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يمدتـقْ
 

 

اتـاا افعربقاة ماـ يتؿّقز واؿعـاا افثؼاايف افقاقم باام تتعارض فاف جمتؿع

وغقٍط حداثقة متعاطؿة، بعد أن صاؿدت ضقؾاة ظصاقر ةتادة يف وجاف 

حتّديات وممّثرات متبايـة يف تلثرها َتبعاًا داا ـاكات هثؾاف ماـ مـطؾؼاات 

ؾؽرية، وخاصة بعد أن اـتؿؾت إواؾاٍت معرؾقًة وـشقؾاٍت ِظؾؿقًة أّدى 

 ش ؾقف.تطقرها إػ تبديؾ كظرة اإلكسان إػ افعامل افذي يعق

وحااغ يتصاادى جمؿااع افؾغااة افعربقااة فؾضااغقط واداامثرات افتاال 

تقاجففا افؾغة افعربقة، يف مسعك حثقث فتحؼقاؼ تطابؼفاا ماع معطقاات 

احلضارة احلديثة، ؾنكـا كجد أن إوفقية يف ذفؽ ادسعك تـصّب يف محاية 

افؾغة مـ َتبِعات واؿع جمتؿعاتـا، وظادم ؿادر ا ظاذ افؾحااحل باحلضاارة 

 ادقة ادتسارظة اخلطقات.افع

إّن هذا اَدؼصاد يتطؾاب اإلهاع يف إدخاال ادتغاّرات افعادقاة إػ 

فغتـا، ـل يصَؾ أبـاء جمتؿعاتـاا إػ تػّفاؿ تؾاؽ ادتغارات تػفااًم حؼقؼق اا، 

ؿبؾ أن َتػِرض كػسفا مصطؾحاٍت تدخؾ افؾغة ـتؾًة صاامء مؿقفاًة ظاذ 

 ؿقة.أفػاظ ؽر ظربقة، مؽتقبة بحروف أظج
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وأما حغ ماوفة حتقيؾ تؾؽ إفػااظ ـاام هال إػ حاروف ظربقاة 

تؽااّقن جمؿقظااًة ٓ حتؿااؾ معـااًك يّتسااؼ مااع افَؽؾِااؿ افعاار ، ؾن ااا تسااتؼّر 

ظـاااَس ؾّجااًة ٓ تسااتطقع افاادخقل إػ وجاادان افؼااارئ افعاار ، ؾتبؼااك 

مرشقمًة ٓ يـػات  جمؿاقع حروؾفاا ظاذ ادخازون افثؼاايف افعار  افاذي 

مـف افؼارئ ؿقاظَد افربط بغ افؾػظ وادعـك، بآظتامد ظذ معااين يغسف 

 إبـقة افرصؾقة افعربقة.

 0250وإّن كظرًة إػ افتؼرير افسـقي ظـ أظامل ادجؿع خالل ظاام 

تؽشػ حؼقؼة إوفقيات افتل مازال جمؿعـا يعتؿادها يف مػفقماف فادوره 

بالت افعربقااة افالزمااة يف خدمااة افؾغااة افعربقااة، وظااذ رأشاافا حتديااد ادؼااا

إلدخال ادتغرات افعادقة ادتسارظة يف تطقرها واـتامهلا إػ افؾغة افعربقاة، 

وذفؽ يف جمآت افعؾقم افـظرياة وافتطبقؼقاة، وجماآت افتؼاكاة، وأفػااظ 

احلضارة ادعقشة. إواؾًة إػ أّن هذا افعؿؾ ُيْسفؿ يف كؼؾ افتقارات افػؽرية 

ا دور ـبر يف حتدياد وددياد ظالؿاة اإلكساان ببقئتاف، افعادقة افتل أصب  هل

وـذفؽ تؾؽ افتل تػت  فف أبقاب افػؽر احلّر ادبدع افذي ُيبـاك ظؾقاف ظاامل 

افغد، وهق إمر افذي يتق  فألجقاال افصااظدة افقصاقَل إػ تػّفاؿ تؾاؽ 

ادتغرات تػفاًم حؼقؼق ا يسؿ  ٕؾراد ادجتؿاع بالن ُكؽّؿاقا ظؼاقهلؿ بؽاؾ 

 ة يف اكتؼاء ما يـاشب ذاتقتفؿ افثؼاؾقة مـفا.حّري



 00 

هذا ما جعؾ جمؿعـا يثابر ظذ مفؿة تقحقد ادصاطؾحات افعؾؿقاة 

افتل تستعؿؾ يف تدريس افعؾقم يف اجلامعاات افساقرية بافؾغاة افعربقاة، 

وذفؽ تصحقحًا فقاؿٍع تدريز شار ظؾقف معظؿ إشااتذة يف إسارهاؿ 

، بادياًل ظاـ إفػااظ إجـبقاة، ظذ مصطؾحات رأوها أؿرب فإليضاح

 مـ تؾؽ افتل اؿسحفا زمالء هلؿ يف جامعة أخرى.

وؿاد أكشائت فااذفؽ جلاان  تؾػااة يعؿاؾ ؾقفااا أظضااء ادجؿااع إػ 

جاكب خزاء حتػؾ هبؿ بالدكا، وهؿ أشاتذة مارشاقا افتادريس اجلاامعل 

مدة ضقيؾة ـؾٌّ يف اختصاصاف، وكظارت ـاؾ جلـاة يف ادصاطؾحات افتال 

ا مسارد افؽتب اجلامعقة ادؼررة يف جامعاات افؼطار، فتصاؾ إػ تضؿـتف

تقحقد ادصطؾحات افقاردة ؾقفا ُمرّجحاة تؾاؽ افتال ُتعتاز أؾضاؾ أداًء 

 وأشؾؿ فغًة.

ؾؼد أكتجت جلان افعؾقم افطبقعقة بضعة أفاقف ماـ ادصاطؾحات 

يف ـااؾم مااـ افزراظااة، وظؾااؿ افـبااات، وظؾااؿ احلقااقان، وافبققفقجقااا، 

 قا، وضب إشـان، وافبقئة.واجلققفقج

ـام أكتجات جلاان افعؾاقم افبحتاة أفقؾاًا أخارى ماـ ادصاطؾحات 

اادة يف افػقزياااء وافؽقؿقاااء وافرياوااقات، وادعؾقماتقااة، واهلـدشااة  ادقحَّ

 افؽفربائقة وآتصآت، وآشتشعار ظـ بعد.
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وفؼد ؿاربت مجقع هذه افؾجان إكجاز ما حّددت دراشتف فُرشؾ جمؿقع 

ؾحات افتل يؼّرها ادجؿع إػ وزارة افتعؾقؿ افعايل، فقؾتازم أشااتذة تؾاؽ ادصط

 افػروع يف مجقع اجلامعات افسقرية اشتعامهَلا يف ممفػا ؿ اجلامعقة.

إّن مسعك جمؿعـا إػ تقضغ افعؾقم احلديثة يف فغتـا افعريؼة هيدف 

 إػ ترشااقت تؾااؽ ادـطؾؼااات افعؾؿقااة يف أذهااان ضالبـااا بعااد أن تتقواا 

معادفا فتـضؿ إػ  زو ؿ افثؼايف، ٕن ذفاؽ هاق افبااب افاذي يؿؽاـّفؿ 

مـ افـػقذ إػ مستقى ادشارـة يف تطقير تؾؽ افعؾقم، وإظامل ؾؽرهؿ يف 

 إجياد مسافَؽ جديدة ؾقفا.

وأمااا خدمااة افؾغااة افعربقااة ظااـ ضريااؼ إحقاااء تراثفااا ادجقااد ؾفااق 

وهق ظؿؾ تالثقع جيعاؾ ادحقر افرئقس افذي تدور حقفف أظامل ادجؿع. 

حتؼقَؼ ـتب افساث وكَؼاها مـطؾؼاًا فػفاؿ افاساث يف واقء افػتقحاات 

ادعرؾقة ادساـؿة افتل جّددت مـفجقة افتحؼقؼ، وأبرزت ؿقؿة ممفػاات 

مل حَتَظ بافرواج افذي تستحؼف. ؾانػ جاكاب متابعاة حتؼقاؼ وكؼا تااريت 

ؾ جمؾداتف افثامكغ، ( جمؾدًا مـ أص55دمشؼ ٓبـ ظساـر افذي تؿ كؼ )

ؿام ادجؿع بـؼ ظدد مـ افؽتب افساثقة افتل مل تـؼ ماـ ؿباؾ، أو افتال 

َكِػَدت َضَبعا ا ؾلصب  حتؼقؼفاا جماددًا ؾرصاًة حؼقؼقاة ٓضاالع اجلؿفاقر 

 ظذ ما ؾقفا مـ صذرات ثؿقـة يتؿقز هبا افػؽر افعر .
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عاة إكف جمفقد مساتؿر كاابع ماـ إسار جمؿعـاا ظاذ رؾاض أي ؿطق

معرؾقة بغ حارض جمتؿعاتـا وماوقفا، وهاذا ماا جعؾـاا كادرس افاساث 

ـجزء كعتز بف مـ احلؼؾ افػؽري افعادل ، واثؼغ بالن هـافاؽ يف خبايااه 

ــاااقزًا ؾؽرياااة مل َكصاااؾ إػ إدرا  ؿقؿتفاااا، وهااال حتتااااج إػ افتحؾقاااؾ 

وافتقوااق  يف وااقء ثؼاؾتـااا احلديثااة. ؾؾؼااد اتسااعت ثؼاؾتـااا احلديثااة 

ـ مسااتقياٍت ثؼاؾقااًة ظادقااة تّؼاابـاها ـااام هاال، وفااقس بنمؽاكـااا فتتضااؿ

حتؾقؾفا وإظادة افـظر يف ؿقؿتفا إٓ بآشتـاد إػ أظامحل ما حتؿؾف فغتـا ماـ 

رواشااَب تراثقااٍة تراـؿقااة، وهااق حتؾقااؾ يػاات  أمامـااا أبااقاَب ؾفااٍؿ جديااد 

 دؼّقمات حضارتـا.

جديدًا تبـّااه احّتااد وإن هذا آكػتاح ظذ افساث ؿد أكتج مؼوظًا 

ادجامع، وهق مؼوع ادعجؿ افتارخيل فؾغة افعربقة افذي اختص جمؿعـا 

ؾقف بتؼاديؿ افدراشاات ظاـ إدب اجلااهع، بعاد إدخاال افـصاقص يف 

بركامج حاشق  جيعؾ افبحث ظـ ادػردات وافساـقب افؾغقية مقساقرًا 

فبحاث جُيارى إذا ما ؿاقس باادجفقدات افالزماة هلاذا افغارض فاق بؼال ا

 بافطرائؼ افػردية ادعتادة.

وكحااـ كمـااد أن دراشااتـا فؾااساث فااقس هاادُؾفا اكتفاااَج مسااارات 

ماوقية تؼقد إػ أي ارتداد ظاّم أصب  ظؾقف حارُضكا، بؾ بغارض احلاّث 
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ظذ تػّتٍ  حضاري خُيرجـا مـ صؿقفقة افَعقدة، فـبؼك ؿاادريـ ظاذ بـااء 

ا آكػتااح احلضااري مبـال ظاذ صخصقٍة ظربقاة ـامؾاِة ادعااسة. وهاذ

َـّ بعاض افدارشاغ أكاف ثابات ٓ  ظؿؾقة كؼدياة جااّدة تعقاد افـظار ؾاقام َطا

 كتؿؾ افـؼاش، وـؾ ذفؽ بغرض افقصقل إػ تطقير ؾفؿـا حلضارتـا.

ومـ ؿبقؾ افقؾاء فذـرى أوفئاؽ ادخؾصاغ فؾغاة افعربقاة، افاذيـ 

ظااع ممشااس أحاااضقا يف مطؾااع افؼاارن افعؼاايـ بااافرئقس مؿااد ـاارد 

جمؿعـا، أول جمؿع فؾغة افعربقة، افذيـ بذفقا ضاؿاا ؿ افػؽرياة يف إظاادة 

افؾغة افعربقة إػ وجدان أبـائفاا مـاارًة ؾؽرياًة بعاد ؿارون ماـ افتفؿاقش 

واإلمهااال، رأى جمؿعـااا إصاادار ـتااٍب َتبُسااط ادساااَر افػؽااري ٕوفئااؽ 

قاة ماقرًا فػؽار إوائؾ، وُتزز مساامها ؿ اجلؾقؾاة يف حػاظ افؾغاة افعرب

إّمة، وَمـجاًم ؽـقًا ُتستخرج مـف افِػؾّزات افؾغقية افـاصعة افتل ُتبـك هباا 

 افرصوح افػؽرّية ادستؼبؾّقة.

ـاام حارص جمؿعـااا ظاذ إصادار ـتّقااب يـظار يف ؿقاظاد اإلمااالء، 

وشُقصدر ؿبؾ  اية هذا افعام جمؿقظًة مـ إفػاظ وإشافقب يف ماوفٍة 

الء بعض ما يطرأ ماـ َفابس يف اشاتعامهلا ماـ ؿباؾ أصبحت رضورية جل

 اإلظالمقغ، وذفؽ بؼصد آرتؼاء بافؾغة ادستعؿؾة يف وشائؾ اإلظالم.

ر فـ  وإن تؽاثػ افغققم ظذ مـطؼتـا افعربقة مّؿؾة بافرظقد وافَؼَ
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ُكِقَدكا ظـ افتؿسؽ بثؼاؾتـا ادجقادة، وفاـ جيعؾـاا كتعّؾاؼ بلهاداب ظقداٍة 

ول إدخال افشؽق  إػ كػقشـا، بام يتاق  هلاا افػارص فؾؼضااء هّدامٍة حتا

 ظذ صخصقتـا.

ؾام زافت فغتـا افعربقة هل مػتاح ؾفؿـا فؾعامل حتك حغ كعاّز ظاـ 

أكػسـا بؾغة أخارى، وشاتبؼك بجاذورها افعؿقؼاِة إصاقل شاقاجًا حقاًا 

 فذاتقتـا افثؼاؾقة.

ا مسااامهات ومفااام تؽااـ جمفقداتـااا وااعقػَة إثاار يف واؿعفااا ؾن اا

تصُدر ظـ إيامن ظؿقاؼ بحؼاائؼ فغتـاا وشاقؾًة ؾريادًة فؾتعبار ظاـ ذاتـاا، 

 وبطاؿا ا اخلاّلؿة افتل شتعقد هلا ظادقتفا.

00/4/0253 

 المحاسني انمرو كتورالد  
 رئقس ادجؿع
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 لمجمعا  لاالسنوي عن أعـمَ ري رالتـقْ
 م1021يف دورة عام 

 أعده: أمني ادجؿع  

 احلسـيي الدكتور مؽ     

 أ.بسؿة رحقم :بؿساعدة

 

ؾقام يع ظرض ٕهؿ ما ؿام بف جمؾس ادجؿع ومؽتبف وجلاكف ودوائره 

 مـ أظامل.

 أوًلا: أعمال مجلس المجمع

، أربع ظؼة جؾسة، بحث ؾقفا 0250ظؼد جمؾس ادجؿع، يف ظام 

 صمون ادجؿع، وظؿؾ جلاكف، واكتفك إػ مجؾة مـ إظامل وافؼرارات أمهفا :

o 0255ما جاء يف افتؼرير افسـقي ظـ أظامل ادجؿع يف ظام  إؿرار ،

 افذي أظّده افدـتقر مؽل احلسـل أمغ ادجؿع.

o  ،إظادة اكتخاب إشتاذ افدـتقر مروان ادحاشـل رئقسًا فؾؿجؿع

وإشتاذ افدـتقر مؿقد افسقد كائبًا فرئقس ادجؿع، وإشتاذ 

 افدـتقر مؽل احلسـل أمقـًا فؾؿجؿع.
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o  تؽقيـ افؾجان افعؾؿقة يف ادجؿع وؾؼ اختصاصات إظضاء إظادة

 ورؽبا ؿ وحاجة ادجؿع.

o فقؽقن ظضًقا  افطؾب إػ افسادة إظضاء ترصق  مـ يروكف مـاشًبا

 ظاماًل يف ادجؿع.

o  م هبا افسقد رئقس ادجؿع افتل تتضؿـ مـاؿشة ادذـرة افتل تؼدَّ

فعربقة وتطقير دظقة إظضاء إػ بذل اجلفقد فؾـفقض بافؾغة ا

ظؿؾ ادجؿع ومقاجفة افضعػ افػؽري افذي يعاين مـف ادجتؿع. 

وؿد أفػ ادجؾس جلـة مـ أظضاء ادؽتب وافدـتقر ظبد اهلل واثؼ 

 صفقد فدراشة ادذـرة وتؼديؿ مؼسحات بشل ا.

o  ادقاؾؼة ظذ إيػاد إشتاذ افدـتقر مروان ادحاشـل، وإشتاذ

افؼاهرة فؾؿشارـة يف ممهر ادجؿع  افدـتقر مؿقد افسقد، إػ

 . 59/3/0250افذي ُظِؼد يف 

o  ادقاؾؼة ظذ إيػاد افدـتقر مروان ادحاشـل إػ أداكقة فؾؿشارـة يف

آجتامع افسـقي دجؾس أمـاء معفد تاريت افعؾقم افعربقة واإلشالمقة 

، وذفؽ بـاء ظذ افدظقة 5/7/0250يف ؾراكؽػقرت، ادؼرر ظؼده يف 

ففا إفقف مدير ادعفد افدـتقر ؾماد شزـغ.افتل   وجَّ
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o يف ؾعافقات  ـةادقاؾؼة ظذ إيػاد افدـتقر مؿقد افسقد فؾؿشار

اد ادجامع افؾغقية افعربقة، افذي ُظؼد يف ع افدوري ٓحتآجتام

، وآشتامع إػ افتؼرير افذي 5/4/0250-3افؼاهرة يف اددة مـ 

 آجتامع ادذـقر. أظده افدـتقر افسقد ظـ مشارـتف يف

o  إيػاد إشتاذ افدـتقر ةدوح خسارة إػ بروت فؾؿشارـة يف ادمهر

افدويل افثاين فؾغة افعربقة افذي أؿامف ادجؾس افدويل فؾغة افعربقة يف 

إػ افتؼرير  افذي ٓحؼًا وآشتامع  .0250/آذار/ 03 – 59اددة مـ 

 هر ادذـقر. افدـتقر ةدوح خسارة ظـ ؾعافقات ادم يعّده

o  ادقاؾؼة ظذ إؿامة كدوة يف ادجؿع حقل واؿع افتدريس بافؾغة

. وتتضؿـ 59/50/0250 -58افعربقة يف شقرية، يف اددة مـ 

ماور افـدوة واؿع افتدريس بافؾغة افعربقة ومشؽالتِف يف اجلامعات 

افسقرية. وتؽؾقػ جلـة افـشاط افثؼايف افتحضَر افالزم فؾـدوة 

 فباحثغ وآتصال هبؿ.واختقار ا

o :يف جمال إؿامة افـدوات افعؾؿقة أؿر ادجؾس افعـاويـ افثالثة أتقة 

 افسمجة واؿعًا وآؾاؿًا. -5

 كحق معجؿ فؾحؼقل افدٓفقة يف افؾغة افعربقة. -0

 ادصطؾ  افـؼدي يف إدب افعر  احلديث. -3
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ـَ  ا فـدوات يعؼدها ادجؿع يف ادستؼبؾ بحسب م فتؽقن ظـاوي

 تسؿ  بف افظروف.

o  ادقاؾؼة ظذ دظقة صخصقات ظؾؿقة مـ داخؾ شقرية وخارجفا

 اؿسحتفا جلـة افـشاط افثؼايف إلفؼاء مارضات يف ادجؿع.

o :ادقاؾؼة ظذ اؿساح جلـة افـشاط افثؼايف، افذي تضؿـ ما يع 

 دظقة افباحثة ماري أٓرـقن إلفؼاء مارضة يف ادجؿع. -أ

ادفارة افؾغقية يف »جؿع بعـقان: اؿساح مارضة يف اد -ب

 ُيؾؼقفا افدـتقر مازن ادبار .ش افتقاصؾ

أبق افعالء ادعري حقاتف »اؿساح مارضة يف ادجؿع بعـقان:  -ج

 ُيؾؼقفا إشتاذ مروان افبقاب.ش مـ صعره

o  افـظر يف ادصطؾحات افتل أظدَّ ا جلـة أفػاظ احلضارة ومـاؿشتفا

 وإؿرارها.

o افذي أظدتف جلـة ش إفػاظ وإشافقب»تقِّب مـاؿشة ما تضؿـف ـ

م حقفف مـ مالحظات، وادقاؾؼة  افؾغة افعربقة وظؾقمفا، وما ُؿدِّ

 ظذ ضبعف.

o  إؿرار معاير ظؾؿقة دؿقؼة فطباظة افؽتب يف ادجؿع بعد مـاؿشتفا

 يف وقء ادعاير ادتبعة وأؽراض ادجؿع.
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o  افعربقة وظؾقمفا إؿرار ترصق  مخسة معاجؿ اؿسحتفا جلـة افؾغة

جلائزة ادؾؽ ؾقصؾ افعادقة يف مقدان افؾغة افعربقة وإدب، وؿـ 

اجلفقد ادبذوفة مـ ادمشسات افعؾؿقة أو إؾراد يف »مقوقع 

، وتؽؾقػ افدـتقر ةدوح خسارة متابعة شتلفقػ ادعاجؿ افعربقة

ما يستؾزمف افسصق  فؾجائزة ادذـقرة. وادعاجؿ ادؼسحة هل: 

جؿ افطبل ادقحد، ومعجؿ افؾغة افعربقة ادعاسة، ومعجؿ ادع

ادصطؾحات افعؾؿقة وافػـقة واهلـدشقة اجلديد، ومعجؿ 

 مصطؾحات ادعؾقماتقة، ومعجؿ ادؽـاز افؽبر.

o  0253إؿرار ادقازكتغ اجلارية وآشتثامرية فؾؿجؿع فعام. 
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 ثانًيا: أعمال مكتب المجمع

o  إػ افؼاهرة  فكائبورئقس ادجؿع  افسقديـاد ـؾم مـ نيػاختاذ ؿرار ب

حلضقر آجتامع افدوري دجؾس احتاد ادجامع افذي يعؼد يف اددة 

 م.0250أبريؾ كقسان/ 5-3مـ 

o  ما يتعؾؼ  ،ادجؿع ؿرار يف صلن ادؾؽقة افػؽرية دطبقظاتاختاذ

مـفا بافؽتب، وما يتعؾؼ بافبحقث وادؼآت ادـشقرة يف جمؾة 

 افتل تؾؼك ؾقف. ادحارضاتدجؿع، وا

o  ادقاؾؼة ظذ مشارـة ادجؿع يف معرض مؽتبة إشد افدويل افثامـ

 وافعؼيـ فؾؽتاب.

o  تسؿقة افدـتقر مؿد شعقد افشاضر خبرًا يف جلـة مصطؾحات

 افعؾقم افزراظقة بدًٓ مـ افدـتقر ؾالح أبق كؼطة.

o  ؾقبة فدار افؽتب افظاهرية.ادقاؾؼة ظذ ذاء افتجفقزات احلاشقبقة ادط 

o  ادقاؾؼة ظذ اؿساح افدـتقر ةدوح خسارة ظؼد جؾسة خاصة

بافسادة أظضاء ادجؿع فؾـظر يف مـفجقة تعريب إفػاظ وكؼؾفا 

صقتقًا مـ افؾغات إجـبقة إػ افؾغة افعربقة، ظذ أن يعدَّ افقرؿة 

 اخلاصة هبذا ادقوقع ويعروفا ظذ مؽتب ادجؿع.
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o  لفقػ افؾجـة افتـػقذية فؾؿطبقظات ظذ افـحق افتايل:إظادة ت 

 رئقساً  افدـتقر مؽل احلسـل، أمغ ادجؿع  -

 ظضقاً    افدـتقر مؿقد احلسـ   -

 ظضقاً    افسقدة ؽقداء صاهغ  -

 ظضقاً    إشتاذ بالل جامقس   -

o   افتعاؿد بافطريؼة افؼاكقكقة ادـاشبة مع جفة متخصصة بصقاكة

وافؽفربائقة ادقجقدة يف ادؽتبة افظاهرية  افتجفقزات ادقؽاكقؽقة

ومتابعة ظؿؾفا بعد ووع دؾاتر ذوط ؾـقة تبغ أظامل افصقاكة ادطؾقبة 

 مـ جفة وتقاتر أظامل افتشغقؾ وادتابعة فؽؾ جفاز ظذ حدة.

o :ادقاؾؼة ظذ ضباظة افؽتب افتافقة 

 افتؼرير افسـقي -

 إمر جعػر احلسـل اجلزائري -

 ارةمعجؿ أفػاظ احلض -
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 عـان المجمـال لجـا: أعمـثالًث

 جلـة الؾغة العربقة وعؾومفا -2

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مؿقد افسقد  )رئقسًا(، وافدـتقر 

مازن ادبار  وافدـتقر ةدوح خسارة وافدـتقر ظقسك افعاـقب 

 وافدـتقر ظبد اإلفف كبفان وافدـتقر أمحد ؿدور.

جؾسة، درشت ؾقفا  تسع ظؼة 0250يف ظام هذه افؾجـة  ظؼدت

 مخسة/ 45جمؿقظة مـ إفػاظ وإشافقب افشائعة، واختذت بشل ا /

 ؿراًرا. وأربعغ

 جلـة ألػاظ احلضارة -1

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقسًا(، 

وإشتاذ صحادة اخلقري وافدـتقر ةدوح خسارة وافدـتقر مؿد مػؾ 

 فدـتقرة فباكة مشقح.وا

جرى ؾقفا ، جؾسةً  ثامكقًا وثالثغ 0250ظؼدت هذه افؾجـة يف ظام 

 ما يع:
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o   أ ت افؾجـة ووع ادؼابؾ افعر  وافػركز وافتعريػ دصطؾحات

باب افـؼؾ اجلقي مـ معجؿ أفػاظ احلضارة وظددها مئة واثـان 

 ( مصطؾًحا.550ومخسقن )

o  ات أفػاظ احلضارة يف ظروت افؾجـة ما أكجزتف مـ مصطؾح

جمآت افـؼؾ افزي وافبحري واجلقي ظذ جمؾس ادجؿع، ثؿ 

مة بشل ا، ؾلخذت بام رأتف مـاشًبا مـفا.  درشت ادالحظات ادؼدَّ

o   تبادل افسادة إظضاء افرأي بشلن افباب افذي شقؽقن مقوقع

افدراشة يف معجؿ أفػاظ احلضارة، ؾاتػؼقا ظذ إظداد ـتاٍب 

عجؿ افسقاحة وأثار(، ويضؿ بابغ: باب أثار بعـقان )م

باب افسقاحة ثالثة أؿسام )افسػر وافػـادحل ويتضؿـ  وادتاحػ.

وادطاظؿ(. ثؿ اكتؼك أظضاء افؾجـة ادصطؾحات افتل تـاشب 

 افبابغ ادذـقريـ شابًؼا مـ ادعاجؿ افتافقة: 

 معجؿ ادصطؾحات إثرية فقحقك افشفا . -5

 ػـ فعػقػ افبفـز.معجؿ افعامرة واف -0

جمؿقظة ادصطؾحات افعؾؿقة وافػـقة افتل أكجزها  -3

 جمؿع افؼاهرة.
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o    اضؾعت افؾجـة ظذ معجؿ افدخقؾ يف افؾغة افعربقة، )فؾدـتقر رؾعت

هزيؿ(، ادؼسح ضباظتف وكؼه باشؿ ادجؿع، ؾرأت أن ُيـؼ يف وزارة 

ضؾع افسادة أظضاء ا ـامافثؼاؾة فقستػقد ادجؿع مـف ظـد إظداده ادعاجؿ. 

تاب هقئة افتخطقط وافتعاون افدويل افقارد إػ ادجؿع افؾجـة  ـ  ظذ

ـ 02/9/0250بتاريت  ، وادتضؿـ ضؾب ووع ادؼابؾ افعر  فعدٍد م

جـبقة افتل ترد يف وثائؼ بعض ادشاريع،   اكتفقا إػ ما يع:وافؽؾامت ٕا

 الؽؾؿة األجـبقة ادؼابل ادؼَسح

 gender ُجـقشة

 logistics إشـاد )ؾـل، إداري ...(

 symposium كدوة ظؾؿقة

 forum ُمْؾَتؼك

 Ecological بقئل

 code رمز 

 Geo-technique تؼاكة ظؾقم إرض

 Geo-politic جغراؾقة شقاشقة

 cover ِؽطاء

 بذفؽ إػ هقئة افتخطقط وافتعاون افدويل. وؿد ُرؾع ـتاٌب 
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o  مرصف شقرية ادرـزي ظرض ظذ افسادة إظضاء ـتاب

، 59/55/0250افقارد إػ ادجؿع بتاريت  85/038

وادتضؿـ ؿائؿًة ببعض افؽؾامت إجـبقة يف جمال ظؿؾ مرصف 

شقرية ادرـزي مع اؿساح ترمجٍة هلا، وافرؽبة إػ جمؿع افؾغة 

بقوع افسمجة افـفائقة افتل يؿؽـ اظتامدها هلذه ادصطؾحات: 

ذ إحافة ـتاب مرصف شقرية ادرـزي ؾاتػؼ افسادة إظضاء ظ

 إػ جلـة افسمجة.

 جلـة ادخطوضات وإحقاء الساث -3

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مازن ادبار  )رئقسًا(، وافدـتقر 

واثؼ صفقد وإشتاذ صحادة اخلقري وافدـتقر ظبد اإلفف كبفان، 

 فزيبؼ.واخلبريـ: إشتاذ ملمقن افصاؽرجل وإشتاذ إبراهقؿ ا

ثامين ظؼة  0250ظؼدت جلـة ادخطقضات وإحقاء افساث ظام 

 جؾسة، واختذت مجؾة مـ اإلجراءات وافؼرارات ، أمهفا:

o  متابعة إشاتذة ادؽؾػغ بتحؼقؼ أجزاء مـ ـتاب تاريت مديـة

 ٓبـ ظساـر إكجاز ما ـّؾػقا بف، وتعؾؾ أـثرهؿ فعدم دمشؼ
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وف افتل هر هبا افبالد. ؾّرج إكجازهؿ افعؿؾ بافقؿت ادحدد بافظر

 اهلل اهلؿ وأزال افغؿة.

o  ادؽؾػغ حتؼقؼ أجزاء ابـ ظساـر  مجقعضؾبت افؾجـة مـ

آختصار ما أمؽـ مـ افػفارس كظرًا فؼقام ادجؿع بصـع 

 افػفارس افشامؾة.

o  اختارت افؾجـة ظددًا مـ  طقضات مؽتبة إحؼاف يف

ؿع، وذفؽ بـاء ظذ حرضمقت افتل كسـ أن تضؿفا مؽتبة ادج

 .رؽبة مؽتبة إحؼاف 

o  ُػت افؾجـة مراجعة أؽؾػة ـؾ افؽتب افتل شقطبعفا ادجؿع ؾِّ ـ

 ٕخذ مقاؾؼتفا افـفائقة ظؾقفا.

o  ؾػت افؾجـة افـظر ادبدئل يف افؽتب افتل ترد ظؾقفا، ؾنن وجد ا ـُ

 ادحؽؿ ادختص. ظذحافتفا أتستلهؾ افـؼ 

o تافقة:ادقاؾؼة ظذ ضباظة افؽتب اف 

مـ ـتاب تاريت مديـة دمشؼ تلفقػ ابـ ظساـر  56اجلزء  -

 حتؼقؼ إشتاذيـ ملمقن افصاؽرجل وحسـ مروة.

مـ ـتاب تاريت مديـة دمشؼ تلفقػ ابـ ظساـر  58اجلزء  -

 حتؼقؼ إشتاذ مؿد أديب اجلادر.
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مـ ـتاب تاريت مديـة دمشؼ تلفقػ ابـ ظساـر  02اجلزء  -

 رجل.حتؼقؼ إشتاذ ملمقن افصاؽ

مـ ـتاب تاريت مديـة دمشؼ تلفقػ ابـ ظساـر  00اجلزء  -

 حتؼقؼ إشتاذ ظدكان ظؿر اخلطقب. 

مـ ـتاب تاريت مديـة دمشؼ تلفقػ ابـ ظساـر  72اجلزء  -

 حتؼقؼ إشتاذة شؽقـة افشفا .

ديقان ابـ اخلقؿل مؿد بـ ظع مفذب افديـ مجع وحتؼقؼ  -

 إشتاذة مقسؿ افصقاف.

تلفقػ صفاب افديـ  ،ؾقام يف افرجال مـ افبؼاياخبايا افزوايا   -

اإلذاف افػـل  ،حتؼقؼ افدـتقر مؿد مسعقد أرـغ ،اخلػاجل

 مؿد أديب اجلادر.

ة يف شرة ابـ هشام وتعؼقب افسفقع ظؾقفا  - افؽؾامت ادػنَّ

 مجع وإظداد إشتاذة كاهدة تؼل افديـ.

مـ أبـاء ما زافت افؾجـة تدرس تؼققؿ ـتاب تراجؿ إظقان   -

حتؼقؼ إشتاذيـ مؿد أديب  ،تلفقػ حسـ افبقريـل ،افزمان

 اجلادر، وظدكان ظبد ربف.
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 جلـة مصطؾحات العؾوم الرياضقة -4

تضؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع: افدـتقر مقؾؼ دظبقل )رئقسًا(. 

وإشتاذ مروان افبقاب، واخلبريـ افدـتقر خرض إمحد، افدـتقر 

 بشر ؿابقؾ.

ومخسغ جؾسة  اثـتغ 0250ت هذه افؾجـة يف ظام ظؼدوؿد 

دصطؾحات ووعت ؾقفا ادؼابالت افعربقة وافػركسقة وافتعريػات 

( وظددها  H.I.J.K.L.M.Oافرياوقات اإلكؽؾقزية ادبدوءة باحلرف )

 وثامكقن ومخسؿئة وأفػ مصطؾ . ( أربعة5584)

 جلـة مصطؾحات العؾوم الػقزيائقة -5

اخلزاء افسادة: افدـتقر أمحد احلرصي،  يعؿؾ يف هذه افؾجـة

افدـتقر مؿد ؿعؼع، إشتاذ أكطقن ماريـ. وُهؿ يعؼدون ااا وحدهؿ ااا 

آخر مع ظضقي ادجؿع  جؾسات ضقيؾة، ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ

افدـتقر واثؼ صفقد )رئقس افؾجـة( وافدـتقر مؽل احلسـل دـاؿشة ما 

فؾؿصطؾحات وتعريػا ا. ويف ظام أكجزوا وآتػاحل ظذ افصقغ افـفائقة 

( مخسٍة وتسعغ وثامكؿئة مصطؾ  895تدؿقؼ )وجرت مراجعة  0250

 .إكؽؾقزي، ووعت هلا ادؼابالت افعربقة وافػركسقة وافتعريػات
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 جلـة مصطؾحات العؾوم الؽقؿقائقة -6

يعؿؾ يف هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر، 

اج شعقد، افدـتقرة هقػاء افعظؿة، افدـتقر مقل افديـ افدـتقر أمحد احل

مجعة. وهؿ يعؼدون ااا وحدهؿ ااا جؾسات ضقيؾة، ثؿ جيتؿعقن مـ 

حغ إػ آخر مع ظضقي ادجؿع افدـتقر واثؼ صفقد )رئقس افؾجـة( 

وافدـتقر مؽل احلسـل دـاؿشة ما أكجزوا وآتػاحل ظذ افصقغ افـفائقة 

 فؾؿصطؾحات وتعريػا ا.

مخسؿئة واثـغ / 540، /0250هذه افؾجـة يف ظام  راجعتوؿد 

 ادؼابالت افعربقة وافػركسقةإكؽؾقزيًا ؾدؿؼت يف مصطؾًحا  وأربعغ

 .مصطؾًحا ثالثة وثالثغ/ 33فاِ/ ل، وادؼابؾ افالتقـوافتعريػات

 جلـة مصطؾحات العؾوم الزراعقة -7

م ؿطـا، افدـتقر كزار يعؿؾ يف هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر هشا

افدـتقر مؿد شعقد إذم، افدـتقر أشامة افعقا،  قدمحد، افدـتقر مؿ

وهؿ يعؼدون اااا وحدهؿ اااا جؾسات  ، افدـتقر مؿد ظادل ؾَتقّ .افشاضر

ضقيؾة، ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ آخر مع ظضقي ادجؿع افدـتقر مروان 
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طقب دـاؿشة ما أكجزوا ادحاشـل )رئقس ادجؿع( وافدـتقر أكقر اخل

 وآتػاحل ظذ افصقغ افـفائقة فؾؿصطؾحات وتعريػا ا. 

ووعت هذه افؾجـة ادؼابالت افعربقة وافػركسقة  0250ويف ظام 

 (C/ مصطؾحًا مبدوًءا باحلرف )3002وافتعريػات فا /

 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء احلقواكقة -8

ان ادحاشـل تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر مرو

)رئقًسا(، وافدـتقرهاين رزحل، واخلزاء افسادة: افدـتقر مؿد أبق 

حرب، افدـتقر مقل افديـ ظقسك، افدـتقر حسـ خاروف. 

ؾقام أكجزتف مـ ادصطؾحات  0250دؿؼت هذه افؾجـة يف ظام 

وووعت ادؼابؾ افػركز وإصؾ افالتقـل  (B)ادبدوءة باحلرف 

.552فاِ )  ( مصطؾحاً

 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء الـباتقة -9

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل 

)رئقًسا(، وافدـتقر أكقر اخلطقب، واخلزاء افسادة: افدـتقر ظبد 

اجلبار افضحا ، افدـتقر وؾاء افبغدادي، افدـتقر ؽسان ظقاش، 

 مـ 0250يف ظام  اكتفت افؾجـةوؿد  افدـتقر يقشػ برـقدة.
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دراشة ادصطؾحات افعؾؿقة اخلاصة بعؾؿ افـبات ـامؾة. ويؼقم 

افدـتقر أكقر اخلطقب بافتدؿقؼ ؾقفا ومراجعتفا هفقدًا إلدخاهلا يف 

( Fادصطؾحات افتل تبدأ باحلرف ) احلاشقب، حقث جرى إدخال

( أفػًا وشتؿئة وشتة 5636(، وبؾغ ظدُدها )Mوحتك احلرف )

 وثالثغ مصطؾحًا.

 طؾحات اهلـدشة الؽفربائقة واإللؽسوكقة والتصالتجلـة مص -20

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر ظؿر صابسقغ )رئقًسا(، 

وافدـتقر مؿد شعقد افصػدي واخلزاء افسادة: افدـتقر كقار افعقا، 

 0250يف ظام وافدـتقرة أمقؿة افدـا ، افدـتقر هاصؿ ورؿقزحل. 

( حتك احلرف Eدبدوءة باحلرف )أكجزت افؾجـة دراشة ادصطؾحات ا

(P( وؿد بؾغ ظددها ،)أفػًا وشبعؿئة وأربعًة وشتغ مصطؾحًا.5764 ) 

 جلـة مصطؾحات ادعؾوماتقة -22

تضؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع: افدـتقر مقؾؼ دظبقل )رئقًسا(، 

 حلاؾظ.ا إشتاذ مروان افبقاب، واخلبريـ افدـتقر ّكقار افعّقا، افدـتقر كزار 

ادؼابالت افعربقة وافتعريػات  0250د ووعت هذه افؾجـة يف ظام وؿ

 / جؾسة.42/ مصطؾًحا، وذفؽ يف /5630فاِ/
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وهل تدرس ادصطؾحات افقاردة مـ اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية 

 تصآت.ها بتؽؾقػ مـ آحتاد افدويل فالفؾؿعؾقماتقة، افتل تعدّ 

 جلـة مصطؾحات اإلعالم -21

ء ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل تضؿ هذه افؾجـة أظضا

)رئقًسا(، وافدـتقر مؿقد افسقد، وافدـتقر ةدوح خسارة، وافدـتقر 

 ظؿر صابسقغ، وافدـتقرة فباكة مشقح.

جؾسة،  مخسًا وظؼيـ 0250وؿد ظؼدت هذه افؾجـة يف ظام 

 / مصطؾًحا.045ووعت ؾقفا ادؼابالت افعربقة وافتعريػات فاِ/

 بقئةجلـة مصطؾحات ال -32

تضؿ ّهذه افؾجـة إظضاء افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقًسا( 

 وافدـتقر أكقر اخلطقب، وافدـتقرة فباكة مشقح، وافدـتقرهاين رزحل.

ووعت هذه افؾجـة ادؼابؾ افعر  دجؿقظة مـ ادصطؾحات وؿد 

 ( مصطؾحًا.547افبقئقة، بؾغ ظددها )

  اتريػافالتقـل وافتعاظًا بقوع ادؼابؾ ااقر هاين تباقم افدـتاويؼ

 هلذه ادصطؾحات.
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 جلـة مصطؾحات الشتشعار عن بعد -42

يعؿؾ يف هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر مصطػك محق فقال، 

وهؿ يعؼدون ااا وحدهؿ ااا ، افدـتقر ؾقزي ظقض، افدـتقر خافد ادرصي

جؾسات ضقيؾة، ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ آخر مع ظضقي ادجؿع افدـتقر 

واثؼ صفقد )رئقس افؾجـة( وافدـتقر مؽل احلسـل دـاؿشة ما أكجزوا 

 وآتػاحل ظذ افصقغ افـفائقة فؾؿصطؾحات وتعريػا ا.

وافػركسقة كظرت هذه افؾجـة يف ادؼابالت افعربقة  0250ويف ظام 

دعظؿ ـام جرت مراجعة افصقغة إخرة / مصطؾًحا، 489وافتعريػات فاِ/

 آشتشعار ظـ بعد.مصطؾحات  مقاد معجؿ 

 جلـة أعامل أعضاء ادجؿع ادمشسني )يف العؼد األول من تلشقسه( -52

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد 

 )رئقًسا( وافدـتقر مازن ادبار .

 ظؼة جؾسة جرى  أربع 0250وؿد ظؼدت افؾجـة يف ظام 

 ؾقفا مايع: 

o  أمحد افعالوكة افؽتابة ظـ افدـتقر ؿررت افؾجـة تؽؾقػ إشتاذ

وافدـتقر مؿد أبق حرب افؽتابة ظـ  صالح افديـ افؽقاـبل،
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وافدـتقر ةدوح خسارة افؽتابة ظـ  افدـتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان،

إمر مصطػك افشفا ،وافدـتقر أمحد كتّقف افؽتابة ظـ افدـتقر 

دـتقر ظبد وافدـتقر مؿقد افسقد افؽتابة ظـ اف أجمد افطرابؾز،

افقهاب حقمد، وذفؽ وؾؼ ادـفج ادؼرر وافؼوط ادطؾقبة 

 إلخراج افؽتاب.

o  افدـتقر »ؿررت افؾجـة تؽؾقػ إشتاذ مروان افبقاب مراجعة ـتاب

تلفقػ افدـتقر صادحل ؾرظقن وإظداد افتؼرير ادـاشب  شحسـل شب 

افدـتقر شامل »افدـتقر مازن ادبار  مراجعة ـتاب تؽؾقػ ظـف، و

تلفقػ افدـتقر ظؿر افدؿاحل وافتؼديؿ فف، ـام ؿررت افؾجـة  شفدهانا

تؽؾقػ افدـتقر مازن ادبار  مع إشتاذ صحادة اخلقري )كظرًا حلافة 

مـ أظالم شقرية، »إشتاذ صحادة اخلقري افصحقة( مراجعة ـتاب 

 تلفقػ إشتاذ أهيؿ بطحقش. شإفقاس ظبده ؿدد

o  تلفقػ شمعروف إركاؤوطإشتاذ »ؿررت افؾجـة دؾع ـتاب

تلفقػ افدـتقر  شافدـتقر حسـل شب »افدـتقر كزار أباطة وـتاب 

 صادحل ؾرظقن فؾطباظة. 

o  رة افتل ؿّدمفا افدـتقر مازن ادبار  دراحؾ ـّ واؾؼت افؾجـة ظذ ادذ

 ظؿؾ افؾجـة مـذ تلشقسفا حتك أن، وؿررت رؾعفا إػ ادجؾس.
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o ظبد اهلل واثؼ صفقد رئقسًا هلا  اتػؼت افؾجـة ظذ أن يؽقن افدـتقر

وافدـتقر مازن ادبار  مؼررًا، وجرى ترصق  إشتاذ مروان 

 افبقاب فالكضامم إػ افؾجـة، وؿد واؾؼ ظذ ذفؽ.

 جلـة الـشاط الثؼايف -62

تضؿ هذه افؾجـةافسادة: افدـتقر مؿقد افسقد )رئقسًا(، وافدـتقر 

ؿر صابسقغ وافدـتقر وافدـتقر مؿد مػؾ وافدـتقر ظظزيز صؽري 

 هاين رزحل.

، ظؼ جؾسات 0250ظؼدت جلـة افـشاط افثؼايف خالل ظام 

 :كاؿشت ؾقفا ظددًا مـ ادقوقظات مـفا

o  0250إظداد خطة افـشاط افثؼايف فعام. 

o :اؿساح ماور فثالث كدوات ظـ 

o افسمجة، ادعاجؿ افعربقة،ووع ادصطؾ  افـؼدي يف إدب احلديث. 

o 5/3/0250تػال بققم افؾغة افعربقة يف اؿساح خطة فالح. 
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o  ِماري آٓـقن  افتحضر إلفؼاء مارضات يف ادجؿع، ودظقة افباحثة

  وافدـتقر يقشػ
ِ
ادجؿع: د.ظؿر صابسقغ، أ.مروان  ؽازي وأظضاء

 .إلفؼاء مارضات افبقاب، د.مازن ادبار ، د.ةدوح خسارة

o ة أشبقظقة تزز افسعل فدى إدارة هقئة افتؾػزة افسقرية فتخصقص شاظ

 مـاصط ادجؿع وؾعافقاتف.

o  :افتؿؽغ فؾغة افعربقة وافـفقض هبا.»افتفقئة فعؼد ادمهر افسـقي بعـقان 

o  أفقة افؾغقية افتل »أفؼك د.هاين رزحل مارضة يف ادجؿع بعـقان

 .5/0/0250يف ش يستعؿؾفا افعؼؾ يف افتعبر ظـ افذات

o  س بافؾغة افعربقة يف اجلامعات واؿع افتدري»أؿام ادجؿع كدوة بعـقان

 .0250يف  اية ظام ش افسقرية

 جلـة ادجؾة -72

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مؿقد افسقد )رئقسًا(، وافدـتقر 

واثؼ صفقد وافدـتقر مؽل احلسـل وافدـتقر مازن ادبار  

وافدـتقر ةدوح خسارة وافدـتقر مؿد مػؾ وافدـتقر ظبد اإلفف 

ـتقر أمحد ؿدور وافدـتقر شعقد افصػدي وافدـتقر كبفان وافد

 هاين رزحل.
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 :مخس ظؼة جؾسة 0250ظؼدت هذه افؾجـة يف ظام 

o  ،ؾِّ ما ورد إفقفا مـ بحقث ومؼآت، وأكجزت تؼقيؿفا كظرت يفـ 

 واختارت مـفا ما هق صاف  فؾـؼ، وأدرجتف ظذ ؿائؿة افـؼ.

o  ين مـ ادجؾد افسابع أذؾت افؾجـة ظذ إظداد اجلزأيـ إول وافثا

 ، وتعؿؾ ظذ إظداد ما يؾقفام مـ أجزاء.0250وافثامكغ اخلاص بعام 

o   ،ووعت افؾجـة بعض افؼقاظد اجلديدة ادتعؾؼة بآفقة ظؿؾ افؾجـة

 وذوط افـؼ يف ادجؾة.

o   تابعت افؾجـة ظؼد اجتامظا ا افدورية، واشتؼبال افبحقث وادؼآت

 فا ظذ افتؼقيؿ، وؾؼ افؼقاظد ادتبعة.افقاردة إػ ادجؾة، وإحافت

 جلـة موقع ادجؿع عذ الشابؽة: -28

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مقؾؼ دظبقل )رئقسًا(، 

 وإشتاذ مروان افبقاب وافدـتقر كقر افديـ صقت ظبقد )خبرًا(.

www.arabacademy.gov.sy 
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 ابؽة، ووؿـفا:ؾقام يع متقيات مقؿع جمؿع افؾغة افعربقة ظذ افش

  .بركامج بحث يف ؾفارس ادجؾة بحَسب رؿؿ ادجؾد ورؿؿ اجلزء

يعطل هذا افزكامج ؿائؿة بادؼآت ادـشقرة يف افعدد ادطؾقب 

 وبجاكب ـؾ مـفا اشؿ ادمفػ.

  بركامج بحث يف ؾفارس ادجؾة بحَسب اشؿ افؽاتب أو ظـقان

قرة يف جمؾة ادؼافة، يعطل هذا افزكامج مجقع ادؼآت ادـش

ًدا ادجؾد واجلزء افذي ُكِؼت ؾقف ـؾ  ادجؿع فؽاتب معغ، ُمدِّ

مؼافة، أو مجقع ادؼآت افتل حتقي ـؾؿة افبحث يف ظـقان ادؼافة 

ٕي ـاتب يف أي جزء مـ أجزاء ادجؾة مع حتديد ادجؾد وافعدد 

 فؽؾ مـ هذه ادؼآت.

 ث ؿقائؿ رئقسقة هل: تتلفػ افصػحة افرئقسقة دقؿع ادجؿع مـ ثال

o افؼائؿة إؾؼقة افعؾقا 

تتضؿـ هذه افؼائؿة أربعة أبقاب تضؿ ظذ افستقب: افتلشقس 

 وافبـقة افتـظقؿقة افداخؾقة وأشامء افسادة أظضاء ادجؿع ومعؾقمات ظـ 

 آتصال بادجؿع.
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o افؼائؿة افعؿقدية افقؿـك 

 افستقب:  تتضؿـ هذه افؼائؿة جمؿقظة مـ افؼقائؿ افػرظقة هل ظذ

 .إصدارات ادجؿع 

 .ممهرات ادجؿع 

 .كدوات ادجؿع 

 .مؼوع افذخرة افعربقة 

 .ادحارضات ادجؿعقة 

 .ؾفارس ادؽتبة، افعربقة وإجـبقة 

 .افؾجان افعؾؿقة يف ادجؿع وخزاؤها 

 .افدور افثؼاؾقة افتابعة فؾؿجؿع 

 .كاؾذة تتضؿـ ما صدر حديًثا ظـ ادجؿع مـ مطبقظات 

 ضؿـ تػاصقؾ ومارضات ادمهر افسـقي إخر.كاؾذة تت 

o :افؼائؿة افعؿقدية افقنى، تتضؿـ 

  كاؾذة فؾبحث يتؿؽـ مـ خالهلا رواد ادقؿع مـ افبحث

 وؿـ ؾفارس ادجؾة، وؾفارس ادؽتبتغ افعربقة وإجـبقة،

 وؾفارس دار افؽتب افظاهرية، وادؼآت وادحارضات.
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 سوين اخلاص بادجؿع.كاؾذة فؾدخقل إػ افزيد اإلـ 

  كاؾذة تضؿ مؾػ ؾقديق يستعرض بعض افصقر ادلخقذة وؿـ

 ؿاظة ادحارضات يف ادجؿع.

 :جمؿقظة مـ افروابط 

 افؽتقب افتعريػل بادجؿع. -أ

 مقاؿع ذات صؾة بادجؿع. -ب

 إظالكات. -ج

 أكباء جمؿعقة. -د

 لااة وهارظقااقائؿ افػااؿ افؼاادى أهااع إحااا ياؾ ؾقؿاُكػصِّ و

 :ت ادجؿعإصدارا 

حتك  75جمؾة ادجؿع: يؿؽـ مـ خالهلا اشتعراض ادجؾدات مـ  -5

، أو افبحث وؿـ ؾفارس ادجؾة ـامؾة ظـ ـؾؿة مددة أو 86/3

 ـاتب معغ أو اشتعراض ؾفارس مجقع جمؾدات ادجؾة.

تاريت مديـة دمشؼ: ثؿة تعريػ مقجز بلمهقة هذا اإلصدار  -0

 قل إػ ااذة فؾقصاة( مباالت إفؽسوكقاط )وصار رواباوتتقؾ

 بعض أجزائف.
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ؿائؿة إصدارات ادجؿع وجمؿقظة مـ هذه اإلصدارات ادتقؾرة  -3

 إفؽسوكًقا وهل بافتػصقؾ:

 

o جمؾة ادجؿع 

 ادجؾد افثاين بلجزائف آثـل ظؼ. -0 ادجؾد إول بلجزائف آثـل ظؼ. -5

 ائف آثـل ظؼ.ادجؾد افرابع بلجز -4 ادجؾد افثافث بلجزائف آثـل ظؼ. -3

 ادجؾد افسادس بلجزائف آثـل ظؼ. -6 ادجؾد اخلامس بلجزائف آثـل ظؼ. -5

 بلجزائف إربعة. 75ادجؾد  -8 بلجزائف إربعة. 74ادجؾد  -7

 بلجزائف إربعة. 77ادجؾد  -52 بلجزائف إربعة. 76ادجؾد  -9

 بلجزائف إربعة. 79 ادجؾد -50 بلجزائف إربعة. 78ادجؾد  -55

 بلجزائف إربعة. 85ادجؾد  -54 بلجزائف إربعة. 82ادجؾد  -53

 بلجزائف إربعة. 83ادجؾد  -56 بلجزائف إربعة. 80ادجؾد  -55

 بلجزائف إربعة. 85ادجؾد  -58 بلجزائف إربعة. 84ادجؾد  -57

  بلجزائف افثالثة. 86ادجؾد  -59
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o  دمشؼ ٓبـ ظساـرتاريت مديـة 

 ادجؾد افثاين ظؼ. -05 ادجؾد احلادي ظؼ. -02

 ادجؾد اخلؿسقن. -03 ادجؾد افتاشع ظؼ. -00

 ادجؾد احلادي وافستقن. -05 ادجؾد واخلؿسقن. -04

 ادجؾد افثافث وافستقن. -07 ادجؾد افثاين وافستقن. -06

 وافستقن.ادجؾد اخلامس  -09 ادجؾد افرابع وافستقن. -08

 ادجؾد افسابع وافستقن. -35 ادجؾد افسادس وافستقن. -32

 ادجؾد افتاشع وافستقن. -33 ادجؾد افثامـ وافستقن. -30

 جمؾد افسرة افـبقية افثاين. -35 جمؾد افسرة افـبقية إول. -34

o ـتب ومطبقظات متـقظة 

 افزحل ادتلفؼ يف ماشـ جّؾؼ. -36

 .0229و  0228ظـ ظامل  افتؼرير افسـقي -37

 .0252افتؼرير افسـقي ظام  -38

 افعالمة افدـتقر أجمد افطرابؾز. -39

 ؿقاظد اإلمالء. -42
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 ادؼصقر وادؿدود. -45

 حديؼة إذهان يف حؼقؼة افبقان. -40

 ديقان ابـ شـان اخلػاجل. -43

 ديقان كجؿ افديـ بـ شقار افدمشؼل. -44

 رئقس مؿد ـرد ظع.رشائؾ إشتاذ اف -45

 ـتاب افدواهل. -46

 .0228مارضات ادجؿع فعام  -47

 ممفػات اجلاحظ.  -48

 افشقت ظبد افؼادر ادبار . -49

 صػحات فغقية. -52

 ـؾامت جمؿعقة يف افساث. -55

 كبات(. -معجؿ افؽؾامت ادصطؾحقة يف فسان افعرب )حققان -50

 معجؿ ؾصاح افعامقة. -53

 ؿد شؾقؿ اجلـدي.م -54

  ترص تاج ادجامع وادعاجؿ. -55
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 صعراء محر أخبارهؿ وأصعارهؿ يف اجلاهؾقة واإلشالم. -56

 ؿرارت جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا. -57

 تػاصقؾ كدوة افؾغة افعربقة وافتعؾقؿ. -58

 كحق إتؼان افؽتابة افعؾؿقة بافؾغة افعربقة. -59

 ظؾقم(.-قة يف فسان افعرب )ضبمعجؿ افؽؾامت ادصطؾح -62

 مارضات ادمهر إول فؾؿجؿع. -65

 تػاصقؾ كدوة ادعجؿ افعر . -60

 وؿائع ادمهر افسـقي افثامـ فؾؿجؿع. -63

 وؿائع ادمهر افسـقي افتاشع فؾؿجؿع متضؿـًا ادحاور إشاشقة. -64

 ئقس ادجؿع.جمؿقظة مـ مارضات افدـتقر مروان ادحاشـل ر -65

 جمؿقظة مـ مارضات افدـتقر مؿقد افسقد كائب رئقس ادجؿع. -66

 جمؿقظة مـ مارضات ظضق ادجؿع إشتاذ صحادة اخلقري. -67

 جمؿقظة مـ مارضات ظضق ادجؿع افدـتقر ظبد افؽريؿ افقايف. -68

 ربقة يف تػاصقؾ اجتامع ادائدة ادستديرة فرؤشاء مجعقات محاية افؾغة افع -69

 افقضـ افعر .
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 افعربقة وإجـبقة مع إمؽان افبحث.ؾفارس مؽتبتل ادجؿع  -72

حتك  5930ؾفرس يضؿ ؿائؿة ـامؾة بؿطبقظات ادجؿع مـذ ظام  -75

افققم مع إمؽان افبحث ظـ إصدار بحسب شـة افطباظة أو بحسب اشؿ 

 ادمفػ/ادحؼؼ، أو بحسب ظـقان اإلصدار.

 

 ادظؾؾة هل افتل ُأوقػت إػ ادقؿع مـذآخر تؼرير. افعـاويـ :مالحظة

أما ؾقام يتعؾؼ بآتػاحل ادزم مع صبؽة إفقـة اإلفؽسوكقة ؾؼد 

 وردتـا ادؾػات اإلفؽسوكقة فؾؿجؾدات افتافقة:

 .77اجلزء إول واجلزء افثاين مـ ادجؾد  -5

 ـامؾة. 76 و 75 و 74و  73 و 70و  75 و 72ادجؾدات -0

 إول حتك افثافث ظؼ. ادجؾدات مـ -3

وجيري أن تؼطقع هذه ادجؾدات إػ مؼآت فتسفقؾ افقصقل 

-74إفقفا وؾؼ افػفارس ادتاحة ظذ ادقؿع. وؿد تؿ ووع ادجؾدات 

يف ادقؿع ـام ورد شابًؼا  6-5-4-3-0-5وادجؾدات  75-76-77

 .0255-50-57يف اجلدول. ومل يردكا مـ إفقـة أي جديد مـذ 
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 رابًعا: المشاركة في المناشط الثقافية خارج المجمع

 السقد خارج ادجؿع مـاصط الدكتور حمؿود

ـ  -5 ـ ممشسة افػؽر افعر .ش افؽػايات افؾغقية»إكجاز بحث ظ  بتؽؾقػ م

إفؼاء مارضة ظـ افتؿؽغ فؾغة افعربقة يف افـادي افعر  بتاريت  -0

 افعادل فؾغة إم.وذفؽ بؿـاشبة آحتػال بافققم  05/0/0250

 05/0/0250مؼابؾة تؾػزية مع افؼـاة افػضائقة افسقرية يف  -3

فؾحديث ظـ آحتػال بققم افؾغة إم، ومع افؼـاة افسبقية 

 افسقرية فؾحديث ظـ ادـاشبة كػسفا.

فؾحديث ظـ آحتػال بققم ش كقر افشام»مؼابؾة تؾػزية مع ؿـاة  -4

 .5/3/0250افؾغة افعربقة يف 

ث يف ممهر ادجؾس افدويل فؾغة افعربقة ببروت يف إفؼاء بح -5

 ش.افؾغة افعربقة يف افثؼاؾة واإلظالم»وظـقاكف  02/3/0250

إفؼاء بحث يف ادمهر افسـقي دجؿع افؾغة افعربقة يف افؼاهرة يف  -6

 ش.مستؼبؾ افؾغة افعربقة ومتطؾبات افعرص افؼادم»وظـقاكف  5/4/0250

ادجامع افؾغقية افعربقة بافؼاهرة حضقر آجتامع افسـقي ٓحتاد  -7

 .5/4/0250و 3يف اددة بغ 
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 جرى 05/4/0250بتاريت ش كقر افشام»مؼابؾة تؾػزية مع ؿـاة  -8

 احلديث ؾقفا ظـ تعؾقؿ افؾغة افعربقة بغ افطؿقح وافقاؿع.

إفؼاء مارضة ظـ مستؼبؾ افؾغة افعربقة بدظقة مـ مجعقة كادي  -9

يف ادرـز افثؼايف افعر   05/5/0250اإلحقاء افعر  بتاريت 

 بؽػرشقشة.

ضائقة افسقرية فؾحديث ظـ مؼابؾة تؾػزية مع افؼـاة افػ -52

غ افراحؾغ ادرحقمغ افدـتقر صاـر افػحام وافدـتقر ادجؿعق

 ظبد افؽريؿ افقايف.

افصادرة ظـ ش افؾسان افعر »تؼقيؿ بحقث فؾـؼ يف جمؾة  -55

ؼ يف جمؾة جامعة مؽتب تـسقؼ افتعريب يف ادغرب، وبحقث فؾـ

دمشؼ، وجمؾة افتعريب افصادرة ظـ ادرـز افعر  فؾتعريب 

 وافسمجة وافتلفقػ وافـؼ بدمشؼ.

مـاؿشة رشافة ماجستر يف افسبقة يف ـؾقة افسبقة بجامعة دمشؼ   -50

مـفج مؼسح فؾؿستقى إول يف معفد تعؾقؿ افؾغة »وظـقا ا 

 .4/9/0250ريت بتاش افعربقة فغر افـاضؼغ هبا يف دمشؼ

افتل ش اشتخدام افؾغة افعربقة يف افتعؾقؿ اجلامعل»حضقر كدوة  -53

أؿامفا ادرـز افعر  فؾتعريب وافسمجة وافتلفقػ وافـؼ، وادرـز 
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، وتؼديؿ 05/55/0250و 04افعر  فؾتغذية يف ظامن يقمل 

عؾقؿ افؾغة دور ضرائؼ افتدريس يف آرتؼاء بت»بحث ظـقاكف 

 ش.ؾقؿ اجلامعلافعربقة يف افتع

، 0250رئاشة اجتامظات جلـة افتؿؽغ فؾغة افعربقة خالل ظام  -24

 .وتقجقف افؽتب إػ اجلفات ادعـقة فتـػقذ بـقد خطة افعؿؾ افقضـقة

 

 مـاصط الدكتورموفق دعبول خارج ادجؿع

 هثقؾ جلـة افتؿؽغ يف وزاريت افتعؾقؿ افعايل وإوؿاف. -5

فعر  يف تـظقؿ ـػرشقشة حقل إفؼاء مارضة يف ادرـز افثؼايف ا -0

 افققم افعادل فؾغة افعربقة.

 فؼاء يف ؿـاة كقر افشام افتؾػزية حقل افؾغة افعربقة. -3

افعدد يف احلضارات »، ظـقاكف: شافباحثقن»ر بحث يف جمؾة اكش -4

 ش.ادختؾػة

 إصدار مقشقظة افرياوقات. -5

، 0250فعام  0253، افعدد شافشباب افعر »كؼ بحث يف جمؾة  -6

 كف: افشباب افعر  إػ أيـ؟ )بغ افقاؿع وافطؿقح(.ظـقا
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 مـاصط الدكتور مؽي احلسـي

افتدؿقؼ افؾغقي يف أجزاء ـثرة مـ معجؿ مصطؾحات افػقزياء  -5

ده ادجؿع.  افذي ُيعِّ

افتدؿقؼ افؾغقي يف أجزاء ـثرة مـ معجؿ مصطؾحات افؽقؿقاء  -0

ده ادجؿع.  افذي ُيعِّ

مـ معجؿ مصطؾحات آشتشعار افتدؿقؼ افؾغقي يف أجزاء ـثرة  -3

ده ادجؿع.  ظـ بعد افذي ُيعِّ

، جمؾة ؾصؾقة تصدرها شافثؼاؾة ادعؾقماتقة»افتدؿقؼ افؾغقي يف جمؾة  -4

 اجلؿعقة افعؾؿقة افسقريةفؾؿعؾقماتقة.

، جمؾة صفرية تصدرها شادعؾقماتقة»افتدؿقؼ افؾغقي يف جمؾة  -5

 اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية فؾؿعؾقماتقة.

، جمؾة كصػ شـقية يصدرها شافتعريب»فؾغقي يف جمؾة افتدؿقؼ ا -6

افتابع فؾؿـظؿة افعربقة ش مرـز افتعريب وافسمجة وافـؼ بدمشؼ»

 فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم )أفؽسق(.
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 مـاصط األشتاذ صحادة اخلوري

تابًا فف بعـقان  أصدرت اهلقئة افعامة افسقرية فؾؽتاب افتابعة فقزارة افثؼاؾةـ 

( صػحة مـ افؼطع 308يؼع هذا افؽتاب يف ) .اجلزء افثاينش ةأوراحل ثؼاؾق»

ادتقشط ويضؿ اثـتل ظؼة دراشة مـفا اخلطة افشامؾة فؾثؼاؾة افعربقة يف 

وافققم، افتعاون  ظؿؾ جامعة افدول افعربقة، افثؼاؾة افعربقة بغ إمس

 واإلشالمقة. وافتسام  ودور افسبقة يف احلػاظ ظذ افؼقؿ افعربقة

 ط األشتاذ مروان البوابمـاص

تصآت وتؼاكة ادعؾقمات»ادشارـة يف مؼوع  -5 ش تعريب مصطؾحات ٓا

 )آحتاد افدويل فالتصآت، واجلؿعقة افسقرية فؾؿعؾقماتقة(.

 .ادشارـة يف مراجعة مقاد ادقشقظة افعربقة -0

)اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية ش ؿقاظد ادعطقات»مراجعة ـتاب  -3

 .فؾؿعؾقماتقة(

افتل تصدرها ش جمؾة افػتقان»عة افعدد افثافث وافرابع مـ مراج -4

 .ادـظؿة افعربقة فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم

 .ممشسة أـاديؿقا(ش)صحة افرجال»ادشارـة يف ترمجة ـتاب  -5
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 خامًسا: أنباء المجمع

 .يف بعض افتساؤٓت افؾغقية فؾؿقاضـغإبداء افرأي  -أ

 :مطبقظات ادجؿع -ب

 ادطبوعات اآلتقة 1021ل عام أصدر ادجؿع خال: 

إلشامظقؾ بـ  - ش ترص تاج ادجامع وادعاجؿ»ـتاب  -5

 .افؼقيص مؿد

 فؾدـتقر مؿقد افسقد. -ش كجقم ٓ تلؾؾ»ـتاب  -0

 فألشتاذ زهر  - شمـ أظالم افعربقة رصقد بؼدوكس»ـتاب  -3

 بؼدوكس.رصقد 

 ظـ حػؾ تلبغ إشتاذ افدـتقر مؿد زهر افبابا. بـتقِّ  -4

 .ظـ حػؾ تلبغ إشتاذ افدـتقر ظبد افؽريؿ إصس بـتقِّ  -5



 43 

  بجزأيه األول والثاينمن جمؾة ادجؿع  87ففارس ادجؾد. 

 

 ففرس اجلزء األول

 السابع والثامكونمن ادجؾد 

 

 راساتابلحوث  وادل
 7 د. مؿقد افسقد مستؼبؾ افؾغة افعربقة ومتطؾبات افعرص افؼادم

 35 د. ةدوح خسارة فعادقَّةافتعريب ضريؼ افعربقة إػ ا

دراشاة )إَِذْن( مـ أدوات ادعاين يف وقء 

 أؿقال افـحقيغ وادػنيـ

 53 د. خافد شؾقامن افقاشغ

 85 د. ظقسك افعاـقب َدْرُس إيزوتسق افؼرآيّن يف مرآٍة ظربّقة 

 509 د. وفقد مؿد افناؿبل رشافتان كادرتان ٓبـ ـامل باصا

 555 أ. مؿد خافد افػجر افدٓفقة وإرهاصا ا قلاحلؼ معاجؿ كظرية

 575 أ. بشار بؽقر ِمـ مزاظؿ افعرب يف اجلاهؾقة

 ر ادَة َمْعؿَ اؾ ظـد أ  ُظبقاؿضقة افـَّحْ 

 بـ اُدثـّكا

 027 أ. كاس تقؾقؼ اجلباظل
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 ادؼالت و اآلراء

 043 د. مؽل احلسـل شكؼد صػحات فغقية»تعؼقب ظذ 

 يؿ إصسافدـتقر ظبد افؽر

 ظضق ذف يف جمؿع افؾغة افعربقة

 077 د. مازن ادبار 

 أكباء جمؿعقة وثؼافقة

 085 0250أظضاء جمؿع افؾغة افعربقة يف مطؾع ظام 

 مجمعي نعي
يـعك جمؿع افؾغة افعربقة إػ ادجتؿع افعر  ادر  افػاوؾ وإديب 

يف جمؿعل افؽبر إشتاذ افدـتقر مؿد إحسان افـص افعضق افعامؾ 

 0250هقز  5افؾغة افعربقة بدمشؼ وافؼاهرة، افذي واؾتف ادـقة بتارياات 

م. ويعد ؽقابف ظـ افساحة افثؼاؾقة خسارة ؾادحة، وهق افذي أؽـك 

ادؽتبة افعربقة بؿمفػاتف افؼّقؿة، وأشفؿ يف إظداد إضر افتدريسقة يف 

امعة اجلزائر جامعة دمشؼ حقث ـان ظؿقدًا فؽؾقة أداب ؾقفا، ويف ج

حقث أشفؿ يف معرـة افتعريب ؾقفا، ويف جامعة افؽقيت حقث ـان 

 رئقسًا فؼسؿ افؾغة افعربقة ؾقفا.

رحم اهلل فقيدنا الغايل، وأهلم ذويو وزمالءه وطالبو وعارفيو الصرب 
 والسلوان، وأسكنو فسيح جناتو.
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 زء الثاينففرس اجل

 السابع والثامكونمن ادجؾد 

 
 «اتالبحوث والدراش»

 329 د. مؿقد أمحد افسقد افثؼاؾة افعؾؿقة مـ متطؾبات افعرص

 337 د. ةدوح خسارة إشامء ادـتفقة بقاٍو مضؿقٍم ماؿبؾفا

 363 د. ضارحل اجلـا  أبق حاتؿ افسجستاين يف وقء ادذـر وادمكث

 387 د. شؿر أمحد معؾقف  افتشبقف ادجازي

عقد ضف شة وافتَّطبقؼادـفجقَّ »صبؽة افؽؾامت افعربقَّة   403 د. ادُعتَّز باهللَّ افسَّ

 455 د. أمحد ظع مّؿد       افصقرة افتشبقفقة يف صعر اخلباز افبؾدي

 477 د. ؾقزية ظع زوباري ادعادل ادقوقظل يف مدائ  أ  هام افطائل

ابط افؾُّغاقّي: تارخيف وأصقفف  555 د. مؿقد احلسـ افضَّ

 التعريف والـؼد

ـ جـّل ب  537 د. ظبد اإلفف كبفان  تار تذـرة أ  ظّع افػارّدٓ 

 575 د. مؿد روقان افداية شافبديع يف وصػ افربقع»ؿراءة يف حتؼقؼ: 

 589 د. أيؿـ افشقا د. أيؿـ افشقا  ؽُر ادُطَِّرد يف افؼراءات افؼرآكقة
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 ادؼالت و اآلراء

ـة افؼؿرية وافتؼقيؿ اهِلجرّي   627 مؽل احلسـل د . افسَّ

ـ وافؼز افـبقي افؼيػ  655 أ. إبراهقؿ افزيبؼ افسؾطان كقر افدي

 أكباء جمؿعقة وثؼافقة

 605 مـ ؿرارات ادجؿع افؾغقية يف إفػاظ وإشافقب

افؽتب ادفداة إػ مؽتبة ادجؿع يف افربع إول مـ ظام 

 م0250

633 
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 سادًسا: دار الكتب الظاهرية

 

 ترمقم دار الؽتب الظاهرية وحتديثفا ؾؿة عن ك

 الؼسم األول: السمقم

/ ضؾب جمؿع افؾغة افعربقة مـ إحدى افقحدات 0225يف ظام /

اهلـدشقة اجلامعقة )د.مقؾؼ دؽامن( إظداد دراشة ؾـقة صامؾة )إكشائقة، 

ومعامرية تشؿؾ افـقاحل افؽفربائقة وادقؽاكقؽقة وافصحقة( دؼوع 

 ؽتب افظاهرية.ترمقؿ دار اف

o  وؿام افدـتقر مسؾَّؿ شّؼا أمقـل بافتدؿقؼ يف افدراشة أثـاء إظدادها

 /.0226تباظًا، واكتفت أظامل افدراشة وافتدؿقؼ يف ظام /

o  أظؾـ ادجؿع رؽبتف يف اشتدراج ظروض أشعار بافظرف ادختقم

فتـػقذ افدراشة ادذـقرة. وكتقجة فذفؽ جرى افتعاؿد مع ادفـدس 

/ فتـػقذ ادؼوع. ويف هذا افعام 0227يف ظام / ظصام خافد

كػسف ظروت مجفقرية ـازاخستان رؽبتفا يف هقيؾ ادؼوع 

هقيالً ـاماًل، وجرى بعد ذفؽ تقؿقع مذـرة تػاهؿ بغ حؽقمتل 

اجلؿفقرية افعربقة افسقرية، ومجفقرية ـازاخستان، ظذ ترمقؿ دار 
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ر بقزس،وظذ بـاء افؽتب افظاهرية افتل تضؿ رضي  ادؾؽ افظاه

مرـز ثؼايف وترمقؿ رضي  افػقؾسقف افػارا  ؿرب مؼزة افباب 

افصغر. وبـاء ظذ مذـرة افتػاهؿ هذه تعاؿد ادجؿع مع ذـة 

ترمقؿ ـازاخقة حؽقمقة )مديرها افسقد خ.  . تقيا ؿبايػ( 

ل ادؼوع.  فتشار  يف اإلذاف ظذ أظامل افسمقؿ وُهقِّ

 ادؼوع:بعد ذفؽ أوقػ إػ 

 ؿبؾ إظادة بـاء رضي  ادؾؽ افظاهر )بنذاف ـامؾ مـ -5

 اجلاكب افؽازاخل(. 

َديِفّ يف ؿاظة افرضي ، وؿد ؿامت  -0 ترمقؿ افػسقػساء واحلزام افصَّ

 بافعؿؾ ادديرية افعامة فمثار وادتاحػ يف شقرية.

جزاء اخلرشاكقة فألشاشات  وبعض افؼاظات بؼضبان  -3 ترمقؿ ٕا

 تؾػة...ومؼاضع حديدية  

o / وبؾغت تؽؾػتف كحًقا مـ مئة 0252ُأكجز ادؼوع يف ظام /

 مؾققن فرة شقرية.

وراؾؼ تـػقذ إظامل إذاف ومتابعة مـ ؿبؾ رئاشة اجلؿفقرية 

 افسقرية، فتذفقؾ افعؼبات، وادساظدة ظذ حؾ ادشاـؾ اإلدارية.
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 الؼسم الثاين: حتديث ادؽتبة الظاهرية ومؽتبة ادجؿع

جفقد اإلدارة وافعامؾغ يف ادجؿع وادؽتبة افظاهرية  تضاؾرت

واددرشة افعادفقة، إلحقاء هذه ادمشسة افثؼاؾقة افعريؼة، بقوع خطة 

صامؾة فؾـفقض بلكظؿتفا ووشائؾفا، بغقة إظاد ا إػ شابؼ ظفدها مـارة 

فؾعؾؿ وافثؼاؾة، وفتعقد فؾؿؽتبة افظاهرية خاصة، مؽاكتفا بغ أصفر دور 

يف افعامل بعد ترمقؿفا وتقشقعفا. وؿد أثؿرت اجلفقد ادبذوفة افؽتب 

 كتائج ضقبة هثؾت ؾقام يع:

 أولً: ففرشة الؽتب والدوريات العربقة واألجـبقة وتصـقػفا: 

وؿد هثؾ هذا ادطؾب اهلام مـ مؼوع إحقاء ادؽتبة بنظادة افػفرشة 

ا إػ احلاشقب ؾفرشًة وصػقة دؿقؼة، وإدخال بقاكات ؾفرشتفا وتصـقػف

وضبعفا. وؿد ُأكجز ااا أثـاء  ذفؽ ااا إجراءات مفؿة، أبرزها: َؾْرز افؽتب 

 افـادرة ظـ افعادية، وإظادة دؾقد ـؾ ما كتاج إػ دؾقد.

رة.  ثاكًقا: ففرشة وتوصقف ادخطوضات ادصوَّ

ُجِردت ووبطت ادخطقضات ادصقرة ورؿًقا، وؾؼ شجؾفا 

ا إػ احلاشقب. أما ادخطقضات ادصّقرة ظذ ادعتؿد، ثؿ أدخؾت بقاكا 

مؽرو ؾقؾؿ َؾَجَرْت ؾفرشة وتقصقػ ؿسؿ مـفا، ـام جرى إدخال معظؿ 

 بقاكا ا إػ احلاشقب.
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َجت هذه اإلكجازات مـ خطة إحقاء افظاهرية بنظداد  دراشة فؼد ُتقِّ

ؾة ووعفا خزاء يف جمال ادؽتبات وتبادل ادعؾقمات.  فـقة مػص 

ذفؽ هق آرتؼاء بادؽتبة افظاهرية وخدما ا، وـذفؽ  وافغرض مـ

 مؽتبة ادجؿع.

ت هذه افدراشة تقؾر  مع  كظام حاشويب إلدارة ادؽتباتوَتَقخَّ

جمؿقظة مـ افتجفقزات ووشائؾ اخلدمات ادؽتبقة افتل ترتؼل بؿؽتبتل 

 افظاهرية وادجؿع إػ َمصاّف ادؽتبات افعادقة. 

 حات ٓ مـدوحة ظـفا إلظادة تلهقؾفام.وُذيِّؾت افدراشة بؿؼس

ة من الـظام احلاشويب ادؼسح:  األغراض األشاشقة ادرجو 

إتاحة مصادر ادعؾقمات ادختؾػة فؾباحثغ بلكقاظفا افتؼؾقدية  -5

 واإلفؽسوكقة يف صتك أكقاع ادعارف، وافساثقة خاصة.

 إكشاء مؽتبة رؿؿقة فؾؿخطقضات وافؽتب افـادرة. -0

 صؾ افعؾؿل بغ افباحثغ يف ادؽتبة.حتؼقؼ افتقا -3

 تسفقؾ افتعاون بغ ادؽتبات ادحؾقة وافعادقة وافربط ؾقام بقـفا. -4
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 ما يع: يف دار افؽتب افظاهرية 0250تؿ يف ظام وؿد 

o / ظـقان مـ افؽتب افعربقة وؾفرشتفا بحسب 9322تصـقػ /

/ ظـقان 375افـسخة ادعدفة فتصـقػ ديقي افعؼي: مـفا /

 ء.إهدا

o   ،إدخال بقاكات افتصـقػ وافػفرشة افسابؼة إػ احلاشقب

 وافتدؿقؼ ؾقفا، وضباظة كسخة  ائقة مـفا.

o   إحافة افؽتب افسابؼة ظذ أرؿامفا اجلديدة، وذفؽ ظذ افسجالت

 افؼديؿة.

o  / ظـقان مـ افؽتب اإلكؽؾقزية وإدخال 3633إ اء ؾفرشة /

اظفا يف مستقدع خاص بقاكا ا إػ احلاشقب، وافتدؿقؼ ؾقفا وإيد

 هبا يف اددرشة افعادفقة.

o  / ظـقان مـ افؽتب افػركسقة، وإدخال بقاكا ا 3485ؾفرشة /

 إػ احلاشقب، بعد ؾرز ادؽررات، وافـؼات.
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 سابًعا: مكتبة المجمع
 

 بام يع: م0250كشاط مؽتبة ادجؿع خالل ظام يتؾخص 

 الؽتب: -2

o 527يف ؿققد مؽتبة ادجؿع / بؾغ ظدد افؽتب افتل ُشجؾت /

 / إهداء.75مـفا / ـتاب

o / مـ ودورية/ ـتاب 0822ظؿؾت جلـة افؼاء ظذ دؾقد

 ؿقاشات  تؾػة )ـبر، متقشط، صغر(.

o ( جـبقة افتل شجؾت يف ؿققد مؽتبة ادجؿع تاباً.54بؾغ ظدد افؽتب ٕا  (ـ 

 ففارس ادؽتبة -1

يف ؾفارس ادؽتبة، وهل تؿ إدخال مجقع افؽتب افقاردة إػ ادجؿع 

  زكة أن يف حاشقب ادؽتبة، ومعرووة يف مقؿع ادجؿع ظذ افشابؽة

 .)اإلكسكت(

وؿـ مؼوع إظادة تلهقؾ  ( ـتاب3522إظادة ؾفرشة وتصـقػ )تؿ 

 مؽتبة جمؿع افؾغة افعربقة، وأدخؾت بقاكات افػفرشة وافتصـقػ حاشقبقًا .
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 موازنة المجمع -ثامًنا
 

 ادوازكة اجلارية -2

ثالثة وشّتغ ( 63992) 0250بؾغ آظتامد افؽع دقازكة ظام 

 أفػ فرة شقرية. مؾققًكا وتسعؿئة وتسعغ

 ( 55573483وبؾغ جمؿقع ما أكػؼ مـفا يف افعام ادذـقر )

 واحًدا ومخسغ مؾققًكا ومئة وثالثة وشبعغ أفػًا وأربعؿئة وثالًثا وثامكغ 

 فرة شقرية.

آخذيـ بعغ آظتبار كسبة ختػقض ( ٪82ي إن كسبة اإلكػاحل هل )أ

( فؾبـقد اددرجة يف تعؿقؿ رئاشة جمؾس افقزراء ذي افرؿؿ 05٪)

 .58/50/0255وافتاريت  7780/55

 ادوازكة الشتثامرية -1

 ( مؾققن35) 0250بؾغ آظتامد افؽع فؾؿقازكة آشتثامرية فعام 

  فرة شقرية.

وثالثؿئة وأربع  اً مئتان وثامكقة وتسعقن أفػ( 098324ُأكػؼ مـفا )

 فرات شقرية.
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وهل كسبة مـخػضة جدًا  ،بادئة واحد( ٪5أي إن كسبة افتـػقذ )

ويعقد تديّن هذه افـسبة إػ شقء إوواع افراهـة وظدم إمؽان إجراء 

  .أي ظؼقد أظامل أو اشتؽامل مـاؿصات

هقؾ كظام افتؽققػ ظؾـت مـاؿصة بخصقص إظادة تلظؾاًم أكف أ

م ظاروان وُأّفػت جلـة ؾـقة فتؼققؿ افعروض دوافتدؾئة يف ادجؿع، وتؼَّ 

 افػـقة، ومـ َثؿ فتحديد افسعر آؿتصادي بعد ؾّض افعروض ادافقة

 وفؽـ اجلفقد ادبذوفة مل تثؿر بعد.

وـذفؽ ؾقام خيص كظام تشغقؾ ادؽتبة افظاهرية وافتجفقزات احلاشقبقة، 

م مـ ذـة اخلّقام، وفؽـ بسبب تػاوت إذ اظُتؿد ا فعرض افقحقد ادؼدَّ

إشعار وافظروف افسقئة مل ُتستؽؿؾ إظامل، وبتعبر أدحل تقؿػت 

 اإلجراءات افالزمة ظـد مرض اجتامع جلـة ادـاؿصة.
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 ((  ةوثقافـيَّ   ةمجمعـيَّ  اءأنـبَ)) 

 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق [2]

  ( م1021 -ه 2433ؾع عام )يف مط

 األعضـاء –أ 

 

 تاريخ دخول ادجؿع

 5976 افدـتقر مؿد هقثؿ اخلقاط

 5979 افدـتقر مؿد إحسان افـص

 حاشـلادافدـتقر مؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

5979 

 5988 افدـتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

 إشتاذ شؾقامن افعقسك

ا»  شصار ظضًقا ؾخري 

5995 

 0222 ة فقذ افصباغافدـتقر

 افدـتقر مؿقد افسقد

شكائب رئقس ادجؿع»  

0225 

 افدـتقر مؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

0225 

 0220 إشتاذ صحادة اخلقري

 0220 افدـتقر مقؾؼ دظبقل

 تاريخ دخول ادجؿع

 0223 افدـتقر مؿد ظزيز صؽري

 0226 افدـتقر مازن ادبار 

 0228 افدـتقر أكقر اخلطقب

 0228 افدـتقر ةدوح خسارة

 0228 إشتاذ مروان افبقاب

 0228 افدـتقر ظؿر صابسقغ

 0228 افدـتقر مؿد مػؾ

 0228 افدـتقر ظقسك افعاـقب

 0228 افدـتقرة فباكة مشقح

 افدـتقر ظبد اإلفف كبفان

 

0228 

 افدـتقر هاين رزحل

 

0252 

 افدـتقر أمحد ؿدور 

 

0252 

 0252 شعقد افصػديمؿد  افدـتقر 
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 األعضاء ادراشؾون يف البؾدان العربقة -ب

 

 تاريخ دخول ادجؿع

  ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة

 5969 افدـتقر كاس افديـ إشد

 5977 افدـتقر شامل خؾػ محاركة

 افدـتقر ظبد افؽريؿ خؾقػة

 شرئقس ادجؿع»

5986 

 5986 افدـتقر مؿقد افسؿرة

 0220 اركةافدـتقر كشلت مح

 0220 افدـتقر ظدكان بخقت

 0220 افدـتقر ظع ماؾظة

  اجلؿفورية التوكسقة

 5978 إشتاذ مؿد ادزايل

 5986 افدـتقر مؿد احلبقب بؾخقجة

 5986 افدـتقر رصاد محزاوي

 5993 إشتاذ أبق افؼاشؿ مؿد ـرو

 تاريخ دخول ادجؿع

 5993 افدـتقر إبراهقؿ صبقح

 5993 افدـتقر إبراهقؿ بـ مراد

 افدـتقر ظبد افقهاب بقحديبة

 شرئقس بقت احلؽؿة»
0222 

 0220 افدـتقر ظبد افسالم ادسّدي

 0220 افدـتقر ظبد افؾطقػ ظبقد

  اجلؿفورية اجلزائرية

 5970 افدـتقر أمحد ضافب اإلبراهقؿل

ـ احلاج صاف  شتاذ ظبد افرمح  ٕا

 شرئقس ادجؿع»
5977 

 5990 افدـتقر أبق افؼاشؿ شعد اهلل

 0220 افدـتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 0220 افدـتقر افعر  وفد خؾقػة

 0227 افدـتقر صاف  بؾعقد

 

 ( ذـرت إؿطار وؾًؼا فؾستقب اهلجائل، وإشامء وؾًؼا فؾستقب افزمـل.*) 
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  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 5990 ـ مخقسبإشتاذ ظبد اهلل 

 0222 افدـتقر أمحد مؿد افضبقب

 0222 ـتقر ظبد اهلل صاف  افعثقؿغافد

 0222 افدـتقر ظبد اهلل افغذامل

 0222 افدـتقر ظقض افؼقزي

ـ افرحقؿ ظسقالن ـتقر ظبد اهلل ب  0227 افد

  مجفورية السودان

 إشتاذ ظع أمحد بابؽر

شرئقس ادجؿع»  

0227 

  اجلؿفورية العربقة السورية

 5990 ظؿر افدؿاحلافدـتقر 

 0222 دمهان افدـتقر أمحد

 0222 افدـتقر ظبد افسالم افسماكقـل

 0222 افدـتقر ظدكان محقي

 0222 افدـتقر ظدكان درويش

ؿداشة افبطرير  ماراؽـاضققس 

 زـا إول ظققاص

0222 

 0222 افدـتقر ظؿر مقشك باصا

 0222 افدـتقر مؿد مرايايت

 0222 افدـتقر مؿقد ؾاخقري

 0220 افدـتقر روقان افداية

 0220 افدـتقر صالح ـزارة

 0220 افدـتقر ظبد افؽريؿ راؾؼ

 0220 افدـتقر ظع أبق زيد

 0220 افدـتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 0220 افدـتقرة ؾاتـ مجازي

 0220 افدـتقر مؿد حسان افطقان

 0220 افدـتقر مؿقد افربداوي

 0220 افدـتقر كقك مر ظؾؿ

 0227 افدـتقر أمحد احلاج شعقد

 0227 افدـتقر برهان افعابد

 0227 افدـتقر صادحل ؾرظقن

 0227 افدـتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 0227 افدـتقر ظامد افصابقين
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  اجلؿفورية العراققة

 5973 افدـتقر مؿقد اجلؾقع

 5973 افدـتقر يقشػ ظز افديـ

 0222 افدـتقر كاج  افراوي

 افدـتقر أمحد مطؾقب

 شرئقس ادجؿع» 

0222 

 0220 دـتقر مؿقد حقاوي محاشاف

 0220 افدـتقر بشار ظقاد معروف

 0227 افدـتقر داخؾ حسـ جريق

 0227 افدـتقر ظع افؼاشؿل

 0227 افدـتقر صالح مفدي افػرضقد

  فؾسطني

 افدـتقر أمحد حسـ حامد

شرئقس ادجؿع»  
0227 

  الؽويت

 5993 افدـتقر ظبد اهلل ؽـقؿ

 5993 ؿ مجعةافدـتقر خافد ظبد افؽري

 0222 افدـتقر ظع افشؿالن

 0222 افدـتقر شؾقامن افعسؽري

 0222 افدـتقر شؾقامن افشطل

 0220 إشتاذ ظبد افعزيز افبابطغ

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 5970 افدـتقر ؾريد شامل احلداد

ـ افبدوي افـجار  0222 افدـتقر ظز افدي

 0220 افدـتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

 0220 ر جقرج ظبد ادسق افدـتق

  الؾقبقة العربقة اجلامهرية

 5993 افدـتقر مؿد أمحد افؼيػ

  مجفورية مرص العربقة

 5986 افدـتقر رصدي افراصد

 5986 إشتاذ وديع ؾؾسطغ

 5990 افدـتقر ـامل بؼ

 5993 افدـتقر مؿقد ظع مؽل

 افدـتقر أمغ ظع افسقد

 إشتاذ مصطػك حجازي

5993 

5993 
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 5993 مصطػك حجازي إشتاذ

 5993 إشتاذ مؿقد ؾفؿل حجازي

 0222 افدـتقر جابر ظصػقر

 0220 افدـتقر حسغ كصار

 0222 افدـتقر ظبد احلاؾظ حؾؿل

 افدـتقر مؿقد حاؾظ

 شرئقس ادجؿع»

0222 

 افدـتقر ؾاروحل صقصة

 شأمغ ادجؿع»

0220 

 0220 افدـتقرة وؾاء ـامؾ ؾايد

 0227 قر كبقؾ ظعافدـت

  ادؿؾؽة ادغربقة

 5986 إشتاذ ظبد افعزيز بـ ظبد اهلل

 5986 افدـتقر ظبد اهلادي افتازي

 5986 افدـتقر مؿد بـ ذيػة

 5993 افدـتقر ظباس اجلراري

 0222 افدـتقر ظبد افؾطقػ بربقش

 0220 إشتاذ ظبد افؼادر زمامة

 0220 افدـتقر افشاهد افبقصقخل

  ؿفورية العربقة القؿـقةاجل

 0222 افدـتقر ظبد افعزيز مؼاف 
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 األعضاء ادراشؾون يف البؾدان األخرى -ج

 

 تاريخ دخول ادجؿع

  مجفورية روشقا الحتادية

 5986 افدـتقر ؽريغقري ذباتقف

  أزبؽستان

 5993 افدـتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إشباكقة

 5990 ريق شافقدوافدـتقر خقسقس 

  أداكقة

 5990 افدـتقر رودفػ زهلايؿ

 0220 افدـتقر ؾقفػ ديسيش ؾقؼ

  إيران

 5986 افدـتقر ؾروز حريرجل

 5986 افدـتقر مؿد باؿر حجتل

 5986 افدـتقر مفدي مؼؼ

 0220 افدـتقر مؿد ظع آذر صب

 0220 افدـتقر مؿد ظع افتسخري

 0220 صػلافدـتقر مؿد مفدي أ

  باكستان

 تاريخ دخول ادجؿع

 5993 افدـتقر أمحد خان

  البوشـة واهلرشك

 0220 افدـتقر أشعد دراـقؾقتش

 0220 افدـتقر ؾتحل مفدي

 0220 افدـتقر مؿد أركاؤوط

  تركقة

 5977 افدـتقر ؾماد شزـغ

ـ  ؿؾ افدي ـتقر إحسان ـأ  5986 وؽؾقأافد

  روماكقة

 0220 افدـتقر كؼقٓ دويرصقان

  الصني

 5985 إشتاذ ظبد افرمحـ كاجقكغ

 0227 افدـتقرة أمؾ ؿقه صقه هقه

  فركسة

 5986 كدره مقؽقؾأإشتاذ 

 5993 إشتاذ جا  ٓكغاد

 5993 إشتاذ جقرج بقهاس
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 تاريخ دخول ادجؿع

 5993 إشتاذ جرار تروبق

  اهلــد

 تاريخ دخول ادجؿع

ـتقر مؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل  0220 افد

 

[1] 

 شق الراحؾونأعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدم

 رؤشاء ادجؿع الراحؾون -أ

 

 مدة تولِّقه رئاشة ادجؿع رئقس ادجؿع

 (5953 - 5959) ليٍّعَكردٍّ× دمَّحمُ ذُ=اتَألسٍّ=ا

 (5959 - 5953) كٍّبِ+ مٍّردَمَ ×لليٍّخَ ذُ=اتَألسٍّ=ا

 (5968 - 5959) ھاهَشّل=ا ىطفَصَمُ ألمريُ=ا

 (5986 - 5968) ×بحسَينسٍّحُروٍّكتُلدُّ=ا

 (0228 -5986) مٍّ=احَّلفَ=ا كراشَركتوٍّلدُّ=ا
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 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق الراحؾون

 األعضاء الراحؾون -ب

 
 الوفاة 

 5902 افشقت ضاهر افسؿعقين اجلزائري

 5906 إشتاذ إفقاس ؿدد

 5908 إشتاذ شؾقؿ افبخاري

 5909 إشتاذ مسعقد افؽقاـبل

 5935 إشتاذ أكقس شؾقم

 5933 قريحإشتاذ شؾقؿ ظـ

 5933 إشتاذ مسي ؿـدفػت

 5935 افشقت شعقد افؽرمل

 5936 افشقت أمغ شقيد

 5936 إشتاذ ظبد اهلل رظد

 5945 افشقت ظبد افرمحـ شالم

 5943 إشتاذ رصقد بؼدوكس

 الوفاة 

 5945 إشتاذ أديب افتؼل

 5945 افشقت ظبد افؼادر ادبار 

 5948 إشتاذ معروف إركاؤوط

 5955 افدـتقر مجقؾ اخلاين

 5950 إشتاذ مسـ إمغ

 إشتاذ مؿد ـرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

5953 

 5955 إشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 5955 إشتاذ مؿد افبزم

 افشقت ظبد افؼادر ادغر  

 شكائب رئقس ادجؿع»

5956 

شتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف  5956 ٕا
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 الوفاة 

 إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

5959 

 5965 افدـتقر مرصد خاضر

 5960 إشتاذ ؾارس اخلقري

 إشتاذ ظز افديـ افتـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

5966 

مر مصطػك افشفا  شتاذ ٕا  ٕا

 شرئقس ادجؿع»

5968 

 إمر جعػر احلسـال 

 شأمغ ادجؿع»

5972 

 5975 انافدـتقر شامل افده

ـبل ـ افؽقا ـتقر مؿد صالح افدي  5970 افد

 5975 إشتاذ ظارف افـؽدي

 5976 افبقطار ةإشتاذ مؿد هبج

 5976 افدـتقر مجقؾ صؾقبا

 5979 افدـتقر أشعد احلؽقؿ

 الوفاة 

 5982 إشتاذ صػقؼ جزي

 5982 افدـتقر مقشقؾ اخلقري

 5985 إشتاذ مؿد ادبار 

 5980 افدـتقر حؽؿة هاصؿ

شتاذ ظبد افؽريؿ زهقر ظدي  5985 ٕا

 افدـتقر صؽري ؾقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

5985 

 5986 افدـتقر مؿد ـامؾ ظقاد

 افدـتقر حسـل شب 

 شرئقس ادجؿع»

5986 

 5988 إشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 5990 إشتاذ أمحد راتب افـػاخ

 5990 إشتاذ ادفـدس وجقف افسامن

 افدـتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

5995 

 5999 افدـتقر مسعقد بقبق
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 الوفاة 

 0222 افدـتقر مؿد بديع افؽسؿ

 0225 افدـتقر أجمد افطرابؾز

 0220 افدـتقر  تار هاصؿ

 0220 افدـتقر ظبد افقهاب حقمد

 0220 افدـتقر ظادل افعقا

 0225 إشتاذ مؿد ظاصؿ بقطار

 0226 افدـتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 0227 ؿد ظبد افرزاحل ؿدورةافدـتقر م

 الوفاة 

 افدـتقر صاـر افػّحام

 شرئقس ادجؿع»

0228 

 0228 افدـتقر ظبد افؽريؿ افقايف

 0252 إشتاذ جقرج صدؿـل

 0255 افدـتقر مؿد زهر افبابا

 افدـتقر ظبد افؽريؿ إصس

شظضق ذف»  

0255 
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 لعربقةاألعضاء ادراشؾون الراحؾون من األقطار ا -ج

 

 الوفاة 

  ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة

 5972 إشتاذ مؿد افؼيؼل

 5999 افدـتقر مؿقد إبراهقؿ

  اجلؿفورية التوكسقة

ـ حسـل ظبد افقهاب شتاذ حس  5968 ٕا

شتاذ مؿد افػاوؾ بـ ظاصقر  5972 ٕا

ـ ظاصقر شتاذ مؿد افطاهر ب  5973 ٕا

 5976 إشتاذ ظثامن افؽعا 

 5995 ـتقر شعد ؽرابافد

 .... افدـتقر شؾقؿ ظاّمر

 0227 سقيز افافدـتقر مؿد 

 0229 افدـتقر صاف  اجلابري

  اجلؿفورية اجلزائرية

 5909 افشقت مؿد بـ أ  صـب

شتاذ مؿد افبشر اإلبراهقؿل  5965 ٕا

 الوفاة 

 5979 مؿد افعقد مؿد ظع خؾقػة

 5990 إشتاذ مقفقد ؿاشؿ

 5998 اخلريف إشتاذ صاف 

  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 5976 إشتاذ خر افديـ افزرـع

 5993 إشتاذ ظبد افعزيز افرؾاظل

 0222 إشتاذ محد اجلاه

 0224 إشتاذ حسـ ظبد اهلل افؼرر

  مجفورية السودان

 .... افشقت مؿد كقر احلسـ

 0223 افدـتقر مقل افديـ صابر

 0223 افطقب افدـتقر ظبد اهلل

 0225 إشتاذ حسـ ؾات  ؿريب اهلل

 0226 إشتاذ ه اخلتؿ اخلؾقػة



 - 68 - 

 الوفاة 

  اجلؿفورية العربقة السورية

 5905 افدـتقر صاف  ؿـباز

 5908 إب جرجس صؾحت

 5933 إب جرجس مـش

 5933 إشتاذ مجقؾ افعظؿ

 5933 افشقت ـامؾ افغزي

 5935 إشتاذ جزائقؾ رباط

 5938 خائقؾ افصؼالإشتاذ مق

 5945 إشتاذ ؿسطاـل احلؿيص

 5940 افشقت شؾامن إمحد

 5943 افشقت بدر افديـ افـعساين

 5948 إشتاذ ادوارد مرؿص

 5955 إشتاذ راؽب افطباخ

 5955 افشقت ظبد احلؿقد اجلابري

 5955 افشقت مؿد زيـ افعابديـ

 5956 افشقت ظبد احلؿقد افؽقايل

 5956 د شعقد افعريفافشقت مؿ

 الوفاة 

 5957 افبطرير  مار اؽـاضققس اؾرام

 5958 ادطران مقخائقؾ بخاش

 5967 إشتاذ كظر زيتقن

 5969 افدـتقر ظبد افرمحـ افؽقايل

 إشتاذ مؿد شؾقامن إمحد

 شبدوي اجلبؾ»

5985 

 5992 إشتاذ ظؿر أبق ريشة

 5997 افدـتقر صاـر مصطػك

 0222 ؼافدـتقر ؿسطـطغ زري

 0222 افدـتقر خافد اداؽقط

 0226 إشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 0226 افدـتقر ظبد افسالم افعجقع

 0228 افدـتقر ظبد اهلل ظبد افدايؿ

 0252 افدـتقر صالح افديـ ادـجد

 0255 افدـتقر ظدكان تؽريتل

 0255 إشتاذ مدحة ظؽاش
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 الوفاة 

  اجلؿفورية العراققة

 5904 ي أفقدإشتاذ مؿقد صؽر

 5936 إشتاذ مجقؾ صدؿل افزهاوي

 5945 إشتاذ معروف افرصايف

 5946 إشتاذ ضف افراوي

 5947 إب اكستاس ماري افؽرمع

 5962 افدـتقر داود اجلؾبل ادقصع

 5965 إشتاذ ضف اهلاصؿل

 5965 إشتاذ مؿد روا افشبقبل

 5969 إشتاذ شاضع احلرصي

 5969 ـر افؼايضإشتاذ م

 5969 افدـتقر مصطػك جقاد

 5975 إشتاذ ظباس افعزاوي

 5970 إشتاذ ـاطؿ افدجقع

 5973 إشتاذ ـامل إبراهقؿ

 5977 افدـتقر كاجل معروف

ـاضققس يعؼقب افثافث  5982 افبطرير  اؽ

 5983 افدـتقر ظبد افرزاحل مقل افديـ

 الوفاة 

 5983 افدـتقر إبراهقؿ صقـة

 5983 ؾاوؾ افطائلافدـتقر 

 5984 افدـتقر شؾقؿ افـعقؿل

 5984 إشتاذ ضف باؿر

 5984 افدـتقر صاف  مفدي حـتقش

 5985 إشتاذ أمحد حامد افرصاف

 5988 افدـتقر أمحد ظبد افستار اجلقاري

 5992 افدـتقر مجقؾ شعقد

 5990 إشتاذ ـقرـقس ظقاد

 5996 افشقت مؿد هبجة إثري

 5998 قد صقت خطابإشتاذ مؿ

 5998 افدـتقر ؾقصؾ دبدوب

 0225 افدـتقر إبراهقؿ افسامرائل

 0220 افدـتقر مؿد تؼل احلؽقؿ

 0223 افدـتقر صاف  أمحد افعع

 0225 افدـتقر ظبد افعزيز افبسام

 0225 افدـتقر مجقؾ ادالئؽة

 0226 ـتقر ظبد افؾطقػ افبدريافد
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 الوفاة 

 0229 افدـتقر حسغ ظع مػقظ

 0252 ـتقر ظبد افعزيز افدوريافد

 0255 أ. هالل كاجل

  فؾسطني

 5905 إشتاذ كخؾة زريؼ

 5945 افشقت خؾقؾ اخلافدي

 5947 إشتاذ ظبد اهلل  ؾص

شتاذ مؿد إشعاف افـشاصقبل  5948 ٕا

 5953 إشتاذ خؾقؾ افسؽاـقـل

 5957 إشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل ب أوؽسطغ مرمرجل افدوم  5963 ٕا

 5975 إشتاذ ؿدري حاؾظ ضقؿان

 5996 إشتاذ أـرم زظقس

 0223 افدـتقر إحسان ظباس

 0223 إشتاذ أمحد صدؿل افدجاين

 0223 افدـتقر إدوارد شعقد

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 5905 إشتاذ حسـ بقفؿ

 الوفاة 

 5907 إب فقيس صقخق

 5907 إشتاذ ظباس إزهري

 5909 ؾت  اهلل إشتاذ ظبد افباشط

 5932 افشقت ظبد اهلل افبستاين

 5932 إشتاذ جز وقمط

 5942 إشتاذ أمغ افركاين

 5945 إشتاذ جرجل يـل

 5945 افشقت مصطػك افغاليقـل

 5946 إشتاذ ظؿر افػاخقري

 5948 إشتاذ بقفس اخلقيل

 5955 افشقت إبراهقؿ ادـذر

 5953 شافعامع»افشقت أمحد روا 

 5956 إشتاذ ؾقؾقب ضرزي

 5957 افشقت ؾماد اخلطقب

 5958 افدـتقر كؼقٓ ؾقاض

 5962 إشتاذ شؾقامن طاهر

 5960 إشتاذ مارون ظبقد

شتاذ بشارة اخلقري   5968 شإخطؾ افصغر»ٕا
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 الوفاة 

 5976 إشتاذ أمغ كخؾة

 5977 إشتاذ أكقس مؼدد

 5978 إشتاذ مؿد مجقؾ بقفؿ

 5986 صبحل ادحؿصاين افدـتقر

 5987 افدـتقر ظؿر ؾّروخ

 5996 إشتاذ ظبد اهلل افعاليع

 0226 افدـتقر كؼقٓ زيادة

 0229 افدـتقر مؿد يقشػ كجؿ

 اجلامهرية العربقة الؾقبقة

 الشعبقة الصساكقة

 

 5985 إشتاذ ظع افػؼقف حسـ

 0255 افدـتقر ظع ؾفؿل خشقؿ

  مجفورية مرص العربقة

شتاذ مصطػك فطػل ادـػؾقضل  5904 ٕا

 5905 إشتاذ رؾقؼ افعظؿ

 5907 إشتاذ يعؼقب سوف

 5932 إشتاذ أمحد تقؿقر

 الوفاة 

 5930 إشتاذ أمحد ـامل

 5930 إشتاذ حاؾظ إبراهقؿ

 5930 إشتاذ أمحد صقؿل

 5933 إشتاذ داود برـات

 5934 إشتاذ أمحد زـل باصا

 5935 قد رواإشتاذ مؿد رص

 5935 إشتاذ أشعد خؾقؾ داؽر

شتاذ مصطػك صادحل افراؾعل  5937 ٕا

 5938 إشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 5943 افدـتقر أمغ ادعؾقف

 5943 افشقت ظبد افعزيز افبؼي

 5944 إمر ظؿر ضقشقن

 5946 افدـتقر أمحد ظقسك

 5947 افشقت مصطػك ظبد افرازحل

 5948 ؾإشتاذ أكطقن اجلؿق

 5949 إشتاذ خؾقؾ مطران

شتاذ إبراهقؿ ظبد افؼادر ادازين  5949 ٕا
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 الوفاة 

 5953 إشتاذ مؿد فطػل مجعة

 5954 افدـتقر أمحد أمغ

 5956 إشتاذ ظبد احلؿقد افعبادي

 5958 افشقت مؿد اخلرض حسغ

 5959 افدـتقر ظبد افقهاب ظزام

 5959 افدـتقر مـصقر ؾفؿل

 5963 فطػل افسقدإشتاذ أمحد 

 5964 إشتاذ ظباس مؿقد افعؼاد

 5964 إشتاذ خؾقؾ ثابت

 5966 إمر يقشػ ـامل

 5968 إشتاذ أمحد حسـ افزيات

 5973 افدـتقر ضف حسغ

 5975 افدـتقر أمحد زـل

 5984 إشتاذ حسـ ـامؾ افصريف

 5985 إشتاذ مؿد ظبد افغـل حسـ

 5997 ـرإشتاذ مؿقد مؿد صا

 0220 إشتاذ إبراهقؿ افسزي

 الوفاة 

 0223 افدـتقر ظبد افؼادر افؼط

 0223 افدـتقر أمحد  تار ظؿر

 0226 افدـتقر صقؿل وقػ

 0227 افدـتقر ظز افديـ إشامظقؾ

  ادؿؾؽة ادغربقة

 5956 إشتاذ مؿد احلجقي

 5960 إشتاذ ظبد احلل افؽتاين

 5973 إشتاذ ظالل افػاد

 5989 شتاذ ظبد اهلل ــُّقنإ

 5995 إشتاذ مؿد افػاد

 5994 إشتاذ مؿد ادؽل افـاسي

 0225 إشتاذ ظبد افرمحـ افػاد

 0228 إشتاذ ظبد افقهاب بـ مـصقر

 0228 إشتاذ إخرض افغزال

  اجلؿفورية العربقة القؿـقة

 0228 افؼايض إشامظقؾ بـ ظع إـقع
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 ادراشؾون الراحؾون من البؾدان األخرىاألعضاء  -د

 

 تاريخ الوفاة 

  «شابًؼا»الحتاد السوفققتي

راتشؽقؾسؽل  شتاذـ  ـاضققس»ٕا شأؽ  5955 

شتاذ برتؾ  شايػؽـل ادواردوؾقتش»ٕا  5957 

  إشباكقة

 5944 شمقؽؾ»إشتاذ آشغ بالشققس 

 5995 إشتاذ امقؾقق ؽارشقا ؽقمز

  أداكقة

 5908 شمارتغ»رهان إشتاذ ها

 5932 شإدوارد»إشتاذ شاخاو 

 5935 شيقشػ»إشتاذ هقروؾقتز 

 5936 شؾزيتز»إشتاذ هقمقؾ 

 5940 شأوجغ»إشتاذ مقتػقخ 

 5948 شأركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 5949 شأوؽست»إشتاذ ؾقؼ 

 5956 شـارل»إشتاذ بروـؾامن 

 تاريخ الوفاة 

 5965 شريتشارد»إشتاذ هارهان 

 5975 شهؾؿقت»افدـتقر ريس 

  إيران

 5947 افشقت أبق ظبد اهلل افزكجاين

 5955 إشتاذ ظباس إؿبال

 5985 افدـتقر ظع أصغر حؽؿة

 5995 افدـتقر مؿد جقاد مشؽقر

 0227 افدـتقر هادي معرؾت

  إيطالقة

 5905 شاوجقـقق»إشتاذ ؽريػقـل 

 5906 شفققن»إشتاذ ـايتاين 

 5935 شاؽـازيق»ؽقيدي إشتاذ 

 5938 شـارفق»إشتاذ كّؾقـق 

 5996 شؾركسقسؽق»إشتاذ ؽزيقّع 
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 تاريخ الوفاة 

  باكستان

 5977 إشتاذ مؿد يقشػ افبـقري

شتاذ ظبد افعزيز ادقؿـل افراجؽقيت  5978 ٕا

ـ ادعصقمل شتاذ مؿد صغر حس  5996 ٕا

شتاذ مؿقد أمحد ؽازي افػاروؿل  0252 ٕا

  الزازيل

 5954 افدـتقر شعقد أبق مجرة

 إشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «افشاظر افؼروي»

5984 

  الزتغال

 5940 شداؾقد»إشتاذ فقيس 

  بريطاكقة

 5906 شبراون»إشتاذ إدوارد 

 5933 شأكطقين»إشتاذ بػـ 

 5942 شد.س.»إشتاذ مرؽؾققث 

 5953 شؾريتز»إشتاذ ـريـؽق 

 5965 شػريدأف»إشتاذ ؽؾققم 

 5969 شأ.ج.»إشتاذ اربري 

 5975 شهامؾتقن أ.ر.»إشتاذ جقب 

 تاريخ الوفاة 

  بولوكقة

 5948 شـقؾافسؽل»إشتاذ 

  تركقة

 .... إشتاذ أمحد اتش

 5930 إشتاذ زـل مغامز

  تشؽوشؾوفاكقة

 5944 شأفقا»إشتاذ مقزل 

  الداكؿرك

 5930 شؾراكز»إشتاذ بقهؾ 

 5938 شكقك»إشتاذ اشسوب 

 5974 شجقن»إشتاذ بدرشـ 

  السويد

 5953 ش .ف.»إشتاذ شقسشتغ 

 5986 إشتاذ ديدريـغ شػـ

  شويرسة

 5907 شإدوارد»إشتاذ مقكتة 

 5949 ش.ح.ح»إشتاذ هقس 
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 تاريخ الوفاة 

  فركسة

 5904 شريـف»إشتاذ باشقف 

 5906 إشتاذ مآكجق

 5907 شـؾقامن»إشتاذ هقار 

 5908 شأرثقر»تاذ ؽل إش

 5909 شبؾر»إشتاذ مقشق 

 5940 شفقشقان»إشتاذ بقؾا 

 5953 شجزيؾ»إشتاذ ؾران 

 5956 شوفقؿ»إشتاذ مارشقف 

 5958 شريـف»إشتاذ دوشق 

 5960 شفقيس»إشتاذ ماشقـققن 

 5972 شهـري»إشتاذ ماشقف 

 5973 شرجيقس»افدـتقر بالصر 

  شجقرج»إشتاذ ـقٓن 

 5983 شهـري»إشتاذ ٓوشت 

 5997  إشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

 تاريخ الوفاة 

  فـؾـدة

 .... شيقحـا اهتــ»إشتاذ ـرشقؽق 

  ادجر

 5905 شأؽـاضققس»إشتاذ ؽقفدزهير 

 .... شإدوارد»إشتاذ ماهؾر 

 5979 إشتاذ ظبد افؽريؿ جرماكقس

  الـروج

 .... إشتاذ مقبرج

  الـؿسا

 .... شـارل»تقر اصتقفز افدـ

 5909 شرودفػ»إشتاذ جر 

 5965 شهاكز»افدـتقر مقجقؽ 

  اهلـد

 5907 احلؽقؿ مؿد أمجؾ خان

 5985 إشتاذ آصػ ظع أصغر ؾقيض
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 تاريخ الوفاة 

ـ ظع احلسـل افـدوي أ.   5999 أبق احلس

 0252 افدـتقر  تار افديـ أمحد

 0225 افدـتقر ظبد احلؾقؿ افـدوي

  هولكدة

 5936 ششـق »ٕشتاذ هقرؽروكج ا

 إشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

5943 

 تاريخ الوفاة 

 5947 ش . ؾان»إشتاذ اراكدوكؽ 

 5972 شيقشػ»إشتاذ صخت 

  الوليات ادتحدة األمريؽقة

 5943 شب»افدـتقر مؽدوكافد 

 5948 شاركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 5956 شجقرج»إشتاذ شارضقن 

 5975 شاردبق»افدـتقر وقدج 

 

     

 

 



 

 


