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 التقرير السنوي عن أعمال المجمع

 م٢٠٠٢في دورة عام 

  إعداد عدنان عبد ربه
  بإشراف أمين المجمع

  :الالئحة الداخلية للمجمع والقواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكامها –أوًال 

بعـــد أن أصـــدر الســـيد رئـــيس اجلمهوريـــة القـــانون اجلديـــد للمجمـــع ذا 
ــــرقم / ــــاريخ ٣٨ال ــــة مر ٦/٦/٢٠٠١/ت ــــذي كــــان بداي ــــدة للمجمــــع م ال ــــة جدي حل

مــعأر  مــن جلنــة خاصــة  ســت قواعــد العمــل فيــه، ونظمــت شــؤونه كلــف جملــس ا
مـــواد قانونـــه  يـــدة للمجمـــع ،تفصـــلالئحـــة داخليـــة جد أعضـــائه أعـــدت مشـــروع

الـــيت  املني فيـــه ،مبـــا خيـــدم أغراضـــهأعمالـــه ومهـــام أعضـــائه والعـــ تـــنظماجلديـــد، و 
  حددها ذلك القانون.

الســيد وزيـر التعلـيم العــايل بـالقرار رقــم وصـدرت الالئحـة اجلديــدة عـن 
اشــتملت علــى مخــس وأربعــني مــادة ضــمن أحــد و م١٥/١/٢٠٠٢/ت.ع تــاريخ ٢

  عشر فصالً، وأهم ما جاء فيها:

الـذي نـص القـانون علـى انعقـاده  - جمعمتنظيم أعمال املؤمتر السنوي لل -
، اسـيتناوهل يتالـ اتحتديـد املوضـوعكيفية و  –يف الربع األخري من كل عام 

 ).١٢ – ٨املواد  –(الفصل الثالث   املشاركة فيهإىل واملدعوين
مــع ونائبــه واألمــني، ومهــام  - ألمــني ابيــان أصــول الرتشــيح ملنصــب رئــيس ا

  ).١٥-١٣(الفصل الرابع املواد 
مــع  - الــذي حــل حمــل اللجنــة اإلداريــة يف القــانون تنظــيم أعمــال مكتــب ا

مــــع ونائــــب الــــرئيس املؤلــــف مــــن رئــــالســــابق والئحتــــه الداخليــــة، و  يس ا
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مــــع، وحتديــــد اختصاصــــاته. (الفصــــل  واألمــــني وعضــــوين مــــن أعضــــاء ا
  ).٢١ -١٦املواد  –اخلامس 

مــع وأعضــاء الشــرف واألعضــاء  - بيــان أصــول ترشــيح وانتخــاب أعضــاء ا
التخصصـات  وحتديداملراسلني، والشروط اليت جيب توافرها يف املرشحني، 

مــــع، واحلــــاالت املختلفــــة املتعلقــــة يف  العلميــــةاجــــات احلالالزمــــة لســــد  ا
   .)٣٣ -٢٢املواد  –بأوضاع أعضائه. (الفصل السادس 

ا، املدائمــــة و الان جلــــتــــأليف ال - واحلــــد ؤقتــــة، وحتديــــد مهامهــــا واختصاصــــا
ومواعيــد انعقادهــا، وأصــول دعــوة األعضــاء  األدىن لعــدد أعضــاء اللجنــة،
  ).٣٦-٣٤املواد  –لالجتماع. (الفصل السابع 

نصــت الالئحــة علــى تــأليف ســت عشــرة جلنــة دائمــة، وجعلــت للمجلــس و  -
ـــة أو  احلـــق يف أن يزيـــد أو يـــنقص عـــدد اللجـــان، فينشـــئ مـــن بعضـــها جلن

أكثـــر أو يـــدمج بعضـــها يف بعـــض، ولـــه أن يرجـــئ تـــأليف بعضـــها إىل أن 
  ).٣٧املادة  –(الفصل السابع يستكمل أسبابه.

 –الفصل السـابع بيان اختصاص كل جلنة من اللجان الدائمة. ( -
  ).٣٨املادة 

نظــام  ووضــع الكتــب الظاهريــة التابعــة للمجمــع، تأكيــد أمهيــة دار -
ــــا، وبيــــان نظــــام  مــــعخــــاص إلدار ــــا.  ،العمــــل يف مكتبــــة ا وأوجــــه االنتفــــاع 

  ).٤٠ – ٣٩املادتان  –(الفصل الثامن 
مـــع ومـــا ينشـــر فيهـــا مـــن حبـــوث ودراســـات،  - ـــة جملـــة ا إبـــراز أمهي

معوإسناد رئا ا إىل رئيس ا   ).٤١املادة  –(الفصل التاسع  سة حتريرها وإدار
شـــــؤون العـــــاملني واملـــــوظفني التـــــابعني للمجمـــــع (الفصـــــل حبـــــث  -

  ).٤٢املادة  –العاشر 
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) مــــــن االئحــــــة لألحكــــــام اخلاصــــــة ٤٥-٤٤وخصصــــــت املادتــــــان (
  بصرف تعويض األعضاء، وإخازة األعضاء بالتغيب ملدد خمتلفة.

سبق أن الالئحـة اجلديـدة قـد توسـعت يف البحـث يف ويتضح لنا مما 
م، ومـنح  م وسـفرهم ونعويضـا مع، وأصول ترشيحهم وانتخا اختيار أعضاء ا
عضوية الشـرف ملـن أدى خـدمات جليلـة للغـة العربيـة، أو للثقافـة، أو للمجمـع، 

  واختيار أعضائه املراسلني.
ــــان اختصاصــــات اللجــــان الدائمــــة واملؤ  ــــةوفصــــلت كــــذلك يف بي ، قت

ـــــد احلاجـــــة، ومـــــنحهم التعويضـــــات املناســـــبة  وضـــــم اخلـــــرباء املختصـــــني إليهـــــا عن
م.   ملشاركا

مــع بوضــع قــرارات ناظمــة للقواعــد اإلجرائيــة لقــانون  مث قــام مكتــب ا
لـس فوا مع والئحته الداخلية، عرضـها علـى ا عليهـا، وصـدرت بقـرار مـن  فـقا

مع برقم /   م.٢٢/١٠/٢٠٠٢/ تاريخ ١٦السيد رئيس ا
مع وجلانه:   ونبني فيما يلي أهم األعمال اليت متت يف أقسام ا

  أوال : مجلس المجمع
مـــع يف عـــام  م ســـبع عشـــرة جلســـة حبـــث فيهـــا ٢٠٠٢عقـــد جملـــس ا

  :األمور اآلتية
مــع يف املــدة مــن  - - ٢٢مناقشــة نتــائج نــدوة املعجــم العــريب الــيت أقامهــا ا

  م١٠/٢٠٠١/ ٢٥
للغــة العربيــة يف القطــر الــذي وضــعته جلنــة تعزيــز مشــروع قــانون محايــة اإقــرار  -

مع.   اللغة العربية يف ا
مع ونائبه حلضور مؤمتر القاهرة الذي  - املوافقة على إيفاد السيدين رئيس ا

 م٢٥/٣/٢٠٠٢عقد بتاريخ 



  
٤

انتخــاب ثالثــة وأربعــني مرشــحاً مــن داخــل القطــر وخارجــه ليكونــوا أعضــاء  -
  )١(مراسلني للمجمع

متر األول للمجمع، واختيار املوضوع الذي سيعاجله، واحملـاور اإلعداد للمؤ  -
   )٢(اليت سيدور حوهلا، واألعضاء الذين سيشاركون فيه

انتخاب عضوين جديدين للمجمع مهـا: الـدكتور موفـق دعبـول، واألسـتاذ  -
   )٣(شحادة اخلوري

مـــع إىل بروكســـل حلضـــور اجتماعـــات  - املوافقـــة علـــى إيفـــاد الســـيد أمـــني ا
 -٢٩/٥السادسة والسبعني لالحتاد األكادميي الـدويل يف املـدة مـن الدورة 

 م٢/٦/٢٠٠٢
، واملوافقـــة ٢٠٠٢ة علـــى التقريـــر الســـنوي للمجمـــع يف دورة عـــام املصـــادق -

مع.  على نشره يف جملة ا
مع -  .إعادة تأليف اللجان العلمية الدائمة يف ا
مـع، واألسـتا - ذ نقـوال زيـادة مـن ترشيح الدكتور عبد الكرمي اليايف، عضو ا

القطــر اللبنــاين لنيــل جــائزة مؤسســة ســلطان بــن علــي العــويس الثقافيــة يف 
ا الثامنة   .٢٠٠٢/٢٠٠٣دور

                                                           

لد )١( مع: ا . وصدر قرار عن السيد ٤٢٣ – ٤٢١ص  ٧٧ذكرت أمساؤهم يف جملة ا
باعتماد تسميتهم أعضاء  م١١/٢/٢٠٠٢/ت.ع تاريخ ٣وزير التعليم العايل برقم 

  مراسلني للمجمع.

 – ٢٧عقد املؤمتر األول للمجمع حتت عنوان "تيسري تعليم النحو" يف املدة من ) ٢(
  م٣١/١٠/٢٠٠٢

تاريخ  ٣١٧صدر مرسوم تعيني كل منهما عن السيد رئيس اجلمهورية األول برقم ) ٣(
 م١٦/٩/٢٠٠٢تاريخ   ٣١٨م، والثاين برقم ١٦/٩/٢٠٠٢
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مـــع، واالنتـــاج  اتتعويضـــ حتديـــدمشـــروع  إقـــرار - حضـــور جلســـات جلـــان ا
مـع، ورفعـه إىل رئاسـة جملـس  الفكري فيه، الذي وضعته جلنة خاصـة يف ا

 الوزراء الاعتماده.
مـــع ، والـــدكتور موفـــق دعبـــول ترشـــيح  - الـــدكتور شـــاكر الفحـــام، رئـــيس ا

للمشــاركة يف نــدوة "قضــايا الللغــة العربيــة يف عصــر احلوســبة والعوملــة" الــيت 
 م١٩/٩/٢٠٠٢ -١٦أقيمت يف عمان يف املدة من 

مــــع والئحتــــه الداخليــــة، الــــيت وضــــعها إقــــرار القواعــــد ا - إلجرائيــــة لقــــانون ا
مع.  مكتب ا

مـــع اإلمـــالء الـــ قواعـــد دراســـة -  وعرضـــها علـــى وزارة يت وضـــعتها جلنـــة األصـــول يف ا
 لبيان حسن تطبيقهاالرتبية 

مع لعام  -  .م٢٠٠٣إقرار مشروع موازنة ا
ترشـــيح األســـتاذ الـــدكتور إليـــاس زرهـــوين، اجلزائـــري األصـــل، مـــدير معاهـــد  -

دارة الصحة الوطنية يف الواليات املتحـدة األمريكيـة لنيـل اجلـائزة العامليـة لـإل
 الكاتالونية يف إسبانيا.

مع إىل املغـرب للمشـاركة يف نـدوة "اللغـة  - املوافقة على إيفاد السيد أمني ا
العربيــة إىل أيــن" الــيت أقامتهــا املنظمــة اإلســالمية للرتبيــة والعلــوم والثقافــة يف 

 م٣/١١/٢٠٠٢-١املدة من 
مـع للمشـاركة يف امللتقـى الثـاين حلترشـيح السـي - مايـة اللغــة د نائـب رئـيس ا

العربيــــة بعنوان:"اللغــــة العربيــــة والتعلــــيم" الــــذي أقامتــــه مجعيــــة محايــــة اللغــــة 
  ٢٥-٢٣يف املــدة مــن  –الشــارقة  -العربيــة يف اإلمــارات العربيــة املتحــدة 

 م.٢٠٠٢كانون األول 
مــع حتــت عنــوان "تيســري تعلــيم  - مناقشــة نتــائج املــؤمتر األول الــذي عقــده ا

 .م٣١/١٠/٢٠٠٢-٢٧النحو" يف املدة من 
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مــــع والــــدكتور  - ترشــــيح الســــادة: الــــدكتور إحســــان الــــنص، نائــــب رئــــيس ا
مـــع،  لعضـــوية جلـــان عـــادل العـــوا واألســـتاذ ســـليمان العيســـى، عضـــوي ا

ـــا  التحكـــيم يف جـــائزة مؤسســـة ســـلطان بـــن علـــي العـــويس الثقافيـــة يف دور
 م.٢٠٠٢/٢٠٠٣الثامنة 

 ثانياً: مكتب المجمع:
مـــع يف ا لـــدورة اثنتـــني وثالثـــني جلســـة ، حبـــث فيهـــا يف عقـــد مكتـــب ا

مــع ،ودار الكتــب الظاهريــة ، واختــذ القــرارات املاليــة واإلداريــة املتعلقــة  شــؤون ا
مع إىل عدد من املؤسسات والشخصيات ،وشراء  ما ، كما قرر إهداء جملة ا
مــع ،ودار الكتــب الظاهريــة ، ورشــح  جمموعــة مــن الكتــب الــيت أغنــت مكتبــيت ا

   .دداً من العاملني املناسبني لدورات تدريبية خمتلفةع
ا املكتب هذا العام وأهم األعمال   :اليت قام 

مــع لعــام التقريــر النــاقش  - عليــه بعــض  ىجــر أ، و م٢٠٠١ســنوي عــن أعمــال ا
معأتعديالت، و ال   .حاله على جملس ا

معتأليف جلنة لدراسة قواعد تعويضات اإل -   .نتاج الفكري يف ا
/ من الالئحة ٣٣اء بعض التعديالت على الفقرة / آ /من املادة /إجر  -

مع ، وإقامتهم خارج القطر  الداخلية للمجمع املتعلقة بسفر أعضاء ا
 .ملدة تزيد على السنة

اركني فيه ، شملوضع قائمة بأمساء أعضاء املؤمتر األول للمجمع ، وا -
لس  .وإحالتها على ا

مع ل دراسة -  لستحالإم ، و ٢٠٠٣عام مشروع موازنة ا  .ها على ا
مع والئحته الداخلية،  -  دراسة مشروع القواعد االجرائية لتنفيذ قانون ا

لس.  وإحالتها على ا
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مع لبلوغهم السن القانوين ، أ - اء خدمات بعض العاملني يف ا و إ
جملس الوزراء والقيادة القطرية  رئاسةالنتهاء مدد عقودهم وفق تعميم 

 بعث .حلزب ال
مع ألداء مهامه اجلديدة بعد صد  -    ه اجلديد.قانونور توسيع مالك ا
مع اختيار عدد من مطبوعات  -  ا يف معرض الشارقة الدويل  ا لالشرتاك 

م ، ومعرض ١/١١/٢٠٠٢/ إىل ٢٢/١٠املدة من لكتاب الذي عقد يف 
 م .٧/٢/٢٠٠٣/إىل ٢٣/١القاهرة للكتاب الذي سيعقد يف املدة 

على جمموعة من التقارير والدراسات حول ما مت تنفيذه من  االطالع -
 أعمال الرتميم يف املدرسة العادلية ، وما سيتم تنفيذه مستقبًال .

املوافقة على تعيني عدد من العاملني ضمن اختصاصات خمتلفة يف كل   -
مع ، ودار الكتب الظاهرية ، وتعيني أربعة أعضاء من اهليئة الفنية  من ا

مع ، وتعديل أوضاع بعض العاملني  .، وفق م  ا ورد يف قانون ا
تسمية األستاذ عدنان عبد ربه مراقباً للمجمع ، ومعاوناً للسيد أمني  -

لس واللجان ،  مع ، وتكليفه متابعة تنفيذ قرارات ا  ا
مع مبا حيتاجه من احلوا سيب والطابعات الليزرية والذاكرات  - تزويد ا

مع ،  دار الكتب الظاهرية حاسوبياً بشبكةاحلاسوبية ، وربط  ا
، وخطني آخرين للمجمع ، أحدمها لشبكة  نيوتزويدها خبطني هاتفي

 احلاسوب .
وتأبني األستاذ شحادة اخلوري، ،  يداجلد عضوديد مواعيد استقبال الحت -

 .عضويه الدكتور عبد الوهاب حومد، والدكتور خمتار هاشم رمحهما اهللا



  
٨

  ثالثاً : لجان المجمع 
 :  لجنة المجلة والمطبوعات -١

ماحدى عشرة جلسة ،  ٢٠٠٢بلغ عدد جلسات اللجنة يف عام   
لة ، فقبلت  منها عدداً درست فيها املقاالت املرسلة اليها ، لنشرها يف ا

لة .  لد السابع والسبعني، واستبعدت منها ماال يناسب خطة ا  فأخرجته يف ا
 ما تزال في التنضيد :الكتب التي 

 . ٦١تاريخ مدينة دمشق  البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب  -١
استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي ، حتقيق الدكتور صالح  -٢

  .الفرطوسي
 .ديوان ابن النقيب، حتقيق الدكتور عبد اهللا اجلبوري (إعادة طبعه) -٣

 البعث:الكتب اليت يف مطبعة دار 
تاريخ مدينة دمشق البن عساكر ، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء  -١
٦٠ . 
 لجنة المخطوطات وإحياء التراث: -٢

 عقدت اللجنة يف هذا العام مثاين جلسات، كان من أبرز ما مت فيها: -

لد ( - )من كتاب (تاريخ مدينة دمشق) البن عساكر  ، الذي ٦١دراسة ا
 كينة الشهايب واملوافقة على طبعه.حققته األستاذة س

دراسة كتاب (اإليضاح يف شرح املفصل )تأليف ابن احلاجب ، حتقيق  -
 الدكتور إبراهيم عبد اهللا.

دراسة كتاب( شرح غريب ألفاظ الشافعي ) تاليف أيب منصور األزهري  -
حتقيق الدكتور إبراهيم السامرائي ، وطلب إىل احملقق تقدمي خمطوطة الكتاب 

 تم تقييم العمل بشكل عملي.لي

 م وكان من أهم بنودها:  ٢٠٠٣وضع خطة عمل اللجنة لعام  -
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مع. -أ  فهرسة وتوصيف املخطوطات اليت يقتنيها ا
تشكيل جلنة جرد مصغرات خمطوطات املكتبة الظاهرية ، وذلك لالستفادة  - ب

  منها يف أعمال التحقيق.
  :الحضارة مصطلحات وتوحيدها وألفاظلجنة تنسيق ال - ٣

  :، كان مما مت فيهاعقدت اللجنة يف هذا العام أربعاً وعشرين جلسة 
  وضع مقابالت عربية لعدد من األلفاظ األجنبية الشائعة  -
مكتب تنسيق ة عن ارة الصادر ضمراجعة مشروع معجم ألفاظ احل -

 التعريب. ويتألف هذا املشروع من ستة معاجم هي:

 معجم األماكن  . -١

ا .معجم املرأ -٢  ة ومستلزما

 معجم املنزل وأدواته . -٣

 معجم املركبات . -٤

 معجم املكتب وأدواته . -٥

ا .-٦  معجم احلرف واملهن وما يتعلق 

وقد كلف األستاذان الدكتور حممد زهري البابا ، والدكتور حممد مكي   
ذه املهمة  .احلسين القيام 

عالم بتصحيح كلمة رفع كتاب إىل وزارة التعليم العايل ،ووزاة اإل  
ؤول دون ح(خليوي) ، لتعميمه على مجيع الوزارات ومؤسسات الدولة ، لل

 انتشار اخلطأ اللغوي على ألسنة العامة .
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رفـــع كتـــاب إىل الســـيد وزيـــر التعلـــيم العـــايل بشـــأن تزويـــد جممـــع اللغـــة   
 العربية بالكتب التعليمية اجلامعيـة يف خمتلـف الفـروع واألقسـام ، مـن أجـل جتميـع

مشــروعات لتوحيــدها بالتعــاون مــع وزارة  املصــطلحات مــن هــذه الكتــب وإعــداد
 التعليم العايل ، يف سبيل توحيد املصطلحات العلمية بني اجلامعات السورية 

وضع اخلطة املقرتحة لعمل اللجنة وإدراجها يف مشروع اخلطة العلمية للمجمع للعام 
 م  ٢٠٠٣

وماتية والفيزيائية معللجنة مصطلحات العلوم الرياضية وال - ٤
  :والكيميائية

تقوم هذه اللجنة حالياً بالعمل على توحيد مصطلحات الفيزياء بني  -
 وكان مما مت يف إطار هذا العمل:، اجلامعات السورية

اعتماد املبادى يف معاجلة موضوع توحيد مصطلحات الفيزياء يف اجلامعات  -
 السورية.

. وقـد اسـتخدم يف هـذا املشـروع حـوايل إدخال مصطلحات الفيزياء احلاسـوب -
 أربعني كتاباً من خمتلف اجلامعات السورية .

إعداد الربنامج الذي يسمح باحلصول على مجيع املصطلحات العربيـة املقابلـة  -
لكلمـــة أو اثننتـــني مـــن املصـــطلحات األجنبيـــة الـــواردة يف املشـــروع مرتبـــة بالتتـــايل 

 وبالعكس .

وما زال العمل جارياً لدراسة مجيع  (A - B)حبريف  دراسة املصطلحات املبدوءة -
  مصطلحات الفيزياء وتوحيدها بني اجلامعات السوري. 
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 : لجنة النشاط الثقافي - ٥
 عمال اآلتية:ألعقدت اللجنة يف هذا العام مخس عشرة جلسة، قامت فيها با

مع، وموسم ثقايف له. -  الرتتيب إلقامة مؤمتر سنوي يف ا
مـــع للعـــام إختيـــار موضـــ -  "تيســـري تعلـــيم النحـــو"م بعنـــوان  ٢٠٠٢وع مـــؤمتر ا

 لسببني:
إللقـــــاء لـــــدى الطـــــالب ومـــــن االضـــــعف املالحـــــظ يف الكتابـــــة والقـــــراءة و  -أ -

 . ميارسون الكتابة ويلقون األحاديث واحملاضرات يف شىت وسائل اإلعالم
 الصعوبة اليت يعانيها املتعلمون يف استيعاب مادة النحو. -ب -
م حلضـــور املوافقـــة -  ـــاحثني املقـــرتح دعـــو تيســـري تعلـــيم "مـــؤمتر  علـــى أمســـاء الب

الســـتعجال البـــاحثني املشـــاركني يف املـــؤمتر بغيـــة إرســـال وإرســـال كتـــب  "النحـــو
اية شهر  آب   .م٢٠٠٢حبوثهم كاملة قبل 

 ترتيب حبوث املؤمتر حبيث تلقى مخسة حبوث صباحاً وأربعة حبوث مساًء . -
 ية اختيار احملاور التال -
 ويتضمن: احملور األول : أسس تعليم النحو وتيسريه 
  األسس الرتبوية  -أ

 األسس النفسية  -ب
  األسس املنطقية  -ج
  :ويتضمناحملور الثاين: مشكالت تدريس النحو  -٢

  تعقيد نصوص القواعد النحوية   - أ
 كثرة التعريفات والتشعبات-ب

  املناهج-
  الكتب-
  املعلم-



  
١٢

  ويتضمن:م النحو احملور الثالث:تيسري تعلي
  مبادى عامة يف تيسري تعليم النحو  - أ

  أمثلة من املباحث اليت حيسن تيسريها :-ب
  املمنوع من الصرف 

  العدد  
 األمساء اخلمسة 

 املستثىن
  املنادى

تــــدريس النحــــو يف خمتلــــف املراحــــل الدراســــية  ووســــائل أســــاليب احملــــور الرابــــع: 
  ويتضمن:تيسريها 

تعلـــــيم األساســـــي (األبتدائيـــــة واإلعداديـــــة) تـــــدريس النحـــــو يف مرحلـــــة ال -أ -
  .سابقاً 

 .تدريس النحو يف مرحلة اجلامعية -ب -
 للمختصني يف اللغة العربية - 
 لغري املختصني باللغة العربية- 

 تدريس النحو لغري الناطقني بالعربية  -ج
  لجنة اللغة العربية وأصول النحو : - ٦

 ا :عقدت اللجنة يف هذا العام سبع جلسات مت فيه
وزارة الرتبية  علىاستكمال دراسة قواعد اإلمالء وإحالتها بشكلها النهائي  -

  .للنظر فيها
  النظر يف التقرير املرسل من وزارة الرتبية بشأن قواعد اإلمالء. -
 عرض طائفة من األخطاء  اللغوية والنحوية للنظر فيها ومناقشتها. -
 خمتصة لدراسته. جلنة علىإحالة كتاب (دليل مجوع التكسري )  -
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  مناقشة حبوث املؤمتر اليت أحيلت من جلنة النشاط الثقايف :
  لجنة المعجمات اللغوية : - ٧

بلغ عدد جلسات اللجنة يف هذا العام عشر جلسات، كان من أبرز نشاطها 
  فيها: 

متابعة البحث يف جمعجم األلوان، ودراسة معامجاأللوان وما كتب  -
  عنها وأمهها:
 اللغة وأدب والعلم للدكتور زين معجم األلوان يف  - أ

  اخلويسكي.
معجم اللغة واللون الذي أعده األستاذ أمحد خمتار   - ب

 عمر.
األلوان يف املعجم العريب، تأليف الدكتور عبد الكرمي      -ج

  خليفة.
  كتاب امللمع تأليف النمري.       -د
  معجم األلوان تأليف األستاذ عبد العزيز بنعبد اهللا.    -هـ

ت اللجنة بعد املداولة صرف النظر عن معجم األلوان، وارتأ  
واالنصراف إىل إعداد معجم شامل عام تتالىف به النواقص واهلنات املوجودة يف 

  املعاجم احلديثة، شريطة أن يستقصي استعماالت املادة كافًة.
  لجنة المكتبة: - ٨

فيها واقع مكتبيت  تعقدت اللجنة يف هذا العام سبع جلسات حبث  
 مع والظاهرية فكان مما أجنزته األعمال التالية :ا

مع العربية    مع يف العام إذ  التصنيف املوضوعي ملكتبة ا قام ا
ب احلاسوب ، وإمتاماً هلذا املشروع شكلت جلان تاملاضي بإدخال فهرسة الك
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وهو  ،للقيام بالتصنيف املوضوعي للكتب حسب تصنيف ديوي العشري
   . مجيع املكتباتتصنيف املعمول به يف

تابعت اللجنة ما بدأته  ، إذجتليد الكتب والدوريات العربية واألجنبية  
سابقاً من جتليد الكتب املعرضة للتلف للحفاظ عليها، كما قامت بتعقيم 

 جمموعة من الكتب القيمة يف مكتبة األسد.
تابعت اللجنة سعيها السرتداد الكتب املفقودة  إذ الكتب املفقودة

   .وقامت باسرتداد كتابني منها ،اإلعارةبسبب 
االت بلغ عدد ف ،شراء كتب من معرض الكتاب يف خمتلف ا

مع و  ١٦٠الكتب املشرتاه هلذا العام للمكتبة الظاهرية  اً كتاب  ٢٥كتاب ملكتبة ا
  الفرنسية و وجمموعة من القواميس باللغة االنكليزية 

مع يف معرض الكتاب العريب مع وز    ارة التعليم العايل مشاركة ا
 رابعاً: دار الكتب الظاهرية:

 ) كتاباً.٧٤الكتب واملطبوعات: بلغ عدد الكتب املشرتاة يف هذا العام ( –آ 
  ) كتاباً ١٢٣كما أهدي إىل الدار (

  ) كتاب٧٦٣٦٢وبذلك يصبح جمموع الكتب يف الدار (
  ) كتاب جتليداً فنياً.٤٠٠ومت جتليد (

الت: ب -ب  الت املهداة إىل الدار يف هذا العام الدوريات وا لغ عدد ا
) جملة سورية، وما ٨٤) جملة حتمل ثالثني عنواناً، منها (٧٤(

  تبقى منها ورد إىل الدار من الدول العربية الشقيقة.
الت والدوريات يف الدار ( ) ٣٩٦٠٢وبذلك يصبح عدد ا

 جملة ودورية.
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) مسرتك يبلغ ٤٠٣٢ يف الدار (رواد املكتبة: بلغ عدد القراء املشركني –ج 
/  ١٠٠٠عدد الكتب املعارة إىل مشرتكي الدار يف كل شهر /

 كتاباً تقريباً.
اجلارية يف الدار: ما يزال العمل مستمراً يف ترميم املدرسة  اإلصالحات –د 

العادلية وأصبح عدد من غرفها جاهزاً لالستخدام، كما جهز مستودع 
  ريباً حسناً.املطبوعات ورتبت فيه الكتب ت

ومت إصالح بعص التتمديدات الكهربائية والصحية فقء املدرستني العادلية 
  والظاهرية.

  




