بلغ عدد الكتب التي ُسـ

 .معظمها هدايا كتابًا )١٥٠المجمع (
  الجريـدة الرسـمية لعـام عملت لجنة الشراء علـى تجليـد

 وأُودعت مكتبة الدوريات. ٢٠١٧
  بلغ عـدد المجـالت المسـجلة فـي قيـود مكتبـة المجمـع

 ) عناوين.٧) عدداً، تنضوي تحت (٣٣(
  ُف السيد أنور درويش بزيـارة معـرض الكتـاب وشـراء لِّ ك

 عدد من الكتب لمكتبة المجمع والظاهرية.
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  موازنة اجملمع :ثامنا

  ازنة الجاريةالمو -١

/ ١٥١٠٧جمـع اللغـة العربيـة للفـرع /موازنة بلغت م

وقـد ، /١٣٣٨٨٠، بآالف الليـرات السـورية، /٢٠١٨لعام 

/ ٤ونُقل مبلغ / ،عدة مناقالت بين البنود خالل العام جرت

ماليــين لوضــعه تحــت تصــرف مجمــع اللغــة العربيــة ودار 

ــة، يُضــاف إلــى اعتمــادات البنــد / /: ٢٢٠الكتــب الظاهري

قات الدعاية والضيافة والمؤتمرات. كّل ذلك للضـرورات نف

  وحاجة الصرف.

بــآالف الليــرات  فقــد بلغــت ٢٠١٨ عــامل نفقــاتالأمَّــا 

ــورية ــة /١١٣١٥٠/ الس ــين موّزع ــود ب ــةالبن ــب كاف : روات

 -محروقــات -صــيانة -قرطاســية -نفقــات -وتعويضــات 

بدل اشتراك بمؤسسات عربيـة ودوليـة  - ندوات ومؤتمرات

  %.٨٥...إلخ وبنسبة  ات خزينة عامةالتزام -

  الموازنة االستثمارية -٢
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 /امليونًـ١٢٠/ ٢٠١٩الموازنة االستثمارية لعام  بلغت

 مخصصـة لمشـروع ال غيـر، مليون ليرة سورية نمئةً وعشري

دار الكتب الظاهرية، وبالتحديـد تـدعيم  »تجديد واستبدال«

اهريـة المتاخمة للظ وهو من المحاضر ،وترميم بيت القوتلي

ــا ــر متمًم ــة. ويعتب ــرميم الظاهري وتمــت أعمــال  لمشــروع ت

المرحلــة األولــى مــن مشــروع التــدعيم األولــي واإلنشــائي 

/ بمنطقة الكّالسـة ١٠٠من العقار / ٢/٣واألثري للمحضر

  بدمشق القديمة (بيت القوتلي). 

ــن اآلن  ــرى ونح ــل األخ ــل بالمراح ــدد العم ــن بص م

  لة الثانية.من المرح Bالمشروع وال سيما الجزء 

وكل ذلك إلتمام العمل لبنـاء صـرٍح ثقـافي متميـز فـي 

  دمشق القديمة.

موزعـة  نة االستثمارية فهيزاأما المبالغ الُمرصدة بالمو

 -ات مكاتب أثاث ومعدّ  -وإنشاءات  بين البنود التالية: مبانٍ 

 نفقــات تأســيس، والقســم األكبــر مــن االعتمــاد مخّصــص

  للمباني واإلنشاءات.

فقات من الموازنة االستثمارية فقد بلغـت بـآالف أما الن

 ثالثمئـةو امليونًـ نةً وسـبعيست/ ٧٦٣٥١الليرات السورية /

موزعة بين البنود  ،سورية ال غير ليرة ألف نخمسيو اواحدً و

 .%٦٦السابقة أي بنسبة 
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  » أنباء جممعية «
 ]١[ 

 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق
 ) م٢٠١٨ − ه ١٤٣٩يف مطلع عام (

 األعضـاء –أ 
تاريخ دخول املجمع

١٩٧٦ الدكتور حممد هيثم اخلياط
  حاسنياملالدكتور حممد مروان 

»رئيس املجمع«  
١٩٧٩

  الدكتور حممود السيد
»نائب رئيس املجمع«  

٢٠٠١

  الدكتور حممد مكي احلسني
»أمني املجمع«  

٢٠٠١

٢٠٠٢ الدكتور موفق دعبول
٢٠٠٦ كالدكتور مازن املبار

٢٠٠٨ الدكتور ممدوح خسارة
٢٠٠٨ األستاذ مروان البواب

٢٠٠٨ عمر شابسيغلدكتور ا

تاريخ دخول املجمع
٢٠٠٨ الدكتور حممد حمفل

٢٠٠٨ الدكتور عيسى العاكوب
٢٠٠٨ حالدكتورة لبانة مشوّ 

٢٠٠٨ الدكتور عبد اإلله نبهان
٢٠١٠ الدكتور هاين رزق
٢٠١٠ الدكتور أمحد قدور

٢٠١٠ عيد الصفديحممد سالدكتور 
٢٠١٦ الدكتور وهب رومية
٢٠١٦ مالدكتور رفعت هزي

٢٠١٦ الدكتور عبد النارص عساف
٢٠١٦ الدكتور عبود الّرساج

٢٠١٦ الدكتور حممد طيب تيزيني
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األعضاء املراسلون يف البلدان العربية −ب
تاريخ دخول املجمع

 اململكة األردنية اهلاشمية
١٩٨٦ الدكتور عبد الكريم خليفة

١٩٨٦ الدكتور حممود السمرة
٢٠٠٢ بخيتالدكتور عدنان 

٢٠٠٢ الدكتور عيل حمافظة
٢٠١٦ الدكتور سمري الدرويب

 اجلمهورية التونسية
١٩٨٦ الدكتور رشاد محزاوي

١٩٩٣ األستاذ أبو القاسم حممد كرو
١٩٩٣ الدكتور إبراهيم شبوح
١٩٩٣ الدكتور إبراهيم بن مراد

٢٠٠٠  الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

٢٠٠٢ سّديالدكتور عبد السالم امل

تاريخ دخول املجمع
٢٠٠٢ الدكتور عبد اللطيف عبيد
 اجلمهورية اجلزائرية

١٩٧٢ الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
٢٠٠٢ الدكتور عبد امللك مرتاض
٢٠٠٢ الدكتور العريب ولد خليفة

٢٠٠٧ الدكتور صالح بلعيد
٢٠١٦ الدكتور عثامن السعدي
  اململكة العربية السعودية

٢٠٠٠ الضبيب الدكتور أمحد حممد
٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا صالح العثيمني

٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا الغذامي
٢٠٠٧  الدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيالن

 مجهورية السودان
  األستاذ عيل أمحد بابكر

»رئيس املجمع«
٢٠٠٧

_____________________________________________  

  تيب اهلجائي, واألسامء وفًقا للرتتيب الزمني.) ذكرت األقطار وفًقا للرت*(
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٢٠١٦  الدكتور وايف صالح الدين حاج ماجد
٢٠١٦ الدكتور حسن بشري صديق

  اجلمهورية العربية السورية
١٩٩٢ عمر الدقاقالدكتور 

٢٠٠٠ الدكتور أمحد دمهان
٢٠٠٠ موياحلالدكتور عدنان 

٢٠٠٠ الدكتور عدنان درويش
٢٠٠٠ د مرايايتالدكتور حمم

٢٠٠٢ الدكتور رضوان الداية
٢٠٠٢ الدكتور صالح كزارة

٢٠٠٢ الدكتور عبد الكريم رافق
٢٠٠٢ الدكتور عيل أبو زيد

٢٠٠٢ الدكتور عيل عقلة عرسان
٢٠٠٢ الدكتورة فاتن حمجازي

٢٠٠٢ الدكتور حممد حسان الطيان
٢٠٠٢ الدكتور حممود الربداوي

٢٠٠٢ علم الدكتور حييى مري
٢٠٠٧ الدكتور أمحد احلاج سعيد
٢٠٠٧ الدكتور عبد احلليم منصور

٢٠٠٧ الدكتور عامد الصابوين
٢٠١٦ الدكتورة أسيدة شهبندر

٢٠١٦ الدكتور عبد اجلبار الضحاك
٢٠١٦ الدكتور عدنان بركة
٢٠١٦ الدكتور عقيل املرعي
٢٠١٦ الدكتور فايز الداية

٢٠١٦ ناحلفياالدكتور فيصل 
٢٠١٦ الدكتور قاسم سارة

٢٠١٦ الدكتور حممد عبدو فلفل
٢٠١٦ األستاذ حممد عدنان سامل

٢٠١٦ الدكتورة منى إلياس
٢٠١٦ الدكتور ميخائيل معطي

  اجلمهورية العراقية
٢٠٠٠ الدكتور ناجح الراوي

٢٠٠٢ الدكتور حممود حياوي محاش
٢٠٠٢ الدكتور بشار عواد معروف

٢٠٠٧ ور داخل حسن جريوالدكت
٢٠٠٧ الدكتور عيل القاسمي
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٢٠٠٧  الدكتور صالح مهدي الفرطويس
٢٠١٦  الدكتور مسارع الراوي
  فلسطني

٢٠٠٧ الدكتور أمحد حسن حامد
  الكويت
١٩٩٣ الدكتور عبد اهللا غنيم
٢٠٠٠ الدكتور عيل الشمالن

٢٠٠٠ الدكتور سليامن العسكري
٢٠٠٠ طيالدكتور سليامن الش

٢٠٠٢ األستاذ عبد العزيز البابطني
  اجلمهورية اللبنانية
١٩٧٢ الدكتور فريد سامي احلداد

٢٠٠٠الدكتور عز الدين البدوي النجار
٢٠٠٢ الدكتور جورج عبد املسيح

  الليبية العربية اجلامهريية
١٩٩٣ الدكتور حممد أمحد الرشيف
  مجهورية مرص العربية

١٩٨٦ ي الراشدالدكتور رشد

١٩٨٦ األستاذ وديع فلسطني
١٩٩٣ الدكتور حممود عيل مكي
١٩٩٣ األستاذ مصطفى حجازي

١٩٩٣ األستاذ حممود فهمي حجازي
٢٠٠٠ الدكتور جابر عصفور
٢٠٠٢ الدكتور حسني نصار

٢٠٠٠ الدكتور عبد احلافظ حلمي
٢٠٠٢ الدكتورة وفاء كامل فايد

٢٠٠٧ الدكتور نبيل عيل
٢٠١٦ الدكتور صالح فضل

  اململكة املغربية
١٩٨٦ الدكتور حممد بن رشيفة
١٩٩٣ الدكتور عباس اجلراري

٢٠٠٠ الدكتور عبد اللطيف بربيش
٢٠٠٢ األستاذ عبد القادر زمامة

٢٠٠٢ الدكتور الشاهد البوشيخي
  اجلمهورية العربية اليمنية

٢٠٠٠ الدكتور عبد العزيز مقالح
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 ألعضاء املراسلون يف البلدان األخرىا −ج
تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان
 ١٩٩٣ الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف

  إسبانية
 ١٩٩٢ الدكتور خيسوس ريو ساليدو

  أملانية
 ١٩٩٢ الدكتور رودلف زهلايم

 ٢٠٠٢ الدكتور فولف ديرتيش فيرش
  إيران

 ١٩٨٦ الدكتور فريوز حريرجي
 ١٩٨٦ باقر حجتي الدكتور حممد

 ١٩٨٦ الدكتور مهدي حمقق
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد عيل آذر شب

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد عيل التسخريي
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد مهدي اآلصفي

  باكستان
 ١٩٩٣ الدكتور أمحد خان

  البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٢ الدكتور أسعد دراكوفيتش

تاريخ دخول املجمع
 ٢٠٠٢ الدكتور فتحي مهدي
 ٢٠٠٢ وطالدكتور حممد أرناؤ
  تركية

الـــدكتور إحســـان أكمـــل الـــدين
 ١٩٨٦ وغلوأ

  رومانية
 ٢٠٠٢ الدكتور نقوال دويرشيان

  الصني
 ١٩٨٥ األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
 ٢٠٠٧ الدكتورة أمل قوه شوه هوه

  فرنسة
 ١٩٨٦ ندره ميكيلأاألستاذ 

 ١٩٩٣ األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣ األستاذ جورج بوهاس

 ١٩٩٣ جريار تروبواألستاذ 
  اهلنـد

 ٢٠٠٢  الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي
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]٢[ 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 رؤساء املجمع الراحلون −أ
 

 مدة تولِّيه رئاسة املجمع رئيس املجمع

 )١٩٥٣ − ١٩١٩( األستاذ حممد كرد عيل
 )١٩٥٩ − ١٩٥٣( األستاذ خليل مردم بك

 )١٩٦٨ − ١٩٦٠( طفى الشهايباألمري مص
 )١٩٨٦ − ١٩٦٨( الدكتور حسني سبح
 )٢٠٠٨ −١٩٩٣( الدكتور شاكر الفحام
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون
 األعضاء الراحلون −ب

 

 الوفاة 
 ١٩٢٠ الشيخ طاهر السمعوين اجلزائري

 ١٩٢٦ األستاذ إلياس قديس
 ١٩٢٨ األستاذ سليم البخاري

 ١٩٢٩ األستاذ مسعود الكواكبي
 ١٩٣١ األستاذ أنيس سلوم
 ١٩٣٣ وريحاألستاذ سليم عن

 ١٩٣٣ األستاذ مرتي قندلفت
 ١٩٣٥ الشيخ سعيد الكرمي
 ١٩٣٦ الشيخ أمني سويد

 ١٩٣٦ األستاذ عبد اهللا رعد
 ١٩٤١ الشيخ عبد الرمحن سالم
 ١٩٤٣ األستاذ رشيد بقدونس

 ١٩٤٥ ياألستاذ أديب التق

 الوفاة 
 ١٩٤٥ الشيخ عبد القادر املبارك

 ١٩٤٨ األستاذ معروف األرناؤوط
 ١٩٥١ الدكتور مجيل اخلاين
 ١٩٥٢ األستاذ حمسن األمني
  األستاذ حممد كرد عيل

»رئيس املجمع«
١٩٥٣ 

 ١٩٥٥ األستاذ سليم اجلندي
 ١٩٥٥ األستاذ حممد البزم

  الشيخ عبد القادر املغريب 
»نائب رئيس املجمع«

١٩٥٦ 

 ١٩٥٦ األستاذ عيسى إسكندر املعلوف
  األستاذ خليل مردم بك 

»رئيس املجمع«
١٩٥٩ 
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 الوفاة 
 ١٩٦١ الدكتور مرشد خاطر
 ١٩٦٢ األستاذ فارس اخلوري

  األستاذ عز الدين التنوخي
»نائب رئيس املجمع«

١٩٦٦ 

  األستاذ األمري مصطفى الشهايب
»رئيس املجمع«

١٩٦٨ 

  األمري جعفر احلسنـي 
»مني املجمعأ«

١٩٧٠ 

 ١٩٧١ الدكتور سامي الدهان
 ١٩٧٢ الدكتور حممد صالح الدين الكواكبي

 ١٩٧٥ األستاذ عارف النكدي
 ١٩٧٦ البيطار ةاألستاذ حممد هبج

 ١٩٧٦ الدكتور مجيل صليبا
 ١٩٧٩ الدكتور أسعد احلكيم
 ١٩٨٠ األستاذ شفيق جربي

 الوفاة 
 ١٩٨٠ الدكتور ميشيل اخلوري

 ١٩٨١ املباركاألستاذ حممد 
 ١٩٨٢ الدكتور حكمة هاشم

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الكريم زهور عدي
  الدكتور شكري فيصل

»أمني املجمع«
١٩٨٥ 

 ١٩٨٦ الدكتور حممد كامل عياد
  الدكتور حسني سبح

»رئيس املجمع«
١٩٨٦ 

 ١٩٨٨ األستاذ عبد اهلادي هاشم
 ١٩٩٢ األستاذ أمحد راتب النفاخ

 ١٩٩٢ ه السامناألستاذ املهندس وجي
  الدكتور عدنان اخلطيب

»أمني املجمع«
١٩٩٥ 

 ١٩٩٩ الدكتور مسعود بوبو



    

  - ٦٢ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٠ الدكتور حممد بديع الكسم
 ٢٠٠١ الدكتور أجمد الطرابليس

 ٢٠٠٢ الدكتور خمتار هاشم
 ٢٠٠٢ الدكتور عبد الوهاب حومد

 ٢٠٠٢ الدكتور عادل العوا
 ٢٠٠٥ األستاذ حممد عاصم بيطار

 ٢٠٠٦ ر عبد احلليم سويدانالدكتو
 ٢٠٠٧ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

  الدكتور شاكر الفّحام
»رئيس املجمع«

٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ الدكتور عبد الكريم اليايف
 ٢٠١٠ األستاذ جورج صدقني

 الوفاة 
 ٢٠١١ الدكتور حممد زهري البابا

  الدكتور عبد الكريم األشرت
»عضو رشف«

٢٠١١  
 

صإحسان النحممد الدكتور   ٢٠١٢ 
 ٢٠١٢ الدكتور حممد عزيز شكري

 ٢٠١٣ الدكتورة ليىل الصباغ
 ٢٠١٣ األستاذ سليامن العيسى

 ٢٠١٥ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد
 ٢٠١٦ األستاذ شحادة اخلوري
 ٢٠١٨ الدكتور أنور اخلطيب

  

 

    



    

  - ٦٣ -

 األعضاء املراسلون الراحلون من األقطار العربية −ج
 الوفاة 

  كة األردنية اهلاشميةاململ
 ١٩٧٠ األستاذ حممد الرشيقي
  الدكتور حممود إبراهيم

 الدكتور سامي خلف محارنة
١٩٩٩  
٢٠١٠ 

 ٢٠١٥ الدكتور نارص الدين األسد
 ٢٠١٧ الدكتور نشأت محارنة 

  اجلمهورية التونسية
 ١٩٦٨ األستاذ حسن حسني عبد الوهاب

 ١٩٧٠ األستاذ حممد الفاضل بن عاشور
 ١٩٧٣ ألستاذ حممد الطاهر بن عاشورا

 ١٩٧٦ األستاذ عثامن الكعاك
 ١٩٩٥ الدكتور سعد غراب
 ١٩٩٩ الدكتور سليم عّامر

 ٢٠٠٧ سوييس الالدكتور حممد 

 الوفاة 
  الدكتور صالح اجلابري

  األستاذ حممد املزايل
 الدكتور حممد احلبيب بلخوجة

٢٠٠٩  
٢٠١٠  
٢٠١٢ 

  اجلمهورية اجلزائرية
 ١٩٢٩ ن أيب شنبالشيخ حممد ب

 ١٩٦٥ األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي

 ١٩٧٩ حممد العيد حممد عيل خليفة

 ١٩٩٢ األستاذ مولود قاسم
 ١٩٩٨ األستاذ صالح اخلريف

 ٢٠١٣ الدكتور أبو القاسم سعداهللا

 ٢٠١٧ الدكتور عبد الرمحن احلاج صالح

  اململكة العربية السعودية

 ١٩٧٦ األستاذ خري الدين الزركيل

 ١٩٩٣ األستاذ عبد العزيز الرفاعي



    

  - ٦٤ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٠ األستاذ محد اجلارس

  األستاذ حسن عبد اهللا القريش
 األستاذ عبد اهللا بن مخيس

٢٠٠٤  
٢٠١١ 

 ٢٠١٣ األستاذ عوض القوزي

  مجهورية السودان
 ١٩٧٠ الشيخ حممد نور احلسن

 ٢٠٠٣ الدكتور حميي الدين صابر
 ٢٠٠٣ الدكتور عبد اهللا الطيب

 ٢٠٠٥ األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 ٢٠٠٦ األستاذ رس اخلتم اخلليفة

  اجلمهورية العربية السورية
 ١٩٢٥ الدكتور صالح قنباز

 ١٩٢٨ األب جرجس شلحت
 ١٩٣٠ األستاذ جرب ضومط
 ١٩٣٣ األب جرجس منش
 ١٩٣٣ األستاذ مجيل العظم

 الوفاة 
 ١٩٣٣ الشيخ كامل الغزي

 ١٩٣٥ األستاذ جربائيل رباط
 ١٩٣٨ األستاذ ميخائيل الصقال
 ١٩٤١ األستاذ قسطاكي احلميص

 ١٩٤٢ امن األمحديالشيخ سل
 ١٩٤٣ الشيخ بدر الدين النعساين
 ١٩٤٨ األستاذ ادوارد مرقص
 ١٩٥١ األستاذ راغب الطباخ

 ١٩٥١ الشيخ عبد احلميد اجلابري
 ١٩٥١ الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦ الشيخ عبد احلميد الكيايل
 ١٩٥٦ الشيخ حممد سعيد العريف

 ١٩٥٧ البطريرك مار اغناطيوس افرام
 ١٩٥٨ املطران ميخائيل بخاش

 ١٩٦٧ األستاذ نظري زيتون
 ١٩٦٩ الدكتور عبد الرمحن الكيايل
 ١٩٨١  األستاذ حممد سليامن األمحد



    

  - ٦٥ -

 الوفاة 
»بدوي اجلبل«
 ١٩٩٠ األستاذ عمر أبو ريشة
 ١٩٩٧ الدكتور شاكر مصطفى

 ٢٠٠٠ ور قسطنطني زريقالدكت
 ٢٠٠٠ الدكتور خالد املاغوط

 ٢٠٠٦ األستاذ عبد املعني امللوحي
  الدكتور عبد السالم الرتمانيني
 الدكتور عبد السالم العجييل

٢٠٠٦  
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٨ الدكتور عبد اهللا عبد الدايم
 ٢٠١٠ الدكتور صالح الدين املنجد

 ٢٠١١ الدكتور عدنان تكريتي
 ٢٠١١ عكاشاألستاذ مدحة 

ــا ــاطيوس زك ــار أغن ــرك م البطري
 األول عيواص

٢٠١٤ 

 ٢٠١٤ الدكتور برهان العابد
 ٢٠١٦ الدكتور عمر موسى باشا
 ٢٠١٦ األستاذ حممود فاخوري

 الوفاة 
 ٢٠١٧ الدكتور صادق فرعون

  اجلمهورية العراقية
 ١٩٢٤ األستاذ حممود شكري اآللويس

 ١٩٣٦ األستاذ مجيل صدقي الزهاوي
 ١٩٤٥ معروف الرصايفاألستاذ 

 ١٩٤٦ األستاذ طه الراوي
 ١٩٤٧ األب انستاس ماري الكرميل
 ١٩٦٠ الدكتور داود اجللبي املوصيل

 ١٩٦١ األستاذ طه اهلاشمي
 ١٩٦٥ األستاذ حممد رضا الشبيبي
 ١٩٦٩ األستاذ ساطع احلرصي
 ١٩٦٩ األستاذ منري القايض

 ١٩٦٩ الدكتور مصطفى جواد
 ١٩٧١ لعزاوياألستاذ عباس ا

 ١٩٧٢ األستاذ كاظم الدجييل
 ١٩٧٣ األستاذ كامل إبراهيم

 ١٩٧٧ الدكتور ناجي معروف



    

  - ٦٦ -

 الوفاة 
 ١٩٨٠ البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث

 ١٩٨٣ عبد الرزاق حميي الدينالدكتور 
 ١٩٨٣ الدكتور إبراهيم شوكة
 ١٩٨٣ الدكتور فاضل الطائي
 ١٩٨٤ الدكتور سليم النعيمي

 ١٩٨٤ باقراألستاذ طه 
 ١٩٨٤ الدكتور صالح مهدي حنتوش
 ١٩٨٥ األستاذ أمحد حامد الرصاف

 ١٩٨٨ الدكتور أمحد عبد الستار اجلواري
 ١٩٩٠ الدكتور مجيل سعيد

 ١٩٩٢ األستاذ كوركيس عواد
 ١٩٩٦ الشيخ حممد هبجة األثري

 ١٩٩٨ األستاذ حممود شيت خطاب
 ١٩٩٨ الدكتور فيصل دبدوب

 ٢٠٠١ يم السامرائيالدكتور إبراه
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد تقي احلكيم
 ٢٠٠٣ الدكتور صالح أمحد العيل

 الوفاة 
 ٢٠٠٥ الدكتور عبد العزيز البسام

 ٢٠٠٥ الدكتور مجيل املالئكة
 ٢٠٠٦ كتور عبد اللطيف البدريالد

 ٢٠٠٩ الدكتور حسني عيل حمفوظ
  كتور عبد العزيز الدوريالد

  الدكتور حممود اجللييل

٢٠١٠  
٢٠١١ 

 ٢٠١١ أ. هالل ناجي
 ٢٠١٣ الدكتور يوسف عز الدين

 ٢٠١٨ الدكتور أمحد مطلوب
  فلسطني
 ١٩٢١ األستاذ نخلة زريق

 ١٩٤١ الشيخ خليل اخلالدي
 ١٩٤٧ األستاذ عبد اهللا خملص

 ١٩٤٨ األستاذ حممد إسعاف النشاشيبي
 ١٩٥٣ األستاذ خليل السكاكيني

 ١٩٥٧ األستاذ عادل زعيرت
 ١٩٦٣ أوغسطني مرمرجي الدومنيكياألب 



    

  - ٦٧ -

 الوفاة 
 ١٩٧١ األستاذ قدري حافظ طوقان

 ١٩٩٦ األستاذ أكرم زعيرت
 ٢٠٠٣ الدكتور إحسان عباس

 ٢٠٠٣ األستاذ أمحد صدقي الدجاين
 ٢٠٠٣ الدكتور إدوارد سعيد

 ٢٠١٥ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
  الكويت

 ٢٠١٣ الدكتور خالد عبدالكريم مجعة
  بنانيةاجلمهورية الل
 ١٩٢٥ األستاذ حسن بيهم
 ١٩٢٧ األب لويس شيخو

 ١٩٢٧ األستاذ عباس األزهري
 ١٩٢٩ األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

 ١٩٣٠ الشيخ عبد اهللا البستاين
 ١٩٤٠ األستاذ أمني الرحياين
 ١٩٤١ األستاذ جرجي يني

 ١٩٤٥ الشيخ مصطفى الغالييني

 الوفاة 
 ١٩٤٦ األستاذ عمر الفاخوري

 ١٩٤٨ ذ بولس اخلويلاألستا
 ١٩٥١ الشيخ إبراهيم املنذر

 ١٩٥٣ »العاميل«الشيخ أمحد رضا 
 ١٩٥٦ األستاذ فيليب طرزي
 ١٩٥٧ الشيخ فؤاد اخلطيب
 ١٩٥٨ الدكتور نقوال فياض
 ١٩٦٠ األستاذ سليامن ظاهر
 ١٩٦٢ األستاذ مارون عبود

  بشارة اخلوري  األستاذ
»األخطل الصغري«

١٩٦٨ 

 ١٩٧٦ مني نخلةاألستاذ أ
 ١٩٧٧ األستاذ أنيس مقديس

 ١٩٧٨ األستاذ حممد مجيل بيهم
 ١٩٨٦ الدكتور صبحي املحمصاين

 ١٩٨٧ الدكتور عمر فّروخ
 ١٩٩٦ األستاذ عبد اهللا العالييل



    

  - ٦٨ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٦ الدكتور نقوال زيادة

 ٢٠٠٩ الدكتور حممد يوسف نجم
 اجلامهريية العربية الليبية
 الشعبية االشرتاكية

 

 ١٩٨٥ األستاذ عيل الفقيه حسن
 ٢٠١١ الدكتور عيل فهمي خشيم

  مجهورية مرص العربية
 ١٩٢٤ األستاذ مصطفى لطفي املنفلوطي

 ١٩٢٥ األستاذ رفيق العظم
 ١٩٢٧ األستاذ يعقوب رصوف

 ١٩٣٠ األستاذ أمحد تيمور
 ١٩٣٢ األستاذ أمحد كامل

 ١٩٣٢ األستاذ حافظ إبراهيم
 ١٩٣٢ ياألستاذ أمحد شوق

 ١٩٣٣ األستاذ داود بركات
 ١٩٣٤ األستاذ أمحد زكي باشا

 ١٩٣٥ األستاذ حممد رشيد رضا

 الوفاة 
 ١٩٣٥ األستاذ أسعد خليل داغر

 ١٩٣٧ األستاذ مصطفى صادق الرافعي
 ١٩٣٨ األستاذ أمحد اإلسكندري

 ١٩٤٣ الدكتور أمني املعلوف
 ١٩٤٣ الشيخ عبد العزيز البرشي

 ١٩٤٤ األمري عمر طوسون
 ١٩٤٦ الدكتور أمحد عيسى

 ١٩٤٧ الشيخ مصطفى عبد الرازق
 ١٩٤٨ األستاذ أنطون اجلميل
 ١٩٤٩ األستاذ خليل مطران

 ١٩٤٩ األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
 ١٩٥٣ األستاذ حممد لطفي مجعة

 ١٩٥٤ الدكتور أمحد أمني
 ١٩٥٦ األستاذ عبد احلميد العبادي
 ١٩٥٨ الشيخ حممد اخلرض حسني
 ١٩٥٩ الدكتور عبد الوهاب عزام

 ١٩٥٩ الدكتور منصور فهمي



    

  - ٦٩ -

 الوفاة 
 ١٩٦٣ األستاذ أمحد لطفي السيد

 ١٩٦٤ األستاذ عباس حممود العقاد
 ١٩٦٤ األستاذ خليل ثابت
 ١٩٦٦ األمري يوسف كامل

 ١٩٦٨ األستاذ أمحد حسن الزيات
 ١٩٧٣ الدكتور طه حسني
 ١٩٧٥ الدكتور أمحد زكي

 ١٩٨٤ سن كامل الصرييفاألستاذ ح
 ١٩٨٥ األستاذ حممد عبد الغني حسن

 ١٩٩٧ األستاذ حممود حممد شاكر
 ٢٠٠٢ األستاذ إبراهيم الرتزي
 ٢٠٠٣ الدكتور عبد القادر القط
 ٢٠٠٣ الدكتور أمحد خمتار عمر
 ٢٠٠٦ الدكتور شوقي ضيف

 ٢٠٠٧ الدكتور عز الدين إسامعيل

 ٢٠٠٩ الدكتور أمني عيل السيد
 ٢٠١١ الدكتور حممود حافظ

 الوفاة 
 ٢٠١٥ الدكتور كامل برش

 ٢٠١٥ الدكتور حممود فوزي املناوي
 ٢٠١٦ األستاذ فاروق شوشة

  اململكة املغربية
 ١٩٥٦ األستاذ حممد احلجوي

 ١٩٦٢ األستاذ عبد احلي الكتاين
 ١٩٧٣ األستاذ عالل الفايس
 ١٩٨٩ األستاذ عبد اهللا كنُّون
 ١٩٩١ األستاذ حممد الفايس

 ١٩٩٤ األستاذ حممد املكي النارصي
 ٢٠٠١ األستاذ عبد الرمحن الفايس

 ٢٠٠٨ األستاذ عبد الوهاب بن منصور

 ٢٠٠٨ األستاذ األخرض الغزال
 ٢٠١٥ الدكتور عبداهلادي التازي

  اجلمهورية العربية اليمنية
 ٢٠٠٨ القايض إسامعيل بن عيل األكوع

  



    

  - ٧٠ -

 حلون من البلدان األخرىاألعضاء املراسلون الرا −د
 تاريخ الوفاة 

  »سابًقا«االحتاد السوفييتي
»أغناطيوس«األستاذ كراتشكوفسكي   ١٩٥١ 

»ايفكني ادواردوفيتش«األستاذ برتل   
   الدكتور غريغوري رشباتوف

١٩٥٧  
٢٠٠٦ 

  إسبانية
 ١٩٤٤ »ميكل«األستاذ آسني بالسيوس 

 ١٩٩٥ األستاذ اميليو غارسيا غومز
  نيةأملا
 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

 ١٩٤٧ الشيخ أبو عبد اهللا الزنجاين
 ١٩٥٥ األستاذ عباس إقبال

 ١٩٨١ الدكتور عيل أصغر حكمة
 ١٩٩٥ الدكتور حممد جواد مشكور

 ٢٠٠٧ الدكتور هادي معرفت
  إيطالية

 ١٩٢٥ »اوجينيو«األستاذ غريفيني 
 ١٩٢٦ »ليون«األستاذ كايتاين 

 ١٩٣٥ »اغنازيو«األستاذ غويدي 
 ١٩٣٨ »كارلو«األستاذ نّلينو 

 ١٩٩٦ »فرنسيسكو«األستاذ غربييّيل 



    

    - ٧١ -

 
  باكستان

 ١٩٧٧ األستاذ حممد يوسف البنوري
 ١٩٧٨ األستاذ عبد العزيز امليمني الراجكويت
 ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي
 ٢٠١٠ األستاذ حممود أمحد غازي الفاروقي

  الربازيل
 ١٩٥٤ الدكتور 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«ألستاذ غليوم ا

 ١٩٦٩ »أ.ج.«األستاذ اربري 
 ١٩٧١ »هاملتون أ.ر.«األستاذ جيب 

  بولونية
 ١٩٤٨ »كوفالسكي«األستاذ 

  تركية
 .... األستاذ أمحد اتش
 ١٩٣٢ األستاذ زكي مغامز
 ٢٠١٨ الدكتور فؤاد سزكني

  تشكوسلوفاكية
 ١٩٤٤ »ألوا«األستاذ موزل 

  الدانمرك
 ١٩٣٢ »فرانز«ألستاذ بوهل ا

 ١٩٣٨ »حييى«األستاذ اسرتوب 
 ١٩٧٤ »جون«األستاذ بدرسن 

  السويد
 ١٩٥٣ »ك.ف.«األستاذ سيرتستني 

 ١٩٨٦ األستاذ ديدرينغ سفن
  سويرسة

 ١٩٢٧ »إدوارد«األستاذ مونتة 
 ١٩٤٩ ».ح.ح«األستاذ هيس 



    

    - ٧٢ -

  فرنسة
 ١٩٢٤ »رينه«األستاذ باسيه 
 ١٩٢٦ جواألستاذ ماالن

 ١٩٢٧ »كليامن«األستاذ هوار 
 ١٩٢٨ »أرثور«األستاذ غي 

 ١٩٢٩ »بلري«األستاذ ميشو 
 ١٩٤٢ »لوسيان«األستاذ بوفا 

 ١٩٥٣ »جربيل«األستاذ فران 
 ١٩٥٦ »وليم«األستاذ مارسيه 
 ١٩٥٨ »رينه«األستاذ دوسو 

 ١٩٦٢ »لويس«األستاذ ماسينيون 
 ١٩٧٠ »هنري«األستاذ ماسيه 

 ١٩٧٣ »رجييس«دكتور بالشري ال
  »جورج«األستاذ كوالن 

 ١٩٨٣ »هنري«األستاذ الوست 
 ١٩٩٧  األستاذ نيكيتا إيلييسف

  

 فنلندة
 .... »يوحنا اهتنن«األستاذ كرسيكو 

  املجر

 ١٩٢١ »أغناطيوس«األستاذ غولدزهير 

 .... »إدوارد«األستاذ ماهلر 

 ١٩٧٩ األستاذ عبد الكريم جرمانوس

  لنروجا

 .... األستاذ موبرج

  النمسا

 .... »كارل«الدكتور اشتولز 

 ١٩٢٩ »رودلف«األستاذ جري 

 ١٩٦١ »هانز«الدكتور موجيك 

  اهلند

 ١٩٢٧ احلكيم حممد أمجل خان

 ١٩٨١ األستاذ آصف عيل أصغر فييض

 ١٩٩٩ أبو احلسن عيل احلسني الندوي أ. 



    

    - ٧٣ -

 ٢٠٠٥ الدكتور عبد احلليم الندوي
 ٢٠١٠ لدكتور خمتار الدين أمحدا

  هوالندة
 ١٩٣٦ »سنوك«األستاذ هورغرونج 

  األستاذ هوتسام
»مارتينوس تيودوروس«

١٩٤٣ 

 ١٩٤٧ »ك. فان«األستاذ اراندونك 

 ١٩٧٠ »يوسف«األستاذ شخت 
  الواليات املتحدة األمريكية

 ١٩٤٣ »ب«الدكتور مكدونالد 

 ١٩٤٨ »ارنست«األستاذ هرزفلد 

 ١٩٥٦ »جورج«ستاذ سارطون األ

 ١٩٧١ »بيارد«الدكتور ضودج 

   




