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 بسم اهللا والسالم عىل رسول اهللا
أيتها السيدُة الدآتورة نجاح العطار نائُب رئيس 

  الحادي عشرالجمهورية، راعيُة هذا المؤتمر المجمعي 
الدآتور بسام إبراهيم، وزيُر  األستاذ أيها السيد

 التعليم العالي 
أيها السيد األستاذ الدآتور مروان المحاسني رئيس مجمع 

 بدمشق اللغة العربية 
 مجامع اللغة العربية أعضاء أيها السادة 

 أيها السادة الباحثون المشارآون في المؤتمر
   أيها الحفل الكريم 

أحييكم أطيب حتية, وأرّحب بكم أمجل الرتحيب, وأشكر لضيوفنا الكرام حضورهم, راجًيا هلم طِْيب 
 توفيق.اإلقامة يف بلدهم دمشق, وآمًال ملؤمترنا بإسهامهم النجاَح وال

 أهيا السيدات والسادة  
م يف حفل افتتاح املؤمتر السنوي, تقريًرا يعرض تنص الئحة املجمع الداخلية عىل أن أمني املجمع يقدِّ 

 . العارشفيه منجزات املجمع يف املدة التي انقضت بعد املؤمتر السابق وهو املؤمتر 
يف مادتــه  ١١/٩/٢٠٠٨, املؤرخ يف / اخلمسني٥٠وينص قانون املجمع الصادر باملرسوم الترشيعي/

للمصطلحات العلمية ومعجامٍت  لغويٍة عرصية,الرابعة, عىل أن من وسائل حتقيق أغراضه َوْضَع معجامٍت 
 والفنية والتقانية, ذاِت تعريفاٍت حمددة, وحتديَثها ونَرشها. 

عامل هذه اللجــان يف جممعنا اآلن عدد كبري من اللجان, وسأعرض عىل حرضاتكم بعد قليل خالصة أ
. وسوف تالحظون الرتكيز عىل وضع املصطلحات العلميــة والتقانيــة, ألن ذلــك خطــوٌة مهمــة يف هذا العام

لتــوطني العلــوم باللغــة العربيــة, وقطــع الطريــق عــىل مــن يــّدعون تعــّذر تعريــب التعلــيم العــايل بســبب قلــة 
 املصطلحات العلمية... 

, لتضــع املقــابالِت العربيــَة املصــطلحات اإلنكليزيــةمعــاجم  وقد انطلــق معظــم اللجــان يف أعامهلــا مــن
 والفرنسية وتعريفاٍت وافية بالعربية. 

 وفيام ييل أبرز منجزات اللجان يف هذا العام: 
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 أوالً: جلنة اللغة العربية وعلومها: 
 / مخسة عرش قرارًا يف األلفاظ واألساليب. ١٥أصدرت اللجنة / −١
 ن خطأ شائًعا. / عرشي٢٠ونظرت وناقشت / −٢

 ثانًيا: جلنة ألفاظ احلضارة:
 ملعجــم/ مصــطلحات, وذلــك ١٠٥وضعت اللجنة املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات لقرابة /

 الذي جيري إعداده.  األماكن
 جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث: ثالًثا: 

وهــو كتــاب ضــخم " ســاكرتاريخ دمشق للعّالمــة ابــن ع"أنجزت اللجنة حتقيق عدة أجزاء من كتاب 
ــا نحــو /اومهــم جــد  ــه حتــى اآلن ُحمّقًق ــه يف هــذا العــام اجلــزءان ٥٠, ُطبــع من ــًدا, وآخــر مــا طبــع من / جمل

 صفحة). ٦٢٨/والثالُث والعرشون (٢٣صفحة), و/ ٦٥٦/احلادي والعرشون (٢١/
 وقد تساءل بعضهم عن سبب اهتامم املجمع هبذا الكتاب. ويف اجلواب نقول: 

/ تسعة ٢٩بالكتاب, فصنع له خمتًرصا يف / "لسان العرب"عّالمة ابن منظور صاحب معجم اهتم ال −
 م. ١٩٨٤وعرشين جملدًا, نرشته دار الفكر سنة 

/ عَرشة جملدات نرشته املكتبة العربية ١٠وصنع الشيخ عبد القادر بدران احلنبيل هتذيًبا للكتاب يف / −
 م. ١٩١١بدمشق سنة 

م العايل بدمشق واملجلس األعىل لرعاية الفنــون واآلداب والعلــوم االجتامعيــة وأقامت وزارة التعلي −
م, أصدر بعدها املجلس األعىل املــذكور كتاًبــا ضــخًام ١٩٧٩ندوة حول الكتاب, دامت ثالثة أيام يف نيسان 

 / صفحة َمجع فيه كل ماقاله العلامء عن ابن عساكر وكل ما كتب عنه من بحوث وما ألقي من٨٥٠يشغل /
 حمارضات. 

رئاسة الدكتور شاكر الفحــام وزيــر التعلــيم العــايل, / عضًوا ب١٣نة التحضريية للندوة /وضّمت اللج
وكان من أعضائها الدكاترة: شكري فيصل (عن املجمع) وعبد الكريم اليايف (عن احتاد الكتاب) وشــحادة 
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نان اخلطيــب (عــن أصــدقاء اخلوري (عن وزارة التعلــيم العــايل) وأمحــد طــربني (عــن جامعــة دمشــق) وعــد
 دمشق) وآخرون يمثلون جهات أخرى. 

 وفيام ذكرُت بياٌن يشفي الغليل إن شاء اهللا!
 رابًعا: جلنة جملة املجمع واملطبوعات: 

 / احلادي والتسعني.٩١املجلِد / أصدرت املجلة أربعة أجزاءِ 
 وصدر أيًضا كتابان أعّدهتام جلنة أعضاء املجمع الراحلني مها: 

 .كتاب عن األستاذ وجيه السامنوب عن الدكتور سامي الدهان, كتا −
 /  من تاريخ دمشق البن عساكر.٢٣/ و/٢١كام صدر ضمن مطبوعات املجمع اجلزءان / 

 خامًسا: جلنة النشاط الثقايف: 
 قامت اللجنة باآليت: 

 . ٢٨/١١/٢٠١٩ −٢٥عرش يف املدة  تنظيم عقد هذا املؤمتر احلادي −١
 ترتيب إلقاء تسع حمارضات يف هذا العام.  −٢
اإلعالن يف الصحف عن جائزة املجمع باسم خليل مــردم بــك يف اآلداب, وتــأليف جلنــة لدراســة  −٣

ثــائر زيــن الــدين يف  الــدكتور إقامــة حفلــة تســليم جــائزة املجمــع للفــائز هبــااإلنتاج األديب للمتســابقني, ثــم 
١٨/٣/٢٠١٩. 

 . ١٣/٢/٢٠١٩يف اهللا  عضو الراحل الدكتور حممد حمفل رمحهإقامة حفلة تأبني لل −٤
 سادًسا: جلنة مصطلحات طب األسنان: 

 / مصطلًحا. ٥٤٧أنجزت اللجنة وضع املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات لـ /
 سابًعا: جلنة مصطلحات علم الفيزياء: 

/ مصطلًحا للمعجم الشــامل ١٤٥٠/ وضعت اللجنة املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات لقرابة
 لعلوم الفيزياء. 
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 ثامنًا: جلنة مصطلحات العلوم الزراعية: 
 ) مصطلًحا. ١٦٤٤أقرت اللجنة املقابالت العربية والفرنسية واجلذور الالتينية والتعريفات لـ (

 تاسًعا: جلنة مصطلحات علم األحياء احليوانية: 
 ) مصطلًحا.٥٣٦ور الالتينية والتعريفات لـ (قابالت العربية واجلذوضعت امل

 : معاًرشا: جلنة مصطلحات اإلعال
قامت اللجنة بمراجعة وتصحيح املقابالت العربية والفرنسية والتعريفات للمصطلحات التي أعــدهتا 

 . مصطلًحا/٢٥٤٢/وعددهااللجنة سابًقا 
 : جلنة مصطلحات البيئة: عشرحادي 

 فورد للبيئة, ووضعت املقابالت العربية والتعريفات. كسأتابعت اللجنة دراسة معجم 
 Fاحلــرف مــن  ) وأنجــزت٣٠٢وعــددها ( Eوأنجزت يف هــذا العــام املصــطلحات املبــدوءة بــاحلرف 

 ) مصطلًحا. ١٥٢(
 ثاين عرش: جلنة مصطلحات العلوم الرتبوية: 

/ ثامنمئة ومخسني ٨٥٠/ وضعت اللجنة املقابالت العربية والفرنسية واجلذور األجنبية والتعريفات لـ
 مصطلًحا. 

 ثالث عرش: جلنة املعلوماتية: 
معجــًام ملصــطلحات املعلوماتيــة جتــاوز  ٢٠٠٠أصــدرت اجلمعيــة العلميــة الســورية للمعلوماتيــة ســنة 

مصطلح. وملا كانت حقول املعلوماتية تتطور برسعة, كان من الرضوري إعداد معجم أوسَع  ٧٠٠٠عددها 
احلديثــة ومــن مواقــع الشــابكة  مت جلنة املعلوماتية استخراج املصطلحات مــن املعــاجمن املوجود. لذا تابع

/ مصطلح. ثم بدأت بمراجعة ٥٠٠٠نرتنت), واستخرجت خالل النصف األول من هذا العام نحَو /إل(ا
/ مصــطلًحا مــن أصــل ٢٨٠جعتــه /اوقد بلــغ عــدد مــا ر Aترمجة مصطلحات املعلوماتية املبدوءة باحلرف 

 ًبا.ألٍف تقري
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 نرتنت):إلرابَع عرش: جلنة موقع املجمع عىل الشابكة (ا
نشــاطات واستكملت اللجنــة مفــردات قاعــدة معطيــات املوقــع فــيام خيــص: مطبوعــات املجمــع,  −١

 املجمع (املؤمترات والندوات واملحارضا...) وجلان املجمع وأعضائه. 
 املجمع.) يف فهرس جملة ٧٨٠٠) عنوان من أصل (٣٥٠٠جزت تصحيح (نأ −٢

 خامس عرش: جلنة مصطلحات اجليولوجيا: 
 راجعت اللجنة يف هذا العام مجيع املصطلحات التي سبق أن درستها وهيأهتا للمعجم.

 سادَس عرش: استجابًة لرغبة مركز الدراسات والبحوث العلمية:
 . علم اجلودة وعلم القياس وامللكية الفكريةألف املجمع جلنة خاصة لدراسة مصطلحاٍت يف 

 / ثالثمئة وواحٍد وثامنني مصطلًحا. ٣٨١وقد أنجزت اللجنة دراسة /
يف هــذا العــام وْضــَع ومراجعــة العشر واخلالصة: أنجزت يف املجمع جلاُن املصطلحات العلميــة 

 /تسعة آالف مصطلح تقريًبا بالعربية والفرنسية مع تعريفاهتا.٩٠٠٠/
 أهيا احلضور الكرام 

 لسالم عليكم ورمحة اهللا.أشكر لكم حسن استامعكم, وا
 

 األمني العام                                ٢٥/١١/٢٠١٩
 ملجمع اللغة العربية بدمشق                                                                                

 
 األستاذ الدكتور حممد مكي احلسني اجلزائري                    


