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 التقرير السىىي عه أعمال اجملمع
  م0201يف دورة عام  

 ه: أؤي امىجىعأغدّ 

 ْ امحصٌْامدكجِر وكّ 

 .بصىة رحٔهآبىصاغدة 

ٚٲ٧ة ٱ٤ٰ ٔؿض ٵ٥٬ ٦ة ٝةم ثه٫ ٦ض٤هف ا٧٣ض٧هٓ و١٦ذجه٫ 

 ودوااؿه ٨٦ أ٧ٔةل. و٣ضة٫٩

 

: أعمال جملس اجملمع  أوًلا
 

م  زٺَث ٔنؿة  1111 ٔٞؽ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ا٣ٕةم

ص٤كحً، ثعر ٚٲ٭ة مؤون ا٧٣ض٧ٓ، وأ٧ٔةل ٣ضة٫٩، وا٩ذ٭ٯ إ٣ٯ 

 ٭ة ٦ة ٱأدٰ:٨٦ اٵ٧ٔةل وا٣ٞؿارات ؛ أ٧٬ّ  ص٤٧حٍ 

 أولً: امقرارات اإلدارٓة:
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ٜ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ د٧ؽٱؽ ٌٔٮٱح اٵقذةذ  اٵول: وروان وٚا

ٰٚ ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ٦ؽة أرثٓ ق٪ٮات أذجةراً ٨٦ دةرٱغ  امبِاب

م. ث٪ةءً ٤ٔٯ اٝذؿاح ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ص٤كذ٫ 17/1/1111

 .م.11/1/1111اٵو٣ٯ ا٧٣٪ٕٞؽة ثذةرٱغ 

ٜ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ا٩ذؼةب اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮرامداًْ  غبِد  : وٚا

ٌٔٮاً ٰٚ ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ٦ؽة أرثٓ ق٪ٮات أذجةراً ٨٦  امصّراج

ؿاره ٰ  دةرٱغ  وؽورٝ   .م13/5/1111ٚ

ٝذؿاح ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ ثإٝة٦ح : واٜٚ ا٧٣ض٤ف ٤ٔٯ اامدامح

بُاندأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر  حظ٤ٛ  ً رظ٫٧ اهلل ا٣كةٔح ا٣عةدٱح  غبد اإلمٍ

م ٰٚ ٝةٔح ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ 11/1/1111ٔنؿة ٨٦ ٱٮم اٵرثٕةء 

 ٦٪ٲٙ ا٣ٕةاؽي ٰٚ ٦ٞؿ ا٧٣ض٧ٓ.

: واٜٚ ا٧٣ض٤ف ٤ٔٯ إرقةل ٠ذةب إ٣ٯ ا٣كٲؽ وزٱؿ ا٣ذ٤ٕٲ٥ امرابع

وٚةة أ٦ٲ٨ ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣٪ذَؼت ا٣ؽ٠ذٮر ا٣ٕة٣ٰ ٱ٥٤ُٕ ٚٲ٫ ثعةدزح 

 رظ٫٧ اهلل، وٱٞذؿح ٚٲ٫ د٧ؽٱؽ د٤١ٲٙ ا٣ؽ٠ذٮر وىدوح خصارة

ٓ  وكْ امحصٌْ ثذكٲٲؿ أ٦ٮر اٵ٦ة٩ح إ٣ٯ ظٲ٨ ا٩ذؼةب أ٦ٲ٨ ٧٤٣ض٧

 أوٮٹً.
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ؿر ا٧٣ض٤ف امخاوس  ٝ إٔٺن ٚذط ا٣ذؿمٲط ٧٣٪ىت أ٦ٲ٨ :

ا٧٣ض٧ٓ، ؤٞؽ ص٤كح ٦ؼّىىح ٷصؿاء اٹ٩ذؼةب، ٚؿّمط 

 ر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ ٩ٛك٫ ٧٤٣٪ىت.ا٣ؽ٠ذٮ

ٓ ٰ اذٝؿر ا٧٣ض٤ف دأصٲ٢ ظ٤ٛ :امصادس ٣ذأثٲ٨ إ٣ٯ ا٣ن٭ؿ ا٣ذةق

ٰ  ح١ٮن ظ٤ٔ٤ٛٯ أن د دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة ٚ

ٰ  حم، وظ8/9/1111٤ٛ دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل ٚ

 م.19/9/1111

ثإص٧ةع  1111: واٜٚ ا٧٣ض٤ف ٰٚ ص٤كذ٫ ا٣ؿاثٕح ٤٣ٕةم امصابع

ا٣ؽ٠ذٮر  ثٞةءا٧٣ض٤ف ؤؽد٥٬ قجٕح ٤ٔٯ ا٣عٌٮر ٨٦ أٌٔةء 

٤ٯ ٦ٞذؿح اٵقذةذ   ٔ ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ أ٦ٲ٪ةً ٧٤٣ض٧ٓ، ٧٠ة واٜٚ

ٞح ٰٚ اٹدىةل ثة٣٘ةاجٲ٨ واقذٛذةء آراا٭٥  وروان امبِاب ا٧٣ٮٚا

 ظذٯ ٱ١ذ٢٧ ا٣٪ىةب. ا٧٣ؾ٠ٮرة

وحىد حصٔي : ٩ْؿ ا٧٣ض٤ف ٰٚ ٠ذةب اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ا٣سة٨٦:

أن ٱ٪ةل ٰٚ  ٰ ا٣ٕؿاٰٝ ا٣ؾي ٱؿٗتراٲف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ آل ٓاشٔي

ٌٔٮٱح ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ أقٮة ث٨٧ قج٫ٞ ٨٦ رؤقةء 

٤ٲ٫. ٰ ا٣ٕؿاٰٝ، ٚٮاٜٚ ا٧٣ض٤فٔ   ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣
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٤ٯ إٱٛةد ا٣ؽ٠ذٮر  :امجاشع ٧٦سّٺً  وحىِد امصٔدواٜٚ ا٧٣ض٤فٔ 

إَٺق ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح  ح٧٣ض٧ٓ د٦نٜ ٰٚ ظ٤ٛ

٤ٯ دٔٮة 1111دنؿٱ٨ ا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٣ٕةم ٰٚ ا٣ٛةدط ٨٦ م٭ؿ  ، ث٪ةءًٔ 

 ا٧٣كؤو٣ٲ٨ ٨ٔ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٰٚ ا٣نةرٝح.

٤ٯ امػاشر  ٔ ٰ وا : واٜٚ ا٧٣ض٤ف اٝذؿظذ٫ ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٚ

 و٬ٮ:

 ص٤كح ٨٦ ص٤كةت ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٞةد٦ح ٰٚ ٦ٞؿ ا١٧٣ذجح  ٔٞؽ

 ا٣ْة٬ؿٱح، وزٱةرة ا٧٣ؽرقح ا٣ٕةد٣ٲح وثٲخ ا٣ٞٮد٤ٰ.

 جح دـوٱؽ ا٧٣ض٤ف ثىٮرة ٨ٔ ٦ٲـا٩ٲح ا٤ُ٣ت إ٣ٯ ا٧٣عةق

٦نؿوع دؿ٦ٲ٥ ثٲخ ا٣ٞٮد٤ٰ، وا٣ٕٞٮد ا٧٣جؿ٦ح ٦ٓ ا٣ض٭ح ا٧٣كؤو٣ح 

 ٯ٨ٔ ا٣ذؿ٦ٲ٥. وٝؽ أ٠ؽ ا٣ؽ٠ذٮر و٬ت رو٦ٲح ًؿورة اٹَٺع ٤ٔ

٦ٮأٲؽ اٹ٩ذ٭ةء ٨٦ ا٧٣نؿوع، وا٣ذٕؿٱٙ ثؽٝح ٨ٔ ا٣ض٭ح ا٧٣نؿٚح 

 ٤ٔٯ ا٣ذؿ٦ٲ٥.

ٲعةت ا٣ضؽٱؽة ٝؿر ا٧٣ض٤ف أن دض٧ٓ ا٣ذؿمامحادي غشر: 

ٔ٪ؽ ا٣كٲؽ أ٦ٲ٨ ا٧٣ض٧ٓ ٦ٓ ا٣كٲؿ ا٣ؾادٲح ٣ٌٕٮٱح ا٧٣ض٧ٓ 




 


 

- 5 - 

ؽ أن ٝؿر  ٧٤٣ؿمعٲ٨ ز٥ دُٕؿض ٤ٔٯ ا٧٣ض٤ف ٤٣جخ ٚٲ٭ة، ٕث

 ا٧٣ض٤ف ٰٚ ص٤كح قةثٞح اٹػذىةوةت ا٣ذٰ ٱعذةص٭ة ا٧٣ض٧ٓ.

 خأًاً: امقرارات امػنىٔة:

ّؿر ا٧٣ض٤ف أن ا٧٣ض٧ٓ ظة٣ٲةً ثعةصح إ٣ٯ األول  ٝ :

دٲح: اا٤ٕ٣ٮم ا٣ُجٲح، و٤ٔٮم ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح، اٹػذىةوةت ااٳ

 وا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح، وا٣جٲبح، وا٤٣٘ةت ا٣ٞؽٱ٧ح(.

ف ٣ض٪ح : ٩ْؿ ا٧٣ض٤ف ٰٚ ٠ذةب ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزن ا٧٣جةرك راٲامداًْ

 ٦ٞذؿحن ٧٤٠ح اا٣ؽ٠ذٮراه(، وٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح و٤ٔٮ٦٭ة ثنأ

اٵقذةذ ٦ؿوان ا٣جٮاب ٔؽم ذ٠ؿ ا٣ٮص٭ٲ٨ ا٧٣ؾ٠ٮرٱ٨ ٰٚ ٧٤٠ح 

ٮراه( ثة٣ذةء وا٣٭ةء، واٹ٠ذٛةء ثٮص٫ ا٣٭ةء ٚعكْت، أو اٷمةرة اد٠ذ

فِافق ا٣٭ةء(.  وص٫ُ ٮص٭ٲ٨ ٦ٓ إًةٚح ٔجةرة اواٵَو٣ٯ إ٣ٯ ا٣

 امىجنس غنّ وا ذُكر.

ؽ٩ةن ٩ْةم امدامح  ٔ ٤ٯ إ٣ٞةء ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٜ ا٧٣ض٤فٔ  : وٚا

غبد امجبار ٦عةًؿة ٨ٔ ا٣ٌٕٮ ا٧٣ؿاق٢ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر 

 . رظ٫٧ اهلل امضحاك
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: دن١ٲ٢ ٣ض٪ح ٣ؽراقح ا٧٣ى٤ُعةت ٰٚ ٦ضةل ا٣ذؿص٧ح امرابع

ا٣عؿٚٲح ا٣ذٰ أرق٤٭ة قٛٲؿ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح ٰٚ ٠ٮرٱة 

٩ةٝل  :ةم ق٤ٲ٧ةن ث٪ةءً ٤ٔٯ د٧ٕٲ٥ راةقح ٦ض٤ف ا٣ٮزراءد٧ّ 

٤ٔٯ دن١ٲ٢ ا٤٣ض٪ح ااٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر  ووافقا٧٣ض٤ف ا٧٣ٞذؿح 

ٌٮاً، ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ راٲكةً، واٵقذة ذة ا٣ؽ٠ذٮرة ٣جة٩ح ٦نٮحٔ 

 واٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف ٌٔٮاً(.

دراقح ٦ٞذؿح ٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ وزارة  :امخاوس

ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ثؼىٮص إٝة٦ح ٩ؽوة ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ ث٧٪ةقجح 

اٹظذٛةل ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱنةرك ٚٲ٭ة ا٣كةدة أٌٔةء 

ٓ ا٧٣ض٧ٓ: ٩ةٝل ٦ض٤ف ا ٧٣ض٧ٓ إٝة٦ح ا٣٪ؽوة ٰٚ ا٧٣ض٧

٤ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح و٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ا٤ٕ٣ٲة ٣ ٤ض٪حا٣ثة٣ذ٪كٲٜ ٦ٓ 

٤ٯ ا٣ج٪ٮد ٣ ٤٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ وزاردٰ ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ وا٣ذؿثٲح، وواٜٚٔ 

 ا٣ؿاٲكح ا٣ذٰ اٝذؿظذ٭ة ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ.

واٜٚ ا٧٣ض٤ف ٤ٔٯ ثؿ٩ة٦ش ا٧٣عةًؿات ٤٣ٕةم  :امصادس

 اٝذؿظذ٫ ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ.م ا٣ؾي 1111
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ا: أعمال مكتب اجملمع
ا
 ثاوي

 
دكٓ ص٤كةت،  1111ٔٞؽ ١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ٔةم      

 أ٩ضـ ٚٲ٭ة ٦ة ٱأدٰ:

رأى ا١٧٣ذت د٧ؽٱؽ ٌٔٮٱح اٵقذةذ ٦ؿوان ا٣جٮاب ٰٚ  -

١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ٦ؽة أرثٓ ق٪ٮات أذجةراً ٨٦  

 م.17/1/1111دةرٱغ

ا٣ذٰ ٱّٕؽ٬ة -٦ؿاصٕح ا٧٣ٕةص٥  دؽاول ا١٧٣ذت ٰٚ مأن -

ٝج٢ إوؽار٬ة، ورأى أن دُجّٜ ا٧٣ؿاصٕح ا٧٤ٕ٣ٲح  -ا٧٣ض٧ٓ

وا٤٣٘ٮٱح ٣٭ؾه ا٧٣ٕةص٥ ٨٦ ٝج٢ ا٧٣ؼذىٲ٨ ث٭ؾٱ٨ اٵ٦ؿٱ٨ 

ة. ًٕ ٦ 
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دؿمٲط ا٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد ا٣كؿاج ٌٔٮاً ٰٚ رأى ا١٧٣ذت -

 .-رظ٫٧ اهلل–١٦ذت ا٧٣ض٧ٓ ػ٤ٛةً ٤٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل 

٤ٰٞ اٵقذةذ أظ٧ؽ ثٮثف ٤ٔٯ أن ٱواٜٚ ا١٧٣ذت  -

 ٦عةًؿةً دذعّؽث ٨ٔ ا٣ؽ٠ذٮر رًة قٕٲؽ.

ٝؿر ا١٧٣ذت أن دؽٚٓ ا١٣ذت ا٣ضة٬ـة ٤٣ُجةٔح إ٣ٯ  -

 ا٧٣ُجٕح وٜٚ ا٣ذؿدٲت اٳدٰ:

 . ٦ّنٮح،د د.ا٧٣عةق٪ٰ،) ٦ٕض٥ ا٣ٕجةرات اٹوُٺظٲح-1

 ٰٚ ظ٥١ ا٧٣ُجٮع ٰٚ وزارةا٣سٞةٚح.و٬ٮ  ،د.ػكةرة(

ا٣ٕؿثٲح اإٔؽاد أ.٦ؿوان  ا٣٪نؿة ا٣ذٕؿٱٛٲح ث٧ض٧ٓ ا٤٣٘ح-1

ة  ًٞ ا٣جٮاب(. ٱ٤ُُت ٨٦ ا٣ؽ٠ذٮر زةاؿ زٱ٨ ا٣ؽٱ٨ َجةٔذ٫ ٤٦ع

 ث١ذةب "أٔٺم ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٦بح ٔةم ".

، 16، 15، 14ز٧ة٩ٲح أصـاء ٨٦ دةرٱغ اث٨ ٔكة٠ؿ و٬ٰ:ا-3

 (.76، 71، 71"ٰٚ ٦ض٤ؽة واظؽة، -19، 18-، "17
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٦ى٤ُعةت ٥٤ٔ  ٦ٕض٥ -5دةرٱغ ا٣ذؿثٲح ا٠ة٢٦ ٔٲةد(،  -4

ا٣ذٞؿٱت ٵوٮل ا٣ذٕؿٱت اا٣نٲغ َة٬ؿ -6ا٣ذؿثٲح،

 -8ا٣نٲغ ٔجؽ ا٣ؿظ٨٧ قٺم اأ.إٱةد ا٣ُجةع(، -7ا٣ضـااؿي(،

ا٣ؽ٠ذٮر ز٬ٲؿ  -9اٵقذةذ ٦ع٧ؽ ا٣جـم اد.رًٮان ا٣ؽاٱح(،

٨ٚ ا٣ذعٞٲٜ اد.رًٮان  -11ا٣جةثة اد.ق٧ٲؿ ا٣٪ٮري(،

 ا٣ؽاٱح(.

ٯ ٦ة ثٕؽ ا٣ذؽٝٲٜ ا٧٣ٕةص٥ ا٣ذٰ دؤّػؿ َجةٔذ٭ة إ٣ ٦ٺظْح:

 ا٤٣٘ٮي ٬ٰ:

اٵق٪ةن،  َت ٦ٕض٥ ا٣ضٲٮ٣ٮصٲة، ٦ٕض٥ ا٣٪جةت، ٦ٕض٥

٦ٕض٥ صؿاظح ا٣ٟٛ، ٦ٕض٥ ا٣ـرأح، ا٣٪٢ٞ ا٣جؿي وا٣جعؿي 

وا٣ضٮي، ٦ٕض٥ اٷٔٺم اٱعذةج إ٣ٯ ٦ٞؽ٦ح+ اقذؽراك 

 ا٣٪ٮاٝه(.
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( 13ا١٧٣ذت ٚٲ٧ة ٱذ٤ٕٜ ثذعٞٲٜ ا٧٣ض٤ؽة ا رأى -

٠ذةب دةرٱغ ٦ؽٱ٪ح ( ٨٦ 31( وا٧٣ض٤ؽة ا19وا٧٣ض٤ؽة ا

د٦نٜ" ٹث٨ ٔكة٠ؿ أن ٱٞٮم اٵقذةذ ٦أ٦ٮن وةٗؿصٰ 

٨٦ ٱ٫ّٛ٤١  ثذعٞٲٜ إظؽى ٬ؾه ا٧٣ض٤ؽات، وأن ٱٞذؿح

دعٞٲٜ ا٧٣ض٤ؽات اٵػؿى، وٝؽ ذ٠ؿ اٵقذةذ ٦ؿوان  ا٧٣ض٧ٓ

ا٣جٮاب أ٫ّ٩ قٲؿمؽ ا٣كٲؽ ٧ٔةر ثؼةري إ٣ٯ ثؿ٩ة٦ش ظةقٮثٰ 

ؽوز وٱؽٜٝ ٱٞٮم ثة٣ذعٮٱ٢ ٨٦ ٩ْةم ٦ة٠٪ذٮش إ٣ٯ ٩ْةم وٱ٪

 (.٩71ةدش ا٣ذعٮٱ٢، وذ٣ٟ ٣ٸٚةدة ٦٪٫ ٰٚ إ٩ضةز ا٧٣ض٤ؽة ا

ٝؿر ا١٧٣ذت د٤١ٲٙ اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ  -

اقذؽراك ا٣٪ٮاٝه ا٧٣ٮصٮدة ٰٚ ٦ٕض٥ اٷٔٺم، وإٔؽاد 

٦ٞؽ٦ح ٦٪ةقجح ٧٤٣ٕض٥ دٕؿض ٤ٔٯ ا٣كةدة أٌٔةء ٣ض٪ح 

 اٷٔٺم ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ.
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٣ؾي ّٝؽ٫٦ ا٣ؽ٠ذٮر ٝؿر ا١٧٣ذت أن ٱعةل اٵ٧٩ٮذج ا -

رٕٚخ ٬ـٱ٥ ٨٦ "٦ٕض٥ ا٣ؽػٲ٢ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح" اظؿف 

 ا٣٭٧ـة( إ٣ٯ ٣ض٪ح ا٧٣ٕةص٥ ٣جٲةن ا٣ؿأي ٚٲ٫.

ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؽ٠ذٮر  واٜٚ ا١٧٣ذت ٤ٔٯ ٦نةر٠ح ا٣كٲؽ راٲف -

ّٰ اٹٚذؿاًٰ ٰٚ ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ  ا٧٣ؤد٧ؿ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ّؽو٣

مٕةر:  ٧٤ٰ ا٣ٕؿاٰٝ دعخا٣سة٩ٰ ا٣ؾي قٲٞٲ٫٧ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ٕ

-14ا اٷ٩كة٩ٲّح( ٧٤٣ّؽة ٨٦ رقة٣ذ٪ةو ٬ٮٱّذ٪ة اا٣ٕؿثٲّح

 م(.٠/1111ة٩ٮن اٵول/15

اٝذؿح ا١٧٣ذت أن ٱٕٞؽ ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ اصذ٧ةٔٲ٨ م٭ؿٱًة  -

 أي ث٧ٕؽل ٦ّؿدٲ٨ ٰٚ ا٣ن٭ؿ.

رأى ا١٧٣ذت أن ٦نةر٠ح ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ ا٤٣ضةن ٱضت  -

 د٢ّٞ ٨ٔ زٺث ٣ضةن وٹ دـٱؽ ٨ٔ ػ٧ف. أٹّ 
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ا: أع
ا
 مال جلان اجملمعثالث

 :لجنة المعجمات -1

( راٲًكههةاا٣ههؽ٠ذٮر ٦ههةزن ا٧٣جههةرك  دٌهه٥ ٬ههؾه ا٤٣ض٪ههح

واٵقههذةذ ٦ههؿوان ا٣جههٮاب،  ،وا٣ههؽ٠ذٮر ٦ههؿوان ا٧٣عةقهه٪ٰ

 ، وا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف.وا٣ؽ٠ذٮرة ٣جة٩ح ٦نٮح

ٔٞههؽت ٣ض٪هههح ا٧٣ٕههةص٥ ٚههٰ ٬ههؾه ا٣ههؽورة ا٧٣ض٧ٕٲههح 

ٓ ٝكه٥ دةثٕهخ ٚٲ٭هة دٮقهٲ، ص٤كهح إظؽى وػ٧كٲ٨م 1111

اٵٕٚةل ٰٚ ا٦ٕض٥ دٹٹت اٵث٪ٲح ٚهٰ ا٤٣٘هح ا٣ٕؿثٲهح( ا٣هؾي 

دٕؽه ا٤٣ض٪ح. ٚةقذٕؿًخ ا٤٣ض٪ح إٔٚةل ا٣سٺزٰ ا٧٣ـٱهؽ ٤ٔهٯ 

٢َٔ، اقذ٢ٕٛ، ا٢ّٕٚ، ا٢ٕٛ٩(  ٢َٕ، إٚةّل، إّٚٮل، إٚٮ وزن ااٚذَ

 ووًٕٮ٬ة ٨٧ً ا٣ع٢ٞ ا٣ؽٹ٣ٰ ا٧٣٪ةقت ٣٭ة.

 :لجنة ألفاظ الحضارة -2

ةدة: ا٣هؽ٠ذٮر ٦هؿوان ا٧٣عةقه٪ٰ د٥ٌ ٬هؾه ا٤٣ض٪هح ا٣كه

، وا٣ههؽ٠ذٮر ٬ههة٩ٰ رزق ،(، وا٣ههؽ٠ذٮرة ٣جة٩ههح ٦نههٮحةاراٲًكهه

 .وا٣ؽ٠ذٮر رٕٚخ ٬ـٱ٥

ص٤كهحً، أ٩ضهـت ( 11م ا1111ت ا٤٣ض٪ح ٚهٰ ٔهةم ٔٞؽ




 


 

- 13 - 

 ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ:

دةثٕخ ا٤٣ض٪ح دراقح ٝةا٧ح أق٧ةء اٵ٦ة٨٠ -
(1ا

ا٣ذهٰ ص٧ٕ٭هة  

٭ههة ا٣ههؽ٠ذٮر ٧٦ههؽوح ػكههةرة رظ٧هه٫ اهلل، واٝذؿظههخ ٦ٞةثٺد

ا٣ٕؿثٲح واٵص٪جٲح ودٕؿٱٛةد٭ة ٤ٔٯ ٩عهٮ ٦٪ةقهت. وٝهةم أ٦هٲ٨ 

ا٤٣ض٪ح ثض٧ٓ ا٧٤١٣ةت ا٧٣ؽروقح، وأدػ٤٭ة إ٣هٯ ا٣عةقهٮب 

هة، ؤْؿًه٭ة ٤ٔهٯ  ًٞ ٨٧ً ٝٮاا٥ ٦٪ةقجح د٧٭ٲًؽا ٣ُجةٔذ٭هة ٹظ

 ٦ض٤ف ا٧٣ض٧ٓ. 

 ( ٧٤٠ح ٨٦ أ٣ٛةظ اٵ٦ة59.٨٠أ٩ضـت ا٤٣ض٪ح ا -

 
 

 :الفيزياء لجنة مصطلحات -3

 

، اراٲًكههة( ا٣ههؽ٠ذٮر ١٦ههٰ ا٣عكهه٪ٰ  ٤٣ض٪ههحدٌهه٥ ٬ههؾه ا

ؿي، ها٣ؼجههؿاء ا٣كههةدة: ا٣ههؽ٠ذٮر أظ٧ههؽ ا٣عىهه٭ههة ٱ٧ٕهه٢ ٚٲو

ا٣ههؽ٠ذٮر ٦ىههُٛٯ وههةا٥ ا٣ههؽ٬ؿ،  ا٣ههؽ٠ذٮر ٦ع٧ههؽ ٕٝٞههٓ،

 .وا٣ؽ٠ذٮر ٩ٌةل م٧ٕٮن

 ص٤كح.  81ث٤ٖ ٔؽد ا٣ض٤كةت ا٣ذٰ ٔٞؽد٭ة ا٤٣ض٪ح 

                                           
ِِكرؼٺء ٨٦ اٵرض، ا٣: امبرّٓة: ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣ضـر ا٧٣ذٞةرثح، األرخبٔل٩عٮ: ((1 : ٦أوى ام

: ١٦ةن دٮٝٲٙ ا٧٣ذّ٭٧ٲ٨ امٌّظارة: ٦أوى اٵقؽ وا٣عٲٮا٩ةت ا٧٣ٛذؿقح، امػرٓيا٣ُٲؿ أو ا٣ـواظٙ، 

 ٤ٔٯ ذ٦ح ا٣ذعٞٲٜ.
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( Pأ٩ضهـت ٚٲ٭هة دراقهح ا٧٣ىه٤ُعةت ا٧٣جهؽوءة ثههة٣عؿف ا

 (.Lث٧٪ذىٙ ا٣عؿف ا 1111ت ث٪٭ةٱح ٔةم وا٩ذ٭خ ا٣ض٤كة

 

 :لجنة مصطلحات العلوم الزراعية -4

ػ٤ٲه٢ ٱ٢٧ٕ ٰٚ ٬ؾه ا٤٣ض٪هح ا٣ؼجهؿاء ا٣كهةدة: ا٣هؽ٠ذٮر 

ا٣هؽ٠ذٮر ٦ع٧هؽ قهٕٲؽ اٵمهؿم،  ٮد، ا٣هؽ٠ذٮر ٦ع٧ها٧٣ٕؿي

، ا٣هؽ٠ذٮر ٱعٲهٯ ٦ع٧هؽ ، ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٔةدل ٚذَهٲّطا٣نةَؿ

زهه٥  ص٤كههةت َٮٱ٤ههح، -وظههؽ٥٬ -و٬هه٥ ٱٕٞههؽون.ا٣ٞٲكههٰ

ر ا٧٣ض٧هٓ ا٣هؽ٠ذٮراهٲف ٱضذ٧ٕٮن ٨٦ ظهٲ٨ إ٣هٯ آػهؿ ٦هٓ 

 ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ.

ثؽراقهههح وإ٩٭هههةء م 1111ا٤٣ض٪هههح ٚهههٰ ا٣ٕهههةم  ٝة٦هههخ

 3117وٝهؽ ث٤هٖ ٔهؽد ا٧٣ىه٤ُعةت  ٦Pى٤ُعةت ا٣عؿف 

 ٦ى٤ُط.

 :لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية -5

ا٧٣ض٧ههٓ ا٣ههؽ٠ذٮر ٦ههؿوان  راههٲفدٌهه٥ّ ٬ههؾه ا٤٣ض٪ههح 
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ا٣ههؽ٠ذٮر ظكهه٨ ، وا٣ؼجههؿاء ا٣كههةدة: (ا٧٣عةقهه٪ٰ اراٲًكههة

 ػةروف، ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ة٬ؿ ٝجةٝٲجٰ.

 M+L ٲ٨ثؽراقهح ا٣عهؿٚ، 1111ا٤٣ض٪ح ػٺل ا٣ٕةم  ٝة٦خ

 ٦ى٤ُط. 711وث٤ٖ ٔؽد ا٧٣ى٤ُعةت 

 :لجنة مصطلحات المعلوماتية -6

٦ههؿوان اٵقههذةذ دٌهه٥ ٬ههؾه ا٤٣ض٪ههح ٌٔههٮي ا٧٣ض٧ههٓ: 

ا٣ؽ٠ذٮر ٩هـار ، وّٕٮاار ا٣ٮّ ا٣ؽ٠ذٮر ٩ وا٣ؼجؿاء اراٲًكة(، ا٣جٮاب

 واٵقذةذ قٕٲؽ اٵقٕؽ. ،٣عةِٚا

ٔٞؽت ٣ض٪ح ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ٰٚ ٬ؾه ا٣ؽورة 

 ( ص٤كح، أ٩ضـت ٚٲ٭ة ٦ة ٱ٤ٰ: 151م ا1111ا٧٣ض٧ٕٲح 

٦٪ةٝنح ٦ٺظْةت ا٣ؽ٠ذٮر ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ ٤ٔٯ  -

 (.٦Aى٤ُعةت ٦ٕض٥ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف ا

ٞةا٧ح ا٧٣ى٤ُعةت ٦ذةثٕح وًٓ ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٛؿ٩كٲح ٣ -

ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح  ( ٨٦ ٦ٕض٥ ا٣ض٧ٕٲحBا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف ا
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( B، وٝةا٧ح ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف ا٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح

 ا٣ذٰ دؿص٧٭ة أ. قٕٲؽ اٵقٕؽ.

٦ذةثٕح ٦ؿاصٕح ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ٧٣ى٤ُعةت ٦ٕض٥  -

( ث٧ة ٱذ٪ةقت ٦ٓ ٝةا٧ح Bا٣ض٧ٕٲح ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف ا

( ا٣ضؽٱؽة و٦ٓ ٝةا٧ح Bءة ثة٣عؿف اا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽو

 ٦ى٤ُعةت ا٣ض٧ٕٲح ا٧٣ٕذ٧ؽة.

٦ذةثٕح ٦ؿاصٕح دٕةرٱٙ ا٧٣ى٤ُعةت ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف  -

 (.Bا

إًةٚح ا٣ىٮر واٵم١ةل وا٣ضؽاول ا٧٣٪ةقجح ٣جٕي  -

 (.٦Aى٤ُعةت ٦ٕض٥ ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح ا٧٣جؽوءة ثة٣عؿف ا

ا٣جؽء ثذٕؽٱ٢ ا٧٣ٞةثٺت ا٣ٕؿثٲح ٣جٕي ٦ى٤ُعةت ٦ٕض٥  -

ثٞىؽ و٫ًٕ ٰٚ ٦ٮٝٓ ا٣ض٧ٕٲح ةدٲح ا٣ؾي أوؽرد٫ ا٤ٕ٧٣ٮ٦

 ا٧٣ض٧ٓ.
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 :ةيالبيئ العلوملجنة  - 7

د٥ٌّ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح اٵٌٔهةء ا٣هؽ٠ذٮر ٦هؿوان ا٧٣عةقه٪ٰ 

، اراٲًكههة( ، وا٣ههؽ٠ذٮرة ٣جة٩ههح ٦نههٮح، وا٣ههؽ٠ذٮر٬ة٩ٰ رزق

وا٣ؼجٲههؿٱ٨ ا٣ههؽ٠ذٮر وقههٲ٥ ا٣ع١ههٲ٥، وا٣ههؽ٠ذٮرة وههٮٰٚ 

 ا٣جؿ٠ٲ٢.

أرثههٓ م 1111ٔههةم  ٔٞههؽت ٣ض٪ههح ا٤ٕ٣ههٮم ا٣جٲبٲههح ٚههٰ

( ٦ى٤ًُعة، وذ٣ٟ ثكجت 16وٝؽ درقخ ػٺ٣٭ة ا، ص٤كةت

اقههذ٪١ةف ا٣ؼجههؿاء ٚٲ٭ههة ٔهه٨ ا٣عٌههٮر ثكههجت ا٩ذنههةر وثههةء 

٠ٮرو٩ة، وقٛؿ ا٣ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزق ٌٔهٮ ا٤٣ض٪هح، زه٥ ٦هؿض 

 اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ. راٲف ا٤٣ض٪ح

 :لجنة النشاط الثقافي -8

ٮر ٦ع٧ههٮد ا٣كههٲؽ ا٣كههةدة: ا٣ههؽ٠ذ دٌهه٥ ٬ههؾه ا٤٣ض٪ههح

، وا٣ههؽ٠ذٮر و٬ههت رو٦ٲههح، وا٣ههؽ٠ذٮر ٬ههة٩ٰ رزق(، ةاراٲًكهه

 وا٣ؽ٠ذٮر ٔجٮد ا٣كؿاج.

ٕهةم ا٣ػهٺل  ةتص٤كه دكٓ( 9ٔٞؽت ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ ا
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، وٚٲ٧ة ٱ٤ٰ أ٥٬ ا٣ٕٛة٣ٲةت وا٣٪نهةَةت ا٣سٞةٚٲهح ا٣ذهٰ 1111

 ٬ؾا ا٣ٕةم:أٝة٦٭ة ا٧٣ض٧ٓ ٰٚ 

 أولً: امىحاضرات:

ثٮثف ادٕؿٱت ا٣ذ٤ٕهٲ٥ ا٣ُجهٰ.. ٦عةًؿة اٵقذةذ أظ٧ؽ  -1

 م٦17/1/1111ؿمؽ ػةَؿ ٧٩ٮذصةً( 

٦عةًههههؿة ا٣ههههؽ٠ذٮر ٔٲكههههٯ ا٣ٕههههة٠ٮب اا٣ٕههههؿب  -1

وا٣جٲةن..دههأ٦ٺت ٚههٰ ا٣ُجٲٕههح ا٣جٲة٩ٲههح ٤٣نؼىههٲح ا٣ٕؿثٲههح( 

 م17/11/1111

٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٔٲؽ ٦ؿٰٔ اا٣ٕٺٝح ثهٲ٨ ا٤٣٘هح ا٣ٕؿثٲهح  -3

 م14/11/1111و٣٘ةت ا٧٣نؿق ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥(  

ا٣ؽ٠ذٮرة ٦ةصؽة ظ٧هٮد اا٣عؽازهح ثهٲ٨ ا٣ؽٹ٣هح  ٦عةًؿة -4

 م19/11/1111ا١ٛ٣ؿٱح واٵدثٲح(  

 خأًاً: امٌشاطات:

ا٣هؽ٠ذٮر دأثٲ٨ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظ٢ اٵقذةذ  حظ٤ٛإٝة٦ح  -1

 م11/1/1111 رظ٫٧ اهلل غبد اإلمٍ ًبُان

ا٣هؽ٠ذٮر دأثٲ٨ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظ٢ اٵقذةذ  حظ٤ٛإٝة٦ح  -2
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 م8/9/1111 رظ٫٧ اهلل وىدوح خصارة

ا٣هؽ٠ذٮر دأثٲ٨ ٌٔٮ ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿاظ٢ اٵقذةذ  حظ٤ٛإٝة٦ح  -3

 م19/9/1111 رظ٫٧ اهلل وِفق دغبِل

 م.1111 ا٣ٕةم ٦عةًؿاتإٔؽاد ثؿ٩ة٦ش  -4

 ػهةرج ا٧٣ض٧هٓ و٨٦ ا٧٣٪ةمٍ ا٣ذهٰ ٝهةم ث٭هة راهٲف ا٤٣ض٪هح

 :٧٦٫٣سِّٺً 

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦٪ةقهجح اٹظذٛهةل ثهة٣ٲٮم ا٣ٕهة٧٣ٰ ٣عؿٱهح

ةءً ٤ٔٯ ٤َت ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔهٯ ٤٣٘هح ا٣ىعةٚح ٰٚ ا٣ضـااؿ، ث٪

ٔه٨ ُظكه٨  zoom" زومه "ا٣ٕؿثٲح، ودعّؽث ٚٲ٭هة ثُؿٱهٜ ا٣ه

 م.3/5/1111اٵداء ا٤٣٘ٮي ٣ؿصةل اٷٔٺم، وذ٣ٟ ثذةرٱغ 

  ٰا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٩ؽوة اا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: ٦ن١ٺت وآٚةق( ا٣ذ

ة ث٧٪ةقهجح  ـّ أٝة٦ذ٭ة ٦ؽٱؿٱح زٞةٚح د٦نٜ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣سٞةٰٚ ثة٧٣

 ٮم ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.اٹظذٛةل ثٲ

  إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٚهٰ ٤٦ذٞهٯ ا٣نهجةب اٵدثهةء ٚهٰ ا٧٣ؿ٠هـ

م، وٝههّؽم ٚٲ٭ههة 15/1/1111ا٣سٞههةٰٚ  ثههأثٰ ر٦ة٩ههح ثذههةرٱغ 

 ٩ىةاط ٤٣نجةب.
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  ٦عةًهههؿة ٚهههٰ ٦ؽرقهههح اٷٔهههؽاد ا٣عـثهههٰ ثذهههةرٱغ

م دعّؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ دور ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٚهٰ ظٲهةة 17/8/1111

 اٵ٦ح.

 ودعّؽٱةت ا٣ٕىؿ( ٚهٰ  إ٩ضةز ثعر أة٧٣ٲح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

ا٧٣ههؤد٧ؿ ا٣ههؽو٣ٰ ظههٮل ا٤٣٘ههح ا٣ٕؿثٲههح ا٣ههؾي ٔٞههؽه ادعههةد 

 م.13/3/1111ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٧ٔةن ثذةرٱغ 

  ا٧٣نههةر٠ح ٚههٰ اورمههح ا٣جعههر ا٧٤ٕ٣ههٰ( ا٣ذههٰ أٝة٦ذ٭ههة

صة٦ٕح د٦نٜ، ودٞؽٱ٥ ورٝح ٢٧ٔ د٧ٌ٪خ ٔؽداً ٦ه٨ ٔ٪هةوٱ٨ 

 ثعٮث ٷ٩ضةز٬ة ٰٚ ٦ٲؽا٩ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وا٣ذؿثٲح.

  ا٧٣نهههةر٠ح ث٧٤١هههح ٦كهههّض٤ح ٔ٪ٮا٩٭هههة اا٤٣٘هههح ا٣ٕؿثٲهههح

ا٣نههةث١ح ث٪ههةء ٤ٔههٯ  ثٮاقههُحوا٣ذٮاوهه٢ ا٣عٌههةري( أ٣ُٞٲههخ 

٧ُٔةن ٰٚ اٵ٥٦ ا٧٣ذعؽة ث٧٪ةقجح اٹظذٛهةل  ٤َت وٚؽ ق٤ُ٪ح 

 ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ اظذٛةل ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ثة٣ٲٮم

٦ىّٮر، ودىٮٱؿ ٧٤٠ح ٨ٔ  "ٚؽٱٮ"ٜ ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثُؿٱ

 ا٧٣٪ةقجح وا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.
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  راةقح ٣ض٪ح ا٣ع٥١ ٤ٔٯ رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ورقة٣ح د٠ذٮراه

 ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣٘ةت.

  إصؿاء ٦ٞةثٺت إذأٲح ود٤ٛـٱح صؿى ٚٲ٭هة ا٣عهؽٱر ٔه٨

 اٹظذٛةل ثٲٮم ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

  :لجنة المجلة -9

ثؿاةقهح  حص٤كه إظهؽى ٔنهؿة٧ض٧ٓ ٔٞؽت ٣ض٪ح ٦ض٤ح ا٣

اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كٲؽ ،وظٌٮر أٌٔةا٭ة ا٣هؽ٠ةدؿة : 

و٬هت رو٦ٲه٫، ١٦ٰ ا٣عك٪ٰ، ٦ةزن ا٧٣جهةرك، ٣جة٩هح ٦نهٮح، 

 .  ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف 

 اٵول وا٣سهة٩ٰ وا٣سة٣هر  ٨٦ اٵصـاء ا٤٣ض٪ح ٠ٺا  ّٝٮ٦خ

وا٣ؿاثٓ ٨٦ ا٧٣ض٤هؽ ا٣سة٣هر وا٣ذكهٕٲ٨. واٵول وا٣سهة٩ٰ ٦ه٨ 

 ٧ض٤ؽ ا٣ؿاثٓ وا٣ذكٕٲ٨.ا٣

 اٵول  ٩ةٝنخ ا٤٣ض٪ح ٦نؿوع ٚ٭ؿس ٠ه٢ ٦ه٨ اٵصهـاء

ا٣ؿاثههٓ وا٣ذكههٕٲ٨. ٨ ا٧٣ض٤ههؽ وا٣سههة٩ٰ وا٣سة٣ههر وا٣ؿاثههٓ ٦هه

 .وأٝؿد٭ةواٵول وا٣سة٩ٰ ٨٦ ا٧٣ض٤ؽ ا٣ؼة٦ف وا٣ذكٕٲ٨ 
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 ٰ٠هه٢ ٦ههةورد إ٣ٲ٭ههة ٦هه٨ ثعههٮث  ٩ْههؿت ا٤٣ض٪ههح ٚهه

واػذهةرت ٦٪٭هة ٦هة٬ٮ وهة٣ط  وأ٩ضـت دٞٮٱ٧٭هة، ،و٦ٞةٹت

 نؿ ، وأدرصذ٫ ٰٚ ٝةا٧ح ا٣٪نؿ.٤٣٪

  ُا٧٣ذٮاٜٚ  "أرقٲٙ"ٕة٢٦ ظى٤خ ا٧٣ض٤ح ٤ٔٯ م٭ةدة ٦

 ٦ٓ ا٧٣ٕةٱٲؿ ا٣ٕة٧٣ٲح ٧٤٣ضٺت.

  ا٧٣ٕٲةري ٧٣ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٣ؿ٥ٝ    -    . 

 :لجنة علوم التربية -11

اٵقذةذ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ٮد ا٣كهٲؽ د٥ٌ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح ا٣كةدة: 

ٌهًٮا(، واٵقهذةذ واٵقذةذ ا٣هؽ٠ذٮر قهةم ٧ٔهةر أ اراٲًكة(،

 ا٣ؽ٠ذٮر ٤ٰٔ قٕٮد ظك٨ أًٌٮا(.

ث٧ؿاصٕهح ودهؽٝٲٜ  1111ٝة٦خ ا٤٣ض٪ح ٦٪ؾ ثؽاٱهح ا٣ٕهةم 

ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ذٰ أ٩ضـت ٰٚ ا٣ك٪ٮات ا٣كةثٞح، وث٤هٖ ٔهؽد 

( 4534ا٧٣ىهه٤ُعةت ا٣ذههٰ د٧ههخ ٦ؿاصٕذ٭ههة ودههؽٝٲٞ٭ة ا

٦ى٤ًُعة، وٝؽ وًهٕخ ٦ٞؽ٦هح ٧٤٣ٕضه٥ وٝةا٧هح ثهة٧٣ؿاصٓ 

 ة. ا٣ذٰ أذ٧ؽد٭ة ٰٚ ٤٧ٔ٭

أًههةٚخ ا٤٣ض٪ههح ٦ىهه٤ُعةت اٝذٌههذ٭ة ا٧٣كههذضؽات 
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ا٣ٕة٧٣ٲح ووًٕخ دٛكٲًؿا ٣٭هة ٚهٰ ا٧٣ٕضه٥، وأ٩٭هخ ا٤٣ض٪هح 

 .1111 ٭ة ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ن٭ؿ ا٣كةدس ٨٦ ٔةمأ٧ٔة٣

 :)اإلنترنت( لجنة موقع المجمع على الشابكة -11

 ا٧٣ض٧هٓ: اٵقهذةذ ٦هؿوان ا٣جهٮاب د٥ٌ ٬ؾه ا٤٣ض٪هح ٌٔهٮ

 ٩ـار ا٣عةِٚ.، وا٣ؼجٲؿ ا٣ؽ٠ذٮر اراٲًكة(

 ٝة٦خ ٬ؾه ا٤٣ض٪ح ث٧ة ٱ٤ٰ:

 أوًٹ: اقذ٧١ةل ٝةٔؽة ٦ُٕٲةت ا٧٣ٮٝٓ ٚٲ٧ة ٱؼه:

 وطبِغات امىجىع .أ

 إًةٚح ا٣٪كغ اٷ١٣ذؿو٩ٲح ١٤٣ذت اٳدٲح: .1

  ٠3ذةب اوٛعةت ٣٘ٮٱح.) 

 .)٠ذةب اا٣ذجىؿ ثة٣ذضةرة 

 .)٠ذةب اآداب ا٧٣ؤا٤٠ح 

 .)ٍ٠ذةب اا٧٣ٕض٥ ا٣ٕؿثٰ و٩ْؿات ٰٚ ا٧٣ٕض٥ ا٣ٮقٲ 

 دعٞٲٜ ا٧٣ؿاد ٰٚ أن ا٣٪٭ٰ ٱٞذٌٰ ا٣ٛكةد(.٠ذةب ا 

 .)ٜ٠ذٲت اا٣٪نؿة دٕؿٱٛٲح ث٧ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦ن 

 .)٠ذةب امؿح ػُجح ٔةانح 
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 دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ٩ج٭ةن(. ح٠ذٲت اظ٤ٛ 

 .)ا٦ٕض٥ ٦ى٤ُعةت ا٤ٕ٣ٮم ا٣ذؿثٮٱح وا٣٪ٛكٲح 

 .)ا٦ٕض٥ ا٣ٕجةرات اٹوُٺظٲح 

  ا٣ٞك٥ ا٣سة٩ٰ(. - ٠76ذةب ادةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦نٜ ا٧٣ض٤ؽة 

 .)٠ذةب اقٛؿ ػة٣ؽ ث٨ ا٣ٮ٣ٲؽ إ٣ٯ ا٣ٕؿاق 

 .)٠ذةب ا٦ؽرقح قة٣ؿ٩ٮ ا٣ُجٲح 

 .)٠ذةب ا٨٦َ واٚٞخ ٠٪ٲذ٫ ٠٪ٲح زوص٫ ٨٦ ا٣ىعةثح 

 .)٠ذةب اا٧٣ذٮارٱ٨ 

 .)٠ذةب ا٦ـا٥ٔ ث٪ةء ا٤٣٘ح ٤ٔٯ ا٣ذٮ٥٬ 

 .)٠ذةب ا٦ٞة٣ح ٰٚ أق٧ةء أٌٔةء اٷ٩كةن 

  ٰٚ أق٧ةء أٌٔةء ٠ذةب ا٩ْؿة ٔٲةن ودجٲةن ٰٚ ٦ٞة٣ح

 اٷ٩كةن(.

  ٠1119ذٲت اا٣ذٞؿٱؿ ا٣ك٪ٮي ٨ٔ أ٧ٔةل ا٧٣ض٧ٓ ٣ٕةم.) 

 .ٰ٠ذةب اصة٦ٓ ا٣ذٮارٱغ( ا٣ضـء ا٣سة٩ 

 .)٠ذةب اا٣ذٞؿٱت ٵوٮل ا٣ذٕؿٱت 

  ٜ8ا٧٣ض٤ؽة  –٠ذةب ادةرٱغ ٦ؽٱ٪ح د٦ن.) 

 .)ٰ٠ذةب ا٦ع٧ؽ ٠ؿد ٤ٰٔ ٦ؤقف ا٧٣ض٧ٓ ا٧٤ٕ٣ٰ ا٣ٕؿث 
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٣ٙ( ث٘ؿض إًةٚح ث٪ؽ اٝةا٧ح ا٧٣ُجٮٔةت ثعكت ا٧٣ؤ .1

 ٔؿض ٔ٪ةوٱ٨ ا١٣ذت ٦ؿدجحً وٜٚ أق٧ةء ٦ؤ٣ٛٲ٭ة.

 وجنة امىجىع .ب

   35ا 93إًةٚح ا٣٪كغ اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٧٣ٞةٹت ا٧٣ض٤ؽ 

 ٦ٞة٣ح(.

  ٰإًةٚح ا٣٪كغ اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٧٣ٞةٹت ا٣ضـأٱ٨ اٵول وا٣سة٩

 ٦ٞة٣ح(. 16ا ٧٤٣94ض٤ؽ 

  ٧٣ض٤ح  "أرقٲٙ"إًةٚح ا٣٪كؼح اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٨٦ م٭ةدة

 ا٧ح ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ.ا٧٣ض٧ٓ إ٣ٯ ٝة

 امٌدوات.ج

  إًةٚح ا٣٪كغ اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٧٤١٤٣ةت ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٰٚ ٩ؽوة

" ا٣ذٰ ٔٞؽت ٰٚ رظةب ِٓم امنغة امػربٔة وامنغة األم"

 م.18/1/1118ا٧٣ض٧ٓ ثذةرٱغ 

 " دور إًةٚح ٦عةًؿة ا٣ؽ٠ذٮر ٦ةزن ا٧٣جةرك إ٣ٯ ٩ؽوة

" ثذةرٱغ امىجاوع امنغِٓة فْ خدوة امنغة امػربٔة

 م.13/11/1111

 امىحاضرات .د
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 إدراج ا٧٣عةًؿات اٵرثٓ اٳدٲح: .1

  ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ودٕؿٱت ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ُجٰ ا٦ؿمؽ ػةَؿ"

 م.17/1/1111أظ٧ؽ ثٮثف،  اٵقذةذ٧٩ٮذًصة("، 

  ا٣ٕؿب وا٣جٲةن... دأ٦ٺت ٰٚ ا٣ُجٲٕح ا٣جٲة٩ٲح ٤٣نؼىٲح"

 م.17/11/1111ا٣ٕؿثٲح"، ا٣ؽ٠ذٮر ٔٲكٯ ا٣ٕة٠ٮب، 

 ح و٣٘ةت ا٧٣نؿق ا٣ٕؿثٰ ا٣ٞؽٱ٥"، "ا٣ٕٺٝح ثٲ٨ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲ

 م.14/11/1111ا٣ؽ٠ذٮر ٔٲؽ ٦ؿٰٔ، 

  ا٣عؽازح... ثٲ٨ ا٣ؽٹ٣ح ا١ٛ٣ؿٱح واٵدثٲح"، ا٣ؽ٠ذٮرة"

 م.٦19/11/1111ةصؽة ظ٧ّٮد، 

إدراج ٔ٪ةوٱ٨ زٺث ٦عةًؿات إ٣ٯ وٛعح ٦عةًؿات  .1

ا٧٣ض٧ٓ: اٵث٪ٲح ا٣ى٤ٲجٲح، اٹصذ٧ةع واٵػٺق، أوٮل 

 اٹدعةد.

 بالالت الشجقف  ح   .ه

  ٨٦ أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ ٦ٓ  16إًةٚح ظٛٺت اقذٞجةل

ا٤٧٣ٛةت اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٧٤١٤٣ةت ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٚٲ٭ة، و٥٬: وصٲ٫ 

ا٣ك٧ةن، ٔجؽ ا٣٭ةدي ٬ةم٥، ٦ٲنٲ٢ ا٣ؼٮري، أ٦ضؽ 

ا٣ُؿاث٤كٰ، ٔجؽ اهلل رٔؽ، ػ٤ٲ٢ ٦ؿدم ثٟ، ق٤ٲ٥ ا٣ض٪ؽي، 
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٦ع٧ؽ ٠ة٢٦ ٔٲةد، ٦ع٧ؽ ا٧٣جةرك، مة٠ؿ ا٣ٛعةم، أقٕؽ 

ٰ قجط، ٦٪ٲؿ ا٣ٕضٺ٩ٰ، ظ٧١ح ٬ةم٥، وٺح ا٣ع١ٲ٥، ظك٪

 ا٣ؽٱ٨ ا١٣ٮا٠جٰ، قة٦ٰ ا٣ؽ٬ةن.

 حفالت امجأبٔي .و

  إًةٚح ظٛٺت ا٣ذأثٲ٨ ا٣ذة٣ٲح، ٦ٓ ا٤٧٣ٛةت اٷ١٣ذؿو٩ٲح

 ٧٤١٤٣ةت ا٣ذٰ أ٣ٞٲخ ٚٲ٭ة:

o  11/1/1111ظ٤ٛح دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ٩ج٭ةن. 

o  14/9/1111ظ٤ٛح دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة. 

o 31/9/1111ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل  ظ٤ٛح دأثٲ٨. 

o  ٰ14/3/1111ظ٤ٛح دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر أ٦ضؽ ا٣ُؿاث٤ك. 

 دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ثؽٱٓ  حدىعٲط ا٤٧٣ٛةت اٷ١٣ذؿو٩ٲح ٣ع٤ٛ

 ا١٣ك٥.

 مجان امىجىع .ز

   إًةٚح إ٩ضةزات ٣ضةن ا٧٣ض٧ٓ وٜٚ ٦ة د٧ٌ٪٫ ا٣ذٞؿٱؿ

 م. 1111ا٣ك٪ٮي ٣ٕةم 

 أغضاء امىجىع وخبراؤه.ح

 اٵٌٔةء ا٣ٕة٤٦ٮن .1
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 ٢ ا٣كٲؿ ا٣ؾادٲح ٣كذح أٌٔةء ٔة٤٦ٲ٨ أجٮد ا٣كؿاج دٕؽٱ– 

٦ع٧ؽ  –رٕٚخ ٬ـٱ٥  –و٬ت رو٦ٲح  –ٔجؽ ا٣٪ةوؿ ٔكةف 

ة ٧٣ة صةء ٰٚ ٠ذةب أٔٺم ا٧٣ض٧ٓ. ًٞ  قٕٲؽ ا٣ىٛؽي( وٚ

  ٢ٞ٩ ا٣كٲؿ ا٣ؾادٲح ٤٣ٌٕٮٱ٨ ا٣ؿاظ٤ٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح

ػكةرة وا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ دٔجٮل إ٣ٯ وٛعح "اٵٌٔةء 

 ا٣ؿاظ٤ٲ٨". 

  ٚٲؽٱٮ ٦ٞةث٤ح ٦ىٮرة ٦ٓ ا٣ؿاظ٢ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ٮٜٚ إًةٚح

 دٔجٮل إ٣ٯ وٛعذ٫ ٤ٔٯ ا٧٣ٮٝٓ.

  إًةٚح وٛعح ٤٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ا٣ؽا٣ٰ إ٣ٯ وٛعح اٵٌٔةء

ا٣ؿاظ٤ٲ٨ ووًٓ قٲؿد٫ ا٣ؾادٲح ا٣ٮاردة ٰٚ ٠ذةب أٔٺم 

 ا٧٣ض٧ٓ.

  ٔجؽ اٷ٫٣  -دٕؽٱ٢ ا٣كٲؿ ا٣ؾادٲح ٣ٶٌٔةء ا٦ع٧ؽ ٦ع٢ٛ

ٲس٥ ا٣ؼٲةط( ٰٚ وٛعح ٦ع٧ؽ ٬ –ا٣ُٲت دٲـٱ٪ٰ  -٩ج٭ةن 

ة ٧٣ة صةء ٰٚ ٠ذةب أٔٺم ا٧٣ض٧ٓ. ًٞ  اٵٌٔةء ا٣ؿاظ٤ٲ٨ وٚ

 اٵٌٔةء ا٧٣ؿاق٤ٮن .1

 .إصؿاء دٕؽٱ٢ ٰٚ ٝٮاا٥ اٵٌٔةء ا٧٣ؿاق٤ٲ٨ 
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  دىعٲط اق٥ أٗ٪ةَٲٮس ٗٮٱؽي ٰٚ وٛعح اٵٌٔةء

 ا٧٣ؿاق٤ٲ٨.

 ا٣ؼجؿاء .3

  ٰوٛعح  إ٣ٯإًةٚح اق٥ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ة٬ؿ ٝجةٝٲج

 ا٣ؼجؿاء.

  وٛعح ا٣ؼجؿاء. ٣٨٦ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ أثٮ ظؿب ا اق٥إ٣٘ةء 

  ٗة٣ت قٲؽا وٜٚ رقة٣ح ٬ة٩ٰ ا٣ؽ٠ذٮر دىعٲط قٲؿة

 ا٣عك٪ٰ.

  إًةٚح ا٣كٲؿة ا٣ؾادٲح وا٣ىٮرة ا٣نؼىٲح ٤٣ؽ٠ذٮر ػٌؿ

 اٵظ٧ؽ ٨٧ً وٛعح ا٣ؼجؿاء.

  إٔةدة إّ٭ةر وٮر ا٣ؼجؿاء ا٣ؿاظ٤ٲ٨ ٦ٓ وًٓ ػٍ أقٮد

 ٭٥.ةدٲَ َٚ ٦ةا٢ ٤ٔٯ وٮر٥٬ ا٣نؼىٲح وإًةٝح دٮارٱغ وَ 

 زة٩ٲًة: ٚ٭ؿس ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ

  ،٦ذةثٕح دىعٲط ٔ٪ةوٱ٨ ا٧٣ٞةٹت ٰٚ ٚ٭ؿس ا٧٣ض٤ح

 ودٕؽٱ٢ أق٧ةء ا٤٧٣ٛةت ا٣ذٰ ُوععخ ٔ٪ةوٱ٪٭ة.
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  .٦ذةثٕح دى٪ٲٙ ٦ٞةٹت ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ وٜٚ ٦ٮًٮٔةد٭ة

ة. 81ث٤ٖ ٔؽد ٬ؾه ا٧٣ٮًٮٔةت ٝؿاثح  ًٔ  ٦ٮًٮ

 زة٣سًة: ٦ٮٝٓ ا٧٣ض٧ٓ

  نةَةت ا٧٣ض٧ٓ.إًةٚح ث٪ؽ اا٧٣٭ؿصة٩ةت( إ٣ٯ ث٪ؽ ٩ 

  إًةٚح ا٧٣٭ؿصةن اٵ٣ٰٛ ٵثٰ ا٣ٕٺء ا٧٣ٕؿي إ٣ٯ وٛعح

 ٦٭ؿصة٩ةت ا٧٣ض٧ٓ.

  إًةٚح ا٧٣٭ؿصةن اٵ٣ٰٛ ٧٤٣ذ٪جٰ إ٣ٯ وٛعح ٦٭ؿصة٩ةت

 ا٧٣ض٧ٓ.

  إًةٚح ٦٭ؿصةن ذ٠ؿى ٦ؿور ٦بح ٔةم ٤ٔٯ وٹدة ٦ع٧ؽ

 ٠ؿد ٤ٰٔ إ٣ٯ وٛعح ٦٭ؿصة٩ةت ا٧٣ض٧ٓ.

 ٧ض٧ٓ د٥ٌ إًةٚح ث٪ؽ أ٦ة٨٠ ا٣جٲٓ إ٣ٯ ٝةا٧ح ٦ض٤ح ا٣

 أق٧ةء ؤ٪ةوٱ٨ ا٣ؽور ا٣ذٰ دجةع ٚٲ٭ة ا٧٣ض٤ح.

ة: وٛعح ا٧٣ض٧ٓ ٤ٔٯ  ًٕ  facebookراث

  ا٧٣نةر٠ح ٦ٓ ٣ض٪ح ا٣٪نةط ا٣سٞةٰٚ ٰٚ إ٩نةء وٛعح

و٦ذةثٕح ا٢٧ٕ٣  ،facebookرق٧ٲح ٧٤٣ض٧ٓ ٤ٔٯ ٦٪ىح 

اد ٬ؾه ا٣ىٛعح.   ٚٲ٭ة، واٷصةثح ٨ٔ دكةؤٹت روَّ
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 ػة٦ًكة: ا٣ذٕةون ٦ٓ ص٭ةت ػةرصٲح

 ذٮاو٢ ٦ٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ٕؿاٰٝ ودـوٱؽ٥٬ ا٣

ثض٧ٲٓ ا٣ٮزةاٜ ا٣ذٰ ٣٭ة و٤ح ثة٧٣ض٧ٓ ا٣ٕؿاٰٝ ٰٚ ٦ض٤ح 

 ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ و٦ُجٮٔةد٫.

  ودـوٱؽ٬ة ثىٛعح  "دُجٲٜ ث٤ؽي"ا٣ذٮاو٢ ٦ٓ ٦٪ىح

٤٣ذٕؿٱٙ ثة٧٣ض٧ٓ ٦ٓ ٝةا٧ح ث٧ُجٮٔةت ا٧٣ض٧ٓ ا٣ذٰ 

 ٣ذٮوٲ٢.قٲٕؿً٭ة دُجٲٜ ث٤ؽي ٤٣جٲٓ ٦ٓ ػؽ٦ح ا

  )ٙإٔؽاد صٮاب ٧٣ٕة٢٦ ا٣ذأزٲؿ واٹقذن٭ةدات اأرقٲ

 ثٕؽ ا٣عىٮل ٤ٔٯ م٭ةدة ٩ضةح ٦ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ.

 قةدًقة: ٦ذٛؿٝةت اػؽ٦ةت ا٧٣ٮٝٓ(

  اٷصةثح ٨ٔ ا٣ذكةؤٹت وا٧٣ٞذؿظةت ا٧٣ذ٤ٕٞح ث٧عذٮى

 ا٧٣ٮٝٓ.

  اٷصةثح ٨ٔ ا٣ذكةؤٹت ا٤٣٘ٮٱح ثٕؽ دعٮٱ٤٭ة إ٣ٯ ا٤٣ضةن

 ا٧٣ؼذىح ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ.

   ٥ ٤َجةت اٹ٧ٌ٩ةم إ٣ٯ ٌٔٮٱح ا٧٣ض٧ٓ وإظة٣ذ٭ة إ٣ٯ دَك٤

 إدارة ا٧٣ض٧ٓ.
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  وًٓ إٔٺ٩ةت ٨ٔ ٩ؽوات ا٧٣ض٧ٓ و٦عةًؿاد٫ وآػؿ

 أػجةره وأظؽث ٦ُجٮٔةد٫.

 :والقياس الجودة لجنة -12

اٵقذةذ ا٣هؽ٠ذٮر ٦هؿوان ٬ؾه ا٤٣ض٪ح أٌٔةء ا٧٣ض٧ٓ  د٥ٌ

ا٧٣عةقهه٪ٰ اراٲكههةً(، وا٣ههؽ٠ذٮرة ٣جة٩ههح ٦نههٮح أٌههٮاً(، 

ٰٚ ٦ٮًٮع ا٣ضهٮدة ؽ٠ذٮر ٬ة٩ٰ رزق أٌٮاً(، وا٣ؼجؿاء وا٣

ا٣ؽ٠ذٮر أ٠هؿم ٩ةوهؿ واٵقهذةذة قه٭ٲٺ ظجٲهت إ٣ٲهةس وٚهٰ 

٦ٮًههٮع ا٣ٞٲههةس ا٣ههؽ٠ذٮر ٔجٲههؽة ا٣كهه٭٤ٰ وا٣ههؽ٠ذٮر قهه٧ٲؿ 

 .ا٣ْة٬ؿ 

 اٵ٧ٔةل ا٣ذة٣ٲح: 1111ٔةم  ٰٚ أ٩ضـت ا٤٣ض٪ح

ثة٤٧ٕ٣ٲةت ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲهح ؤهؽد٬ة ا٧٣ى٤ُعةت ا٣ؼةوح  -

 .٦ى٤ًُعة 351

ثههههةٳٹت وا٣ذض٭ٲههههـات ا٧٣ىهههه٤ُعةت ا٣ؼةوههههح  -

 ٦ى٤ًُعة. 151ا٧٣ٲ١ة٩ٲ١ٲح ؤؽد٬ة 
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 :للغة العربية لجنة المعجم التاريخي -13

٦هةدة،  وأٗـر٬هة ا٣ٕة٧٣ٲهح، ا٤٣٘هةت ٦ه٨ أٔهؿق ا٣ٕؿثٲهح ا٤٣٘ح

٦ٕض٧ٲاة، و٥٣ دن٭ؽ ػٺل ٔىهٮر٬ة ا٣ُٮٱ٤هح  روٲًؽا وأٗ٪ة٬ة

٤ٔٯ ٗٲؿ٬ة ٨٦ ا٤٣٘هةت ص٧ٮدًا وٹ ا٩٘ٺًٝة، ث٢ ٠ة٩خ ٦٪ٛذعح 

 ٚٲ٭هة ودٕهؽَّدت ا٣ذٕجٲهؿ، وقهةا٢ ٚٲ٭هة أػًؾا ؤُةء. دضهؽَّدت

 ٦هه٨ ٠سٲههؿٌ  ا٣ههؽٹٹت، ٚة٠ذكههت ٚٲ٭ههة ودُههٮَّرت اٵقههة٣ٲت،

َٰ  ودٕةثٲؿ٬ة أ٣ٛةّ٭ة  .  صؽٱؽة ٦ٕة٩

 دٮا٠هت ٣ه٥ وا٣عؽٱسح ا٣ٞؽٱ٧ح ا٣ٕؿثٲح أن ٥ْٕ٦ ٦ٕةص٧٪ة ٤ٔٯ

ر؛ ذ٣ٟ ٲ٭ة ص٢   ٠ةن ٤ٚٞؽ ا٣ذُٮ  ِّٛ ٤حً  ٦ؤ٣ َٞ َ ُٞ٭٥ ٱَٕذ٧ؽ ٩  ٤ٔهٯ ٹظ

ِٞ٭٥ ه٫  دؽوٱ٪٫، ٦ة قجٜ دؽوٱ٨ ٚٲٕٲؽ قةث َّٛ وٹ ٱٌهٲٙ إ٣هٯ ٦ؤ٣

٦ة أٚؿزه ٔىُؿه ٨٦ أ٣ٛةٍظ ٦كذعؽزح و٦ٕةٍن ٦جذ١هؿة ودؿا٠ٲهت 

ة، ث٢ ثٞٲخ ظجٲكح ا١٣ذت ودواوٱ٨ ا٣نٕؿ، د٪ذْؿ ٦َه٨  ٦كذضؽَّ

٬ؾا ا٧٣ك٤ٟ  أن مٟ ٱجٕس٭ة وٱ٧ٌ ٭ة إ٣ٯ ٦ٕةص٥ ا٣ٕؿثٲح. وٹ

 ظٲَّهحٌ  ٣٘حٌ  ا٧٣ٮوٮٚحَ  ا٤٣٘حَ  أن ٤ٔٯ ةص٥ ٹ ٱؽل  ٰٚ دأ٣ٲٙ ا٧٣ٕ

 .ٝةدرة ٤ٔٯ اقذٲٕةب أ٣ٛةظ ا٣عٌةرة

ه٨َ  ْٕ ُ م أن ا٣ىه٪ةٔح ا٧٣ٕض٧ٲهح ا٣ٕؿثٲهح ٣ه٥ د ٱٌةف إ٣ٯ ٦ة دٞؽَّ

ث٧كأ٣ح ا٣ذ٘ٲ ؿ ا٣ؽٹ٣ٰ ٰٚ اقذ٧ٕةل اٵ٣ٛةظ ٦هٓ ٦هؿور ا٣هـ٨٦ 
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ا٣ٕ٪ةٱح ا١٣ةٚٲهح، و٣ه٥ دذٕهؿَّض إ٣هٯ ثٲهةن ظٲهةة ٬هؾه اٵ٣ٛهةظ 

 ة. و٦ٮد٭

ٰ   -وا٣عة٣ح ٬ؾه  -١ٚةن ٨٦ ا٣ٌؿوري  ُٙ ٦ٕض٥ٍ دهةرٱؼ دأ٣ٲ

ر  ٦هة َهؿأ وٱٌهجٍ أ٣ٛةّ٭ة ودٹٹد٭هة، ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٱذذجَّٓ دُٮ 

٤ٔٯ ٦ؿِّ ا٣ٕىٮر، وٱَكذ٢٧١ ٰٚ ا٣ٮٝخ ٩ٛكه٫  د٘ٲٲؿ ٨٦ ٤ٔٲ٭ة

٦ة ٚةت ا٧٣ٕةص٥َ ا٣ٞؽٱ٧ح وا٣عؽٱسح ٨٦ أ٣ٛةٍظ ودٕةثٲَؿ مهةٔخ 

 ٤ٔٯ اٵ٣ك٪ح واٵٝٺم.

أػهؿى إ٣هٯ وًهٓ ٦ٕهةص٥ دةرٱؼٲهح ٤٣٘ةد٭هة  أ٥٦ قجٞذ٪ةوٝؽ 

وهه٪َّٙ اٵ٧٣ههةن ا٧٣ٕضهه٥  ا٤٣٘ههةت؛ ٚٞههؽ ٬ههؾه ٱههؤرِّخ ظٲههةة

ْٗهِؿمْ   Grimmا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح اٵ٧٣ة٩ٲح، ثؽأ ا٢َ٧ٕ٣ ث٫ اٵػٮان 

، ٚهأد٥َّ Fم، و٧٣ة دُٮِّٚٲة ٠ة٩ة ٝؽ ووٺ إ٣ٯ ا٣عهؿف 1838ق٪ح 

اٵو٣هٯ  ا٢َ٧ٕ٣ ٦ض٧ٮٔحٌ ٨٦ ٧٤ٔةء ا٤٣٘هح، ووهؽرت ا٣ُجٕهح

م. ووهه٪َّٙ 1116م، وا٣سة٩ٲههح قهه٪ح ٧٤٣1961ٕضهه٥ قهه٪ح 

 قه٪ح ثه٫ ثؽئ ا٢٧ٕ٣ ا٣ؾي ا٣ذةرٱؼٰ أ٠كٛٮرد اٷ٤١٩ٲـ ٦ٕض٥

م وَجٕذ٫ ا٣سة٩ٲح 1933ووؽرت َجٕذ٫ اٵو٣ٯ ق٪ح  م،1859

٤٣٘ح ا٣ٛؿ٩كٲح  ا٣ذةرٱؼٰ م. ودأػؿ وؽور ا٧٣ٕض1989٥ق٪ح 

٘هح م. وثؽأ ا٢٧ٕ٣ ٰٚ ا٧٣ٕضه٥ ا٣ذهةرٱؼٰ 1991٤٣ ظذٯ ق٪ح
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 م.1955ا٣ٕجؿٱح ق٪ح 

 أ٦ة ٦ة ٱذ٤ٕٜ ثة٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲهح، ١ٚهةن ا٦ض٧هٓ

م أن ٱ١ههٮن أول 1931أ٩ُنههئ قهه٪ح  اٵول( ٝههؿَّر ظههٲ٨ ٚههؤاد

ٓ ٦ٕض٥ دةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح. وٝؽ ذُ  ًْ َؿ ٬هؾا ٚهٰ ٠ِهأ٧ٔة٫٣ و

 أن ٱ٪٭َي ث٭ؾه ا٧٣٭٧ح. ٫٣ ٱُذَطْ  ٥٣ ٦ؿقٮم إ٩نةا٫، و٨١٣ْ 

م( ثهؽأ 1949 -م ٧1865هة٩ٰ ٚٲنهؿ او٠ةن ا٧٣كذنهؿق اٵ٣

ثإ٩ٛةذ ٦نؿو٫ٔ ثٮًٓ ٦ٕض٥ دةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲهح، ثهؽأه أوًٹ 

م، زهه٥ دههةثٓ ٤٧ٔهه٫ ٚههٰ ا٣ٞههة٬ؿة قهه٪ح 1914ٚهٰ أ٧٣ة٩ٲههة قهه٪ح 

م دٮَّٝههٙ ا٧ٕ٣هه٢ ٚههٰ 1949م. و٦هٓ وٚههةة ٚٲنههؿ قه٪ح 1936

ا٧٣نؿوع، و٥٣ ٱُ٪َضـ ٨٦ ا٧٣ٕض٥ قٮى صهـٍء ٱكهٲؿ ٦٪ه٫: ٦ه٨ 

 ٧ةدة اأ ب د(.أول ظؿف ا٣٭٧ـة ظذٯ ا٣

 ا٣ٕؿثٲهح ا٤٣٘ح ٦ضة٦ٓ ٨٦ ٦ض٧ٓ أي   ٱذىؽَّ  ٥٣ ٚٲنؿ وٚةة و٦٪ؾ

 ا٢٧ٕ٣ ًؼة٦ح ٨٦ دؼّٮًٚة ا٣ٕؿثٲح، ٤٣٘ح دةرٱؼٰ ٣ٮًٓ ٦ٕض٥

و٨٦ د٤١ٛذ٫ ا٣جة٬ْح، إ٣هٯ أن دٞهؽم ا٣هؽ٠ذٮر ٦ع٧هؽ إظكهةن 

م ثهةٝذؿاح إ٣هٯ 1998ٚهٰ قه٪ح  د٦نهٜ ا٣٪ه ٌٔهٮ ٦ض٧هٓ

وأٱَّؽ ٦ٞذؿظه٫  ا٧٣ٕض٥، ٬ؾا ادعةد ٦ضة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثٮًٓ

وا٣ٕههؿاق. و٧٣ههة ٩ههةٝل اٹدعههةد ٬ههؾا  اٵردن وٝذبههٍؾ ٦ض٧ٕههة
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ا٧٣ٞذؿح أوؽر دٮوٲح ثإٔؽاد ا٧٣ٕض٥، و١٣٪٫ أوؽر ثٕؽ ق٪ٍح 

 ا٣٪ْؿ ٰٚ إٔؽاده. ٝؿاًرا ثذأصٲ٢

إظٲهةء  وث٘هؽاد و٧ٔةن د٦نٜ ٦ض٧ٓ م ٤َت1111وٰٚ ق٪ح 

 ٤ٔٯ اٹدعةد ٦ض٤ف ٚٮاٜٚ ٦نؿوع إٔؽاد ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ،

هخ ا٤٣ض٪هح ٦ه٨  ذ٣ٟ، َّٙ ٣ض٪ح ٣ٮًٓ ػُح مة٤٦ح ٫٣. دأ٣َّٛ وأ٣

ًٌٔٮا ٨٦ ٦ىؿ وقٮرٱح واٵردن و٣ٲجٲة وا٣ضـااؿ ودٮ٩ف  16

وا٣كههٕٮدٱح وا٧٣٘ههؿب و٣ج٪ههةن وا٣ههٲ٨٧ وا١٣ٮٱههخ. و١٣هه٨ 

م، ٩ههةٝل ٚٲهه٫ 1114اصذ٧ههةع ٬ههؾه ا٤٣ض٪ههح دههأػؿ إ٣ههٯ قهه٪ح 

ا٧٣ضذ٧ٕٮن وص٭ةت ا٣٪ْؿ ا٧٣ؼذ٤ٛح ا٧٣ذ٤ٕٞهح ث٧ه٪٭ش إٔهؽاد 

ٕضهه٥. زهه٥ دةثٕههخ ا٤٣ض٪ههح اصذ٧ةٔةد٭ههة، و١٣هه٨ أ٧ٔة٣٭ههة ا٧٣

اٝذىههؿت ٤ٔههٯ دراقههةٍت ٩ْؿٱههٍح دذ٤ٕههٜ ثأوههٮل ا٧٣ٕض٧ٲههح 

وا٧٣٪ة٬ش ا٧٣ؼذ٤ٛح ٰٚ وًٓ ٬هؾا ا٧٣ٕضه٥، و٣ه٥ دذؼهؾ أيَّ 

ٰ  ٷ٩ٛةذ ا٧٣نؿوع، ز٥ ًٕٛخ ا٣٭٧ح واًه٧ع٤خ  إصؿاء ٤٧ٔ

ا٣ض٭ٮد ٵقجةب ٔؽٱؽة؛ ٨٦ أ٧٬٭هة: ا٣عةصهح إ٣هٯ ا٣ذ٧ٮٱه٢، 

 ٱح ا٣ٛ٪ٲح واٷدارٱح.وإ٣ٯ ا٣ؿٔة

و٠ة٩خ ا٣٪ُٞهح ا٣ٛةرٝهح ٚهٰ ٦كهٲؿة ا٧٣ٕضه٥ ا٣ذهةرٱؼٰ ٤٣٘هح 

َّٛهه٢ ث١هه٢ ا٧٣ذ٤ُجههةت ا٧٤ٕ٣ٲههح  ا٣ٕؿثٲههح أنَّ ظههة٥٠ ا٣نههةرٝح د١
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وا٧٣ةدٱح ٷ٩ضهةزه، ورٔهٯ إٝة٦هح ص٭هةز إداري و٧٤ٔهٰ ٣٭هؾا 

ا٧٣نههؿوع، ٱ١ههٮن صة٩جهه٫ ا٧٤ٕ٣ههٰ واٷمههؿاٰٚ ٚههٰ ادعههةد 

 ٰٚ ٦ض٧ٓ ا٣نةرٝح. ا٧٣ضة٦ٓ، وصة٩ج٫ ا٣ذ٪ٛٲؾي وا٧٣ة٣ٰ

٢٧ٔ ٬ؾا ا٣ض٭ةز ث٭٧ح و٩نهةط، ووًهٓ ٦٪٭ًضهة ٧٤ٔٲاهة ٣ج٪هةء 

ا٧٣ٕض٥، وأٔؽَّ ػُهح ٣ذهؽرٱت ٦ض٧ٮٔهةٍت ٦ه٨ ا٧٣عهؿِّرٱ٨، 

٩هخ ٦ه٨ ٝؿاثهح  ٩حً ر٧ٝٲحً ًهؼ٧ح د١ٮَّ هة ٦ه٨  11وأ٩نأ ٦ؽوَّ ًٛ أ٣

ا٣٪ٞٮش وا٣ٮزةاٜ ا٣ذةرٱؼٲح وا٧٣ؼُٮَةت وا١٣ذت ودواوٱ٨ 

٤٣٘ٮٱههههح و٦ٕههههةص٥ ا٣نههههٕؿ وا٧٣ٮقههههٮٔةت وا٧٣ٕههههةص٥ ا

ا٧٣ى٤ُعةت وا٣ىعٙ وا٧٣ضٺت، ا٦ذؽ ز٦ة٩٭ة ٤ٔٯ ٦هؽى 

ٝؿ٩ًة ا٨٦ ا٣ٞؿن ا٣سة٣ر ٝج٢ ا٣٭ضؿة وظذٯ ا٣ٞؿن ا٣ؼة٦ف  17

ٔنؿ ا٣٭ضؿي(. وٝؽ ث٤ٖ ٔؽد ٧٤٠ةت ٬ؾه ا٧٣ؽو٩ح أ٠سهؿ ٦ه٨ 

 ٤٦ٲةر ٧٤٠ح.

وكان وجىعع امنغعة امػربٔعة بدوشعق شعارك فعْ إغعداد َعذه 

دَا بدواوٓي امشػ ر فْ امػصر امجاَنْ وامػصعر امىدوًة فزوَّ

٠هٰ ٱذكه٪ٯ إصهؿاء ٤٧ٔٲهةت  ٦word٪ٌهؽة ثجؿ٩هة٦ش  األوِي

 ا٣جعر ٚٲ٭ة ثك٭ٮ٣ح وٱكؿ. 

و٠ة٩خ ا٣ؼُٮةُ اٵو٣ٯ ٚهٰ دهؽرٱت ٦ض٧ٮٔهةت ا٧٣عهؿرٱ٨ 
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دك٧ٲحَ ٬ؾه ا٧٣ض٧ٮٔةت، ٤ُٚجخ إدارة ا٧٣ٕض٥ ٦ه٨ ٦ضهة٦ٓ 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح دكه٧ٲحَ ٦ض٧ٮٔهٍح ٦ه٨ ا٧٣عهؿرٱ٨ ١٣ه٢ ٦ض٧هٓ 

أمؼةص ٧٦ه٨ ٱع٤٧هٮن مه٭ةدة  11ض٧ٮٔح ٨٦ ادذ١ٮن ا٧٣

ا٧٣ةصكذٲؿ ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٧ٚة ٚٮٝ٭هة( ٱؿأقه٭ة أظهؽ أٌٔهةء 

٤ٔهٯ  -ا٧٣ض٧ٓ، و٤َجخ ٨٦ ٦ض٧هٓ ا٤٣٘هح ا٣ٕؿثٲهح ثؽ٦نهٜ 

دكهه٧ٲح ٦ض٧ههٮٔذٲ٨ ٦هه٨ ا٧٣عههؿرٱ٨.  -وصهه٫ ا٣ؼىههٮص 

وثة٢ٕٛ٣ ٝة٦خ ٣ض٪ح ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٰٚ ٦ض٧ٕ٪هة ثة٣ذٕهةون 

ةء ٬ةدٲ٨ ا٧٣ض٧هٮٔذٲ٨ د٧٭ٲهًؽا ٦ٓ صة٦ٕح د٦نٜ ثذك٧ٲح أٌٔ

دٞٲ٧٭هة إدارة  -٦ؽة م٭ؿ ٠ة٦ه٢  -ؽورة دؽرٱجٲح ٣ٷػٌةٔ٭٥ 

ا٧٣ٕض٥، ٱذهؽرثٮن ٚٲ٭هة ٤ٔهٯ ث٪هةء ا٧٣ٕضه٥ ا٣ذهةرٱؼٰ وٚهٜ 

٦٪٭ش ٦ٮظهؽ. و١٣ه٨ وثهةء ا١٣ٮرو٩هة ظهةل دون إصهؿاء ٬هؾه 

ا٣ؽورة ا٣ذؽرٱجٲح ٣٭هةدٲ٨ ا٧٣ض٧هٮٔذٲ٨. و٦ه٨ زَه٥ ٣ه٥ ٱنهةرك 

أ وكنعت ٥، وثهؽًٹ ٦ه٨ ذ٣هٟ ٦ض٧ٓ د٦نٜ ٰٚ إٔؽاد ا٧٣ٕضه

وجىعع دوشعق وُىعة امىرا ػعة امٌُا ٔعة  غنعّإدارة امىػجه 

 أل زاء امىػجه امجْ ثصدر ثباًغا.

 17م أ٨٤ٔ ٦ض٧هٓ ا٣نهةرٝح َجةٔهح 1111وٰٚ ظـٱؿان ق٪ح 

صـءًا ٨٦ ا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ادضةوز ٔؽد وٛعةت ٠ه٢ّ ٦٪٭هة 
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٣ذٰ وٛعح(. وٝؽ د٧ٌَّ٪خ ٬ؾه اٵصـاء ا٧٣ٮاد ا٤٣٘ٮٱح ا 711

دجؽأ ثعؿوف ا٣٭٧ـة وا٣جهةء وا٣ذهةء وا٣سهةء وا٣ضهٲ٥؛ أي ٝؿاثهح 

% ٨٦ ا٧٣ٕض٥. وإًةٚح إ٣ٯ ا٣٪كؼح ا٣ٮرٝٲح ٧٤٣ٕض٥ ز٧هح 11

 ٩كؼح إ١٣ذؿو٩ٲح ٰٚ ٦ٮٝٓ ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣نةرٝح.

ٔىهٮر ا٤٣٘هح ٚهٰ ٬هؾا ا٧٣ٕضه٥ ز٦ة٩ٲاهة إ٣هٯ ػ٧كهح  خ٧كِّ ُٝ 

 ٔىٮر؛ ٧٠ة ٱ٤ٰ:

 م(611ق ٬ه/ 1إ٣ٯ ا م(169ق ٬ه/ ٨481ا٦ اق س( اٷقٺم ٔىؿ ٦ة ٝج٢

 م(٬749ه/131إ٣ٯ ا م(٬611ه/٨٦1 ا اس(  ا٣ٕىؿ اٷقٺ٦ٰ

 م(٬1158ه/656إ٣ٯا م(٬751ه/٨٦133 ا اع(  ا٣ٕىؿ ا٣ٕجةقٰ

 م(٬1798ه/1113إ٣ٯا م(٬1159ه/٨٦657 ا اد م( ا٣ؽول واٷ٦ةرات ٔىؿ

 م(٬1111ه/1441إ٣ٯا م(٬1799ه/٨٦1114ا اح(  ا٣ٕىؿ ا٣عؽٱر

َٜ و ُردِّجههخ ٦ههٮاد ا٧٣ٕضهه٥ ثعكههت أوههٮ٣٭ة اصههؾور٬ة( َوْٚهه

؛ ٚٲُٕؿض ا٣ضهؾر ٚهٰ قهُؿ ا٣عؿف اٵول ٚة٣سة٩ٰ ٚة٣سة٣ر...

٦كذ٢ٞ د٤ٲ٫ ا٣٪ٞٮش ا٣ٕؿثٲح ا٣ٞؽٱ٧ح وا٣٪ْةاؿ ا٣كة٦ٲَّح ا٧٣ذ٤ٕٞح 

ة ث٢٧ٕ ٲا قِّ أَ ثة٣ضؾر اإن ُوصؽت(، ز٥ ا٧٣ٕة٩ٰ ا٤١٣ٲح ٤٣ضؾر ادَ 

ٕٚهةل وثٕهؽ٬ة اٵقه٧ةء اث٨ ٚةرس ٚهٰ ا٧٣ٞهةٱٲف(، د٤ٲ٭هة اٵ

ومٮا٬ؽ ٢٠  ٦٪٭ة ٦ؿدجح دؿدٲجًة ز٦ة٩ٲاهة وٚهٜ ا٣ٕىهٮر ا٣ؼ٧كهح 
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ة. وٱُؾ٠ؿ ٦ٓ ٢٠ِّ مة٬ؽ ٝةا٫٤ ودةرٱؼ٫ و٦ىهؽره،  ًٛ ا٧٣ؾ٠ٮرة آ٩

 وٱ٤ٮَّن ٦ٮًٓ ا٣نة٬ؽ ثة٤٣ٮن اٵظ٧ؿ زٱةدةً ٰٚ اٷٱٌةح.

م بعدأت مجٌعة امىػجعه امجعارٓخْ فعْ 2021فْ ًُآعة شعٌة 

بدوشععق ورا ػععة امجععزء األول وععي  وجىععع امنغععة امػربٔععة

امىػجه، غنّ أن ثصجىر فْ ورا ػة األ زاء امجامٔة فعْ امػعام 

 .امقادم
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أعضاء اجملمع يف املىاشط الثقافية مشاركة : رابعا
 اجملمع كما ذكرها األعضاء أوفسهم خارج

 

 السيد  مناشط الدكتور محمود

 ةء ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٰٚ ٤٦ذٞٯ ا٣نجةب اٵدث

دعّؽث ٚٲ٭ة ٨ٔ  15/1/1111ا٣سٞةٰٚ اأثٮ ر٦ة٩ح( ثذةرٱغ 

 ثٕي ا٧٣ٮاٝٙ ٰٚ قٲؿة ظٲةد٫، و٩ىةاط ٣ٶدثةء ا٣نجةب.

  ٔة٧٣ٲح ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ودعؽٱةت »إ٩ضةز ثعر ٔ٪ٮا٫٩

ٰٚ ا٧٣ؤد٧ؿ ا٣ؽو٣ٰ ظٮل ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٣ؾي ٔٞؽه « ا٣ٕىؿ

 .13/3/1111ادعةد ا٣ضة٦ٕةت ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ٧ّٔةن ثذةرٱغ 

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦٪ةقجح اٹظذٛةل ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٣عؿٱح

ا٣ىعةٚح ٰٚ ا٣ضـااؿ ث٪ةء ٤ٔٯ ٤َت ا٧٣ض٤ف اٵ٤ٔٯ ٤٣٘ح 

٨ٔ ظك٨  Zoomا٣ٕؿثٲح، ودعؽزخ ٰٚ ٦ؽاػ٤ذٰ ثُؿٱٜ 

 .3/5/1111اٵداء ا٤٣٘ٮي ٣ؿصةل اٷٔٺم، وذ٣ٟ ثذةرٱغ 
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  ،إثؽاء ا٣ؿأي ٰٚ ٕٚة٣ٲةت ا٣ضة٦ٕح اٹٚذؿاًٲح ا٣كٮرٱح

٦٪٭ة وًٓ اػذجةر ٦ٕٲةري ١٤٣ٛةٱح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ و

 ثةٷ٩ض٤ٲـٱح. "ا٣ذٮ٢ٚ"ا٣٪ةَٞٲ٨ ث٭ة ٤ٔٯ ٗؿار 

  ا٣ذٰ أٝة٦ذ٭ة « ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح: ٦ن١ٺت وآٚةق»ظٌٮر ٩ؽوة

٦ؽٱؿٱح زٞةٚح د٦نٜ ٰٚ ا٧٣ؿ٠ـ ا٣سٞةٰٚ ثة٧٣ـة، و٠ةن ٫٣ 

 دٕٞٲجةت ٤ٔٯ ٦ة َؿح ٰٚ ا٣٪ؽوة.

  دـوٱؽ ػجٲؿ د٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٣٘ٲؿ أث٪ةا٭ة ٰٚ ا٣كٮٱؽ

ثة٣ٮزٲٞح ا٧٣ؿصٕٲح اٷ٤ٝٲ٧ٲح ٧٣ٕةٱٲؿ دٞٮٱ٥ ا٧٣٪ة٬ش ا٣ذٰ 

دٞؽ٦ُخ ث٭ة إ٣ٯ ٣ض٪ح ا٣ضٮدة ٰٚ دُٮٱؿ ا٧٣٪ة٬ش ٰٚ وزارة 

 ث٪ةء ٤ٔٯ ٤َج٫. 1119ا٣ذ٤ٕٲ٥ ا٣ٕة٣ٰ ثة٣ٞة٬ؿة ٔةم 

  ا٣ذٰ أ٩ضـد٭ة ٣ض٪ح « ا١٣ذةب ا٣٪ةَٜ»دٞٮٱ٥ ق٤ك٤ح

ا٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ وزارة ا٣سٞةٚح، وإثؽاء ثٕي 

 ا٧٣ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة.

  دض٤ٲةت »دٞٮٱ٥ ا٧٣ض٧ٮٔح ا٣ٞىىٲح ا٣ذٰ د٧ٌ٪٭ة ٠ذةب

٧٣ؤ٫ٛ٣ اٷٔٺ٦ٰ ٧ٔةد ا٣ؽٱ٨ إثؿا٬ٲ٥، وإثؽاء ثٕي « م٭ؿزاد

 ا٧٣ٺظْةت ٤ٔٲ٭ة.
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  دٞٮٱ٥ ٦ض٧ٮٔح ٨٦ ا٣جعٮث ٣٘ٮٱةً ٰٚ ا٧٣ٮقٮٔةت

ا٧٣ٮقٮٔح »٧ٮقٮٔح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ذؼىىح ثة٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ٤٣

ا٣ُجٲح، ٦ٮقٮٔح ا٤ٕ٣ٮم وا٣ذٞة٩ةت، ٦ٮقٮٔح اٳزةر ٰٚ 

 «.قٮرٱح

  ٔؽدٱ٭ة ا٣ىةدرٱ٨ ٔةم « ٦ض٤ح ا٣ذٕؿٱت»دٞٮٱ٥ ثعٮث ٰٚ

1111. 

  ا٣ذعؽٱةت ا٧٣ٕةوؿة ا٣ذٰ دٮاص٫ »إ٩ضةز ثعر ٔ٪ٮا٫٩

 ، ٩ُنؿ ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ذٕؿٱت.«ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح

  ٰٚ ٣ذٰ أٝة٦ذ٭ة صة٦ٕح ا« ورمح ا٣جعر ا٧٤ٕ٣ٰ»ا٧٣نةر٠ح

د٦نٜ، ودٞؽٱ٥ ورٝح ٢٧ٔ د٧ٌ٪خ ٔؽداً ٨٦ ٔ٪ةوٱ٨ ثعٮث 

 ٷ٩ضةز٬ة ٰٚ ٦ٲؽا٩ٰ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح وا٣ذؿثٲح.

  إصؿاء ٦ٞةثٺت إذأٲح ود٤ٛـٱح، صؿى ا٣عؽٱر ٚٲ٭ة ٨ٔ

 ثعٮث دؿدٰٞ ثة٣ٮاٝٓ ا٤٣٘ٮي.

 ١٣ذؿو٩ٰ ٤٣ض٪ح ا٣ذ١٧ٲ٨ ثٛٮااؽ ٣٘ٮٱح.دـوٱؽ ا٧٣ٮٝٓ اٷ 

 ٤ٔٯ رقة٣ح د٠ذٮراه ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ  راةقح ٣ض٪ح ا٣ذع١ٲ٥

أزؿ ا٧٣ذ٘ٲؿات »ا٣ٕة٣ٰ ٣ذ٤ٕٲ٥ ا٤٣٘ةت ثضة٦ٕح د٦نٜ ٔ٪ٮا٩٭ة 

اٹصذ٧ةٔٲح ٰٚ دعٞٲٜ ا١٣ٛةٱح اٹدىة٣ٲح ٣ؽى ٦ذ٧٤ٰٕ ا٤٣٘ح 




 


 

- 44 - 

ا٣ٕؿثٲح ٤٣٪ةَٞٲ٨ ث٘ٲؿ٬ة: دراقح ٩ْؿٱح دُجٲٞٲح ٰٚ ًٮء ٥٤ٔ 

٤٣ُة٣جح رثة ا٣عةٱ٢، ثإمؿاف ا٣ؽ٠ذٮر « ا٤٣٘ح اٹصذ٧ةٰٔ

 ٧ؽ.ظك٨ اٵظ

  ٦٪ةٝنح رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣٘ةت ثضة٦ٕح

ادضة٬ةت ٤َجح ٤٠ٲح اٷٔٺم ٰٚ صة٦ٕح »د٦نٜ ٔ٪ٮا٩٭ة 

٤٣ُة٣جح ٩ٲٛٲ٨ صةثؿ ثإمؿاف « ا٣ٕؿثٲـي»د٦نٜ ٩عٮ ّة٬ؿة 

 اٵقذةذة ا٣ؽ٠ذٮرة ٦٪ٲؿة ا٣ٛةٔٮر.

  ٰٚ إ٣ٞةء ٦عةًؿة ٰٚ ٦ؽرقح اٷٔؽاد ا٣عـثٰ ٱٮم ا٣سٺزةء

٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ودور٬ة ٰٚ ظٲةة اٵ٦ح ٨ٔ ا 17/8/1111

 و٠ٲة٩٭ة.

  ا٧٣نةر٠ح ث٧٤١ح ٦كض٤ح و٦ىٮرة ث٧٪ةقجح اٹظذٛةل

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح »ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ؤ٪ٮان ا٧٤١٣ح 

ا٣نةث١ح ث٭ؾه  ٨ٔ َؿٱٜأ٣ٞٲخ « وا٣ذٮاو٢ ا٣عٌةري

٧ُٔةن ٣ؽى اٵ٥٦  ا٧٣٪ةقجح ث٪ةء ٤ٔٯ ٤َت وٚؽ ق٤ُ٪ح 

 ك(.ا٧٣ذعؽة ثه ا٩ٲٮٱٮر

  ٩نؿ ٦ٞة٣ح واٚٲح اٰٚ صؿٱؽة ا٣سٮرة( ٨ٔ ٦٪ةقجح اٹظذٛةل

 ٠ة٩ٮن اٵول. 18ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ 




 


 

- 45 - 

  ا٣ع٤ٞح اٵو٣ٯ ٨٦ « ا٣ٞةرئ ا٧٣جؽع»دٞٮٱ٥ ق٤ك٤ح ٰٚ

٦ؿظ٤ح ا٣ذ٤ٕٲ٥ اٵقةقٰ ا٧٣ُجٞح ٤ٔٯ اٵَٛةل ٰٚ ٔؽد ٨٦ 

 ٦ؼٲ٧ةت ا٤٣ضٮء وٰٚ ا٣كٮٱؽ.

  ٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲحا٧٣ٕض٥ ا»ظٌٮر إَٺق ٦نؿوع »

٤َت ٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ أن  ودعٞٲٰٜٚ ا٣نةرٝح، 

ٱ١ٮن ٦كؤوٹً ٨ٔ ٦ؿاصٕح ودؽٝٲٜ ا٧٣ض٤ؽات ا٧٣٪ضـة ٨٦ 

 ا٧٣ٕض٥.

  إصؿاء ٦ٞةث٤ح د٤ٛـٱح ٰٚ ا٣ٞ٪ةة ا٣ٌٛةاٲح ا٣كٮرٱح صؿى

 ا٣عؽٱر ٚٲ٭ة ٨ٔ اٹظذٛةل ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 ة٦ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ٰٚ ا٣ٞة٬ؿة ا٧٣نةر٠ح ٰٚ اظذٛةل ٦ض

ثة٣ٲٮم ا٣ٕة٧٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثُؿٱٜ ٚٲؽٱٮ ٦ىٮر، ودكضٲ٢ 

 ٧٤٠ح ٨ٔ ا٧٣٪ةقجح وا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح.

 

 مناشط الدكتور مكي الحسني

  وا٣ذؿص٧هح  ٦ؿ٠ـ ا٣ذٕؿٱهت»٦ض٤ح ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ٰٚ ٦ٮاد

ا٣سٞةٚهح ا٣ذةثٓ ٧٤٣٪٧ْح ا٣ٕؿثٲهح ٤٣ذؿثٲهح و «وا٣ذأ٣ٲٙ وا٣٪نؿ
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 .وا٤ٕ٣ٮم ااٵ١٣كٮ(

 ٰٚ و٬هٰ «ا٣سٞةٚهح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲهح»٦ض٤هح  ٦هٮاد ا٣ذؽٝٲٜ ا٤٣٘ٮي ،

   ٦ض٤ح ٚى٤ٲح دىؽر٬ة ا٣ض٧ٕٲح ا٧٤ٕ٣ٲح ا٣كٮرٱح ٤ٕ٧٤٣ٮ٦ةدٲح.

 

 مناشط األستاذ مروان البواب

 ٤ٕ٤٣ههٮم  ا٧٣نهةر٠ح ٚههٰ ٦ؿاصٕههح ٦ههٮاد ا٧٣ٮقههٮٔح ا٣ٕؿثٲههح

 .وا٣ذٞة٩ةت

  ٰ٤هههح ا٣سٞةٚهههح ٦ؿاصٕهههح ٦ٞهههةٹت ٚهههٰ ٦ضا٧٣نهههةر٠ح ٚههه

 ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح.

 .٦ؿاصٕح ٦ٞةٹت ٦ض٤ح ا٤ٕ٧٣ٮ٦ةدٲح اٷ١٣ذؿو٩ٲح 

  .)ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦ؿاصٕح اا٧٣ٕض٥ ا٣ذةرٱؼٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح 

 

  مناشط الدكتورة لبانة مشوح

 :امىُام خارج امىجىع -1

 .وزٱؿة ا٣سٞةٚح ٰٚ ا٣ض٧٭ٮرٱح ا٣ٕؿثٲح ا٣كٮرٱح 

  وا٧٣٪ْهٮرة أقذةذة ا٣ذؿص٧ح وا٣ذٕؿٱت وا٣ذؿص٧هح ا٣ٛٮرٱهح

 ٰٚ ا٧٣ٕ٭ؽ ا٣ٕة٣ٰ ٤٣ذؿص٧ح وا٣ذؿص٧ح ا٣ٛٮرٱح ثضة٦ٕح د٦نٜ.
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 .ثةظسح ٰٚ ا٤٣كة٩ٲةت و٤ٔٮم ا٤٣٘ح وا٣ذؿص٧ح 

 .٦ذؿص٧ح 

 .٦س٤ّخ قٮرٱح ٰٚ ٦ؤد٧ؿ ا٣عٮار اٳقٲٮي ٣ىٮن ا٣ذؿاث 

  أُٔههخ ٔنههؿات ا٧٣ٞههةثٺت اٷٔٺ٦ٲههح داػهه٢ قههٮرٱح

وػةرص٭ة دعّؽزخ ٚٲ٭ة ٨ٔ ٦٪ضـات قهٮرٱح ا٣عٌهةرٱح ٔجهؿ 

رٱغ ا٣جنؿٱح، ودضؾر زٞةٚح اٹ٩ٛذةح واٹٔذهؽال ٚٲ٭هة، ؤه٨ دة

دور ا٧٣سٞٙ واقذؿادٲضٲح وزارة ا٣سٞةٚح ٰٚ ث٪ةء ا١ٛ٣ؿ وظ٧ةٱح 

 ووٮن ا٣ذؿاث ا٧٣ةدي وا٣ٺ٦ةدي.

  وؽر ٣٭هة ثة٧٣نهةر٠ح ٦هٓ ا٧٣ض٧ٕٲهٲ٨ اٵقهةدؾة ا٣هؽ٠ذٮر

٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ وا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكةرة "٦ٕض٥ ا٣ٕجةرات 

٤٣٘هح ا٣ٕؿثٲهح ا٧٣ٕةوهؿة"، ٦ه٨ ٦٪نهٮرات اٹوُٺظٲح ٚهٰ ا

 ا٣٭ٲبح ا٣ٕة٦ح ١٤٣ذةب و٦ض٧ٓ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثؽ٦نٜ.

٩ُِنؿ ٣٭هة ٔنهؿات ا٣ؽراقهةت وا٧٣ٞهةٹت ٚهٰ ٔهؽد ٦ه٨  -1

 ا٧٣ضةٹت ا٧٣ٕؿٚٲح وا٣سٞةٚٲح وٚ٪ٮن ا٣ذٕجٲؿ واٵداء، ٦٪٭ة:

 ٦جةدئ أقةقٲح. -دؿص٧ح ا٧٣ى٤ُط ا٧٤ٕ٣ٰ -

 ت ا٣عؿٱح.ا٣ذؿص٧ح ثٲ٨ ٝٲؽ اٵ٦ة٩ح و٤ُ٦ -

 ا٣ذؿص٧ح اٵدثٲح. -
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 ا٣ذؿص٧ح ثٲ٨ ا٣ذ٪ْٲؿ وا٣ذُجٲٜ. -

 إم١ة٣ٲح اٵ٦ة٩ح ٰٚ ا٣ذؿص٧ح اٵدثٲح. -

 ذؿاث.دأ٦ٺت ٰٚ ٣٘ح ا٣ -

 ا١ٛ٣ؿ.واٵقُٮرة ثٲ٨ ا٤٣٘ح  -

 ا٧٣ؼُٮط ا٣ٕؿثٰ: دٮزٲٜ ا٣ذؿاث وظ٧ةٱذ٫. -

 دعٞٲٜ ا٧٣ؼُٮَةت: دٝح و٦٪٭ضٲح وأ٦ة٩ح. -

 اٵٚؿٱٞٲح. ا٣ٕؿثٲح أزؿ٬ة ٰٚ ا٤٣٘ةت -

 ا٤٣٘ح ٨٦ ا٧٣ى٤ُط إ٣ٯ ا٧٣ٛ٭ٮم. -

 زٞةٚح أم زٞةٚةت. -

 ٛح وا٣ذضة٩ف.ٝةا٧٣س -

 ا٧٣سةٝٛح وا٣٭ٮٱح.  -

 زٞةٚذٰ ٬ٮٱذٰ. -

 ا٣سٞةٚح أوة٣ح ودضؽد. -

 ا٣ذؿاث ا٣ٺ٦ةدي ٰٚ ٦ٮاص٭ح ا٣ٕٮ٧٣ح. -

 ٝؽود٩ة إ٣ٯ ا٣ذؿاث اٷ٩كة٩ٰ. -

 ا٣ٮردة ا٣نة٦ٲح ٤ٔٯ ٹاعح ا٣ذؿاث اٷ٩كة٩ٰ. -

 أ٬ٺً ثة٣ٕ٪ٞةء. -




 


 

- 49 - 

 آراد... ِٝج٤ح ا٣ٕجةد. -

 ٔ٪ٞةء ا٣عٌةرات. -

 دٞؽٱؿ اٷثؽاع. -

 وٱذضؽد اٷثؽاع. -

 ٦ؿآة ا٤ٞ٣ت وث٤ك٥ ا٣ؿوح. ا٧٣ٮقٲٞة -

 

 مناشط الدكتور عبد الناصر عّساف

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٠ذةب اٰٚ رظٲ٢ رص٢ ا٥٤ٕ٣ واٵدب ا٣هؽ٠ذٮر

ّكهةن ٚههٺح ٔجهؽ اٷ٣ه٫ ٩ج٭هةن( ا٣هؾي أٔهّؽه وظهّؿره ا٣هؽ٠ذٮر ظ

أو٤ٰٗ = ث٧ٞة٣ح ٔ٪ٮا٩٭ة ا٧٣عةت ٨٦ دراقح ا٣ؽ٠ذٮر ٔجهؽ اٷ٣ه٫ 

 .196-٬187ه(: ص 643-٩553ج٭ةن: اث٨ ٱٕٲل ا٣٪عٮي 

  إٔؽاد دراقح ثٕ٪ٮان ا٩ْؿات ٰٚ دعٞٲٜ ثٕي ا٣ّؿقهةا٢ ٦ه٨

٠ذةب اأًهة٦ٲ٥ ٦ه٨ ا٣ذّهؿاث(، ٩ُِنهؿْت ٚهٰ ٦ض٤هح اا٧٣ؼُهٮط 

ا٣ٕة٦ّههح ا٣ّكههٮرٱح ا٣٭ٲبههح  -ا٣ٕؿثههٰ( ا٣ىههةدرة ٔهه٨ وزارة ا٣سٞةٚههح

 .117-81، ص 1د٦نٜ، ا٣ٕؽد -١٤٣ذةب

 ٜإٔؽاد دراقح ثٕ٪ٮان اإٔةدة دعٞٲهٜ ا٧٣ؼُٮَهةت: ا٣ذعٞٲه 

ا٣ضؽٱؽ ١٣ذهةب اا٣ض٪هٯ ا٣هّؽا٩ٰ ٚهٰ ظهؿوف ا٧٣ٕهة٩ٰ( ٦سهةٹً، 
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٩ُِنههؿْت ٚههٰ ٦ض٤ههح اا٧٣ؼُههٮط ا٣ٕؿثههٰ( ا٣ىههةدرة ٔهه٨ وزارة 

، 1د٦نههٜ، ا٣ٕههؽد-ا٣٭ٲبههح ا٣ٕة٦ّههح ا٣ّكههٮرٱح ١٤٣ذههةب  -ا٣سٞةٚههح

 .171-133ص

  ٰ٩نؿ ٦ٞة٣ح ثٕ٪ٮان ا٨٦ أزهؿ دؿص٧هح اٵ٣ٛهةظ واٵقهة٣ٲت ٚه

ا٣ٕؿثٲههح ا٧٣ٕةوههؿة( ٚههٰ ٦ض٤ههح اا٧٣ٕؿٚههح( ا٣ىههةدرة ٔهه٨ وزارة 

-17م: ص1111، ٠هة٩ٮن ا٣سّهة٩ٰ 688د٦نٜ، ا٣ٕهؽد -ا٣سٞةٚح 

. و٬ٰ ٰٚ أو٤٭ة ٧٤٠ح مةر٠ُخ ث٭ة ٰٚ ا٣٪ّهؽوة ا٣ذهٰ أٝة٦ذ٭هة 41

ؿثٲح ٚهٰ وزارة ا٣سّٞةٚهح، ث٧٪ةقهجح ا٤٣ض٪ح ا٣ٛؿٔٲح ٤٣ذ١٧ٲ٨ ٤٣٘ح ا٣ٕ

ا٣ٲههٮم ا٣ٕههة٧٣ٰ ٤٣٘ههح ا٣ٕؿثٲههح، ٚههٰ ١٦ذجههح اٵقههؽ ا٣ٮَ٪ٲههح، ٱههٮم 

 م.17/1/1111ا٣ؼ٧ٲف 

 

 عيسى العاكوبتور مناشط الدك

  ُؿة ٰٚ َْٚؿع إ٣ٞةء ًَ ادّعةد ا١ُ٣ذةب ا٣ٕهؿب ٚهٰ ظ٤هت،  ٦ُعة

ثٕ٪ٮان: "دأ٦ٺٌت ٚهٰ ا٣ض٧هةل اٵدثهٰ ٚهٰ ا٣عهؽٱر ا٣٪ّجهٮي 

 ا٣نؿٱٙ".

  ُ٦عةًههؿة ٚههٰ ٤٠ّٲّههِح اٳداب ٚههٰ صة٦ٕههح ظ٤ههت،  إ٣ٞههةء

 ثٕ٪ٮان:"ظٲ٨ ٱ١ٮُن ا٣نةُٔؿ ظ١ٲ٧ًة".
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  ،ٚهٰ ظ٤هت ّٰ ّٰ ا٤ٛ٣كهُٲ٪ إ٣ٞةءُ ٦عةًؿة ٰٚ ا٣٪ّةدي ا٣ٕؿثه

." ّٰ  ثٕ٪ٮان:"ٝؿاءاٌت ٰٚ ١ِِْٚؿ صٺل ا٣ّؽٱ٨ ا٣ّؿو٦

 ٤ُهٮم ٪ٮَوؽَر ٣ٰ ٨ٔ دار ٩ٲ ُٕ ِ ى ٰٚ د٦نهٜ"٠ذةُب ا٣ذّكه٭ٲ٢ ٣

ـَيِّ ا٣ذّ٪ـٱ٢"، و٬ٮ دٛكٲٌؿ ٤ِ٣ْ  ٫ ا٣ٕٺ٦ّهحُ اثه٨ُ ُصه َٛ ّ ٞؿآِن ا١٣ؿٱ٥، أ٣

، و٬ٮ ٦ُض٤ّؽان ٰٚ   ٰ َْ٘ؿ٩ةَ ٰ  ا٣ وٛعح ٨٦ ا٣ُٞٓ  1611ا٤١َ٣ْج

َٓ دٞؽٱ٥ ٰٚ أ٠سََؿ ٨٦ِ أرثٕهٲ٨َ وهٛعحً. وٝهؽ َظٞٞهُخ  ا١٣جٲؿ، ٦َ

٦َذْ٪٫َُ ٦ٞهةثَٺً ٤ٔهٯ أَْوه٢ِ ٦ؼُهٮٍط ٝهؽٱ٥ ١٤٣ذهةب، وًهجُذ ٫ 

ة ٠ة٦ٺً ثِة٣َعَؿ٠ةت، وَػّؿْصُخ ً ًُ  أظةدٱس٫َ.  جْ

 ٴداب ح دعؿٱههؿ "٦ض٤ههح ثعههٮث صة٦ٕههح ظ٤ههت" ٣ههرٱةقهه

 وا٣ذّؿثٲح وا٣ٞة٩ٮن وا٣ّنؿٱٕح.

  ٰههٮٱّح ٬ٲبههح دعؿٱؿ"٦ض٤ّههح ا٣ّؽراقههةت اٵدثٲههح" ا٣ذهه ٌْ ُٔ

 ٱُْىِؽر٬ة ٝك٥ُ ا٤٣ِّ٘ح ا٣ٛةرقٲّح ٰٚ ا٣ضة٦ٕح ا٤٣ّج٪ة٩ٲّح.

  ٰ٦ه٨ ا٣ضة٦ٕهح اٵْرد٩ُٲهح ٚه  ٰ َظ٧١ُّخ ثعٮَث أقذةٍذ صة٦ٕ

٧ّةن ٣ذؿٝ  ٲذ٫ إ٣ٯ أقذةذ ٦نةرك.َٔ

 مناشط الدكتور أحمد قدور

  ا٧٣نةر٠ح ٰٚ ٦٪ةٝنح رقة٣ح ٦ةصكذٲؿ ثٕ٪ٮان:"ا٣نةٔؿ ٧ٔؿ
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 . 11/3/1111أثٮ ٝٮس" ثذةرٱغ 

  ا٧٣نههةر٠ح ٚههٰ ٦٪ةٝنههح رقههة٣ح د٠ذههٮراه ثٕ٪ٮان:"٦ٕههةص٥

ا٧٣ىههه٤ُعةت ا٤٣كهههة٩ٲح ٚهههٰ ا٤٣٘هههح ا٣ٕؿثٲهههح" ثذهههةرٱغ 

11/4/1111. 

 ةب ا٣ٕههؿب ثع٤ههت ٦عةًههؿة ٔة٦ههح ٚههٰ ٚههؿع ادعههةد ا١٣ذّهه

ثٕ٪ٮان:"٦ٕة٩هههةة ا٧٣هههؿض ٚهههٰ مهههٕؿ ا٣كهههٲّةب" ثذهههةرٱغ 

17/3/1111. 

  ٦عةًههؿة ٔة٦ههح ٚههٰ ٚههؿع ادعههةد ا١٣ذّههةب ا٣ٕههؿب ثع٤ههت

ثٕ٪ٮان:"ا٤٣كهههة٩ٲةت، ٦ٞؽ٦هههح إ٣هههٯ ا٧٣ٞهههؽ٦ةت" ثذهههةرٱغ 

1/11/1111. 

  :٩163/164نؿ ثعر ٰٚ ٦ض٤ح ا٣ذؿاث ا٣ٕؿثٰ، ا٣ٕهؽد ،

ٰٔ ٚهٰ درس ، ثٕ٪ٮان:"ا٧٣٪٭ش اٹصذ٧هة٣1111/1111ٕةم 

 ا٤٣٘ح ٔ٪ؽ ا٣ٕؿب".

  ٩ٮٝنخ ٚهٰ ٤٠ٲهح اٳداب ثضة٦ٕهح ا٧٣ٮوه٢ ٚهٰ ا٣ٕهؿاق

ا٣نههٞٲٜ رقههة٣ح ٧٤٣ةصكههذٲؿ ثٕ٪ٮان:"ا٣ههؽرس ا٣ىههٮدٰ ٚههٰ 

٩ذةصةت ا٣ؽ٠ذٮر أظ٧ؽ ٝؽور" أٔؽ٬ة ا٣ُة٣ت ظت اهلل ٦ع٧هؽ 

 ، ثذٞؽٱؿ صٲؽ صًؽا.6/11/1111داود. وٝؽ أصٲـت ثذةرٱغ 
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 ةمناشط الدكتور وهب رومي

  ٝك٥ ا٣ؽراقةت ا٤ٕ٣ٲة. -ٰٚ صة٦ٕح د٦نٜ ا٣ذؽرٱف 

 .ٌٜٔٮ ٣ض٪ح ا٣ذأ٣ٲٙ ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 

 .ٌٜٔٮ ٣ض٪ح ا١٧٣ةٚآت ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 

 ٧ُٔههةن ث٧٪ةقههجح "ا٤٧٣ذٞههٯ  اٹمههذؿاك ثجعههر أرقهه٤ذ٫ إ٣ههٯ 

ر وٝهؽ ٩ُِنهؿ ٬هؾا ا٣جعه، ا٣ؽو٣ٰ ٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲهح ٚهٰ ا٧٣ىه٪ٕح"

ثٕؽاؾ ث٪هةء ٤ٔهٯ ٤َهت ا٣ض٭هح ا٣ذهٰ أمهؿٚخ ٤ٔهٯ ا٤٧٣ذٞهٯ 

ٮر ٚههٰ "٩نههؿة زٞةٚههح" ا٣ذههٰ دىههؽر ٔهه٨ وزارة ا٣سٞةٚههح ا٧٣ههؾ٠

 وا٣ؿٱةًح وا٣نجةب ا٧ٕ٣ة٩ٲّح.

 .ٰٚ٦٪ةٝنح رقة٣ح د٠ذٮراه ثإمؿا 

 .ٜاٹمذؿاك ٰٚ ٦٪ةٝنح رقةا٢ صة٦ٕٲح ٰٚ صة٦ٕح د٦ن 

 .دع١ٲ٥ ٔؽد ٨٦ ا١٣ذت ا٧٣ّٞؽ٦ح إ٣ٯ وزارة ا٣سٞةٚح 

  دع١ٲ٥ ٔؽد ٠جٲؿ ٨٦ ا٣جعٮث ا٧٣ٞؽ٦ح إ٣هٯ ٦ض٤هح صة٦ٕهح

 اٹصذ٧ةٔٲح.ب وا٤ٕ٣ٮم د٦نٜ ٣ٴدا

  ٌٔهههٮ ٣ض٪ذهههٰ ٦ههه٪ط "ا٣ضهههةاـة ا٣ذٞؽٱؿٱهههح" و"ا٣ضهههةاـة

 وزارة ا٣سٞةٚح ا٣كٮرٱح.-ا٣ذنضٲٕٲّح" 

     

 




 


 

- 54 - 

 مطبىعات اجملمع: خامسا
 :اٳدٲح ا١٣ذت 1111أوؽر ا٧٣ض٧ٓ ػٺل ٔةم 

  ٦ض٤ؽ واظؽ4-٦93/3ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ض٤ؽ ٰٚ. 

  ٦ض٤ؽ واظؽ1-٦94/1ض٤ح ا٧٣ض٧ٓ ا٧٣ض٤ؽ ٰٚ. 

 ا٣ٕجةرات اٹوُٺظٲح ٰٚ ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ا٧٣ٕةوهؿة،  ٦ٕض٥

دأ٣ٲٙ: ا٣ؽ٠ذٮر ٦ؿوان ا٧٣عةق٪ٰ، ا٣ؽ٠ذٮر ٧٦ؽوح ػكهةرة، 

 ا٣ؽ٠ذٮرة ٣جة٩ح ٦نٮح.

  ٦ض٧ههٓ ا٤٣٘ههح ا٣ٕؿثٲههح ٩نههؿة دٕؿٱٛٲههح ثذةرٱؼهه٫ و٩نههة٫َ

وإ٩ضةزاد٫ ث٧٪ةقجح ٦ؿور ٦بح ٔةم ٤ٔٯ دأقٲك٫، إٔهؽاد: ٌٔهٮ 

 ا٧٣ض٧ٓ اٵقذةذ ٦ؿوان ا٣جٮاب.

 م. 1119ٱؿ ا٣ك٪ٮي ٨ٔ ٔةم ا٣ذٞؿ 

 .)ظ٤ٛح دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٦ع٧ؽ ٦ع٢ٛ ارظ٫٧ اهلل 

 .)ظ٤ٛح دأثٲ٨ ا٣ؽ٠ذٮر ٔجؽ اٷ٫٣ ا٣٪ج٭ةن ارظ٫٧ اهلل 

 : دار الكتب الظاهريةدساسا
  .ا٢٧ٕ٣ ٤ٔٯ ٚ٭ؿقح ودكضٲ٢ ١٦ذجح اٵقذةذ مة٠ؿ ٦ىُٛٯ 

 ٠ذةب. 511دض٤ٲؽ ا ) 
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 : مكتبة اجملمعسابعا
  ٠ذةثًة161ٝٲٮد ا١٧٣ذجح ا ا٧٣كض٤ح ٰٚث٤ٖ ٔؽد ا١٣ذت ). 

 ٤٧ٔخ ٣ض٪ح ا٣نؿاء ٤ٔٯ دض٤ٲؽ ا٣ضؿٱؽة ا٣ؿق٧ٲح. 

     
 مىازوة اجملمع :ثامىا

 امىِازًة امجارٓة -1

/ 15117ث٤٘خ ٦ٮاز٩هح ٦ض٧هٓ ا٤٣٘هح ا٣ٕؿثٲهح ٤٣ٛهؿع /

وصهؿت ، /194151/ا٣كهٮرٱح ثآٹف ا٤٣ٲؿات  ٣1111ٕةم 

ضهةوز أذ٧هةد وصهؿى د ،ٔؽة ٦٪ةٝٺت ثٲ٨ ا٣ج٪ٮد ػٺل ا٣ٕةم

( ٣ذُ٘ٲههح 13-11-٣11ج٪ههٮد ا٣ؿوادههت واٵصههٮر اا٣ج٪ههٮد ا

ذي زٱهةدة ا٣ؿوادهت  ا٣٪ٞه ا٣عةو٢ ٩ذٲضهح وهؽور ٦ؿقهٮمِ 

و٦ؿقههٮ٦ٰ ٦٪عههح ا٣كههٲؽ  11/7/1111ذههةرٱغ ث 19ؿ٥ٝ ا٣هه

ا٣ههؿاٲف ٔهه٨ اٵمهه٭ؿ آذار وآٱههةر وثعٲههر  أوههجط اٹٔذ٧ههةد 

 ثآٹف ا٤٣ٲؿات.  117138ا٣٪٭ةاٰ ثٕؽ ا٣ذضةوزات 
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 181141ٚٞهؽ ث٤٘هخ  1111ةت ا٣ضةرٱح ٣ٕهةم أ٦ة ا٣٪ٛٞ

 ح ثٲ٨ ا٣ج٪ٮد ٠ةٚح: ثآٹف ا٤٣ٲؿات ا٣كٮرٱح ٦ٮزٔ

وٲة٩ح ٔة٦ح ووٲة٩ح  -ٝؿَةقٲح -اا٣ؿوادت وا٣ذٕٮٱٌةت

 ...ا٣غ. ا٣ذـا٦ةت ػـٱ٪ح ٔة٦ح -٦عؿوٝةت -قٲةرات

% ٨٦ اٹٔذ٧ةد ا٤١٣ٰ ا٣٪٭ةاٰ ٦ٓ ا٥٤ٕ٣ ثٕهؽم 88وث٪كجح 

ا٤٣٘ح ا٣ٕؿثٲح ثة٣ٞة٬ؿة ٣ٕهؽم قؽاد ثؽل امذؿاك ٹدعةد ٦ضة٦ٓ 

 ٪ة ثة٣ُٞٓ اٵص٪جٰ ا٤ُ٧٣ٮب. ىدؼىٲ

 امىِازًة الشجدىارٓة -2

/٤٦ٲٮ٩ًهة 116/ 1111ا٧٣ٮاز٩ح اٹقذس٧ةرٱح ٣ٕهةم  ث٤٘خ

٦ؼىىهح  ،ٍٚٞ ٦بح وقذح ؤنؿون ٤٦ٲٮن ٣ٲؿة قٮرٱح ٹ ٗٲؿ

وثة٣ذعؽٱهؽ  ،٧٣نؿوع دضؽٱؽ واقذجؽال دار ا١٣ذهت ا٣ْة٬ؿٱهح

وده٥ ا٧ٕ٣ه٢ ثة٣ٕٞهؽ ثة٣ذؿاًهٰ ٞهٮد٤ٰ، ودؿ٦ٲ٥ ثٲخ ا٣دؽٔٲ٥ 

/ ٨٧ً ٠نٮف دورٱح، و٦ذةثٕح دااؿة اٳزهةر ومهؿ٠ح 1ر٥ٝ /

ا٣ؽراقههةت ا٣٭٪ؽقههٲح ا٧٣نههؿٚح و٦ههةزال ا٧ٕ٣هه٢ ٝةا٧ًههة ظذههٯ 

 دةرٱؼ٫. 
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و٠ؾ٣ٟ اظذكةب ٚؿوق اٵقهٕةر ا٣ٕةاهؽة ٤٣ٕٞهؽ إًهةٚح 

ٵ٧ٔةل إ٠كةء قُط ا٧٣ؿأب ٰٚ ا٧٣ض٧ٓ، ثٕهؽ أػهؾ ٦ٮاٚٞهح 

ذؼىهٲه ٝكه٥ ٦ه٨ اٹٔذ٧هةد ا٧ُ٣ؿَوهؽ ٨٦ ٬ٲبح ا٣ذؼُهٲٍ ٣

ثة٣جؽء ٣ذؽٔٲ٥ ث٪ةء ا٣ٞٮد٤ٰ، ٤٣ٞٲةم ثأ٧ٔةل ػةرصٲهح ثهة٧٣ض٧ٓ 

 .اإ٠كةء قُط ا٧٣ؿأب(

٤٦ٲهٮن  145أػٲًؿا ٰٚ ٩٭ةٱح ا٣ٕةم د٥ ٢ٞ٩ أذ٧ةد ث٧ج٤هٖ  

٣كؽاد ا٣ذـا٦ةد٪ة ا٣ؼةوهح ثة٧٣نهؿوع اٵقةقهٰ، دهؽٔٲ٥ ث٪هةء 

زٺز٧بههح  (٤٦ٲههٮن 371اا٣ٞههٮد٤ٰ، ٣ٲىههجط اٹٔذ٧ههةد ا٣٪٭ههةاٰ 

 . ة ٨ٍٞٚ ٤٦ٲٮ٩ً جٕٲوق اوواظؽً 

ا٧٣ٮاز٩ههح اٹقههذس٧ةرٱح ٚٞههؽ ث٤٘ههخ  ٦هه٨أ٦ههة ا٣٪ٛٞههةت 

 %.94ثآٹف ا٤٣ٲؿات ا٣كٮرٱح أي ث٪كجح  349916
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 ش أوباء جممعية »
[1] 

 أعضاء جممع اللغة العربوة بدمشق

  ( م0201 -ه 1110يف عام )

 األعضـاء –أ 

 تاريخ دخول ادجمع

 حسشـلادحمؿد مروان الدكتقر 

شرئقس ادجؿع»  

9191 

 الدكتقر حمؿقد السقد

شكسئب رئقس ادجؿع»  

1009 

 الدكتقر حمؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

1009 

 1002 الدكتقر مسزن ادبسرك

 1002 األشتسذ مروان البقاب

 تاريخ دخول ادجمع

 1002 الدكتقر ظقسك العسكقب

 1002 حالدكتقرة لبسكة مشق  

 1090 الدكتقر هسين رزق

 1090 الدكتقر أمحد قدور

 1092 الدكتقر وهب رومقة

 1092 الدكتقر رفعت هزيؿ

 1092 الدكتقر ظبد الـسس ظسسف

اج  1092 الدكتقر ظبقد الّس 
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األعضاء ادراسلون يف البلدان العربوة -ب

 تاريخ دخول ادجمع

  ادملكة األردىوة اهلاشموة

 1001 الدكتقر ظدكسن بخقت

 1001 ظع حمسفظةالدكتقر 

 1092 الدكتقر شؿر الدرويب

  اجلمهورية التوىسوة

 9111 الدكتقر إبراهقؿ صبقح

 9111 الدكتقر إبراهقؿ بـ مراد

 الدكتقر ظبد القهسب بقحديبة

 
1000 

ي  1001 الدكتقر ظبد السالم ادسد 

 1001 الدكتقر ظبد الؾطقػ ظبقد

  اجلمهورية اجلزائرية

 9191 لب اإلبراهقؿلالدكتقر أمحد ضس

 تاريخ دخول ادجمع

 1001 الدكتقر ظبد ادؾؽ مرتسض

 1001 الدكتقر العريب ولد خؾقػة

 1009 الدكتقر صسلح بؾعقد

 1092 الدكتقر ظثامن السعدي

  ادملكة العربوة السعودية

 1000 الدكتقر أمحد حمؿد الضبقب

 1000 الدكتقر ظبد اهلل الغذامل

ـ الرحقؿ ظسقالن  1009 الدكتقر ظبد اهلل ب

  مجهورية السودان

 1009 األشتسذ ظع أمحد بسبؽر

 ( ذكرت األقطسر وفًؼس لؾستقب اهلجسئل، واألشامء وفًؼس لؾستقب الزمـل.*)
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ـ حسج مسجد  1092 الدكتقر وايف صالح الدي

 الدكتقر حسـ بشر صديؼ

 شرئقس ادجؿع»                       

1092 

  اجلمهورية العربوة السورية

 1000 الدكتقر أمحد دمهسن

 1000 الدكتقر حمؿد مرايسيت

 1001 رضقان الدايةحمؿد الدكتقر 

 1001 الدكتقر صالح كزارة

 1001 الدكتقر ظبد الؽريؿ رافؼ

 1001 الدكتقر ظع أبق زيد

 1001 الدكتقر ظع ظؼؾة ظرشسن

 1001 الدكتقرة فستـ حمجسزي

 1001 الدكتقر حمؿد حسسن الطقسن

 1001 لدكتقر حمؿقد الربداويا

 1001 الدكتقر حيقك مر ظؾؿ

 1009 الدكتقر أمحد احلسج شعقد

 1009 الدكتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 1009 الدكتقر ظامد الصسبقين

 1092 الدكتقرة أشقدة صفبـدر

 1092 الدكتقر ظدكسن بركة

 1092 الدكتقر ظؼقؾ ادرظل

 1092 الدكتقر فسيز الداية

 1092 احلػقسنفقصؾ  الدكتقر

 1092 الدكتقر قسشؿ شسرة

 1092 فؾػؾ هالدكتقر حمؿد ظبد

 1092  األشتسذ حمؿد ظدكسن شسمل

 1092 الدكتقرة مـك إلقسس

  اجلمهورية العراقوة

 1000 الدكتقر كسجح الراوي

 1001 الدكتقر حمؿقد حقسوي محسش

 1001 الدكتقر بشسر ظقاد معروف

 1009 يقالدكتقر داخؾ حسـ جر

 1009 الدكتقر ظع الؼسشؿل

 1009 الدكتقر صالح مفدي الػرضقد
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 1092 الدكتقر مسسرع الراوي

  فلسطني

 1009 الدكتقر أمحد حسـ حسمد

  الكويت

 9111 الدكتقر ظبد اهلل غـقؿ

 1000 الدكتقر ظع الشؿالن

 1000 الدكتقر شؾقامن العسؽري

 1000 الدكتقر شؾقامن الشطل

 1001 سذ ظبد العزيز البسبطغاألشت

  اجلمهورية اللبناىوة

 9191 الدكتقر فريد شسمل احلداد

 1001 الدكتقر جقرج ظبد ادسقح

  اللوبوة العربوة اجلامهريية

 9111 الدكتقر حمؿد أمحد الرشيػ

  مجهورية مرص العربوة

 9122 الدكتقر رصدي الراصد

 9122 األشتسذ وديع فؾسطغ

 9111 طػك حجسزياألشتسذ مص

 1000 الدكتقر جسبر ظصػقر

 1001 الدكتقرة وفسء كسمؾ فسيد

 1092 الدكتقر صالح فضؾ

  ادملكة ادغربوة

 9111 الدكتقر ظبسس اجلراري

 1001 الدكتقر الشسهد البقصقخل

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 1000 الدكتقر ظبد العزيز مؼسلح
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 لبلدان األخرىاألعضاء ادراسلون يف ا -ج

 تاريخ دخول ادجمع

  أزبكستان

 9111 الدكتقر كعؿة اهلل إبراهقؿقف

  إسباىوة

 9111 الدكتقر خقسقس ريق شسلقدو

  إيران

 9122 الدكتقر حمؿد بسقر حجتل

 9122 الدكتقر مفدي حمؼؼ

 1001 الدكتقر حمؿد ظع آذر صب

 1001 الدكتقر حمؿد ظع التسخري

  باكستان

 9111 كتقر أمحد خسنالد

  البوسنة واهلرسك

 1001 الدكتقر أشعد دراكقفقتش

 1001 الدكتقر فتحل مفدي

 1001 الدكتقر حمؿد أركسؤوط

 تاريخ دخول ادجمع

  تركوة

ـ  الددددكتقر إحسدددسن أكؿدددؾ الددددي

 وغؾقأ
9122 

  روماىوة

 1001 الدكتقر كؼقال دويرصقسن

  الصني

 1009 الدكتقرة أمؾ ققه صقه هقه

  فرىسة

 9122 كدره مقؽقؾأ األشتسذ

 9111 األشتسذ جسك الكغسد

 9111 األشتسذ جقرج بقهسس

 9111 األشتسذ جرار تروبق

  اهلنـد

 1001 الدكتقر حمؿد أمجؾ أيقب اإلصالحل
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[0] 

 أعضاء جممع اللغة العربوة بدمشق الراحلون

 رؤساء ادجمع الراحلون -أ

 

 مدة تولِّوه رئاسة ادجمع رئوس ادجمع

 (9191 - 9191) شتسذ حمؿد كرد ظعاأل

 (9191 - 9191) األشتسذ خؾقؾ مردم بؽ

 (9122 - 9120) األمر مصطػك الشفسيب

 (9122 - 9122) الدكتقر حسـل شبح

 (1002 -9111) الدكتقر صسكر الػحسم
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 أعضاء جممع اللغة العربوة بدمشق الراحلون

 األعضاء الراحلون -ب

 

 الوفاة 

 9110 لشقخ ضسهر السؿعقين اجلزائريا

 9112 األشتسذ إلقسس قدد

 9112 األشتسذ شؾقؿ البخسري

 9111 األشتسذ مسعقد الؽقاكبل

 9119 األشتسذ أكقس شؾقم

 9111 قريحاألشتسذ شؾقؿ ظـ

 9111 األشتسذ مسي قـدلػت

 9119 الشقخ شعقد الؽرمل

 9112 الشقخ أمغ شقيد

 9112 داألشتسذ ظبد اهلل رظ

 9199 الشقخ ظبد الرمحـ شالم

 9191 األشتسذ رصقد بؼدوكس

 الوفاة 

 9199 األشتسذ أديب التؼل

 9199 الشقخ ظبد الؼسدر ادبسرك

 9192 األشتسذ معروف األركسؤوط

 9199 الدكتقر مجقؾ اخلسين

 9191 األشتسذ حمسـ األمغ

 األشتسذ حمؿد كرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

9191 

 9199 ـدياألشتسذ شؾقؿ اجل

 9199 األشتسذ حمؿد البزم

 الشقخ ظبد الؼسدر ادغريب 

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9192 

 9192 األشتسذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف
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 الوفاة 

 األشتسذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

9191 

 9129 الدكتقر مرصد خسضر

 9121 األشتسذ فسرس اخلقري

 األشتسذ ظز الديـ التـقخل

 شكسئب رئقس ادجؿع»

9122 

 األشتسذ األمر مصطػك الشفسيب

 شرئقس ادجؿع»

9122 

 األمر جعػر احلسـدل 

 شأمغ ادجؿع»

9190 

 9199 الدكتقر شسمل الدهسن

ـ الؽقاكبل  9191 الدكتقر حمؿد صالح الدي

 9199 األشتسذ ظسرف الـؽدي

 9192 البقطسر ةاألشتسذ حمؿد هبج

 9192 الدكتقر مجقؾ صؾقبس

 الوفاة 

 9191 د احلؽقؿالدكتقر أشع

 9120 األشتسذ صػقؼ جزي

 9120 الدكتقر مقشقؾ اخلقري

 9129 األشتسذ حمؿد ادبسرك

 9121 الدكتقر حؽؿة هسصؿ

 9129 األشتسذ ظبد الؽريؿ زهقر ظدي

 الدكتقر صؽري فقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

9129 

 9122 الدكتقر حمؿد كسمؾ ظقسد

 الدكتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

9122 

 9122 ألشتسذ ظبد اهلسدي هسصؿا

 9111 األشتسذ أمحد راتب الـػسخ

 9111 األشتسذ ادفـدس وجقف السامن

 9119 الدكتقر ظدكسن اخلطقب
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 الوفاة 

 شأمغ ادجؿع»

 9111 الدكتقر مسعقد بقبق

 1000 الدكتقر حمؿد بديع الؽسؿ

 1009 الدكتقر أجمد الطرابؾز

 1001 الدكتقر خمتسر هسصؿ

 1001 القهسب حقمدالدكتقر ظبد 

 1001 الدكتقر ظسدل العقا

 1009 األشتسذ حمؿد ظسصؿ بقطسر

 1002 الدكتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان

 1009 الدكتقر حمؿد ظبد الرزاق قدورة

سم  الدكتقر صسكر الػح 

 شرئقس ادجؿع»

1002 

 1002 الدكتقر ظبد الؽريؿ القسيف

 1090 األشتسذ جقرج صدقـل

 1099 البسبس الدكتقر حمؿد زهر

 الوفاة 

 الدكتقر ظبد الؽريؿ األصس

 شظضق ذف»

1099 

 

إحسسن الـصحمؿد الدكتقر   1091 

 1091 الدكتقر حمؿد ظزيز صؽري

 1091 الدكتقرة لقذ الصبسغ

 1091 األشتسذ شؾقامن العقسك

 1099 الدكتقر ظبد اهلل واثؼ صفقد

 1092 األشتسذ صحسدة اخلقري

 1092 الدكتقر أكقر اخلطقب

 1091 الدكتقر حمؿد حمػؾ 

 1091 الدكتقر حمؿد ضقب تقزيـل

 1010 الدكتقر حمؿد هقثؿ اخلقسط

 1010 الدكتقر ظبد اإللف كبفسن

 1019 الدكتقر ممدوح خسسرة

 1019 الدكتقر مقفؼ دظبقل
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 األعضاء ادراسلون الراحلون من األقطار العربوة -ج

 الوفاة 

  ادملكة األردىوة اهلاشموة

 9190 األشتسذ حمؿد الرشيؼل

 الدكتقر حمؿقد إبراهقؿ

 الدكتقر شسمل خؾػ محسركة

9111 

1090 

 1099 الدكتقر كسس الديـ األشد

 1099 الدكتقر كشلت محسركة 

 1092الدكتقر حمؿقد السؿرة

 1010 الدكتقر ظبد الؽريؿ خؾقػة

  اجلمهورية التوىسوة

ـ حسـل ظبد القهسب  9122 األشتسذ حس

 9190 ألشتسذ حمؿد الػسضؾ بـ ظسصقرا

 9191 األشتسذ حمؿد الطسهر بـ ظسصقر

 9192 األشتسذ ظثامن الؽعسك

 9119 الدكتقر شعد غراب

 الوفاة 

ر  9111 الدكتقر شؾقؿ ظام 

 1009 سقيز الالدكتقر حمؿد 

 الدكتقر صسلح اجلسبري

 األشتسذ حمؿد ادزايل

 الدكتقر حمؿد احلبقب بؾخقجة

1001 

1090 

1091 

 1099 الدكتقر أبق الؼسشؿ حمؿد كرو

 1092 الدكتقر رصسد محزاوي

  اجلمهورية اجلزائرية

 9111 الشقخ حمؿد بـ أيب صـب

 9129 األشتسذ حمؿد البشر اإلبراهقؿل

 9191 حمؿد العقد حمؿد ظع خؾقػة

 9111 األشتسذ مقلقد قسشؿ

 9112 األشتسذ صسلح اخلريف

 1091 الدكتقر أبق الؼسشؿ شعداهلل
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 الوفاة 

 1099 الدكتقر ظبد الرمحـ احلسج صسلح

  ادملكة العربوة السعودية

 9111 األشتسذ ظبد العزيز الرفسظل

 1000 األشتسذ محد اجلسرس

 األشتسذ حسـ ظبد اهلل الؼرر

 األشتسذ ظبد اهلل بـ مخقس

1009 

1099 

 1091 األشتسذ ظقض الؼقزي

 1092 الدكتقر ظبد اهلل صسلح العثقؿغ

  هورية السودانمج

 9190 الشقخ حمؿد كقر احلسـ

 1001 الدكتقر حمقل الديـ صسبر

 1001 الدكتقر ظبد اهلل الطقب

 1009 األشتسذ حسـ فستح قريب اهلل

 1002 األشتسذ رس اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلمهورية العربوة السورية

 الوفاة 

 9119 الدكتقر صسلح قـبسز

 9112 األب جرجس صؾحت

 9110 طاألشتسذ جز ضقم

 9111 األب جرجس مـش

 9111 األشتسذ مجقؾ العظؿ

 9111 الشقخ كسمؾ الغزي

 9119 األشتسذ جزائقؾ ربسط

 9112 األشتسذ مقخسئقؾ الصؼسل

 9199 األشتسذ قسطسكل احلؿيص

 9191 امن األمحدقالشقخ شؾ

 9191 الشقخ بدر الديـ الـعسسين

 9192 األشتسذ ادوارد مرقص

 9199 الطبسخاألشتسذ راغب 

 9199 الشقخ ظبد احلؿقد اجلسبري

 9199 الشقخ حمؿد زيـ العسبديـ

 9192 الشقخ ظبد احلؿقد الؽقسيل
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 الوفاة 

 9192 الشقخ حمؿد شعقد العريف

 9199 البطريرك مسر اغـسضققس افرام

 9192 ادطران مقخسئقؾ بخسش

 9129 األشتسذ كظر زيتقن

 9121 الدكتقر ظبد الرمحـ الؽقسيل

 9192 شتسذ خر الديـ الزركعاأل

 األشتسذ حمؿد شؾقامن األمحد

 شبدوي اجلبؾ»

9129 

 9110 األشتسذ ظؿر أبق ريشة

 9119 الدكتقر صسكر مصطػك

 1000 الدكتقر قسطـطغ زريؼ

 1000 الدكتقر خسلد ادسغقط

 1002 األشتسذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 الدكتقر ظبد السالم السمسكقـل

 السالم العجقعالدكتقر ظبد 

1002 

1002 

 1002 الدكتقر ظبد اهلل ظبد الدايؿ

 الوفاة 

 1090 الدكتقر صالح الديـ ادـجد

 1099 الدكتقر ظدكسن تؽريتل

 1099 األشتسذ مدحة ظؽسش

البطريددرك مددسر أغـددسضققس زكددس 

 األول ظققاص

1099 

 1099 الدكتقر برهسن العسبد

 1099 الدكتقر ظدكسن درويش

 1092 بسصس الدكتقر ظؿر مقشك

 1092 األشتسذ حمؿقد فسخقري

 1099 الدكتقر صسدق فرظقن

 1092 ؿقياحلالدكتقر ظدكسن 

 1010 ظؿر الدقسقالدكتقر 

 1010 الدكتقر ظبد اجلبسر الضحسك

 1019 الدكتقر مقخسئقؾ معطل

  اجلمهورية العراقوة

 9119 األشتسذ حمؿقد صؽري اآللقد




 

- 71 - 

 الوفاة 

 9112 األشتسذ مجقؾ صدقل الزهسوي

 9199 األشتسذ معروف الرصسيف

 9192 األشتسذ ضف الراوي

 9199 األب اكستسس مسري الؽرمع

 9120 الدكتقر داود اجلؾبل ادقصع

 9129 األشتسذ ضف اهلسصؿل

 9129 األشتسذ حمؿد رضس الشبقبل

 9121 األشتسذ شسضع احلرصي

 9121 األشتسذ مـر الؼسيض

 9121 الدكتقر مصطػك جقاد

 9199 ألشتسذ ظبسس العزاويا

 9191 األشتسذ كسطؿ الدجقع

 9191 األشتسذ كامل إبراهقؿ

 9199 الدكتقر كسجل معروف

ـسضققس يعؼقب الثسلث  9120 البطريرك اغ

 9121 ظبد الرزاق حمقل الديـالدكتقر 

 الوفاة 

 9121 الدكتقر إبراهقؿ صقكة

 9121 الدكتقر فسضؾ الطسئل

 9129 الدكتقر شؾقؿ الـعقؿل

 9129 األشتسذ ضف بسقر

 9129 الدكتقر صسلح مفدي حـتقش

 9129 األشتسذ أمحد حسمد الرصاف

 9122 الدكتقر أمحد ظبد الستسر اجلقاري

 9110 الدكتقر مجقؾ شعقد

 9111 األشتسذ كقركقس ظقاد

 9112 الشقخ حمؿد هبجة األثري

 9112 األشتسذ حمؿقد صقت خطسب

 9112 الدكتقر فقصؾ دبدوب

 1009 الدكتقر إبراهقؿ السسمرائل

 1001 الدكتقر حمؿد تؼل احلؽقؿ

 1001 الدكتقر صسلح أمحد العع

 1009 الدكتقر ظبد العزيز البسسم
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 الوفاة 

 1009 الدكتقر مجقؾ ادالئؽة

 1002 كتقر ظبد الؾطقػ البدريالد

 1001 الدكتقر حسغ ظع حمػقظ

 كتقر ظبد العزيز الدوريالد

 ؾقعالدكتقر حمؿقد اجل

1090 

1099 

 1099 أ. هالل كسجل

 1091 الدكتقر يقشػ ظز الديـ

 1092 الدكتقر أمحد مطؾقب

  فلسطني

 9119 األشتسذ كخؾة زريؼ

 9199 الشقخ خؾقؾ اخلسلدي

 9199 األشتسذ ظبد اهلل خمؾص

 9192 األشتسذ حمؿد إشعسف الـشسصقبل

 9191 األشتسذ خؾقؾ السؽسكقـل

 9199 األشتسذ ظسدل زظقس

ـقؽل  9121 األب أوغسطغ مرمرجل الدوم

 الوفاة 

 9199 األشتسذ قدري حسفظ ضققسن

 9112 األشتسذ أكرم زظقس

 1001 الدكتقر إحسسن ظبسس

 1001 األشتسذ أمحد صدقل الدجسين

 1001 الدكتقر إدوارد شعقد

 1099 الدكتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  الكويت

 1091 الدكتقر خسلد ظبدالؽريؿ مجعة

  اجلمهورية اللبناىوة

 9119 األشتسذ حسـ بقفؿ

 9119 األب لقيس صقخق

 9119 األشتسذ ظبسس األزهري

 9111 األشتسذ ظبد البسشط فتح اهلل

 9110 الشقخ ظبد اهلل البستسين

 9190 األشتسذ أمغ الرحيسين

 9199 األشتسذ جرجل يـل

 9199 الشقخ مصطػك الغاليقـل
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 الوفاة 

 9192 األشتسذ ظؿر الػسخقري

 9192 األشتسذ بقلس اخلقيل

 9199 الشقخ إبراهقؿ ادـذر

 9191 شالعسمع»الشقخ أمحد رضس 

 9192 األشتسذ فقؾقب ضرزي

 9199 الشقخ فماد اخلطقب

 9192 الدكتقر كؼقال فقسض

 9120 األشتسذ شؾقامن طسهر

 9121 األشتسذ مسرون ظبقد

 بشسرة اخلقري  األشتسذ

 شاألخطؾ الصغر»

9122 

 9192 األشتسذ أمغ كخؾة

 9199 األشتسذ أكقس مؼدد

 9192 األشتسذ حمؿد مجقؾ بقفؿ

 9122 الدكتقر صبحل ادحؿصسين

وخ  9129 الدكتقر ظؿر فر 

 الوفاة 

 9112 األشتسذ ظبد اهلل العاليع

 1002 الدكتقر كؼقال زيسدة

 1001 الدكتقر حمؿد يقشػ كجؿ

   10 الدكتقر ظز الديـ البدوي الـجسر

 اجلامهريية العربوة اللوبوة

 الشعبوة االشرتاكوة

 

 9129 األشتسذ ظع الػؼقف حسـ

 1099 الدكتقر ظع ففؿل خشقؿ

  مجهورية مرص العربوة

 9119 األشتسذ مصطػك لطػل ادـػؾقضل

 9119 األشتسذ رفقؼ العظؿ

 9119 األشتسذ يعؼقب سوف

 9110 األشتسذ أمحد تقؿقر

 9111 األشتسذ أمحد كامل

 9111 األشتسذ حسفظ إبراهقؿ

 9111 األشتسذ أمحد صققل
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 الوفاة 

 9111 األشتسذ داود بركست

 9119 األشتسذ أمحد زكل بسصس

 9119 األشتسذ حمؿد رصقد رضس

 9119 األشتسذ أشعد خؾقؾ داغر

 9119 األشتسذ مصطػك صسدق الرافعل

 9112 األشتسذ أمحد اإلشؽـدري

 9191 الدكتقر أمغ ادعؾقف

 9191 الشقخ ظبد العزيز البرشي

 9199 األمر ظؿر ضقشقن

 9192 الدكتقر أمحد ظقسك

 9199 الشقخ مصطػك ظبد الرازق

 9192 األشتسذ أكطقن اجلؿقؾ

 9191 األشتسذ خؾقؾ مطران

 9191 األشتسذ إبراهقؿ ظبد الؼسدر ادسزين

 9191 األشتسذ حمؿد لطػل مجعة

 9199 الدكتقر أمحد أمغ

 9192 شتسذ ظبد احلؿقد العبسدياأل

 الوفاة 

 9192 الشقخ حمؿد اخلرض حسغ

 9191 الدكتقر ظبد القهسب ظزام

 9191 الدكتقر مـصقر ففؿل

 9121 األشتسذ أمحد لطػل السقد

 9129 األشتسذ ظبسس حمؿقد العؼسد

 9129 األشتسذ خؾقؾ ثسبت

 9122 األمر يقشػ كامل

 9122 األشتسذ أمحد حسـ الزيست

 9191 تقر ضف حسغالدك

 9199 الدكتقر أمحد زكل

 9129 األشتسذ حسـ كسمؾ الصريف

 9129 األشتسذ حمؿد ظبد الغـل حسـ

 9119 األشتسذ حمؿقد حمؿد صسكر

 1001 األشتسذ إبراهقؿ السزي

 1001 الدكتقر ظبد الؼسدر الؼط

 1001 الدكتقر أمحد خمتسر ظؿر
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 الوفاة 

 1002 الدكتقر صققل ضقػ

 1009 الديـ إشامظقؾ الدكتقر ظز

 1001 الدكتقر أمغ ظع السقد

 1099 الدكتقر حمؿقد حسفظ

 1091 الدكتقر ظبد احلسفظ حؾؿل

 1091 الدكتقر حمؿقد ظع مؽل

 1099 الدكتقر كامل برش

 1099 الدكتقر حمؿقد فقزي ادـسوي

 1092 األشتسذ فسروق صقصة

 1092 الدكتقر كبقؾ ظع 

 1099 الدكتقر حسغ كصسر 

 1091 األشتسذ حمؿقد ففؿل حجسزي

  ادملكة ادغربوة

 9192 األشتسذ حمؿد احلجقي

 9121 األشتسذ ظبد احلل الؽتسين

 9191 األشتسذ ظالل الػسد

 الوفاة 

 9121 األشتسذ ظبد اهلل كـُّقن

 9119 األشتسذ حمؿد الػسد

 9119 األشتسذ حمؿد ادؽل الـسسي

 1009 األشتسذ ظبد الرمحـ الػسد

 1002 األشتسذ ظبد القهسب بـ مـصقر

 1002 األشتسذ األخرض الغزال

 1099 الدكتقر ظبداهلسدي التسزي

 1099 الدكتقر ظبد الؾطقػ بربقش

 1092 الدكتقر حمؿد بـ ذيػة 

 1091 األشتسذ ظبد الؼسدر زمسمة 

  اجلمهورية العربوة الومنوة

 1002 الؼسيض إشامظقؾ بـ ظع األكقع
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 األعضاء ادراسلون الراحلون من البلدان األخرى -د

 تاريخ الوفاة 

  «سابًقا»االحتاد السوفووتي

ـسضققس»األشتسذ كراتشؽقفسؽل  شأغ  9199 

شايػؽـل ادواردوفقتش»األشتسذ برتؾ   

   الدكتقر غريغقري ذبستقف

9199 

1002 

  إسباىوة

 9199 شمقؽؾ»األشتسذ آشغ بالشققس 

 9119 ق غسرشقس غقمزاألشتسذ امقؾق

  أداىوة

 9112 شمسرتغ»األشتسذ هسرمتسن 

 9110 شإدوارد»األشتسذ شسخسو 

 9119 شيقشػ»األشتسذ هقروفقتز 

 9112 شفزيتز»األشتسذ هقمقؾ 

 9191 شأوجغ»األشتسذ مقتػقخ 

 9192 شأركست»األشتسذ هرزفؾد 

 9191 شأوغست»األشتسذ فقرش 

 تاريخ الوفاة 

 9192 شكسرل»األشتسذ بروكؾامن 

 9129 شريتشسرد»األشتسذ هسرمتسن 

 9199 شهؾؿقت»الدكتقر ريس 

 1091 الدكتقر رودلػ زهلسيؿ 

 1091 الدكتقر فقلػ ديسيش فقرش 

  إيران

 9199 الشقخ أبق ظبد اهلل الزكجسين

 9199 األشتسذ ظبسس إقبسل

 9129 الدكتقر ظع أصغر حؽؿة

 9119 الدكتقر حمؿد جقاد مشؽقر

 1009 تقر هسدي معرفتالدك

 1099 الدكتقر حمؿد مفدي اآلصػل 

 1092 الدكتقر فروز حريرجل

  إيطالوة
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 تاريخ الوفاة 

 9119 شاوجقـقق»األشتسذ غريػقـل 

 9112 شلققن»األشتسذ كسيتسين 

 9119 شاغـسزيق»األشتسذ غقيدي 

 9112 شكسرلق»األشتسذ كؾ قـق 

 9112 شفركسقسؽق»األشتسذ غزيقع  

  باكستان

 9199 شتسذ حمؿد يقشػ البـقرياأل

 9192 األشتسذ ظبد العزيز ادقؿـل الراجؽقيت

ـ ادعصقمل  9112 األشتسذ حمؿد صغر حس

 1090 األشتسذ حمؿقد أمحد غسزي الػسروقل

  الربازيل

 9199 الدكتقر شعقد أبق مجرة

 األشتسذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «الشسظر الؼروي»

9129 

  الربتغال

 9191 شدافقد»يس األشتسذ لق

  بريطاىوة

 تاريخ الوفاة 

 9112 شبراون»األشتسذ إدوارد 

 9111 شأكطقين»األشتسذ بػـ 

 9190 شد.س.»األشتسذ مرغؾققث 

 9191 شفريتز»األشتسذ كريـؽق 

 9129 شألػريد»األشتسذ غؾققم 

 9121 شأ.ج.»األشتسذ اربري 

 9199 شهسمؾتقن أ.ر.»األشتسذ جقب 

  بولوىوة

 9192 شؽلكقفسلس»األشتسذ 

  تركوة

 .... األشتسذ أمحد اتش

 9111 األشتسذ زكل مغسمز

 1092 الدكتقر فماد شزكغ

  تشكوسلوفاكوة

 9199 شألقا»األشتسذ مقزل 

  الداىمرك

 9111 شفراكز»األشتسذ بقهؾ 
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 تاريخ الوفاة 

 9112 شحيقك»األشتسذ اشسوب 

 9199 شجقن»األشتسذ بدرشـ 

  السويد

 9191 شك.ف.»األشتسذ شقسشتغ 

 9122 األشتسذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 9119 شإدوارد»األشتسذ مقكتة 

 9191 ش.ح.ح»األشتسذ هقس 

  الصني

 1002 األشتسذ ظبد الرمحـ كسجقكغ 

  فرىسة

 9119 شريـف»األشتسذ بسشقف 

 9112 األشتسذ مسالكجق

 9119 شكؾقامن»األشتسذ هقار 

 9112 شأرثقر»األشتسذ غل 

 9111 شبؾر»شق األشتسذ مق

 تاريخ الوفاة 

 9191 شلقشقسن»األشتسذ بقفس 

 9191 شجزيؾ»األشتسذ فران 

 9192 شولقؿ»األشتسذ مسرشقف 

 9192 شريـف»األشتسذ دوشق 

 9121 شلقيس»األشتسذ مسشقـققن 

 9190 شهـري»األشتسذ مسشقف 

 9191 شرجيقس»الدكتقر بالصر 

  شجقرج»األشتسذ كقالن 

 9121 شهـري»األشتسذ الوشت 

 9119  األشتسذ كقؽقتس إيؾققسػ

  فنلندة

 .... شيقحـس اهتــ»األشتسذ كرشقؽق 

  ادجر

 9119 شأغـسضققس»األشتسذ غقلدزهير 

 .... شإدوارد»األشتسذ مسهؾر 
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 تاريخ الوفاة 

 9191 األشتسذ ظبد الؽريؿ جرمسكقس

  النروج

 .... األشتسذ مقبرج

  النمسا

 .... شكسرل»الدكتقر اصتقلز 

 9111 شرودلػ»جر  األشتسذ

 9129 شهسكز»الدكتقر مقجقؽ 

  اهلند

 9119 احلؽقؿ حمؿد أمجؾ خسن

 9129 األشتسذ آصػ ظع أصغر فقيض

 9111 أبق احلسـ ظع احلسـل الـدوي أ. 

 1009 الدكتقر ظبد احلؾقؿ الـدوي

 1090 الدكتورخمتارالدينأمحد

  هوالىدة

 9112 ششـقك»األشتسذ هقرغروكج 

 تاريخ الوفاة 

 شتسذ هقتساماأل

 شمسرتقـقس تققدوروس»

9191 

 9199 شك. فسن»األشتسذ اراكدوكؽ 

 9190 شيقشػ»األشتسذ صخت 

  الواليات ادتحدة األمريكوة

 9191 شب»الدكتقر مؽدوكسلد 

 9192 شاركست»األشتسذ هرزفؾد 

 9192 شجقرج»األشتسذ شسرضقن 

 9199 شبقسرد»الدكتقر ضقدج 
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