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  التقرير السنوي عن أعمال
  ٢٠٠٩المجمع في دورة عام 

  األستاذ عدنان عبد ربه عده أ
  بإشراف أمين المجمع

    

مـــع ومكتبـــه وجلانـــه  فيمـــا يلـــي عـــرض ألهـــم مـــا قـــام بـــه جملـــس ا
  .ومديرياته من أعمال

  أعمال مجلس المجمع: -أوًال 
لــس باإل - ري اع األســتاذ الــدكتور حممــد عزيــز شــكمجــانتخــب ا

مع بتاريخ    وملدة أربع سنوات. ٥/١/٢٠٠٩عضواً يف مكتب ا
لــس األســتاذ الــدكتور إحســان الــنص ممــثًال للمجمــع  - انتخــب ا

امع اللغوية العلمية العربية .   يف احتاد ا
لــس جلنــة لتعــديل الالئحــة الداخليــةللمجمع مؤلفــة مــن  - ألــف ا

ي، ور مكـي احلسـين اجلزائـر السادة: الدكتور عبد اهللا واثـق شـهيد، والـدكت
نـوح، وذلـك  والدكتور حممد عزيز شكري، واخلبري القانوين الـدكتور مهنـد
/ املـؤرخ يف ٥٠بعد صدور القانون اجلديـد للمجمـع باملرسـوم ذي الـرقم /

١١/٩/٢٠٠٨.  
لـــس جلنـــة لتعـــديل القـــرار الـــوزاري ذي الـــرقم / - / ٥١٠١ألـــف ا

مـع املتضمن تعويضـات  ١٥/٨/٢٠٠٤املؤرخ يف  اإلنتـاج الفكـري يف ا
مـــــن الســـــادة:الدكتور إحســـــان الـــــنص، الـــــدكتور عبـــــد اهللا واثـــــق شـــــهيد، 
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ــــا قــــرار الســــيد رئــــيس جملــــس  الــــدكتور مكــــي احلســــين اجلزائــــري وصــــدر 
  م.١٠/١٢/٢٠٠٩تاريخ  ٦٦٢١الوزراء ذو الرقم 

لس موضوع املؤمتر الثامن للمجمع وعنوانـه "حنـو رؤيـة  - اختار ا
تشـرين الثـاين  ١٣-٩دد تاريخ انعقـاده يف املـدة مـن " وحمعاصرة للرتاث

  م.٢٠٠٩
لـــس  - (الفقـــرة الســـابعة)  ٢٠٠٩يف جلســـته الثانيـــة لعـــام قـــرر ا

منح تعويض للباحثني السوريني الـذين يكلفـون تقـدمي حبـوث يف مـؤمترات 
مع. مع، ونشر هذه البحوث ضمن مطبوعات ا   ا

لــس تــأليف جلنــة تضــع مقرتحــا قــرر - ركة القطــر مبشــا ت تتعلــقا
الـــذخرية العربيـــة مـــن الســـادة: الـــدكتور مكـــي  العـــريب الســـوري يف مشـــروع

  ، والدكتور عمر شابسيغ، واألستاذ مروان البواب.اجلزائري احلسين
لـــس اجتماعـــاً مـــع الســـيد وزيـــر التعلـــيم العـــايل الـــدكتور  - عقـــد ا

علــي أبــو زيــد  غيــاث بركــات ومعاونيــه الــدكتور عبــد املنــري جنــم، والــدكتور
مع والعقبات اليت تعرتض طريق عمله.   جرى فيه استعراض أوضاع ا

لس أمساء الباحثني الـذين اقرتحـتهم جلنـة النشـاط الثقـايف  - أقر ا
  للمشاركة يف املؤمتر الثامن للمجمع واملوضوعات اليت ستبحث فيه.

  /٢٢/ املؤمتر يف هذا التقرير صفحة انظر ما كتب يف موضوع -
مـــع يف معـــرض الكتـــاب الكـــو قـــ - لـــس مشـــاركة ا ييت الرابـــع رر ا

بعـدد مـن مطبوعاتـه الـيت تنطبـق  ٢٠٠٩عـام أواخـر أقـيم والثالثني الذي 
  عليها شروط إدارة املعرض.
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مـــع عـــن عـــام  - لـــس اخلطـــة الســـنوية ألعمـــال جلـــان ا نـــاقش ا
مع وأقرها. ٢٠٠٩   اليت أعدها السيد نائب رئيس ا
لــس - لفــاظ احلضــارة مــن أبــواب املنـــزل مــا أجنزتــه جلنــة أ نــاقش ا

وأعادهـا مـع املالحظـات الـيت أبـداها السـادة األعضـاء  ،وازمه واملالبـسول
  إىل اللجنة اليت وضعتها لعرضها على املؤمتر القادم للمجمع.

لـــس مشـــروع - رة اســـة الضـــبط اللغـــوي الـــذي قدمتـــه وزاسي أقــر ا
ـــة اللغـــة الرتبيـــة لضـــبط الكتـــب يف مراحـــل الت علـــيم العـــام، وتعـــديالت جلن

مع عليه. علومهاالعربية و    يف ا
مــع  - لــس موضــوع إعــادة تــأليف اللجــان العلميــة يف ا نــاقش ا

ا. مع برنامج اجتماعا   وأقرها وناقش مهامها ووضع السيد أمني ا
  :فكانت على النحو اآليت

دة: الــدكتور جلنــة البيولوجيــا والعلــوم الطبيــة والصــيدلية مــن الســا -
مـــــع، والـــــدكتور زهـــــري البابـــــا، والـــــدكتور أنـــــور  مـــــروان احملاســـــين رئـــــيس ا

  اخلطيب.
مـــع،  -  جلنـــة اإلعـــالم مـــن الســـادة: الـــدكتور مـــروان احملاســـين رئـــيس ا

مــع، األســتاذ جــورج صــدقين ، الــدكتور الــدكتور حممــود الســيد نائــب رئــيس ا
  .ممدوح خسارة، الدكتور عمر شابسيغ

وم اهلندســـــية والكهربائيـــــة وامليكانيكيـــــة مـــــن الســـــادة: جلنـــــة العلـــــ -
مـــع، الـــدكتور عبـــد اهللا واثـــق شــــهيد،  الـــدكتور مـــروان احملاســـين رئـــيس ا

  الدكتور عمر شابسيغ.



  
  
  

   
٤

عبـد اهللا الـدكتور  جلنة املخطوطـات وإحيـاء الـرتاث مـن السـادة: -
دة واثق شهيد، الدكتور زهري البابا، الدكتورة ليلى الصباغ، األسـتاذ شـحا

  ان.هاخلوري، الدكتور مازن املبارك، الدكتور عبد اإلله نب
 جلنــة اللغــة العربيــة وعلومهــا مــن الســادة: الــدكتور حممــود الســيد -

مــــع ، الــــدكتور إحســــان الــــنص، الــــدكتور مــــازن املبــــارك، نائــــب رئــــيس ا
الـــدكتور ممـــدوح خســـارة، الـــدكتور عيســـى العـــاكوب، الـــدكتور عبـــد اإللـــه 

  .خبرياً  يل أبو عمشةنبهان، الدكتور نب
جلنــة اللســانيات واملعجمــات وتــاريخ اللغــة مــن الســادة: الــدكتور  -

إحســـــان الـــــنص، األســـــتاذ جـــــورج صـــــدقين، األســـــتاذ شـــــحادة اخلـــــوري، 
الـدكتور ممـدوح خسـارة، األسـتاذ مـروان البـواب، الـدكتور عمـر شابسـيغ، 

  الدكتورة لبانه مشّوح، الدكتور عبد اإلله نبهان.
الثقايف من السادة:الدكتور حممود السـيد، الـدكتور  جلنة النشاط -
غ، األســتاذ شــحادة اخلــوري، الــدكتور موفــق دعبــول، الــدكتور ا ليلــى الصــب

  عزيز شكري، الدكتور ممدوح خسارة، الدكتور حممد حمفل.
لــــة مــــن الســــادة: الــــدكتور حممــــود الســــيد - نائــــب رئــــيس  جلنــــة ا
مـــع مـــعأمـــني ، الـــدكتور مكـــي احلســـين اجلزائـــريا ، الـــدكتور إحســـان  ا

واثق شهيد، الدكتور زهري البابا، األسـتاذ جـورج عبد اهللا النص، الدكتور 
صــدقين، الــدكتورة ليلــى الصــباغ، الــدكتور مــازن املبــارك، الــدكتور ممــدوح 

  خسارة، الدكتور حممد حمفل، الدكتور عبد اإلله نبهان.
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لســـــادة: جلنـــــة مصـــــطلحات العلـــــوم الرياضـــــية واملعلوماتيـــــة مـــــن ا -
مــــع الــــدكتور مكــــي احلســــين اجلزائــــري ، الــــدكتور موفــــق دعبــــول، أمــــني ا

 األســــتاذ مــــروان البــــواب، الــــدكتور خضــــر األمحــــد، الــــدكتور بشــــري قابيــــل
  .خبريين

جلنــــة مصــــطلحات العلــــوم الفيزيائيــــة والكيميائيــــة مــــن الســــادة:  -
مــــع الــــدكتور مكــــي احلســــين اجلزائــــري واثــــق عبــــد اهللا ، الــــدكتور أمــــني ا

الـــدكتور أمحـــد احلصـــري، الـــدكتور واخلـــرباء شـــهيد، الـــدكتور زهـــري البابـــا، 
ون مــــارين، طــــحممــــد ســــليم قعقــــع، الــــدكتور بســــام معصــــراين، الــــدكتور أن

أمحـد حـاج والـدكتور حقي، الـدكتور عبـد احللـيم منصـور،  الدكتور وفائي
  حميي الدين مجعة.والدكتور هيفاء العظمة، والدكتورة سعيد، 
ا مـن السـادة: الـدكتور جلنة مصطلحا - ت العلوم الطبيعية وتقانا

مع مروان احملاسين ، الدكتور زهري البابا، الـدكتور أنـور اخلطيـب، رئيس ا
خائيـــل معطـــي، الـــدكتور يالـــدكتور حممـــد أبـــو حـــرب، الـــدكتور مواخلـــرباء 

  هشام قطنا. 
أمــني  جلنــة املكتبــة مــن الســادة: الــدكتور مكــي احلســين اجلزائــري -
مـــع الـــدكتورة ليلـــى الصـــباغ، الـــدكتور عزيـــز شـــكري، الـــدكتور مـــازن  ،ا

  املبارك، الدكتور عيسى العاكوب.
جلنة الرتمجة من السادة: األستاذ جورج صدقين، األسـتاذ شـحادة  - 
الـــدكتور عمـــر شابســـيغ، الـــدكتور عيســـى الـــدكتور أنـــور اخلطيـــب، اخلـــوري، 

  العاكوب، الدكتورة لبانة مشّوح.
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فــاظ احلضــارة مــن الســادة: الــدكتور مــروان جلنــة مصــطلحات أل -
مع احملاسين ، األستاذ جورج صدقين، األسـتاذ شـحادة اخلـوري، رئيس ا

  الدكتور ممدوح خسارة، الدكتور حممد حمفل، الدكتورة لبانة مشّوح.
تمــع وامليــاه مــن الســادة: الــدكتور مــروان احملاســين -  جلنــة البيئــة وا

مع بابـا، الـدكتور أنـور اخلطيـب، الـدكتورة لبانـة ، الـدكتور زهـري الرئيس ا
  مشّوح.
جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها من السادة: الـدكتور مـروان  -
مــــع احملاســــين واثــــق شــــهيد، الــــدكتور موفــــق عبــــد اهللا ، الــــدكتور رئــــيس ا

دعبــول، الــدكتور عزيــز شــكري، الــدكتور أنــور اخلطيــب، األســتاذ مــروان 
  .البواب، الدكتور عمر شابسيغ

لس األستاذ الدكتور موفق دعبـول عضـواً يف مكتـب  - انتخب ا
مـــع خلفـــاً لألســـتاذ   ٢٨/٦/٢٠٠٩جـــورج صـــدقين ابتـــداء مـــن تـــاريخ ا

  وملدة أربع سنوات.
  
لـــــــس اطلـــــــع  - ســـــــيد وزيـــــــر الرتبيـــــــة ذي الـــــــرقم علـــــــى كتـــــــاب الا
ــــة للرتبيــــة والثقافــــة والعلــــوم املتضــــمن  كتــــابو  ٥١٤٧/٤٣ املنظمــــة العربي

إعالمية لالحتفاء بيوم اللغـة العربيـة الـذي تقـرر أن يكـون يف  وضع خطة
مــــع بنشــــاطات  اليــــوم األول مــــن آذار مــــن كــــل عــــام، وسيشــــارك فيــــه ا

  خمتلفة من حماضرات وندوات تلفزية ومعارض كتب وغريها.
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لــس (قواعــد اإلمــالء) الــيت وضــعتها جلنــة اللغــة العربيــة  - نــاقش ا
عضـاء عليهـا، وأعادهـا إىل اللجنـة الـيت ومالحظات السـادة األ ،وعلومها

وضــعتها للنظــر يف املالحظــات، مث عرضــها علــى املــؤمتر القــادم للمجمــع، 
يف جامعـات القطـر، وعلـى املختصـني  إحالتها علـى أقسـام اللغـة العربيـةو 

ايـة األمـر علـى احتـاد  بتدريس اللغة العربيـة يف وزارة الرتبيـة، وعرضـها يف 
امع اللغوية العلمي   .لتعميمها على الدول العربية ة العربيةا

لــس موضــوع طبــع معجــم "فصــاح العاميــة مــن لســان  - نــاقش ا
العــــرب" للــــدكتور ممــــدوح خســــارة فطلــــب إىل مؤلفــــه تنقيتــــه مــــن اجلمــــل 

، وإجــراء بعــض التعــديالت الــيت مل تــرد يف معجــم (لســان العــرب) العاميــة
  على جلنة اللغة العربية وعلومها. همث عرض ،عليه

لــــس علــــى تقريــــر الســــيد أ - مــــع رئــــيس اللجنــــة اطلــــع ا مــــني ا
تحقيــق مشــروع الــذخرية اخلطــوات املتخــذة لة العربيــة عــن لــذخري الوطنيــة ل

ر أن يكتــب إىل رئاســة جملــس الــوزراء، واجلهــات الــيت تــدعم العربيــة. وقــر 
  هذا املشروع إلجناز ما هو مطلوب من قطرنا.

لــس موضــوع عقــد نــدوة يف ا - مــع بالتعــاون مــع بيــت حبــث ا
احلكمــة التونســي موضــوعها "مســتقبل اللغــة العربيــة" وســيجري االتفـــاق 

  على حماورها وتاريخ انعقادها.
ــ - لــس وقــائع املــؤمتر الثــامن ال مــع يف املــدة نــاقش ا ذي عقــده ا

فيــــه مخســــة وعشــــرون حبثــــاً  وألقــــي ٢٠٠٩/ تشــــرين الثــــاين ١٣-٩مــــن 
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للــــــرتاث" وقــــــّوم حبوثــــــه وأمــــــوره ناقشــــــت موضــــــوع "حنــــــو رؤيــــــة معاصــــــرة 
  التنظيمية.
لــس دليــل األلفــاظ واألســاليب الشــائعة الــذي وضــعه  - نــاقش ا

الـــــدكتور ممـــــدوح خســـــارة. مث أحالـــــه علـــــى جلنـــــة اللغـــــة العربيـــــة وعلومهـــــا 
لس عنه. ناقشتهمل   وتقدمي تقرير إىل ا

  
لــس يف الــدعوة املوجهــة إليــه مــن جامعــة ســعد َدْحلــب  - نظــر ا
ة) يف اجلمهورية اجلزائرية للمشاركة يف امللتقـى الـدويل الـذي تعقـده (البليد
 ١٥و١٤صـــاص يـــومي لبحـــث موضـــوع املعجميـــة ولغـــات االخت اجلامعـــة

ور ممدوح خسارة والدكتور أنور ، فعلم من العضوين الدكت٢٠١٠يسان ن
ما سيشاركان   لمجمع.فيه، فأقر مشاركتهما ممثلني ل اخلطيب أ

لـــس باال - مجـــاع األســـتاذ الـــدكتور عبـــد الكـــرمي األشـــرت انتخـــب ا
  .١٦/١٢/٢٠٠٩عضو شرف فيه، يف جلسته املنعقدة بتاريخ 

  أعمال مكتب المجمع –ثانياً 
مــع هــذا العــام تســع عشــرة جلســة، وكانــت أهــم قراراتــه  عقــد مكتــب ا

  فيها:
/ ٥٦٣٦مــــــنح تعــــــويض خلــــــرباء جلنــــــة الكيميــــــاء الــــــيت أعــــــدت / -

  يميائية.مصطلحاً ملعجم املصطلحات الك
إبـــرام عقــــد مــــومسي مــــع الســــيد وســـيم بــــالل حبيــــب /اللجنــــة الفنيــــة  - 

 /.أنفورماتيكاختصاص 
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مع إهداء  -  .مجعية العاديات حبماةإىل مطبوعات ا
اقــرتاح نقــل الســادة: عــدنان عبــد ربــه، هــال الضــحاك، خلــود عقــاد  - 

 إىل مالك اهليئة الفنية.
ي، عـدنان عمـر التعاقد مع األساتذة: مقبـل العـامر التـام األمحـد -

اخلطيــب، ياســني اخلطيــب، فــاروق اســليم، جمــري اخلطيــب، أمحــد 
احلمـــامي، حســـن مـــروة، أنـــس اخلـــن لتحقيـــق أجـــزاء مـــن كتـــاب 

 تاريخ دمشق تأليف ابن عساكر.
صرف تعويضات للسادة: أعضاء جلنة اجلرد عن فهرسـة الكتـب  -

 الفرنسية واإلنكليزية وتسجيلها وترتيبها يف املكتبة الظاهرية.
مـع، ت - أليف جلنة من األساتذة الدكاترة: مروان احملاسـين رئـيس ا

مـــع، هـــاين رزق، صـــادق فرعـــون، مصـــباح  زهـــري البابـــا عضـــو ا
مهمتهــــــا وضــــــع البــــــديل عــــــن املصــــــطلحات األجنبيـــــــة  ،ديــــــاب

اإلنكليزيـــة، ووضـــع املقابـــل الفرنســـي لتلـــك املصـــطلحات الـــواردة 
 سنان).من جامعة البعث يف علمي (البيولوجيا وطب األ

تـــأليف جلنـــة للعلـــوم االقتصـــادية واإلداريـــة والقانونيـــة مؤلفـــة مـــن:  -
الـــــدكتور عزيـــــز شـــــكري، واألســـــتاذ شـــــحادة اخلـــــوري، واخلبـــــريين 

 حممد خري عكام. الدكتور إبراهيم الدرّاجي، والدكتور
 إىل عضوية جلنة اإلعالم. الدكتور أديب خضور،اخلبري ضم  -
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عشرين يف مكتبة األسد االشرتاك يف معرض الكتاب السادس وال -
لبيـــع  الثانيـــة لشـــراء الكتـــب اجلديـــدة، و إحـــدامها جلنتـــني:  تـــأليفو 

مع يف املعرض.  كتب ا
مــع يف (األســبوع الثقــايف العــريب الســوري)يف اململكــة مشــاركة  - ا

معاملغربية وأرمينيا والدوحة  .، بعدد مناسب من مطبوعات ا
ملكتبــة الظاهريــة /جــرد املوافقــة علــى اســتمرار عقــود العــاملني يف ا -

فهرســة/ حــىت انتهــاء مشــروع إعــادة تأهيــل وتنظــيم  -إدخــال  –
 أقسام دار الكتب الظاهرية.

/ ل.س لكــل عضــو مــن أعضــاء ٣٠٠٠مــنح تعــويض شــهري قــدره / - 
اللجنــة الــيت تقــوم مبتابعــة تــرميم وتأهيــل دار الكتــب الظاهريــة بــدءاً مــن 

اية املشروع. ١/٤/٢٠٠٩  تصرف يف 
مــــع إىل اجلمهوريــــة اللبنانيــــة إهــــداء مــــا ي - تــــوفر مــــن الكتــــب يف ا

 .٢٠٠٩مبناسبة إعالن بريوت عاصمة عاملية للكتاب لعام 
مكافــــــأة الســــــيد غفــــــران الناشــــــف وعبــــــد احللــــــيم الصــــــاحل علــــــى  -

ــــــاورة لــــــدار الكتــــــب  متابعتهمــــــا شــــــؤون اســــــتمالك العقــــــارات ا
 الظاهرية.

٪ مــــــن الراتــــــب الشــــــهري لألســــــتاذ مصــــــطفى ٣إعطــــــاء عــــــالوة  -
اخلطيب عن الدورتني اللتني اتبعهما يف مركز التدريب على اللغة 

 اإلنكليزية التابع هليئة ختطيط الدولة.
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مــــع مكــــي احلســــين الــــدكتورتكليــــف  - إصــــدار   اجلزائــــري أمــــني ا
مع ورؤسائه وأعضائه مجيعاً   .كتاب للتعريف با

م  - مـع بنسـخة عـن حماضـرا مـع تزويـد ا التعميم على أعضـاء ا
ا داخل القطر وخارجه. اليت  يلقو

مــــع كافـــة وجملتــــه لإهـــد - مــــع ودار اء مطبوعـــات ا لعـــاملني يف ا
 الكتب الظاهرية.

٪ مــــن الراتــــب الشــــهري لألســــتاذ ســــعد الــــدين ٧إعطــــاء عــــالوة  -
 املصطفى حلصوله على شهادة الدكتوراه.

مــع األســتاذ مــأمون الصــاغرجي  متديــد عقــد االســتخدام املؤقــت -
لـــى حتقيـــق كتـــاب تـــاريخ مدينـــة دمشـــق البـــن اإلشـــراف ع إلمتـــام

 عساكر.
ــــة  - التعاقــــد مــــع مطبعــــة جامعــــة دمشــــق إلجنــــاز األعمــــال الطباعي

 للمجمع.
كتــــاب مــــن كتــــب دار الكتــــب   ٣٠.٠٠٠التعاقــــد علــــى جتليــــد  -

 .شهراً ٣٠إىل ٢٠الظاهرية يف مدة 
تــــأليف جلنــــة فرعيــــة للشــــروع يف توحيــــد مصــــطلحات املعلوماتيــــة  -

مــروان بــواب،  األســتاذ موفــق دعبــول، رادة الــدكتو مؤلفــة مــن الســ
 نوار العوا.والدكتور نزار احلافظ، واخلبريين الدكتور 

مكافـــأة أعضـــاء جلنـــيت شـــراء الكتـــب وبيعهـــا يف معـــرض الكتـــاب  -
 ل.س لكل عضو منهما. ٦.٠٠٠السادس والعشرين مببلغ 
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: مصــطفى يــة للفيزيــاء لتضــم اخلــرباء الــدكاترةتوســيع اللجنــة الفرع -
 زي عوض، إياد سيد درويش، خالد املصري.محو ليال، فو 

: حممــد مــزايل مــن تــونس، ميلــود البــاحثني دعــوة كــل مــن الســادة -
مــــع الــــذي ســــيعقد يف  حبيــــيب مــــن الربــــاط إىل حضــــور مــــؤمتر ا

 .١١/٢٠٠٩الشهر 
دة اتفاقيـة تعـاون علمـي االتفاق مع مركز مجعة املاجد على مسـوّ  -

 وثقايف.
البيانـات املخزنـة يف  سـتعادةاملهنـدس طـارق العظـم الالتعاقد مـع  -

ــــاريخ  ٢٢احلواســــيب (املــــاكنتوش) القدميــــة ( جــــزءاً مــــن كتــــاب ت
مدينة دمشـق البـن عسـاكر) مث حتويلهـا ونقلهـا إىل قـرص مـدمج 
ميكــن التعامــل معــه مــن خــالل برنــامج الناشــر الصــحفي املتطــور 

 لتحرير النصوص.
) مــن  ١٩مكافــأة األســتاذ مــأمون صــاغرجي علــى حتقيــق اجلــزء ( -

 تاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر.ك
مكتـب  –املوافقة على إقامة ندوة املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة  -

مع موضوعها: اخلطة املرجعية ملرصـد اللغـة  تنسيق التعريب يف ا
 العربية.

مـــع أو حيـــال علـــى  - مكافـــأة كـــل عامـــل جمـــد ينقـــل إىل خـــارج ا
 مخسة آالف ل.س. ٥٠٠٠التقاعد مببلغ 

 طباعة الكتب املوافق عليها وفق املنهج اآليت: تكون -
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ُيســلَّم الكتــاب الــذي تقــرتح طباعتــه إحــدى اللجــان الدائمــة إىل  - ١
مع معلًال بتقرير اللجنة.   السيد رئيس ا

مــع علــى طباعتــه أُرســل إىل اللجنــة التنفيذيــة  - ٢ فــإذا وافــق رئــيس ا
مع لتعيني عدد النسخ املطلوبة.  التابعة ملكتب ا

مــــع علــــى طبعــــه يعيــــده إىل اللجنــــة الــــيت  وإن مل - ٣ يوافــــق رئــــيس ا
ــد. فــإذا كــان  اقرتحتــه للمــذاكرة معــه حــىت الوصــول إىل رأٍي موحَّ
الـــرأي إجيابيـــاً حيـــال الكتـــاب علـــى اللجنـــة التنفيذيـــة الســـتكمال 
إجــراءات طبعــه. وإن كــان هــذا الــرأي ســلبياً حيــال الكتــاب علــى 

مع للنظر فيه واختاذ قرار بش  أنه.جملس ا
مــع ويطلــع علــى  - ٤ يــرتأس اللجنــة التنفيذيــة الســيد نائــب رئــيس ا

 أعماهلا خطوة فخطوة، وتعمل بإرشاداته.
املوافقـــة علـــى صـــرف تعـــويض عـــن التنضـــيد لكـــل مـــن يقـــدم إىل  -

مع جزءاً منضداً جاهزاً للطبع مـن كتـاب تـ اريخ مدينـة دمشـق ا
  تأليف ابن عساكر.

  أعمال لجان المجمع –ثالثاً 
  : ة المجلة والمطبوعاتلجن -١

لة واملطبوعات يف عام  عقدت جلنة ثنـيت عشـرة جلسـة ا ٢٠٠٩ا
  :ااوكان من أهم قرار 

نظــــرت يف كــــلِّ مــــا ورد إليهــــا مــــن حبــــوث ومقــــاالت، وأجنــــزت  -
  قائمة النشر. يفتقوميها، واختارت منها ما هو صاحل للنشر، وأدرجته 
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لـــد الرابـــع  أشـــرفت اللجنـــة علـــى إصـــدار األجـــزاء األربعـــة - مـــن ا
مع والثمانني   .٢٠٠٩اخلاص بعام  من جملة ا
ليــة عمــل اللجنــة، بعــض القواعــد اجلديــدة املتعلقــة بآ وضــعت اللجنــة - 

لة.   وشروط النشر يف ا
  الية:أشرفت اللجنة على طبع الكتب الت -
مؤلفـــات اجلـــاحظ مصـــدراً مـــن مصـــادر املعجـــم التـــارخيي للغـــة  -أ

  راوي من تونس.العربية، للحبيب النص
كتــاب حديقــة األذهــان يف علــم البيــان، مــن تــأليف: الشــيخ   -ب

  طاهر اجلزائري، وحتقيق: األستاذ عدنان عمر اخلطيب.
ة، تـــأليف: الـــدكتور حنـــو إتقـــان الكتابـــة العلميـــة باللغـــة العربيـــ -ت

مع  اجلزائريحممد مكي احلسين   .أمني ا
كتور ريـــاض الـــد )، حتقيـــق: ٥٠تـــاريخ مدينـــة دمشـــق اجلـــزء ( -ث

  .الدكتور ياسني اخلطيباألستاذ حممود األرناؤوط و مراد و 
ج_ جممــع اللغــة العربيــة يف مخســني عامــاً، تــأليف: الــدكتور مــازن 

  املبارك.
مع يف عامي    .٢٠٠٩و ٢٠٠٨ح_ حماضرات ا

خ_ كتــاب الــدواهي، تــأليف أيب عبيــدة، وحتقيــق: األســتاذ هــالل 
  ناجي.

)، حتقيــــق: األســــتاذ مــــأمون ١٩د_ تــــاريخ مدينــــة دمشــــق اجلــــزء (
  الصاغرجي.
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ـــــا الدوريــــــة، وتلقــــــيتابعـــــت اللجنــــــة  - البحــــــوث  عقــــــد اجتماعا
لة، وإحالتها على التقومي، وفق القواعد املتبعة.   واملقاالت الواردة إىل ا

  لجنة المخطوطات وإحياء التراث -٢
عشــر جلســات،  ٢٠٠٩عقــدت جلنــة املخطوطــات وإحيــاء الــرتاث عــام 

اوكان أهم    :قرارا
 ،املوافقـــة علـــى طباعـــة كتـــاب حديقـــة األذهـــان يف حقيقـــة البيـــان -

حتقيــــق األســــتاذ عــــدنان عمــــر  ،تــــأليف الشــــيخ طــــاهر اجلزائــــري
  وقد ّمت طبعه. .اخلطيب

 ،املوافقــــة علــــى طباعــــة ديــــوان جنــــم الــــدين ابــــن ســــوار الدمشــــقي -
 حتقيق األستاذ حممد أديب اجلادر.

 ،اح الوقــــف واالبتــــداءاملوافقــــة علــــى إعــــادة طباعــــة كتــــاب إيضــــ -
حتقيـــق األســـتاذ حميـــي الـــدين عبـــد الـــرمحن  ،تـــأليف ابـــن األنبـــاري

 أضاف إليه إضافات طيبة.وقد رمضان 
 ،) من كتـاب تـاريخ مدينـة دمشـق١٩املوافقة على طباعة اجلزء ( -

 حتقيق األستاذ مأمون صاغرجي. ،تأليف ابن عساكر
رضــت وقامــت اللجنــة بدراســة عــدد مــن الكتــب األخــرى الــيت ع -

، فأحالـــت بعضـــها علـــى اللجـــان املختصـــة. وقـــد اعتـــذرت عليهـــا
 ن عدم نشر كتابني.م

 يف ،إنتـاجهم العلمـي سر دُ  قة على مشاركة األسـاتذة الـذيناملواف -
 حتقيق أجزاء من كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر وهم:
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  أمحد احلمامي -٢    مقبل العامر التام األمحدي -١
  ياسني اخلطيب -٤      عدنان عمر اخلطيب -٣
  جمري اخلطيب -٦        فاروق اسليم -٥
 حسن مروة -٨      حممد أنس اخلن -٧
الطلــب مــن دار الكتــب املصــرية تصــوير أفــالم مــن كتــاب تــاريخ  -

 تأليف ابن عساكر. ،مدينة دمشق
عـــرض أعمـــال الســـادة احملققـــني الـــذين يشـــاركون للمـــرة األوىل يف  -

مون ســتاذ مــأحتقيــق كتــاب تــاريخ دمشــق البــن عســاكر علــى األ
    إخراج الكتاب. صاغرجي حرصاً على وحدة منهج

  :وعلومهالجنة اللغة العربية  -٣
  ٢٠٠٩عـــام  ومهـــااللغـــة العربيـــة وعلجلنـــة عقـــدت   

  سبعة وعشرين اجتماعاً، ناقشت خالهلا ما يلي:
مــــع  ،حبــــث أخطــــاء شــــائعة: فأقرتــــه -١ وعــــرض علــــى جملــــس ا

ا. ئه،ُقدِّمت مالحظات إلغناف   وُأخذ 
مـع  ،ُكتيب قواعد اإلمالء: أقرته اللجنة  -٢ وعرض على مؤمتر ا

 ، مع. وكان قدالسنوي الثامن وأُقرَّ   ُعرض قبل ذلك على جملس ا
أســــاليب شــــائعة" و ناقشــــت اللجنــــة ومــــا تــــزال حبــــث "ألفــــاظ  -٣

  .فأجازت ما رأته صحيحاً منها، وأمهلت ما هو غري صحيح



  
  
  

   
١٧

  لجنة المكتبة -٤
ــــة عقــــدت  ــــةجلن ا مــــناقشــــت خالهلجلســــتني،  ٢٠٠٩عــــام  املكتب

  موضوعات كثرية، منها:
عادة كتـــــب الســـــادة األعضـــــاء الـــــيت اســـــتعاروها قبـــــل عـــــدة ســـــتا -

  سنوات، وقد أجنز األمر.
م هديـــة  إغنـــاء املكتبـــة فقـــد قـــدَّم بعـــض الســـادة األعضـــاء مؤلفـــا

مع وهم:   ملكتبة ا
  واثق شهيد. الدكتور عبد اهللا -١
  مؤلفات أخرى.معها رك و مازن املبا الدكتور -٢
  حممود السيد. الدكتور -٣
  مكي احلسين. الدكتور  -٤
  عيسى العاكوب. الدكتور -٥
مــــع يف معــــرض الكتــــاب اخلــــامس والعشــــرين الــــذي  مشــــاركة - ا

  .٢٠٠٩/ آب /١٦إىل  ٧عقد يف مكتبة األسد الوطنية يف املدة من 
  لجنة النشاط الثقافي: -٥

أربــــع عشــــرة جلســــة حبثــــت فيهــــا عقــــدت اللجنــــة يف هــــذه الــــدورة 
  األمور التالية:

قـــررت اللجنـــة أن يكـــون عنـــوان املـــؤمتر الثـــامن للمجمـــع : "حنـــو  -
رؤية معاصرة للرتاث"   وأقرت حماوره، ملعرفة مـا ميكـن إحيـاؤه مـن تراثنـا، 

 .لإلفادة منه وكيف حنسن قراءة هذا الرتاث يف الزمن احلاضر
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-٢٢ام مخسـة أيـام مـن أن تكون مدة املـؤمتر هـذا العـ واقرتحت -
م، وأن تـَُنَظم ٢٠٠٩تشرين الثاين  -١٣-٩هـ/ ١٤٣٠ذي القعدة  ٢٦

 يف اليوم األخري جولٌة سياحيٌة للسادة الضيوف.

 :هيمخس حماضرات  أقرت إلقاء - ١

 ة الدكتورة ليلى الصباغ: املرأة يف صقلية العربية.حماضر  - ٢

 حماضرة الدكتور مهند نوح: اإلدارة بالشفافية. - ٣

لــــــدكتور نائــــــل حنــــــون: العالقــــــة بــــــني اللغتــــــني العربيــــــة حماضــــــرة ا - ٤
 واألكادية.

ــــة: آفــــاق  - ٥ ــــة واللغوي ــــور اخلطيــــب:العلوم احليوي ــــدكتور أن حماضــــرة ال
 ومنهجيات.

مع  الكالم علىوسنفصل احلديث عنها مجيعاً عند  - حفالت ا
 ومشاركاته

حددت اللجنة  أمساء البـاحثني املـدعوين للمشـاركة ببحـوٍث يف  -
 املؤمتر وهم:

الــدكتور حممــود الســّيد (ســورية)، الــدكتور نشــأة محارنـــة (األردن)، 
الـــــدكتور الراضـــــي اجلـــــازي (تـــــونس)، الـــــدكتور أنـــــور اخلطيـــــب (ســـــورية)، 
الـــدكتور مصـــطفى موالـــدي (ســـورية)، الـــدكتور طـــالل عقيلـــي (ســـورية)، 
األســـــتاذ مـــــروان البـــــّواب (ســـــورية)، الـــــدكتور أمحـــــد مطلـــــوب (العـــــراق)، 

الـدكتورة لي (سورية)، الدكتور حممود عكام (سورية)، الدكتور وهبة الزحي
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الدكتورة عزّة الرّباط (سورية)، الـدكتور عبـد الكـرمي جندة مخّاش (سورية)، 
خليفــة (األردن)، الــدكتور عبــد احلميــد مــدكور (مصــر)، الــدكتور حممــود 
خضــرة (ســورية)، الــدكتور إحســان الــّنص (ســورية)، الــدكتور عبــد الــرمحن 

جلزائــر)، الــدكتور أمحــد حســن حامــد (فلســطني) الــدكتور احلــاج صــاحل (ا
ح (ســورية)، الــدكتور ي (تــونس)، الــدكتورة لبانــة مشــوِّ عبــد الســالم املســدِّ 

صــالح فضــل (مصــر)، الــدكتور حممــد حمفــل (ســورية)، األســتاذ شــحادة 
اخلـــوري (ســـورية)، الـــدكتور عبـــد اإللـــه نبهـــان (ســـورية)، الـــدكتور صـــالح  

  حممد هيثم اخلياط (سورية).   كزارة (سورية)، الدكتور
 حددت اللجنة أمساء أعضاء املؤمتر وهم: •

الــدكتور علــي القــامسي (العــراق)، الــدكتور ميلــود حبيــيب (املغــرب)،        
)،الــدكتور عبــد الوهــاب بوحديبــة (تــونس)، املــزايل (تونساألســتاذ حممــد 

ر)، الــدكتور عبــد الســالم املســدي (تــونس)، الــدكتور صــاحل بلعيــد (اجلزائــ
الدكتور العريب ولد خليفة (اجلزائر)، الدكتور عوض القوزي (السـعودية)، 
الــــــدكتور أمحــــــد الضــــــبيب (الســــــعودية)، الــــــدكتور عبــــــد احلميــــــد مــــــدكور 
(مصـــر)، الـــدكتور صـــالح فضـــل (مصـــر)، الـــدكتور عبـــد الكـــرمي األشـــرت 
(ســــورية)، الــــدكتور حممــــود الربــــداوي (ســــورية)، الــــدكتور حممــــد مرايــــايت 

  لدكتور عبد احلليم منصور(سورية).(سورية) ا
ــــة ختصــــيص اجللســــات الصــــباحية يف املــــؤمتر ملناقشــــة  - قــــررت اللجن

مع  اليت ُأجنزت يف العام السابق على النحو التايل:  أعمال ا
 .١٠/١١/٢٠٠٩مصطلحات ألفاظ احلضارة يف اليوم الثاين  -
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مصــــطلحات العلــــوم الفيزيائيــــة والكيميائيــــة، ومصــــطلحات طــــب  -
 .١١/١١/٢٠٠٩ليوم الثالث األسنان ا

 م.١٢/١١/٢٠٠٩اليوم الرابع يف إلمالء اقواعد  -
 حــددت اللجنــة موعــد اجللســات املســائية مــن الســاعة اخلامســة حــىت 

  عشرين دقيقًة إللقاء حبثه.التاسعة، وأن يُعطى كلُّ باحث 
لقــاء احملاضــرة االفتتاحيــة إل الــدكتور حممــود الســّيداختــارت اللجنــة  -

ا:"التجد يـــــد اللغـــــوي بـــــني الواقـــــع واملـــــأمول " يف حفـــــل افتتـــــاح وعنوا
مــــع األردين  املــــؤمتر، واختــــارت الــــدكتور عبــــد الكــــرمي خليفــــة رئــــيس ا

 إللقاء كلمة ممثلي الباحثني املشاركني يف املؤمتر.
قررت اللجنـة أن تتـألف جلنـة صـياغة التقريـر النهـائي والتوصـيات،  -

 من األعضاء السادة:

الـدكتور ممـدوح خسـارة عضـًوا، الـدكتور أنـور  ،رئيًسـااألستاذ شحادة اخلـوري 
  اخلطيب عضًوا

وافقت اللجنة على عقد نـدوة مـع بيـت احلكمـة يف تـونس، واقرتحـت  -
  حًقا.لعربية" على أن ُحيَدد موعدها العنوانًا هلا هو: "مستقبل اللغة ا

  
  لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها  -٦

ا يف هــــذه الــــدورة عقــــدت جلنــــة تنســــيق املصــــطلحات وتوحيــــده
معية    م إحدى عشرة جلسة كان مما جرى فيها:٢٠٠٩ا



  
  
  

   
٢١

وضـــع املقابـــل العـــريب املفضـــل لـــبعض املصـــطلحات املشـــرتكة بـــني  -
  علمي الفيزياء والكيمياء.

إبـــداء الـــرأي فيمـــا أجنزتـــه بعـــض اللجـــان العلميـــة املتخصصـــة يف  -
مع من مقابالت عربية للمصطلحات األجنبية الواردة يف كتـاب وزارة  ا

ورفـــع   ٢٠/١/٢٠٠٩) املرســـل بتـــاريخ ٤/٣( ٢٣/٤٣الرتبيـــة ذي الـــرقم 
 كتاٍب بذلك إىل وزارة الرتبية.

مـــــع يف جلســـــته الثالثـــــة عشـــــرة  - االطـــــالع علـــــى قـــــرار مكتـــــب ا
واملتضمن إحالة كل من الكتابني (قائمة  ١٣/٧/٢٠٠٩املنعقدة بتاريخ 

لـى بعـد) ع معجم مصطلحات االستشعار عناملصطلحات الربيدية) و(
جلنــة التنســيق إلبــداء الــرأي يف املقــابالت العربيــة للمصــطلحات األجنبيــة 
الواردة فيهما؛ واالتفاق على تأليف جلنتني فرعيتني لدراسـة الكتـابني، مث 

مع.  رفع كتاٍب بذلك إىل رئاسة ا
رســـــــل بتـــــــاريخ االطـــــــالع علـــــــى كتـــــــاب وزيـــــــر التعلـــــــيم العـــــــايل امل -
)، املـؤرخ ٣٣٣١لفرات، ذو الـرقم (ه كتاب جامعة اومع ١٥/٧/٢٠٠٩
واملتضـــمن رصـــيد املصـــطلحات األجنبيـــة املســـتعملة يف   ١/٧/٢٠٠٩يف 

 كليــة اهلندســة املدنيــة جبامعــة الفــرات يف مدينــة احلســكة والــيت حتتــاج إىل
لى جلنة مصـطلحات العلـوم الرياضـية مقابالت عربية، وإحالة املوضوع ع

 واملعلوماتية.
العــريب للمصــطلحات األجنبيــة الــواردة يف  إبــداء الــرأي يف املقابــل  -

 /ص.٤٧١كتاب جامعة البعث ذي الرقم 
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 حتديد مهام اللجنة مبا يلي: -
حث جلان مصـطلحات العلـوم املتخصصـة علـى تقـدمي مـا أجنزتـه  )١

  إىل جلنة التنسيق.
ــــــيت تقرهــــــا جلــــــان مصــــــطلحات العلــــــوم  )٢ احــــــرتام املصــــــطلحات ال

 املتخصصة.
يمــــا بــــني العلــــوم النظريــــة أن يكــــون التنســــيق كــــًال علــــى حــــدة، ف )٣

والعلوم التطبيقية. وعلى كـل جمموعـة أن تتبـىن املصـطلحات الـيت 
موعة الثانية.  تعتمدها ا

ـــــني العلـــــوم  )٤ ـــــني فـــــرعيتني: إحـــــدامها للتنســـــيق فيمـــــا ب ـــــأليف جلنت ت
والثانيـــة للتنســـيق فيمـــا بـــني العلـــوم االجتماعيـــة، مـــع  ،األساســـية

 مراعاة ما يلي:
  منسق من اللجنة األخرى. أن يكون يف كل جلنة عضو - ١
ـــــة  - ٢ ـــــدها هـــــي اللجن ـــــة تنســـــيق املصـــــطلحات وتوحي أن تكـــــون جلن

 الفرعية لتنسيق مصطلحات العلوم األساسية.
تأجيل تأليف جلنٍة فرعية لتنسيق مصطلحات العلوم االجتماعية  - ٣

  در نتاج جلان العلوم االجتماعية.حىت يص
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  لجنة ألفاظ الحضارة -٧
/ ٤٢/ ٢٠٠٩ضــــارة يف عــــام جلنــــة مصــــطلحات ألفــــاظ احل تعقــــد

 جلسة قامت فيها مبا يلي:
ا األخرية على أبواب املالبس واملنـزل   - ١ وضعت اللجنة تعديال

مــع، وبعــد أن اطلعــت  ولــوازم املنـــزل، ورفعــت هــذه األبــواب إىل جملــس ا
على مالحظات السادة األعضاء عليهـا، ونفَّـذت مـا قبلتـه منهـا، رفعتهـا 

 مع.إىل املؤمتر الثامن للمج
نظــرت اللجنـــة يف ملحـــق املهـــن واحلـــرف الـــذي أعـــده الـــدكتور  - ٢

 ممدوح خسارة، وأقرته بعد دراسته.
أقـــــرت اللجنـــــة جمموعـــــة مـــــن املقـــــابالت اإلنكليزيـــــة والفرنســـــية  - ٣

ا الـــدكتورة  لـــبعض األلفـــاظ الـــواردة يف ملحقـــي املنــــزل ولـــوازم املنــــزل أعـــد
 لبانة مشّوح، وذلك بعد دراستها.

اح الدكتور خسارة يف ورقة البحث اليت تقـدم أقرت اللجنة اقرت  - ٤
"، genderلفظـــــة "لـــــا إىل اللجنـــــة وضـــــع لفظـــــة "اجلنوســـــة" مقابلـــــة 

مع.  ورفعت قرارها إىل جملس ا
 أجنــزت اللجنــة بــاب املهــن واحلــرف مــن معجــم ألفــاظ احلضــارة - ٥

ائية متهيداً لعرضه علـى جملـس املعاصرة، وتعكف على مراجعته مراجعة 
مع.  ا
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  تقاناتها:لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية و  -٨
ـــا عـــام جلنـــة عقـــدت  عـــدداً مـــن  ٢٠٠٩العلـــوم الطبيعيـــة وتقانا

  اجللسات.
  باملصطلحات العلمية اخلاصة بالعلوم اآلتية: تُعىنوهي 

  علوم األحياء النباتية.  -
 علوم األحياء احليوانية. -
 علم اجليولوجيا. -
 العلوم الزراعية. -

للجنـــــة أربـــــع جلـــــان فرعيـــــة تعـــــىن بـــــالعلوم وقـــــد انبثـــــق عـــــن هـــــذه ا
وتعمل اللجنة على توجيه العمـل يف هـذه اللجـان، مـن ، السابقة

خـــــالل مـــــنهج موحـــــد يقـــــوم علـــــى مجـــــع أهـــــم كتـــــب اجلامعـــــات 
السورية، وأمشلها يف هذه العلوم، ومجع ما فيهـا مـن مصـطلحات 

حســب اختصاصــه،  الفرعيــة، كــلٍّ علميــة، وتوزيعهــا علــى اللجــان 
ــا تُ مث اعتمــاد  ذر بوضــع التعريــف واجلــعــىن ترمجــة مفضــلة، كمــا أ

  .وغريه من مالحظات
لجنة مصطلحات العلوم الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية  -٩

  والكيمائية:
ـــــدورة  -أ ـــــوم الرياضـــــية يف هـــــذه ال ـــــة مصـــــطلحات العل عقـــــدت جلن

معية    م إحدى عشرة جلسة كان مما جرى فيها:٢٠٠٩ا
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ملصــــــطلحات العلــــــوم الرياضــــــية مــــــع الشــــــروع يف إعــــــداد معجــــــٍم  •
ا.   تعريفا

النظـــــر يف املقـــــابالت العربيـــــة ملصـــــطلحات اإلحصـــــاء الـــــواردة يف   •
 ٢٠٩املعلوماتيـة، وعـددها كتاب جامعـة دمشـق، كليـة اهلندسـة 

  .مصطلحات
  حتديد آلية العمل إلعداد معجم الرياضيات مبا يلي: •

  االعتماد على معجمني أساسيني مها: -١
- Mc Graw-Hill Dictionary of Mathematics. 
- Collins Internet-Linked Dictionary of 
Mathematics. 

  واالستئناس مبعاجم أخرى متخصصة يف الرياضيات. 
االســـــتئناس مبـــــا أجنـــــزه أعضـــــاء جلنـــــة مصـــــطلحات العلـــــوم الفيزيائيـــــة  -٢

والكيميائيــــــة (قســــــم الفيزيــــــاء) مــــــن معجــــــم الفيزيــــــاء يف مرحلتــــــه الثالثــــــة 
  مع التعريف).(املصطلح 

أن يشار إىل جانب املصطلح اإلنكليزي، إذا كان فعـًال أو صـفًة أو  -٣
ــــه، وأن يؤخــــذ باحلســــبان شــــيوع املصــــطلح عنــــد  ــــدال علي ــــالرمز ال أداًة، ب

  اعتماد املقابل العريب.
إجنـــاز مـــا يزيـــد علـــى مئـــة مصـــطلٍح مـــن مصـــطلحات الرياضـــيات  •

 ).Aاملبدوءة باحلرف (
لــــوم الفيزيائيــــة يف هــــذه الــــدورة عقــــدت جلنــــة مصــــطلحات الع -ب
معية    تسع جلسات جرى فيها: ٢٠٠٩ا
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للمصـــطلحات  اتعـــرض مـــا أجنـــزه خـــرباء الفيزيـــاء مـــن تعريفـــ -١
) علـــــى أعضـــــاء جلنـــــة العلـــــوم A,B,Eالفيزيائيـــــة املبـــــدوءة بـــــاألحرف (

الرياضــية واملعلوماتيــة والفيزيائيــة، وعلــى خــرباء الكيميــاء لدراســتها وتقــدمي 
ا بغية املالحظات بش ملصـطلحات با توحيد املقابالت العربية والتعريفأ

  يالت الالزمة عليها.داملشرتكة بني الفيزياء والكيمياء وقد أجريت التع
  ).C,E( فتعريف مصطلحات الفيزياء املبدوءة باألحر  -٢
وضع مقابالت عربية للمصطلحات األجنبية الواردة يف كتاب  -٣

م ٢٠/١/٢٠٠٩يخ ) املرسـل بتـار ٤/٣( ٢٣/٤٣وزارة الرتبية ذي الرقم  
  لى جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها.مث إحالة املوضوع ع

مع بتوسيع اللجنة الفرعية للفيزياء.   رفع كتاب إىل رئاسة ا
لــوان) ملؤلفــه خــري االتفــاق علــى إحالــة كتــاب (معجــم البيــان يف األ

ـدف تقوميـالدين قبالوي ع ه وبيـان لـى عـدد مـن اخلـرباء السـابق ذكـرهم 
مع، حسب القواعد املتبعة.   مدى صالحه للنشر ضمن مطبوعات ا

كــــان ممــــا  جلســــتني ٢٠٠٩يف عــــام  الكيميــــاءعقــــدت جلنــــة  -ج
  جرى فيهما:

االطـــــــالع علـــــــى مالحظـــــــات أســـــــاتذة اجلامعـــــــات يف أقســـــــام  -١
الكيميـــاء بشـــأن مشـــروع توحيـــد مصـــطلحات الكيميـــاء (املرحلـــة األوىل) 

  ياء.والذي أجنزته جلنة الكيم
الشــــروع يف املرحلــــة الثانيــــة مــــن مشــــروع توحيــــد مصــــطلحات  -٢

صـدار نسـخة منقحـة مـن املعجـم يمياء بني اجلامعات السـورية وهـي إالك



  
  
  

   
٢٧

مـــع تعريفـــات مـــوجزة ملصـــطلحاته، وقـــد أجنـــزت اللجنـــة وضـــع تعريفـــات 
).ومـــا زال العمـــل A-B-C-D-Eللمصـــطلحات املبـــدوءة بـــاحلروف (

  جارياً إلجناز املعجم.
نـــة أعمـــال أعضـــاء المجمـــع المؤسســـين (فـــي العقـــد لج -١٠

  األول من تأسيسه):
  عشر جلسات مت فيها ما يلي: ٢٠٠٩يف عام عقدت اللجنة 

معيـني قررت اللجنة تكليف بعض األساتذة الكت -١   ابـة عـن ا
  فاقرتحت اختيار السادة التالية أمساؤهم: مل يكتب عنهم،األوائل الذين 

يكتـــب عـــن الـــدكتور لمـــروان احملاســـين حممـــد  األســـتاذ الـــدكتور -  
  مرشد خاطر.

يكتـــــب عـــــن الشـــــيخ عبـــــد القـــــادر ل إبـــــراهيم الزيبـــــق:األســـــتاذ  -  
  .املبارك

  يكتب عن األستاذ رشيد بقدونس.ل املهندس زهري رشيد: -  
  تكتب عن األستاذ سليم عنحوري.ل لبانة مشّوح:الدكتورة  -  
يــاس قدســي يكتــب عــن األســتاذ إلل شــحادة اخلــوري:األســتاذ  -  

  واألستاذ مرتي قندلفت 
  يكتب عن األستاذ مسعود الكواكيب.ل صالح كزّارة:الدكتور  -  
ري، إبــراهيم الزيبــق، وقــد قــّدم كــلُّ مــن األســاتذة : شــحادة اخلــو   

  العمل الذي طلب منهم.زهري رشيد، 
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وافقــــت اللجنــــة علــــى العــــرض املقــــّدم مــــن دار البّينــــة، بشــــأن  -٢  
مع  يني األوائل اليت انتقتها الدار..طباعة بعض آثار ا

ناقشت اللجنة موضوع طباعة املقاالت والبحـوث الـيت نشـرها -٣  
مــع وجملــة املعهــد الطــيب العــريب. ورأت إعــادة الكتابــة  املؤسســون يف جملــة ا

 اللجنة التنفيذية للمطبوعات، للعمـل علـى طباعـة تلـك املقـاالت وفقـاً إىل 
معل   .قرار جملس ا

  
  مصطلحات العلوم الجيولوجية:لجنة  -١١ 

مـــن  ٢٠٠٩ عـــاميف مصـــطلحات العلـــوم اجليولوجيـــة جلنـــة  نتهـــتا
ُة بلغــــت وقــــد   A-B-Cرف األحــــدراســــة  هــــذه املصــــطلحات ِعــــدَّ

  / مصطلح.٣٠٠٠/
من كـل / وجتتمع هذه اللجنة يوم االثنني D-E/ نيوبدأت باحلرف

  أعماهلا الكثرية.للقيام بأسبوع 
  الزراعية:لجنة مصطلحات العلوم  -١٢

م كــل أســبوع، وقــد ايعقــد اخلــ جتمعــت اللجنــة مــع رباء اجتماعــا
، كمـا أن احلـرف   Aإجنـاز احلـرفرئيسـها اجتمـاعني وهـم اآلن بصـدد 

B  .جاهز بانتظار تعريف املصطلحات  
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  حياء الحيوانية:علوم األمصطلحات لجنة  -١٣
/ جلســة وال يــزال اخلــرباء ٣٠/ ٢٠٠٩عقــدت اللجنــة خــالل عــام 

ن بوضــع املقابــل العــريب / حيــث يقومــو Cن مصــطلحات احلــرف /يدرســو 
  كل مصطلح.بمع التعريف 
  لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية: -١٤

ــت فيهــااللجنــة يف هــذه الــدورة ثــالث جلســات عقــدت  دراســة  أ
/ ، وتقــــوم اآلن بدراســــة مصــــطلحات احلــــرفني Cمصــــطلحات احلــــرف /

)D- E ا) ووضع الرتمجة املناسبة ملصطلح   .ا
  لجنة اإلعالم: -١٥

 اجتماعــاً واحــداً جــرىت عقــدو  ٢٠٠٩ألفــت اللجنــة أواخــر عــام 
  خالله وضع خطة عمل اللجنة يف دراسة مصطلحات اإلعالم.

  طب األسنان:مصطلحات لجنة  -١٦
ناقشـــت اجتمـــاعني  ٢٠٠٩عقـــدت جلنـــة طـــب األســـنان يف عـــام 

  .امن املصطلحات الطبية وأقر عدداً  خالهلما
  
  ة الترجمة:لجن -٧١
فيهـــا ناقشـــت تســـع جلســـات  ٢٠٠٩قـــدت جلنـــة الرتمجـــة يف عـــام ع

  تعلقة خبطة عملها وهي:القرارات التالية امل
التحريريــــة ت اللغويــــة النامجــــة عــــن الرتمجــــة (رصــــد اإلشــــكاال - ١

ــفاهية )، مــن اســتحداث مقــابالت جديــدة ملصــطلحات والشِّ
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أجنبية، وإدخال تراكيب وصيغ أصبحت جزءاً ال يتجزأ مـن 
هــــــذه املصــــــطلحات  اولــــــة، ومــــــن مث النظــــــر أَتـَْنبُــــــوللغــــــة املتدا

لــــى جلنــــة ، وإحالتهــــا عنــــد احلاجــــة عوالرتاكيـــب عــــن القيــــاس
ل يف حـــال ثبـــوت عـــدم أبـــدا، واقـــرتاح اللغـــة العربيـــة وعلومهـــا

لس بغية إقرارها.   صالحيتها، لعرضها على ا
النظـــــر فيمـــــا أصـــــدرته اهليئـــــات واملنظمـــــات العربيـــــة والدوليـــــة  - ٢

يــــة بالرتمجــــة مــــن قــــوائم مصــــطلحات ومقــــابالت العربيــــة املعن
 ودراستها إلبداء الرأي العلمي فيها.

مـــــــع - ٣ بالتنســـــــيق مـــــــع اهليئـــــــات  ،العمـــــــل علـــــــى أن يســـــــهم ا
يف عمليـة تعريـب  ،واملنظمات العربية والدولية املعنيـة بالرتمجـة

ــــة  ــــاقرتاح مقــــابالت للمصــــطلحات األجنبي وثائقهــــا، ســــواء ب
ـــــــا، أو بتزويـــــــد هـــــــذه اهليئـــــــات  املتداولـــــــة، أو بتـــــــدقيق ترمجا

مع بشأن بعض هذه املقابالت.  بقرارات ا
االطـــالع علـــى خطـــط الرتمجـــة يف املؤسســـات الوطنيـــة احملليـــة  - ٤

مع فيها.  املعنية لتحديد مشاركة ا
النظـــر يف الكتـــب والبحـــوث واملقـــاالت املرتمجـــة الـــيت تعـــرض  - ٥

مع وبيان الرأي العلمي فيها.  على ا
وذلــــك  ،يف إغنــــاء املكتبــــة العربيــــة بــــاملراجع العلميــــةاملســــامهة  - ٦

بالعمـــــل علـــــى ترمجـــــة خنبـــــة مـــــن الكتـــــب العلميـــــة املرجعيـــــة، 
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بالتعاون مع مؤسسات التعليم العايل وبالتنسـيق مـع اهليئـات 
 الوطنية والعربية املعنية.

الســـعي لرفـــع املســـتوى الفـــين للرتمجـــة وتقيـــد املـــرتجم بقواعـــد  - ٧
فـــاظ، وأبلـــغ العبـــارات، أفصـــح األل اســـتعمالاللغـــة العربيـــة، و 

اليب يف نقل مضمون النص املرتجم ومعانيـه إىل وأجود األس
 اللغة العربية.

 – قدميـــه وحديثـــه –احلـــّث علـــى ترمجـــة روائـــع الفكـــر العـــريب  - ٨
لتعريف األغيار بالثقافة العربية، علماً بأن الرتمجة اجلارية بني 

ار بـــني العربيـــة وغريهـــا مـــن اللغـــات هـــي أفضـــل أشـــكال احلـــو 
 احلضارات.

مع. - ٩  حتديد شروط الرتمجة املثالية ليعتمدها ا
حتديد شروط املـرتجم، ومنهـا: إتقـان اللغـة العربيـة إضـافة إىل  -١٠

 اللغة األجنبية.
وقامــت اللجنــة بدراســـة جمموعــة مــن املصـــطلحات الــواردة إليهــا مـــن 

املتحـــدة  َحمِْفـــل املصـــطلحات بـــدائرة الرتمجـــة العربيـــة يف منظمـــة األمـــم
  ترمجتها. بنيويورك وتصحيح

  : لمجمعالثامن لالمؤتمر ابعاً: ر 
برعاية كرمية من سيادة وزير التعليم العايل األسـتاذ ُعقد هذا املؤمتر 
وحضور السادة رؤساء جمامع اللغة العربية يف كٍل  ،الدكتور غياث بركات

يف وممثلني عـن جممـع اللغـة العربيـة  ،من األردن واجلزائر والعراق وفلسطني
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القــاهرة وأعضــاء جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق عــاملني ومراســلني، والســادة 
الباحثني واملشـاركني يف أعمـال املـؤمتر مـن سـورية والـوطن العـريب، ولفيـف 

  من أساتذة اجلامعات والكتاب واملهتمني.
  ١٣الباحثني واملشاركني يف املؤمتر يف الصفحة  أمساء وقد ذكرت

  م٩/١١/٢٠٠٩جلسة االفتتاح: االثنين 
افتتحت اجللسة يف متام الساعة العاشرة والنصـف مـن صـبيحة يـوم 

تشـــــــرين الثـــــــاين  ٩املوافـــــــق ه ١٤٣٠ذي القعـــــــدة عـــــــام  ٢٢االثنـــــــني يف 
  م.٢٠٠٩

ألقى السيد وزير التعليم العايل راعي املؤمتر كلمة يف حفل االفتتاح 
 مبكتبـــة األســــد الوطنيــــة، حتــــدث فيهــــا عــــن إســــهامات اجلمهوريــــة العربيــــة
ـــه مـــن ســـيادة  ـــة وحفـــظ تراثهـــا بتوجي ـــة اللغـــة العربي الســـورية يف جمـــال محاي

نـــا ننتمـــي إىل أمـــة متتـــد رئـــيس اجلمهوريـــة الـــدكتور بشـــار األســـد. وقـــال إن
ا إىل أعمــــــاق التــــــاريخ وامتزجــــــت حبضــــــارات األمــــــم األخــــــرى،  حضــــــار

وتفاعلــت معهــا، فــأمثرت حضــارة عــم نفعهــا العــامل شــرقاً وغربــاً، ودامــت 
ـا قمئات السـ ودعـا  امـت علـى األخـالق، والقـيم النبيلـة.نني، ومتيـزت بأ

تمع  إىل االعتــزاز برتاثنــا، وأن نكــون جمــدين يف اإلفــادة منــه للنهــوض بــا
  والوطن واألمة.

مث ألقـــى رئـــيس جممـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق الـــدكتور حممـــد مـــروان 
يـز الـذي احملاسين كلمته فذكر أن من حقنـا أن نفخـر مباضـينا العـريب املتم

شــعت أنــواره مــن دمشــق وبغــداد واألنــدلس وتــرك أثــره يف الغــرب، وكــان 
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مــن ذلــك الرقــي الفكــري واملــادي الــذي نشــهده اليــوم يف العــامل، وبــني أن 
املعــارف والعلــوم كانــت أحــد األركــان القويــة حلضــارتنا... وذّكــر بــأن مــن 

انتقـال مكونات تلك احلضارة حرية الفكر وحرية احلوار وحرية االنتقال، 
األفكــار واألفــراد والســلع واالعتمــاد علــى العقــل والتجربــة وطلــب املعرفــة 
ـــتفهم الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي  ـــام إىل أن ن حيـــث كانـــت، ودعـــا يف اخلت

ــــه يف مســــريتنا النهضــــوية ــــيت  ،بعمــــق وأن نســــتفيد من ــــالقيم ال مســــتنريين ب
  خلفها لنا واملعايري املنهجية اليت ورثناها عن السابقني.

مـع الـدكتور مكـي احلسـين مث أل عــرض  السـنوي التقريـرقـى أمـني ا
مــــع يف املــــدة الــــيت انقضــــت بعــــد املــــؤمتر الســــابق إنفــــاذاً  فيــــه منجــــزات ا
ــــر بــــأغراض  مــــع الداخليــــة. وبعــــد أن ذكَّ للمــــادة العاشــــرة مــــن الئحــــة ا
مـــــع، اســـــتعرض خالصـــــة أعمـــــال بعـــــض جلانـــــه مشـــــرياً إىل أن وضـــــع  ا

فنيـــة واألدبيـــة واحلضـــارية وتوحيـــدها ونشـــرها يف املصـــطلحات العلميـــة وال
جلعـــل اللغـــة العربيـــة وافيـــة  ،ســـورية والـــوطن العـــريب تـــأيت يف طليعـــة أهدافـــه

مبطالـــب اآلداب والعلـــوم والفنــــون وحاجـــات احليــــاة املتطـــورة. مث بــــني أن 
 ،اجلديــد منهــا قــائم علــى قــدم وســاق عَ فرة كثــرية، ووْضــملصــطلحات املتــو ا

مــع يف وعــدَّد اللجــان الــيت تقــوم  ،املصــطلح متابعــة شــؤون وشــرح دور ا
مع الثقايف وإىل جملته ومطبوعاته.  ،بذلك   كما أشار إىل نشاط ا

مث ألقــــى الــــدكتور عبــــد الكــــرمي خليفــــة كلمــــة الضــــيوف املشــــاركني 
والبـاحثني، تنــاول فيهــا أمهيــة الــرتاث العــريب اإلســالمي يف ثقافتنــا، وســلَّط 

القدماء يف  ة يف هذا الرتاث ومنهجابية الكثري األضواء على اجلوانب اإلجي
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داعيـــــاً إىل اإلفـــــادة منهـــــا يف تطـــــوير البحـــــث العلمـــــي والثقافـــــة  ،البحـــــث
العربيــة، ونــوَّه بإســهامات جممــع دمشــق يف حفــظ اللغــة العربيــة وتنميتهــا،  

ودعـا  ،كما أشاد باجلهود اليت تبذهلا سورية يف ميدان محايـة اللغـة العربيـة
هــود يف إحيــاء الــرتاث وتوظيفــه يف خدمــة النهضــة العلميــة إىل تضــافر اجل

  والثقافية واللغوية املعاصرة. 
  ))٢((الكلمات يف امللحق رقم 

وبعد اسرتاحة قصرية ألقى نائب رئيس جممع اللغـة العربيـة الـدكتور 
الــرتاث بــني املاضــي احلــي «حممــود الســيد احملاضــرة االفتتاحيــة وموضــوعها 

  ».والغد املنشود
  تعريف الرتاث وذكر أنه يتجسد يف أربعة أمور هي:بدأ ب

وقطــاع  ،وقطــاع الــنظم واملؤسســات ،وقطــاع القــيم ،القطــاع املعــريف
ذا املعىن يبدو كأنه هو احلضـارة نفسـها. وتـابع قـائًال  ،اإلبداع والصنع و

إن للرتاث معًىن ثانيـاً يتمثـل يف كـل مـا هـو حاضـر يف وعينـا الشـامل ويف 
 نــا العــريب وهــي: العراقــة والشــمولمث عــدد مســات تراثتشخيصــنا احلاضــر، 

والعقالنيـــة واعتمـــاد املـــنهج التجـــرييب، والتـــوازن والتكامـــل واالنفتـــاح علـــى 
 ،الثقافــات األخــرى والــروح اإلنســانية. مث بــنيَّ صــورة تراثنــا يف رؤيــة الغــري

مشـــرياً إىل أن بعـــض الغـــربيني كـــانوا صـــادقني ومنصـــفني واعرتفـــوا بفضـــل 
  ن بعضهم مل يكن منصفاً وال صادقاً. وأ ،العرب

حتـــــدث بعـــــد ذلـــــك عـــــن رؤيـــــة معاصـــــرة للـــــرتاث وقـــــال إن التقـــــدم 
ــــه  هِ لِ مث وْصــــ ،احلقيقــــي يكــــون ببعــــث املاضــــي وجتديــــده وبــــث احليويــــة في
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وذلــك ال يعــين  ،ألن شخصــية األمــة مبنيــة علــى أساســه ،بأســباب احليــاة
س أن نبــــين بــــل علــــى العكــــ ،بأيــــة حــــاٍل أن نعــــود حباضــــرنا إىل ماضــــينا

مث قــّدم جمموعــًة . مســتقبًال زاهــراً موصــوًال باملاضــي، إنــه املســتقبل املنشــود
مــن التوصــيات يف التوجــه حنــو هــذا املســتقبل املنشــود بعــد أن قــّدم منــاذج 

  جديرًة باإلحياء من ماضينا..
  مساءً  ٩ -٥الساعة  ٩/١١/٢٠٠٩يوم االثنين 

  مراياتي الجلسة المسائية: ترأس الجلسة الدكتور محمد 
  وألقيت فيها البحوث اآلتية: 
مكانــة العــرب يف تطــور «) حبــث الــدكتور نشــأة محارنــة بعنــوان: ١

  .»بالط
الطبيَّــة ممارســًة وتأليفــاً، وقــد بــني فيــه أن العــرب محلــوا رســالة العلــوم 

وقــاموا بــدورهم علــى أكمــل وجــه، فكــانوا حلقــة يف سلســلة تطــور الطــب 
اتسـم عملهـم العظـيم هـذا بالتواضـع  اليت هـي ملـك للبشـرية مجعـاء، وقـد

فرتكوا تراثاً يرضون عنه ويرضـي أحفـادهم وكـل مـن  ،واإلخالص للحقيقة
ويرضــي قبــل كــل َشــْيٍء خــالقهم الــذي شــرفهم حبمــل هــذه  ،أخــذ عــنهم

  الرسالة، فكان عملهم قدوة ملن جاء بعدهم.
مـــن تراثنـــا الصـــيديل «) حبـــث الـــدكتور الراضـــي اجلـــازي بعنـــوان: ٢
ـــاذين  –باذينـــات اصـــدور األقر  -العـــريب الكبـــري لســـابور بـــن ســـهل األقراب
  ».  أمنوذجا

وقــد أكَّــد الباحــث أن العــرب هــم الــذين جعلــوا مــن الصــيدلة مهنــة 
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ـــمتكاملـــة مـــع مهنـــة الطـــب ووضـــعوا أسســـاً ملزاولتهـــا، كمـــا أَ  ســـانة رَ ثـْ وا الرتَّ
العالجيــة بأدويــة جديــدة. وذكــر أن بعــض األشــكال الصــيدالنية الــواردة 

تراثنـــــا الصـــــيديل مـــــا يـــــزال يســـــتعمل إىل اليـــــوم، ومـــــن أبرزهـــــا األشـــــربة يف 
 واحلبوب واملراهم واألقراص. وختم بأن الرتاث الصيديل العريب ميثل حتـوالً 

زمانية دامت مـا يقـرب مـن ألـف  يف ميدان الصيدلة، وهو يستغرق حقبة
سنة متثل مرحلة ازدهـار وتقـدم. وقـد جعـل الباحـث أقرابـاذين سـابور بـن 

ـــــة يف ســـــه ـــــه، وهـــــو يعـــــد أول دســـــتور لألدوي ل موضـــــوعاً وأمنوذجـــــاً لبحث
  التاريخ.
علـــــــم النبـــــــات يف «) حبـــــــث الـــــــدكتور أنـــــــور اخلطيـــــــب بعنـــــــوان: ٣
  ».  الرتاث

عــرض الباحــث للنبــات يف الــرتاث اإلنســاين يف العصــر اجلــاهلي مث 
يف العهد النبوي. واستعرض املعارف النباتيـة مـن القـرن السـابع إىل القـرن 

وَحلَّـــل  ،مث مـــن القـــرن احلـــادي عشـــر إىل القـــرن العشـــرين ،عشـــر احلـــادي
مضـــمونات الكتـــب النباتيـــة الـــيت صـــنفت يف تلـــك القـــرون. وخـــتم بـــذكر 
املؤلفـــات العلميـــة يف علـــم النبـــات وال ســـيما املعـــاجم، وأشـــار إىل أنـــه يف 

  الطريق إىل إجناز املعجم االشتقاقي ألجناس نبات الوطن العريب.
الرياضـيات والفلـك «صـطفى موالـدي بعنـوان: ) حبث الـدكتور م٤

  ».يف الرتاث العريب
ــــة يف الفــــروع  ــــه علــــى إجنــــازات علمــــاء احلضــــارة العربي وقــــد ركــــز في

إضـافة إىل ب واجلـرب واهلندسـة واملثلثـات، الرئيسة للرياضـيات وهـي احلسـا
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م  ـــــد أن الرياضـــــيني والفلكيـــــني العـــــرب تركـــــوا بصـــــما علـــــم الفلـــــك. وأكَّ
يف تلـــــك الفـــــروع العلميـــــة وَوظَّفـــــوا معـــــارفهم الرياضـــــية  اخلالقـــــة واملبدعـــــة

تمع.   والفلكية يف خدمة الشريعة وا
علــم التعميــة يف الــرتاث «) حبــث األســتاذ مــروان البــواب بعنــوان: ٥
  ».العريب

ظــــلَّ قرونــــاً  ،بــــدأ الباحــــث بالتنويــــه بكشــــٍف عظــــيم يف علــــم خفــــيٍّ 
ر لــه أن يــرى النــور دِّ متطاولــة حبــيس خــزائن املخطوطــات العربيــة إىل أن قُــ

قبل حنو عقدين على أيدي باحثني من مركز الدراسات والبحـوث العلميـة 
بدمشـــق، وهـــم: الـــدكتور حممـــد مرايـــايت واألســـتاذ مـــروان البـــواب والـــدكتور 
حممــــــد حســــــان الطيــــــان. وقــــــد تضــــــمن البحــــــث التعريــــــف بعلــــــم التعميــــــة 

ــــــى (الشــــــفرة وكســــــرها) وأمهيــــــة علــــــم التعميــــــة َُعمَّ
يف القــــــدمي  واســــــتخراج امل

ـــــة  ـــــيت بـــــذلت يف حتقيـــــق خمطوطـــــات كتـــــب التعمي واحلـــــديث.. واجلهـــــود ال
ا، مث َعَرض ألنواع التعمية وطرق كشفها.   والتعريف 

عنــــــد  لِ يَـــــعلـــــم احلِ «) حبـــــث الـــــدكتور أمحـــــد مطلـــــوب بعنـــــوان: ٦
  ».العرب

قدَّم الباحث بشرح كلمة (احليل) لغوياً واصطالحياً. مث بني مـدى 
احليـــل، ألنـــه كـــان يقـــدم هلـــم مـــا حيتـــاجون إليـــه مـــن  اهتمـــام العـــرب بعلـــم

م العمليـــة وانتهـــى إىل أن العـــرب املســـلمني  ،آالت وأدوات تتصـــل حبيـــا
  وضعوا كثرياً من القواعد العلمية اليت كانت من أسس النهضة األوربية.
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  م١٠/١١/٢٠٠٩اليوم الثاني: الثالثاء 
أدواتــه) وقــد الجلســة الصــباحية: مناقشــة ألفــاظ الحضــارة (المنــزل و 

  ترأسها األستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة.
  الجلسة المسائية: ترأسها الدكتور عبد السالم المسّدي

  وألقيت فيها البحوث اآلتية:
احلكـــــم واإلدارة يف «حبـــــث الـــــدكتور وهبـــــة الزحيلـــــي بعنـــــوان:  )١

  ».اإلسالم
بــــنيَّ أن نظــــام احلكــــم واإلدارة يف اإلســــالم نظــــام متكامــــل يشــــمل 

الــدين والــدنيا، وحيقــق أصــول احلكــم يف عهــوده املختلفــة القائمــة قضــايا 
علــى العــدل واحلريــة واملســاواة ورعايــة مبــدأ املواطنــة، وحيــرص علــى ظــاهرة 

هــــذا  م نظــــام املؤسســــات، وكــــان أمثــــل عهــــودالتعــــاون والتكافــــل، واحــــرتا
النظـــام العهـــد النبـــوي والراشـــدي، لكنـــه صـــار ملكـــاً عضوضـــاً يف عهـــود 

ويـــة والعباســـية والعثمانيـــة بســـبب ظهـــور نظـــام واليـــة العهـــد اخلالفـــة األم
  لألوالد.
التصوف من العـرض إىل «) حبث الدكتور حممود عكام بعنوان: ٢
  ».النقد

الباحـــث خـــالل حبثـــه كلمـــة التصـــوف بـــدًال مـــن الصـــوفية  تعملاســـ
اهـــدة، وفـــّرق بـــني الصـــوفية والســـلفية، وبـــني  ألن التصـــوف يـــدل علـــى ا

  ها املتصوفون.ىل املصطلحات اليت يستعملوأشار إ تصوف وآخر
ـــاً وعرضـــاً ألصـــوله  تضـــمن البحـــث دراســـة التصـــوف نشـــأة وتكوين



  
  
  

   
٣٩

ومناهجه وطرائقه ورجاالته املؤسِّسني واملؤصلني. مث وقـف وقفـة تقـومي ملـا 
لتصـوف، وطـرح سـؤاًال مهمـاً هـو: هـل ميكـن اصة لعرض فقدَّم رؤيته اخل

  املصلحني؟أن يكون التصوف حًال مطروحاً من قبل 
واليـة املظـامل واحلسـبة يف «) حبث الـدكتورة جنـدة مخـاش بعنـوان: ٣

  ».الدولة العربية اإلسالمية
اليــة املظــامل يف رفــع دور و  البحــث نشــأة هــذا النظــام، مبينــاً تضــمن 

ي اجلهات احلكوميـة علـى األفـراد مـن قبـل اجلهـات احلكوميـة اجلور وتعدِّ 
ة يف مراقبـــة األســـواق والســـلوك أو اخلاصـــة، مث عـــرض لـــدور واليـــة احلســـب

  االجتماعي، بل ويف متابعة أعمال اإلدارة والقضاء.
وقــد أظهــر البحــث الــدور اإلجيــايب لتلــك املؤسســات احلضــارية يف 
تمـــع. وذكـــرت الباحثـــة أنـــه قـــد حلـــت حمـــل احلســـبة يف بعـــض  خدمـــة ا
ة البلدان العربية: وزارة التمـوين وجمـالس البلديـة، ومديريـة الصـحة والشـرط

  األخالقية ومديرية األوزان واملكاييل ومكافحة الغش.
  ».الوقف والرتاث«) حبث الدكتورة عزة الربَّاط بعنوان: ٤

الوقـــف يف الـــرتاث العـــريب اإلســـالمي ومشـــروعيته  وتضـــمَّن تعريـــفَ 
وأدواته وأنواعه وأساليب استثماره مث عرضاً ألهم آثـار الوقـف اإلسـالمي 
تمـــع العـــريب اإلســـالمي، وذكـــرت الباحثـــة أهـــم الوقفيـــات يف مدينـــة  يف ا

حملافظــــة عليهــــا وإىل نشــــر الــــوعي  اىلإدمشــــق واحلجــــج الوقفيــــة ودعــــت 
تمع العريب   .الوقفي يف ا

رســالة يف فلســـفة «) حبــث الــدكتور عبـــد الكــرمي خليفــة بعنـــوان: ٥



  
  
  

   
٤٠

  لإلمام ابن حزم األندلسي.» األخالق
عــرَّف الباحــث باإلمــام ابــن حــزم األندلســي ونشــأته وعلومــه وآثــاره 

واملـــوت  –والعـــدل  –الفكريـــة والفلســـفية ومقوالتـــه يف مفـــاهيم (احلقيقـــة 
 ،أن الرؤيـة املعاصـرة للـرتاثواحلياة) ورّكـز علـى مفهـوم األخـالق. وخـتم بـ

تعـين التطـوير واإلبـداع واالنبعـاث احلـّي مـن الـذات  ،ومنه تراث ابـن حـزم
مــن خــالل  ،وريــادة آفــاق احليــاة احلديثــة بكــل أطيافهــا العلميــة والثقافيــة

قــــيم أرســــت دعائمهــــا عــــرب التــــاريخ فلســــفة أخالقيــــة، منبعهــــا األول مــــن 
ـــــا يف اإلرث الفكـــــ ري عنـــــد الفالســـــفة املتقـــــدمني القـــــرآن والســـــنة وجتليا

ا اللغة العربية السليمة.   وأدا
الفكر االجتمـاعي «) حبث الدكتور عبد احلميد مدكور بعنوان: ٦

  ».أمنوذجاً الفارايب  –يف الفلسفة اإلسالمية 
تضمن البحـث تعريفـاً بعلـم االجتمـاع الـذي يقـع البحـث يف نطاقـه، 

دى الفـــارايب خاصـــة. وقـــد مث تعريفـــاً بأســـباب دراســـة الفكـــر االجتمـــاعي لـــ
» التنـاول«اليت كانـت وحـدة » املدينة«جاءت آراؤه منصبَّة يف غالبها على 

عنــده. وقــد فــرَّق بــني املدينــة الفاضــلة الــيت تقــوم علــى أساســني مهمــني مهــا 
وبـــني املـــدن األخـــرى الـــيت ينقصـــها  ،الفاضـــلة واألخـــالقالنظريـــة  المعرفـــة 

ر املــدن اجلاهلــة والفاســقة والضــالة الشــرطان معــاً أو ينقصــها أحــدمها، فــذك
وقـد تنـاول البحـث  دور رئـيس المدينـة.واملبدِّلة، وركَّـز تركيـزاً واضـحاً علـى 

آراء الفــــارايب: عرضــــاً وحتلــــيالً ونقــــداً، وبــــنيَّ مكانــــة هــــذه اآلراء يف تأســــيس 
  مفاهيم وموضوعات علم االجتماع عند املسلمني.



  
  
  

   
٤١

ديــد الــرتاث الفلســفي جت«حبــث الــدكتور حممــود خضــرة بعنــوان: ) ٧
  ».العريب ومنطلقاته

دار البحـــــث حـــــول ثالثـــــة مـــــن املوضـــــوعات: األول ضـــــرورة الفلســـــفة 
لإلنسـان يف كــل زمــان ومكــان، وذلــك بــالنظر إىل دميومــة املســائل امليتافيزيقيــة 
الكربى اليت مل حتل. والثاين: أصالة الرتاث الفلسفي العريب وأنـه لـيس نسـخة 

والثالـــث: منطلقـــات جتديـــد الـــرتاث الفلســـفي العـــريب عـــن الفلســـفة اليونانيـــة. 
وأمههــــا: عــــدم التعــــارض بــــني العقيــــدة ومنطلــــق العقــــل، والنظــــر إىل املســــائل 
الكــربى، وأن تكــون احلقيقــة غايتنــا مهمــا كــان مصــدرها، مــع رفــض التقليــد 

  وسلطة األسالف على احلاضر.
  م١١/١١/٢٠٠٩اليوم الثالث: األربعاء 

شة مصطلحات العلوم الفيزيائية والكيميائية الجلسة الصباحية: مناق
  وطب األسنان

  وقد ترأس الجلسة األستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح
  الجلسة المسائية: ترأسها الدكتور عبد الحميد مدكور

  وألقيت فيها البحوث اآلتية:
الرتاث العلمي واألديب،  «) حبث الدكتور إحسان النص بعنوان: ١

  ».جاحظ أمنوذجاً كتاب احليوان لل
وقـد زاوج  ،بني الباحث أن كتـاب احليـوان هـو أهـم كتـب اجلـاحظ

فيـــه بـــني العلـــم واألدب، ولكـــن اجلانـــب األديب هـــو الغالـــب، ووضـــح أن 
اجلــــاحظ اعتمــــد بعــــض أصــــول مــــنهج البحــــث العلمــــي مــــن املالحظــــة 



  
  
  

   
٤٢

والتجريــب واحملاكمــة العقليــة. وإن كــان مل يســتوف يف كتابــه مجيــع أنــواع 
  احليوان.
أصـــــول «) حبـــــث الـــــدكتور عبـــــد الـــــرمحن احلـــــاج صـــــاحل بعنـــــوان: ٢

  ».البحث يف الرتاث العلمي اللغوي العريب
وقــــد بــــنيَّ أن البحــــث يف الــــرتاث اللغــــوي يتطلــــب اإلملــــام بقواعــــد 

وقراءتـــه قـــراءة منهجيـــة واعيـــة ال تكتفـــي بتتبـــع  ،البحـــث العلمـــي اللغـــوي
  طلقت منها.بل النفاذ إىل األصول اليت ان ،الظواهر اللغوية

الـــرتاث يف أدب «) حبـــث الـــدكتور أمحـــد حســـن حامـــد بعنـــوان: ٣
  ».قدري طوقان: رؤية جديدة
بوصـفه رائـداً  ،ن حيـاة األديـب قـدري طوقـانقدم الباحـث نبـذة مـ

مــن رواد الــرتاث العــريب واإلســالمي. وبــنيَّ مفهــوم الــرتاث عنــده ومنهجــه 
باحلـــــديث عـــــن العقـــــالين يف تأصـــــيل الـــــرتاث العـــــريب اإلســـــالمي، وخـــــتم 
  مستقبل الرتاث يف ضوء املستجدات احلضارية املعاصرة.

التفكـري اللسـاين «) حبث الدكتور عبـد السـالم املسـدي بعنـوان: ٤
  ».تصحيح منهجيحنو  –يف الرتاث العريب 

وقـــد ذكـــر أنــــه معـــينٌّ بــــالرتاث مبفهومـــه الواســــع وكـــذلك يف داللتــــه 
لــــك التفكــــري مبثوثــــة يف النوعيــــة يف جمــــال التفكــــري اللغــــوي، وأن مــــادة ذ

حقــول متعــدِّدة ومتباينــة مــن النحــو واألدب وعلــم الكــالم وأصــول الفقــه 
والتفسري والفلسـفة وعلـم العمـران. ويـرى أن التعامـل مـع الـرتاث حكَمْتـه 
حيثيـــات تارخييــــة جعلتــــه أســـري إحــــدى دائــــرتني أو حلظتـــني مهــــا اللحظــــة 



  
  
  

   
٤٣

ألوان ألن تطلــــق حلظــــة التارخييــــة واللحظــــة الثقافيــــة النضــــالية، وأنــــه آن ا
  منجزاً إنسانياً. بوصفهثالثة هي قراءة الرتاث 

علـــوم اللغـــة العربيـــة يف «) حبـــث  الـــدكتورة لبانـــة مشـــّوح بعنـــوان: ٥
  ».اللسانيات احلديثة ءضو 

وقــد أظهــر البحــث العالقــة بــني املفــاهيم اللغويــة واألحكــام اللغويــة 
يثـة. وأن مـا توصـل إليـه عند اللغـويني العـرب وبـني املفـاهيم اللسـانية احلد

نتـائج الدراسـات اللسـانية يف  بعيـداللغويون العـرب تتطـابق معـه إىل حـد 
مجيــــع املســــتويات اللغويــــة أي الصــــوتية والرتكيبيــــة (النحويــــة) والدالليــــة، 

  واملعجمية.
جتديــــــــد الــــــــرتاث «) حبــــــــث الــــــــدكتور صــــــــالح فضــــــــل بعنــــــــوان: ٦
  ».البالغي

 ،دَّ مـن فنـون اإلبـداع اللغـويبّني البحث أمهية تناول البالغة ملا جـ
وأال تبقـــــى منطويـــــًة وحمصـــــورًة بالـــــدرس البالغـــــي التقليـــــدي. وأن يكـــــون 

مث  الَقْبِليَّــــةَ الــــدرس البالغــــي مهتمــــاً جبميــــع النصــــوص وال يضــــع الشــــروط 
ينتقــي النصــوص الــيت تتفــق والشــروط الــيت اختــريت. والتتحقــق الدراســة 

ــــارخي ي واحلضــــاري إال بوســــاطة البالغيــــة الــــيت تكــــون مســــايرًة للتطــــور الت
املـنهج الوصـفي. ودعـا البحـث إىل ضــرورة رسـم تصـوٍر جديـد لألشــكال 

  البالغية طبقاً للمستويات اللغوية.
دور احلضـارات القدميـة يف «) حبث الدكتور حممد حمفل بعنوان: ٧

  ».الرتاث العريب قبل اإلسالم وبعده



  
  
  

   
٤٤

عربيـــة تضـــمَّن البحـــث بيـــان دور العصـــور الـــيت أسســـت للنهضـــة ال
ذكـر أنـه كـان للموقـع اجلغـرايف منذ األلف الرابع قبـل املـيالد. و اإلسالمية 

للــوطن العــريب بــني القــارات الــثالث األثــر األكــرب يف التبــادل الثقــايف بــني 
ــــح أن تراثنــــا ميتــــد إىل أزمــــان مــــا قبــــل  الــــوطن العــــريب ودول اجلــــوار. ووضَّ

ومــــا فيهمــــا مــــن قــــيم اجلاهليــــة متمــــثًال يف الثقافــــة األكاديــــة والكنعانيــــة 
إنســـانية وأخالقيـــة تقـــدَّمت علـــى مـــا كـــان لـــدى معاصـــريهم مـــن اليونـــان 

  وغريهم.
أثــر الــرتاث العــريب يف «) حبــث األســتاذ شــحادة اخلــوري بعنــوان: ٨

  ».النهضة الغربية
بـــدأ البحـــث مبقدمـــة عـــن نقـــل العلـــوم إىل اللغـــة العربيـــة يف القـــرنني 

غــات اليونانيــة والســريانية والفارســية الســابع والثــامن برتمجتهــا إليهــا مــن الل
 ،واهلنديــة، فحفــظ العــرب تلــك العلــوم وصــححوا مــا احتــاج إىل تصــحيح

َد بعـض تلـك اإلضـافات الـيت تـدل  ،مث أضافوا إليها إضافات مهمـة وَعـدَّ
  على اإلبداع العريب.

با من معابر خمتلفة: إسبانيا علوم العربية إىل أور وحتدث عن عبور ال
بيـني، وبعـدها بـنيَّ ة، وَعرَّف بـبعض املرتمجـني األور لفرجنوصقلية وحروب ا

وال ســــيما يف حقــــول الطــــب والصـــــيدلة  ،أثــــر الــــرتاث العــــريب يف الغــــرب
  والرياضيات واألرقام والفلك.

سـواًء  ،عرض بعد ذلك موقف املستشرقني من دور العرب العلمي
أو مـــن اعـــرتف بفضـــلهم وأشـــاد  ،مـــن أنكـــر إســـهامهم ووصـــفهم بالنقلـــة



  
  
  

   
٤٥

وخــــتم حبثــــه بالــــدعوة إىل النهــــوض والتقــــدم يف ميــــدان العلــــم  ،بــــداعهمبإ
  واملعرفة.

  م١٢/١١/٢٠٠٩اليوم الرابع: الخميس 
  الجلسة الصباحية: مناقشة قواعد اإلمالء

  الجلسة المسائية: ترأسها الدكتور مروان المحاسني
  وألقيت فيها البحوث اآلتية:

لرتاث العريب مفهومه ا«) حبث الدكتور عبد اإلله نبهان بعنوان: ١
  ».ومواقف املفكرين املعاصرين

ويقصـــد بـــه  ،تنـــاول البحـــث مفهـــوم الـــرتاث العـــريب مبعنـــاه الشـــامل
الــرتاث األديب والتــارخيي والفكــري والفقهــي واللغــوي وكــل مــا وصــل إلينــا 
مــن األجــداد. مث ذكــر أن قضــية حتقيــق الــرتاث ال تقــف عنــد هــذا احلــّد، 

 ،رين وحــاول كــل مــنهم تقــدمي مفهــوم الــرتاثبــل تناهبتهــا جمــادالت املفكــ
ممـــا أنـــتج طائفـــة مـــن املناقشـــات جعلـــت مـــن الـــرتاث  ،وأخـــذ موقـــف منـــه
وصــدرت هلــؤالء املفكــرين كتــب ودراســات عديــدة  ،واملعاصــرة ميــداناً هلــا

  ذا الشأن. 
وحـــاول البحـــث تصـــنيف هـــذه االجتاهـــات ســـواء منهـــا مـــا كـــان ذا 

أو تقريظــــي، آمــــًال أن يســــتطاع  اجتــــاه تشــــرحيي أو إســــقاطي أو تــــوفيقي
  الوصول إىل نتيجة ما إزاء هذا الرتاكم آلراء املنّظرين.

إحيـــاء الـــرتاث وحتقيقـــه «) حبـــث الـــدكتور صـــالح كـــزارة بعنـــوان: ٢
  ».ونشره. حتقيق تاريخ دمشق البن عساكر أمنوذجاً 



  
  
  

   
٤٦

واســتعرض بدايــة نشــر الــرتاث  ،أظهــر البحــث أمهيــة الــرتاث ونشــره
وبنيَّ الـدور الـذي قـام بـه املستشـرقون يف نشـر  ،املطابعالعريب منذ ظهور 

تراثنا العـريب واملواقـف املختلفـة جتـاه مـا قـام بـه املستشـرقون. وحتـدث عـن 
نشــر الــرتاث مــع بدايــة عصــر النهضــة ويف العصــر احلــديث، كمــا عــرض 
البحــث بدايــة حتقيــق تــاريخ مدينــة دمشــق البــن عســاكر يف جممــع اللغــة 

ـــا، ووقـــف علـــى الطبعـــات التجاريـــة العربيـــة بدمشـــق واملر  احـــل الـــيت مـــر 
  واألخطاء اليت وردت فيها.

رؤيــــة جديــــدة «) حبــــث الــــدكتور حممــــد هيــــثم اخليــــاط بعنــــوان: ٣
  التوصيـــــــــــات                   ».للرتاث 

يف ضوء البحوث القيمة اليت ُقدِّمت واملناقشات اجلادة اليت جرت يقر 
  املؤمتر التوصيات التالية:

اث احلــي الــذي مل حيقــق بعــد وحتقيقــه ودراســته، استكشــاف الــرت  - ١
ومعاجلتــه بنيويــاً اعتمــاداً علــى الــنص  ،وفقــاً ملنــاهج التحقيــق وطرائقــه املعتمــدة

األساســـي ذاتـــه، وحتليلـــه تارخييـــاً والكشـــف عـــن دوره يف مســـرية العلـــم الـــذي 
  يشتمل عليه.

بــه  نشــر الــرتاث وجعلــه حــافزاً مــؤثراً يف حياتنــا املعاصــرة، والتعريــف - ٢
  بكل الوسائل املتاحة.

َمتَثـُّـل القــيم اإلجيابيــة ومنــاهج البحــث العلمــي يف تراثنــا وتوظيفهــا  - ٣
  يف النهضة العربية املأمولة.

تزويــــد املكتبــــات العامــــة واملكتبــــات اجلامعيــــة واملدرســــية بالكتــــب  - ٤



  
  
  

   
٤٧

وتشجيع القراء على مطالعتها واإلفادة منها  ،الرتاثية احملققة وملخصات عنها
وال سيما كتـب اللغـة العربيـة والتـاريخ والرتبيـة الوطنيـة يف  ،الربامج التعليميةيف 

على أن الرتاث العريب حلقـة أساسـية  ، مع اإلحلاحاملدارس واجلامعات العربية
  يف سلسلة التطور املعريف يف العامل.

االنطالق من الرتاث يف أعمال إبداعية: كالروايات واملسرحيات،  - ٥
وض السينمائية واإلذاعية والتلفزية، والفنية كالعمارة والنقوش والقصص، والعر 

  والتزيينات ...اخل.
يف  ،االستناد إىل الرتاث بعـد متحيصـه يف ضـوء الرؤيـة املعاصـرة لـه - ٦

تطـــوير فلســـفة عربيـــة متميـــزة تعـــّرب عـــن ذاتيـــة األمـــة يف عصـــر متغـــّري ومتطـــور 
  باستمرار.
علــى مــا جيمــع ويوفــق،  - ه يف معاجلــة الــرتاث وإحيائــ -  حلــاحاإل - ٧

  واستبعاد ما يفرِّق ويباعد ليكون تراث األمة لكل أبنائها.
العمـــل علـــى ترمجـــة الـــرتاث العـــريب النفـــيس إىل اللغـــات األجنبيـــة  - ٨

واســعة االنتشــار، وترمجــة املؤلفــات الــيت تعــرِّف بــالروائع الرتاثيــة إلدراج الــدور ال
  .احلضاري العريب يف سياق احلضارة اإلنسانية

لرصــــــد األنشــــــطة » نرتنــــــتاإل«إحــــــداث موقــــــع علــــــى الشــــــابكة  - ٩
وتعريــف األجيــال العربيــة بكــل مــا هــو جديــد يف الــوطن  ،والفعَّاليــات الرتاثيــة

  العريب والعامل.
اعتماد أساليب جديدة وطرائـق حديثـة ورؤى معاصـرة يف قـراءة  - ١٠

  تراثنا يف خمتلف ميادينه.



  
  
  

   
٤٨

بيــــة ودوليــــة ســــنوية تعــــىن الســــعي إىل إقامــــة معــــارض وطنيــــة وعر  - ١١
هودات املبذولة يف حتقيقها.   بتعريف اجلمهور باملخطوطات العربية وا

إقامــــة تعــــاون فعــــال وتنســــيق حمكــــم بــــني اهليئــــات واملؤسســــات  - ١٢
العربية والعاملية الـيت تعـىن بـالرتاث الفكـري والعلمـي واألديب وال سـيما: جمـامع 

بالقاهرة التـابع جلامعـة الـدول العربيـة، اللغة العربية ومعهد املخطوطات العربية 
ومعهد الـرتاث العلمـي العـريب جبامعـة حلـب، واملراكـز التابعـة للمنظمـة العربيـة 
للرتبيــة والثقافــة والعلــوم ((مركــز تنســيق التعريــب)) و ((املركــز العــريب للتعريــب 

  والتأليف والرتمجة والنشر)).
مـــة املوجـــودة يف القيِّ االســـتفادة مـــن املخطوطـــات العربيـــة النـــادرة و  - ١٣

والـــيت قـــام بتصـــويرها معهـــد املخطوطــــات  ،خـــزائن الـــدول األجنبيـــة ومتاحفهـــا
العربية بالقاهرة، وبعض املكتبات اجلامعية، واملؤسسات الرتاثية، وعقد اتفاقات 

  مع تلك الدول تسمح باإلعارة أو الشراء أو التصوير.
ــا - ١٤ مع أو معهــد عقــد ورشــات عمــل للســادة احملققــني بإشــراف ا

لوضـع قواعـد ثابتـة يلتـزم  ،القاهرة ومعهد الرتاث العلمي العـريب جبامعـة حلـب
  ا احملققون ليكون العمل كامالً ومنهجياً ال نقص فيه.

ختصيص جوائز قيِّمة ألفضل كتاب علمي جرى حتقيقـه ونشـره  - ١٥
وألفضـــل موقـــع علـــى الشـــابكة قـــدم خـــدمات للمخطوطـــات  ،يف كـــل ســـنة

  احملققة.
االهتمام بالسياحة الثقافية الرتاثية للمواطنني العرب والسـائحني  - ١٦
وتنظيم رحالت لطالب املدارس واجلامعات لالطالع على اآلثار  ،األجانب



  
  
  

   
٤٩

ات واملخطوطــــات والنقــــوش الــــيت تركهــــا الســــلف العمرانيــــة واألوابــــد والعاديّــــ
  للخلف.
ســــة تعزيــــز تــــدريس اللغــــات القدميــــة واحلضــــارات الســــابقة املؤس - ١٧

وال ســيما  ،للحضـارة املعاصـرة إبـرازاً للجهـد البشـري الـذي بـذل خـالل الـزمن
  يف منطقتنا العربية إلرساء أسس العيش والتفكري لدى اإلنسان.

تأهيل العاملني يف الرتاث: من دارسي اللغات القدمية واآلثاريني  - ١٨
تزويــدهم والعــاملني يف املتــاحف والســياحة و  ،العــاملني يف التنقيــب عــن اآلثــار

  بطرائق حفظ مواقع اآلثار وصيانتها. 
التبصـــري اإلكثـــار مـــن النـــدوات واحملاضـــرات واملـــؤمترات يف جمـــال  - ١٩
ومرتكـــزاً  ،وجعلهـــا جـــزءاً مـــن التكـــوين الثقـــايف للمـــواطنني واملهتمـــني الرتاثـــي،

  لالنتماء واالعتزاز باإلنسان الذي عمر األرض العربية منذ مطلع التاريخ.
ب وكتيبات ونشرات مصورة عن آثارنـا وتراثنـا املـادي إصدار كت - ٢٠

مـــا: مـــن لغـــة، وكتابـــة، ونقـــش، وِحـــَرف، وتقاليـــد،  والالمـــادي بكـــل مكونا
م  وألبســـــة، وأدوات، ونقـــــود... اخل تشـــــهد علـــــى براعـــــة األســـــالف ومهـــــارا

م.   واجتهادهم وعطاءا
االعتبــار بــالرتاث املنجــز واالعتــداد بــه واحلــرص عليــه والتمســك  - ٢١

بــــه، ويف طليعتــــه اللغــــة العربيــــة الــــيت ينبغــــي أن تكــــون لغــــة شــــاملة يف التعلــــيم 
ـــا ربـــاط  ،والتـــدريس والرتمجـــة والتـــأليف والبحـــث يف أرجـــاء الـــوطن العـــريب أل

  األمة الوثيق وعالمة هويتها القومية.
اإلنفــاق بســخاء علــى محايــة الــرتاث وإحيائــه ودعمــه بالتربعــات  - ٢٢



  
  
  

   
٥٠

  له مدداً مستمراً. ة اليت توفِّرالوقفياألهلية والواردات 
العمـــل علـــى إقامـــة معـــارض تراثيـــة وثقافيـــة وفنيـــة وآثاريـــة داخـــل  - ٢٣

ــتم ويف البلــدان األجنبيــة واالشــرتاك يف الــوطن العــريب،  املعــارض الدوليــة الــيت 
  بالرتاث اإلنساين.

الطلــب إىل هيئــة املوســوعة العربيــة بدمشــق أن تضــع يف خطتهــا  - ٢٥
النباتيــة العربيــة (فلــورا أرابيكــا) وتقــوم بإجنازهــا بالتعــاون مــع  مشــروع املوســوعة
  اجلهات املختصة.

إىل  أن يشمل اهتمام جمامع اللغة العربية بـالرتاث العـريب السـعيَ  - ٢٦
محاية املدن العربيـة القدميـة مـن عبـث التقانـة احلديثـة املفسـدة للبيئـة الطبيعيـة، 

سجلة لـدى منظمـة اليونسـكو، واملـدن ويف طليعة هذه املدن: املدن العربية امل
  املهددة بالعدوان؛ وذلك حلماية الرتاث الثقايف العاملي.

  خامساً: دار الكتب الظاهرية
فهرســة الكتــب وتصــنيفها جاريــة يف الــدار، وكــذلك مــال زالــت أعمــا 

ا. وقـــد دخـــل  ـــا ومســـتودعا أعمـــال الرتمـــيم والتأهيـــل لبنائهـــا وقاعا
  والدوريات اآلتية:  الدار يف هذه الدورة الكتب

  إهداء      ٣٧      الكتب األجنبية -
  إهداء      ١٣٤    الدوريات األجنبية -
  إهداء      ٤١٤      دوريات عربية -
  إهداء      ١٧٣      الكتب العربية -
  إهداء      ٨١٥      الكتب العربية -
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  مكتبة المجمع سادساً:
مــع مبعــرض - أقــيم  الكتــاب اخلــامس والعشــرين، الــذي اشــرتك ا
ومتَّ شــراء  ٢٠٠٩آب  ١٦إىل  ٧ ة األســد الوطنيــة يف املــدة مــنيف مكتبــ

) ٢٣٠) مخســـــمئة وأربعـــــة ومثـــــانني عنوانـــــاً، وأهـــــدي إىل املكتبـــــة (٥٨٤(
) مئتــني وأربعــة عشــر كتابــاً مــن ٢١٤مئتــان وثالثــون عنوانــاً، وّمت جتليــد (
) عشـرين كتابـاً، ٢٠الكتب أكثر مـن (قياسات متنوعة.وأعيد إىل خزانة 

توفـَّْني،من األعضا
ُ
  كتاباً.  ٣٢١٧٦ وبلغ جمموع الكتب يف املكتبة  ء امل

  ت أعضائه:: محاضرات المجمع وحفالته ونشاطاسابعاً 
مـــــع يف قاعــــة حماضــــراته مخـــــس محاضــــرات المجمــــع -أ : أقــــام ا

معيــــةأمســــيات ثقافيــــة يف هــــذه الــــدورة  مــــع  ،ا حضــــرها أعضــــاء ا
بــاء، وخنبــة مــن املثقفــني والعــاملون فيــه، وعــدد كبــري مــن العلمــاء واألد

مــــع، ونشــــاطاته الثقافيــــة ألقــــي فيهــــا احملاضــــرات  واملهتمــــني بــــأمور ا
  اآلتية:
ـا:"املرأة يف صـقلّية العربيـة "  • حماضرة الدكتورة ليلـى الصـباغ عنوا

 م. ١١/٣/٢٠٠٩ألقتها يوم األربعاء 

ـــا:"اإلدارة بالّشـــفافّية" ألقاهـــا  • حماضـــرة الـــدكتور مهنـــد نـــوح عنوا
 م.٢٥/٣/٢٠٠٩ألربعاء يوم ا

ا: "العالقة بني اللغتني العربيـة  • حماضرة الدكتور نائل حنون عنوا
 م.٢٠/٥/٢٠٠٩واألكادية" ألقاها يوم األربعاء 
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ـــا: "األجبـــديات القـــدميات  • جـــة قبيســـي عنوا حماضـــرة الـــدكتور 
 م.٧/١٠/٢٠٠٩تارخيها و جغرافيتها" ألقاها يوم األربعاء 

ـا: " العلـوم احليويـة واللغويـة حماضرة الدكتور أنور اخل • طيـب عنوا
 م.٢١/١٠/٢٠٠٩آفاٌق ومنهجيات" ألقاها يوم األربعاء 

أقــــام مكتــــب تنســــيق التعريــــب و مجعيــــة الــــدعوة اإلســــالمية و  -
ـــا: "مرصـــد اللغـــة العربيـــة وآفـــاق التعريـــب"  بليبيـــا نـــدوة عنوا
بالتنســـــيق مـــــع جممـــــع اللغـــــة العربية/جلنـــــة النشـــــاط الثقـــــايف/، 

العـــريب للتعريـــب والتـــأليف والرتمجـــة والنشـــر وذلـــك يف واملركـــز 
 م. ٢٠٠٩كانون األول   ٢٩-٢٧املدة الواقعة بني 

مـــــــع يف املـــــــدة مـــــــن  - نيســـــــان  ٢٨-٢٦عقـــــــدت يف مقـــــــر ا
 :ندوة مجعت خرباء احمللالت الصرفية شارك فيها ٢٠٠٩

  اسين، رئيس جممع اللغة العربية.األستاذ الدكتور مروان احمل
مع. الدكتوراألستاذ    مكي احلسين، أمني ا

لسورية للرتبية الدكتور نضال حسن، األمني العام للجنة الوطنية ا
  والثقافة والعلوم.

ممثـــــل اهليئـــــة العليـــــا للبحـــــث األســـــتاذ الـــــدكتور حســـــني صـــــاحل، 
    العلمي.

ــــد العســــاف، مــــدير املركــــز العــــريب لل ــــدكتور زي تعريــــب األســــتاذ ال
  والرتمجة والتأليف والنشر.
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يـــة العلميـــة الســـورية لـــدكتور راكـــان زروق، رئـــيس اجلمعاألســـتاذ ا
  للمعلوماتية.

املعهــــد العــــايل للرتمجــــة  ةاألســــتاذة الــــدكتورة رميــــا احلكــــيم، عميــــد
  الفورية.والرتمجة 

األمــم املتحــدة  ياألســتاذ الــدكتور حممــد مرايــايت، كبــري مستشــار 
  والتكنولوجيا للتنمية املستدامة.للعلم 

 رة، املستشـار اإلقليمـي لإلعـالم الطـيباألستاذ الدكتور قاسم سـا
  والصحي مبنظمة الصحة العاملية.

  ة، ممثل مؤسسة عبد احلميد شومان.األستاذ نبيل أبو هني
  قة، ممثل جمموعة طالل أبو غزالة.األستاذ زياد مر 

مـــع، وعـــدد مـــن املهتمـــني مبوضـــوع الســـادة  هار وحضـــ أعضـــاء ا
  الندوة.
مـــع  حفـــالت المجمـــع:ب_  يف هـــذه الـــدورة مثانيـــة اســـتقبل ا

م يف العام املاضي، وصدر املرسوم ذو الرقم  أعضاء جرى انتخا
باعتمـــــاد ذلـــــك االنتخـــــاب.  ٣٠/١٠/٢٠٠٨املـــــؤرخ يف  ٣٩٨

مـــع احلفـــالت التاليـــة يف قاعـــة احملاضـــرات يف مبـــىن  فأقـــام هلـــم ا
مع حضرها خنبة من رجال السياسة والعلـم واألدب وأصـدقاء  ا

  .موطال ماحملتفى 
حفـــــل اســـــتقبال األســـــتاذ الـــــدكتور أنـــــور اخلطيـــــب:  - ١

 م.٢١/١/٢٠٠٩وجرى مساء األربعاء 



  
  
  

   
٥٤

روان احملاســـين، رئـــيس بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ الـــدكتور مـــ
مــع، معــي  ا رّحــب فيهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا

لــــدين، متمنيــــاً لــــه مســــرية اجلديــــد، بانضــــمامه إىل جممــــع اخلا
  اء.لة بالعططيبة حاف

مث ألقى األستاذ الدكتور حممد مكـي احلسـين اجلزائـري، أمـني 
مع، كلمة الرتحيب بالزميل اجلديد. فتحدث عـن سـريته،  ا

  ومكانته العلمية، وجهوده يف خدمة العلم واإلنسانية.
مث ألقـــى األســـتاذ الـــدكتور أنـــور اخلطيـــب كلمتـــه الـــيت حتـــدث 

  فيها عن سلفة الراحل األستاذ خمتار هاشم.
ل اســـــتقبال األســـــتاذ الـــــدكتور ممـــــدوح خســـــارة: حفـــــ - ٢

 م٢٨/١/٢٠٠٩وجرى مساء األربعاء 
مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــ روان احملاســـين، رئـــيس ا

معــي اجلديــد، رحــب ف يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا
يــــــاً لــــــه دوام التوفيــــــق بانضــــــمامه إىل جممــــــع اخلالــــــدين، متمن

  .والنجاح
، كلمــــــة إحســــــان الــــــنصدكتور حممــــــد مث ألقــــــى األســــــتاذ الــــــ

ـــــة الرتحيـــــب بالزميـــــل اجلديـــــد. فتحـــــدث عـــــن ســـــريته ، الذاتي
  .العربيةخدمة التعليم و ومكانته العلمية، وجهوده يف 

دث لــدكتور ممــدوح خســارة كلمتــه، الــيت حتــمث ألقــى األســتاذ ا
 فيها عن سلفه الراحل األستاذ الدكتور شاكر الفحام.
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رى مســاء األربعــاء ل األســتاذ مــروان البــواب: وجــحفــ - ٣
 م١١/٢/٢٠٠٩

مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــ روان احملاســـين، رئـــيس ا
معــي اجلديــد، رحــب ف يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا

  .راد النجاحياً له اطبانضمامه إىل جممع اخلالدين، متمن
مث ألقى األستاذ الدكتور حممد مكـي احلسـين اجلزائـري، أمـني 

مع، كلمـة  الرتحيـب بالزميـل اجلديـد. فتحـدث عـن سـريته ا
العلــــــوم التطبيقيــــــة ، ومكانتــــــه العلميــــــة، وجهــــــوده يف الذاتيــــــة

  .اللغة العربيةخدمة و 
مث ألقـى األسـتاذ مـروان البـواب كلمتـه، الـيت حتـدث فيهـا عــن 

 سلفه الراحل األستاذ الدكتور عبد الرزاق قدورة.
ل األسـتاذ الـدكتور عمـر شابسـيغ: وجـرى مسـاء حف - ٤

 م١٨/٢/٢٠٠٩األربعاء 
مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــ روان احملاســـين، رئـــيس ا

معــي اجلديــد، رحــب ف يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا
لــــه موفــــور الصــــحة، بانضــــمامه إىل جممــــع اخلالــــدين، متمنيــــاً 

  .ودوام العطاء
، كلمـــــة الرتحيـــــب موفـــــق دعبـــــولمث ألقـــــى األســـــتاذ الـــــدكتور 

، ومكانتــــــه الذاتيــــــة د. فتحــــــدث عــــــن ســــــريتهبالزميــــــل اجلديــــــ
  العلمية، وجهوده يف خدمة العلم واإلنسانية.
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مث ألقــى األســتاذ الــدكتور عمــر شابســيغ كلمتــه، الــيت حتــدث 
 فيها عن سلفه الراحل الشيخ سعيد الكرمي.

ل األســـتاذ الـــدكتور حممـــد حمفـــل: وجـــرى مســـاء حفـــ - ٥
 م٤/٣/٢٠٠٩األربعاء 

مـــع، ن احملاســـين، رئـــيس ابـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــروا
معــي اجلديــد، رحــب ف يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا

  .ياً له اخلري والسدادبانضمامه إىل جممع اخلالدين، متمن
، كلمــــــة عبــــــد اهللا واثــــــق شــــــهيد مث ألقــــــى األســــــتاذ الــــــدكتور 

ـــــة الرتحيـــــب بالزميـــــل اجلديـــــد. فتحـــــدث عـــــن ســـــريته ، الذاتي
تمع واإلنسانيةوجهوده  ومكانته العلمية،   .يف خدمة ا

مث ألقـــى األســـتاذ الـــدكتور حممـــد احلفـــل كلمتـــه، الـــيت حتـــدث 
 فيها عن سلفه الراحل األستاذ الدكتور عبد الكرمي اليايف.

ــــدكتور عيســــى العــــاكوب: وجــــرى حفــــ - ٦ ل األســــتاذ ال
 م١٨/٣/٢٠٠٩مساء األربعاء 

مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــ روان احملاســـين، رئـــيس ا
معــي اجلديــد، فرحــب  يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا

دوام التوفيــــــق بانضــــــمامه إىل جممــــــع اخلالــــــدين، متمنيــــــاً لــــــه 
  .والعطاء
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ـــــدكتور  ـــــاركمث ألقـــــى األســـــتاذ ال ، كلمـــــة الرتحيـــــب مـــــازن املب
، ومكانتــــــه الذاتيــــــة بالزميــــــل اجلديــــــد. فتحــــــدث عــــــن ســــــريته

  .العربية وعلومهاالعلمية، وجهوده يف خدمة 
لقـــــى األســـــتاذ الـــــدكتور عيســـــى العـــــاكوب كلمتـــــه، الـــــيت مث أ

العالمــــة عيســــى إســــكندر حتــــدث فيهــــا عــــن ســــلفه الراحــــل 
 .املعلوف

ل األســتاذة الــدكتورة لبانــة مشــّوح: وجــرى مســاء حفــ - ٧
 م٢٩/٤/٢٠٠٩األربعاء 

مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــ روان احملاســـين، رئـــيس ا
معيـ ةيها بالسـادة احلضـور، وهنَّـأ الزميلـرحب ف ، ةاجلديـد ةا

  .السعادة والتوفيق اإىل جممع اخلالدين، متمنياً هل ابانضمامه
مث ألقــــى األســــتاذ جــــورج صــــدقين، كلمــــة الرتحيــــب بالزميلــــة 
ا، ومكانتهـا العلميـة، وجهودهـا  اجلديدة. فتحدث عن سري

  .وعلومها يف خدمة اإلنسانية
 مث ألقــــــت األســــــتاذة الــــــدكتورة لبانــــــة مشــــــّوح كلمتهــــــا، الــــــيت

  وري.عن سلفها الراحل العالمة سليم عنححتدثت فيها 
ل األســــتاذ الــــدكتور عبــــد اإللــــه نبهــــان: وجــــرى حفــــ - ٨

 م١٣/٥/٢٠٠٩مساء األربعاء 
مـــع، بـــدأ احلفـــل بكلمـــة األســـتاذ مـــروان احملاســـ ين، رئـــيس ا

معــي اجلديــد، رحــب ف يهــا بالســادة احلضــور، وهنَّــأ الزميــل ا
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لـة نيـاً لـه مسـرية طيبـة حافلـدين، متمبانضمامه إىل جممـع اخلا
  بالعطاء.

ـــــارك، كلمـــــة الرتحيـــــب  ـــــدكتور مـــــازن املب مث ألقـــــى األســـــتاذ ال
بالزميــــل اجلديــــد. فتحــــدث عــــن ســــريته، ومكانتــــه العلميــــة، 

  .العربية وتراثهاوجهوده يف خدمة 
مث ألقى األستاذ الدكتور عبد اإلله نبهان كلمته، اليت حتدث 

 طاهر اجلزائري. فيها عن سلفه الراحل العالمة الشيخ
مــــع احتفــــاًال مبــــرور تســــعني عامــــاً علــــى إنشــــائه  • كمــــا أقــــام ا
٢٠٠٩ – ١٩١٩  

 ٣٠هــ ١٤٣٠رجب  ٨ففي الساعة السادسة من مساء الثالثاء: 
مـــع، لالحتفـــال  أقيمـــت نـــدوة يف قاعـــة احملاضـــراتم، ٢٠٠٩متـــوز  يف ا

  مبرور تسعني عاماً على إنشائه.
مــع واملوظفــون، وكبــار حضــر النــدوة الســادة أعضــاء اوقــد 

  الشخصيات من مفكرين وأدباء وأساتذة جامعيني.
بُـــِدئ االحتفـــال بكلمـــة األســـتاذ الـــدكتور مـــروان احملاســـين،  

مــع، الــيت عــرض فيهــا الظــروف الس اســية والتارخييــة يرئــيس ا
ــا  مــع، واملهمــات الصــعبة الــيت قــام  الــيت رافقــت تأســيس ا

د الــــيت بــــذهلا األعضــــاء أعضـــاؤه األوائــــل، كمــــا عــــرض اجلهــــو 
  خالل مسرية قرن من العطاء والعمل والعمل املتواصل.
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مث ألقى األستاذ الدكتور مازن املبـارك كلمـًة حتـدَّث فيهـا عـن 
معيِّني ائم اللغـة، كمـا يف جمال التعريـب وإرسـاء دعـ جهود ا

مع ومراحل عمله.   عرض نبذة من تاريخ ا
مـــن تـــونس حماضـــرة قـــيس الـــزريل األســـتاذ بعـــد ذلـــك  وألقـــى

حتدَّث فيها عـن حتقيقـه للجـزء اخلـامس مـن "مـذكرات حممـد  
  كرد علي".

خــارج  ٢٠٠٩ج_ نشــاطات أعضــاء المجمــع فــي عــام 
  :اللجان

نشـــــاطات األســـــتاذ الـــــدكتور مـــــروان المحاســـــني   - أ
  رئيس المجمع.

تظــاهرة القــريوان عاصــمة الثقافــة اإلســالمية لعــام املشــاركة يف  -
آذار  ١١-٨يـــة التونســـية مـــن برعايـــة رئـــيس اجلمهور  ٢٠٠٩
  دعوة من السيد وزير الثقافة التونسي.ذلك بو  ،٢٠٠٩

جلســات جممــع القــاهرة الــذي عقــد يف املــدة مــن املشــاركة يف  -
ـــامع العربيـــة احتـــاد وتـــاله اجتمـــاع  ٢٠٠٩نيســـان  ٢٠-٦ ا

  ٢٠٠٩نيسان  ٢٣-٢١من 
عضــواً عــامًال يف جممــع احملاســين وقــد انتخــب الــدكتور مــروان  -

رة خلفــاً للــدكتور شــاكر الفحــام، وصــدر بانتخابــه قــرار القــاه
 ١٨٥قم ر مــن وزيــر التعلــيم العــايل يف مجهوريــة مصــر العربيــة بــ

 .٢٧/١/٢٠٠٩تاريخ 
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ـــاريخ  - إلقـــاء كلمـــة يف حفـــل تـــأبني الـــدكتور شـــاكر الفحـــام بت
٦/٤/٢٠٠٩.  

كلمــــة يف االحتفــــال مبــــرور تســــعني عامــــاً علــــى إنشــــاء إلقــــاء   -
مع   .٣٠/٧/٢٠٠٩بتاريخا

مـــع الثمانيـــة إلقـــاء   - كلمـــات يف حفـــالت اســـتقبال أعضـــاء ا
 اجلدد.

 يف مـــؤمتر املرتمجـــني العـــرب (طـــرابلس . لبنـــان) حماضـــرةإلقـــاء  -
 .٨/٧/٢٠٠٩ بتاريخ

ـــــــة األســـــــد "حنـــــــن واللغـــــــة"حماضـــــــرة إلقـــــــاء  - ـــــــاريخ يف مكتب  بت
٢٨/٧/٢٠٠٩. 

دكتور مـازن املبـارك يف النـدوة الـيت شارك الدكتور احملاسين والـ -
 ٥/١١/٢٠٠٩-٣جممــــع القــــاهرة يف املــــدة مــــن  عقــــدت يف

 عجم التارخيي.املحول 
 بتـــــاريخ  التنظرييـــــنيكلمـــــة يف افتتـــــاح مـــــؤمتر اجلـــــراحنيإلقـــــاء   -

١٠/١١/٢٠٠٩. 
لس العلمي للغة العربية (بريوت إلقاء  -  –حماضرة يف مؤمتر ا

 بتــاريخ لبنــان) بعنــوان "موقــع اللغــة العربيــة يف الفكــر العــاملي"
١٣/١٢/٢٠٠٩. 
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نشــاطات األســتاذ الــدكتور محمــود الســيد نائــب رئــيس  ب_
  المجمع 

 نشاطات داخل سورية: -
: "اهلويـة القوميـة"عنوان بإلقاء حماضرة ولقاء عن اللغة العربية  -

يف قاعة السابع من نيسان يف مقـر فـرع حـزب البعـث العـريب 
  .٢٠٠٩االشرتاكي يف مدينة دمشق يف كانون الثاين 

البــن رشــد  "يف صــناعة النحــو الضــروري"إلقــاء حماضــرة عــن  -
باط شـــــــهر شـــــــ كـــــــز الثقـــــــايف اإلســـــــباين "ثربـــــــانتس" يفيف املر 

٢٠٠٩. 
حماضــــرة عــــن "التمكــــني للغــــة العربيــــة": يف قاعــــة رضــــا إلقــــاء  -

سعيد للمـؤمترات جبامعـة دمشـق حبضـور أمـني وأعضـاء قيـادة 
 .٢٠٠٩الفرع وعمداء الكليات وأساتذة اجلامعة يف آذار 

ئة اإلشراف على االسـرتاتيجية العربيـة املشاركة يف اجتماع هي -
للموهبة واإلبداع الذي عقدته املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة 

 .٢٠٠٩والعلوم يف دمشق يف نيسان 
مــازن املبــارك يف نــدوة  االشــرتاك مــع الزميــل األســتاذ الــدكتور -

يـار أيف  املركـز الثقـايف العـريب بـأيب رمانـةف" يف "كاتب وموقـ
مــع وإجنــازات فيهــا ث وكــان احلــدي ٢٠٠٩ عــن نشــاطات ا

 جلنة التمكني.
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ـــة  "لغـــة الغالـــب واملغلـــوب"اضـــرة عـــن حمإلقـــاء  - ـــة الرتبي يف كلي
جبامعة حلب حبضور أمـني فـرع اجلامعـة وأعضـاء قيـادة الفـرع 
ا يف  ونائب رئيس اجلامعة ولفيف من أساتذة اجلامعة وطال

 .٢٠٠٩شهر نيسان 
ســيني يف جــامع الرمحــة نيو إلقــاء حماضــرة علــى الدارســني األند -

، ٢٠٠٩شـــهر تشـــرين الثـــاين بـــدعوة مـــن وزارة األوقـــاف يف 
 ة.ديث فيها عن خصائص اللغة العربيوكان احل

مـع اللغـة العربيـة بدمشــق  - املشـاركة يف أعمـال املـؤمتر الثــامن 
ببحث عنوانه "تراثنا العريب بني املاضي احلـي والغـد املنشـود" 

 .٢٠٠٩يف شهر تشرين الثاين 
ملشــاركة يف نــدوة "مرصــد اللغــة العربيــة وآفــاق التعريــب" الــيت ا -

عقـــــدها مكتـــــب تنســـــيق التعريـــــب بالربـــــاط ومجعيـــــة الـــــدعوة 
بالتعـــاون مــع جممـــع اللغـــة  ،اإلســالمية العامليـــة بطــرابلس ليبيـــا

ــــأليف  العربيــــة بدمشــــق واملركــــز العــــريب للتعريــــب والرتمجــــة والت
بيــــة وآفــــاق وذلــــك ببحــــث عنوانــــه "واقــــع اللغــــة العر  ،والنشــــر

التطــوير" وذلــك يف األســبوع األخــري مــن شــهر كــانون األول 
 جممع دمشق. وعقدت الندوة يف رحاب .٢٠٠٩لعام 

املشـــاركة يف ملتقـــى الثقافـــة العربيـــة والقـــراءة الـــذي أقامتـــه دار  -
أطلـــس ودار بـــرتا يف مكتبـــة األســـد بدمشـــق يف كـــانون األول 
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 ،قـراءةوذلك ببحث عنوانه "العزوف عـن ال ٢٠٠٩من عام 
 رؤية تربوية".

ائزين يف مسابقة الكنـدي بكلمة يف توزيع جوائز للفاملشاركة  -
ــــة العلميــــة الســــورية للمعلوماتيــــة لتكــــرمي الــــيت أعلنتهــــا  اجلمعي

املبـــدعني يف جمـــاالت احملتـــوى الرقمـــي العـــريب علـــى الشـــابكة، 
 .٢٠٠٩أيلول وذلك يف شهر 

 نشاطات خارج سورية:  -
اهلويــة يف دول اخللــيج العــريب" الــيت املشــاركة يف نــدوة "اللغــة و  -

أقامتها وزارة الثقافة القطريـة يف الدوحـة ببحـث عنوانـه: "لغـة 
الغالــب واملغلــوب تفاعــل أم تغييــب؟". يف شــهر شــباط عــام 

٢٠٠٩.  
املشـــــاركة يف أعمـــــال مـــــؤمتر جممـــــع اللغـــــة العربيـــــة يف القـــــاهرة  -

 وانـــــهنوعنـــــوان املـــــؤمتر: "اللغـــــة العربيـــــة يف التعلـــــيم" ببحـــــث ع
 .٢٠٠٩"إعداد معلم اللغة العربية" يف شهر نيسان 

لــس العــا - ي للغــة العربيــة يف بــريوت عــن ملإلقــاء حماضــرة يف ا
أيـــار شـــهر تواجههـــا اللغـــة العربيـــة وذلـــك يف التحـــديات الـــيت 

٢٠٠٩. 
اليت ستوى اللغة العربية يف التعليم" املشاركة يف ندوة "تدين م -

ـــــة وا ـــــة للرتبي ـــــوم يف شـــــهر أقامتهـــــا املنظمـــــة العربي لثقافـــــة والعل
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ـــــران  ـــــونس، ببحـــــث ع ٢٠٠٩حزي ـــــدين نبت ـــــه: "أســـــباب ت وان
 مستوى تعليم اللغة العربية".

املشــــاركة يف أعمــــال مــــؤمتر جممــــع اللغــــة العربيــــة يف ليبيــــا عــــن  -
اللغـــــــات العروبيـــــــة القدميـــــــة وذلـــــــك يف شـــــــهر حزيـــــــران عـــــــام 

٢٠٠٩. 
ب املشاركة يف نـدوة "تنسـيق التجـارب العربيـة يف جمـال التعريـ -

لـيت عقـدها مكتـب تنسـيق وقضايا التنمية يف عصـر العوملـة" ا
يف املركــــــز القــــــومي للبحــــــوث الرتبويــــــة والتنميــــــة يف  التعريــــــب

القاهرة" ببحث عنوانه "التمكـني للغـة العربيـة_ خطـة العمـل 
ذجــــاً" وذلــــك يف يــــة أمنو الوطنيـــة الســــورية للتمكــــني للغــــة العرب
 .٢٠٠٩األسبوع األول من كانون األول عام 

إجنــاز حبــث عــن "اللغــة يف اإلذاعــة" بتكليــف مــن مركــز احتــاد  -
اإلذاعــات العربيــة يف تــونس وذلــك يف منتصــف شــهر كــانون 

 .٢٠٠٩األول عام 
إلقــــاء كلمــــة يف االحتفــــال مبــــرور عشــــرين عامــــاً علــــى إنشــــاء  -

مؤسســـــة جـــــائزة عبـــــد العزيـــــز بـــــن ســـــعود البـــــابطني لإلبـــــداع 
 .٢٠٠٩ ثاينتشرين الر لقاهرة يف شهالشعري يف مدينة ا

ج_ نشـــاطات األســـتاذ الـــدكتور مكـــي الحســـني الجزائـــري، 
  أمين المجمع.
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مــع يف مقــر اجلمعيــة اخلرييــة اإلســالمية، الــذي  - ألقــى أمــني ا
يضــم ثانويــة الشــيخ عبــد القــادر القّصــاب الشــرعية، حماضــرة 

ـــــا: جهـــــود األمـــــري عبـــــد القـــــادر  ٣/٧/٢٠٠٩بتـــــاريخ  عنوا
  بعثها جمدداً. اجلزائري يف نشر علوم احلديث و 

حــواراً  ١٦/٨/٢٠٠٩أجــرت التلفــزة العربيــة الســورية بتــاريخ  -
مـــــع، حـــــدَّث فيـــــه املشـــــاهدين عـــــن "مؤسســـــة  مـــــع أمـــــني ا
ـا وبأمهيتهـا وفوائـدها، وذكـر سـبل  الذخرية العربية"، فعـرَّف 

 دعمها لتصبح حقيقة واقعة. 
مع للدعوة املوجهة إليه حلضـور اجتمـاع (  - استجاب أمني ا

مؤسسة الذخرية العربية ) الذي عقـد يف اجلزائـر يـومي  جملس
مـع  ٢٨/٦/٢٠٠٩و ٢٧ . ورفع عقب عودته إىل رئـيس ا

ع علـــى أعضـــاء  عمـــا جـــرى يف االجتمـــاع، ُوزِّ الً تقريـــراً مفصـــ
مع.   ا

مــع   –جوابــاً علــى كتــاب وزارة اخلارجيــة الســورية  –وكــان جملــس ا
ـــة قـــد اقـــرتح علـــى وزيـــر التعلـــيم العـــايل أن ي مـــع هـــو اجلهـــة املعني كـــون ا

باإلشــراف علــى تنفيــذ مايتصــل باجلمهوريــة العربيــة الســورية مــن "مشــروع 
الــذخرية العربيــة". ورأى أيضــاً تــأليف جلنــة وطنيــة "أي ســورية " للــذخرية 

  العربية مكونة من : 
مع، رئيساً.  - ١   أ مني ا
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ممثــــــل لــــــوزارة التعلــــــيم العــــــايل (متخصــــــص يف اللغــــــة العربيــــــة أو   - ٢
 ملعلوماتية) عضواً . ا
 ممثل لوزارة الرتبية (متخصص يف اللغة العربية) عضواً .  - ٣
 ممثل لوزارة الثقافة (متخصص يف اللغة العربية) عضواً .   - ٤
 ممثل لوزارة اإلعالم (متخصص يف اللغة العربية ) عضواً .  - ٥
 ثل لقسم اللغة العربية جبامعة دمشق، عضواً . مم  - ٦
 . عضواً سورية للمعلوماتية ممثل للجمعية العلمية ال  - ٧

مـــع أخـــرياً أن يكـــون ممثـــل ســـورية يف جملـــس إدارة الـــذخرية  ورأى ا
العربيـــة هـــو أمـــني جممـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق، أو مـــن ينيبـــه مـــن أعضـــاء 

مع.    ا
مـــع موافقـــة وزيـــر التعلـــيم العـــايل  ٢٧/٧/٢٠٠٨وبتـــاريخ  تســـّلم ا

مع .    على مقرتح ا
مــع كتبــاً إىل وزراء التعلــيم العــايل والرتبيــة بعــد ذلــك وّجــه رئــيس ا

والثقافة واإلعالم، وإىل رئيس جامعة دمشـق وإىل رئـيس اجلمعيـة العلميـة 
م يف  م ومؤسسـا السورية للمعلوماتية، رجاهم فيها تسـمية ممثلـني لـوزارا
مع مراسلة اجلهات املذكورة حىت اكتملت  اللجنة الوطنية. وتابع أمني ا

  مثلني. تسمية امل
مــع تــأليف  تضــم  جلنــة جممعيــةإضــافة إىل مــاذكر، اقــرتح جملــس ا

مــع والعضــوين الــدكتور عمــر شابســيغ واألســتاذ مــروان البــواب،  أمــني ا
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مهمتهــا وضــع مقرتحــات ملشــروع الــذخرية العربيــة، وعرضــها علــى اللجنــة 
  الوطنية. 

معيـــة اجتمـــاعني: يف  ، و ١٥/٤/٢٠٠٩عقـــدت هـــذه اللجنـــة ا
، ووضــعت مثانيــة مقرتحــات، وزعــت يف االجتمــاع األول ٢٣/٤/٢٠٠٩

معيــــــة والوطنيــــــة، الــــــذي عقــــــد يف    ١٢/٥/٢٠٠٩املشــــــرتك للجنتــــــني ا
مـــع. وقـــد وضـــع يف هـــذا االجتمـــاع خمطـــط عـــام آلليـــة  وافتتحـــه رئـــيس ا

  العمل.
، وتبــني فيــه أن  ١/٦/٢٠٠٩وعقــد االجتمــاع الثــاين املشــرتك يف 

  ينفذوا شيئاً من املخطط املذكور!... ملأعضاء اللجنة الوطنيـة، 
مـــــع رســـــائل (مشـــــفوعة  ١٩/٧/٢٠٠٩بتـــــاريخ  ، وجـــــه أمـــــني ا

إىل أكثـــر مـــن عشـــٍر مـــن دور بتعريـــف خمتصـــر للـــذخرية العربيـــة وأمهيتهـــا) 
ا املســــامهة يف مشــــروع الــــذخري النشــــر ة بالطريقــــة الــــيت ،رجا فيهــــا أصــــحا

  ل أي صدى!الدور.ولكن مل يكن هلذه الرسائ اقرتحها على هذه
مع رسالة إىل وزير اإلعالم  ٢١/٧/٢٠٠٩وبتاريخ  وجه رئيس ا

أن تشـــــِهر احلـــــدث يرجـــــوه فيهـــــا اإليعـــــاز إىل وســـــائل اإلعـــــالم كافـــــة، يف 
 ٨/٩/٢٠٠٨،وهـــو إعـــالن جامعـــة الـــدول العربيـــة بتـــاريخ الثقـــايف الكبري

ضَّ دور حتــــ" ومقرهــــا اجلزائــــر،ويف أن مؤسســــة الــــذخرية العربيــــةإحــــداث "
  واملؤلفني على اإلسهام يف هذا املشروع الثقايف القومي. النشر

مــع أي ردٍّ مــن أي جهــة،  ٢٠٠٩وانصــرم عــام  دون أن يتلقــى ا
ال.   ودون حتقيق أي تقدم يذكر يف هذا ا
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وفيمــا يــأيت تعريــٌف خمتصــر مبشــروع الــذخرية العربيــة، يفيــد َمــن مل 
  يسبق هلم االطالع عليه.

  
  رة العربيةتعريف مختصر بمشروع الذخي

  
  مثة اسم آخر هلذا املشروع هو: إنرتنت عربية! أو: الشابكة العربية.

هي يف جوهرها" بنك" معلومات بالعربية، أي قاعدة معلومات 
  حموسبة، حتوي يف املقام األول:

إنتاج الفكر العريب القدمي( الرتاث املطبوع) واحلديث، وماميكن  - ١
  أن ينتجه هذا الفكر على مرِّ األيام..

، من أفكار منقوًال إلى العربيةأهمَّ ماينتجه الفكر العاملي  - ٢
الت العلمية املتخصصة. هي  علمية جديدة، مما يُنشر يف ا

 إذن بنك نصوص، ال بنك مفردات.
املعلومات اليت حيتاج إليها العلماء والباحثون واألساتذة  - ٣

واملهندسون واألطباء والطالب يف اجلامعة والتالميذ يف 
 ة....املدرس

ا  ا هذه الشبكة هي أ احملتوى  [ بالعربيةإن أول صفة تتميز 
٪ فقط، على حني احملتوى ١يف اإلنرتنت العاملية هو اآلنالعريب 

وليس ِسرَّا أن ماليني العرب يعجزون اآلن  ]٪! ٦٢باإلنكليزية هو 
عن االستفادة من اجلديد الذي يصدر يوميًا يف امليادين العلمية 

  ة.والتِّقاني
  ومن مزاياها:

 سرعة احلصول على املعلومات املطلوبة. •
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يف وسع أيِّ إنسان أن " يطرح أيَّ سؤال" على الذخرية،  •
ا حموسبة، فيتصفَّحها احلاسوب( بفضل حمركات  أل
البحث) مبجرَّد تلّقيه السؤال، وبذا يدخل الباحث املستفيد 

 يف حوارٍحقيقي مع الذخرية.
دة حيصل الباحث عليها يف عند البحث عن أي كلمة مفر  •

سياق. وملا كانت الكلمة املبحوث عنها موجودة يف عدد  
كبري من النصوص احملوسبة ( اليت أُلِّفت يف حقب تارخيية 
خمتلفة، لكنها معلومة) فإن الباحث حيصل على عدد كبري 
من السياقات، ومن احملتمل جدًا أن خيتلف املعىن الذي 

ذا ميكن تؤديه الكلمة يف سياق عنه يف  سياق آخر. و
. إن إمكان على تطور معنى الكلمة مع الزمنالوقوف 

احلصول على هذا التطور هو مايتيح ُصْنع " املعجم 
التارخيي للمفردات العربية" الذي يتوق اللغويون العرب إىل 
صنعه، ويتحدثون عنه كثريًا ، لكنهم الميلكون اآلن وسيلَة 

 حتقيقه.
  

*      *      *  
  

ماليين الفوائد املذكورة وغريها، لن تتحقق إال بإدخال  إن
إىل ذاكرة احلواسيب، من املعلومات الرتاثية ومما جيَِدُّ يف  النصوص

  خمتلف صنوف املعرفة( بعد نقل خالصته إىل العربية).
وغينٌّ عن القول إن ضخامة العمل التسمح أليِّ جهة منفردة، وال 

  لعربية أن يُنجزه وحده.أليِّ بلٍد واحٍد من البلدان ا
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وهذا ماجعل جملس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء 
القاضي بأن  ٨/٩/٢٠٠٨) املؤرخ يف ٦٩٧٤اخلارجية، يتخذ القرار (

يكون ( مشروع الذخرية العربية) إحدى املؤسسات املختصة اليت تعمل 
  هلا.يف إطار اجلامعة، على غرار املؤسسات الثقافية األخرى التابعة 

وقررت اهليئة العليا للذخرية العربية أن ترشح كل دولة عربية مشاركة 
يف املشروع، ممثًال هلا يف هذه اهليئة، تعتمده حكومته، ويُقرُّ ترشيَحه 
األمني العام جلامعة الدول العربية. كما قررت أن تنشئ كل دولة " جلنة 

ئة العليا، وذلك وطنية" تابعة للحكومة، يرأسها َمن ميثل بلده يف اهلي
  لإلشراف على املشروع ومتابعته.

ووافق السيد وزير التعليم  –بدمشق  جممع اللغة العربيةوقد اقرتح 
  تأليَف جلنة وطنية للذخرية تضم ممثلني لِـ: -العايل على املقرتح

  وزارة اإلعالم  وزارة التعليم العايل
  جامعة دمشق  وزارة الرتبية
مية اجلمعية العل  وزارة الثقافة

  السورية للمعلوماتية
وأن يكون أمني جممع اللغة العربية بدمشق رئيسًا هلذه اللجنة، 

  فيمثل اجلمهورية العربية السورية يف اهليئة العليا.
واملأمول أن تعمل اللجنة الوطنية السورية ِجبّد، لنلحق بإخواننا الذين 

  سبقونا يف بعض البلدان العربية.
  ر موفق دعبول.د_ نشاطات األستاذ الدكتو 

يف جملــــة االقتصــــادي  "صــــراع احلضــــارات"مقالــــة عــــن كتابــــة  -
  .٢٢/٥/٢٠٠٩بتاريخ 
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دور "حماضــرة يف كليــة الصــيدلة جبامعــة دمشــق بعنــوان إلقــاء  -
بتــــــــــــــاريخ  "املؤسســــــــــــــات األهليــــــــــــــة يف العمــــــــــــــل التطــــــــــــــوعي

٢٨/٥/٢٠٠٩. 
يف قنـــاة الــــدنيا الفضــــائية  عــــدد مـــن النــــدوات التلفزيَّــــةإجـــراء  -

لغــة العربيــة والشــابكة علــى ئية الســورية حــول النــاة الفضــاوالق
 .٢٠٠٩ عاممدار 

البحــــوث "حماضــــرة يف مركــــز البحــــوث العلميــــة بعنــــوان إلقــــاء  -
بتـــاريخ  لصـــناعة وعـــرض لـــبعض احلـــاالت الوطنيـــة"العلميـــة وا

٢٣/٧/٢٠٠٩. 
ـــــــــــــــاريخ إلقـــــــــــــــاء   - كلمـــــــــــــــة يف ديب حـــــــــــــــول دور اإلعـــــــــــــــالم بت

٢٩/١٠/٢٠٠٩. 
رمانة حول اللغة العربية   أيبحماضرة يف املركز الثقايف يفإلقاء  -

 .٥/٧/٢٠٠٩والشابكة بتاريخ 
حماضرة يف املركز الثقايف العريب يف النبك حـول أهـداف إلقاء  -

ـــــة بتـــــاريخ  ـــــة متكـــــني اللغـــــة العربي ـــــة وأهـــــداف جلن اللغـــــة العربي
١٥/٧/٢٠٠٩. 

أهـداف "حماضرة يف املركز الثقايف العريب يف داريـا حـول إلقاء  -
العربيــــة بتــــاريخ  "غــــةللُّ التمكــــني جلنــــة اللغــــة العربيــــة وأهــــداف 

٢/٨/٢٠٠٩. 
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حماضــــرة يف املركــــز الثقــــايف العــــريب يف بيــــت جــــن حــــول إلقــــاء  -
 "غــة العربيــةللُّ التمكــني أهــداف اللغــة العربيــة وأهــداف جلنــة "

 .١٤/١٠/٢٠٠٩بتاريخ 
  نشاطات األستاذ الدكتور عزيز شكري. -ه

 اً مـــدير بع الـــدكتور حممـــد عزيـــز شـــكري عملـــه تـــا ٢٠٠٩يف عـــام 
  هليئة املوسوعة العربية فعمل على إصدار:

لد األول من املوسوعة الطبية املتخصصة وهو عن أمراض  - ا
  جهاز اهلضم.

لد الثاين من املوسوعة الطبية املتخصصة وهو عن أمـراض  - ا
 النساء والتوليد.

لد األول من املوسوعة القانونيـة املتخصصـة ويضـم  - حبوثـاً: ا
 البصمة الوراثية.من اإلباحة إىل 

  ويف جمال الكتيبات أصدر وقدم للكتب التالية:
  / صفحة.٢٠٠٩/٦٤٩القدس عاصمة الثقافة العربية لعام  -
 /صفحة.٣٧٩غوته وهيوغو وحوار احلضارات / -
 / صفحة. ٢٥٠مآثر النظام القضائي يف اإلسالم / -
ـــــــ ٢٠٠٩خـــــــالل عـــــــام راَجـــــــَع  - علـــــــى التهيئـــــــة دَّم وعِمـــــــل وَق

 إلصدار:
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لــــد الث - وهــــو عــــن  ،الــــث مــــن املوســــوعة الطبيــــة املتخصصــــةا
أمـــراض القلـــب وقـــد صـــدر فعـــًال يف الشـــهر األول مـــن عـــام 

٢٠١٠.  
لد الرابع من املوسوعة الطبية املتخصصة وهو عـن أمـراض  - ا

 .جهاز التنفس
لــــد اخلــــامس مــــن املوســــوعة الطبيــــ - ة املتخصصــــة وهــــو عــــن ا

 أمراض األطفال.
لـــد الســـادس مـــن املوســـوعة الطب - ـــا ة املتخصصـــة وهـــو عـــن ي

 أمراض الغدد الصم والسكري.
لــــد الثــــاين مــــن املوســــوعة القانونيــــة املتخصصــــة وهــــو مــــن  - ا

 حرف الباء إىل آخر احلرف (ج).
املوســـوعة وهـــو  ٢٠٠٩بـــه عـــام  يعمـــل اآلن علـــى إجنـــاز مـــا بـــدأ

العامــــــة اإللكرتونيــــــة لتكــــــون يف متنــــــاول مــــــن يريــــــد علــــــى موقــــــع 
ايـــة العـــام احلـــاملو  لـــدات مـــن  ايل (أُدرجســـوعة مـــع  حـــىت اآلن ا
١١-١.(  

عـــــــن األمـــــــم  ١/٧/٢٠٠٩يف  حماضـــــــرة يف دار الســـــــعادة ألقـــــــى
نظمـة ون هـذه املأن تكـ"جل فيها بنظـرة نقديـة موضـوع املتحدة عا
له من مشكالت ومـا تتقاذفهـا  يف ضوء ما تتعرض "أو ال تكون

 من رياح.
  نشاطات األستاذ الدكتور مازن المبارك. -و
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مع إىل  ٢٦/٣/٢٠٠٩ىل ديب يف غادر إ - حامال رسالة من ا
معــايل مجعــة املاجــد كانــت فاحتــة تعــاون ثقــايف تالهــا عقــد اتفــاق 

مع ومركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث.   ثقايف بني ا
يف مركـــــز مجعـــــة املاجـــــد  ١/٤/٢٠٠٩حماضـــــرة بتـــــاريخ ألقـــــى  -

  ."خواطر لغوية"للثقافة والرتاث بديب بعنوان 
وموقـف" يف املركـز الثقـايف العـريب بـأيب  ب ندوة "كاتيف شارك -

حممــود الســيد  مــع األســتاذ الــدكتور ٢٦/٥/٢٠٠٩رمانــة بتــاريخ 
مـــــع،  يهـــــا عـــــن اللغـــــة العربيـــــة جـــــرى احلـــــديث فنائـــــب رئـــــيس ا

معو    .وجلنة التمكني نشاطات ا
ـــامع  - حضـــر اجتمـــاع نـــدوة حـــول املعجـــم التـــارخيي يف احتـــاد ا

  .٥/١١/٢٠٠٩-٣دة بالقاهرة يف املاللغوية العربية 
الـــذي صـــدر  ،ورفـــع تقريـــراً مفصـــًال عـــن النـــدوة والتقريـــر اخلتـــامي

املتضــمن  ،٨/١١/٢٠٠٩إىل رئاســة جممــع دمشــق بتــاريخ عنهــا 
  خطة العمل يف مشروع املعجم التارخيي للغة العربية.

  نشاطات األستاذ شحادة الخوري. -ز
ركــــز العــــريب للتعريــــب حضــــر النــــدوة الســــابعة الــــيت أقامهــــا امل -١

والرتمجـــة والتـــأليف والنشـــر مبدينـــة طـــرابلس الغـــرب يف اجلماهرييـــة 
لني عـن التعريـب و وهي الندوة السابعة للمسؤ  ٢٠٠٩الليبية عام 

لقـى يف هـذه النـدوة حبثـاً موضـوعه: "دور أيف الوطن العريب. وقد 
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الرتمجـــــة يف التعريـــــب"، ونشـــــر هـــــذا البحـــــث يف الكتـــــاب الـــــذي 
  كز املذكور يف العام نفسه عن الندوة املذكورة.أصدره املر 

نشـــر يف جملـــة التعريـــب الـــيت يصـــدرها املركـــز العـــريب للتعريـــب  -٢
والرتمجـــــــة والتـــــــأليف والنشـــــــر بدمشـــــــق حبثـــــــاً موضـــــــوعه "الرتمجـــــــة 

غنـــاء املعرفـــة العلميـــة والتعريـــب الشـــامل" إواملصـــطلح ودورمهـــا يف 
لة املذكورة. ٣٧وذلك يف العدد    من ا

قــــى حماضــــرة موضــــوعها :القــــدس يف التــــاريخ" يف املنتــــدى أل -٣
، وقـد نشـر هـذا البحـث ٢٥/٥/٢٠٠٩يف  االجتماعي بدمشـق

يف جملة الرتاث اليت يصدرها احتاد الكتاب العرب بدمشـق العـدد 
  .٢٠٠٩لعام  ١١٣

وذلــك يف  »دمشــق والقــدس بــني«ألقــى حماضــرة موضــوعها  -٤
  .٨/٦/٢٠٠٩مقر املنتدى االجتماعي بدمشق يف 

احتـــاد املرتمجـــني العـــرب يف مدينـــة  هحضـــر املـــؤمتر الـــذي عقـــد -٥
طرابلس يف لبنان بالتعاون مـع مجعيـة العـزم والسـعادة يف طـرابلس 

وقــــدم يف هــــذا املــــؤمتر حبثــــاً بعنــــوان  ١٢/٧/٢٠٠٩إىل  ١٠مــــن 
  "الرتمجة جسر التواصل بني الشعوب والثقافات".

مع اللغة الع -٦ إىل  ٩ربيـة بدمشـق مـن ألقى يف املؤمتر الثامن 
العــريب يف النهضــة  الــرتاثأثــر «حبثــاً موضــوعه  ١٢/١١/٢٠٠٩

  .»األوربية
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املنظمـة «ألقى يف املؤمتر العريب الثالث للرتمجـة الـذي عقدتـه  -٧
بالتعـــاون مـــع احتـــاد املرتمجـــني العـــرب  »العربيـــة للرتمجـــة يف بـــريوت

و  ١٢وذلـــــــــــــــك مبدينـــــــــــــــة مســـــــــــــــقط يف ســـــــــــــــلطنة عمـــــــــــــــان يف 
ثـاً موضـوعه "املبـادرات والتجـارب العربيـة يف حب ١٣/١٢/٢٠٠٩

  الرتمجة".
  نشاطات األستاذ الدكتور ممدوح خسارة. - ح

جريـدة الثـورة يف  م)بعنوان (هكـذا حيـافظون علـى لغـاالة مق نشر -
٢٣/٢/٢٠٠٩.  
ا) بعنوان حماضرة  ألقى - املركـز الثقـايف (واقع اللغـة العربيـة ومشـكال

  .١٦/٣/٢٠٠٩العريب بداريا 
كليــــة (تعريــــب التعلــــيم وتعريــــب املصــــطلح)  بعنــــوان حماضــــرة  ألقــــى -

  .١٥/٤/٢٠٠٩اآلداب الثانية حبماة 
جريــدة الثــورة  للغــة العربيــة واهلويــة والتعريــب)(ابعنــوان مقالــة  نشــر -
١٩/٥/٢٠٠٩.  
جريدة الثورة  ية اللغوية)توى الرقمي والصمود(احملبعنوان مقالة نشر  -
١٨/٦/٢٠٠٩.  
جامعـــــة يف ى (النقـــــد العـــــريب آفـــــاق ومنهجيـــــات) قـــــملتشـــــارك يف  -
ــــد اإل ــــاديسبــــن مــــام عبــــد احلمي ــــر  – ب ــــار //أ ٥-٤اجلزائ . ٢٠٠٩ي

  وقدم فيه حبثاً بعنوان (النقد اللغوي يف الرتاث العريب).
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املركــز يف  )اجلــامعيالتعلــيم (اللغــة العربيــة يف بعنــوان حماضــرة  ألقــى -
  .١٨/٨/٢٠٠٩الثقايف حبماة 

(مشـــروع معجــم االتصـــاالت) بــدعوة مـــن بعنــوان نـــدوة شــارك يف  -
  .٢/٩/٢٠٠٩ بتاريخ االحتاد الدويل لالتصاالت ووزارة االتصاالت

املركـز الثقـايف  (من إشكاليات اللغـة العربيـة)بعنوان وة ندشارك يف  -
  .٢٩/١١/٢٠٠٩ بتاريخ بتنظيم كفرسوسة

ـــة وآفـــاماجتمـــاع خـــرباء ( شـــارك يف -  ق التعريـــب)رصـــد اللغـــة العربي
  .٢٩/١٢/٢٠٠٩-٢٧مع دمشق جم
  .ةالسوري ةالعربي حلقات متعددة يف التلفزةشارك يف  -

  موازنة المجمع: –ثامناً 
  الموازنة الجارية:-أ

مـــــع لعـــــام  ـــــة يف ا ـــــة اجلاري  ٢٠٠٩بلـــــغ االعتمـــــاد الكلـــــي للموازن
ـــــة وأربعـــــنيمخســـــة وأ/ل.س ٤٥.١٤٠.٠٠٠/ ـــــاً، ومئ  ربعـــــني مليون

  ألف لرية سورية.
ل.س  ٤٢.٨١٣.٨٢٣أنفـق منهـا يف ذلـك العـام وبلغ جمموع مـا 

 اً ئـــــة وثالثـــــاثنـــــني وأربعـــــني مليونـــــاً ومثامنئـــــة وثالثـــــة عشـــــر ألفـــــاً ومثامن
  لرية سورية.وعشرين 

  ٪.٩٤وبلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوازنة 



  
  
  

   
٧٨

  الموازنة االستثمارية: –ب 
مــع لعــام   ٢٠٠٩بلــغ االعتمــاد الكلــي للموازنــة االســتثمارية يف ا

  /ل.س مخسة وثالثني مليون لرية سورية.٣٥.٠٠٠.٠٠٠/
/ل.س ٢٧.٠٤١.٦١٩وبلغ جمموع ما أنفق منها يف ذلك العام /

عشــرة مئة وتســع اً وأربعــني ألفــاً وســتســبعة وعشــرين مليونــاً وواحــد
  لرية سورية.

  ٪.٧٨وبلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوازنة 
تـــأخر شـــراء بعـــض ومل نـــتمكن مـــن صـــرف االعتمـــاد كلـــه بســـبب 

لظاهريــــة، وتــــأخر شــــراء يف مشــــروع تــــرميم دار الكتــــب اهــــزة األج
  كروفان) للمجمع، ومل يكن للمجمع يد يف هذين التأخرين.(م

   


