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يسر جمؿعـا ظذ مسار اختطف فف ممشسوقه  أوفئوؽ ادممـوقن بوام 

 فؾغة افعربقة مـ مؽاكة ظؿقؼة اجلذور ذم ؿؾقب أبـائفا وذم وجداهنؿ.

اكت ؾرصًة ضال اكتظارهوا حوغ اكػورط ظؼود افسوؾطـة افعثامكقوة  ؾؾؼدـ 

ؿس آشتؼالل بعد ؿرون مـو اخلضوقع فقاؿوٍع مػوروض حواول وٓحت ص

إؿصاَء افؾغوة افعربقوة ظـو ممشسوات احلؽوؿ  دون أن يسوتطقع اؿتالظفوا مـو 

ؿؾقب أصحاهبا وهل ؾقفا ظامٌد هلقيتفؿ  ومػتواٌح فوتػّفؿ موا ضورأ ظوذ ظوادفؿ 

مـ تغرات َبُؼقا ؽاؾؾغ ظـ مسبباهتا  ظاجزيـ ظـ حتّسس ما يؽقن ؾقفوا مـو 

 رات تعـقفؿ وتعـل مستؼبَؾ أوٓدهؿ.تطق

فؼد اظتؿد ادمشسقن بروز واؿع شوقاد جديود يتوقم هلوؿ إظوادَة 

افؾغة افعربقة باكدؾاع صادق إػ مؽاكٍة تؾقؼ بلصافتفا وظبؼريتفا  وذفوؽ 

حغ ُأظؾـ ؿقام أول دوفة ظربقة حديثة ذم افؼرن افعؼيـ  دوفٍة جعؾوت 

إلبراز افذاتقة افثؼاؾقة افعربقة ذم حقاة مـ أهداؾفا إوػ إظطاَء افصدارة 

افدوفة وادجتؿع. وـان ظذ رأس اهتاممات ادمشسوغ اشوتعادة إجمواد 

افػؽرية افتل محؾتفا افؾغة افعربقة  وتعؿقؼ ارتباضفا بشمون احلقاة  ؿبوؾ 
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افغقص ذم أظامق تراثفا احلامؾ فػؽر ظبؼري جعؾفوا فغوًة ظادقوة ُيسوتؼك 

 ظؾامؤها.مـ كقرها ما أكجزه 

فؼد ظؼد ادجؿعققن افعزَم ظذ إظوادة آظتبوار إػ افؾغوة افؼقمقوة 

وشووقؾًة ؿووادرة ظووذ إيصووال ظـوواس احلداثووة إػ أؾفووام افعامووة واخلاصووة  

تلـقدًا دا أصبم معروؾًا ظـ أمهقة افؾغة إم مسَتـَدًا متقـًا جلؿقع ظؿؾقات 

 افػفؿ واإلؾفام.

حة ادعوا  جعؾوتفؿ يقجفوقن ؾافتػتقا إػ حؼوائَؼ حضواريٍة واضو

اهتاممفؿ إػ ِظْؾَؿغ اظتزومهوا ظواِمَؾغ أشاشوقغ ذم بـواء جمتؿوع جديود  

ومها افطب وافزراظة  وهذا ما جعؾفؿ يؾتػتقن إػ شّد حاجٍة مؾّحة هل 

 تقؾر ادصطؾحات افعربقة افالزمة فؽؾ مـفام ذم تؾؽ افزهة افزمـقة.

فتخصصوات افطبقوة بافؾغوة ؾنن تلشقس معفد ضبل ُيدّرس مجقع ا

افعربقة أمٌر حُيوّث ظوذ توقؾر مصوطؾحات افعؾوقم إشاشوقة افتول يبـوك 

ريم ووطوووائػ إظضووواء واجلوووراثقؿ وظؾقفوووا تعؾوووقؿ افطوووب  ـافتشووو

 وافطػقؾقات وافػقزياء وافؽقؿقاء.

وأمووا افعؾووؿ افثووا  افووذي أخووذ مقؿووع افصوودارة بووغ مـشووقرات 

افذي ـاكت حتتاجف شقرية  وهول ادجؿع بعد تلشقسف ؾفق ظؾؿ افزراظة 

افتل اصُتفرت مـتجاهتا افزراظقة افصادرة ظـ ؽقضتفا افدمشؼقة  أو ظـ 
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شفقل حقران  أو بسواتغ افعواأ أو أريواا وادي بوردى  وهوق ظؾوؿ 

هيوودا إػ آكتؼووال بووافبالد مووـ رارشووات زراظقووة تراثقووة إػ رارشووات 

إبوقاب واشوعًة أموام متجددة  تستػقد مـ افعؾوقم احلديثوة افتول تػوتم 

 محاية ادـتجات وآرتؼاء بادحاصقؾ إػ مستقيات متؿقزة.

وؿد ـان فألمر مصطػك افشوفا  رئوقس ادجؿوع ؾضوؾ ـبور ذم 

تصـقػ معجؿف افزراظل افذي بؼل حتك يقمـا هوذا كؿقذجوًا حُيتوذى ذم 

 دؿتف ادعجؿقة وظبؼريتف افتصـقػقة  حمؿقًٓ ظذ ضاؿات ظؿقؼة اجلذور ذم

فغتـا افعربقة  وؿد مُجِع ؾقف افؽثر مـ ادسؿقات افقاردة ذم ـتب افزراظوة 

افساثقة4 وإمر افشفا  مـ خرجيل أرؿوك مدرشوة زراظقوة أوربقوة هول 

 مدرشة ؽريـققن ذم ؾركسا.

وأما افـشاط ادجؿعل ذم ادجآت افؾغقية ؾؼود ـوان واضوحًا ذم 

سووة ظووام  ؾت مسووامهاُت إظضوواء افتوول َصووؽّ  2312جمؾووة ادجؿووع ادمشع

ر ـتووٍب تراثقووة أَا ووقا ور ؾقفووا. هوذا إضوواؾًة إػ كشوووافـسوبَة افؽووزى رووا كشوو

حتؼقؼفا  ـجامع افتقاريخ فؾتـقخل  ورشافة ادالئؽة فؾؿعّري  وديوقان 

ر بافتجوارة فؾجواحظ. ـوؾ  وافقفقد بـ يزيد  وأخبار إصوؿعل  وافتبّصو

تامم هبا ٕهنوا دراشوات هاموة ذم ذفؽ إػ جاكب ممفػات رأوا إحقاء آه

افتؿققووز بووغ افعووامل وافػصووقم  ـبحوور افعووّقام ٓبووـ احلـووبع  وتؽؿؾووة 
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اإلصالح فؾجقافقؼل  إذ ـان مـ افرضوري ذم تؾؽ ادرحؾة افقؿقُا ذم 

قعة ـل ٓ تصبم ُمعتَؿَدًة ظذ حساب افؾغوة افػصوقحة   وجف اكتشار افعامِّ

 صاب افؾغة افعربقة ذم بالدكا.بعد ذفؽ افعفد افطقيؾ مـ هتؿقٍش أ

ويبؼك تواريخ دمشوؼ ٓبوـ ظسواـر صوفابًا متلفؼوًا موا زال جمؿعـوا 

يتابع حتؼقؼف وكَؼ جمؾداتف  وما زال أمامـا ظدد ؽر ؿؾقؾ موـ ادجؾودات 

جيووري حتؼقؼفووا وكؼووها تباظووًا بعوود أن جوورى حتؼقؼفووا مووـ ِؿَبووؾ أؾضووؾ 

فـػوقس موـ ؿقؿوة تراثقوة. وؿود ادحؼؼغ  كظرًا دا هلذا ادمفوػ افتوار ل ا

أكجز جمؿعـا كؼ شتغ جمؾدًا مـف و  يبؼ شقى ظؼ جمؾدات كلموؾ إاوام 

 .1022افعؿؾ ؾقفا ظام 

إن هذه افـظرة إػ احلؼائؼ ادجؿعقة ذم افسوـقات إوػ موـ إكشواء 

ادجؿع ُتعقــا ظذ تػّفؿ ادصاظب ادُحقؼة بـا ذم إفػقة افثافثة. ؾـحـ افققم 

قاجفووة صوواِدمة مووع ظؾووقٍم حديثووة افـشوولة  ؿوود دخؾووت ذم مسووارات ذم م

تػصووقؾقة متسووارظة ذم تطقرهووا  َتـشووؼ  ظـفووا ظؾووقٌم ؾرظقووة تتطووقر إػ 

ختصصوات أدّق ؾولدّق  مـتِجوًة بحوورًا زاخورًا بادصوطؾحات اخلاصوة بؽووؾ 

 ؾوورع  َكجفوود ذم إجيوواد ادؼووابالت افعربقووة هلووا ؿبووؾ أن ُتوودَخؾ بعجؿتفووا 

ػروضًة ظذ إَؾفام ذم شقاق مُجٍؾ ظربقوة كؼقّوة تَوُزز ؾقفوا ذم افتداول  م

 كاصزًة ُمستفَجـة.
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َػوت جلـوة هتوتؿ  وكظرًا ٓهتاممـا بافشومون افؾغقيوة افبحتوة ؾؼود ُأفِّ

بصـاظة معجؿ يؼح معوا  أبـقوة أفػواظ افؾغوة افعربقوة أؾعوآً وأشوامء  

موـ أبـقووة  وهوق ظؿوؾ يطؿوم إػ احتوقاء معظووؿ موا ذم ادعواجؿ افساثقوة 

مصـػًة ذم جمؿقظات وجمآت: هقئة اإلكسان  افطبقعة واحلقاة  ادشاظر  

واًل دشو روع ادعجوؿ افتوار ل واخلقال  وهق معجؿ ؿد يؽوقن رديػوًا مؽؿِّ

افذي اختص مـف جمؿُعـا بدراشة كصقٍص مـتؼاة مـ افعفد إمقي  ظذ 

فوذي شوقتقّػ حغ تؼقم ادجامع إخرى بوام خصوفا بوف احتواد ادجوامع ا

 إصدار ذفؽ ادعجؿ افتار ل فؾغة افعربقة.

وهـاك مضامر مؾّم اهتؿت بوف جلـوٌة ٕفػواظ احلضوارة تؼوقم حافقوًا 

ظة ظذ جمآت خمتؾػوة:  بنصدار معجؿفا إول  وهق يتضؿـ أفػاطًا مقزع

افسقاحة  افـؼؾ  افَسَؽـ وكحقها  وهول تؼوسح مؼوابالت ظربقوة مطؾقبوة 

 دها آشتعامل ذم وشائؾ اإلظالم مع بؼائفا أظجؿقة. ٕفػاظ أظجؿقة مجع 

وبعد أن تؿ ترمقؿ ادؽتبة افظاهرية  وات ؾفرشوة حمتقياهتوا ظوذ 

تصـقػ ظادل يسؿم باإلؾادة مـ ــقزها  ادمفـوا إػ إدراج ؾفارشوفا ذم 

 بركامج حاشق  يؿؽـ ربطف إػ برامج ادؽتبات افعادقة.

مووا فديووف مووـ خمطقضووات تراثقووة وؿوود افتػووت جمؿعـووا ـووذفؽ إػ 

ؾطؾب مـ ادتخصصغ ذم افعـاية بادخطقضات أن يدّربقا افعوامؾغ ذم 
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ادجؿووع ظووذ صووقاكة ادخطقضووات وتصووقيرها واإلذاا ظووذ أؾضووؾ 

 افطرق حلػظفا.

 وأخرًا ٓبد مـ اإلؿرار بصعقبات جديدة حتقط بلظامل جمؿعـا.

ام تـتجووف احلداثووة مووـ ّرظًا ـبوورًا ؾووقوؾؿووـ ادعووروا أكـووا كقاجووف تسوو

وا  مصطؾحات ذم ؾروع متشعبة مـ افعؾقم ادعاسة  وما زال جمؿعـا ُمِِصًّ

ظذ افقؾاء بؿتطؾباٍت هل ذم صؿقؿ مفؿتف احلضارية  وهل إدخال افعؾقم 

احلديثة إػ افؾغة افعربقة. وهذا ما جعؾ افؾجان ادختصة ذم ادجؿع تسارع 

سقة ذم اجلامعات افسقرية  فتقحقد اخلطا ذم مراجعة مسارد افؽتب افتدري

ما ؾقفا مـ مصطؾحات ختتؾػ بغ جامعوة وأخورى  ثوؿ حتديود موا ؽواب 

ظـفا مـ مصطؾحات جديدة دخؾت ذم آشتعامل افعؾؿل  إلضواؾتفا إػ 

 تؾؽ ادسارد.

ومووـ جفووة أخوورى كحووـ كقاجووف َتعـ تووًا فوودى أؾووراد ٓ يعارضووقن 

ؾحات ـام وردت ذم فغتفوا تعريب افعؾقم بؾ يِّصون ظذ إدخال ادصط

إجـبقة  مؽتػغ برشؿفا بحروا ظربقة تتوقم ؿراءهتوا بلصوقات ؿريبوة 

مووـ أصووقاهتا إصووؾقة  وفؽـفووا تبؼووك ظووذ ظجؿتفووا وٓ يثوور افـطووؼ 

 بلصقاهتا أي ركغ يرتبط بافـظام افؾغقي افعر .
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وفقس هـا ادجال فذـر أوفئؽ افذيـ يستخػقن بؾغتفؿ ويزّيـوقن 

ػاظ أجـبقوة ؾّجوة  مـؽوريـ أهؾقوًة أثبتتفوا فغوُتفؿ مـوذ ؿورون خطاهبؿ بلف

بعقدة  حغ أدَخؾت ذم حقِّزها افؾغقي تػصقَؾ افعؾقم افتل ـاكت ؿائؿوًة 

ذم احلضارات افسابؼة  فقؼدمفا افعورب مسوَتـَدًا شوائغًا فؾتطوقر افعؾؿول 

 افذي اكبزغ بعد افؼرن احلادي ظؼ ادقالدي ذم أوربا.

ذفوؽ آكودؾاع افقجودا  اجلوارا  افوذي  ؾليـ كحـ افققم موـ

ؽؿر افبالد وأدخؾ إؾراد ذم كشقة حؼقؼقة تربطفؿ بؽؾ موا فوف ظالؿوة 

بؾغتفؿ  يقم خرجت شقرية مـ احلؽؿ افعثام  وُأظؾـ اشتؼالهلا دوفًة 

ظربقَة افؽقان ظربقَة افؾسوان  ؾظفورت إكاصوقد افقضـقوة افتول تؼودس 

تػاخر بلمتوف افعربقوة  ظوامُد ـقاهنوا فغوٌة آكتامء إػ وضـ اشتعاد حرية اف

ظربقة حامؾٌة ٕجماد ؾؽرية  هتتز ادشاظر فسامع صعرها  وختػؼ إؾئودة 

متجاوبة مع ـؾ كداء إلظوالء صولهنا بوغ إموؿ. فؼود اشوتعاد افشوعب 

َز مِهَة أصحاب افؽتاتقب افذيـ حػظقهوا  ـْ فغتف ؾلْؿبَؾ ظذ تعؾؿفا. وأ

جوقالً بعود جقوؾ  ـوام أدخؾوقا ذم كػقشوفؿ  وأحسـقا تؾؼقـفوا فألضػوال

احسامًا حؼقؼقوًا هلوا موا داموت معتؿودًا دسوتؼبؾفؿ ذم أي كشواط ظؾؿول 

 أرادوا اختاذه وشقؾة فبـاء صخصقتفؿ.
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أمؾـا أن يعقد جمتؿعـا إػ وظقف احلضواري بعود اكؼشواع موا أحواط 

فؿ  ببالدكا مـ ُؽّؿة شابغة بودأت تـخور ذم ظالؿوة إؾوراد بحؼقؼوة اكوتامئ

وأن يرجع إؾراد إػ ثؼاؾتفؿ إثقؾوة فقعوقدوا إػ آكغوامس ذم ذاتقوتفؿ 

 افثؼاؾقة افتل اثؾ تطّؾعاٍت ٓ يؿؽـ افتعبر ظـفا بصدق إٓ بافؾغة إم.

 

11/2/1022      

سنيالمحا مروانركتولد ا 
 

رئقس ادجؿع       
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 لمجمعل ا عماي عن ألسنوري ارلتق ا
 م1102يف دورة عام 

 ه: أمني ادجؿعأعد 

 ي احلسـيالدكتور مؽ   

 أ.بسؿة رحقم :بؿساعدة

 

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

 مـ أظامل.

 : أعنال جملس اجملنعأواًل

جؾسة  بحث ؾقفا  يـظؼو شتًّا  1023ظؼد جمؾس ادجؿع  ذم ظام 

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

o  1021إؿرار ما جاء ذم افتؼرير افسـقي ظـ أظامل ادجؿع ذم ظام  

افذي أظّده افدـتقر مؽل احلسـل أمغ ادجؿع  بافتعاون مع 

 أكسة بسؿة رحقؿ.

o  اكتخاب إشتاذ مروان افبقاب  بنمجاع أظضاء ادجؾس  ظضًقا

 فؾؿؽتب خؾًػا فؾراحؾ افدـتقر ظزيز صؽري.
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o ظادة اكتخاب افدـتقر مقؾؼ دظبقل فعضقية ادؽتب بلؽؾبقة إ

 أظضاء ادجؾس.

o  ادقاؾؼووة ظووذ إيػوواد إشووتاذ افوودـتقر مووروان ادحاشووـل  رئووقس

ادجؿع  وإشتاذ افدـتقر حمؿقد افسقد  كائب رئقس ادجؿوع  إػ 

 افؼوواهرة فؾؿشووارـة ذم اجووتامع احتوواد ادجووامع افووذي ُظِؼوود بتوواريخ 

3- 22/2/1023.  

o   ادقاؾؼة ظذ إيػاد افدـتقر ردوح خسارة فقؽقن رثاًل فؾؿجؿع ذم

( ادخّصصة دـاؿشة دور ادجامع 20/2/1023-1كدوة د  )مـ 

 واجلؿعقات ذم محاية افؾغة افعربقة.

o   1021مـاؿشة وتؼققؿ مدى كجاح افـدوة افتل أؿامفا ادجؿع ذم ظام 

 .ش اجلامعات افسقريةواؿع افتعؾقؿ بافؾغة افعربقة ذم»حتت ظـقان 

o   تؽؾقػ ـؾٍّ مـ افدـتقر واثؼ صفقد وافدـتقر حمؿد حمػِّؾ افؽتابة ظـ

تقِّب ظـ شرهتا افعؾؿقة. ـُ  افراحؾة افدـتقرة فقذ افصباغ  فـؼ 

o  تؽؾقػ افدـتقر حمؿد حمػؾ ـتابة بحث ظـ تاريخ إبجديات

 افؼديؿة  فـؼه ذم ادجؾة.

o ثالث جؾسات وإؿرارها بعد مـاؿشة آفقة افعؿؾ ذم ادجؾة ذم 

 افتعديؾ ذم ضقء مالحظات افسادة أظضاء ادجؾس ومؼسحاهتؿ.
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o  مـاؿشة أفػاظ افـؼؾ افزي وافبحري واجلقي  افتل أظدهتا جلـة

 أفػاظ احلضارة  وتعديؾفا وإؿرارها.

o .ادقاؾؼة ظذ اكضامم افدـتقرة فباكة مشقح إػ جلـة ادعاجؿ 

o قر ها  رزق إػ جلـة أفػاظ احلضارة.ادقاؾؼة ظذ اكضامم افدـت 

o  تؽؾقػ افسقد رئقس ادجؿع إظداد مذـرة حقل رشافة ادجؿع ودوره ذم

 احلػاظ ظذ افؾغة افعربقة وتطقيرها  ومـاؿشة تؾؽ ادذـرة وإؿرارها.

o   تؽؾقووػ افوودـتقر روودوح خسووارة إظووداد بحووث ظووـ افتعريووب

 ومـاؿشة افبحث ادذـقر.

o افتل أظدها 1023قية فؾؿجؿع  ظـ ظام آضالع ظذ اخلطة افسـ  

 افدـتقر حمؿقد افسقد  كائب رئقس ادجؿع  ومـاؿشتفا وإؿرارها.

o   إظداد ردٍّ ظذ ؿرارات احتاد ادجامع افؾغقية افعؾؿقة افعربقة

 وإرشافف إػ آحتاد ذم افؼاهرة بعد أن اظتؿده ادجؾس.

o :ادقاؾؼة ظذ إفؼاء ادحارضات افثؼاؾقة افتافقة 

 فؾدـتقر مقؾؼ دظبقل. شتطقر إظداد ظز افتاريخ»  -2

 فؾدـتقر مازن ادبارك. شادفارة افؾغقية ذم افتقاصؾ» -1

 فألشتاذ مروان افبقاب. شحقاتف مـ صعره - أبق افعالء» -3

 فؾدـتقر حمؿد حمػؾ. شإبجدية إوػ وتطقرها ظز افعصقر» -2
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 فؾدـتقر أكقر اخلطقب. شافسمجة ودورها ذم افتـؿقة» -2

 فألشتاذ مروان افبقاب. شافسمجة أفقة» -6

وتؽؾقػ جلـة افـشاط افثؼاذم افتـسقؼ مع ادحارضيـ  ومتابعة 

 اإلجراءات افالزمة إلفؼاء ادحارضات افسابؼة.

o ؿرارات ادجؿع ذم »ؼة ظذ إؿامة كدوتغ حتت ظـقان: ادقاؾ

  شافؾغة افعربقة ذم افؽتب اجلامعقةافرؿل ب»وش إفػاظ وإشافقب

 وافتػقيض إػ جلـة افـشاط افثؼاذم متابعة اإلجراءات افالزمة.

o  ادقاؾؼة ظذ كؼ ادحارضات افتل يؾؼقفا افسادة إظضاء ذم

 ادجؾة  بعد أن ختضع دعاير افـؼ ادتعبعة.

o  مـاؿشة ادـفجقة افتل تعتؿدها جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا ذم

 دراشة إفػاظ وإشافقب  وإؿرارها.

o ـاؿشة إفػاظ وإشافقب افتل أظدهتا جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا  م

 وتعديؾفا وإؿرارها.

o  إؿامة حػالت تلبغ فألظضاء افراحؾغ: إحسان افـص وظزيز صؽري

 وفقذ افصباغ وشؾقامن افعقسك.

o اريخ وع بتوووافقب ذم ادجؿووواظ وإشووودوة حووقل إفػوووامة كوووإؿوو 

 .1023ـاكقن إول /2 و 2
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o ع ظذ شر افتصـقػ بإشؾقب احلديث ذم مؽتبة ادجؿع.آضال 

o  ادقاؾؼة ظذ افؼرار افذي اختذتف جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا حقل

 مسلفة افـحت.

o .دظقة بعض اإلظالمقغ  واحلديث أمامفؿ ظـ إكجازات ادجؿع 

o  آشتامع إػ تؼرير إشتاذ مروان افبقاب ظـ أظامل افـدوة افتل

ع حقل إفػاظ وإشافقب  وافتقجقف إػ اإلؾادة مـف أؿامفا ادجؿ

 ذم تطقير افـدوات افتل يعؼدها ادجؿع ذم ادستؼبؾ.

o  افـظر ذم ـتاب جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا  ادتضؿـ رأي افؾجـة

ظـ بعض آشتعامٓت  ةذم اشتػسار اددير افعام فإلذاظة وافتؾػز

 اره. افؾغقية  ومـاؿشة افؽتاب وتعديؾف وإؿر

o   إظادة تؽقيـ افؾجان افعؾؿقة ذم ادجؿع وؾؼ اختصاصات إظضاء

 ورؽباهتؿ وحاجة ادجؿع.

o   إؿرار معاير ظؾؿقة دؿقؼة فطباظة افؽتب ذم ادجؿع بعد مـاؿشتفا

 ذم ضقء ادعاير ادتبعة وأؽراض ادجؿع.

o   1022إؿرار ادقازكتغ اجلارية وآشتثامرية فؾؿجؿع فعام. 
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 ثانًيا: أعنال مكتب اجملنع

 اثـتل ظؼ جؾسة  أكجز ؾقفا ما يليت: 1023ظؼد مؽتب ادجؿع ذم ظام 

o  دمديد ظؼد اخلزة مع اخلبر افؼاكق  افدـتقر حمؿد خر افعؽام

 مدة شـة.

o  ادقاؾؼة ظذ تؼديؿ ادفـدس فمي احلؾبل ظرضف افػـل وادايل إػ

ؾقف مع بؼقة افعروض افتل  ادجؿع فتجديد كظام افتؽققػ وافتزيد

شتتؼدم هبا ذـات أخرى  ظذ أن تؽقن آتصآت مع هذه 

افؼـات مقثعؼة  وأن ُيطؾب مـفا أجقبة مقثعؼة أيضًا ؾقام يتعؾؼ 

 بإشعار وافؼوط إخرى.

o  افسقد رئقس ادجؿع خطقًّا  إظالمافطؾب مـ رؤشاء افؾجان افعؾؿقة

مـ جؾسة أشبقظقًا فقُعؾؿ افدائرة  ظـد اضطرار جلاهنؿ إػ ظؼد أـثر

 افؼاكقكقة بؿقاؾؼتف ظذ ذفؽ ويصار إػ سا افتعقيضات ادستحؼة.

o   ادقاؾؼة ظذ حضقر افسقد رئقس ادجؿع آجتامع افسـقي افثا

وافثالثغ دجؾس أمـاء معفد تاريخ افعؾقم افعربقة واإلشالمقة 

ؽ بـاًء ظذ ذم ؾراكؽػقرت  وذف 1/1/1023ادؼرر اكعؼاده ذم 

 افدظقة ادقجفة إفقف مـ مدير ادعفد افدـتقر ؾماد شزـغ.
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o  تاريخ مديـة دمشؼ"ظدم ادقاؾؼة ظذ ؾفرشة جمؾدات ـتاب" 

ؾفرشة ـامؾة وؾفرشة ـؾ جمؾد ظذ حدة  وذفؽ إػ حغ آكتفاء 

مـ حتؼقؼ افؽتاب ـاماًل  ؾقصار ظـدها إػ دمج ؾفارشف ـؾفا 

 جؾدات  أوظذ ؿرص حاشق .وإخراجفا ذم ظدد مـ اد

o تلفقػ جلـة مقؿع ادجؿع مـ افسادة: إظادة 

 رئقًسا   افدـتقر مقؾؼ دظبقل  -

 ظضًقا   إشتاذ مروان افبقاب  -

 خبًرا  افدـتقر كقر افديـ صقخ ظبقد  -

o  مغ مـ ادفـدس افدـتقر ادقاؾؼة ظذ افعرضغ افػـل وادايل ادؼدع

 ادجؿع باظتبارمها أؾضؾ افعروض.شامل اخلقؿل فتصؿقؿ مقؿع 

o  بحث ادؽتب ذم مقضقع ضباظة ـتب ادجؿع وؿرر أن تطبعفا إحدى

دور افـؼ بـػؼتفا وتبقعفا  وذفؽ بعد اشتشارة احتاد افـاذيـ 

ظذ أن ُيؾزم افـاذ بتؼديؿ  افسقريغ ذم اختقار بعض هذه افدور 

ن ظدد افـسخ %( مـ افؽتب ادطبقظة إػ ادجؿع  وأن يؽق10كسبة )

ادطبقظة بغ أفػ وأفػل كسخة ذم ضبعة أوػ ؿابؾة فؾتؽرار بؼرار مـ 

مؽتب ادجؿع  وُيتعػؼ بؿقجب افعؼد ادَزم مع افـاذ ظذ افؼوط 

 افػـقة إخرى  وتؽقن حؼقق ادؾؽقة افػؽرية فؾؿجؿع حِصًا.
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 ثالًثا: أعنال جلان اجملنع

 جلـة الؾغة العربقة وعؾومفا -0

ذه افؾجـة افسادة: افدـتقر حمؿقد افسقد  )رئقسًا(  وافدـتقر تضؿ ه

مازن ادبارك وافدـتقر ردوح خسارة وافدـتقر ظقسك افعاـقب وافدـتقر 

 ظبد اإلفف كبفان وافدـتقر أمحد ؿدور.

أربووع ظؼووة  1023ظؼودت جلـووة افؾغووة افعربقووة وظؾقمفووا ذم ظووام 

 جؾسة  أكجزت ؾقفا ما يليت:

o ؿرارًا بشلن جمؿقظة مـ إفػاظ وإشافقب  دراشة شبعة وظؼيـ

ؾ مـ افدـتقر مازن ادبارك  وافدـتقر ردوح خسارة.  افشائعة أظدهاـ 

o  م افقدًا 1023-1021جمؿقظة مـ ؿراراهتا بغ ظامل مراجعة

  ثؿ دراشة مالحظات ـؾ مـ إلحافتفا ظذ جمؾس ادجؿع

إخذ بام افدـتقر مؽل احلسـل وإشتاذ مروان افبقاب ظؾقفا و

اتػؼ ظؾقف مـفا  وافتقصقة بتـػقذ ادالحظات ضباظقًا افقدًا 

 إلحافتفا ظذ ممار ادجؿع.

o   دراشة ؿائؿٍة ببعض ادصطؾحات افشائعة ذم وشائؾ اإلظالم

ـة ذم افؽتاب ادرشؾ مـ اهلقئة  وبعض إخطاء افشائعة  ادتضؿع

 إػ جمؾس ادجؿع.  ورؾع مؼسحاهتا بشلهنا ةافعامة فإلذاظة وافتؾػز
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o رورة افؼصووقى  واختوواذ ؿوورار: أٓ ُيؾجوول إػ افـحووت إٓ ظـوود افضوو

وُيشسط ؾقف ُحسـ افدٓفة ظذ ادراد مـوف  وإحافوة هوذا افؼورار ظوذ 

 جمؾس ادجؿع.

 جلـة ادعجامت-1

افدـتقر مازن ادبوارك رئقًسوا  وافودـتقر رودوح  تضؿ هذه افؾجـة

وافودـتقر  افدـتقرة فباكة مشقح ووافدـتقر ظقسك افعاـقب  خسارة  

افدـتقر مروان افسقد وؿد يدظك  ظبد اإلفف كبفان  وافدـتقر أمحد ؿدور 

 فؾؿشارـة ذم بعض ادـاؿشات.ادحاشـل )رئقس ادجؿع( 

م شووتًّا 1023ذم هووذه افوودورة ادجؿعقووة  ادعجووامتظؼوودت جلـووة 

 وثالثغ جؾسًة جرى ؾقفا ما يع:

o عا  أبـقة افؾغة افعربقة(  واتػؼت ؿررت افؾجـة إظداد )معجؿ م

 ظذ مـفج ظرض إبـقة وؾؼ ما يع: 

تؼسقؿ ادعجؿ إػ ؿسؿغ: أبـقة إؾعال  وأبـقة إشامء  وفؽٍؾ   (2

 مـفام مـفجف اخلاص.

يضؿ ـؾ ؿسٍؿ إبـقة ادجردة )افثالثقة وافرباظقة(  ثؿ ادزيدة   (1

 .وؾؼ ظدد إحرا ادزيدة مرتبةً 
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 ت ادختؾػة فؾبـاء ترتقًبا هجائقًّا. ترتقب افدٓٓ  (3

 إؾراد دٓٓت إبـقة افِصؾقة أو احلآت افِصؾقة بؼسٍؿ خاص.  (2

 إيراد افستقب اهلجائل فألبـقة ذم افػفرس.  (2

 اإلصارة ذم مؼدمة ادعجؿ إػ ما يع:  (6

  افدٓٓت ؿد تتعدد فؾؽؾؿة افقاحدة  وافسقاق هوق افوذي

 حيدد دٓفة افبـاء.

 ٕؾعال ادتعؾؼة بؽؾ بـاء.ذـر ظدد ا 

  ذـر إبقاب افستة فألؾعال افثالثقة ادجردة  وهل )ؾَعوؾ

يػُعؾ  ؾَعؾ يػِعؾ  ؾَعؾ يػَعوؾ  ؾِعوؾ يػَعوؾ  ؾُعوؾ يػُعوؾ  

 رت ظذ ذـر أبرز افدٓٓتوؾِعؾ يػِعؾ(  وأن افؾجـة اؿتص

 هلذه إبـقة فصعقبة حِصها.

بإمثؾوة  تبايـ أبـقوة ادطاوظوة حسوب افػعوؾ  وتقضوقم ذفوؽ (1

 ادـاشبة.

 إظداد ؾفرس أمثؾة إبـقة فؾؿعجؿ. (2

o  ؿدم إشتاذ مروان افبّقاب كؿقذًجا دـفج أبـقة إؾعال  وبعد

 ادذاـرة ؿررت افؾجـة ما يع:
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آؿتصار ظذ أبرز ادعا  فؾبـاء  وظذ ظدٍد حمدوٍد مـ إمثؾة  (2

 ٓ يتجاوز شبعة أمثؾة فؾؿعـك افقاحد.

 فشائعة وادستعؿؾة.اكتؼاء إمثؾة ا (1

 ترتقب ادعا  حسب ـثرة إمثؾة افقاردة ؾقفا وؿّؾتفا. (3

o .أهنك افسادة إظضاء دراشة معا  أبـقة إؾعال 

o  ذع أظضاء افؾجـة ذم دراشة ؿسؿ معا  أبـقة إشامء ؾؼّدم

افدـتقر ردوح خسارة أوراًؿا ضؿت مؼسًحا فتصـقػ معا  أبـقة 

 راء ذم مـفج افعؿؾ اتػؼقا ظذ ما يع: إشامء  وبعد تبادل أ

ظدم افتؼقد بادـفج افذي اتبعقه ذم دراشة معوا  أبـقوة إؾعوال  (2

وخاصًة بشلن ظدد إمثؾة ؾورأوا أن توقرد مجقعفوا ٕن ادعجوؿ 

 جيب أن يسعك فإلحاضة. 

 أن ُترتعب افدٓٓت ادختؾػة فؾبـاء ترتقًبا هجائقًّا. (1

رؾقة بؼسوٍؿ ورؾقة أو احلوآت افصووفصأن ُتػرد دٓٓت إبـقة ا (3

 خاص.

ثؿ واؾؼ افسادة إظضاء ظذ افبدء بافعؿؾ وؾوؼ ادؼوسح بعود 

 تعديؾ بعض بـقده  ؾاشتعرضقا معا  بـاء آشؿغ )ؾِْعؾ  َؾْعؾ(. 
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 جلـة ألػاظ احلضارة -2

تضووؿ هووذه افؾجـووة افسووادة: افوودـتقر مووروان ادحاشووـل )رئقسووًا(  

ي وافدـتقر ردوح خسارة وافدـتقر حمؿد حمػؾ وإشتاذ صحادة اخلقر

 وافدـتقرة فباكة مشقح.

جرى ؾقفا   جؾسةً  ثالًثا وأربعغ 1023ظؼدت هذه افؾجـة ذم ظام 

 ما يع:

o ــار ل وافتعريووػ دصووطؾحات ووضووع ادؼابووؾ افعوور  وافػركسوو اآلث

 وؿد ُأدخؾت هذه ادصطؾحات  ( مصطؾحاً 63وظددها ) وادتاحف

 قب.إػ احلاش مجقعفا

o وأفػواظ  اإلعالمقـة أهنت افؾجـة دراشة جمؿقظة مـ ادصطؾحات

احلضارة  واؿسحت هلا افتعريػات وادؼابالت افعربقة وإجـبقة 

ادـاشبة  وؿد أظّد أمغ افؾجـة افؼائؿة افـّفائقّة هلذه ادصطؾحات  

افقودًا فرؾعفوا  وضبعفا مراَجَعًة  ُمـَّؼحًة مـ ؿبؾ أظضاء افؾجـوة 

( اثـووغ 11س ادجؿووع   حقووث بؾووغ ظوودد ادصووطؾحات )إػ جمؾوو

 وشبعغ مصطؾحًا.

o  اؿسحت افؾجـة أن تدرس جمؿقظة مـ مصطؾحات وأفػاظ

  وأن يـظر ذم إثباهتا متداخؾًة أو متػّرؿة السقاحة والسػر والػـادق
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إجـبل مـطَؾؼًا  ئلإفػباافستقب حسب ادقضقع  وأن ُيعتؿد 

رة فباكة مشّقح بنظداد ؿائؿة مـ فستقبفا. وؿد ؿامت افدـتق

ادصطؾحات مـ ـتاب )معجؿ مصطؾحات افػـادق وافّسقاحة 

واإلضعام(  ـام ؿام افدـتقر ردوح خسارة بنظداد ؿائؿة مـ 

مصطؾحات جمؿع افؼاهرة ومعجؿ )ـؾامت(  وبعض افؽؾامت 

 واختارت افؾجـةادتداوفة ذم جمال افسقاحة واحلقاة افعامة  

 شتؽقن مدار افبحث وافدراشة. ادصطؾحات افتل

o  كظرت افؾجـة ذم ـتابغ ؿدمفام افدـتقر أكقر اخلطقب يؼسح ذم

  وؿد (endemic)إول مؼابالت ظربقة دصطؾم )إكِدمقؽ( 

اؿسحت افؾجـة اختقار ادؼابؾ افعر  ) ادتقضِّـ(. وذم افثا  يؼسح 

سحت افؾجـة ادؼابؾ افعر  )رساضّقة( دصطؾم )اشساتقجقّة( واؿ

 رؾض هذا ادؼابؾ ٕكف ٓيشتؿؾ ظذ معا  )اشساتقجّقة( ـؾِّفا. 

o - ؿررت افؾجـة دراشة ظدد مـ ادصطؾحات افشائعة ذم جمال اإلظوالم 

 افسووقاد  واؿووساح افتعريػووات وادؼووابالت افعربقووة ادـاشووبة وهوول:

  بروفقتاريووووا  برجقازّيووووة  تاريووووةديافؽتقووووؽ  ديـامقؽّقووووة  تقتافق)

وفقغارصوووّقة  ـوووقٓك  ثققؿراضّقوووة  ِموووديقـراد  ِمركوووقـراد  أ

 مقرؾقفقجقا  أرشتؼراضّقة  دـتاتقرّية  بؾقتقـراد  أوتقؿراضّقة(.
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 جلـة ادخطوضات وإحقاء الساث -3

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مازن ادبارك )رئقسًا(  وافدـتقر 

د اإلفف كبفان  واثؼ صفقد وإشتاذ صحادة اخلقري وافدـتقر ظب

 واخلبريـ: إشتاذ ملمقن افصاؽرجل وإشتاذ إبراهقؿ افزيبؼ.

ظؼة  ثالث 1023ظؼدت جلـة ادخطقضات وإحقاء افساث ظام 

 جؾسة  واختذت مجؾة مـ اإلجراءات وافؼرارات   أمهفا:

o  ة ذم شرة ابـ هشام ادقاؾؼة ظذ ضباظة ـتاب )افؽؾامت ادػَّسع

فا( مجع وحتؼقؼ إشتاذة كاهدة تؼل افديـ  وتعؼقب افّسفقع ظؾق

 حتؽقؿ افدـتقر ردوح خسارة.

o / مـ تاريخ مديـة دمشؼ  تلفقػ 11ادقاؾؼة ظذ كؼ ادجؾدة /

ابـ ظساـر  حتؼقؼ إشتاذ ظدكان ظؿر اخلطقب  حتؽقؿ إشتاذ 

 ملمقن افصاؽرجل.

o عل ادقاؾؼة ظذ ضباظة ـتاب )رشافة افطرق(  تلفقػ إشتاذ ادجؿ

حمؿد شؾقؿ اجلـدي  حتؼقؼ إشتاذة مقسؿ افصقاا  حتؽقؿ 

 إشتاذ افدـتقر مازن ادبارك.
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o / مـ  13تؽؾقػ إشتاذ ظدكان ظؿر اخلطقب آظتـاء بادجؾدة /

ـتاب تاريخ دمشؼ ٓبـ ظساـر  حتؼقؼ إشتاذ ياشغ اخلطقب  

/ باشؿ 13ٓشتدراك ما ؾات ادحؼؼ  ظذ أن تصدر ادجؾدة /

 حؼؼغ معًا.اد

o / مـ ـتاب تاريخ دمشؼ ٓبـ 12ادقاؾؼة ظذ ضباظة ادجؾدة /

ظساـر  حتؼقؼ إشتاذ ملمقن افصاؽرجل  حتؽقؿ إشتاذ 

 إبراهقؿ افزيبؼ.

o / مـ ـتاب تاريخ دمشؼ ٓبـ 11ادقاؾؼة ظذ ضباظة ادجؾدة /

ظساـر  حتؼقؼ افدـتقر رياض مراد  حتؽقؿ إشتاذ ملمقن 

 افصاؽرجل.

o امد افػفارس افتل أكجزهتا إشتاذة شؽقـة افشفا  فؽتاب اـب ظساـر  اظت

ـ أن دمري وافتل ظذ مـفجفا تاب تاريخ دمشؼ. يؿؽ  ؾفرشة بؼقة جمؾداتـ 

 جلـة مصطؾحات العؾوم الرياضقة -4

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

افدـتقر و تقر خرض إمحد وإشتاذ مروان افبقاب  واخلبريـ افدـ

 بشر ؿابقؾ.
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ومخسغ جؾسة  اثـتغ 1023ظؼدت هذه افؾجـة ذم ظام وؿد 

دصطؾحات وضعت ؾقفا ادؼابالت افعربقة وافػركسقة وافتعريػات 

( وظددها N, O, P, Q, Rافرياضقات اإلكؽؾقزية ادبدوءة باحلرا )

 مصطؾم. أفػوثالثة وشتقن وأربعؿئة ( 2263)

 ت العؾوم الػقزيائقةجلـة مصطؾحا -5

يعؿؾ ذم هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر أمحد احلِصي  

افدـتقر حمؿد ؿعؼع  إشتاذ أكطقن ماريـ. وُهؿ يعؼدون ووو وحدهؿ ووو 

آخر مع ظضقي ادجؿع  جؾسات ضقيؾة  ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ

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

أكجزوا وآتػاق ظذ افصقغ افـفائقة فؾؿصطؾحات وتعريػاهتا. وذم ظام 

وإدخاهلا إػ  (Z)حتك  (Rتؿ تعريػ ادصطؾحات مـ احلرا ) 1023

 احلاشقب.

فتؾؽ افتعريػات. و كاؿشت افـؼاط ـام ؿامت افؾجـة بافتدؿقؼ افـفائل 

ن افـؼاط افرئقسقة افتل جيب أن تذـر ذم مؼدمة ادعجؿ  إضاؾة إػ تبقا

 افتل شتستؽؿؾ ذم ادؼوع و ظدد اددخالت اإلضاؾقة.
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 جلـة مصطؾحات العؾوم الؽقؿقائقة -6

يعؿؾ ذم هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر  

افدـتقر أمحد احلاج شعقد  افدـتقرة هقػاء افعظؿة  افدـتقر حمقل افديـ 

ضقيؾة  ثؿ جيتؿعقن مـ  مجعة. وهؿ يعؼدون ووو وحدهؿ ووو جؾسات

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

وافدـتقر مؽل احلسـل دـاؿشة ما أكجزوا وآتػاق ظذ افصقغ افـفائقة 

 فؾؿصطؾحات وتعريػاهتا.

وإدخاهلووا إػ  (Z)حتووك  (Mتووؿ تعريووػ ادصووطؾحات مووـ احلوورا )

افـفوائل فتعريػوات ادصوطؾحات ـام ؿامت افؾجـة بافتودؿقؼ  .احلاشقب

 ادذـقرة   وكاؿشت ما جيب إضاؾتف مـ مالحؼ دعجؿ افؽقؿقاء. 

 جلـة مصطؾحات العؾوم الزراعقة -7

  افدـتقر كزار خؾقؾ ادعرييعؿؾ ذم هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر 

افدـتقر حمؿد شعقد إذم  افدـتقر أشامة افعقا   قدمحد  افدـتقر حمؿ

وهؿ يعؼدون وووو وحدهؿ وووو جؾسات    افدـتقر حمؿد ظادل ؾَتقّم.ضرافشا

ضقيؾة  ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ آخر مع ظضقي ادجؿع افدـتقر مروان 

  .ادحاشـل )رئقس ادجؿع( وافدـتقر أكقر اخلطقب
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ؿامت جلـة افعؾقم افزراظقة مـذ بداية آذار مـ هذا افعام بدراشة 

وؿد وزّظت هذه ادصطؾحات  (  D, E, Fمصطؾحات إحرا )

 ظذ أظضاء افؾجـة ـؾ حسب اختصاصف.

ودمتؿع هذه افؾجـة بؿعدل مرة ـؾ صفر دـاؿشة ادصطؾحات  

ادؼابؾ بافؾغتغ افعربقة  بقضع( مصطؾحًا 210ما يؼارب ) وأكجزت

 وُأدخؾت  (D) ادصطؾحات ادبدوءة باحلراوافػركسقة مع تعريػ 

 ؾجـة مستؿرًا. إػ احلاشقب وما زال ظؿؾ اف

 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء احلقواكقة -8

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل 

)رئقًسا(  وافدـتقرها  رزق  واخلزاء افسادة: افدـتقر حمؿد أبق 

حرب  افدـتقر حمقل افديـ ظقسك  افدـتقر حسـ خاروا. دؿؼت 

افالتقـل ت اجلذر ووضع Cاحلرا  1023هذه افؾجـة ذم ظام 

مصطؾحات مـفا  106جرى إدخال و مصطؾم 200وافتعريػات فو 

 ظذ احلاشقب.
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 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء الـباتقة -01

 تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقًسا( 

وافوودـتقر أكووقر اخلطقووب  واخلووزاء افسووادة: افوودـتقر ظبوود اجلبووار 

وؾاء افبغودادي  افودـتقر ؽسوان ظقواش  افودـتقر افضحاك  افدـتقر 

  يقشػ برـقدة.

م مـ دراشة ادصطؾحات 1023اكتفت افؾجـة مع هناية ظام 

افعؾؿقة اخلاصة بعؾقم إحقاء افـباتقة ـامؾًة  وُشؾؿت ادصطؾحات 

إػ أماكة افؾجـة بعد أن ؿام افدـتقر أكقر اخلطقب بؿراجعتفا 

 وتدؿقؼفا. وهل وؾؼ أيت:

 ( مصطؾحًا.212( وظددها )Nؾحات احلرا )مصط -

 ( مصطؾحًا.222( وظددها )Oمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.2016( وظددها )Pمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.32( وظددها )Qمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.126( وظددها )Rمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.262( وظددها )Sمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.323ظددها )( وTمصطؾحات احلرا ) -
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 ( مصطؾحًا.21( وظددها )Uمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.203( وظددها )Vمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.33( وظددها )Wمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.10( وظددها )Xمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.6( وظددها )Yمصطؾحات احلرا ) -

 ( مصطؾحًا.31( وظددها )Zمصطؾحات احلرا ) -

ؿووود بووودأت ظؿؾقوووة إدخاهلوووا ذم احلاشوووقب  وتوووؿ إدخوووال و

(  O(  وؿسوؿ موـ مصوطؾحات احلورا )Nمصطؾحات احلورا )

 ( مصطؾحًا.120) كحقوبؾغ جمؿقع ما أدخؾ إػ أن 

 جلـة مصطؾحات اهلـدشة الؽفربائقة واإللؽسوكقة والتصالت -00

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر ظؿر صابسقغ )رئقًسا(  

فدـتقر حمؿد شعقد افصػدي واخلزاء افسادة: افدـتقر كقار افعقا  وا

 1023ذم ظام وافدـتقرة أمقؿة افدـاك  افدـتقر هاصؿ ورؿقزق. 

  .( جؾسة13ظؼدت افؾجـة )

ظتبارًا احضقر اجلؾسات  مـ ظدموؿد اظتذر افدـتقر كقار افعقا 

 بسبب شػره. 1/1/1023مـ هناية اجلؾسة افرابعة بتاريخ 
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o  وتقؿػ 10/6/1023افؾجـة جؾستفا إخرة بتاريخ ظؼدت  

 ظؼد اجلؾسات بسبب شػر رئقس افؾجـة افدـتقر ظؿر صابسقغ.

o  وضع  1023أكجزت افؾجـة خالل افـصػ إول مـ ظام

/مصطؾم  وُأدخؾت 2000ادؼابالت افعربقة وافػركسقة ٕفػ /

 إػ احلاشقب.

o  ضع و 1023أكجزت افؾجـة خالل افـصػ افثا  مـ ظام

 .افتعريػات فألفػ مصطؾم ادذـقرة  وُأدخؾت إػ احلاشقب

 جلـة مصطؾحات ادعؾوماتقة -10

تضووؿ هووذه افؾجـووة ظضووقي ادجؿووع: افوودـتقر مقؾووؼ دظبووقل )رئقًسووا(  

 حلاؾظ.ا افدـتقر كزار   وإشتاذ مروان افبقاب  واخلبريـ افدـتقر ّكقار افعّقا

م 1023افدورة ادجؿعقة ظؼدت جلـة مصطؾحات ادعؾقماتقة ذم هذه 

 :ما يع ؾقفاتسًعا وأربعغ جؾسًة جرى 

o  كظوور افسووادة إظضوواء ذم ـتوواب جلـوووة أفػوواظ احلضووارة ادتضووؿـ

مؼسحووواٍت بشووولن ادؼابوووؾ افعووور  دقاؿوووع افتقاصوووؾ آجتامظووول 

(Twitter, Facebook, Viber, Whatsapp, YouTube  )

دماريووة صوواظت وبعوود افدراشووة رأوا أن هووذه ادصووطؾحات أشووامء 
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(  ومووـ Twitterبؾػظفووا إجـبوول  باشووتثـاء تغريوودات مؼابووؾ )

افصووعقبة تعريووب إشووامء افتجاريووة  واشووتبدال مؼووابالٍت ظربقووة 

بافؽؾامت افشوائعة  ثوؿ اكتفوقا إػ اإلبؼواء ظوذ ادصوطؾم إجـبول 

 وادقاؾؼة ظذ مؼابالت ظربقة فبعض افؽؾامت ظذ افـحق افتايل:

    Facebook قؿع افقاجفات(   )مYouTube    )ؾضاؤك(Skype )شامؤك( 

 (Twitter) تغريدات  Viber   Whatsapp. 

o  وضع ادؼابؾ افعر  دصطؾحات ادعؾقماتقة اإلكؽؾقزية وظددها

( مصطؾًحا. وؿد أدخؾت مجقع 1110أفػان ومئتان وظؼون )

 احلاشقب.إػ هذه ادصطؾحات 

 جلـة مصطؾحات اإلعالم -20

فؾجـة أظضاء ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل تضؿ هذه ا

)رئقًسا(  وافدـتقر حمؿقد افسقد  وافدـتقر ردوح خسارة  وافدـتقر 

 .  وافدـتقر ها  رزقظؿر صابسقغ  وافدـتقرة فباكة مشقح

مصطؾًحا   221 ُؼرابةأهنت افؾجـة وضع ادؼابؾ افعر  وافتعريػ فِ 

  غوؿد اكتفت مـ احلرؾ  ما أكجزتف شابًؼا حقموتص ةوؿامت بدراش

(A, Bوجرى إدخا )احلاشقب. ادصطؾحات إػ ل 
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 جلـة مصطؾحات البقئة -30

تضؿ ّهذه افؾجـة إظضاء افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقًسا( 

 وافدـتقر أكقر اخلطقب  وافدـتقرة فباكة مشقح  وافدـتقرها  رزق.

ظؼة جؾسة  مخس 1023ظؼدت جلـة افبقئة وادجتؿع وادقاه خالل ظام 

 جرى ؾقفا مايع:

ذع افّسادة أظضاء افؾجـة يـاؿشقن ؿائؿة ادصطؾحات افبقئقّة افتل 

( مصطؾحًا  وجيرون افتعديالت 612أظّدها افدـتقر ها  رزق وافبافغة )

ادـاشبة ظذ افتعريػات وادؼابالت افعربقة وإجـبقة  ويصّححقن ماصاهبا 

)مـ هل اجلاهزة  ومـ أخطاء إمالئقّة وضباظقّة. وؿد كقؿشت ادصطؾحات 

ومازال افعؿؾ جاريًا حتّك آكتفاء مـ  (.612إػ  313ومـ )  (21إػ  2

 مـاؿشة ادصطؾحات ـاّؾة.

 جلـة مصطؾحات الشتشعار عن بعد -40

يعؿؾ ذم هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر مصطػك محق فقال  

وهؿ يعؼدون ووو وحدهؿ ووو   افدـتقر ؾقزي ظقض  افدـتقر خافد ادِصي

ؾسات ضقيؾة  ثؿ جيتؿعقن مـ حغ إػ آخر مع ظضقي ادجؿع افدـتقر ج

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

 وآتػاق ظذ افصقغ افـفائقة فؾؿصطؾحات وتعريػاهتا.
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ؿامت افؾجـة بادراجعة  وتعريػفا ـامؾ ادصطؾحات بعد إدخال

 مع بعض افتعديالت ظؾقفا. افـفائقة فتعريػات ادصطؾحات

 جلـة أعامل أعضاء ادجؿع  -50

تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد 

 )رئقًسا( وافدـتقر مازن ادبارك.

 جؾسووة جوورى  رةوشووت ظشوو 1023وؿوود ظؼوودت افؾجـووة ذم ظووام 

 ؾقفا مايع: 

o  :ؿررت افؾجـة تؽؾقػ 

 اذ ظاصؿ افبقطار.افدـتقر أيؿـ افشقا افؽتابة ظـ إشت 

  .افدـتقر كبقؾ حؾباوي افؽتابة ظـ افدـتقر أشعد احلؽقؿ 

  افدـتقر حمؿقد افسقد افؽتابة ظـ افدـتقر أجمد افطرابؾز 

o : ؿررت افؾجـة تؽؾقػ 

  إمووور مصوووطػك »افووودـتقر موووازن ادبوووارك مراجعوووة ـتووواب

وـتوواب شافوودـتقر ظبوود افقهوواب حقموود»وـتووابشافشووفا 

 وافتؼديؿ هلا. شافديـ افتـقخلافعالمة ادجؿعل ظز »
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  افشاظر ادجؿعول أديوب »إشتاذ مروان افبقاب مراجعة ـتاب

افوودـتقر » وـتوواب شإشووتاذ مووسي ؿـوودفػت»وـتوواب  شافتؼوول

 وافتؼديؿ هلا.  شمجقؾ صؾقبا

  افدـتقر مازن ادبارك وإشوتاذ موروان افبوقاب مراجعوة ـتواب

 وافتؼديؿ فف.شافشقخ ظبد افرمحـ شالم»

o  افؾجـة إحافة : ؿررت 

 تلفقػ إشتاذ أهيؿ بطحقش.شإفقاس ظبده ؿدد» ـتاب  

 تلفقػ افدـتقر ظؿر افدؿاق.  شافدـتقر شامل افدهان» وـتاب 

 توولفقػ افوودـتقر روودوح   شإموور مصووطػك افشووفا » وـتوواب

 خسارة.

 تلفقػ ادفـدس باشؿ   شافشاظر ادجؿعل أديب افتؼل» وـتاب

 صـدوق.

 تلفقػ افدـتقر حمؿوقد شافقهاب حقمد افدـتقر ظبد» وـتاب  

 افسقد.

 تلفقػ إشتاذ   شافعالمة ادجؿعل ظز افديـ افتـقخل» وـتاب

 إبراهقؿ افزيبؼ.

 تولفقػ افودـتقر حمؿود رضوقان   شإشتاذ حمؿد افبزم» وـتاب

 افداية.
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 تلفقػ إشتاذ إياد افطباع.   شافشقخ ظبد افرمحـ شالم » ـتابو 

غراوي إخراجفا اففتؽؾقػ ادفـدس مازن  ظذ افسقد أمغ ادجؿع

 ؾـّقًا افقدًا فدؾعفا فؾطباظة. 

 جلـة الـشاط الثؼايف -60

وإشتاذ تضؿ هذه افؾجـةافسادة: افدـتقر حمؿقد افسقد )رئقسًا(  

وافدـتقر حمؿد حمػؾ وافدـتقر ظؿر صابسقغ صحادة اخلقري )مؼرًرا(  

 وافدـتقر ها  رزق.

جؾسات كاؿشت  شت  1023 خالل ظام ظؼدت جلـة افـشاط افثؼاذم

 1023إظداد خطة افـشاط افثؼاذم فعام  :أمهفاؾقفا ظددًا مـ ادقضقظات 

o  ٌقؿت حػالت تلبغ ـؾ مـ أظضاء ادجؿع افراحؾغ  رمحفؿ اهلل:ؿأ 

 افدـتقر حمؿد إحسان افـص -

 افدـتقرة فقذ افصباغ -

 افدـتقر حمؿد ظزيز صؽري -

 إشتاذ شؾقامن افعقسك -

o ؿرارات جلـة افؾغة افعربقة ذم إفػاظ مشاريع »جؿع كدوة أؿام اد

 .2/21/1023-2ش وإشافقب
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 جلـة ادجؾة -70

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر حمؿقد افسقد )رئقسًا(  وافدـتقر واثؼ 

صفقد وافدـتقر مؽل احلسـل وافدـتقر مازن ادبارك وافدـتقر ردوح 

ظبد اإلفف كبفان وافدـتقر أمحد  خسارة وافدـتقر حمؿد حمػؾ وافدـتقر

 ؿدور وافدـتقر شعقد افصػدي وافدـتقر ها  رزق.

 :ظؼة جؾسة شبع 1023ظؼدت هذه افؾجـة ذم ظام 

o  كظوورت ذم ـووؾِّ مووا ورد إفقفووا مووـ بحووقث ومؼووآت  وأكجووزت

تؼقيؿفا  واختارت مـفا ما هق صافم فؾـؼ  وأدرجتف ظذ ؿائؿوة 

 افـؼ.

o  د إجوزاء إربعوة موـ ادجؾود افسوابع أذؾت افؾجـوة ظوذ إظودا

ا موـ   وتعؿوؾ ظوذ إظوداد موا يؾقفو1021م وافثامكغ اخلواص بعوا

 أجزاء.

o    وضعت افؾجـة بعض افؼقاظد اجلديدة ادتعؾؼة بآفقة ظؿؾ افؾجـة

 وذوط افـؼ ذم ادجؾة.

o   تابعت افؾجـة ظؼد اجتامظاهتا افدورية  واشتؼبال افبحقث وادؼآت

 ادجؾة  وإحافتفا ظذ افتؼقيؿ  وؾؼ افؼقاظد ادتبعة.افقاردة إػ 
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 جلـة موقع ادجؿع عذ الشابؽة: -80

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مقؾؼ دظبقل )رئقسًا(  

افدـتقر كقر افديـ صقخ اخلبر و)مؼرًرا(   وإشتاذ مروان افبقاب 

 ظبقد  وادفـدس مازن افغراوي أمقـًا.

أربع جؾسات كاؿشت ؾقفا ظدًدا مـ  1023 ظؼدت افؾجـة خالل ظام

 هلذا إمر ا: تصؿقؿ مقؿع فؾؿجؿع ظذ افشابؽة. وحتؼقًؼافادقضقظات أمه

ؾِّػ خبر مـ خارج ادجؿع هق افدـتقر شامل اخلقؿل فتصؿقؿ ادقؿع   ـُ

وؿد واـب أظامل افتصؿقؿ ظؼد شت جؾسات ؾرظقة )أ.مروان افبقاب  

ُأكجز ادقؿع بؿعظؿف  و  يبؼ إٓ و وي(مازن افغرا د.شامل اخلقؿل  م.

 افؾؿسات إخرة. بعض
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 رابًعا: املشاركة يف املناشط الثقافية خارج اجملنع

 

 السقد  مـاصط الدكتور حمؿود

فؾحديث ظـ افؽػايوات افؾغقيوة ش كقر افشام»مؼابؾة تؾػزية مع ؿـاة  -2

ذم فطوووالب موووا ؿبوووؾ افتعؾوووقؿ اجلوووامعل  وذفوووؽ يوووقم آثـوووغ 

12/2/1023. 

مؼابؾة إذاظقة مع صقت افشعب فؾحديث ظـ يقم افؾغة إم ودور  -1

 .12/1/1023جمؿع افؾغة افعربقة ذم احلػاظ ظؾقفا بتاريخ 

فؾحديث ظـ يقم افؾغوة إم ش FMشقرياكا »مؼابؾة إذاظقة مع حمطة  -3

 .12/1/1023ودور جلـة افتؿؽغ ذم احلػاظ ظؾقفا بتاريخ 

افؾغة افعربقة موـ افوساث وإصوافة إػ »ثؼاؾقة اإلشفام ذم افـدوة اف -2

افتول أؿامفوا جمؿوع افػوتم اإلشوالمل بؿـاشوبة ش افتؿؽغ وادعاسة

آحتػال بققم افؾغة إم  وحتدث ؾقفا ظـ إشفامات ادجؿع وجلـة 

افتؿؽغ ذم احلػاظ ظوذ افؾغوة افعربقوة وآرتؼواء هبوا  وؿود أؿقؿوت 

 .3/3/1023افـدوة يقم افسبت ذم 

اإلشووفام ذم دراشووة وثووائؼ اجلامعووة آؾساضووقة افسووقرية وذفووؽ ذم  -2

 .22/2/1023اجتامع جمؾس أمـائفا بتاريخ 
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اإلشفام ذم ؾعافقات ادمار افثا  فؾؿجؾس افودويل فؾغوة افعربقوة ذم  -6

 .20/2/1023-1د  بتاريخ 

ظوـ إخطوار افتول حتوقط ش حوقار افعورب»اإلشفام ذم كدوة تؾػزية  -1

مووع افوودـتقر ظووع ؾخوورو وزيوور افسبقووة إشووبؼ ذم بافؾغووة افعربقووة 

 .20/2/1023افبحريـ ووـقؾ وزارة افثؼاؾة ذم د  بتاريخ 

إظطاء ظدة حمارضات فطؾبة جامعة شقاكا اإليطافقة ذم افـصػ افثا   -2

ذم كطواق تعؾوقؿ افعربقوة فغور أبـائفوا بطريوؼ  1023مـ صوفر أيوار 

 افشابؽة وافتعؾقؿ ظـ بعد.

فؾحوديث ظوـ واؿوع افؾغوة ش FMشوقرياكا »ع حمطوة مؼابؾة إذاظقة مو -3

 .12/2/1023افعربقة وـقػقة افـفقض بف بتاريخ 

مـاؿشوة رشوافة دـتووقراه ذم ـؾقوة افسبقوة بجامعووة دمشوؼ ظـقاهنووا  -20

ؾاظؾقووة بركووامج توودريبل ذم تـؿقووة مفووارات افؼووراءة فوودى تالمقووذ »

دراشووة دمريبقووة ظووذ  -صووعقبات تعؾووؿ افؼووراءة ذم ؽوورا ادصووادر

ر افتعؾقؿقوة وقذ افصػ افثافث إشاد بؿدارس مـطؼوة افؼصوتالم

 .30/2/1023بتاريخ ش بإردن
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ذم افؼـواة ش شورهؿ بولؿالمفؿ»إجراء مؼابؾة تؾػزية ضؿـ بركامج  -22

افػضائقة افسقرية حتوّدث ؾقفوا ظوـ بعوض جقاكوب شورتف افعؾؿقوة 

 تدريسًا وإدارة وتلفقػًا....افخ.

دراشوات ذم »افعرب ظـقاكف إكجاز ـتاب صدر ظـ احتاد افؽتاب  -21

 .12/2/1023بتاريخ ش ادعاسة وافساث

إظطاء ظدة حمارضات ذم اجلامعات افصقـقة ظـ خصوائص افؾغوة  -23

افعربقة وافتقاصوؾ افؾغوقي  واحلؽوؿ وإمثوال ذم افثؼاؾوة افعربقوة  

ريـ إول ووشامت افثؼاؾة افعربقوة ذم افـصوػ افثوا  موـ صوفر تشو

1023. 

ؾوة ادعرؾوة افسوقرية ظوـ إموـ افثؼواذم ر ظودة مؼوآت ذم جموكش -22

افعر  واحلقار افثؼاذم ذم ضقء افعقدة وثؼاؾتـا بغ افبـاء واهلدم ظام 

1023. 

كؼ بحثغ ذم جمؾة افتعريب أوهلام ظوـ تصوؿقؿ ادـواهج اجلامعقوة  -22

 وثاكقفام ظـ افتعؾقؿ افعايل وافزاد افثؼاذم دقاجفة حتديات افعِص.

افثوقرة وتوّؿ احلوديث ؾقفوا ظوـ إموـ  إجراء مؼابؾوة موع جريودة -26

 افؾغقي افعر .
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احلوووديث ظوووـ افووودـتقر ضوووف حسوووغ ذم إذاظوووة دمشوووؼ بتووواريخ  -21

30/20/1023. 

اخلطووة افعامووة فتـسووقؼ افتعريووب ذم افووقضـ »أكجووز بحثووًا ظـقاكووف  -22

-21ر فؾتعريب ذم اخلرضوقم )وتؼدم بف إػ ادمار افثا  ظشش افعر 

 سقؼ افتعريب بافرباط.( بتؽؾقػ مـ مؽتب تـ12/22/1023

اكتخب باإلمجاع رئقسًا فؾؿجؾس افعؾؿل دؽتب تـسقؼ افتعريوب  -23

-21ر فؾتعريووب بوواخلرضقم وبافربوواط  وذفووؽ ذم ادوومار افثووا  ظشوو

12/22/1023. 

شووّؿل مووديرًا ظامووًا فؾفقئووة افعامووة فؾؿقشووقظة افعربقووة بؿرشووقم  -10

 .22/22/1023مجفقري بتاريخ 

 جمؿوع افؾغوة افعربقوة بافؼواهرة اكتخب باإلمجواع ظضوقًا ظواماًل ذم -12

 .12/22/1023بتاريخ 

مـاؿشة رشافة دـتقراه ذم افسبقة ذم جمال تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر  -11

ؾاظؾقووة ادووـفج »ظـقاهنووا  1023ـوواكقن إول  21أبـائفووا بتوواريخ 

 ش.افقطقػل ذم تعؾقؿ افؾغة افعربقة فغر افـاضؼغ هبا
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جامعوة دمشوؼ فؾعؾوقم  جمؾوة»وش افتعريوب»تسقر صومون جمؾتول  -13

 باظتباره رئقس حترير ـؾ مـفام.ش افسبقية وافـػسقة

تؼقيؿ مؼوع مـاهج افتعؾقؿ ذم اددارس افثاكقية افؼظقة افتابعة  -12

 فقزارة إوؿاا.

يوقم »دمفػوف كبقوؾ كقؾوؾ وـتواب ش افقظل افؾغوقي»تؼقيؿ ـتاب  -12

ظووذ دمفػوف افوودـتقر جووقرج جبوقر وافتـبقووف ش افؾغوة افعربقووة إـووز

 إخطاء افؾغقية افقاردة ذم ـؾ مـفام.

كؼ مؼال مطّقل ظـ واؿع افؾغة افعربقة ذم جريدة افقضـ بتواريخ  -16

ـوواكقن إول وذفووؽ بؿـاشووبة آحتػووال بووافققم افعووادل فؾغووة  22

افعربقة  وحديث جلريدة افثقرة ذم افتاريخ كػسف ظـ إكجازات جلـة 

 افتؿؽغ فؾغة افعربقة.

 ي احلسـيمـاصط الدكتور مؽ

تصودرها  ؾصؾقة  جمؾة شافثؼاؾة ادعؾقماتقة»افتدؿقؼ افؾغقي ذم جمؾة  -2

 فؾؿعؾقماتقة. اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية

تصوودرها  صووفرية  جمؾووة شادعؾقماتقووة»افتوودؿقؼ افؾغووقي ذم جمؾووة  -1

 اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية فؾؿعؾقماتقة.
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ها يصودر كصوػ شوـقية  جمؾوة شافتعريب»افتدؿقؼ افؾغقي ذم جمؾة  -3

افتوابع فؾؿـظؿوة افعربقوة ش مرـز افتعريب وافسمجة وافـؼ بدمشؼ»

 فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم )أفؽسق(.

 مـاصط الدكتور موفق دعبول

كشاضل ذم جلـة افتؿؽغ فؾغة افعربقة )افؾجـة  1023تابعُت ذم ظام  -2

ادرـزية( وتابعت اجتامظات جلـة افتؿؽغ ذم وزارة افتعؾوقؿ افعوايل 

 إوؿاا وذم حماؾظة ريػ دمشؼ رثاًل فؾجـة ادرـزية. وذم وزارة

رُت مقشووقظة افرياضووقات فؾؿوورحؾتغ إشاشووقة وافثاكقيووة وكشوو -1

 وفطالب افسـقات اجلامعقة إوػ.

 مـاصط األشتاذ مروان البواب

تعريووب مصووطؾحات آتصووآت وتؼاكووة »روع وادشووارـة ذم مشوو -2

عقوووة افسوووقرية آحتووواد افووودويل فالتصوووآت  واجلؿ شادعؾقموووات

 فؾؿعؾقماتقة.

 ادشارـة ذم مراجعة مقاد ادقشقظة افعربقة. -1

اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية ش مدخؾ إػ اخلقارزمقات»مراجعة ـتاب  -3

 فؾؿعؾقماتقة.



 - 40 - 

 ش.دريسإافشاؾعل ابـ »مراجعة ـتاب  -2

 ش.دريسإاجلقهر افـػقس ذم مـاؿب ابـ »مراجعة ـتاب  -2

 مـاصط الدكتور مازن ادبارك

بؿـاشبة آحتػال بققم افؾغة ش افتعريب وادعاسة»ظـ  أفؼك ـؾؿة

ووع افػووتم اإلشووالمل(  افعربقووة افعووادل ذم معفوود افشووام افعووايل )ؾوورع جُمؿع

 بدمشؼ.

 مـاصط الدكتور ممدوح خسارة

أيار  20-1ادشارـة ذم ادمار افدويل افثا  فؾغة افعربقة د   -2

   مع تؼديؿ بحث.1023

بؿـاشبة افققم افعادل فؾغة  21/21/1023يقم ية كدوة تؾػز -1

 افعربقة.

 حقل افققم افعادل فؾغة افعربقة. 22/21/1023يقم  ّي تؾػز فؼاء -3

ؿرارات »اإلظداد وادشارـة ذم كدوة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ بعـقان  -2

 .2/21/1023-2ذم ش ادجؿع ذم إفػاظ وإشافقب
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 مـاصط الدكتورة لباكة مشوح

 :ٓت  كذـر مـفاجمؿقظة مـ ادؼاكؼت 

 .1023افعربقة ذم يقم ظقدها )جمؾة ادعرؾة( ذم صباط  -2

 .1023اؾة افعربقة )جمؾةادعرؾة( ذم أيارؼبغداد ظاصؿة فؾث -1

 .1023ي بغ إمس وافققم )جمؾة ادعرؾة(ذم اقز ادعرّ  -3

 .1023)جمؾة ادعرؾة( ذم أيؾقل  مـابع افػؽر -2

 وأفؼت ـؾامت ذم مـاشبات ظدة مـفا:

ـقان ادَّسح افسقري ادعاس: ادماهات وآؾاق بتاريخ كدوة بع -2

11- 12/20/1023. 

 إشبقع افثؼاذم افسقري ذم بغداد. احتػافقة -1

 ادـتدى افعادل فؾحقار بغ افثؼاؾات ذم مجفقرية أذربقجان -3

 .2/6/1023فغاية  13/2بتاريخ 
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 خامًسا: أنباء اجملنع

 

  وهل مـ تلفقػ أتقة افؽتب 1023أصدر ادجؿع خالل ظام 

 إشتاذ افدـتقر حمؿقد افسقد:

 .افـفقض بافؾغة افعربقة وافتؿؽغ هلا 

 .افدـتقر ظبد افقهاب حقمد 

 .اهلقية وفغة افتعؾقؿ ذم افبالد افعربقة 
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 سادًسا: دار الكتب الظاهرية

 

  بؾووغ ظوودد افؽتووب افتوول ُشووجؾت ذم ؿقووقد ادؽتبووة افظاهريووة -

 ( ـتاًبا.12)

ؿ ذم دار افؽتب افظاهرية اشتحداث ؿسوؿ فؾرشوائؾ اجلامعقوة ت -

( رشووافة فـقووؾ 300ادرؿقكووة  وبؾووغ ظوودد افرشووائؾ ادسووجؾة )

 إحدى افدرجتغ اداجستر أو افدـتقراه.
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 سابًعا: مكتبة اجملنع

 

 الؽتب:  -0

بؾغ ظدد افؽتب افتل ُشجؾت ذم ؿققد مؽتبة ادجؿع  -

 (ـتاًبا.232)

( ـتاب مـ ؿقاشات 1300افؼاء ظذ دمؾقد ) ظؿؾت جلـة -

 خمتؾػة )ـبر  متقشط  صغر(.

( ظدًدا مـ افدوريات افعربقة مـ ظـاويـ 22أهدي إػ ادؽتبة ) -

 متػرؿة.

 ادخطوضات: -1

تؿ إحصاء خمطقضات تاريخ ابـ ظساـر ادقجقدة بحقزة  -

ادجؿع وحتديد إجزاء افتل   تطبع ويؿؾؽ ادجؿع كسخة 

 مـفا.خمطقضة 
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 موازنة اجملنع -ثامًنا

 

 ادوازكة اجلارية -0

وشتغ  أربعة( 62320) 1023بؾغ آظتامد افؽع دقازكة ظام 

 .وتسعؿئة ومخسغ أفػ فرة شقرية امؾققكً 

مخسة ( 22322وبؾغ جمؿقع ما أكػؼ مـفا ذم افعام ادذـقر )

 ة شقرية.ومخسغ مؾققًكاوثالثؿئة وواحدًا وثامكغ أفػ فر

 .مخسة وثامكقن بادئة( % 22أي إن كسبة اإلكػاق هل )

 ادوازكة الشتثامرية -1

 (32000) 1021بؾغ آظتامد افؽع فؾؿقازكة آشتثامرية فعام 

  .مخسة وثالثغ مؾققن فرة شقرية أفػ ل.س

أربعة ماليغ وأربعؿئة وثامكقة  أفػ ل.س ( 2202ُأكػؼ مـفا )

 آٓا فرة شقرية.

 اثـا ظؼ وكصػ بادئة. ( % 2 21إن كسبة افتـؼقذ )أي 

ظؾـت مـاؿصة بخصقص إظادة تلهقؾ كظام افتؽققػ وافتدؾئة ظؾاًم أكف أ

 م ظارضان وُأّفػت جلـة ؾـقة فتؼققؿ افعروض افػـقة  دذم ادجؿع  وتؼع 
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 ة((ـاء جمنعيـ)) أنب

  أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق [0]

  ( م1102 -ه 0323)يف مطؾع عام 

 األعضـاء –أ 

 تاريخ دخول ادجؿع

 2316 افدـتقر حمؿد هقثؿ اخلقاط

 حاشـلادافدـتقر حمؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

2313 

 2322 افدـتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

 إشتاذ شؾقامن افعقسك

ا»  شصار ظضًقا ؾخريًّ

2332 

 1000 افدـتقرة فقذ افصباغ

 دافدـتقر حمؿقد افسق

شكائب رئقس ادجؿع»  

1002 

 افدـتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

1002 

 1001 إشتاذ صحادة اخلقري

 1001 افدـتقر مقؾؼ دظبقل

 تاريخ دخول ادجؿع

 1006 افدـتقر مازن ادبارك

 1002 افدـتقر أكقر اخلطقب

 1002 افدـتقر ردوح خسارة

 1002 إشتاذ مروان افبقاب

 1002 افدـتقر ظؿر صابسقغ

 1002 دـتقر حمؿد حمػؾاف

 1002 افدـتقر ظقسك افعاـقب

 1002 افدـتقرة فباكة مشقح

 افدـتقر ظبد اإلفف كبفان

 

1002 

 افدـتقر ها  رزق

 

1020 

 افدـتقر أمحد ؿدور 

 

1020 

 1020 حمؿد شعقد افصػدي افدـتقر 
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  (*)األعضاء ادراشؾون يف البؾدان العربقة -ب

 

                                           
 ذـرت إؿطار وؾًؼا فؾستقب اهلجائل  وإشامء وؾًؼا فؾستقب افزمـل. (*)

 تاريخ دخول ادجؿع

  دؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقةا

 2363 افدـتقر كاس افديـ إشد

 افدـتقر ظبد افؽريؿ خؾقػة

 شرئقس ادجؿع»

2326 

 2326 افدـتقر حمؿقد افسؿرة

 1001 افدـتقر كشلت محاركة

 1001 افدـتقر ظدكان بخقت

 1001 افدـتقر ظع حماؾظة

  اجلؿفورية التوكسقة

 2326 افدـتقر رصاد محزاوي

 2333 شتاذ أبق افؼاشؿ حمؿد ـروإ

 2333 افدـتقر إبراهقؿ صبقح

 2333 افدـتقر إبراهقؿ بـ مراد

 افدـتقر ظبد افقهاب بقحديبة

 شرئقس بقت احلؽؿة»
1000 

 تاريخ دخول ادجؿع

 1001 افدـتقر ظبد افسالم ادسّدي

 1001 افدـتقر ظبد افؾطقػ ظبقد

  اجلؿفورية اجلزائرية

 2311 افدـتقر أمحد ضافب اإلبراهقؿل

ـ احلاج صافم شتاذ ظبد افرمح  ٕا

 شرئقس ادجؿع»
2311 

 2331 افدـتقر أبق افؼاشؿ شعد اهلل

 1001 افدـتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 1001 افدـتقر افعر  وفد خؾقػة

 1001 افدـتقر صافم بؾعقد

  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 1000 افدـتقر أمحد حمؿد افضبقب

 1000 ثقؿغافدـتقر ظبد اهلل صافم افع

 1000 افدـتقر ظبد اهلل افغذامل
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 تاريخ دخول ادجؿع

 1000 افدـتقر ظقض افؼقزي

ـ افرحقؿ ظسقالن ـتقر ظبد اهلل ب  1001 افد

  مجفورية السودان

 إشتاذ ظع أمحد بابؽر

 شرئقس ادجؿع»
1001 

  اجلؿفورية العربقة السورية

 2331 ظؿر افدؿاقافدـتقر 

 1000 افدـتقر أمحد دمهان

 1000 دكان محقيافدـتقر ظ

 1000 افدـتقر ظدكان درويش

 1000 افدـتقر ظؿر مقشك باصا

ؿداشة افبطريرك ماراؽـاضققس 

 زـا إول ظققاص
1000 

 1000 افدـتقر حمؿد مرايايت

 1000 افدـتقر حمؿقد ؾاخقري

 1001 افدـتقر رضقان افداية

 1001 افدـتقر صالح ـزارة

 1001 افدـتقر ظبد افؽريؿ راؾؼ

 تاريخ دخول ادجؿع

 1001 فدـتقر ظع أبق زيدا

 1001 افدـتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 1001 افدـتقرة ؾاتـ حمجازي

 1001 افدـتقر حمؿد حسان افطقان

 1001 افدـتقر حمؿقد افربداوي

 1001 افدـتقر حيقك مر ظؾؿ

 1001 افدـتقر أمحد احلاج شعقد

 1001 افدـتقر برهان افعابد

 1001 افدـتقر صادق ؾرظقن

 1001 ر ظبد احلؾقؿ مـصقرافدـتق

 1001 افدـتقر ظامد افصابق 

  اجلؿفورية العراققة

 2313 افدـتقر يقشػ ظز افديـ

 1000 افدـتقر كاجم افراوي

 افدـتقر أمحد مطؾقب

 شرئقس ادجؿع» 
1000 

 1001 افدـتقر حمؿقد حقاوي محاش

 1001 افدـتقر بشار ظقاد معروا
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 تاريخ دخول ادجؿع

 1001 افدـتقر داخؾ حسـ جريق

 1001 افدـتقر ظع افؼاشؿل

ـتقر صالح مفدي افػرضقد  1001 افد

  فؾسطني

 افدـتقر أمحد حسـ حامد

 شرئقس ادجؿع»
1001 

  الؽويت

 2333 افدـتقر ظبد اهلل ؽـقؿ

 2333 افدـتقر خافد ظبد افؽريؿ مجعة

 1000 افدـتقر ظع افشؿالن

 1000 افدـتقر شؾقامن افعسؽري

 1000 طلافدـتقر شؾقامن افش

 1001 إشتاذ ظبد افعزيز افبابطغ

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 2311 افدـتقر ؾريد شامل احلداد

ـ افبدوي افـجار  1000 افدـتقر ظز افدي

 1001 افدـتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

 1001 افدـتقر جقرج ظبد ادسقم

 تاريخ دخول ادجؿع

  الؾقبقة العربقة اجلامهرية

 2333 افدـتقر حمؿد أمحد افؼيػ

  فورية مرص العربقةمج

 2326 افدـتقر رصدي افراصد

 2326 إشتاذ وديع ؾؾسطغ

 2331 افدـتقر ـامل بؼ

 2333 افدـتقر حمؿقد ظع مؽل

 2333 افدـتقر أمغ ظع افسقد

 2333 إشتاذ مصطػك حجازي

 2333 إشتاذ حمؿقد ؾفؿل حجازي

 1000 افدـتقر جابر ظصػقر

 1001 افدـتقر حسغ كصار

 1000 افدـتقر ظبد احلاؾظ حؾؿل

 افدـتقر ؾاروق صقصة

 شادجؿعأمغ »
1001 

 1001 افدـتقرة وؾاء ـامؾ ؾايد

 1001 افدـتقر كبقؾ ظع
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 تاريخ دخول ادجؿع

  ادؿؾؽة ادغربقة

 2326 افدـتقر ظبد اهلادي افتازي

 2326 افدـتقر حمؿد بـ ذيػة

 2333 افدـتقر ظباس اجلراري

 1000 افدـتقر ظبد افؾطقػ بربقش

 تاريخ دخول ادجؿع

 1001 إشتاذ ظبد افؼادر زمامة

 1001 افدـتقر افشاهد افبقصقخل

  اجلؿفورية العربقة القؿـقة

 1000 افدـتقر ظبد افعزيز مؼافم
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 األعضاء ادراشؾون يف البؾدان األخرى -ج

 

 تاريخ دخول ادجؿع

  زبؽستانأ  

 2333 افدـتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقا

  إشباكقة

 2331 افدـتقر خقسقس ريق شافقدو

  أداكقة

 2331 افدـتقر رودفػ زهلايؿ

 1001 افدـتقر ؾقفػ ديسيش ؾقؼ

  إيران

 2326 افدـتقر ؾروز حريرجل

 2326 افدـتقر حمؿد باؿر حجتل

 2326 افدـتقر مفدي حمؼؼ

 1001 افدـتقر حمؿد ظع آذر صب

 1001 افدـتقر حمؿد ظع افتسخري

 1001 حمؿد مفدي أصػل افدـتقر

  باكستان

 2333 افدـتقر أمحد خان

  البوشـة واهلرشك

 1001 افدـتقر أشعد دراـقؾقتش

 تاريخ دخول ادجؿع

 1001 افدـتقر ؾتحل مفدي

 1001 افدـتقر حمؿد أركاؤوط

  تركقة

 2311 افدـتقر ؾماد شزـغ

ـ  ؿؾ افدي ـتقر إحسان ـأ  2326 وؽؾقأافد

  روماكقة

 1001 نافدـتقر كؼقٓ دويرصقا

  الصني

 2322 إشتاذ ظبد افرمحـ كاجقكغ

 1001 افدـتقرة أمؾ ؿقه صقه هقه

  فركسة

 2326 كدره مقؽقؾأإشتاذ 

 2333 إشتاذ جاك ٓكغاد

 2333 إشتاذ جقرج بقهاس

 2333 إشتاذ جرار تروبق

  اهلــد

ـتقر حمؿد أمجؾ أيقب   1001 اإلصالحلافد
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[1] 

 غة العربقة بدمشق الراحؾونأعضاء جمؿع الؾ

 رؤشاء ادجؿع الراحؾون -أ

 

 مدة تولِّقه رئاشة ادجؿع رئقس ادجؿع

 (2323 - 2323) إشتاذ حمؿد ـرد ظع

 (2323 - 2323) إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ

 (2362 - 2323) إمر مصطػك افشفا 

 (2326 - 2362) افدـتقر حسـل شبم

 (1002 -2326) افدـتقر صاـر افػحام
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 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق الراحؾون

 األعضاء الراحؾون -ب

 
 الوفاة 

 2310 افشقخ ضاهر افسؿعق  اجلزائري

 2316 إشتاذ إفقاس ؿدد

 2312 إشتاذ شؾقؿ افبخاري

 2313 إشتاذ مسعقد افؽقاـبل

 2332 إشتاذ أكقس شؾقم

 2333 قريحإشتاذ شؾقؿ ظـ

 2333 إشتاذ مسي ؿـدفػت

 2332 افشقخ شعقد افؽرمل

 2336 افشقخ أمغ شقيد

 2336 إشتاذ ظبد اهلل رظد

 2322 افشقخ ظبد افرمحـ شالم

 2323 إشتاذ رصقد بؼدوكس

 الوفاة 

 2322 إشتاذ أديب افتؼل

 2322 افشقخ ظبد افؼادر ادبارك

 2322 إشتاذ معروا إركاؤوط

 2322 ا افدـتقر مجقؾ اخل

 2321 إشتاذ حمسـ إمغ

 إشتاذ حمؿد ـرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

2323 

 2322 إشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 2322 إشتاذ حمؿد افبزم

 افشقخ ظبد افؼادر ادغر  

 شكائب رئقس ادجؿع»

2326 

شتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقا  2326 ٕا
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 الوفاة 

 إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

2323 

 2362 افدـتقر مرصد خاضر

 2361 إشتاذ ؾارس اخلقري

 إشتاذ ظز افديـ افتـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

2366 

مر مصطػك افشفا  شتاذ ٕا  ٕا

 شرئقس ادجؿع»

2362 

 إمر جعػر احلسـول 

 شأمغ ادجؿع»

2310 

 2312 افدـتقر شامل افدهان

ـبل ـ افؽقا ـتقر حمؿد صالح افدي  2311 افد

 2312 ٕشتاذ ظارا افـؽديا

 2316 افبقطار ةإشتاذ حمؿد هبج

 2316 افدـتقر مجقؾ صؾقبا

 2313 افدـتقر أشعد احلؽقؿ

 الوفاة 

 2320 إشتاذ صػقؼ جزي

 2320 افدـتقر مقشقؾ اخلقري

 2322 إشتاذ حمؿد ادبارك

 2321 افدـتقر حؽؿة هاصؿ

شتاذ ظبد افؽريؿ زهقر ظدي  2322 ٕا

 ؾقصؾ افدـتقر صؽري

 «أمغ ادجؿع»

2322 

 2326 افدـتقر حمؿد ـامؾ ظقاد

 افدـتقر حسـل شبم

 شرئقس ادجؿع»

2326 

 2322 إشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 2331 إشتاذ أمحد راتب افـػاخ

 2331 إشتاذ ادفـدس وجقف افسامن

 افدـتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

2332 

 2333 افدـتقر مسعقد بقبق

 1000 ـتقر حمؿد بديع افؽسؿافد
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 الوفاة 

 1002 افدـتقر أجمد افطرابؾز

 1001 افدـتقر خمتار هاصؿ

 1001 افدـتقر ظبد افقهاب حقمد

 1001 افدـتقر ظادل افعقا

 1002 إشتاذ حمؿد ظاصؿ بقطار

 1006 افدـتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 1001 افدـتقر حمؿد ظبد افرزاق ؿدورة

 افدـتقر صاـر افػّحام

 شرئقس ادجؿع»

1002 

 الوفاة 

 1002 افدـتقر ظبد افؽريؿ افقاذم

 1020 إشتاذ جقرج صدؿـل

 1022 افدـتقر حمؿد زهر افبابا

 افدـتقر ظبد افؽريؿ إصس

شظضق ذا»  

 افدـتقر إحسان افـص

 افدـتقر حمؿد ظزيز صؽري

1022 

 

1021 

1021 
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 ر العربقةاألعضاء ادراشؾون الراحؾون من األقطا -ج

 

 الوفاة 

  ادؿؾؽة األردكقة اهلاصؿقة

 2310 إشتاذ حمؿد افؼيؼل

 افدـتقر حمؿقد إبراهقؿ

 افدـتقر شامل خؾػ محاركة

2333 

1020 

  اجلؿفورية التوكسقة

ـ حسـل ظبد افقهاب شتاذ حس  2362 ٕا

شتاذ حمؿد افػاضؾ بـ ظاصقر  2310 ٕا

ـ ظاصقر شتاذ حمؿد افطاهر ب  2313 ٕا

 2316 إشتاذ ظثامن افؽعاك

 2332 افدـتقر شعد ؽراب

 .... افدـتقر شؾقؿ ظاّمر

 1001 سقيز افافدـتقر حمؿد 

 الوفاة 

 افدـتقر صافم اجلابري

 إشتاذ حمؿد ادزايل

 افدـتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

1003 

1020 

1021 

  اجلؿفورية اجلزائرية

 2313 افشقخ حمؿد بـ أ  صـب

شتاذ حمؿد افب  2362 شر اإلبراهقؿلٕا

 2313 حمؿد افعقد حمؿد ظع خؾقػة

 2331 إشتاذ مقفقد ؿاشؿ

 2332 إشتاذ صافم اخلرذم

  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 2316 إشتاذ خر افديـ افزرـع
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 الوفاة 

 2333 إشتاذ ظبد افعزيز افرؾاظل

 1000 إشتاذ محد اجلارس

 إشتاذ حسـ ظبد اهلل افؼرر

 ظبد اهلل بـ مخقس إشتاذ

1002 

1022 

  مجفورية السودان

 .... افشقخ حمؿد كقر احلسـ

 1003 افدـتقر حمقل افديـ صابر

 1003 افدـتقر ظبد اهلل افطقب

 1002 إشتاذ حسـ ؾاتم ؿريب اهلل

 1006 إشتاذ رس اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلؿفورية العربقة السورية

 2312 افدـتقر صافم ؿـباز

 2312 رجس صؾحتإب ج

 2333 إب جرجس مـش

 2333 إشتاذ مجقؾ افعظؿ

 2333 افشقخ ـامؾ افغزي

 الوفاة 

 2332 إشتاذ جزائقؾ رباط

 2332 إشتاذ مقخائقؾ افصؼال

 2322 إشتاذ ؿسطاـل احلؿيص

 2321 افشقخ شؾامن إمحد

 2323 افشقخ بدر افديـ افـعسا 

 2322 إشتاذ ادوارد مرؿص

 2322 راؽب افطباخ إشتاذ

 2322 افشقخ ظبد احلؿقد اجلابري

 2322 افشقخ حمؿد زيـ افعابديـ

 2326 افشقخ ظبد احلؿقد افؽقايل

 2326 افشقخ حمؿد شعقد افعرذم

 2321 افبطريرك مار اؽـاضققس اؾرام

 2322 ادطران مقخائقؾ بخاش

 2361 إشتاذ كظر زيتقن

 2363 افدـتقر ظبد افرمحـ افؽقايل

 إشتاذ حمؿد شؾقامن إمحد

 شبدوي اجلبؾ»

2322 
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 الوفاة 

 2330 إشتاذ ظؿر أبق ريشة

 2331 افدـتقر صاـر مصطػك

 1000 افدـتقر ؿسطـطغ زريؼ

 1000 افدـتقر خافد اداؽقط

 1006 إشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 افدـتقر ظبد افسالم افسماكقـل

 افدـتقر ظبد افسالم افعجقع

1006 

1006 

 1002 افدـتقر ظبد اهلل ظبد افدايؿ

 1020 افدـتقر صالح افديـ ادـجد

 1022 افدـتقر ظدكان تؽريتل

 1022 إشتاذ مدحة ظؽاش

  اجلؿفورية العراققة

 2312 إشتاذ حمؿقد صؽري أفقد

 2336 إشتاذ مجقؾ صدؿل افزهاوي

 2322 إشتاذ معروا افرصاذم

 2326 إشتاذ ضف افراوي

 الوفاة 

 2321 ٕب اكستاس ماري افؽرمعا

 2360 افدـتقر داود اجلؾبل ادقصع

 2362 إشتاذ ضف اهلاصؿل

 2362 إشتاذ حمؿد رضا افشبقبل

 2363 إشتاذ شاضع احلِصي

 2363 إشتاذ مـر افؼايض

 2363 افدـتقر مصطػك جقاد

 2312 إشتاذ ظباس افعزاوي

 2311 إشتاذ ـاطؿ افدجقع

 2313 اذ ـامل إبراهقؿإشت

 2311 افدـتقر كاجل معروا

ـاضققس يعؼقب افثافث  2320 افبطريرك اؽ

 2323 افدـتقر ظبد افرزاق حمقل افديـ

 2323 افدـتقر إبراهقؿ صقـة

 2323 افدـتقر ؾاضؾ افطائل

 2322 افدـتقر شؾقؿ افـعقؿل

 2322 إشتاذ ضف باؿر
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 الوفاة 

 2322 افدـتقر صافم مفدي حـتقش

 2322 تاذ أمحد حامد افِصااإش

 2322 افدـتقر أمحد ظبد افستار اجلقاري

 2330 افدـتقر مجقؾ شعقد

 2331 إشتاذ ـقرـقس ظقاد

 2336 افشقخ حمؿد هبجة إثري

 2332 إشتاذ حمؿقد صقت خطاب

 2332 افدـتقر ؾقصؾ دبدوب

 1002 افدـتقر إبراهقؿ افسامرائل

 1001 افدـتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 1003 افدـتقر صافم أمحد افعع

 1002 افدـتقر ظبد افعزيز افبسام

 1002 افدـتقر مجقؾ ادالئؽة

 1006 ـتقر ظبد افؾطقػ افبدريافد

 1003 افدـتقر حسغ ظع حمػقظ

 1020 ـتقر ظبد افعزيز افدوريافد

 الوفاة 

 1022 افدـتقر حمؿقد اجلؾقع

 1022 أ. هالل كاجل

  فؾسطني

 2312 زريؼإشتاذ كخؾة 

 2322 افشقخ خؾقؾ اخلافدي

 2321 إشتاذ ظبد اهلل خمؾص

شتاذ حمؿد إشعاا افـشاصقبل  2322 ٕا

 2323 إشتاذ خؾقؾ افسؽاـقـل

 2321 إشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل ب أوؽسطغ مرمرجل افدوم  2363 ٕا

 2312 إشتاذ ؿدري حاؾظ ضقؿان

 2336 إشتاذ أـرم زظقس

 1003 ن ظباسافدـتقر إحسا

 1003 إشتاذ أمحد صدؿل افدجا 

 1003 افدـتقر إدوارد شعقد

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 2312 إشتاذ حسـ بقفؿ

 2311 إب فقيس صقخق
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 الوفاة 

 2311 إشتاذ ظباس إزهري

 2313 إشتاذ ظبد افباشط ؾتم اهلل

 2330 افشقخ ظبد اهلل افبستا 

 2330 إشتاذ جز ضقمط

 2320 اذ أمغ افرحيا إشت

 2322 إشتاذ جرجل يـل

 2322 افشقخ مصطػك افغاليقـل

 2326 إشتاذ ظؿر افػاخقري

 2322 إشتاذ بقفس اخلقيل

 2322 افشقخ إبراهقؿ ادـذر

 2323 شافعامع»افشقخ أمحد رضا 

 2326 إشتاذ ؾقؾقب ضرزي

 2321 افشقخ ؾماد اخلطقب

 2322 افدـتقر كؼقٓ ؾقاض

 2360 إشتاذ شؾقامن طاهر

 2361 إشتاذ مارون ظبقد

 إشتاذ بشارة اخلقري

خطؾ افصغر»   شٕا

2362 

 الوفاة 

 2316 إشتاذ أمغ كخؾة

 2311 إشتاذ أكقس مؼدد

 2312 إشتاذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 2326 افدـتقر صبحل ادحؿصا 

 2321 افدـتقر ظؿر ؾّروخ

 2336 إشتاذ ظبد اهلل افعاليع

 1006 افدـتقر كؼقٓ زيادة

 1003 افدـتقر حمؿد يقشػ كجؿ

 اجلامهرية العربقة الؾقبقة

 الشعبقة الصساكقة

 

 2322 إشتاذ ظع افػؼقف حسـ

 1022 افدـتقر ظع ؾفؿل خشقؿ

  مجفورية مرص العربقة

شتاذ مصطػك فطػل ادـػؾقضل  2312 ٕا

 2312 إشتاذ رؾقؼ افعظؿ

 2311 قب سواإشتاذ يعؼ

 2330 إشتاذ أمحد تقؿقر
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 الوفاة 

 2331 إشتاذ أمحد ـامل

 2331 إشتاذ حاؾظ إبراهقؿ

 2331 إشتاذ أمحد صقؿل

 2333 إشتاذ داود برـات

 2332 إشتاذ أمحد زـل باصا

 2332 إشتاذ حمؿد رصقد رضا

 2332 إشتاذ أشعد خؾقؾ داؽر

شتاذ مصطػك صادق افراؾعل  2331 ٕا

 2332 إشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 2323 افدـتقر أمغ ادعؾقا

 2323 افشقخ ظبد افعزيز افبؼي

 2322 إمر ظؿر ضقشقن

 2326 افدـتقر أمحد ظقسك

 2321 افشقخ مصطػك ظبد افرازق

 2322 إشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 2323 إشتاذ خؾقؾ مطران

شتاذ إبراهقؿ ظبد افؼادر اداز   2323 ٕا

 2323 إشتاذ حمؿد فطػل مجعة

 الوفاة 

 2322 افدـتقر أمحد أمغ

 2326 إشتاذ ظبد احلؿقد افعبادي

 2322 افشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 2323 افدـتقر ظبد افقهاب ظزام

 2323 افدـتقر مـصقر ؾفؿل

 2363 إشتاذ أمحد فطػل افسقد

 2362 إشتاذ ظباس حمؿقد افعؼاد

 2362 إشتاذ خؾقؾ ثابت

 2366 ٕمر يقشػ ـاملا

 2362 إشتاذ أمحد حسـ افزيات

 2313 افدـتقر ضف حسغ

 2312 افدـتقر أمحد زـل

 2322 إشتاذ حسـ ـامؾ افصرذم

 2322 إشتاذ حمؿد ظبد افغـل حسـ

 2331 إشتاذ حمؿقد حمؿد صاـر

 1001 إشتاذ إبراهقؿ افسزي

 1003 افدـتقر ظبد افؼادر افؼط
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 الوفاة 

 1003 ر أمحد خمتار ظؿرافدـتق

 1006 افدـتقر صقؿل ضقػ

 افدـتقر ظز افديـ إشامظقؾ

 افدـتقر حمؿقد حاؾظ

1001 

1022 

  ادؿؾؽة ادغربقة

 2326 إشتاذ حمؿد احلجقي

 2361 إشتاذ ظبد احلل افؽتا 

 2313 إشتاذ ظالل افػاد

 2323 إشتاذ ظبد اهلل ــ قن

 الوفاة 

 2332 إشتاذ حمؿد افػاد

 2332 إشتاذ حمؿد ادؽل افـاسي

 1002 إشتاذ ظبد افرمحـ افػاد

 1002 إشتاذ ظبد افقهاب بـ مـصقر

 1002 إشتاذ إخرض افغزال

  اجلؿفورية العربقة القؿـقة

 1002 افؼايض إشامظقؾ بـ ظع إـقع
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 األعضاء ادراشؾون الراحؾون من البؾدان األخرى -د

 تاريخ الوفاة 

  «شابًؼا»الحتاد السوفققتي

راتشؽقؾسؽل  شتاذـ  ـاضققس»ٕا شأؽ  2322 

شتاذ برتؾ  شايػؽـل ادواردوؾقتش»ٕا  

ـتقر ؽريغقري ذباتقا  افد

2321 

1006 

  إشباكقة

 2322 شمقؽؾ»إشتاذ آشغ بالشققس 

 2332 إشتاذ امقؾقق ؽارشقا ؽقمز

  أداكقة

 2312 شارتغم»إشتاذ هاراان 

 2330 شإدوارد»إشتاذ شاخاو 

 2332 شيقشػ»إشتاذ هقروؾقتز 

 2336 شؾزيتز»إشتاذ هقمقؾ 

 2321 شأوجغ»إشتاذ مقتػقخ 

 2322 شأركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 تاريخ الوفاة 

 2323 شأوؽست»إشتاذ ؾقؼ 

 2326 شـارل»إشتاذ بروـؾامن 

 2362 شريتشارد»إشتاذ هاراان 

 2312 شهؾؿقت»ريس افدـتقر 

  إيران

 2321 افشقخ أبق ظبد اهلل افزكجا 

 2322 إشتاذ ظباس إؿبال

 2322 افدـتقر ظع أصغر حؽؿة

 2332 افدـتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 1001 افدـتقر هادي معرؾت

  إيطالقة

 2312 شاوجقـقق»إشتاذ ؽريػقـل 

 2316 شفققن»إشتاذ ـايتا  

 2332 شؽـازيقا»إشتاذ ؽقيدي 
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 2332 شـارفق»إشتاذ كّؾقـق 

 2336 شؾركسقسؽق»إشتاذ ؽزيقّع 

  باكستان

 2311 إشتاذ حمؿد يقشػ افبـقري

شتاذ ظبد افعزيز ادقؿـل افراجؽقيت  2312 ٕا

ـ ادعصقمل شتاذ حمؿد صغر حس  2336 ٕا

شتاذ حمؿقد أمحد ؽازي افػاروؿل  1020 ٕا

  الزازيل

 2322 شعقد أبق مجرة افدـتقر

 إشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «افشاظر افؼروي»

2322 

  الزتغال

 2321 شداؾقد»إشتاذ فقيس 

  بريطاكقة

 2316 شبراون»إشتاذ إدوارد 

 2333 شأكطق »إشتاذ بػـ 

 2320 شد.س.»إشتاذ مرؽؾققث 

 تاريخ الوفاة 

 2323 شؾريتز»إشتاذ ـريـؽق 

 2362 شأفػريد»إشتاذ ؽؾققم 

 2363 شأ.ج.»إشتاذ اربري 

 2312 شهامؾتقن أ.ر.»إشتاذ جقب 

  بولوكقة

 2322 شـقؾافسؽل»إشتاذ 

  تركقة

 .... إشتاذ أمحد اتش

 2331 إشتاذ زـل مغامز

  تشؽوشؾوفاكقة

 2322 شأفقا»إشتاذ مقزل 

  الداكؿرك

 2331 شؾراكز»إشتاذ بقهؾ 

 2332 شحيقك»إشتاذ اشسوب 

 2312 شجقن»إشتاذ بدرشـ 

  السويد

 2323 شك.ا.»إشتاذ شقسشتغ 
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 2326 إشتاذ ديدريـغ شػـ

  شويرسة

 2311 شإدوارد»إشتاذ مقكتة 

 2323 ش.ح.ح»إشتاذ هقس 

  فركسة

 2312 شريـف»إشتاذ باشقف 

 2316 إشتاذ مآكجق

 2311 شـؾقامن»إشتاذ هقار 

 2312 شأرثقر»إشتاذ ؽل 

 2313 شبؾر»إشتاذ مقشق 

 2321 شفقشقان»إشتاذ بقؾا 

 2323 شجزيؾ»إشتاذ ؾران 

 2326 شوفقؿ»إشتاذ مارشقف 

 2322 شريـف»إشتاذ دوشق 

 2361 شفقيس»إشتاذ ماشقـققن 

 2310 شهـري»إشتاذ ماشقف 

 تاريخ الوفاة 

 2313 شرجيقس»افدـتقر بالصر 

  شجقرج»إشتاذ ـقٓن 

 2323 شهـري»إشتاذ ٓوشت 

 2331  إشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

  فـؾـدة

 .... شيقحـا اهتــ»إشتاذ ـرشقؽق 

  ادجر

 2312 شأؽـاضققس»إشتاذ ؽقفدزهير 

 .... شإدوارد»إشتاذ ماهؾر 

 2313 إشتاذ ظبد افؽريؿ جرماكقس

  الـروج

 .... إشتاذ مقبرج

  الـؿسا

 .... شـارل»فز افدـتقر اصتق

 2313 شرودفػ»إشتاذ جر 
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 2362 شهاكز»افدـتقر مقجقؽ 

  اهلـد

 2311 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خان

 2322 إشتاذ آصػ ظع أصغر ؾقيض

ـ ظع احلسـل افـدوي أ.   2333 أبق احلس

 1002 افدـتقر ظبد احلؾقؿ افـدوي

 1020 افدـتقر خمتار افديـ أمحد

  ـدةهول

 2336 ششـقك»قرؽروكج إشتاذ ه

 تاريخ الوفاة 

 إشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

2323 

 2321 شك. ؾان»إشتاذ اراكدوكؽ 

 2310 شيقشػ»إشتاذ صخت 

  الوليات ادتحدة األمريؽقة

 2323 شب»افدـتقر مؽدوكافد 

 2322 شاركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 2326 شجقرج»إشتاذ شارضقن 

 2312 شبقارد»افدـتقر ضقدج 

 

    



 



 



 

 


