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 تقـديم

 رئيس المجمع

 الدكتور مروان المحاسني

يسير مجمعنا على هدي المؤسسين األوائل في خدمة 

اللغة العربية بالتصدي لكل المعّوقات التي تقف في طريق 

استرجاع الصفة العالمية للغتنا العربية، لنعيد اللغة إلى 

 موقعها في وجدان أبنائها.

لغة كائن حي يتجاوب مع المؤثرات المختلفة، نراه وال

يتطور على مرأى ِمنّا مُحِدثاً تداعيات عميقة األثر في حياة 

 مجتمعنا.

ومازال مجمعنا يبذل جهوداً مستمرة للحد من وقع تلك 

المؤثرات باعتماد إنشاء المعاجم اللغوية التي تثبت أرجحية 

ة لكي تبقى اللغة العربية في توضيح معطيات المعاَصر

األجيال الناشئة على المستوى المطلوب من المعرفة 

اللغوية، مايسمح لها بالوصول إلى تصّوٍر واٍع للعالم 

 المحيط بها عن طريق اللغة األم القادرة على توصيفه.



إن وجود انحسار خطير في موقع الكتاب من الثقافة 

لى العامة وحتى من المجاالت المعرفية التخصصية، مضافاً إ

بروز تلك السلطة اللغوية التي طردت الكتاب وأصبحت 

األقوى تأثيراً في حياة الناس، أال وهي وسائل اإلعالم، كلها 

أمور جعلتنا نسارع إلى إنتاج المعاجم اللغوية، التي تسّهل 

على القارئ الوصول إلى المقابل العربي لكل المصطلحات 

يان اإلعالمي، األجنبية، لنساعده على الخروج من ذلك الطغ

مَحميّاً بلغته األم القادرة على توضيح مايتوق إليه من 

 الحداثة الجارفة.

إننا نقف في وجه أولئك الذين يتذرعون بقصور اللغة 

العربية عن االضطالع بأعباء الحداثة، وهو توّهم ال يتطلّب 

حججاً بليغة دامغة لدحضه إذ يكفينا القول بأن لغةً بمكانة 

ة بين اللغات العالمية، وقد أصيبت بكبوٍة جّرتها اللغة العربي

عليها صروف الدهر، ليست لغةً قاصرة عن مواكبة الحداثة 

واإلفادة من علومها لنقٍص في مقوماتها، بل إنها لغة قد 

َعَرَض لها انكفاء وظيفي يتحّمل أبناؤها مسؤوليته، ولكنها 

 مازالت فَتيّة لم يُظهر بنيانها أي قصور أو خلل.



 ن مهمة المجامع اللغوية هي تحديد المستويات اللغويةةإ

التي تقّرب المعرفةة إلةى أذهةان المتلقةين، وتوضةيح حسةن 

استعمال األلفةاظ واختيةار األسةاليب المناسةبة للتعبيةر عةن 

المقصود مبتعةدين عةن التعقيةد والتكلّةف، وعةن اإلسةفاف 

 والترّخص وعن االبتذال والسوقية.

في العمليةة الفكريةة، إذ إن اللغةة  إن للغة موقعاً محورياً 

هي القالب الذي تفّصل المعرفة علةى أساسةه، وهةي ترسةم 

الحدود وتَُخّط المحيط لكل معرفة بشرية وتبقى اللغة مفتاح 

أبواب االنتماء بمةا تحّملةه اللغةة األم لاجيةال الناشةئة مةن 

 حقائق حياتية.

فةات ونحن َحَملَة ثقافة تاريخية أضاءت الكثير مةن الثقا

العالمية األخرى، ال بد لنا من أن نسعى إليجاد وعةاء لغةوي 

واحد شامل لمعطيات الحداثة لتتفتح أذهان شبابنا ويتمكنةوا 

مةةن ربةةط مةةوروثهم الثقةةافي بمسةةتحدثات العصةةر، بحيةة  

يتجاوبون مع متطلبات التنمية بما يجعلهةم يهتمةون بتأصةيل 

كةي ال تبقةى العلم واألسلوب العلمي في التفكير واالبتكار، 

أوطاننا في تبعية مُِذلّة ال شراكة لها في مسار الحداثةة. وهةذا 

اليكون إال بتسهيل اللغة وتقريبهةا إلةى الجمةاهير أداةً جزلةة 



..... تتميّز بالسالسة واالنسيابية قادرة على التعبيةر عةن كةل 

ما يدور في َخلد اإلنسان من أفكار ومشاعر، بألٍق ودقة نادرة 

ع االحتفاظ بما تتميةز بةه العربيةة مةن قةوٍة ووضوح ساطع م

 وليونٍة وانفتاح. 
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 م2019يف دورة عام 

 ه: أمين المجمعأعد  

 ي الحسنيالدكتور مك  

 .بسمة رحيمآبمساعدة 

 

فيما يلي عرض ألهم ما قام بةه مجلةس المجمةع ومكتبةه 

 ودوائره من أعمال. ولجانه

 

 : أعمال جملس اجملمعأواًل

 
م  تسَع عشرة جلسةً، بحث  2019عقد مجلس المجمع في عام 

من  فيها شؤون المجمع، وأعمال لجانه، وانتهى إلى جملة  

 ها ما يأتي:األعمال والقرارات ؛ أهم  

مقترح لجنة النشاط الثقافي وافق المجلس على  :األول

إقامته في  للمجمع الُمزمع المتعلق ببرنامج المؤتمر العاشر
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عقد المؤتمر في السادس م، على أن يُ 2019شهر شباط 

ويستمر حتى الثامن  2019والعشرين من شهر شباط لعام 

كما وافق على إضافة الجلسة الختامية إلى  .والعشرين منه

برنامج المؤتمر في اليوم الثال  منه، وتخصيصها لِعرِض 

ت، وتكون التقرير الختامي للمؤتمر والتعقيبات والمقترحا

 من الساعة الثانية حتى الساعة الثالثة عصراً.

مقترح لجنة النشاط الثقافي في وافق المجلس على  :الثاين

جلستها األولى بشأن تحديد موعد حفل تأبين الدكتور 

 .م2019محمد محفل رحمه اهلل، في الثال  عشر من شباط 

على قرار مكتب المجمع ذي الرقم وافق المجلس :الثالث 

( المتعلق بدعوة من سبق أن دعاهم المجمع للمشاركة 3)

في المؤتمر لندوة تسبق المؤتمر لعرض القرارات الصادرة 

 . عن لجنة اللغة العربية

على قرار مكتب المجمع ذي الرقم وافق المجلس  :الرابع 

في  ( المتعلق بتمثيل األستاذ مروان البواب للمجمع4)
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عجم التاريخي للغة اجتماع المجلس العلمي لمؤسسة الم

م، بسبب اعتذار 2019شباط  20العربية الذي سيعقد في 

 .الدكتور مازن المبارك عن المشاركة ألسباب صحية

تكليف الدكتور مكي الحسني بمتابعِة قرر المجلس  :اخلامس 

أموِر تعويضات التنقل والسفر لاعضاء المشاركين من خارج 

 القطر.

لجنة النشاط الثقافي ح وافق المجلس على مقتر :السادس

 .م 2019رنامج محاضرات العام المتعلق بب

اطلع المجلس على كتاب مجلس الوزراء بشأن  :السابع

استعمال األرقام المعروفة في الغرب باسم )األرقام العربية( 

في وثائق األمم المتحدة بدالً من األرقام المشرقية المسماة 

ألرقام العربية في وثائق استعمال ا وقرر جواز بالهندية، عندنا

 .األمم المتحدة

اطلع المجلس على كتاب السيد مدير الهيئة العامة  :الثامن

للكتاب بشأن كتابة تنوين النصب على األلف أو على ما 
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قبلها، وأّكد قراره السابق بأن يُكتَب التنوين على األلف كما 

 هو دارج في المناهج الدراسية في المدارس والجامعات.

اطلع المجلس على كتاب السيد مدير الهيئة العامة  :سعالتا

للكتاب بشأن ترشيح أحد أعضاء المجمع للمشاركة في 

م: وقرر ترشيح 30/9/2019الندوة الوطنية للترجمة في 

 الدكتورة لبانة مشوح للمشاركة.

اّطلع المجلس على إعالن الترشح لجائزة  :العارش

ورأت  المعجمية،الشارقة للدراسات اللغوية و -األلكسو

ضرورة ترشيح بعض نتاج مجمعنا من  لبانة مشوحالدكتورة 

فقرر المجلس إحالة الموضوع إلى ، معاجم لنيل الجائزة

 .مكتب المجمع للنظر فيه

اطلع المجلس على كتاب مؤسسة تاريخ  :احلادي عرش

دمشق بشأن إقامة محاضرات في قاعة الدكتور أحمد منيف 

مة محاضرة بعنوان )سورية عشرة ، ووافق على إقاالعائدي





- 5 - 

آالف سنة من الحضارة والثقافة والفنون( تلقيها الطبيبة المغتربة 

 19نادية السقطي في الساعة الخامسة من مساء يوم األربعاء 

 .م2019حزيران 

للمجمع  المؤتمر الحادي عشرعقد قرر المجلس  :الثاين عرش

، وعنوانه: م2019من شهر تشرين الثاني  28-25في المدة من 

وتشكيل لجنة ، (اللغة العربية في التعليم العام والجامعي)

 متابعة للمؤتمر تتألف من:

 أمانة سر المؤتمر: محمد زياد حلمي وريم المالح.

 المكتب اإلعالمي: طهران صارم.

 العالقات العامة: عبد الحليم صالح.

 اإلشراف الفني: المهندس مازن غراوي.

االحتفالية بالمئوية األولى لتأسيس لس أقّر المج :الثالث عرش

 مجمع اللغة العربية بدمشق.
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اطلع المجلس على كتاب لجنة اللغة العربية  :الرابع عرش

وعلومها بشأن استعمال الخط المائل )/( بمعنى )أو( 

البعيد عن المسند إليه عند طول  ،وعالمة )=( قبل المسند

 .الجملة ووافق عليه

لس على كتاب مكتب المجمع اطلع المج :اخلامس عرش

بشأن إقامة محاضرة عن )اإلنسانيات الرقمية واللسانيات 

ووافق على تكليف األستاذ مروان البواب إلقاء  الحاسوبية(،

 في وقت يراه مناسباً. محاضرة عن الموضوع

قرر المجلس عدم مشاركة طالب الدراسات  :السادس عرش

إلثبات علمهم العليا في مؤتمر المجمع، وإعطاءهم فرصة 

وخبراتهم في مناسبات قادمة تشجيعاً لهم ، وذلك بأن 

يستمع المجلس أو المكتب إلى بحوثهم ويزّكي الجيد منها 

لنشرها في المجالت العلمية واألدبية، أو إلقائها في قاعة 

 المحاضرات إذا كانت على مستوى علمي رفيع.
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في اطلع المجلس على كتاب وزارة الثقافة  :السابع عرش

اإلمارات العربية المتحدة بشأن المشاركة في تقرير )حالة 

اللغة العربية ومستقبلها(، وقرر تكليف الدكتور محمود 

السيد التواصَل مع الوزارة المذكورة لنقل استفسارات 

المجمع ومالحظاته، كما قرر االستجابة لطلبها بإرسال 

ل نسخة من الكتاب الذي يعّده المجمع عن إنجازاته خال

 مئة عام مضت.

بعطوش اطلع المجلس على كتاب المترِجم  :الثامن عرش

من الجزائر الذي يدعو فيه المجمع إلى االطالع  عبد الباقي

على الصفحة اإللكترونية على وسائل التواصل االجتماعي 

محمد باسم )المجمع الرقمي للغة العربية( للمدعو الدكتور 

ية جديدة، بُغية ، يطرح فيه مصطلحات عربسامح الشاعر

لجنة تصويبها ودراستها واعتمادها، وقررإحالة الكتاب إلى 
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لالطالع على الموقع اإللكتروني ودراسة  ألفاظ الحضارة

 المصطلحات الواردة فيه.

اطلع المجلس على كتاب اتحاد المجامع  :التاسع عرش

العربية بشأن تدريب المحررين في المجامع العربية على 

عجم التاريخي، وقرر تسمية أعضاء اللجنتين منهج تحرير الم

 المطلوبتين من االتحاد على النحو اآلتي:

 المقّرر العام في المجمع: األستاذ الدكتور محمود السيد. -1

 مقّرر اللجنة األولى:  األستاذ الدكتور مازن المبارك. -2

 مقّرر اللجنة الثانية: األستاذ مروان البواب. -3

عة تشكيل اللجان من خبراء وطلب إلى الدكتور السيد متاب

ب ومحررين ممن يحملون شهادة الماجستير فما فوق َحسَ 

الخطة المطلوبة من االتحاد بالتعاون مع قسم اللغة العربية 

 في جامعة دمشق.
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قرر المجلس تكليف المهندس مازن غراوي  :العرشون

تقديَم دراسة موجزة عن المشروع الوظيفي لبيت القوتلي 

ة له )المجمع الثقافي للمكتبة الظاهرية(، والبيوت المجاور

توّضح الخطوط العامة للمراحل التي مّر بها المشروع، والتي 

 في الوقت الحالي.وصل إليها 

قّرر المجلس تكليف األستاذ الدكتور  :احلادي والعرشون

تقديَم دراسة قانونية عن عبود السّراج عضو المجمع 

وت المجاورة له المشروع الوظيفي لبيت القوتلي والبي

)المجمع الثقافي للمكتبة الظاهرية( تعرُض في المجلس في 

 .جلسة قادمة

 السنوي قّرر المجلس أن يتضمن التقرير :الثاين والعرشون

قات التي تعترض عمل عو  الذي يقّدمه أمين المجمع المُ 

 وذلك بعد اطالع المجلس على هذه المعوقات.المجمع، 
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تخصيص جلسة دورية لدراسة مجلس قّرر ال :الثالث والعرشون

تمهيداً  المصطلحات الصادرة عن اللجان العلمية في المجمع

 لعرضها على المؤتمر القادم.

تشكيل لجنة لمتابعة المؤتمرات قّرر المجلس  :الرابع والعرشون

تضّم مقّرري اللجان العلمية لخبرتهم ودرايتهم بالمصطلحات التي 

قبل عرضها لى المواد الواردة ، وذلك لالطالع عمتقرها لجانه

 ، ثم إعداد قرارات وتوصيات المؤتمر.اعلى المؤتمر وتقويمه

إيفاد السيد رئيس المجمع قّرر المجلس  :اخلامس والعرشون

والسيد نائب الرئيس لحضور مؤتمر مجمع القاهرة في دورته 

 م.2020السادسة والثمانين للعام 

تاريخ  119لقرار تعديل اقّرر المجلس  :السادس والعرشون

ليصبح نّصه كما يلي: ) إذا نشر أحد أعضاء  25/4/2016

المجمع كتاباً له خارج المجمع، تُعرض طبعته األولى حين 

صدورها على أعضاء المجمع، فمن يرغب في الحصول عليه 

يسّجل ذلك على قائمة أعضاء المجمع بكلمة )أرغب( ويوقّع، 

إن كان   عضٍو راغبعندئذ يشتري المجمع نسخة واحدة لكل 
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سعرها مقبوالً، وضمن الحدود المالية المتاحة في الميزانية، 

ونسختين للمكتبة الظاهرية، ونسختين لمكتبة المجمع، إن لم 

 يكن العضو المؤل ف أو المترِجم قد أهدى كتابه للمكتبتين(.

 

     

 
 ثانًيا: أعمال مكتب اجملمع

 
ربةع عشةرة جلسةة، أ 2019عقد مكتب المجمع في عةام  

 أنجز فيها ما يأتي:

رأى المكتةةب أن يكةةون األسةةتاذ مةةروان البةةواب ممةةثالً  -

لمجمع اللغة العربية بدمشق فةي اجتمةاع المجلةس العلمةي 

لمؤسسة المعجم التاريخي للغة العربية الذي سيعقد في يةوم 

هةةةةة الموافةةةةق 1440جمةةةةادى اآلخةةةةرة15األربعةةةةاء 

 اهرة.م بمقر االتحاد في الق2019شباط20

رأى المكتب أن ال مانع لديةه مةن االسةتفادة مةن مجهةوٍد  -

ةةةٍع يقةةةوم بةةةه بعةةةض أعضةةةاء المجمةةةع فةةةي دراسةةةة  موسَّ
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المصطلحات علةى أن ينُشةر باسةم المجمةع وفةق األصةول 

 المتبعة بعد أن يّطلع عليه المجمع.  

قةةرر المكتةةب االكتفةةاء بالكتةةاب الةةذي وضةةعه الةةدكتور  -  

الراحةةل الةةدكتور شةةكري عةةدنان الخطيةةب عةةن المجمعةةي 

فيصل، فهو يُغني عن تأليف كتاٍب جديد، وأن يُعةاد تصةويره 

وتصةةوير كتةةاب آخةةر وضةةعه الةةدكتور محمةةود السةةيد عةةن 

 الدكتور شكري فيصل.

َّفة عن المجمعيةين  - نظر المكتب في مجموعة الكتب المؤل

الراحلين التي ستدفع إلى الطباعة قريبًا، ووافةق علةى متابعةة 

ها في الكتابة عةن األعضةاء الةراحلين الةذين لةم اللجنة عمل

 يُكتب عنهم.

قرر المكتب تخفيض عدد النسةخ المطبوعةة مةن المجلةة  -

( ألةةةف نسةةةخة إلةةةى 1000والكتةةةب األخةةةرى مةةةن )

 (خمسمئة نسخة.500)

قررالمكتب توزيع معجةم مصةطلحات الرياضةيات علةى  -

 السادة أعضاء المجمع على النحو التالي:

أعضةةاء المجمةةع نسةةختين مةةن  مةةنيعطةةى كةةّل عضةةو -1

 نسخة تجليد كرتوني عادي والثانية تجليد فني. المعجم،
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يعطى كّل مؤلف للمعجم من أعضةاء المجمةع نسةختين -2

تجليد فني إضافة إلى النسختين اللتةين أخةذهما مةع السةادة 

 األعضاء )كما ورد في البند السابق(.

مئويةةة قةةرر المكتةةب أن تعةةّد لجنةةة االحتفةةال بالةةذكرى ال -

لتأسةةيس المجمةةع المعلومةةات والصةةور المناسةةبة التةةي 

ستعرض في االحتفالية أثناء العرض الضوئي،حي  تتحةد  

مرحلةةة انتقةةال سةةورية مةةن التتريةةك إلةةى  المعلومةةات عةةن

لتعريب ، ويجري تسليط الضوء علةى دار الكتةب الظاهريةة ا

 والمدرسة العادلية وبيت القوتلي.

مةع شةركة )فةواال( لتصةميم وافق المكتةب علةى التعاقةد  -

المواقةةع اإللكترونيةةة، وذلةةك لوضةةع موقةةع المجمةةع علةةى 

 الشابكة في مخّدم هذه الشركة.

قرر المكتب إحالة الدعوة للتسةجيل فةي االتحةاد الةدولي  -

للغةةة العربيةةة والموسةةوعة الدوليةةة للمختصةةين والمهتمةةين 

باللغة العربية على المجلةس ،لعرضةها علةى السةادة أعضةاء 

 مع المختصين باللغة العربية.المج

قرر المكتب إهداء معجم مصطلحات الرياضيات مباشةرةً  -

ألعضاء الهيئة التدريسية في جامعة دمشةق ومركةز البحةو  
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والدراسات العلمية والجامعات الخاصةة،وعن طريةق وزارة 

التعلةةيم العةةالي للجامعةةات فةةي المحافظةةات األخةةرى مثةةل 

 ة والفرات(.)جامعة حلب والبع  وتشرين وحما

 قرر المكتب تكوين لجنة من السادة: -

 رئيساً    الدكتور مروان المحاسني، رئيس المجمع -

 عضواً    الدكتور مكي الحسني، أمين المجمع -

 عضواً    األستاذ مروان البواب، عضو المجمع -

 عضواً    الدكتور عبد الناصر عساف، عضو المجمع -

علةةى العةةرض الةةذي  مهمتهةةا : اإلشةةراف العلمةةي واللغةةوي

ستقدمه مجموعة التميّةز اإلعالميةة، وهةو عبةارة عةن صةور 

 متحركة تنطق بلغة عربية فصيحة موجهة لاطفال.

رأى المكتةةب إقامةةة محاضةةرة عامةةة فةةي المجمةةع يلقيهةةا  -

األسةةتاذ مةةروان البةةواب تتحةةّد  عةةن )اإلنسةةانيات الرقميةةة 

اللغةة واللسانيات الحاسوبية( بأسلوب مبسط يتناول إدخةال 

العربية في الحاسوب ومعالجتهةا معجميًةا وصةرفيًا ونحويًةا 

 باالعتماد على مجموعة من المعاجم اللغوية.
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قرر المكتب البح  عن األجزاء المفقودة من تاريخ مدينة  -

دمشق البةن عسةاكر للسةعي إلتمةام تحقيقهةا ونشةرها، وأن 

 تتابع هذا البح  لجنة يؤلّفها المكتب.

يف األستاذ الدكتور موفق دعبةول متابعةة قرر المكتب تكل -

موضوع األجزاء غيةر المتةوفرة نسةخها األصةلية مةن كتةاب 

تاريخ مدينة دمشق البن عساكر في مكتبةة المجمةع، وذلةك 

السةةتكمال مةةا يةةنقص مةةن هةةذا الكتةةاب، بحيةة  تكةةون 

 المجموعة الصادرة عن المجمع كاملة.

تحقيةق  قرر المكتب تكوين لجنةة مهمتهةا: متابعةة أعمةال -

 كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، تضم السادة:

 رئيًسا          الدكتور مكي الحسني، أمين المجمع-

 عضًوا           عضو المجمع الدكتور موفق دعبول، -

 عضًوا           عضو المجمع األستاذ مروان البواب، -

 عضًوا        خبير المجمع األستاذ مأمون صاغرجي، -

وافق المكتب على قرار لجنة اللغة العربيةة وعلومهةا،وهو  -

طباعة قرارات لجنةة اللغةة العربيةة فةي األلفةاظ واألسةاليب 
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واألصول واألخطاء الشائعة التةي أنجزتهةا اللجنةة مةن عةام 

م مجموعةةً فةي كتةاٍب واحةد 2018م إلى نهاية عةام 2009

 باسم المجمع.

عةادة اإلخةراج قرر المكتب تكليف السةيد عمةار بخةاري إ -

الفني لكتاب"معجم العبارات االصطالحية فةي اللغةة العربيةة 

المعاصرة". تأليف السادة الدكتور مروان المحاسني والةدكتور 

 ممدوح خسارة والدكتورة لبانة مشّوح تمهيًدا لطباعته.

وافق المكتب على طباعة ألف نسخة من" معجم العبارات  -

اصةةرة" تةةأليف السةةادة االصةةطالحية فةةي اللغةةة العربيةالمع

األعضاء الدكتور مروان المحاسني والدكتور ممدوح خسارة 

 والدكتورة لبانة مشو ح.

قرر المكتب تكليةف لجنةة التةدقيق اللغةوي إجةراء مةاتراه -

مناسبًا من تصةحيح لغةوي وفةق مةا ورد فةي تقريرهةا الةذي 

أعّدته عن كتاب "تةاريخ التربيةة"  تةأليف المجمعةي الراحةل 

محمدكامل عيةاد، وتسةجيل ماتريةد النظةر فيةه مةن الدكتور 

 الناحية العلمية لينظر فيه المكتب .

قرر المكتب تكليف الدكتور محمود السةيد إعةداد مقدمةٍة  -

لكتةةاب "تةةاريخ التربيةةة" تةةأليف المجمعةةي الراحةةل الةةدكتور 
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محمدكامل عياد وإجراء فهارس للكتاب وإنفاذ المالحظات 

 اللغوي حول الكتاب.التي ذكرتها لجنة التدقيق 

قةةرر المكتةةب توكيةةل "دار الماليةةين للطباعةةة والترجمةةة  -

والنشةةر والتوزيةةع" وتوكيةةل"دار عقةةل  للنشةةر والدراسةةات 

والترجمة" لتسويق مطبوعةات المجمةع فةي )الةبالد العربيةة 

أال يكون أّي منهمةا  م على2020وغيرها( وذلك خالل عام 

 ا.وكيالً حصري  

معجم مصةطلحات الجيولوجيةا" إلةى قرر المكتب إحالة " -

لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية لمراجعة المصطلحات 

 ومقابالتها.
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 ثالًثا: أعمال جلان اجملمع

 
 :جلنة اللغة العربية وعلومها -1

 الةةدكتور مةةازن المبةةارك تضةةم هةةذه اللجنةةة السةةادة:

نبهةان خسارة والدكتور عبد اإلله  حوالدكتور ممدو ،)رئيًسا(

والةةدكتور وهةةب روميةةة والةةدكتور  أحمةةد قةةدور والةةدكتور

 .رفعت هزيم والدكتور عبد الناصر عساف

عقةةدت لجنةةةة اللغةةة العربيةةة وعلومهةةا فةةي هةةذه الةةدورة 

( جلسةة، جةرى فيهةا 42م اثنتين وأربعين )2019المجمعية 

 ما يلي:

نظرت اللجنة في بح  الدكتور ممدوح خسارة بعنةوان:  -1

اد والتذكير في اسم التفضةيل المعةرَّف ب )ال(" "جواز اإلفر

 ووافقت عليه.

نظةةرت اللجنةةة فةةي أربةةع عشةةرة دراسةةة لمجموعةةة مةةن  -2

األلفاظ واألساليب الشائعة أعدها كل مةن الةدكتور ممةدوح 

خسةةارة، والةةدكتور عبةةد الناصةةر عسةةاف، والةةدكتور رفعةةت 

 هزيم، واتخذت القرارات المناسبة بشأنها معلَّلةً.

اللجنةةة فةةي )سةةت( مةةذكرات أعةةدها الةةدكتور  نظةةرت -3
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ممدوح خسارة إلكمال عدٍد مةن المةواد اللغويةة المدروسةة 

 سابًقا، فأقرت اللجنة عددًا من المداخل المقترحة فيها.

نظرت اللجنة في جدول للخطأ والصةواب كانةت لجنةة -4

م لمقابلتةه مةع مةا 2008األصول السابقة قد أعدته قبل عةام 

لحاليةةة واعتمةةدت قةةراًرا واحةةًدا فةةي هةةذه أنجزتةةه اللجنةةة ا

 األخطاء الشائعة، وأجرت عليه ما رأته مناسبًا من التعديل.

دهانظرت اللجنة فةي قائمةة األخطةاء الشةائعة التةي أعة -5

على ما جاء فيها.  الدكتور ممدوح خسارة، ووافقت

أجابت اللجنة عن بعض االستفسارات اللغويةة ونحوهةا -6

بعض األفراد.الواردة عليها من 

تذاكرت اللجنة في داللةة عالمةة يسةاوي )=(، وقةررت -7

قبول وضع هذه العالمة قبل المسند البعيد عةن المسةند إليةه 

 عند طول الجملة.

ناقشةةت اللجنةةة موضةةوع الخةةط المائةةل )/( بمعنةةى )أو( -8

وقررت مناقشـة هـذه المسـألة فـي مجلـس المجمـع، علـى 
أن يقتصر استعمالها على البحوث العلمية. 

اطلعت اللجنةة علةى المصةطلحات التةي أقرتهةا لجنةة  -9

مصطلحات العلوم التربوية، والمقةرر عرضةها فةي المةؤتمر 

الحادي عشر، فقدمت بعةض المالحظةات بشةأنها ورفعتهةا 

 إلى مجلس المجمع. 
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نظرت اللجنة في مالحظات كل مةن الةدكتور محمةود  -10

مكةي الحسةني علةى قراراتهةا فةي األلفةاظ السيد، والدكتور 

، 2019واألساليب التي أنجزتها في النصف األول مةن عةام 

 وأخذت بما اتُّفق عليه منها.

نظةةرت اللجنةةة فةةي ترتيبةةات نةةدوة اللغةةة العربيةةة،  -11

جمةةع، والمةةؤتمرين السةةنويين العاشةةر والحةةادي عشةةر للم

 .وقدمت بعض االقتراحات بشأنها

المالحظات التي أبةداها المشةاركون نظرت اللجنة في  -12

فةةي نةةدوة اللغةةة العربيةةة، والمةةؤتمرين السةةنويين العاشةةر 

 والحادي عشر للمجمع، وأخذت بما رأته مناسبا. 

أعادت اللجنة النظر فةي بعةض قراراتهةا عةن األلفةاظ  -13

 واألساليب وأجرت التغيير المناسب بشأنها.

اللغةةة  ناقشةةت اللجنةةة موضةةوع طباعةةة قةةرارات لجنةةة -14

العربية في األلفاظ واألساليب واألصول واألخطاء الشةائعة، 

م إلةةى منتصةةف عةةام 2009التةةي أنجزتهةةا اللجنةةة مةةن عةةام 

المةةؤتمرين السةةنويين العاشةةر م، والتةي ُعرضةةت فةةي 2019

والحادي عشر للمجمع، وقررت رفعها إلى مجلس المجمع 

 لطباعتها مجموعةً في كتاٍب واحد.
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 :جلنة املعجمات -2

( رئيًسةةا)الةةدكتور مةةازن المبةةارك  ضةةم هةةذه اللجنةةةت

، والةةدكتور ممةةدوح خسةةارة، والةةدكتور مةةروان المحاسةةني

 .والدكتورة لبانة مشوحواألستاذ مروان البواب، 

عقةةدت لجنةةةة المعةةاجم فةةي هةةذه الةةدورة المجمعيةةة 

م جلسةةتين، قةةررت فيهمةةا توسةةيع قسةةم األفعةةال فةةي 2019

عربية( الةذي تعةده اللجنةة )معجم دالالت األبنية في اللغة ال

ليتناسب مع قسم األسماء، ولما في ذلك من قيمٍة تميزه عةن 

معةةاجم الصةةرفيين، علةةى أن يكةةون البةةدء بهةةذا العمةةل بعةةد 

 االنتهاء من احتفالية الذكرى المئوية لتأسيس المجمع. 

 :جلنة ألفاظ احلضارة -3

تضم هةذه اللجنةة السةادة: الةدكتور مةروان المحاسةني 

 ،والدكتورة لبانةة مشةوح ،، والدكتور ممدوح خسارة(ا)رئيسً 

 .، والدكتور رفعت هزيموالدكتور هاني رزق

وأربةةع مئةةة ( 124م )2019ت اللجنةةة فةةي عةةام عقةةد

 جلسةً، أنجزت فيها ما يلي: وعشرين
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  أنهةةت اللجنةةة دراسةةة ومراجعةةة مصةةطلحات السةةياحة

والفندقة، وأقةّرت المناسةب منهةا واقترحةت لهةا والسفر 

الت العربية واألجنبية والتعريفةات المناسةبة. وقةام المقاب

أمين اللجنة بجمع المصطلحات المدروسة، وأدخلها إلى 

الحاسوب ضمن قوائم مناسةبة تمهيةًدا لطباعتهةا الحًقةا، 

 وعْرضها على مجلس المجمع.

  أنهت اللجنة دراسة قائمة المصطلحات األجنبيةة الشةائعة

اقترحةةةت التةةةي جمعهةةةا الةةةدكتور ممةةةدوح خسةةةارة، و

من  ، وبعد االنتهاءالمقابالت العربية والتعريفات المناسبة

دراسة هةذه القةوائم نظةرت اللجنةة فةي قائمةة الكلمةات 

األجنبيةةة الشةةائعة التةةي جمعهةةا الةةدكتور رفعةةت هةةزيم، 

واقترحت مقابالتها العربية وتعريفاتها على نحو مناسةب. 

 وقام أمين اللجنة بجمةع الكلمةات المدروسةة، وأدخلهةا

لةةى الحاسةةوب ضةةمن قةةوائم مناسةةبة تمهيةةًدا لطباعتهةةا إ

الحًقا، وعرضها على مجلس المجمع، وهةي نحةو ألةف 

 كلمة.

  أنجةةزت اللجنةةة نحةةو مئةةة وخمسةةين كلمةةة مةةن ألفةةاظ

 األماكن.

 





- 23 - 

 :الفيزياء جلنة مصطلحات -4

)رئيًسةةا( الةةدكتور مكةةي الحسةةني  تضةةم هةةذه اللجنةةة

 وابواألستاذ مروان البوالدكتور موفق دعبول 

ري، ةالخبراء السادة: الدكتور أحمةد الحصةها يعمل فيو

الةةدكتور مصةةطفى صةةائم الةةدهر،  الةةدكتور محمةةد قعقةةع،

، والةةدكتور خالةةد المصةةري، والةةدكتور نضةةال شةةمعون

 والدكتور عقيل سلّوم، والدكتور رفيع جبرة.

 (1774) 2019 عةام فيلجنة مصطلحات الفيزياء  أنجزت

 سية وتعريفات بالعربية. مصطلًحا: مقابالت عربية وفرن

 :جلنة مصطلحات العلوم الزراعية -5

خليةةل يعمةةل فةةي هةةذه اللجنةةة الخبةةراء السةةادة: الةةدكتور 

الةةدكتور محمةةد سةةعيد األشةةرم،  ود، الةةدكتور محمةةالمعةةري

، الةةدكتور يحيةةى محمةةد ، الةةدكتور محمةةد عةةادل فتَةةيّحالشةةاطر

جلسات طويلة، ثم يجتمعةون  -وحدهم -وهم يعقدون.القيسي

 ر مروان المحاسني.المجمع الدكتورئيس ن حين إلى آخر مع م

العمةةل فةةي دراسةةة م 2019أنجةةزت اللجنةةة فةةي العةةام 

( ووضةةعت المقابةةل العربةةي والجةةذر الالتينةةي L)ف الحةةر
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والمقابل الفرنسي والتعريةف وقةد بلةد عةدد المصةطلحات 

 مصطلح(.1644المنجزة )

 مصطلح.I :1629الحرف 

 مصطلح. J :250الحرف 

 مصطلح.K :250ف الحر

 :جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية -6

المجمةةع الةةدكتور مةةروان  رئةةيستضةةّم هةةذه اللجنةةة 

، والخبةراء السةادة: الةدكتور محمةد أبةو (المحاسني )رئيًسا

 ، الدكتور حسن خاروف.حرب

 بدراسةة الحةرف، 2019قامت اللجنةة خةالل العةام 

(H )  عةةدد دراسةةة نهائيةةة وهةةو جةةاهز للطباعةةة وبلةةد

مصطلًحا، كانةت اللجنةة قةد  536المصطلحات المنجزة 

وضعت لها المقابالت العربيةة والفرنسةية إضةافة للجةذر 

الالتيني والتعريفةات، كمةا أنجةزت اللجنةة دراسةة أوليةة 

مصةةةطلًحا  101وعةةةددها  I,J,Kلمصةةةطلحات األحةةةرف 

ووضعت لهةا التعريفةات والمقةابالت العربيةة والفرنسةية 

 والجذر الالتيني.
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 :جلنة مصطلحات املعلوماتية -7

تضةةم هةةذه اللجنةةة عضةةوي المجمةةع: الةةدكتور موفةةق 

وان البواب، والخبيرين الدكتور األستاذ مرودعبول )رئيًسا(، 

، واألسةتاذ أنطةون مةارين، لحافظاالدكتور نزار ، وار العّواوّ ن

 واألستاذ سعيد األسعد.

عقةةدت لجنةةة مصةةطلحات المعلوماتيةةة فةةي هةةذه الةةدورة 

 ( جلسة، أنجزت فيها ما يلي: 176م )2019عية المجم

 م(30/6/2019م( وحتى )2/1/2019أوًل: )من 

متابعة استخراج مصطلحات المعلوماتية من المعةاجم ومةن 

(. بلةد عةدد هةذه F – Zمواقةع الشةابكة، وذلةك للحةروف )

 مصطلح تقريبًا. 5000المصطلحات 

 م(31/12/2019م( وحتى )1/7/2019ثانيًا: )من 

 Aم ترجمة مصطلحات المعلوماتيةة المبةدوءة بةالحرف تسلُّ 

من األسةتاذ أنطةون مةارين، والبةدء بمراجعتهةا. )بلةد عةدد 

مصطلًحا من أصل  475المصطلحات التي جرت مراجعتها 

 مصطلًحا(. 976

إعةةداد قائمةةة بمصةةطلحات المعلوماتيةةة المبةةدوءة ثالثًااا: 

قائمةة وتكليف الدكتور نزار الحافظ بترجمتهةا، و Cبالحرف 
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وتكليةةف  Dبمصةةطلحات المعلوماتيةةة المبةةدوءة بةةالحرف 

 الدكتور نوار العوا بترجمتها.

 :جلنة مصطلحات اإلعالم -8

تضةةم هةةذه اللجنةةة أعضةةاء المجمةةع الةةدكتور مةةروان 

المحاسةةني )رئيًسةةا(، والةةدكتور محمةةود السةةيد، والةةدكتور 

الةدكتور هةاني و، ممدوح خسةارة، والةدكتورة لبانةة مشةوح

 .كتور رفعت هزيم، والدرزق

 جلسةة خمسة وثالثين م،2019عقدت اللجنة خالل عام 

بمراجعة وتصحيح المصطلحات اإلعالمية التةي قامت خاللها 

أنجزتها سةابًقا وبلةد عةدد المصةطلحات المصةححة بشةكلها 

 (.2542النهائي )

 :ةيالبيئ العلومجلنة  -9

تضمّ هةذه اللجنةة األعضةاء الةدكتور مةروان المحاسةني 

، ا( ، والةةدكتورة لبانةةة مشةةوح، والةةدكتورهاني رزق)رئيًسةة

 والخبيرين الدكتور وسيم الحكيم، والدكتورة صوفي البركيل.

( 55م )2019عقةةدت لجنةةة العلةةوم البيئيةةة فةةي عةةام 
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دراسةة مصةطلحات معجةم أكسةفورد تابعت خاللها جلسة، 

( ووضةةع المقابةةل العربةةي 2005للعلةةوم البيئيةةة )طبعةةة 

 وأنجزت ما يلي:ه المصطلحات والتعريف المناسب لهذ

 نة من دراسةة مصةطلحات الحةرف انتهت اللج(E)  وبلةد

 .مصطلًحا (302عددها )

 ( بدأت بدراسة مصطلحات الحةرفF( وأنجةزت ،)197 )

 مصطلًحا منها.

  :جلنة أعمال أعضاء اجملمع -10

برئاسةة  2019ات فةي عةام جلسةخمةس عقدت اللجنةة 

مةةروان البةةواب  الةةدكتور مةةازن المبةةارك وحضةةور األسةةتاذ

 جرى فيها مايلي:والدكتور عبود الّسّراج،

قررت اللجنة تكليةف األسةتاذ الةدكتور أيمةن الشةّوا  -1

الكتابة عةن األسةتاذ أحمةد راتةب النّفةال،وتكليف الةدكتور 

بهجت القبيسي الكتابة عن المجمعي الراحل الدكتور محمد 

كتور محفل،وتكليف الدكتور عبد اإلله نبهان الكتابة عن الةد

محمد طيب تيزيني، وذلك وفةق المةنهج المقةرر والشةروط 

 المطلوبة إلخراج الكتاب.
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رأت اللجنة متابعة السادة المةؤل فين الةذين لةم تصةل  -2

 أعمالهم إلى المجمع.

رأت اللجنة ضةرورة شةراء نسةخة مةن كتةاب تكةريم  -3

الدكتور عزيز شكري )رحمه اهلل( الذي صدر عةن دار الفكةر 

 م.2008علماء مكّرمون_ عامضمن سلسلة _

عةن سةابًقا اقترحت اللجنة النظر في الكتب الصةادرة  -4

 األعضاء الراحلين لتقدير مدى االستفادة منها.

قررت اللجنةة جمةع مةا كتةب عةن الةدكتور شةكري  -5

فيصل من الكتب المنشورة، وهةي ثالثةة كتةب، األول أعةّده 

ر مطيةع الدكتور محمود السةيد، والثةاني مةن تةأليف الةدكتو

 الحافظ، والكتاب الثال  للدكتور عدنان الخطيب.

قةةررت اللجنةةة جمةةع مةةا كتةةب عةةن الشةةيخ طةةاهر  -6

الجزائري من الكتب المنشورة، وهي كتاب للةدكتور عةدنان 

الخطيب،وكتةةاب بعنةةوان "تنةةوير البصةةائر فةةي سةةيرة الشةةيخ 

طةةاهر" لاسةةتاذ البةةاني، و"أشةةهر األمثةةال" للةةدكتور مةةازن 

شيخ طاهر الجزائري رائد التجديةد الةديني فةي المبارك، و"ال

 بالد الشام" أعّده حازم زكريا محيي الدين.

قةةررت اللجنةةة إحالةةة مقتةةرح أعةةّده الةةدكتور مةةازن  -7
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 المبارك حول أعمال اللجنة إلى المجلس،يتضمن مايلي:

 من صدر تكليفه بالكتابة يستمر. -أ

من لم يُكتب عنه، إذا كان أحةد األعضةاء كتةب عنةه  -ب

( نسخة 500ا فإنه يُغني عن الكتابة عنه مجددًا. ويُطبع )سابقً 

 من الكتب التي نفدت.

َّفةة مةن خةارج المجمةع عةن  -ت يُنظر فةي الكتةب المؤل

 المجمعي الراحل لمعرفة مدى كفايتها.

والمحدثون من األعضاء يُكتفةى بجمةع مةا قيةل فةي  -ث

حفل استقباله وحفل تأبينه، على أن يجمع المجمع ذلك فةي 

 توفى فيه آثاره.كتاب تُس

 :جلنة النشاط الثقايف -11

السةةادة: الةةدكتور محمةةود السةةيد  تضةةم هةةذه اللجنةةة

، والةةدكتور وهةةب روميةةة، والةةدكتور هةةاني رزق(، ا)رئيًسةة

 والدكتور عبود السراج.

عشرةَ جلسةً  ىحدإ( 11عقدت لجنة النشاط الثقافي )

قافية ، وفيما يلي أهم الفعاليات والنشاطات الث2019خالل العام 

 التي أقامها المجمع في هذا العام:
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 أوالً: املحارضات:

محاضرة الدكتور مةازن المبةارك )محطةات مضةيئة فةي مسةيرة  -1

 .30/1/2019العربية والتعريب( 

محاضرة الدكتور رضوان الدايةة )أنةور العطةار شةاعر دمشةقي  -2

 م.27/3/2019استهوته الطبيعة الشامية( 

ق في ألف ليلة وليلةة.. اللغةة دمشمحاضرة الدكتور فايز الداية ) -3

 م.24/4/2019(  والتاريخ والخيال

محاضرة الدكتور ميخائيل معطي )البحة  العلمةي فةي مسةيرة  -4

 م.29/5/2019البناء والتقدم( 

، ةمحاضرة الدكتور وسيم الحكيم )النباتةات الطبيةة فةي سةوري -5

 م.26/6/2019أهميتها االقتصادية( 

الية المشةترك اللفظةي فةي محاضرة الدكتورة لبانة مشّوح )إشك -6

 م.25/9/2019ترجمة معاني القرآن الكريم( 

محاضرة الدكتور عبد الجبّار الضّحاك )الِمْكروبات المفيدة في  -7

 م.30/10/2019األمعاء بين العلم والتجارة( 
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 ثانيًا: الندوات واالحتفاليات:

َعْقد المؤتمر السنوي العاشر للمجمع _المرجأ من العام  -1

)واقع اللغة العربية في عصرنا  طارئة_ بعنوان:لظروف  2018

 .م2019شباط   28-25من الحاضر( 

اللغة العربية في َعْقد المؤتمر السنوي الحادي عشر للمجمع بعنوان )

م، 2019تشرين الثاني  28-25( من التعليم العام والجامعي

 وانضوت  تحت هذا العنوان المحاور اآلتية:

 في التعليم العام والجامعي: ويتضمن: واقع األداء اللغوي: أولً 

 ن في التعليم العام.يمستوى أداء المتعلم -1

 مستوى أداء الطالب في التعليم الجامعي. -2

 مستوى أداء المعلمين في التعليم العام. -3

 مستوى أداء المدرسين في التعليم الجامعي. -4

 مناهج اللغة العربية في التعليم العام والجامعي: ويتضمن:: ثانياً 

 اهج اللغة العربية في التعليم العام.من -1

 مناهج اللغة العربية في أقسام اللغة العربية. -2
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 :جلنة اجمللة -12

جلسةة برئاسةة  ثةال  عشةرةعقدت لجنة مجلة المجمةع 

األستاذ الدكتور محمود السيد ،وحضور أعضائها الةدكاترة : 

مكي الحسني، مازن المبارك، ممدوح خسارة)مقرر اللجنة(، 

 . وهب روميه، عبد الناصر عساف وح، لبانة مش

 األول والثةاني والثالة   اللجنة كالً من األجزاء قّومت

سةعين، والجةزأين االول الت الحةادي و مةن المجلةد والرابةع

 .والثاني من الجلد الثاني والتسعين

 الثةاني  ناقشت اللجنة مشروع فهرس كل مةن األجةزاء

 هم.وأقرت  ينعسالت د الثاني ومن المجلوالثال  

  نظرت اللجنة في كل ماورد إليها من بحو  ومقةاالت

،وأنجةةزت تقويمها،واختةةارت منهةةا مةةاهو صةةالح للنشةةر ، 

 وأدرجته في قائمة النشر.

  رأت اللجنة أنه إذا لةم يكةن أسةلوب المحاضةر يرقةى

إلى المستوى المطلوب، فةإن اللجنةة تعتةذر عةن عةدم نشةر 

 لة المجمع.محاضرته، والقرار في رفض النشر يعود إلى مج
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  وافقت اللجنة علةى نشةر الجةزأين األول والثةاني مةن

 المجلد الثاني والتسعين معاً.

  نظرت اللجنة في كتاب جامعة دمشق الذي قةرر إعةادة

 اعتبار مجلة المجمع محكمة.

 جلنة طب األسنان: -13
تضم هةذه اللجنةة السةادة: الةدكتور مةروان المحاسةني 

ًوا(، والةدكتور عةدنان )رئيًسا(، والةدكتور هةاني رزق )عضة

 بركة )خبيًرا(.

 على النحو اآلتي: 2019كانت أعمال اللجنة عام 

 ضبط المكررات وإعادة النظر في المصطلحات. 

  مةةا يخةةص مصةةطلحات طةةب األسةةنان بأنهةةت اللجنةةة

 ."جراحة الوجه والفكين"

  بدأت اللجنة بمناقشة "الكيمياء الحيوية" ولةم ينتةه العمةل

 به بعد.

 دقيق اللغوي:جلنة الت -14
ات بحضةةور جلسةةالتةةدقيق اللغةةوي ثمةةاني عقةةدت لجنةةة 

 والدكتور عبد الناصر عساف  ممدوح خسارةالدكتور  عضويها
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 دققت اللجنةة األجةزاء )األول والثةاني والثالة  والرابةع 

من المجلةد الثةاني و التسةعين، وقامةت بتصةحيح األخطةاء 

ور اإلمالئيةةة والطباعيةةة، وأشةةرفت علةةى تنفيةةذها قبةةل صةةد

 األعداد. 

 جلنة مصطلحات العلوم اجليولوجية: -15

يشرف على هذه اللجنة رئيس المجمع الةدكتور مةروان 

ل معطي ويشةاركه األستاذ الدكتور ميخائي هايمثلالمحاسني و

الها: د. جمال أبو ديب، د. غالةب سةيدا، د. يوسةف في أعم

 .د. فؤاد العجل ،رضوان

ل العةةام أنجةةزت لجنةةة المصةةطلحات الجيولوجيةةة خةةال

النظر في مصطلحات جميع الحروف، وقامةت  2019المنصرم 

 .2019بمراجعة عامة للمصطلحات كلها خالل العام 

وتقةةةوم اللجنةةةة اآلن بمراجعةةةة علميةةةة دقيقةةةة لجميةةةع 

 المصطلحات.
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 :جلنة علوم الرتبية -16

األستاذ الدكتور محمود السةيد تضم هذه اللجنة السادة: 

كتور سةام عمةار )عضةًوا(، واألسةتاذ واألستاذ الةد )رئيًسا(،

 الدكتور علي سعود حسن )عضًوا(.

( 41إحةدى وأربعةين ) 2019 عةام فةياللجنةة  عقدت

الحروف بة جلسة أنجزت فيها دراسة المصطلحات المبدوءة

(O-P-Q-T-U-V-W-X-Y ) باللغةةةات العربيةةةة واإلنكليزيةةةة

 :صحيحهامراجعتها وتوقد جرت والفرنسية 

 تعدد المصطلحا الحرف

O 214 

P 319 

Q 47 

T 190 

U 42 

V 80 

W 25 

X-y 25 

مصةةطلًحا  (930)بلةةد عةةدد المصةةطلحات المنجةةزة و

 .باللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية صّحًحام
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 جلنة موقع اجملمع على الشابكة: -17

تضم هذه اللجنة عضوي المجمةع: الةدكتور موفةق دعبةول 

 والخبير الدكتور نزار الحافظ. )رئيًسا( واألستاذ مروان البواب،

م 2019عقدت لجنة الموقع في هذه الدورة المجمعيةة 

 ( جلسة، أنجزت فيها ما يلي: 200)

نْقةةل موقةةع المجمةةع علةةى الشةةابكة مةةن مخةةدم أوًل: 

الجمعيةةة العلميةةة السةةورية للمعلوماتيةةة إلةةى مخةةدم شةةركة 

فواال، وذلك بغرض تحسين أداء الموقةع وتسةريع عمليةات 

 فيه. البح 

استكمال مفردات قاعدة معطيات الموقع فيما يخةص: ثانيًا: 

مطبوعات المجمع، ونشاطات المجمع )المةؤتمرات والنةدوات 

 والمحاضرات..(، ولجان المجمع، وأعضاء المجمع.

 : البدء بتصحيح فهرس مجلة المجمع. ثالثًا

 عنوان(. 7813عنوان من أصل  4883)أُنجز تصحيح 

يح جةةداول مطبوعةةات المجمةةع، : البةةدء بتصةةحرابًعااا

 وجداول محاضرات المجمع في قاعدة معطيات الموقع . 

: المشاركة في تحدي  محتوى حساب المجمةع خامًسا

 .Facebookعلى 
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 :والقياس اجلودة جلنة -18

األستاذ الةدكتور مةروان هذه اللجنة أعضاء المجمع  تضم

المحاسةةني )رئيسةةاً(، واألسةةتاذ مةةروان البةةواب )عضةةواً(، 

والةةدكتورة لبانةةة مشةةوح )عضةةواً(، والةةدكتور هةةاني رزق 

في موضوع الجودة الدكتور أكةرم ناصةر )عضواً(، والخبراء 

واألستاذة سهيال حبيب إلياس وفي موضوع القياس الةدكتور 

 .عبيدة السهلي والدكتور سمير الظاهر 

(مصةطلًحا بشةكل 381) 2019عةام  فةي أنجزت اللجنة

 نهائي، مفصلة بما يلي: 

 ( مصطلًحا .138م الجودة )عل 

 ( مصطلًحا. 144علم القياس ) 

 ( مصطلًحا. 99ملكية فكرية ) 

ولقد تةم النظةر فةي الشةكل النهةائي للفهةارس للمعجةم 

 الخاص بالملكية الفكرية.
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 أعضاء اجملمعمشاركة : ارابًع

 يف املناشط الثقافية خارج اجملمع

 كما ذكرها األعضاء أنفسهم

 السيد   كتور حممودمناشط الد

  تقويم ثالثة بحو  للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربيةة

 .2019للتربية وعلم النفس في شهر كانون الثاني من عام 

  تقةةويم رسةةالة ماجسةةتير للطالبةةة مهةةا العيسةةى بإشةةراف

األسةةتاذ الةةدكتور مهةةدي العةةم حةةول المقةةابالت الشةةفوية 

فةي ضةوء إرشةادات لمتعلمي اللغة العربية للناطقين بغيرهةا 

أكتفل للكفاءة اللغوية: دراسة ميدانية في معهدي تعليم اللغة 

 العربية لغير الناطقين بها في سورية.

  تحكةةيم اسةةتبانة حةةول دور عناصةةر العمليةةة التعليميةةة

التعلمية فةي تطةوير مؤسسةات التعلةيم فةي محافظةة حلةب 

للدكتورة عائشة عهد حوري رئيسة قسةم المنةاهج فةي كليةة 

 بية بجامعة حلب.التر

  نشر مقال في جريدة الوطن بمناسبة االحتفال بيةوم اللغةة

 .22/2/2019األم، وذلك بتاريخ 
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  فةةي جامعةةة الشةةام  2/3/2019إلقةةاء محاضةةرة بتةةاريخ

تحةّد  فيهةا عةن « فرع السيدة رقية عليهةا السةالم»ة الخاص

واقع اللغة العربية بين االمتداد واالنحسةار، وذلةك بمناسةبة 

 آذار. 1االحتفال بيوم اللغة العربية في 

  متابعة رصد بعض األخطاء اللغويةة فةي بعةض الصةحف

المحلية، واالتصال بالمشرفين على الصفحة الثقافية في كةل 

 عليها.جريدة، والتنبيه 

  شةباط فةي معهةد  25حضور حفل توزيع الجوائز بتاريخ

الشةةهيد باسةةل األسةةد علةةى الفةةائزين فةةي مسةةابقة القصةةة 

والمسةةرح للمعلمةةين والطةةالب التةةي أعلنةةت عنهةةا وزارة 

 التربية، وذلك بحضور الوزير.

  المشاركة فةي أعمةال المةؤتمر السةنوي الةدولي لمجمةع

 25ل المدة الواقعة بين اللغة العربية في القاهرة المنعقد خال

، وتقديم مالحظةات علةى مةا أنجزتةه 2019نيسان  8آذار و

لجان المجمع )الطبية، علةوم األحيةاء، الفيزيةاء، االقتصةاد، 

الفلسفة اإلسالمية، الحواسيب، العلةوم الشةرعية، مةواد مةن 

المعجم الكبير، التاريخ واآلثةار، الجغرافيةا، األنتربولوجيةا، 
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ولوجيةا، الةنفط، ألفةاظ الحضةارة، األدب، علوم البيئة، الجي

 معجم لغة الشعر العربي(.

  خطةر الهجةين »إلقاء محاضرة في مؤتمر القاهرة عنوانهةا

 «.اللغوي في مراكز التواصل االجتماعي على اللغة العربية 

وتقةةديم تعقيبةةات علةةى المحاضةةرات التةةي ألقيةةت وأسةةئلة 

وجهةةت إلةةى المحاضةةرين، وتقةةديم توصةةيات ومقترحةةات 

 ليتضمنها التقرير الختامي للمؤتمر.

  المشاركة فةي الفعاليةة التةي أقامهةا معهةد المخطوطةات

العربيةةة التةةابع للمنظمةةة العربيةةة للتربيةةة والثقافةةة والعلةةوم 

بالتنسيق والتعةاون مةع جامعةة القةاهرة، وإلقةاء كلمةة باسةم 

مجمع اللغة العربيةة بدمشةق تضةمنت مناشةط المجمةع فةي 

ات، ودعا إلى عقد مذكرة تفاهم بين مجال تحقيق المخطوط

معهةةد المخطوطةةات العربيةةة، ومعهةةد التةةرا  العلمةةي فةةي 

 جامعة حلب.

  المشاركة في أعمال المؤتمر السةنوي للمجلةس الةدولي

نيسةان  11للغة العربية المنعقد في دبي في المدة الواقعة بين 

منه، وتقديم مقترحات في اجتماع الجمعيةة العموميةة،  13و

دارة للمجلةس، ومنهةا عقةد مةذكرة تفةاهم بةين ومجلس اإل
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المجلس الدولي للغة العربيةة، ومعهةد التةرا  العلمةي فةي 

جامعة حلب، والمركز العربي للتعريب والترجمةة والتةأليف 

والنشةةر، والةةدعوة إلةةى اقتنةةاء الموسةةوعة العربيةةة الشةةاملة، 

والموسةةوعات المتخصصةةة فةةي الطةةب والقةةانون والعلةةوم 

ر، وهةةةذه الموسةةةوعات أصةةةدرتها هيئةةةة والتقانةةةة واآلثةةةا

 الموسوعة العربية في سورية.

  اليوم العالمي للغة »عنوانه « المعرفة»نشر بح  في مجلة

« التعريةةب»، وبحةة  فةةي مجلةةة «العربيةةة والحةةرف العربةةي

 «.األداء اللغوي مصطلحاً وتطبيقاً »عنوانه 

  إبةةداء مالحظةةات علةةى مطويةةة أنجزتهةةا وزارة التربيةةة

، وإرسالها إلى وزارة «قيات استعمال التقانةأخال»بخصوص 

 التربية لاخذ بها.

  مراجعة التدقيق اللغوي لبحو  عدة في موسةوعة اآلثةار

 في سورية، والموسوعة الطبية، وموسوعة العلوم والتقانات.

  التةةدقيق اللغةةوي لتقريةةر الجامعةةة االفتراضةةية بخصةةوص

نيسان  1خ أعمال اجتماع مجلس أمناء الجامعة المنعقد بتاري

برئاسة األستاذة الدكتورة نجةاح العطةار نائةب السةيد رئةيس 

 الجمهورية.
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  وضةةع خطةةة إلجةةراء بحةة  علمةةي يقةةوم بةةه فةةرع نقابةةة

المعلمين بدمشق حول مدى تنفيةذ التعةاميم التةي أصةدرتها 

 وزارة التربية بخصوص التمكين للغة العربية.

  غويةة تحليل الحاجةات الل»مناقشة رسالة دكتوراه عنوانها

للطالب غير المختصين باللغة العربية فةي مواقةف االتصةال 

اللغوي، وبناء وحدات مقترحة للطالبة سوسةن المقةداد فةي 

المعهد العالي للغات بإشراف األستاذ الدكتور فةرح المطلةق 

 .4/7/2019بتاريخ 

  تقةةويم بحةةو  العةةدد السةةادس والخمسةةين مةةن مجلةةة

تعريةب والترجمةة التعريب التي يصةدرها المركةز العربةي لل

 والتأليف والنشر.

  اإلسهام في أعمال اللجنة العلمية للمجلس الةدولي للغةة

العربيةةة، ووضةةع محةةاور للمةةؤتمر القةةادم للمجلةةس الةةذي 

فةةي دبةةي بدولةةة اإلمةةارات  2020سةةيعقد فةةي العةةام القةةادم 

 العربية المتحدة.
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  تحكيم وحدات مقترحة فةي العلةوم الصةحية فةي رسةالة

عبد الباقي زعيل العبةد فةي المعهةد العةالي دكتوراه للطالب 

للغات بإشةراف األسةتاذ الةدكتور حسةن األحمةد، وعنةوان 

التراكيةةب اللغويةةة الشةةائعة فةةي العلةةوم الصةةحية: »الرسةةالة 

 «.دراسة تحليلية ميدانية

  إلقةةاء ثةةال  محاضةةرات فةةي مركةةز اإلعةةداد الحزبةةي

عةن عالميةة اللغةة  29/6/2019المركزي أوالهما بتاريخ 

، والثالثةةة بتةةاريخ 28/7/2019عربيةةة، والثانيةةة بتةةاريخ ال

8/9/2019. 

  تحكيم الوحدات المقترحة في رسالة دكتوراه للطالبة هيةام

محمود العليوي، وعنوان الرسالة: تقويم محتوى كتب القراءة 

في ضوء مقاربة أكتفل للكفاءة اللغوية وتصميم محتوى قرائي 

م اللغةة العربيةة لغيةر مقترح: دراسةة تحليليةة فةي معهةد تعلةي

 الناطقين بها في دمشق، بإشراف الدكتور حسن األحمد.
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  تقويم بحثين للنشر في مجلة اتحاد الجامعات العربية فةي

العلوم التربوية والنفسية، أولهما: عةن األلعةاب اللغويةة فةي 

رياض األطفال ودورها فةي تنميةة االسةتعداد لةتعلم القةراءة 

لمةات. وثانيهمةا: عةن درجةة والكتابة مةن وجهةة نظةر المع

استخدام البح  عن معاني المفردات في المعجم في تعلةيم 

 اللغة العربية لغير الناطقين بها.

  رئاسة لجنة الحكم على رسالة دكتوراه في المعهد العةالي

لتعليم اللغات للطالةب عبةد البةاقي زعيةل العبةد، وعنوانهةا 

دراسةةة  التراكيةةب اللغويةةة الشةةائعة فةةي العلةةوم الصةةحية:»

 .9/11/2019، نوقشت الرسالة بتاريخ «تحليلية ميدانية

   بتةةاريخ « إلةةى حةةد مةةا»إجةةراء لقةةاء تلفةةزي فةةي برنةةامج

تحّد  فيه عن قضايا اللغةة العربيةة، ودور  12/12/2019

 مجمع اللغة العربية في الحفاظ عليها وصونها.
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  رئاسة لجنة الحكم على رسالة دكتوراه في المعهد العةالي

اللغات للطالبة هيام عليوي، وجرت مناقشةة الرسةالة لتعليم 

 .19/12/2019بتاريخ 

  تقويم بحو  العدد السةابع والخمسةين مةن مجلةة التعريةب

 الصادرة عن المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

  سةوريانا»إجراء مقابلة إذاعية مع اإلذاعة السورية، ومع قناة »

 حتفال باليوم العالمي للغة العربية.تحّد  فيها عن مناسبة اال

  19/12/2019االجتماع بمحافظ مدينة دمشةق بتةاريخ 

للبحةة  فةةي التسةةميات األجنبيةةة علةةى واجهةةات المحةةال 

التجارية والخدمية والسةياحية، واتخةاذ اإلجةراءات الكفيلةة 

 بالحّد من استشراء هذه الظاهرة.

 مناشط الدكتور مكي احلسين
 والترجمةة  مركز التعريةب»مجلة اد التدقيق اللغوي في مو

التابع للمنظمة العربيةة للتربيةة والثقافةة  «والتأليف والنشر

 .والعلوم )األلكسو(
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 وهةي «الثقافةة المعلوماتيةة»مجلةة  مةواد التدقيق اللغوي في ،

   مجلة فصلية تصدرها الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

 دعبول موفق الدكتور مناشط
 دوة وزارة الثقافة حول اللغة العربية.المشاركة في ن 

  اإلشراف على كتاب "تسبيحات طبيب" إعةداد مجموعةة مةن

 األطباء بإدارة د. بشر موفق دعبول. 

 .عضوية اللجنة العليا لتمكين اللغة العربية 

  تمثيل لجنة التمكين العليا في كل من وزارتةي التعلةيم العةالي

 واألوقاف.

 ة التعلةةيم العةةالي للجنةةة حضةةور االجتمةةاع األول فةةي وزار

 توحيد المصطلحات.

 مناشط األستاذ مروان البواب
 للعلوم المشةةاركة فةةي مراجعةةة مةةواد الموسةةوعة العربيةةة

 .والتقانات

 .مراجعة مقاالت في مجلة الثقافة المعلوماتية 

 اإللكترونية مراجعة مقاالت مجلة المعلوماتية. 
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 مناشط الدكتور مازن املبارك

 عن األستاذ سعيد األفغةاني فةي مكتبةة  المشاركة في ندوة

 .24/4/2019األسد في 

 "إصدار كتاب "لغويّات قرآنية. 

  إعداد بعض التقارير عن إنتاج جامعي للترقيةة وعةن عةدد

 من البحو  للنشر في بعض المجالّت المحّكمة.

  محاضرة في الديرعطية عن سيرة اإلمام الشيخ بدر الةدين

 الحسني.

 دمشةق مهةد األلفةة " بعنةوان محاضرة في مكتبة األسةد

 . 23/4/2019في  "والمحبّة

 أبةو  -محاضرة في جامعة بالد الشةام )فةرع معهةد الفةتح

أيةةوب األنصةةاري( بعنةةوان "أهةةداف الجيةةل بةةين الماضةةي 

 .والحاضر" 

  محاضرة في فرع بالل للبنين من جامعة بالد الشام بعنوان

 ."كيف يحّدد الشبّان أهدافهم؟"

 القيم فةي دمشةق م" بدمشق بعنوان "محاضرة في مركز "قي

 ."بين الماضي والحاضر

  محاضرة في مسةجد صةالح الةدين بعنةوان "الشةيخ بةدر

 الدين الحسني القدوة".
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 مناشط الدكتور ممدوح خسارة
  يةوم اللغةة العربيةة فةي مكتبةة األسةد المشاركة في نةدوة

 .3/2019الوطنية بتاريخ/

  عةن يةوم اللغةة حلقة تلفزية في القنةاة الفضةائية السةورية

 .23/3/2019العربية بتاريخ 

  الةةدولي الثةةاني للغةةات الحيةةة، مةةؤتمر الالمشةةاركة فةةي

جامعةة حمةص  -اللغات الحية بةين التواصةل والتداوليةة

31/3-1/4/2019. 

 المشةةاركة فةةي نةةدوة األربعةةاء الشةةهرية لةةوزارة الثقافةةة- 

الةدكتور حسةني سةبح، فةي مكتبةة األسةد  -قامات وطنية

 .29/9/2019يخ الوطنية بتار

  حلقة تلفزية في القناة الفضائية السورية عن اليوم العةالمي

 .16/12/2019للغة العربية بتاريخ 

 مناشط الدكتورة لبانة مشوح
 المهام العلمية واإلدارية:

 رئيسة مجلس أمناء جامعة المنارة 

 عضو مجلس أمناء هيئة التميز واإلبداع 
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 مستشارة لدى األمانة السورية للتنمية 

 رئيسة جمعية صدى للثقافة 

  عضةةو المجلةةس االستشةةاري فةةي الهيئةةة العامةةة السةةورية

 وزارة الثقافة -للكتاب

 الهيئةةة العامةةة  -عضةةو لجنةةة الخطةةة الوطنيةةة للترجمةةة

 السورية للكتاب

  حّكمةةت عشةةرات البحةةو  والدراسةةات والمقةةاالت

 لمجالت علمية محكمة.

 تابعيةة أستاذ محاضةر فةي الترجمةة الفوريةة والترجمةة الت

 -والمنظورة في المعهد العةالي للترجمةة والترجمةة الفوريةة

 جامعة دمشق.

 .القيام بأعمال الدراسات والترجمة لعدد من الجهات 

 البحوث والمقالت والندوات:

  نقةةل المصةةطلح القرآنةةي إلةةى الفرنسةةية بةةين اإلشةةكالية"

اللسانية والثقافية"، المةؤتمر الةدولي الثةاني حةول ترجمةات 

لقةةرآن الكةةريم، المنظمةةة العربيةةة للترجمةةة، جامعةةة معةةاني ا

 .2019شباط  24-23لبنان،  -الجنان

  الحةةرب الثقافيةةة"، نةةدوة "الجيةةل الرابةةع مةةن الحةةروب"

 .4/12/2019-3والتجربة السورية في مواجهتها"، دمشق 
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 اآلفةاق المسةتقبلية،  -ورشة عمل تطةوير التعلةيم العةالي

 مركز مدى للبحو  والدراسات.

 دب األطفال، الندوة الوطنية للترجمة، الهيئة العامةة ندوة أ

 السورية للكتاب، وزارة الثقافة.

  حلّت ضيفة علةى العديةد مةن البةرامج اإلذاعيةة الفكريةة

والثقافية، والمقابالت الصحفية، تحّدثت فيهةا عةن تجربتهةا 

العلمية والثقافية، وعالقتها باللغة العربية واللغات األجنبيةة، 

فة وآفاقها، واألثةر المتبةادل بةين اللغةة والثقافةة، وواقع الثقا

وواقع اللغة العربية في يومها العةالمي، وعةن المةرأة العربيةة 

 ومكانتها ودورها عبر التاريخ...

 الكتب والمعاجم الُمنجزة:

 الدولةةة الفرنسةةية متواطئةةة مةةع إنجةةاز ترجمةةة كتةةاب" 

 لو إيزامبير، الهيئة السورية للكتاب. -جان"، اإلرهاب

  إنجةةةاز معجةةةم العبةةةارات االصةةةطالحية فةةةي العربيةةةة

فرنسةي  -إنجليةزي -المعاصرة، معجم ثالثي اللغةة: عربةي

 )بالمشاركة(.

جائزة الدولة التقديرية للدراسات والنقةد  الجوائز واألوسمة:

 (2019والترجمة )
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 مناشط الدكتور هاني رزق

  دار الفكةةر بدمشةةق( كتابًةةا مةةن تةةأليفي عنوانةةه:  نشةةرت(

 .«فجار األعظم، ونشوء الكوناالن»

 مناشط الدكتور عبد الناصر عّساف
  الشهرية األولى: )قامةات األربعاء الثقافية في ندوة المشاركة

فةةي الفكةةر واألدب والحيةةاة( يةةوم األربعةةاء الموافةةق لةةة 

فةةةي مكتبةةةة األسةةةد الوطنيةةةة، بعنةةةوان )  27/3/2019

المجمعّي محمد كةرد علةي: الةرئيس األول لمجمةع اللغةة 

)مةن سةيرة  عنوانهةاالعربية وراسم خطط الشام( بمحاضةرة 

األستاذ محمد كرد علي العلميّة والمجمعيّةة(. وقةد نشةرت 

عامّةة السةوريّة في كتةاب صةدرعن الهيئةة ال تلك المحاضرة

 .  للكتاب، سّجل وقائع تلك الندوة الثقافية

  :المشةةاركة فةةي نةةدوة األربعةةاء الثقافيةةة الشةةهرية الثامنةةة

الفكةةر واألدب والحيةةاة( يةةوم األربعةةاء )قامةةات فةةي 

، بعنةةةوان )حسةةةني سةةةبح: الطبيةةةب 30/10/2019

والمحّب للعربيةة( بمحاضةرة عنوانهةا )الةدكتور حسةني 

 سةةبح والمصةةطلح العلمّي(.وُسنَشةةر قريبًةةا فةةي كتةةاب 





- 52 - 

 يصدر عن الهيئة العامة السةورية للكتةاب، يسةّجل وقةائع 

 تلك الندوة. 

 ماجستير التةي أعةّدها الطالةب المشاركة في مناقشة رسالة ال

َغّوار زيدين، بإشراف الدكتور عبد الناصر عّساف، في قسةم 

جامعة دمشةق، بعنةوان )شةرح  -كلية اآلداب -اللغة العربية

هةة( دراسةة وتحقيةق القطعةة 672التسهيل البن مالك )ت 

الثانية: من باب الفاعةل إلةى نهايةة بةاب إعمةال المصةادر(، 

   .15/7/2019بتاريخ 

 شاركة في مناقشة رسالة الةدكتوراه التةي أعةدها الطالةب الم

 -كليةة اآلداب-مهنّد سةمير بيازيةد فةي قسةم اللغةة العربيةة

النحةوي عنةد جامعة دمشق، بعنوان )التوّسع في بناء الحكم 

هةةة(: دراسةةة وصةةفية نقديةةة(، بتةةاريخ 672)ت ابةةن مالةةك 

26/8/2019  . 

 ّدتها الطالبةة المشاركة في مناقشة رسالة الماجسةتير التةي أعة

كليةة  -فضيلة عبد الحةافظ الخليةل فةي قسةم اللغةة العربيةة

جامعةةة دمشةةق، بعنةةوان )كتةةاب األدب الصةةغير  -اآلداب

دراسةةة لغويةةة(، بتةةاريخ  -واألدب الكبيةةر البةةن المقّفةةع

25/9/2019. 





- 53 - 

  المشاركة في مناقشة رسةالة الةدكتوراه التةي أعةّدتها الطالبةة

كليةةة -للفةةة العربيةةة سةةناء أحمةةد شةةهاب الةةدين فةةي قسةةم ا

جامعةةة دمشةةق، بعنةةوان )الجهةةود اللغويةةة عنةةد  -اآلداب

دراسةةةة تأصةةةةيلية نقديةةةة(، بتةةةةاريخ  -إبةةةراهيم أنةةةةيس

23/12/2019  . 

  قراءة بعض المخطوطات المقّدمة للنشةر إلةى الهيئةة العامةة

السةةورية للكتةةاب، والمديريةةة العامّةةة للتةةرا  الشةةعبي، فةةي 

 ؛ وتقويمها. وزارة الثقافة

 يم بعةةض األبحةةا  لمجلةةة جامعةةة دمشةةق لةة داب تحكةة

 والعلوم اإلنسانية. 

  المشاركة في بعض ما كان في قسم اللغة العربيةة وآدابهةا

في كلية اآلداب، بجامعة دمشةق مةن مدارسةات لتسةجيل 

بعض رسائل الماجستير والدكتوراه فةي النحةو والصةرف 

 واللغة، أو لمناقشتها، إدارةً ومناقشة.

 وهب روميةالدكتور مناشط 
 " صةدر عةن  "الشةعر والةذاكرةإصدار كتاب نقدي عنوانةه

 طاع الثقافة في إمارة أبو ظبي. قِ 
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  "إلقاء محاضرات فةي "علةم الجمةال" و" علةم األسةلوب

طالّب الدراسات العليا في قسم اللغة العربية وآدابها  على

 بجامعة دمشق. 

  .مناقشة رسالة جامعيّة بجامعة دمشق 

 روحات الدكتوراه لبيان أهليَّة أصةحابها تقويم عدٍد من أط

لشغل وظيفة "عضو هيئة تدريس" في جامعة دمشق، وجامعة 

 الفرات، وجامعات خاّصة. 

  عضو هيئة تحرير مجلّة "الترا " التةي تصةدر عةن اتحةاد

 الكتَّاب العرب بدمشق. 

 .عضو لجنة الجوائز بجامعة دمشق 

  دمشق. عضو لجنة التأليف بجامعة 

 كين اللغة العربية بوزارة التعليم العالي. عضو لجنة تم 

  .مندوب وزارة التعليم العالي في اتحاد الناشرين السوريين 

  تحكيم عدٍد كبيٍر من البحو  العلميّة المقّدمة للنشةر فةي

 مجلّة جامعة دمشق ل داب والعلوم االجتماعيّة. 

  االشةةتراك فةةي جلسةةات حواريّةةة كثيةةرة لمناقشةةة القضةةايا

 لراهنة. الوطنيّة ا
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 مطبوعات اجملمع: اخامًس

 :اآلتية الكتب 2019أصدر المجمع خالل عام 

  أربعة أجزاء في مجلدين91مجلة المجمع المجلد. 

  في مجلد واحد. 2-92/1مجلة المجمع المجلد 

  .المهندس وجيه السمان، تأليف الدكتور أحمد الحصري 

 دقاق. الدكتور سامي الدهان، تأليف الدكتور عمر ال 

  م.2018التقرير السنوي لعام 

 

 : دار الكتب الظاهريةادًسسا

 ( 1120بلد عدد الكتب المسجلة في قيود المكتبة الظاهريةة )

 الشاعر أنور العطار المهداة إلى الظاهرية.كتاب، منها مكتبة 

  قسم من مكتبة األستاذ عبد الكريم زهور عةدي جرى استقبال

والبةدء بفرزهةا  إلى الظاهريةالمهداة  العضو المجمعي الراحل

 وفهرستها وتسجيلها ضمن قيود المكتبة. 

  حاسوبيًا. المذكورة تمت فهرست جميع الكتب 

  تجةةري متابعةةة أعمةةال التةةرميم فةةي بيةةت القةةوتلي والبيةةوت

 الملحقة بالظاهرية. 

 : مكتبة اجملمعاسابًع
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 فةي قيةود مكتبةة وفُهرسةت جلت بلد عدد الكتب التي ُسة

 .تابًاك (103المجمع )

  عملت لجنة الشةراء علةى تجليةد الجريةدة الرسةمية لعةام

 وأُودعت مكتبة الدوريات. 2018
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 موازنة اجملمع :اثامًن

 

 الموازنة الجارية -1

/ 15107بلغت موازنةة مجمةع اللغةة العربيةة للفةرع /

؛ وفةةةي 141625بةةفالف الليةةةرات السةةورية  2019لعةةام 

عةة ماليةين ليةرة سةورية جرى نقل اعتمةاد أرب 6/2/2019

لوضعه تحت تصةرف مجمةع اللغةة العربيةة لتغطيةة نفقةات 

مةةؤتمر المجمةةع السةةنوي، وقيمةةة بطاقةةات السةةفر ألعضةةاء 

 المجامع في األقطار المجاورة، المدعوين لحضور المؤتمر. 

 وتمَّ توزيع المبلد المضاف سابًقا كما يلي: 

 نفقات نقل وانتقال.  211مليونان للبند  2

 ؤتمرات وضيافة. نفقات دعاية وم 220يونان للبند مل 2

 116854299فقةد بلةد  2019أمّا ما ُصرف في العام 

ل.س موزعةةةة علةةةى الرواتةةةب واألجةةةور والتعويضةةةات، 

نفقةات دعايةة  -صةيانة -طباعةة كتةب -والنفقات )قرطاسية

اشتراك في اتحةاد مجةامع  -محروقات -ومؤتمرات وضيافة

 الخ(. -اللغة بالقاهرة
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 لموازنة الستثماريةا -2

بفالف الليةرات  2019الموازنة االستثمارية لعام  بلغت

 موزعة على الشكل اآلتي:  160000السورية 

  148000المباني واإلنشاءات 

  100أثا  ومُعدات مكاتب 

  11900نفقات تأسيس 

 4406/2وبموجب كتاب رئاسة مجلس الةوزراء رقةم 

إلةةةى  جةةةرى تخفةةةيض االعتمةةةادات 7/3/2019تةةةاريخ 

 ليصبح التوزيع على الشكل اآلتي:  91000

 مباني وإنشاءات  85000

 أثا  ومعدات مكاتب  100

 نفقات تأسيس  5900

أمةةةا مةةةا ُصةةةرف علةةةى االسةةةتثماري فقةةةد بلغةةةت 

72668339. 

     



تاريخ دخول املجمع
١٩٧٦ الدكتور حممد هيثم اخلياط

  حاسنياملالدكتور حممد مروان 
»رئيس املجمع«  

١٩٧٩

  الدكتور حممود السيد
»نائب رئيس املجمع«  

٢٠٠١

  الدكتور حممد مكي احلسني
»أمني املجمع«  

٢٠٠١

٢٠٠٢ الدكتور موفق دعبول
٢٠٠٦ كالدكتور مازن املبار

٢٠٠٨ الدكتور ممدوح خسارة
٢٠٠٨ األستاذ مروان البواب

٢٠٠٨ عمر شابسيغلدكتور ا

تاريخ دخول املجمع
٢٠٠٨ الدكتور حممد حمفل

٢٠٠٨ الدكتور عيسى العاكوب
٢٠٠٨ حالدكتورة لبانة مشوّ 

٢٠٠٨ الدكتور عبد اإلله نبهان
٢٠١٠ الدكتور هاين رزق
٢٠١٠ الدكتور أمحد قدور

٢٠١٠ عيد الصفديحممد سالدكتور 
٢٠١٦ الدكتور وهب رومية
٢٠١٦ مالدكتور رفعت هزي

» أنبـاء جممعيـة «

 ]1[

أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق 

يف عام )1440ه - 2019م(  

–أ  األعضـاء 
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الدكتور عبد النارص عساف            2016 

 2016الدكتور عبود ال ّرساج 
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األعضاء املراسلون يف البلدان العربية -ب

 تاريخ دخول املجمع

 اململكة األردنية اهلاشمية

 1986 الدكتور عبد الكريم خليفة

 1986 الدكتور حممود السمرة

 2002 الدكتور عدنان بخيت

 2002 الدكتور عيل حمافظة

 2016 الدكتور نمري الدرويب

 ونسيةاجلمهورية الت

 1986 الدكتور رشاد محزاوي

 1993 األنتاذ أبو القانم حممد كرو

 1993 الدكتور إبراهيم شبوح

 1993 الدكتور إبراهيم بن مراد

 2000 الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

ي  2002 الدكتور عبد السالم املسد 

 2002 الدكتور عبد اللطيف عبيد

 تاريخ دخول املجمع

 ريةاجلمهورية اجلزائ

 1972الدكتور أمحد طالب اإلبراهيم 

 2002 الدكتور عبد امللك مرتاض

 2002 الدكتور العريب ولد خليفة

 2007 الدكتور صالح بلعيد

 2016 الدكتور عثامن السعدي

  اململكة العربية السعودية

 2000 الدكتور أمحد حممد الضبيب

 2000 الدكتور عبد اهلل صالح العثيمني

 2000 عبد اهلل الغذام  الدكتور

 2007 الدكتور عبد اهلل بن الرحيم عسيالن

 مجهورية السودان

 األنتاذ عيل أمحد بابكر

«رئيس املجمع»

2007 

 ( ذكرت األقطار وفًقا للرتتيب اهلجائ ، واألنامء وفًقا للرتتيب الزمي .*)
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 2016 الدكتور وايف صالح الدين حاج ماجد

 2016 ديقالدكتور حسن بشري ص

  اجلمهورية العربية السورية

 1992 عمر الدقاقالدكتور 

 2000 الدكتور أمحد دمهان

 2000 الدكتور عدنان درويش

 2000 الدكتور حممد مرايايت

 2002 الدكتور رضوان الداية

 2002 الدكتور صالح كزارة

 2002 الدكتور عبد الكريم رافق

 2002 الدكتور عيل أبو زيد

 2002 عيل عقلة عرنان الدكتور

 2002 الدكتورة فاتن حمجازي

 2002 الدكتور حممد حسان الطيان

 2002 الدكتور حممود الربداوي

 2002 الدكتور حييى مري علم

 2007 الدكتور أمحد احلاج نعيد

 2007 الدكتور عبد احلليم ميصور

 2007 الدكتور عامد الصابوين

 2016 الدكتورة أنيدة شهبيدر

 2016 كتور عبد اجلبار الضاحاكالد

 2016 الدكتور عدنان بركة

 2016 الدكتور عقيل املرع 

 2016 الدكتور فايز الداية

 2016 احلفيانالدكتور فيصل 

 2016 الدكتور قانم نارة

 2016 فلفل هالدكتور حممد عبد

 2016 األنتاذ حممد عدنان نامل

 2016 الدكتورة ميى إلياس

 2016 معط  الدكتور ميخائيل

  اجلمهورية العراقية

 2000 الدكتور ناجح الراوي

 2002 الدكتور حممود حياوي محاش

 2002 الدكتور بشار عواد معروف

 2007 الدكتور داخل حسن جريو

 2007 الدكتور عيل القانم 

 2007 الدكتور صالح مهدي الفرطويس
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 2016 الدكتور مسارع الراوي

  فلسطني

 2007 حسن حامدالدكتور أمحد 

  الكويت

 1993 الدكتور عبد اهلل غييم

 2000 الدكتور عيل الشمالن

 2000 الدكتور نليامن العسكري

 2000 الدكتور نليامن الشط 

 2002 األنتاذ عبد العزيز البابطني

  اجلمهورية اللبنانية

 1972 الدكتور فريد نام  احلداد

 2000 الدكتور عز الدين البدوي اليجار

 2002 الدكتور جورج عبد املسيح

  الليبية العربية اجلامهريية

 1993 الدكتور حممد أمحد الرشيف

  مجهورية مرص العربية

 1986 الدكتور رشدي الراشد

 1986 األنتاذ وديع فلسطني

 1993 الدكتور حممود عيل مك 

 1993 األنتاذ مصطفى حجازي

 2000 الدكتور جابر عصفور

 2002  نصارالدكتور حسني

 2000 الدكتور عبد احلافظ حلم 

 2002 الدكتورة وفاء كامل فايد

 2016 الدكتور صالح فضل

  اململكة املغربية

 1986 الدكتور حممد بن رشيفة

 1993 الدكتور عباس اجلراري

 2000 الدكتور عبد اللطيف بربيش

 2002 األنتاذ عبد القادر زمامة

 2002 الدكتور الشاهد البوشيخ 

  اجلمهورية العربية اليمنية

 2000 الدكتور عبد العزيز مقالح
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 األعضاء املراسلون يف البلدان األخرى -ج

 تاريخ دخول املجمع

  أزبكستان

 1993 الدكتور نعمة اهلل إبراهيموف

  إسبانية

 1992 الدكتور خيسوس ريو ناليدو

  أملانية

 1992 الدكتور رودلف زهلايم

 2002 فولف ديرتيش فيرش الدكتور

  إيران

 1986 الدكتور فريوز حريرج 

 1986 الدكتور حممد باقر حجت 

 1986 الدكتور مهدي حمقق

 2002 الدكتور حممد عيل آذر شب

 2002 الدكتور حممد عيل التسخريي

 2002 الدكتور حممد مهدي اآلصف 

  باكستان

 1993 الدكتور أمحد خان

  البوسنة واهلرسك

 تاريخ دخول املجمع

 2002 الدكتور أنعد دراكوفيتش

 2002 الدكتور فتاح  مهدي

 2002 الدكتور حممد أرناؤوط

  تركية

 1986 وغلوأالدكتور إحسان أكمل الدين 

  رومانية

 2002 الدكتور نقوال دويرشيان

  الصني

 1985 األنتاذ عبد الرمحن ناجونغ

 2007 الدكتورة أمل قوه شوه هوه

  فرنسة

 1986 ميكيل ندرهأاألنتاذ 

 1993 األنتاذ جاك النغاد

 1993 األنتاذ جورج بوهاس

 1993 األنتاذ جريار تروبو

  اهلنـد

 2002 الدكتور حممد أمجل أيوب اإلصالح 
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[2] 

 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 رؤساء املجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّيه رئاسة املجمع رئيس املجمع

 (1953 - 1919) مد كرد عيلاألنتاذ حم

 (1959 - 1953) األنتاذ خليل مردم بك

 (1968 - 1960) األمري مصطفى الشهايب

 (1986 - 1968) الدكتور حسي  نبح

 (2008 -1993) الدكتور شاكر الفاحام
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 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 1920 ر السمعوين اجلزائريالشيخ طاه

 1926 األنتاذ إلياس قديس

 1928 األنتاذ نليم البخاري

 1929 األنتاذ مسعود الكواكب 

 1931 األنتاذ أنيس نلوم

 1933 ورياحاألنتاذ نليم عي

 1933 األنتاذ مرتي قيدلفت

 1935 الشيخ نعيد الكرم 

 1936 الشيخ أمني نويد

 1936 األنتاذ عبد اهلل رعد

 1941 الشيخ عبد الرمحن نالم

 1943 األنتاذ رشيد بقدونس

 1945 األنتاذ أديب التق 

 الوفاة 

 1945 الشيخ عبد القادر املبارك

 1948 األنتاذ معروف األرناؤوط

 1951 الدكتور مجيل اخلاين

 1952 األنتاذ حمسن األمني

 األنتاذ حممد كرد عيل

 «رئيس املجمع»
1953 

 1955 األنتاذ نليم اجليدي

 1955 األنتاذ حممد البزم

 الشيخ عبد القادر املغريب 

 «املجمعنائب رئيس »
1956 

 1956 األنتاذ عيسى إنكيدر املعلوف

 األنتاذ خليل مردم بك 

 «رئيس املجمع»
1959 
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 الوفاة 

 1961 الدكتور مرشد خاطر

 1962 األنتاذ فارس اخلوري

 األنتاذ عز الدين التيوخ 

 «نائب رئيس املجمع»
1966 

 ألنتاذ األمري مصطفى الشهايبا

 «رئيس املجمع»
1968 

 األمري جعفر احلسيـ  

 «أمني املجمع»
1970 

 1971 الدكتور نام  الدهان

 1972 الدكتور حممد صالح الدين الكواكب 

 1975 األنتاذ عارف اليكدي

 1976 البيطار ةاألنتاذ حممد هبج

 1976 الدكتور مجيل صليبا

 1979 الدكتور أنعد احلكيم

 1980 األنتاذ شفيق جربي

 الوفاة 

 1980 الدكتور ميشيل اخلوري

 1981 األنتاذ حممد املبارك

 1982 الدكتور حكمة هاشم

 1985 األنتاذ عبد الكريم زهور عدي

 الدكتور شكري فيصل

 «أمني املجمع»
1985 

 1986 الدكتور حممد كامل عياد

 الدكتور حسي  نبح

 «رئيس املجمع»
1986 

 1988 بد اهلادي هاشماألنتاذ ع

 1992 األنتاذ أمحد راتب اليفاخ

 1992 األنتاذ املهيدس وجيه السامن

 الدكتور عدنان اخلطيب

 «أمني املجمع»
1995 

 1999 الدكتور مسعود بوبو
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 الوفاة 

 2000 الدكتور حممد بديع الكسم

 2001 الدكتور أجمد الطرابليس

 2002 الدكتور خمتار هاشم

 2002 ومدالدكتور عبد الوهاب ح

 2002 الدكتور عادل العوا

 2005 األنتاذ حممد عاصم بيطار

 2006 الدكتور عبد احلليم نويدان

 2007 الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة

ام  الدكتور شاكر الفاح 

 «رئيس املجمع»
2008 

 2008 الدكتور عبد الكريم اليايف

 2010 األنتاذ جورج صدقي 

 الوفاة 

 2011 الدكتور حممد زهري البابا

 الدكتور عبد الكريم األشرت

 «عضو رشف»

2011 

 

إحسان اليصحممد الدكتور   2012 

 2012 الدكتور حممد عزيز شكري

 2013 الدكتورة ليىل الصباغ

 2013 األنتاذ نليامن العيسى

 2015 الدكتور عبد اهلل واثق شهيد

 2016 األنتاذ شاحادة اخلوري

 2018 الدكتور أنور اخلطيب

حممد حمفل  الدكتور  2019 

 2019 الدكتور حممد طيب تيزيي 
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 األعضاء املراسلون الراحلون من األقطار العربية -ج

 الوفاة 

  اململكة األردنية اهلاشمية

 1970 األنتاذ حممد الرشيق 

 الدكتور حممود إبراهيم

 الدكتور نام  خلف محارنة

1999 

2010 

 2015 دالدكتور نارص الدين األن

 2017 الدكتور نشأت محارنة 

  اجلمهورية التونسية

 1968 األنتاذ حسن حسي  عبد الوهاب

 1970 األنتاذ حممد الفاضل بن عاشور

 1973 األنتاذ حممد الطاهر بن عاشور

 1976 األنتاذ عثامن الكعاك

 1995 الدكتور نعد غراب

ر  1999 الدكتور نليم عام 

 2007 سوييس الالدكتور حممد 

 2009 الدكتور صالح اجلابري

 2010 األنتاذ حممد املزايل

 الوفاة 

 2012 الدكتور حممد احلبيب بلخوجة

  اجلمهورية اجلزائرية

 1929 الشيخ حممد بن أيب شيب

 1965 األنتاذ حممد البشري اإلبراهيم 

 1979 حممد العيد حممد عيل خليفة

 1992 األنتاذ مولود قانم

 1998 األنتاذ صالح اخلريف

 2013 الدكتور أبو القانم نعداهلل

 2017 الدكتور عبد الرمحن احلاج صالح

  اململكة العربية السعودية

 1993 األنتاذ عبد العزيز الرفاع 

 2000 األنتاذ محد اجلارس

 2004 األنتاذ حسن عبد اهلل القريش

 2011 األنتاذ عبد اهلل بن مخيس

 2013 األنتاذ عوض القوزي
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 الوفاة 

  رية السودانمجهو

 1970 الشيخ حممد نور احلسن

 2003 الدكتور حمي  الدين صابر

 2003 الدكتور عبد اهلل الطيب

 2005 األنتاذ حسن فاتح قريب اهلل

 2006 األنتاذ رس اخلتم اخلليفة

  اجلمهورية العربية السورية

 1925 الدكتور صالح قيباز

 1928 األب جرجس شلاحت

 1930 األنتاذ جرب ضومط

 1933 األب جرجس ميش

 1933 األنتاذ مجيل العظم

 1933 الشيخ كامل الغزي

 1935 األنتاذ جربائيل رباط

 1938 األنتاذ ميخائيل الصقال

 1941 األنتاذ قسطاك  احلميص

 1942 امن األمحديالشيخ نل

 الوفاة 

 1943 الشيخ بدر الدين اليعساين

 1948 األنتاذ ادوارد مرقص

 1951 باخاألنتاذ راغب الط

 1951 الشيخ عبد احلميد اجلابري

 1951 الشيخ حممد زين العابدين

 1956 الشيخ عبد احلميد الكيايل

 1956 الشيخ حممد نعيد العريف

 1957 البطريرك مار اغياطيوس افرام

 1958 املطران ميخائيل بخاش

 1967 األنتاذ نظري زيتون

 1969 الدكتور عبد الرمحن الكيايل

 1976 ذ خري الدين الزركيلاألنتا

 األنتاذ حممد نليامن األمحد

 «بدوي اجلبل»

1981 

 1990 األنتاذ عمر أبو ريشة

 1997 الدكتور شاكر مصطفى

 2000 الدكتور قسطيطني زريق
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 الوفاة 

 2000 الدكتور خالد املاغوط

 2006 األنتاذ عبد املعني امللوح 

 الدكتور عبد السالم الرتمانيي 

 الم العجييلالدكتور عبد الس

2006 

2006 

 2008 الدكتور عبد اهلل عبد الدايم

 2010 الدكتور صالح الدين امليجد

 2011 الدكتور عدنان تكريت 

 2011 األنتاذ مدحة عكاش

 البطريرك مار أغياطيوس 

 زكا األول عيواص

2014 

 2014 الدكتور برهان العابد

 2016 الدكتور عمر مونى باشا

 2016 خورياألنتاذ حممود فا

 2017 الدكتور صادق فرعون

 2018 موياحلالدكتور عدنان 

  اجلمهورية العراقية

 1924 األنتاذ حممود شكري اآللويس

 الوفاة 

 1936 األنتاذ مجيل صدق  الزهاوي

 1945 األنتاذ معروف الرصايف

 1946 األنتاذ طه الراوي

 1947 األب انستاس ماري الكرميل

 1960 صيلالدكتور داود اجللب  املو

 1961 األنتاذ طه اهلاشم 

 1965 األنتاذ حممد رضا الشبيب 

 1969 األنتاذ ناطع احلرصي

 1969 األنتاذ ميري القايض

 1969 الدكتور مصطفى جواد

 1971 األنتاذ عباس العزاوي

 1972 األنتاذ كاظم الدجييل

 1973 األنتاذ كامل إبراهيم

 1977 الدكتور ناج  معروف

 1980 ك اغياطيوس يعقوب الثالثالبطرير

 1983 عبد الرزاق حمي  الدينالدكتور 

 1983 الدكتور إبراهيم شوكة
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 الوفاة 

 1983 الدكتور فاضل الطائ 

 1984 الدكتور نليم اليعيم 

 1984 األنتاذ طه باقر

 1984 الدكتور صالح مهدي حيتوش

 1985 األنتاذ أمحد حامد الرصاف

 1988 واريالدكتور أمحد عبد الستار اجل

 1990 الدكتور مجيل نعيد

 1992 األنتاذ كوركيس عواد

 1996 الشيخ حممد هبجة األثري

 1998 األنتاذ حممود شيت خطاب

 1998 الدكتور فيصل دبدوب

 2001 الدكتور إبراهيم السامرائ 

 2002 الدكتور حممد تق  احلكيم

 2003 الدكتور صالح أمحد العيل

 2005 لبسامالدكتور عبد العزيز ا

 2005 الدكتور مجيل املالئكة

 الوفاة 

 2006 كتور عبد اللطيف البدريالد

 2009 الدكتور حسني عيل حمفوظ

 كتور عبد العزيز الدوريالد

 الدكتور حممود اجللييل

2010 

2011 

 2011 أ. هالل ناج 

 2013 الدكتور يونف عز الدين

 2018 الدكتور أمحد مطلوب

  فلسطني

 1921 ريقاألنتاذ نخلة ز

 1941 الشيخ خليل اخلالدي

 1947 األنتاذ عبد اهلل خملص

 1948 األنتاذ حممد إنعاف اليشاشيب 

 1953 األنتاذ خليل السكاكيي 

 1957 األنتاذ عادل زعيرت

 1963 األب أوغسطني مرمرج  الدومييك 

 1971 األنتاذ قدري حافظ طوقان

 1996 األنتاذ أكرم زعيرت
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 الوفاة 

 2003 عباس الدكتور إحسان

 2003 األنتاذ أمحد صدق  الدجاين

 2003 الدكتور إدوارد نعيد

 2015 الدكتور أمحد شفيق اخلطيب

  الكويت

 2013 الدكتور خالد عبدالكريم مجعة

  اجلمهورية اللبنانية

 1925 األنتاذ حسن بيهم

 1927 األب لويس شيخو

 1927 األنتاذ عباس األزهري

 1929 فتح اهللاألنتاذ عبد البانط 

 1930 الشيخ عبد اهلل البستاين

 1940 األنتاذ أمني الرحياين

 1941 األنتاذ جرج  يي 

 1945 الشيخ مصطفى الغالييي 

 1946 األنتاذ عمر الفاخوري

 1948 األنتاذ بولس اخلويل

 الوفاة 

 1951 الشيخ إبراهيم امليذر

 1953 «العاميل»الشيخ أمحد رضا 

 1956 األنتاذ فيليب طرزي

 1957 الشيخ فؤاد اخلطيب

 1958 الدكتور نقوال فياض

 1960 األنتاذ نليامن ظاهر

 1962 األنتاذ مارون عبود

 بشارة اخلوري  األنتاذ

 «األخطل الصغري»

1968 

 1976 األنتاذ أمني نخلة

 1977 األنتاذ أنيس مقديس

 1978 األنتاذ حممد مجيل بيهم

 1986 الدكتور صباح  املاحمصاين

وخا  1987 لدكتور عمر فر 

 1996 األنتاذ عبد اهلل العالييل

 2006 الدكتور نقوال زيادة

 2009 الدكتور حممد يونف نجم
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 الوفاة 

 اجلامهريية العربية الليبية

 الشعبية االشرتاكية

 

 1985 األنتاذ عيل الفقيه حسن

 2011 الدكتور عيل فهم  خشيم

  مجهورية مرص العربية

 1924 مليفلوط األنتاذ مصطفى لطف  ا

 1925 األنتاذ رفيق العظم

 1927 األنتاذ يعقوب رصوف

 1930 األنتاذ أمحد تيمور

 1932 األنتاذ أمحد كامل

 1932 األنتاذ حافظ إبراهيم

 1932 األنتاذ أمحد شوق 

 1933 األنتاذ داود بركات

 1934 األنتاذ أمحد زك  باشا

 1935 األنتاذ حممد رشيد رضا

 1935 عد خليل داغراألنتاذ أن

 1937 األنتاذ مصطفى صادق الرافع 

 الوفاة 

 1938 األنتاذ أمحد اإلنكيدري

 1943 الدكتور أمني املعلوف

 1943 الشيخ عبد العزيز البرشي

 1944 األمري عمر طونون

 1946 الدكتور أمحد عيسى

 1947 الشيخ مصطفى عبد الرازق

 1948 األنتاذ أنطون اجلميل

 1949 راناألنتاذ خليل مط

 1949 األنتاذ إبراهيم عبد القادر املازين

 1953 األنتاذ حممد لطف  مجعة

 1954 الدكتور أمحد أمني

 1956 األنتاذ عبد احلميد العبادي

 1958 الشيخ حممد اخلرض حسني

 1959 الدكتور عبد الوهاب عزام

 1959 الدكتور ميصور فهم 

 1963 األنتاذ أمحد لطف  السيد

 1964 ذ عباس حممود العقاداألنتا
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 الوفاة 

 1964 األنتاذ خليل ثابت

 1966 األمري يونف كامل

 1968 األنتاذ أمحد حسن الزيات

 1973 الدكتور طه حسني

 1975 الدكتور أمحد زك 

 1984 األنتاذ حسن كامل الصرييف

 1985 األنتاذ حممد عبد الغي  حسن

 1997 األنتاذ حممود حممد شاكر

 2002 م الرتزياألنتاذ إبراهي

 2003 الدكتور عبد القادر القط

 2003 الدكتور أمحد خمتار عمر

 2006 الدكتور شوق  ضيف

 2007 الدكتور عز الدين إنامعيل

 2009 الدكتور أمني عيل السيد

 2011 الدكتور حممود حافظ

 2015 الدكتور كامل برش

 2015 الدكتور حممود فوزي املياوي

 الوفاة 

 2016 األنتاذ فاروق شوشة

 2016 الدكتور نبيل عيل 

 2019 األنتاذ حممود فهم  حجازي

  اململكة املغربية

 1956 األنتاذ حممد احلجوي

 1962 األنتاذ عبد احل  الكتاين

 1973 األنتاذ عالل الفايس

 1989 األنتاذ عبد اهلل كيُّون

 1991 األنتاذ حممد الفايس

 1994 األنتاذ حممد املك  اليارصي

 2001 نتاذ عبد الرمحن الفايساأل

 2008 األنتاذ عبد الوهاب بن ميصور

 2008 األنتاذ األخرض الغزال

 2015 الدكتور عبداهلادي التازي

  اجلمهورية العربية اليمنية

 2008 القايض إنامعيل بن عيل األكوع
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 األعضاء املراسلون الراحلون من البلدان األخرى -د

 تاريخ الوفاة 

  «سابًقا»اد السوفييتياالحت

«أغياطيوس»كراتشكوفسك  أ.   1951 

«ايفكي  ادواردوفيتش»برتل  أ.   1951 

   الدكتور غريغوري رشباتوف
1957 

2006 

  إسبانية

 1944 «ميكل»األنتاذ آنني بالنيوس 

 1995 األنتاذ اميليو غارنيا غومز

  أملانية

 1928 «مارتني»األنتاذ هارمتان 

 1930 «إدوارد»خاو األنتاذ نا

 1931 «يونف»األنتاذ هوروفيتز 

 1936 «فربيتز»األنتاذ هوميل 

 1942 «أوجني»األنتاذ ميتفوخ 

 1948 «أرنست»األنتاذ هرزفلد 

 1949 «أوغست»األنتاذ فيرش 

 تاريخ الوفاة 

 1956 «كارل»األنتاذ بروكلامن 

 1965 «ريتشارد»األنتاذ هارمتان 

 1971 «هلموت»الدكتور ريرت 

  نإيرا

 1947 الشيخ أبو عبد اهلل الزنجاين

 1955 األنتاذ عباس إقبال

 1981 الدكتور عيل أصغر حكمة

 1995 الدكتور حممد جواد مشكور

 2007 الدكتور هادي معرفت

  إيطالية

 1925 «اوجيييو»األنتاذ غريفيي  

 1926 «ليون»األنتاذ كايتاين 

 1935 «اغيازيو»األنتاذ غويدي 

 1938 «كارلو»ل ييو األنتاذ ن

 1996 «فرنسيسكو»األنتاذ غربيييل  
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 تاريخ الوفاة 

  باكستان

 1977 األنتاذ حممد يونف البيوري

 1978 األنتاذ عبد العزيز امليمي  الراجكويت

 1996 األنتاذ حممد صغري حسن املعصوم 

 2010 األنتاذ حممود أمحد غازي الفاروق 

  الربازيل

 1954 الدكتور نعيد أبو مجرة

 نتاذ رشيد نليم اخلورياأل

 «الشاعر القروي»

1984 

  الربتغال

 1942 «دافيد»األنتاذ لويس 

  بريطانية

 1926 «براون»األنتاذ إدوارد 

 1933 «أنطوين»األنتاذ بفن 

 1940 «د.س.»األنتاذ مرغليوث 

 1953 «فريتز»األنتاذ كرييكو 

 1965 «ألفريد»األنتاذ غليوم 

 تاريخ الوفاة 

 1969 «أ.ج.»األنتاذ اربري 

 1971 «هاملتون أ.ر.»األنتاذ جيب 

  بولونية

 1948 «كوفالسك »األنتاذ 

  تركية

 .... األنتاذ أمحد اتش

 1932 األنتاذ زك  مغامز

 2018 الدكتور فؤاد نزكني

  تشكوسلوفاكية

 1944 «ألوا»األنتاذ موزل 

  الدانمرك

 1932 «فرانز»األنتاذ بوهل 

 1938 «حييى»األنتاذ انرتوب 

 1974 «جون»األنتاذ بدرنن 

  السويد

 1953 «ك.ف.»األنتاذ نيرتنتني 

 1986 األنتاذ ديدرييغ نفن
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 تاريخ الوفاة 

  سويرسة

 1927 «إدوارد»األنتاذ مونتة 

 1949 «.ح.ح»األنتاذ هيس 

  فرنسة

 1924 «رييه»األنتاذ بانيه 

 1926 األنتاذ ماالنجو

 1927 «كليامن»األنتاذ هوار 

 1928 «أرثور» األنتاذ غ 

 1929 «بلري»األنتاذ ميشو 

 1942 «لونيان»األنتاذ بوفا 

 1953 «جربيل»األنتاذ فران 

 1956 «وليم»األنتاذ مارنيه 

 1958 «رييه»األنتاذ دونو 

 1962 «لويس»األنتاذ مانيييون 

 1970 «هيري»األنتاذ مانيه 

 تاريخ الوفاة 

 1973 «رجييس»الدكتور بالشري 

  «جورج»األنتاذ كوالن 

 1983 «هيري»األنتاذ الونت 

 1997  األنتاذ نيكيتا إيلييسف

  فنلندة

 .... «يوحيا اهتين»األنتاذ كرنيكو 

  املجر

 1921 «أغياطيوس»األنتاذ غولدزهير 

 .... «إدوارد»األنتاذ ماهلر 

 1979 األنتاذ عبد الكريم جرمانوس

  النروج

 .... األنتاذ موبرج

  االنمس

 .... «كارل»تولز الدكتور اش

 1929 «رودلف»األنتاذ جري 

 1961 «هانز»الدكتور موجيك 
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 تاريخ الوفاة 

  اهلند

 1927 احلكيم حممد أمجل خان

 1981 األنتاذ آصف عيل أصغر فييض

 1999 أبو احلسن عيل احلسي  اليدوي أ. 

 2005 الدكتور عبد احلليم اليدوي

 2010 الدكتورخمتارالدينأمحد

  ندةلهو

 1936 «نيوك»هورغرونج األنتاذ 

 تاريخ الوفاة 

 األنتاذ هوتسام

 «مارتييوس تيودوروس»

1943 

 1947 «ك. فان»األنتاذ اراندونك 

 1970 «يونف»األنتاذ شخت 

  الواليات املتحدة األمريكية

 1943 «ب»الدكتور مكدونالد 

 1948 «ارنست»األنتاذ هرزفلد 

 1956 «جورج»األنتاذ نارطون 

 1971 «بيارد»الدكتور ضودج 

 

     






