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 التقرير السنوي عن أعمال امع
  م٢٠٢٠يف دورة عام  

 ه: أمين المجمعأعدّ 
 ي الحسنيالدكتور مكّ 

 .بسمة رحيمآبمساعدة 

فيما يلي عرض ألهم ما قام به مجلـس المجمـع ومكتبـه 
 ودوائره من أعمال. ولجانه

 
أعمال جملس ا :

ً
 معأوال

 

عشرة جلسةً، بحث  اثنتيم   ٢٠٢٠عقد مجلس المجمع في عام 
من  فيها شؤون المجمع، وأعمال لجانه، وانتهى إلى جملةٍ 

 ها ما يأتي:األعمال والقرارات ؛ أهمّ 
 أوالً: القرارات اإلدارية:

على اقتراح الدكتور محمود السيد فَْرز  وافق المجلس األول:
سنوي قسمين: قرارات إدارية قرارات المجلس في التقرير ال

 وقرارات علمية.
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-الثاني: وافق المجلس على تكليف الدكتور عبّود السّراج  
 ٢٠٠٨لعام  )٥٠بالنظر في المرسومين ( -بصفته خبيراً قانونياً 

، وبيان الرأي القانوني في العالقة بينهما وفي ٢٠١٩لعام  )٢٧(و
ى ذلك من حقوق حقيقة ارتباط المجمع بالوزير، وماذا يترتب عل

 وواجبات، بناءً على اقتراح الدكتور مازن المبارك.
الثالث: أّكد المجلس أن المطالعة التي تفّضل بها الدكتور عبود 

بين المجمع وبين  السّراج تعّد كافية لتوضيح العالقة الحقيقية
وزير التعليم العالي ممثالً للمجمع في مجلس الوزراء، وقّرر 

 ى السيد وزير التعليم العالي.إرسال نسخة منها إل
الرابع: وافق المجلس على اقتراح الدكتور دعبول متابعة موضوع 

 الحصول على موازنة استثمارية جيدة مع وزير التعليم العالي.
) ٦٦٢١الخامس: نظر المجلس في مشروع تعديل القرار (

م والذي أعّده األستاذ مروان ١٠/١٢/٢٠٠٩الصادر في 
عّدله مكتب المجمع في جلسة البّواب وناقشه و

 م.٢٦/٨/٢٠٢٠
السادس: طرح الدكتور محمود السيد على السادة أعضاء 

بعناصر جديدة من  لجنة النشاط الثقافيالمجلس ضرورة رفْد 
تمثل واجهة المجمع، فأبدى الدكتور موفق  ألنهاأعضاء المجمع 
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دعبول استعداده لالنضمام إلى اللجنة، ووافق المجلس على 
 ذلك.

إرسال كتاب اعتراض على كتاب وزارة  السابع: قّرر المجلس
التعليم العالي يطالب فيه بالموافقة على دفع رسم االشتراك 
السنوي لمجمع دمشق في اتحاد المجامع، ويؤكد أن رّد وزارة 

بطلب إعفاء المجمع من دفع الرسم سوف يسيء العالي التعليم 
 رية أمام الدول العربية.إلى سمعة المجمع أوالً، وسمعة بلدنا سو

الثامن: قرر المجلس فَتْح باب الترشيح النتخاب رئيس المجمع 
م، ويُغلق يوم ٤/١١/٢٠٢٠ونائبه واألمين يوم األربعاء 

م، ويحدَّد موعد االنتخاب يوم ١٩/١١/٢٠٢٠الخميس 
م في جلسة المجلس المخصصة لهذا ٢٥/١١/٢٠٢٠األربعاء 

 الغرض).
لى انتخاب رئيس المجمع ونائبه التاسع: جرى التصويت ع

م بأربعة عشر صوتاً، ٢٥/١١/٢٠٢٠واألمين يوم األربعاء 
 يجة على النحو اآلتي:توكانت الن

رئيس المجمع: الدكتور مروان المحاسني، وحصل على ثالثة 
 عشر صوتاً.
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نائب رئيس المجمع: الدكتور  محمود السيد، وحصل على 
 أربعة عشر صوتاً.

دكتور ممدوح خسارة، وحصل على عشرة أمين المجمع : ال
 أصوات.

 ثانياً: القرارات العلمية:
: قّرر المجلس تجديد اإلعالن عن جائزة األمير مصطفى األول

الشهابي للعلوم الطبيعية، والتواصل مع الباحثين المرشحين 
ص سابقاً لنيل الجائزة من أجل تجديد أبحاثهم واستدراك النق

البحوث في نهاية العام  صوى لِتََسلُّمفيها، كما حّدد المدة الق
م م، وأرجأ تشكيل لجنة المحّكمين إلى ما بعد تسلُّ ٢٠٢٠

 البحوث الجديدة. 
: وافق المجلس على تلبية دعوة كلية العلوم في جامعة الثاين

دمشق مجمع اللغة العربية للمشاركة في ندوة بمناسبة اليوم 
بية لغة العلم والبالغة) يوم الوطني للغة العربية بعنوان: (اللغة العر

 م . ١/٣/٢٠٢٠األحد 
ورّشح الدكتور هاني رزق للمشاركة فيها ممثّالً لمجمع اللغة 

 العربية بدمشق. 
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: وافق المجلس على مقترح لجنة النشاط الثقافي المتعلق الثالث
 م .٢٠٢١ببيرنامج محاضرات العام 

ر مئة عام : ناقش المجلس إمكان إقامة االحتفالية بمروالرابع
التي تمر بها البالد،  على تأسيس المجمع في الظروف الراهنة

وقرر التريُّث في إقامتها، بسبب ظروف جائحة كورونا الحالية، 
 مناسباً في أقرب وقت. على أن يضع موعداً 

: نظر المجلس في قرار لجنة اللغة العربية وعلومها _بناء اخلامس
لجنة التمكين للغة  على كتاب الدكتور محمود السيد رئيس

العربية_  في االشتقاق من اسم المرض (كورونا) كأن يُقال: 
َكْورن ويَُكْورن ومُكْوِرن، فقد رأت اللجنة أن يُستغنى عن هذه 

 االشتقاقات، ويُكتفى باالسم المعرَّب، ووافق على ذلك.
إقامة المؤتمر السنوي  تداول المجلس في إمكان :السادس
ل عقده إلى العام القادم نظراً للظروف وقّرر تأجي ،للمجمع

االستثنائية التي تمّر بها البالد، على أن يدرس السادة األعضاء 
 مقترحات عنوان المؤتمر ومحاوره لتُناقَش الحقاً.

: وافق المجلس على إقامة ندوة بمناسبة اليوم العالمي السابع
 للغة العربية بعنوان: 
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اللغة العربية) في الساعة  (دور مجامع اللغة العربية في خدمة
هـ ـ ١٤٤٢/ جمادى األولى/٩ الحادية عشرة من يوم األربعاء

م. يشارك فيها األستاذ ٢٠٢٠/كانون األول/٢٣الموافق 
الدكتور مروان المحاسني رئيس المجمع، واألستاذ الدكتور 
محمود السيد نائب رئيس المجمع، والدكتور مازن المبارك 

 عضو المجمع.
    

 
ا: أعمال مكتب امعث

ً
 اني

 
 سبع جلسات، أنجز  ٢٠٢٠عقد مكتب المجمع في عام      

 فيها ما يأتي:
 –قرر المكتـب تكليـف األسـتاذ الـدكتور محمـود السـيد  -

حضـور اجتمـاع  -نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشـق 
مجلس اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية يوم الخمـيس 

م بمقّر االتحـاد فـي ٢٧/٢/٢٠٢٠وافقهـ الم٣/٧/١٤٤١
 القاهرة.
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ــس  - ــرار مجل ــاعًدا بق ــن اآلن فص ــل م ــب العم رأى المكت

ــــرة  ــــعة عش ــــته التاس ــــي جلس ــــذ ف ــــع المتخ المجم
 م الذي نّصه هو اآلتي:١٨/١٢/٢٠١٩في

 ،اء المجمــع كتابـًـا لــه خــارج المجمــع"إذا نشــر أحــد أعضــ
 ،مجمـعتُعرض طبعته األولى حين صدورها علـى أعضـاء ال

ن يرغب في الحصول عليه يسّجل ذلك على قائمة أعضاء فم
المجمــع بكلمــة(أرغب) ويوقّــع، عندئــذ يشــتري المجمــع 
 نسخة واحـدة لكـل عضـو راغـب إن كـان سـعرها مقبـوالً،
وضـمن الحــدود الماليــة المتاحــة فــي الميزانيــة، ونســختين 

ونسـختين لمكتبـة المجمـع إن لـم يكـن  للمكتبة الظاهرية ،
 أو المترجم قد أهدى كتابه للمكتبتين."العضو المؤلِّف 

) خمس وعشرين نسخة من كتاب ٢٥قرر المكتب شراء ( -
ِّفه الدكتور مـازن المبـارك وشـراء ( ) ٤"لغويات قرآنية" لمؤل

أربع نسخ فقط من كتاب "االنفجار األعظم" لمؤلّفه الـدكتور 
 هاني رزق لمكتبتي المجمع والظاهرية.

 )فــواال(قــدنا مــع شــركة وافــق المكتــب علــى تجديــد تعا-
 ِ  تخديم موقع مجمع اللغة العربية بدمشق مدة عام كامل.ل
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تكليف األستاذ مروان البـواب تـأليف كتـاب قرر المكتب  -

بمناسبة الذكرى المئوية لتأسـيس المجمـع العلمـي العربـي 
بدمشق يتحدث عن أعضاء مجمع دمشق في مئة عام، فيُبـرز 

 تي أهلته لعضوية المجمع. حياة العضو، وأعماله المتميزة ال
تكليـف الـدكتورين مكـي الحسـني ومـازن قرر المكتـب  -

َّفـه األسـتاذ مـروان البـواب  المبارك مراجعة الكتاب الذي أَل
ــد صــدر  ــة لتأســيس المجمــع. وق ــذكرى المئوي بمناســبة ال

 .٢٠٢٠حزيران في  الكتاب
رأى المكتب توجيه كتاب شـكر لعضـو المجمـع األسـتاذ -

على تأليفه كتاب "أعالم مجمع اللغـة العربيـة مروان البواب 
بدمشق في مئـة عـام" بمناسـبة االحتفاليـة بالـذكرى المئويـة 
ــة بدمشــق، واإلشــراف علــى  لتأســيس مجمــع اللغــة العربي
طباعته، و توجيه كتاب شكر للدكتور ثائر زين الدين المـدير 
العام للهيئة العامـة السـورية للكتـاب إلشـرافه علـى طباعـة 

 المذكور.الكتاب 
اطلــع المكتــب علــى كتــاب الســيد أمــين المجمــع بشــأن  -

األمور الملّحة القائمة والتـي تتطلـب معالجتهـا نفقـة كبيـرة 
البّد من توفيرها، فـرأى المكتـب توجيـه كتـاب إلـى رئاسـة 
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مجلس الوزراء عن طريق السيد وزير التعليم العـالي نشـرح 

 لالزمة لها.فيه ضرورة معالجة هذه األمور وتوفير النفقة ا
أعـاد المكتــب النظـر بتوزيــع كتــاب "أعـالم مجمــع اللغــة -

العربية في مئة عام "تأليف األستاذ مروان البـواب، فـرأى أن 
يُقّدم إلى وزارات التعليم العالي والتربية واألوقاف واإلعالم 

الجامعات الرسـمية  علىويوّزع  أكثر من نسخة من الكتاب،
ع فــي مكتبــة الجامعــة)، والجامعــات الخاصــة (نســخة تـُـود

لجنــة لِ هيئــة الموســوعة العربيــة وســبع نســخ لِ وعشــر نســخ 
التمكــين للغــة العربيــة وعشــر نســخ تقــّدم إلــى دار البشــائر 
ــا  ــى مواقعه ــرها عل ــان تنش ــي لبن ــات ف ــى جه ــالها إل إلرس

 اإللكترونية.
قرر المكتب تكليف األستاذ مروان البـواب تـأليف كتـاب  -

مئــة عــام" وذلــك بمناســبة  بعنــوان" منجــزات المجمــع فــي
االحتفالية بالذكرى المئويـة لتأسـيس مجمـع اللغـة العربيـة 

 بدمشق.
قرر المكتب تكليف األستاذ مروان البـواب إعـداد "نشـرة  -

تعريفية" توّزع  فـي النـدوة التـي سـتقام بمناسـبة االحتفاليـة 
 بالذكرى المئوية لتأسيس مجمع اللغة العربية بدمشق.
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طباعـة نشـرة تعريفيّـة أعـّدها األسـتاذ  وافق المكتب علـى-

) أربـع وأربعـين صـفحة، تـوّزع فـي ٤٤مروان البواب فـي (
النــدوة التــي ســتقام بمناســبة االحتفاليــة بالــذكرى المئويــة 

ح عن طريق لتأسيس المجمع، على أن تُطبع في مطبعة المّال 
 لجنة الشراء وتُجّهز لحين تحديد موعد االحتفالية.

طبع كتاب"منجزات المجمع في مئة عام" رأى المكتب أن يُ -
تأليف األستاذ مروان البـواب بمناسـبة االحتفاليـة بالـذكرى 
المئوية لتأسـيس المجمـع كمـا ُطبـع الكتـاب األول "أعـالم 
مجمع اللغة العربية بدمشق في مئة عـام" عـن طريـق السـيدة 

 الدكتورة نجاح العطار نائب رئيس الجمهورية.
المـؤتمر السـنوي الثـاني عشـر  رأى المكتب تأجيل عقـد -

 لمجمع اللغة العربية إلى أن تسمح األحوال الصـحيّة العامـة
 بذلك. في البلد

إحالــة كتـاب "التقريــب ألصــول التعريــب" قـرر المكتــب  -
تأليف الشيخ طـاهر الجزائـري، تحقيـق الـدكتور عبـد اإللـه 
نبهان إلى لجنة اللغة العربية وعلومهـا لالطـالع علـى تقريـر 

الدكتور عبد الناصر عساف عن تقويمه للكتاب، وبيان  السيد
  الرأي في إعادة طباعته.
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نظر المكتب في مقترح األستاذ مروان البواب إعادة طباعة  -

َّفه"أعالم مجمع اللغة العربية في مئة عام"في إحـدى دور  مؤل
النشر حيث يأخذ المجمع مئتي نسخة عن كـّل ألـف نسـخة 

نسـخ المطبوعـة منـه كـادت تنفـد، ألن التطبعها دار النشـر، 
فرأى المكتب النظر في أفضل طريقة إلعادة طباعـة الكتـاب 

 لتلبية الرغبات في طلب نسخ منه.
رسالة الماجستير التي أعّدها السيد وافق المكتب على نشر -

"محمد عصام قـره بـال" وهـي بعنـوان "الضـوء المنيـر علـى 
علــى موقــع  المصــباح فــي النحــو"  لإلســفراييني إلكترونيًــا

 المجمع على الشابكة.
وافق المكتب على إهداء السادة خبراء مجمع اللغة العربية -

 "أعالم مجمـع اللغـة العربيـة فـي مئـة عـام"نسخة من كتـاب
 تأليف األستاذ مروان البواب.

قرر المكتب االحتفاظ بالكتب التي أعـادت طباعتهـا كـّل  -
 .من دار البينة ودار صادر جميعها وعدم بيعها

رأى المكتب تكليف السيد رئيس المجمع الدكتور مروان  -
المحاسني توجيـه رسـالة إلـى السـيد األمـين العـام التحـاد 
المجامع اللغوية العلمية العربية األستاذ الدكتور عبد الحميد 
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يُذكر فيها: نظراً للظروف التي تمر بهـا سـورية نأمـل  مدكور

امع عـن العـام تأجيل سداد اشتراك مجمعنا في اتحـاد المجـ
 م.٢٠٢١-٢٠٢٠الحالي 

تكليف الدكتور عيسـى العـاكوب النظـر فـي قرر المكتب  -
ــأليف الشــيخ طــاهر  ــب" ت ــب ألصــول التعري ــاب "التقري كت
الجزائري، تحقيق الدكتور عبد اإلله نبهان،وبيان الـرأي فـي 
فائدة طباعة الكتـاب المحقـق أو عـدمها، وذلـك فـي ضـوء 

سـاف، وكـالم الـدكتور وهـب تقرير الدكتور عبـد الناصـر ع
رومية (الذي يتحدث عن لغات قديمة، وعن لغات اكتشفت 
ــاهر  ــيخ ط ــأن الش ــا ب ــذكور، علًم ــاب الم ــأليف الكت ــد ت بع
الجزائــري يتحــدث فــي كتابــه عــن التعريــب عــن الفارســية 

، (وقـد أجـاب الـدكتور عيسـى العـاكوب بالدرجة األولـى)
 .بالموافقة على الطباعة)

ــب  - ــرر المكت ــلق ــين للطباعــة والترجمــة  توكي "دار المالي
والنشر والتوزيع" لتسـويق مطبوعـات المجمـع فـي (الـبالد 

شريطة أّال يكـون  م٢٠٢١العربية وغيرها) وذلك خالل عام 
 .التوكيل حصريّاً 
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وافق المكتب على اإلفادة من الخدمات التي تقدمها شركة -

مــدارات للحلــول المثاليــة عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي 
بيق بلدي اإللكترونـي) فـي عـرض مطبوعـات المجمـع (تط

 ونشرها.
) خمس وعشرين نسخة من كتاب ٢٥قرر المكتب شراء ( -

ِّفه الدكتور "إبراهيم حقي" من دار الفكر.   "تقّدم البشر" لمؤل
 

ا: أعمال جلان امع
ً
 ثالث

 
 :لجنة اللغة العربیة وعلومھا -۱

ــادة: ــة الس ــذه اللجن ــم ه ــازن الم تض ــدكتور م ــاركال  ب
خسارة والدكتور عبد اإلله نبهان  حوالدكتور ممدو ،(رئيًسا)

والــدكتور وهــب روميــة والــدكتور  أحمــد قــدور والــدكتور
 .رفعت هزيم والدكتور عبد الناصر عساف

هـذه الـدورة عقدت لجنـة اللغـة العربيـة وعلومهـا فـي 
) جلسـة، جرى فيها ما ٣٣وثالثين ( م ثالثًا٢٠٢٠المجمعية 

 يلي:
ت اللجنة منهجاً لها فيما يصدر عنهـا مـن قـرارات وضع -١
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ستعمله النـاس مـن متصلة بأمور اللغة العربية، وما يوأحكام 

 ألفاظ وتراكيب وأساليب.
أعدت اللجنة فهرساً لقرارات األلفاظ واألسـاليب التـي  -٢

بحسب أول حـرف ممـا اعتمدتها اللجنة، مرتباً ترتيباً هجائياً 
أو أسـاليب، يـنص علـى الـرأي  اكيَب أو تر من ألفاظٍ تتناوله 

الذي قررته اللجنة في ذلك، من حيث الجواز أو الصـحة أو 
 الفصاحة أو المنع.

ناقشت اللجنة دعوى مـن ادّعـى أن الحـروف المقطعـة  -٣
ــن  ــتمدة م ــة، مس ــور القرآني ــض الس ــل بع ــي أوائ ــواردة ف ال
السريانية، ووافقت على ما انتهى إليه الـدكتور رفعـت هـزيم 

ذكِّرة التي أعّدها لذلك، ووضح فيها أنه لم يجد ذكـًرا في الم
لذلك في كتب الدخيل والمعرَّب والمعاجم السـريانية، وأّن 
من ادّعى ذلك غير معروٍف فـي مجـال الدراسـات اللغويـة، 
وهو في ذلـك كسـابقه الـذي ادّعـى قبـل سـنوات أنهـا مـن 
الهيروغليفية؛ وأن ذلك لم يصدر عن أحـٍد مـن المختصـين 

سريانية أو بالهيروغليفية أو بسواهما مـن لغـات المشـرق بال
 القديم.

أعادت اللجنـة النظـر فيمـا أنجزتـه سـابقاً مـن قـرارات  -٤
إلــــى  ٧/٨/٢٠١٩األلفــــاظ واألســــاليب مــــن تــــاريخ 

م، وذلـــك تمهيـــًدا لعرضـــها علـــى مجلـــس ١/٧/٢٠٢٠
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 المجمع، فأجرت عليها ما رأته مناسباً من التعديالت.

ي بحث الدكتور ممدوح خسارة بعنـوان: نظرت اللجنة ف -٥
 "تقييد االشتقاق من المعرب" ووافقت عليه.

درست اللجنـة المـذكِّرة التـي أعـدها الـدكتور ممـدوح  -٦
 خسارة بشأن مصطلح (الُجنوسة) وأقرت ما جاء فيها.

نظرت اللجنة في عشر مذّكرات أعدها الدكتور ممدوح  -٧ 
ة، فأقرت اللجنة عـددًا خسارة إلكمال عدٍد من المواد اللغوي

من المداخل المقترحة فيها، في ضوء ما رأت من تعـديالت 
 مناسبة.

أجابت اللجنة عن بعض االستفسارات اللغوية ونحوهـا  -٨
 الواردة إليها من بعض األفراد.

بالهـاء أم  :ناقشت اللجنة طريقة كتابة كلمة (الـدكتوراه) -٩
علـى الـوجهين ، (وقد وافق مجلس المجمع بالتاء المربوطة

 . مع إضافة العبارة:"واألولى وجه الهاء"
أعــادت اللجنــة النظــر فــي بعــض مــا ورد فــي كتيـّـب   -١٠

(قواعد اإلمالء) الصادر عن مجمـع اللغـة العربيـة، وأقـرت 
 بعض التعديالت.  

كتــاب مكتــب المجمــع الصــادر عــن اللجنــة  اقشــتن -١١
يطلب  م الذي١٢/٨/٢٠٢٠جلسته الرابعة المنعقدة بتاريخ 

فيه بيان الـرأي فـي إعـادة طباعـة كتـاب (التقريـب ألصـول 
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التعريب) تحقيق الدكتور عبد اإلله نبهان، فأكـدت موافقتهـا 
مشفوعةً برأي خـاص للـدكتور وهـب روميـة، يـورد فيـه أن 
لغــاٍت كثيــرةً اكتشــفت بعــد تــأليف الكتــاب المــذكور، وأن 
 العمل العلمي الرصين يقتضي أن ينظر باحث متخصص فـي

اللغات القديمة في الكتاب الستدراك ما يجب استدراكه في 
 ضوء هذه اللغات المكتشفة.

وقد تركت لجنة اللغة العربية لمكتب المجمع القرار النهائي 
  في إعادة طباعة الكتاب المذكور.

 

 :لجنة المعجمات -۲

ــة ــذه اللجن ــم ه ــارك  تض ــازن المب ــدكتور م ــا(ال ) رئيًس
والــدكتور ممــدوح خســارة، ، والــدكتور مــروان المحاســني

 .والدكتورة لبانة مشوحواألستاذ مروان البواب، 
ــة  ــدورة المجمعي ـــة المعــاجم فــي هــذه ال عقــدت لجن

يها بتوسـيع قسـم األفعـال شرعت ف، عشرين جلسةم ٢٠٢٠
ه دُّ ِعـفي (معجـم دالالت األبنيـة فـي اللغـة العربيـة) الـذي تُ 

 اللجنة. 
د علــى وزن فاستعرضــت اللجنــة أفعــال الثالثــي المزيــ
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، انَْفَعـل، افتََعـل)  ل، افَْعوَعـَل، افعـاّل، افَْعـلَّ (استفَعل، افعـوَّ

  ضمن الحقل الداللي المناسب لها. وَوَضَعتْها

 :لجنة ألفاظ الحضارة -۳

تضم هذه اللجنـة السـادة: الـدكتور مـروان المحاسـني 
 ،والدكتورة لبانة مشـوح ،)، والدكتور ممدوح خسارةا(رئيسً 

 .، والدكتور رفعت هزيمني رزقوالدكتور ها
جلسـةً، أنجـزت ) ٦٠م (٢٠٢٠ت اللجنة في عـام عقد

 فيها ما يلي:

درست اللجنة قائمة أسماء األماكن التي جمعهـا الـدكتور  -
ممدوح خسارة، وبعد االنتهاء من دراسة هذه القوائم نظرت 
ــة  ــا العربي ــاكن واقترحــت مقابالته ــي أســماء األم ــة ف اللجن

اتها على نحو مناسـب، وقـام أمـين اللجنـة واألجنبية وتعريف
بجمع الكلمات المدروسة، وأدخلها إلى الحاسـوب ضـمن 

ضـها علـى مجلـس قوائم مناسبة تمهيًدا لطباعتها الحًقا وعرْ 
 المجمع. 

 ) كلمة من ألفاظ األماكن.٤٤٩أنجزت اللجنة ( -

 :الفیزیاء لجنة مصطلحات -٤
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ــة ــدكتور مكــي الحســني  تضــم هــذه اللجن ــال ا) (رئيًس

هـا يعمل فيو، واألستاذ مروان البوابوالدكتور موفق دعبول 
ري، الـدكتور محمـد ـالخبراء السادة: الدكتور أحمد الحصـ

الــدكتور مصــطفى صــائم الــدهر، والــدكتور نضــال  قعقــع،
عقيـل سـلّوم،  ، والدكتور خالد المصري، والـدكتورشمعون

 والدكتور رفيع جبرة، واألستاذ أنطون مارين.
 جلسة.  ٥٤لجلسات التي عقدتها اللجنة بلغ عدد ا

وعـددها   Dأنهت اللجنة دراسة مصطلحات الحـرف -
 . ) مصطلًحا٢٧٠(

، وبلغـت هـذه Rدرست وأنهت مصطلحات الحرف  -
 مصطلًحا. )٧٥٢(المصطلحات 

) ١٠٠وعـددها ( Pبدأت دراسة مصطلحات الحرف  -
) ١١٢٢مصطلح، فيكون مجموع المصطلحات المدروسة (

 مصطلًحا. 
 

 :لجنة مصطلحات العلوم الزراعیة -٥

خليـل يعمل في هذه اللجنـة الخبـراء السـادة: الـدكتور 
الـدكتور محمـد سـعيد األشـرم،  ود، الـدكتور محمـالمعري
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، الـدكتور يحيـى محمـد ، الدكتور محمد عادل فتَـيّحالشاطر

ــم  -وحــدهم -وهــم يعقــدون.القيســي ــة، ث جلســات طويل
ر المجمـع الـدكتورئـيس يجتمعون من حـين إلـى آخـر مـع 

 مروان المحاسني.
العمــل فــي دراســة م ٢٠٢٠أنجــزت اللجنــة فــي العــام 

) ووضــعت المقابــل العربــي والجــذر الالتينــي M(ف الحــر
والمقابل الفرنسي والتعريـف وقـد بلـغ عـدد المصـطلحات 

 مصطلح).٢٣٦٤المنجزة (

 :لجنة مصطلحات علوم األحیاء الحیوانیة -٦

ــة  ــذه اللجن ــّم ه ــيستض ــ رئ ــروان المجم ــدكتور م ع ال
، والخبـراء السـادة: الـدكتور محمـد أبـو )المحاسني (رئيًسا

 ، الدكتور حسن خاروف.حرب
 )I-J-K، دراسة األحرف (٢٠٢٠اللجنة خالل العام  أنهت

ــغ عــدد المصــطلحات  ــائي وبل مصــطلًحا  ١٠١بشــكلها النه
وضعت اللجنة لها التعريفات والمقـابالت العربيـة والفرنسـية 

 .ينيوالجذر الالت

 :لجنة مصطلحات المعلوماتیة -۷
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تضــم هــذه اللجنــة عضــوي المجمــع: الــدكتور موفــق 

وان البواب، والخبيرين الدكتور األستاذ مرودعبول (رئيًسا)، 
، واألسـتاذ أنطـون مـارين، لحافظاالدكتور نزار ، وار العّواوّ ن

 واألستاذ سعيد األسعد.
ــدورة  ــذه ال ــي ه ــة ف ــطلحات المعلوماتي ــة مص ــدت لجن عق

 ) جلسة، أنجزت فيها ما يلي: ١٢٥م (٢٠٢٠المجمعية 
مـن معجـم  )Aمراجعة المصطلحات المبدوءة بـالحرف ( -

ــنهض المجمــع بإعــداده  ــذي ي ــة ال مصــطلحات المعلوماتي
) مـن Aوضمها إلى قائمة المصطلحات المبدوءة بـالحرف (

 .العلمية السورية للمعلوماتية معجم الجمعية
جميــع مصــطلحات القائمــة وضــع المقــابالت الفرنســية ل -

ــالحرف ( ــدوءة ب ــة Aالمب ــة، والقائم ــم الجمعي ــن معج ) م
من معجـم مصـطلحات المعلوماتيـة  )A(المبدوءة بالحرف 

 .الذي ينهض المجمع بإعداده
) وعرضها على Aطباعة المصطلحات المبدوءة بالحرف ( -

 مجلس المجمع لمراجعتها لغويًّا وإقرارها. 
 

 :ةیالبیئ العلوملجنة  - ۸
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تضمّ هذه اللجنة األعضـاء الـدكتور مـروان المحاسـني 

ــدكتورهاني رزق ــوح، وال ــة مش ــدكتورة لبان ــا) ، وال ، (رئيًس
ــوفي  ــدكتورة ص ــيم، وال ــيم الحك ــدكتور وس ــرين ال والخبي

 البركيل.
ــام  ــي ع ــة ف ــوم البيئي ــة العل ــدت لجن ) ٢٣م (٢٠٢٠عق

دراسة مصـطلحات معجـم أكسـفورد تابعت خاللها جلسة، 
ــ ــوم البيئي ــة للعل ــي ٢٠٠٥ة (طبع ــل العرب ــع المقاب ) ووض

 وأنجزت ما يلي:والتعريف المناسب لهذه المصطلحات 
وبلـغ  )F(نة من دراسـة مصـطلحات الحـرف انتهت اللج •

 .مصطلًحا )223عددها (
) 55)، وأنجـزت (Gبدأت بدراسة مصـطلحات الحـرف ( •

 مصطلًحا منها.

 :لجنة النشاط الثقافي -۹

ــة ــذه اللجن ــم ه ــدكت تض ــادة: ال ــيد الس ــود الس ور محم
ــة، والــدكتور هــاني رزق)، ا(رئيًســ ، والــدكتور وهــب رومي

 والدكتور عبود السراج.

خـالل  اتجلسـ سـبع) ٧عقدت لجنة النشاط الثقافي (
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، وفيما يلي أهم الفعاليات والنشـاطات الثقافيـة ٢٠٢٠عام ال
 هذا العام:التي أقامها المجمع في 

 أوالً: المحاضرات:

الدايـة (الـدعوة العربيـة فـي  محاضرة الدكتور رضـوان -١

 م٢٩/١/٢٠٢٠مواجهة الشعوبية في األندلس) 

محاضرة الدكتور جورج جبّور (العربية وحرب اللغات)  -٢

 م٢٦/٢/٢٠٢٠

محاضــرة الــدكتور مهــدي العــّش (الكتابــة فــي العلــوم  -٣

ــــة)   ــــة العلمي ــــة الكفاي ــــور حرك ــــن منظ ــــانية م اإلنس

 م٢٥/١١/٢٠٢٠

 ثانياً: الندوات واالحتفاليات:

َعَقد المجمع نـدوة بمناسـبة اليـوم العـالمي للغـة العربيـة  -

) في دور مجامع اللغة العربية في خدمة اللغة العربيةبعنوان: (

ــاء  ــوم األربع ــن ي ــرة م ــة عش ــاعة الحادي ــادى ٩الس / جم

م. ٢٠٢٠/كـانون األول/٢٣هــ ـ الموافـق ١٤٤٢األولـى/
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ــيس  ــني رئ ــروان المحاس ــدكتور م ــتاذ ال ــا األس ــارك فيه ش

ور محمــود الســيد نائــب رئــيس واألســتاذ الــدكت المجمــع،

 المجمع، واعتذر الدكتور المبارك لمرضه.

 ثالثاً: النشاطات:

حفـل تـأبين عضـو المجمـع الراحـل األسـتاذ التحضير ل -۱

 .رحمه اهللا عبد اإلله نبهانالدكتور 

اإلعــالن عــن جــائزة األميــر مصــطفى الشــهابي للعلــوم  -۲

 م.٢٠٢٠الطبيعية للعام 

 م.٢٠٢١ العام محاضراتمج إعداد برنا -٣

 :لجنة المجلة -۱۰

برئاسة األسـتاذ  اتجلس عشرعقدت لجنة مجلة المجمع 
الدكتور محمود السيد ،وحضور أعضـائها الـدكاترة : مكـي 
الحسني، مازن المبارك، ممدوح خسارة(مقرر اللجنة)، لبانة 

 . وهب روميه، عبد الناصر عساف مشوح، 
الثالـث والرابـع مـن  ءمـن األجـزا اللجنـة كـالًّ  قّومت •
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 المجلد الثاني والتسعين.

األول  ناقشت اللجنة مشروع فهرس كـل مـن األجـزاء •
ــع مــ ــاني والثالــث والراب ــد الثالــث والتســعين والث ن المجل

 .وأقرتها
ــي • ــة ف ــرت اللجن ــوث  نظ ــن بح ــا م ــاورد إليه ــل م ك

واختـارت منهـا مـاهو صـالح  وأنجزت تقويمها، ،ومقاالت
 ة النشر.للنشر ، وأدرجته في قائم

 لجنة طب األسنان: -۱۱

تضم هذه اللجنـة السـادة: الـدكتور مـروان المحاسـني 
(رئيًسا)، والـدكتور هـاني رزق (عضـًوا)، والـدكتور عـدنان 

 بركة (خبيًرا).
قـوائم المصـطلحات  ٢٠٢٠في عـام  اللجنة تراجع -

 إحالتها إلى الطباعة. قبلمراجعةً نهائية 

 لجنة التدقیق اللغوي: -۱۲

 برئاســةات جلســ خمــسالتــدقيق اللغــوي لجنــة عقــدت 
الدكتور عبد الناصر حضورو ممدوح خسارةالدكتور  األستاذ
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 عساف .

نظــرت فيهــا فــي األخطــاء اللغويــة والنحويــة والمطبعيــة 
ــي الجــزأين األول ــواردة ف ــث  ال ــد الثال ــاني مــن المجل والث

 والتسعين من المجلة.

 :لجنة علوم التربیة -۱۳

األستاذ الدكتور محمود السيد دة: تضم هذه اللجنة السا
واألستاذ الـدكتور سـام عمـار (عضـًوا)، واألسـتاذ  (رئيًسا)،

 الدكتور علي سعود حسن (عضًوا).
الحروف ب دراسة المصطلحات المبدوءة اللجنةأنجزت 

)R-S-U-W-X-Y-Z ( باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسـية
 :صحيحهامراجعتها وتوقد جرت 

 صطلحاتعدد الم الحرف
R 442 
S 667 
U 59 
W 31 

X-Y 15 
Z 17 
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 مصطلًحا. )١٢٣١(بلغ عدد المصطلحات المنجزة و

 لجنة موقع المجمع على الشابكة: -۱٤

تضم هذه اللجنة عضوي المجمع: الـدكتور موفـق دعبـول 
 (رئيًسا) واألستاذ مروان البواب، والخبير الدكتور نزار الحافظ.

 طيات الموقع فيما يخص:أوًال: استكمال قاعدة مع

 مطبوعات المجمع .أ 
 أُضيفت النسخ اإللكترونية لما يلي: .١
 كتاب أعالم مجمع اللغة العربية خالل مئة عام. •
 كتيب حفل تأبين الدكتور محمد محفل. •
أربع مجلدات من كتـاب تـاريخ مدينـة دمشـق: المجلـدة  •

 .٧٦، ٢٩و٢٨، ٢٦، ١١
 كتاب األستاذ عاصم البيطار. •
 جمعي أديب التقي.كتاب الشاعر الم •
 م.٢٠١٩التقرير السنوي للمجمع عن عام  •
استكمال وتدقيق جدول مطبوعات المجمع (إضافة قرابة  .٢

نسخة إلكترونيـة مـن مطبوعـات المجمـع، اسـتكمال  ١٤٠

 - ٢٦ - 



  
ــاوين مطبوعــات المجمــع  صــور أغلفــة الكتــب، ضــبط عن

ِّفيها وتواريخ نشرها).  وأسماء مؤل
 مجلة المجمع .ب 
 ٢٧( ٩٢ونيـة لمقـاالت المجلـد أُضيفت النسخ اإللكتر  •

 مقالة).
 الندوات  .ج 
إضافة النسخ اإللكترونية للكلمات التي ألقيت فـي نـدوة  •
" التي عقدت دور مجامع اللغة العربية في خدمة اللغة العربية"

 م.٢٣/١٢/٢٠٢٠في رحاب المجمع بتاريخ 
 المحاضرات .د 

 المحاضرات الثالث اآلتية: أُلقيت .١
الشـعوبية فـي األنـدلس... الدعوة العربيـة فـي مواجهـة " •

"، الـــــدكتور رضـــــوان الدايـــــة، األخبـــــار واألشـــــعار
 م.٢٩/١/٢٠٢٠
"، الــدكتور جــورج جبــور، العربيــة وحــرب اللغــات" •

 م.٢٦/٢/٢٠٢٠
الكتابة في العلـوم اإلنسـانية مـن منظـور حركـة الكفايـة " •

 م.٢٥/١١/٢٠٢٠"، الدكتور مهدي العش، اللغوية
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 لجان المجمع .ه 
لمجمع وفق ما تضـمنه التقريـر أضيفت إنجازات لجان ا  •

 م. ٢٠١٩السنوي لعام 
 أعضاء المجمع .و 

 األعضاء العاملون .١
سيرة  ٦٠استكمال السير الذاتية لألعضاء الراحلين (قرابة  •

 ذاتية) مقتبسةً من كتاب (أعالم مجمع اللغة العربية).
نقل السير الذاتية للعضوين الراحلين الدكتور محمد هيثم  •

إللـه نبهـان إلـى صـفحة "األعضـاء الخياط والـدكتور عبـد ا
 الراحلين". 

 األعضاء المراسلون .٢
نقل أسماء األعضاء المراسلين: عز الدين بدوي النجـار،  •

وعبد الكريم خليفـة، وعبـد الجبـار الضـحاك، إلـى صـفحة 
 األعضاء المراسلين الراحلين.

 ثانيًا: فهرس مجلة المجمع
عنـوان مـن أصـل  ٤٣٠٠إتمام تصحيح فهرس المجلة (  •

 .عنوان) ٧٨٠٠
مجلة المجمع وفـق موضـوعاتها.  مقاالت البدء بتصنيف •
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عنـوان، وبلـغ   ٦٩٠٠عنوان من أصل  ٣٤٠٠جرى تصنيف 

 موضوًعا. ٣٥عدد هذه الموضوعات قرابة 
 ثالثًا: موقع المجمع

إضــافة بنــد بعنــوان "التقــارير الســنوية" إلــى قائمــة "عــن   •
يع زائـر المجمع" في الصفحة الرئيسية للموقع، بحيث يسـتط

 الموقع االطالع على جميع التقارير السنوية للمجمع.
 facebookرابًعا: صفحة المجمع على 

المشــاركة مــع لجنــة النشــاط الثقــافي فــي إنشــاء صــفحة  •
، ومتابعة العمل فيهـا، facebookرسمية للمجمع على منصة 

اد هذه الصفحة.   واإلجابة عن تساؤالت روَّ
 لحات العلميةخامًسا: البحث في معاجم المصط

دراسة إضافة وظيفة جديـدة إلـى موقـع المجمـع؛ وهـي  •
ار الموقع من البحـث فـي معـاجم المصـطلحات  تمكين زوَّ
العلمية التي يصدرها المجمع، وإعداد تقرير مفصل عن هذه 

 الوظيفة.
إرسال نسخة من التقرير إلى "شركة فواال" بغـرض تقـديم  •

فحة موقـع عرض فني ومالي إلضافة هـذه الوظيفـة إلـى صـ
 المجمع.
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إرسال نسخة أخرى مـن التقريـر إلـى "شـركة مـدارات"،  •

بغرض تقديم عرض فني ومالي إلنشاء تطبيق لهـذه الوظيفـة 
 في الهواتف الذكية. 

 سادًسا: التعاون مع جهات خارجية
عقد اجتماعات مع شركة مـدارات بغـرض إبـرام اتفاقيـة  •

نـود هـذه تعاون بين المجمع والشركة، والشروع في تنفيـذ ب
االتفاقية. من أهم بنود هذه االتفاقية عـرض أخبـار المجمـع 
ونشاطاته ومطبوعاته في (منصة بلـدي)، إضـافةً إلـى تـوفير 

 خدمة بيع مطبوعات المجمع وإيصالها إلى المستفيدين.
 Arcifحصول مجلة المجمع على معـايير اعتمـاد مُعامـل  •

العلميـة  (مُعامل التأثير واالستشهادات المرجعية للمجـالت
بغرض الحصـول  Arcifالعربية)، والتواصل مع فريق مبادرة 

 م.٢٠٢١على مُعامل تأثير متقدم في عام 
، والحصـول علـى رقـم دولـي ISSNالتواصل مع منظمة  •

 ).1442-0258معياري لمجلة المجمع (هو: 
 سابًعا: متفرقات (خدمات الموقع)

ى اإلجابة عن التساؤالت والمقترحـات المتعلقـة بمحتـو •
 الموقع.
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اإلجابة عن التساؤالت اللغوية بعد تحويلها إلـى اللجـان  •

 المختصة في المجمع.
تَسلُّم طلبات االنضمام إلى عضوية المجمع وإحالتها إلى  •

 إدارة المجمع.
وضع إعالنات عن نـدوات المجمـع ومحاضـراته وآخـر  •

 أخباره وأحدث مطبوعاته.

 :والقیاس الجودة لجنة -۱٥

األستاذ الدكتور مـروان ضاء المجمع هذه اللجنة أع تضم
ــواب (عضــواً)،  ــروان الب المحاســني (رئيســاً)، واألســتاذ م
ــاني رزق  ــدكتور ه ــواً)، وال ــوح (عض ــة مش ــدكتورة لبان وال

في موضوع الجودة الدكتور أكـرم ناصـر (عضواً)، والخبراء 
واألستاذة سهيال حبيب إلياس وفي موضوع القياس الدكتور 

 .سمير الظاهر  عبيدة السهلي والدكتور
 األعمال التالية: ٢٠٢٠عام  في أنجزت اللجنة

 ١٣٠المصطلحات الخاصة بالميكانيك العام وعـددها  -
 مصطلًحا. 

المصطلحات الخاصة بعمليـات التصـنيع الميكـانيكي  -
 مصطلًحا. ٢٩١وعددها 
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أعضاء امع يف املناشط الثقافية مشاركة : رابعا
 ها األعضاء أنفسهمامع كما ذكر خارج

 

 السید  مناشط الدكتور محمود
إعداد حلقـات فـي برنـامج اقترحـه علـى الهيئـة العامـة  -١

لتعريـف الناشـئة » ثمرات العقول«السورية للكتاب وعنوانه 
ببعض أمهات الكتـب فـي تراثنـا العربـي، وصـدور الحلقـة 

المختار من تراث الجاحظ وأبي حيان «األولى منه، وعنوانه 
 ».التوحيدي

إبداء المالحظات على مشروع قـانون إحـداث المركـز  -٢
الوطني للتأهيل والتدريب في وزارة التربية، وتزويد الـوزارة 

 بها.
وضع مخطـط لدراسـة يقـوم بهـا فـرع نقابـة المعلمـين  -٣

بدمشق حول تعاميم وزارة التربيـة المتعلقـة بـالتمكين للغـة 
التقريـر العربية بين الدعوة والتطبيق، واإلشراف على إعـداد 

 المتضمن نتائج التطبيق.
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مراجعة التدقيق اللغوي لبحوث عـدة فـي موسـوعات:  -٤

 اآلثار في سورية، الطبية، العلوم والتقانة.
قراءة التفسير الجامع للقرآن الكريم بمجلداته الخمسـة،  -٥

 وتسجيل بعض المالحظات عليه، وإرسالها إلى الوزير.
ــ -٦ ــة الت ــة العربي ــة للغ ــة المرجعي ــويم الوثيق ــدتها تق ي أع

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالتعـاون مـع البنـك 
 اإلسالمي في جدة، وإرسال المالحظات إلى المنظمة.

المشاركة في اجتماع اتحاد المجامع العلمية اللغوية في  -٧
 ٢٠٢٠الــوطن العربــي الــذي عقــد فــي نهايــة شــهر شــباط 

 ة العربية.لمناقشة إجراءات العمل في المعجم التاريخي للغ
تزويد موقع لجنة التمكـين للغـة العربيـة بفوائـد لغويـة،  -٨

 وتصحيح بعض األخطاء.
إلقاء محاضـرة عـن عالميـة اللغـة العربيـة فـي مدرسـة  -٩

وبتــــاريخ  ١٧/٧/٢٠٢٠اإلعــــداد الحزبــــي بتــــاريخ 
عن خصائص اللغة العربية ومكانتهـا وطنيـاً  ٢٩/٩/٢٠٢٠

 وقومياً وعالمياً.
المشـترك للجمعيـة العموميـة  المشاركة في االجتماع  -١٠

الشـابكة ومجلس إدارة المجلس الـدولي للغـة العربيـة عبـر 
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Zoom ٢١/٧/٢٠٢٠، وذلك في. 

ــب مصــطلحات مــن بعــض  -١١ إرســال مقترحــات لتعري
أعضاء لجنة التمكين للغة العربية إلـى مجمـع اللغـة العربيـة 

 لدراستها باعتباره المرجعية العليا لشؤون اللغة العربية.
إجراء حوار مع رئاسة تحرير مجلة المعلم العربي فـي  -١٢

لعـام  ٧٨و ٧٧وزارة التربية، وقد نشر الحـوار فـي العـددين 
٢٠٢٠ . 

تقويم بعـض مخططـات لطلبـة فـي الدراسـات العليـا  -١٣
(الماجستير والدكتوراه) في المعهـد العـالي لتعلـيم اللغـات 

 بجامعة دمشق.
برئاسة مجلس االتصال بأمانة سر لجنة التنمية البشرية  -١٤

 الوزراء لالستفسار عن مآل قانون حماية اللغة العربية.
تقــويم وثيقــة معــايير تحديــد المهــارات اللغويــة لغيــر  -١٥

الناطقين بها في معهد تعليم اللغة العربية لغيـر النـاطقين بهـا 
 في وزارة التربية.

ــامن  -١٦ ــي عــدديها الث ــب ف ــة التعري ــويم بحــوث مجل تق
 .٢٠٢٠عام والخمسين والتاسع والخمسين ل

المشاركة في إلقاء كلمة عن مذكرات السفير السـوري  -١٧
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األسبق في ألمانيا سليمان حداد في أثناء توقيعها في المركـز 

 .١٢/١٢/٢٠٢٠الثقافي بأبي رمانة بتاريخ 
المشــاركة فــي نــدوة أقامتهــا وزارة الثقافــة فــي مكتبــة  -١٨

خ األسد بمناسبة االحتفال باليوم العالمي للغة العربيـة بتـاري
ــي  ١٧/١٢/٢٠٢٠ ــار الت ــن األخط ــل ع ــة عم ــاء ورق وإلق

 تواجهها اللغة العربية.
المشاركة في ندوة بمناسـبة االحتفـال بـاليوم العـالمي  -١٩

دور المجامع اللغويـة «للغة العربية وإلقاء محاضرة عنوانها: 
» في خدمة اللغة العربية: مجمع اللغة العربية بدمشق نموذجاً 

 .٢٣/١٢/٢٠٢٠بتاريخ 
محاضـرة فـي مجمـع الفـتح اإلسـالمي بدمشـق إلقاء  -٢٠

ــاريخ  ــن  ٢٨/١٢/٢٠٢٠بت ــديات «ع ــة والتح ــة العربي اللغ
 ».المعاصرة

إجراء مقابلة تلفزيـة مـع قنـاة العـالم اإليرانيـة بتـاريخ  -٢١
تحــدثت فيهــا عــن القضــايا الراهنــة للغــة  ٣١/١٢/٢٠٢٠

 العربية.
إجراء مقابلة مع وكالة سانا السورية تحدثت فيهـا عـن  -٢٢

 للغة العربية وطنياً واجتماعياً وقومياً ودينياً وعالمياً.أبعاد ا
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 مناشط الدكتور مكي الحسني

والترجمـة  مركز التعريب«مجلة التدقيق اللغوي في مواد  •
التابع للمنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة  »والتأليف والنشر

 .والعلوم (األلكسو)
، وهـي »ةالثقافـة المعلوماتيـ«مجلـة  مواد التدقيق اللغوي في •

  مجلة فصلية تصدرها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
 

 دعبول موفق الدكتور مناشط
عضو في لجنة التمكين للغة العربيـة، ويمثلهـا فـي وزارة  •

 األوقاف ووزارة التعليم العالي.
 شارك في ندوة نظمتها وزارة الثقافة.  •
غـة شارك في ندوة في قناة(نور الشـام) التلفزيـة حـول الل •

 العربية.
 

 مناشط األستاذ مروان البواب
ــة • للعلوم المشــاركة فــي مراجعــة مــواد الموســوعة العربي

 .والتقانات
مراجعـــة مقـــاالت فـــي مجلـــة الثقافـــة المشـــاركة فـــي  •

 المعلوماتية.
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 .اإللكترونية مراجعة مقاالت مجلة المعلوماتية •
ترجمة كتاب (النمذجة الرياضية للمدرسين) لهيئة التميـز  •

 ع.واإلبدا
 

   مناشط الدكتورة لبانة مشوح
 المهام العلمية واإلدارية:

 عضو مجلس أمناء األمانة السورية للتنمية •
 رئيسة مجلس أمناء جامعة المنارة •
 عضو مجلس أمناء هيئة التميز واإلبداع •
 رئيسة جمعية صدى للثقافة •
عضو المجلـس االستشـاري فـي الهيئـة العامـة السـورية  •

 وزارة الثقافة -للكتاب
ــةع • ــة للترجم ــة الوطني ــة الخط ــو لجن ــة  -ض ــة العام الهيئ

 السورية للكتاب
حّكمــت عشــرات البحــوث والدراســات والمقــاالت  •

 لمجالت علمية محكمة.
أستاذ محاضر في الترجمة الفورية والترجمة المنظورة في  •

 جامعة دمشق. -المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية
 عدد من الجهات.القيام بأعمال الدراسات والترجمة ل •
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وزيــرة الثقافــة فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية (تمــوز  •

٢٠٢٠.( 
 الكتب المترجمة:

 جان لو إيزامبير. ، "الدولة الفرنسية متواطئة مع اإلرهاب " •
 ، ميشيل رامبو."حروب سورية" •

 البحوث والمقاالت والندوات:
عشرات المقاالت فـي مجـالت وزارة الثقافـة، المعرفـة،  •

 يلي، التراث الشعبي.الفن التشك
حلّت ضيفة على العديـد مـن البـرامج اإلذاعيـة الفكريـة  •

عـن الخطـة والثقافية، والمقابالت الصحفية، تحـّدثت فيهـا 
رقمنـة التـراث الـوطني  عـنو االستراتيجية لـوزارة الثقافـة،

تجربتهـا العلميـة  وعـنلمادي والالمادي لحمايته وصونه، ا
ربية واللغات األجنبيـة، وواقـع والثقافية، وعالقتها باللغة الع

الثقافة وآفاقها، واألثر المتبـادل بـين اللغـة والثقافـة، وواقـع 
اللغة العربية في يومها العالمي، وعن المرأة العربية ومكانتها 

 ودورها عبر التاريخ...
 

 مناشط الدكتور عبد الناصر عّساف
نشر ُكتيّـب (أقاويـل لغويـة معاصـرة) فـي سلسـلة (قضـايا  •
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) التي تصدر عن الهيئة العامة السورية للكتاب فـي وزارة لغوية

 الثقافة.
المشاركة في كتاب (الدكتور حسني سبح الطبيب والمحّب  •

للعربية) الـذي وثّـق وقـائع النـدوة الثقافيـة التـي أقيمـت يـوم 
، ببحــث عنوانــه (حســني ســبح ٣٠/١٠/٢٠١٩األربعــاء 

السـورية  والمصطلح العلمي) وصدر الكتاب عن الهيئة العامة
 .٢٠٢٠للكتاب في وزارة الثقافة 

المشاركة في الندوة التي أقامتهـا اللجنـة الفرعيـة للتمكـين  •
للغة العربية في وزارة الثقافـة بمكتبـة األسـد الوطنيـة بمناسـبة 

بكلمـة  ١/٣/٢٠٢٠اليوم العربـي للغـة العربيـة، يـوم األحـد 
 نشرت مزيدة ومنّقحة في مجلـة المعرفـة الصـادرة عـن وزارة

ــة  ــدد  -الثقاف ــوز  ٦٨٢الع ــريع  ٢٠٢٠تم ــي التش ــوان (ف بعن
 من أصول الفتاوى اللغوية وآدابها). -اللغوي

المشاركة في الندوة التي أقامتهـا اللجنـة الفرعيـة للتمكـين  •
للغة العربية في وزارة الثقافة بمكتبة األسد الوطنية بمناسبة يوم 

عنـوان ، ب١٧/١٢/٢٠٢٠العالمي للغة العربية، يوم الخمـيس 
(تحــديات العربيــة المعاصــرة ) بكلمــٍة عنوانهــا (أثــر ترجمــة 

 ).لعربية المعاصرةا األلفاظ واألساليب في

 - ٣٩ - 



  
 الدكتور وھب رومیةمناشط 

 م. ٢٠٢٠الحصول على جائزة الدولة التقديرية عام  •
إصدار طبعة مزيدة ومنّقحة من كتاب "من قضـايا الثقافـة"  •

 ة السورية. صدرت عن هيئة الكتاب في وزارة الثقاف
 االستمرار في عملي الجامعي "أستاذ في جامعة دمشق".  •
 مناقشة عدد من الرسائل الجامعية.  •
، وبيان صالحية كّل منهـا ةتقويم عدد من رسائل الدكتورا •

لتعيين صاحبها بوظيفة مـدّرس فـي الجامعـة، أو بيـان عـدم 
 صالحيتها لذلك. 

 االشتراك في مجموعة من اللجان الجامعية. •
هيئة تحرير مجلة "التراث" التـي تصـدر عـن اتحـاد  عضو •

 الكتّاب العرب بدمشق. 
 عضو لجنة تمكين اللغة العربية في وزارة التعليم العالي.  •
عضو ممثّل لوزارة التعلـيم العـالي فـي اتحـاد "الناشـرين  •

 السوريين". 
من المخطوطـات المقّدمـة للنشـر فـي الهيئـة تقويم عدد  •

 لثقافة السورية.وزارة ا -العامة للكتاب 
االشتراك ببحث في "الملتقى الدولي للّغة العربيـة" الـذي  •

أقامتــه شــبكة المصــنعة الثقافيــة فــي ُعمــان/ ســلطنة عمــان 

 - ٤٠ - 



  
 بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية.

     
 

 مطبوعات امع: خامسا

 :اآلتية الكتب ٢٠٢٠أصدر المجمع خالل عام 
 .مجلد واحد في ٢-٩٣/١مجلة المجمع المجلد  •
الشاعر المجمعي أديب التقي البغـدادي، تـأليف األسـتاذ  •

 . محمد باسم صندوق
األســتاذ عاصــم البيطــار، تــأليف األســتاذ الــدكتور أيمــن  •

 . الشوا
أعالم مجمع اللغة العربيـة فـي مئـة عـام، تـأليف األسـتاذ  •

 .مروان البواب
 

 : دار الكتب الظاهريةدساسا

مـن مكتبـة الشـاعر أنـور  االنتهاء مـن فهرسـة وتسـجيل كـلٍّ  •
العطار، والجزء المهدى إلى المكتبة من مكتبـة األسـتاذ عبـد 

 الكريم عدي.
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 تََسلُّم جزء من مكتبة األستاذ شاكر مصطفى، والبدء بتسجيله. •
 متابعة أعمال الترميم في بيت القوتلي. •

 : مكتبة امعسابعا

 .) كتابًا٤٠المسجلة في قيود المكتبة (بلغ عدد الكتب  •
 .عملت لجنة الشراء على تجليد الجريدة الرسمية •
 ) كتاب.٦٠٠تم تجليد ( •

     
 

 موازنة امع :ثامنا

 الموازنة الجارية -١

/ ١٥١٠٧بلغت موازنة مجمـع اللغـة العربيـة للفـرع /
/وقد جرت ١٥٧٤٧٥/السورية بآالف الليرات  ٢٠٢٠لعام 

االعتماد  وجرى تجاوز ،عدة مناقالت بين البنود خالل العام
لبنــود الرواتــب واألجــور لتغطيــة الــنقص الحاصــل نتيجــة 

، ٢١/١١/٢٠١٩تاريخ  ٢٣صدور المرسوم التشريعي رقم 
المتضمن زيادة الرواتب واألجور للعاملين بالدولة وكـذلك 
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المتضمن صرف منحة  ٢١/١٠/٢٠٢٠تاريخ  ٢٥المرسوم 

 لمرة واحدة للعاملين في الدولة. 
/ألف ليرة سـورية ٣٣٠٠د بمبلغ /وأيًضا تمَّ نقل اعتما

ــادة  ــن زي ــة ع ــة/ الناجم ــات اجتماعي ــون /تأمين ــة دي لتغطي
الرواتــب ليصــبح االعتمــاد الكلــي النهــائي بــآالف الليــرات 

 /.١٨٤٩٦٢السورية /
م فقـد بلغـت بـآالف الليـرات ٢٠٢٠أما النفقات لعـام 

ــورية ( ــب ١٥٨٧٦٦الس ــة: روات ــود كاف ــين البن ــة ب ) موزع
ــات ــات -وتعويض ــيةق -نفق ــيانة -رطاس ــات -ص  -محروق
وبنسـبة  الـخ.-خزينـة عامـة -التزامات -تمراتندوات ومؤ

 % من االعتماد الكلي النهائي. ٨٦
د بدل اشتراك التحاد مجامع اللغة  وألخذ العلم لم يُسدَّ

المطلـوب العربية بالقاهرة لعدم تخصيصنا بالقطع األجنبـي 
 ذلك. ل

 الموازنة االستثمارية -٢

/مليونًـا ١٢٦/ ٢٠٢٠االستثمارية لعام الموازنة  بلغت
فقط مئة وستة وعشرون مليون ليرة سورية ال غير مخصصـة 
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لمشروع تجديد واسـتبدال دار الكتـب الظاهريـة وبالتحديـد 

وترميم بيت القوتلي، وهـو مـن المحاضـر المتاخمـة تدعيم 
للظاهرية، ويعتبر متمًمـا لمشـروع تـرميم الظاهريـة. وأُنِْهـي 

/ واســتمر العمــل بملحــق العقــد ١رقــم /العقــد األساســي 
 ١٠٠/مـن العقـار ٢/٣ر ـللمحضـ Bومحضر التسـوية للجـزء 

بمنطقـة الكالســة بدمشــق القديمــة (بيــت القــوتيل) وجــر العمــل 
روع واحتسـاب ـ) لـنفس املشـ٢بالعقد اجلديد بالرتايض ذي الرقم (

 وسـدادفروق األسعار للعقد األسايس وملحقه والعقد بـالرتايض، 
ـل اعـتامد بمبلـغ ( الكشوف ) مليـون مـن ٥٠العائدة هلـا. ولـذلك نُقِ

التزاماتنا باملشـروع ليصبح االعتامد الكيل  لسدادوزارة التعليم العايل 
  مليون لرية سورية. مئة وستة وسبعني ،) مليونًا١٧٦النهائي (

أما النفقات من املوازنة االستثامرية فقد بلغت بـآالف اللـريات 
% وهي موزعة بني البنود (مبـاين ١٠٠بنسبة / ١٧٥٦٦١السورية /
وســائل  -نفقــات تأســيس -أثــاث ومعــدات مكاتــب -وإنشــاءات

ـــاين  ـــامً أن القســـم األكـــرب مـــن االعـــتامد خمصـــصٌ للمب نقـــل) عل
 واالنشاءات. 

دث بندٌ لوسائل النقل لعدم وجوده يف أسـاس املوازنـة  وقد أُحْ
لسـيارت )، وذلك بغـرض تسـليم بعـض ا٢٠٢٠االستثامرية لعام (
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لت واحـدة ولـدينا موافقـة  ـدّ وتبديلها بـأخر مـن اجلـامرك، وقـد بُ

.بتبديل أخر 
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 » أنباء جممعية «

]١[ 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق

  ) م٢٠٢٠ -ه ١٤٤١يف عام (
 األعضـاء –أ 

 تاريخ دخول املجمع

 حاسنياملالدكتور حممد مروان 

»رئيس املجمع«  

١٩٧٩ 

 مود السيدالدكتور حم

»نائب رئيس املجمع«  

٢٠٠١ 

 الدكتور حممد مكي احلسني

»أمني املجمع«  

٢٠٠١ 

 ٢٠٠٢ الدكتور موفق دعبول

 ٢٠٠٦ الدكتور مازن املبارك

 ٢٠٠٨ الدكتور ممدوح خسارة

 تاريخ دخول املجمع

 ٢٠٠٨ األستاذ مروان البواب

 ٢٠٠٨ الدكتور عيسى العاكوب

 ٢٠٠٨ حالدكتورة لبانة مشوّ 

 ٢٠١٠ الدكتور هاين رزق

 ٢٠١٠ الدكتور أمحد قدور

 ٢٠١٦ الدكتور وهب رومية

 ٢٠١٦ الدكتور رفعت هزيم

 ٢٠١٦ الدكتور عبد النارص عساف

اج  ٢٠١٦ الدكتور عبود الرسّ
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 األعضاء املراسلون يف البلدان العربية -ب

 تاريخ دخول املجمع

  اململكة األردنية اهلاشمية

 ٢٠٠٢ الدكتور عدنان بخيت

 ٢٠٠٢ ر عيل حمافظةالدكتو

 ٢٠١٦ الدكتور سمري الدرويب

  اجلمهورية التونسية

 ١٩٩٣ الدكتور إبراهيم شبوح
 ١٩٩٣ الدكتور إبراهيم بن مراد

 الدكتور عبد الوهاب بوحديبة
 

٢٠٠٠ 

ي  ٢٠٠٢ الدكتور عبد السالم املسدّ

 ٢٠٠٢ الدكتور عبد اللطيف عبيد

  اجلمهورية اجلزائرية

 ١٩٧٢ طالب اإلبراهيميالدكتور أمحد 

 تاريخ دخول املجمع

 ٢٠٠٢ الدكتور عبد امللك مرتاض

 ٢٠٠٢ الدكتور العريب ولد خليفة

 ٢٠٠٧ الدكتور صالح بلعيد

 ٢٠١٦ الدكتور عثامن السعدي

  اململكة العربية السعودية

 ٢٠٠٠ الدكتور أمحد حممد الضبيب

 ٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا الغذامي

 ٢٠٠٧ نالدكتور عبد اهللا بن الرحيم عسيال

  مجهورية السودان

 ٢٠٠٧ األستاذ عيل أمحد بابكر

ا للرتتيب الزمني.*( ا للرتتيب اهلجائي، واألسامء وفقً  ) ذكرت األقطار وفقً
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 ٢٠١٦ الدكتور وايف صالح الدين حاج ماجد

 الدكتور حسن بشري صديق

 »رئيس املجمع«                       

٢٠١٦ 

  يةاجلمهورية العربية السور

 ٢٠٠٠ الدكتور أمحد دمهان

 ٢٠٠٠ الدكتور حممد مرايايت

 ٢٠٠٢ رضوان الدايةحممد الدكتور 

 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 الدكتور حييى مري علم

 ٢٠٠٧ الدكتور أمحد احلاج سعيد

 ٢٠٠٧ الدكتور عبد احلليم منصور

 ٢٠٠٧ الدكتور عامد الصابوين

 ٢٠١٦ الدكتورة أسيدة شهبندر

 ٢٠١٦ الدكتور عدنان بركة

 ٢٠١٦ الدكتور عقيل املرعي

 ٢٠١٦ الدكتور فايز الداية

 ٢٠١٦ احلفيانور فيصل الدكت

 ٢٠١٦ الدكتور قاسم سارة

 ٢٠١٦ فلفل هالدكتور حممد عبد

 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 وفالدكتور بشار عواد معر

 ٢٠٠٧ الدكتور داخل حسن جريو

 ٢٠٠٧ الدكتور عيل القاسمي

 ٢٠٠٧ الدكتور صالح مهدي الفرطويس

 ٢٠١٦ الدكتور مسارع الراوي

  فلسطني
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 ٢٠٠٧ الدكتور أمحد حسن حامد

  الكويت

 ١٩٩٣ الدكتور عبد اهللا غنيم

 ٢٠٠٠ الدكتور عيل الشمالن

 ٢٠٠٠ الدكتور سليامن العسكري

 ٢٠٠٠ تور سليامن الشطيالدك

 ٢٠٠٢ األستاذ عبد العزيز البابطني

  اجلمهورية اللبنانية

 ١٩٧٢ الدكتور فريد سامي احلداد

 ٢٠٠٢ الدكتور جورج عبد املسيح

  الليبية العربية اجلامهريية

 ١٩٩٣ الدكتور حممد أمحد الرشيف

  مجهورية مرص العربية

 ١٩٨٦ الدكتور رشدي الراشد

 ١٩٨٦ وديع فلسطنياألستاذ 

 ١٩٩٣ األستاذ مصطفى حجازي

 ٢٠٠٠ الدكتور جابر عصفور

 ٢٠٠٢ الدكتورة وفاء كامل فايد

 ٢٠١٦ الدكتور صالح فضل

  اململكة املغربية

 ١٩٩٣ الدكتور عباس اجلراري

 ٢٠٠٢ الدكتور الشاهد البوشيخي

  اجلمهورية العربية اليمنية

 ٢٠٠٠ الدكتور عبد العزيز مقالح
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 األعضاء املراسلون يف البلدان األخر -ج

 تاريخ دخول املجمع
  أزبكستان

 ١٩٩٣ الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
  إسبانية

 ١٩٩٢ الدكتور خيسوس ريو ساليدو
  إيران

 ١٩٨٦ الدكتور حممد باقر حجتي
 ١٩٨٦ الدكتور مهدي حمقق

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد عيل آذر شب
 ٢٠٠٢ التسخرييالدكتور حممد عيل 

  باكستان
 ١٩٩٣ الدكتور أمحد خان

  البوسنة واهلرسك
 ٢٠٠٢ الدكتور أسعد دراكوفيتش

 ٢٠٠٢ الدكتور فتحي مهدي
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد أرناؤوط

 تاريخ دخول املجمع
  تركية

الـــدكتور إحســـان أكمـــل الـــدين 
 وغلوأ

١٩٨٦ 

  رومانية
 ٢٠٠٢ الدكتور نقوال دويرشيان

  الصني
 ٢٠٠٧ وه هوهالدكتورة أمل قوه ش
  فرنسة

 ١٩٨٦ ندره ميكيلأاألستاذ 

 ١٩٩٣ األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣ األستاذ جورج بوهاس

 ١٩٩٣ األستاذ جريار تروبو
  اهلنـد

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالحي
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 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( األمري مصطفى الشهايب

 )١٩٨٦ - ١٩٦٨( الدكتور حسني سبح

 )٢٠٠٨ -١٩٩٣( الدكتور شاكر الفحام
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 ألعضاء الراحلونا -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 يدالشيخ أمني سو

 ١٩٣٦ األستاذ عبد اهللا رعد

 ١٩٤١ الشيخ عبد الرمحن سالم

 ١٩٤٣ األستاذ رشيد بقدونس

 ١٩٤٥ األستاذ أديب التقي

 الوفاة 

 ١٩٤٥ الشيخ عبد القادر املبارك

 ١٩٤٨ األستاذ معروف األرناؤوط

 ١٩٥١ الدكتور مجيل اخلاين

 ١٩٥٢ األستاذ حمسن األمني

 األستاذ حممد كرد عيل

 »ملجمعرئيس ا«
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

 ن التنوخياألستاذ عز الدي

 »نائب رئيس املجمع«

١٩٦٦ 

 األستاذ األمري مصطفى الشهايب

 »رئيس املجمع«

١٩٦٨ 

 األمري جعفر احلسنـي 

 »أمني املجمع«

١٩٧٠ 

 ١٩٧١ الدكتور سامي الدهان

 ١٩٧٢ الدكتور حممد صالح الدين الكواكبي

 ١٩٧٥ األستاذ عارف النكدي

 ١٩٧٦ البيطار ةاألستاذ حممد هبج

 ١٩٧٦ مجيل صليباالدكتور 

 ١٩٧٩ الدكتور أسعد احلكيم

 ١٩٨٠ األستاذ شفيق جربي

 الوفاة 

 ١٩٨٠ الدكتور ميشيل اخلوري

 ١٩٨١ األستاذ حممد املبارك

 ١٩٨٢ الدكتور حكمة هاشم

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الكريم زهور عدي

 الدكتور شكري فيصل

 »أمني املجمع«

١٩٨٥ 

 ١٩٨٦ الدكتور حممد كامل عياد

 ني سبحالدكتور حس

 »رئيس املجمع«

١٩٨٦ 

 ١٩٨٨ األستاذ عبد اهلادي هاشم

 ١٩٩٢ األستاذ أمحد راتب النفاخ

 ١٩٩٢ األستاذ املهندس وجيه السامن

 الدكتور عدنان اخلطيب

 »أمني املجمع«
١٩٩٥ 

 ١٩٩٩ الدكتور مسعود بوبو
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 الوفاة 

 ٢٠٠٠ الدكتور حممد بديع الكسم

 ٢٠٠١ الدكتور أجمد الطرابليس

 ٢٠٠٢ تار هاشمالدكتور خم

 ٢٠٠٢ الدكتور عبد الوهاب حومد

 ٢٠٠٢ الدكتور عادل العوا

 ٢٠٠٥ األستاذ حممد عاصم بيطار

 ٢٠٠٦ الدكتور عبد احلليم سويدان

 ٢٠٠٧ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

ام  الدكتور شاكر الفحّ

 »رئيس املجمع«
٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ الدكتور عبد الكريم اليايف

 ٢٠١٠ دقنياألستاذ جورج ص

 ٢٠١١ الدكتور حممد زهري البابا

 الوفاة 

 الدكتور عبد الكريم األشرت

 »عضو رشف«
٢٠١١ 

 

إحسان النصحممد 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

 ٢٠١٩ الدكتور حممد حمفل 

 ٢٠١٩ الدكتور حممد طيب تيزيني

 ٢٠٢٠ الدكتور حممد هيثم اخلياط

 ٢٠٢٠ الدكتور عبد اإلله نبهان
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 األعضاء املراسلون الراحلون من األقطار العربية -ج

 الوفاة 

  اململكة األردنية اهلاشمية

 ١٩٧٠ مد الرشيقياألستاذ حم

 الدكتور حممود إبراهيم

 الدكتور سامي خلف محارنة

١٩٩٩ 

٢٠١٠ 

 ٢٠١٥ الدكتور نارص الدين األسد

 ٢٠١٧ الدكتور نشأت محارنة 

 ٢٠١٨ الدكتور حممود السمرة
 ٢٠٢٠ الدكتور عبد الكريم خليفة

  اجلمهورية التونسية

 ١٩٦٨ األستاذ حسن حسني عبد الوهاب

 ١٩٧٠ د الفاضل بن عاشوراألستاذ حمم

 ١٩٧٣ األستاذ حممد الطاهر بن عاشور

 ١٩٧٦ األستاذ عثامن الكعاك

 ١٩٩٥ الدكتور سعد غراب

 الوفاة 

ر  ١٩٩٩ الدكتور سليم عامّ

 ٢٠٠٧ سوييس الالدكتور حممد 

 الدكتور صالح اجلابري

 األستاذ حممد املزايل

 الدكتور حممد احلبيب بلخوجة

٢٠٠٩ 

٢٠١٠ 

٢٠١٢ 

 ٢٠١٥ بو القاسم حممد كروالدكتور أ

 ٢٠١٨ الدكتور رشاد محزاوي

  اجلمهورية اجلزائرية

 ١٩٢٩ الشيخ حممد بن أيب شنب

 ١٩٦٥ األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي

 ١٩٧٩ حممد العيد حممد عيل خليفة

 ١٩٩٢ األستاذ مولود قاسم

 ١٩٩٨ األستاذ صالح اخلريف

 ٢٠١٣ الدكتور أبو القاسم سعداهللا
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 الوفاة 

 ٢٠١٧ دكتور عبد الرمحن احلاج صالحال

  اململكة العربية السعودية

 ١٩٩٣ األستاذ عبد العزيز الرفاعي

 ٢٠٠٠ األستاذ محد اجلارس

 األستاذ حسن عبد اهللا القريش

 األستاذ عبد اهللا بن مخيس

٢٠٠٤ 

٢٠١١ 

 ٢٠١٣ األستاذ عوض القوزي

 ٢٠١٦ الدكتور عبد اهللا صالح العثيمني

  ودانمجهورية الس

 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

 الوفاة 

 ١٩٢٥ الدكتور صالح قنباز

 ١٩٢٨ األب جرجس شلحت

 ١٩٣٠ األستاذ جرب ضومط

 ١٩٣٣ ب جرجس منشاأل

 ١٩٣٣ األستاذ مجيل العظم

 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
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 الوفاة 

 ١٩٥٧ البطريرك مار اغناطيوس افرام

 ١٩٥٨ املطران ميخائيل بخاش

 ١٩٦٧ األستاذ نظري زيتون

 ١٩٦٩ الدكتور عبد الرمحن الكيايل

 ١٩٧٦ لدين الزركيلاألستاذ خري ا

 األستاذ حممد سليامن األمحد

 »بدوي اجلبل«

١٩٨١ 

 ١٩٩٠ األستاذ عمر أبو ريشة

 ١٩٩٧ الدكتور شاكر مصطفى

 ٢٠٠٠ الدكتور قسطنطني زريق

 ٢٠٠٠ الدكتور خالد املاغوط

 ٢٠٠٦ األستاذ عبد املعني امللوحي

 الدكتور عبد السالم الرتمانيني

 جييلالدكتور عبد السالم الع

٢٠٠٦ 

٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٨ الدكتور عبد اهللا عبد الدايم

 ٢٠١٠ الدكتور صالح الدين املنجد

 ٢٠١١ الدكتور عدنان تكريتي

 الوفاة 

 ٢٠١١ األستاذ مدحة عكاش

ــا  ــاطيوس زك ــار أغن ــرك م البطري

 األول عيواص

٢٠١٤ 

 ٢٠١٤ الدكتور برهان العابد

 ٢٠١٤ الدكتور عدنان درويش

 ٢٠١٦ الدكتور عمر موسى باشا

 ٢٠١٦ األستاذ حممود فاخوري

 ٢٠١٧ الدكتور صادق فرعون

 ٢٠١٨ موياحلالدكتور عدنان 

 ٢٠٢٠ عمر الدقاقالدكتور 

 ٢٠٢٠ الدكتور عبد اجلبار الضحاك

  اجلمهورية العراقية

 ١٩٢٤ األستاذ حممود شكري اآللويس

 ١٩٣٦ األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

 ١٩٤٥ األستاذ معروف الرصايف

 ١٩٤٦ تاذ طه الراوياألس
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 الوفاة 

 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 األستاذ عباس العزاوي

 ١٩٧٢ م الدجييلاألستاذ كاظ

 ١٩٧٣ األستاذ كامل إبراهيم

 ١٩٧٧ الدكتور ناجي معروف

 ١٩٨٠ البطريرك اغناطيوس يعقوب الثالث

 ١٩٨٣ عبد الرزاق حميي الدينالدكتور 

 ١٩٨٣ الدكتور إبراهيم شوكة

 ١٩٨٣ الدكتور فاضل الطائي

 ١٩٨٤ الدكتور سليم النعيمي

 ١٩٨٤ األستاذ طه باقر

 الوفاة 

 ١٩٨٤ مهدي حنتوشالدكتور صالح 

 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 الدكتور إبراهيم السامرائي

 ٢٠٠٢ ور حممد تقي احلكيمالدكت

 ٢٠٠٣ الدكتور صالح أمحد العيل

 ٢٠٠٥ الدكتور عبد العزيز البسام

 ٢٠٠٥ الدكتور مجيل املالئكة

 ٢٠٠٦ كتور عبد اللطيف البدريالد

 ٢٠٠٩ الدكتور حسني عيل حمفوظ

 ٢٠١٠ كتور عبد العزيز الدوريالد

 - ٥٨ - 



  
 الوفاة 

 ٢٠١١ الدكتور حممود اجللييل

 ٢٠١١ أ. هالل ناجي

 ٢٠١٣ دكتور يوسف عز الدينال

 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 األب أوغسطني مرمرجي الدومنيكي

 ١٩٧١ األستاذ قدري حافظ طوقان

 ١٩٩٦ األستاذ أكرم زعيرت

 ٢٠٠٣ الدكتور إحسان عباس

 ٢٠٠٣ األستاذ أمحد صدقي الدجاين

 ٢٠٠٣ الدكتور إدوارد سعيد

 الوفاة 

 ٢٠١٥ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

  الكويت

 ٢٠١٣ الدكتور خالد عبدالكريم مجعة

  اجلمهورية اللبنانية

 ١٩٢٥ ماألستاذ حسن بيه

 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

 ١٩٤٦ األستاذ عمر الفاخوري

 ١٩٤٨ األستاذ بولس اخلويل

 ١٩٥١ خ إبراهيم املنذرالشي

 ١٩٥٣ »العاميل«الشيخ أمحد رضا 

 ١٩٥٦ األستاذ فيليب طرزي

 - ٥٩ - 



  
 الوفاة 

 ١٩٥٧ الشيخ فؤاد اخلطيب

 ١٩٥٨ الدكتور نقوال فياض

 ١٩٦٠ األستاذ سليامن ظاهر

 ١٩٦٢ األستاذ مارون عبود

 بشارة اخلوري  األستاذ

 »األخطل الصغري«

١٩٦٨ 

 ١٩٧٦ األستاذ أمني نخلة

 ١٩٧٧ نيس مقديساألستاذ أ

 ١٩٧٨ األستاذ حممد مجيل بيهم

 ١٩٨٦ الدكتور صبحي املحمصاين

وخ  ١٩٨٧ الدكتور عمر فرّ

 ١٩٩٦ األستاذ عبد اهللا العالييل

 ٢٠٠٦ الدكتور نقوال زيادة

 ٢٠٠٩ الدكتور حممد يوسف نجم

 ٢٠20 الدكتور عز الدين البدوي النجار

 اجلامهريية العربية الليبية
 االشرتاكيةالشعبية 

 

 الوفاة 

 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 ستاذ أمحد شوقياأل

 ١٩٣٣ األستاذ داود بركات

 ١٩٣٤ األستاذ أمحد زكي باشا

 ١٩٣٥ األستاذ حممد رشيد رضا

 ١٩٣٥ األستاذ أسعد خليل داغر

 ١٩٣٧ األستاذ مصطفى صادق الرافعي

 ١٩٣٨ األستاذ أمحد اإلسكندري

 ١٩٤٣ الدكتور أمني املعلوف

 - ٦٠ - 



  
 الوفاة 

 ١٩٤٣ الشيخ عبد العزيز البرشي

 ١٩٤٤ عمر طوسون األمري

 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 مد اخلرض حسنيالشيخ حم

 ١٩٥٩ الدكتور عبد الوهاب عزام

 ١٩٥٩ الدكتور منصور فهمي

 ١٩٦٣ األستاذ أمحد لطفي السيد

 ١٩٦٤ األستاذ عباس حممود العقاد

 ١٩٦٤ األستاذ خليل ثابت

 ١٩٦٦ األمري يوسف كامل

 الوفاة 

 ١٩٦٨ األستاذ أمحد حسن الزيات

 ١٩٧٣ الدكتور طه حسني

 ١٩٧٥ الدكتور أمحد زكي

 ١٩٨٤ األستاذ حسن كامل الصرييف

 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 السيد الدكتور أمني عيل

 ٢٠١١ الدكتور حممود حافظ

 ٢٠١٢ الدكتور عبد احلافظ حلمي

 ٢٠١٣ الدكتور حممود عيل مكي

 ٢٠١٥ الدكتور كامل برش

 ٢٠١٥ الدكتور حممود فوزي املناوي

 - ٦١ - 



  
 الوفاة 

 ٢٠١٦ األستاذ فاروق شوشة

 ٢٠١٦ الدكتور نبيل عيل 

 ٢٠١٧ الدكتور حسني نصار 

 ٢٠١٩ األستاذ حممود فهمي حجازي

  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

 ٢٠١٥ الدكتور عبد اللطيف بربيش

 ٢٠١٨ الدكتور حممد بن رشيفة 

 الوفاة 

 ٢٠١٩ األستاذ عبد القادر زمامة 

  اجلمهورية العربية اليمنية

 ٢٠٠٨ القايض إسامعيل بن عيل األكوع

 

 - ٦٢ - 



  
 ان األخراألعضاء املراسلون الراحلون من البلد -د

 تاريخ الوفاة 

ا«االحتاد السوفييتي   »سابقً

»أغناطيوس«األستاذ كراتشكوفسكي   ١٩٥١ 

»ايفكني ادواردوفيتش«األستاذ برتل   

   الدكتور غريغوري رشباتوف

١٩٥٧ 

٢٠٠٦ 

  إسبانية

 ١٩٤٤ »ميكل«األستاذ آسني بالسيوس 

 ١٩٩٥ األستاذ اميليو غارسيا غومز

  أملانية

 ١٩٢٨ »مارتني«هارمتان  األستاذ

 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 

 ٢٠١٣ الدكتور رودلف زهلايم 

 ٢٠١٣ الدكتور فولف ديرتيش فيرش 

  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

 ٢٠١٥ ي اآلصفي الدكتور حممد مهد

 ٢٠١٦ الدكتور فريوز حريرجي

  إيطالية

 ١٩٢٥ »اوجينيو«األستاذ غريفيني 

 ١٩٢٦ »ليون«األستاذ كايتاين 

 - ٦٣ - 



  
 تاريخ الوفاة 

 ١٩٣٥ »اغنازيو«األستاذ غويدي 

 ١٩٣٨ »كارلو«األستاذ نلّينو 

 ١٩٩٦ »فرنسيسكو«األستاذ غربيييلّ 

  باكستان

 ١٩٧٧ األستاذ حممد يوسف البنوري

 ١٩٧٨ عبد العزيز امليمني الراجكويت األستاذ

 ١٩٩٦ األستاذ 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«دوارد األستاذ إ

 ١٩٣٣ »أنطوين«األستاذ بفن 

 ١٩٤٠ »د.س.«األستاذ مرغليوث 

 تاريخ الوفاة 

 ١٩٥٣ »فريتز«األستاذ كرينكو 

 ١٩٦٥ »ألفريد«األستاذ غليوم 

 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«األستاذ بوهل 

 ١٩٣٨ »حييى«األستاذ اسرتوب 

 ١٩٧٤ »جون«األستاذ بدرسن 

  السويد

 - ٦٤ - 



  
 تاريخ الوفاة 

 ١٩٥٣ »ك.ف.«األستاذ سيرتستني 

 ١٩٨٦ األستاذ ديدرينغ سفن

  ةسويرس

 ١٩٢٧ »إدوارد«األستاذ مونتة 

 ١٩٤٩ ».ح.ح«األستاذ هيس 

  الصني

 ٢٠٠٨ األستاذ عبد الرمحن ناجونغ 

  فرنسة

 ١٩٢٤ »رينه«األستاذ باسيه 

 ١٩٢٦ األستاذ ماالنجو

 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 

 تاريخ الوفاة 

 ١٩٦٢ »لويس«األستاذ ماسينيون 

 ١٩٧٠ »هنري«األستاذ ماسيه 

 ١٩٧٣ »رجييس«الدكتور بالشري 

  »جورج«األستاذ كوالن 

 ١٩٨٣ »هنري«األستاذ الوست 

 ١٩٩٧  األستاذ نيكيتا إيلييسف

  لندةفن

 .... »يوحنا اهتنن«األستاذ كرسيكو 

  املجر

 ١٩٢١ »أغناطيوس«األستاذ غولدزهير 

 .... »إدوارد«األستاذ ماهلر 

 ١٩٧٩ األستاذ عبد الكريم جرمانوس

  النروج

 .... األستاذ موبرج

  النمسا

 .... »كارل«الدكتور اشتولز 

 - ٦٥ - 



  
 تاريخ الوفاة 

 ١٩٢٩ »رودلف«األستاذ جري 

 ١٩٦١ »زهان«الدكتور موجيك 

  اهلند

 ١٩٢٧ احلكيم حممد أمجل خان

 ١٩٨١ األستاذ آصف عيل أصغر فييض

 ١٩٩٩ أبو احلسن عيل احلسني الندوي أ. 

 ٢٠٠٥ الدكتور عبد احلليم الندوي

 ٢٠١٠ الدكتور خمتار الدين أمحد

  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 

 تاريخ الوفاة 

 ١٩٤٨ »ارنست«األستاذ هرزفلد 

 ١٩٥٦ »جورج«األستاذ سارطون 

 ١٩٧١ »بيارد«الدكتور ضودج 

 - ٦٦ - 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


	« أنباء مجمعية »
	أ- رؤساء المجمع الراحلون


