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.ھا لزوارهقدمسأعرض على حضراتكم تعريًفا موجًزا بالموقع اإللكتروني لمجمع اللغة العربية بدمشق، ومحتواه وأھم وظائفه إضافة إلى التسھيالت التي ي
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،غير أن ھذه النسخة لم تحقِق األغراض المرجوة منھا، )ألفين وخمسة عشر( 2015في عام ) اإلنترنت(أُنشئت النسخة األولية لموقع المجمع على الشابكة 
لموقع ن افتعاقد المجمع مع شركة متخصصة بتصميم وبرمجة المواقع اإللكترونية في عام ألفين وسبعة عشر، واستغرقت التحضيرات إلعداد نسخة جديدة م

تسعة أشھر، بل نحو سنٍة ونصف، جرى خاللھا تنظيم قواعد المعطيات الخاصة به، وأُطلق الموقع رسمًيا في الشھر الخامس من سنة ألفين وثمانية عشر؛ أي ق
.وما يزال العمل جارًيا الستكمال معطياته
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: واآلن إلى عرض محتويات الموقع، ونبدأ بالصفحة الرئيسية
ھذا ھو القسم األول من الصفحة الرئيسية 
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ھذا ھو القسم الثاني من الصفحة الرئيسية 
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ھذا ھو القسم الثالث من الصفحة الرئيسية 
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عن المجمع، مطبوعات المجمع، مجلة المجمع، مكتبة : (كما نرى، تحتوي الصفحة الرئيسية في أعالھا على قائمة محتويات علوية تتضمن البنود اآلتية
.، وعند النقر على أيٍّ منھا تظھر قائمة منسدلة تتضمن عناوين فرعية لكل بند من ھذه البنود)المجمع، المكتبة الظاھرية، اتصل بنا
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تظھر القائمة المنسدلة اآلتية،) عن المجمع(فعند النقر على بند 
مھام المجمع، والتأسيس، والِبنية التنظيمية،: وتتضمن
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ورؤساء المجمع

11



وأعضاء المجمع، ولجان المجمع، والخبراء
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ونشاطات المجمع، والمراسيم والقرارات، ومعرض الصور، وإحصائيات، وأخيًرا أخبار المجمع
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تظھر القائمة المنسدلة اآلتية، ) مطبوعات المجمع(وعند النقر على بند 
.المطبوعات وقائمتي المطبوعات: وتتضمن
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إلى عشرة، والمجلدات من  1الرقم الدولي للمجلة، وعن المجلة، والمجلدات من : تظھر القائمة المنسدلة اآلتية، وتتضمن) مجلة المجمع(وعند النقر على بند 
.وھكذا حتى التسعين... الحادي عشر إلى العشرين
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إلى عشرة، والمجلدات من  1الرقم الدولي للمجلة، وعن المجلة، والمجلدات من : تظھر القائمة المنسدلة اآلتية، وتتضمن) مجلة المجمع(وعند النقر على بند 
.وھكذا حتى التسعين... الحادي عشر إلى العشرين
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إلى عشرة، والمجلدات من  1الرقم الدولي للمجلة، وعن المجلة، والمجلدات من : تظھر القائمة المنسدلة اآلتية، وتتضمن) مجلة المجمع(وعند النقر على بند 
.وھكذا حتى التسعين... الحادي عشر إلى العشرين
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.الكتب العربية، والكتب األجنبية، والدوريات العربية، والدوريات األجنبية: تظھر القائمة المنسدلة اآلتية، وتتضمن) مكتبة المجمع(وعند النقر على بند 
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).مكتبة المجمع(، تظھر قائمة منسدلة تماثل تماًما القائمة المنسدلة لـ )المكتبة الظاھرية(وعند النقر على بند 
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.وإلى يسار قائمة المحتويات العلوية يوجد حقل مخصص لعمليات البحث في الموقع
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.بار المجمعأخ وفي أسفل قائمة المحتويات العلوية نافذةٌ تعرض صوًرا متنوعة عن المجمع والمكتبة الظاھرية، وإلى جوارھا نافذةٌ أخرى ُتعرض فيھا آخر

21



.بار المجمعأخ وفي أسفل قائمة المحتويات العلوية نافذةٌ تعرض صوًرا متنوعة عن المجمع والمكتبة الظاھرية، وإلى جوارھا نافذةٌ أخرى ُتعرض فيھا آخر
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.بار المجمعأخ وفي أسفل قائمة المحتويات العلوية نافذةٌ تعرض صوًرا متنوعة عن المجمع والمكتبة الظاھرية، وإلى جوارھا نافذةٌ أخرى ُتعرض فيھا آخر
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، لكلِّ عشر مجلدات زر خاص بھا، عند النقر على أيٍّ منھا )مجلة المجمع(إحداھما مخصصة لعرض مجلدات : وفي القسم الثاني من الصفحة الرئيسية نافذتان
.ننتقل إلى الصفحة المخصصة لعرض ھذه المجلدات

24



وعند النقر . الكتب العربية، والكتب األجنبية، والدوريات العربية، والدوريات األجنبية: ، وفيھا أربعة أزرار)مكتبة المجمع(والنافذة الثانية لعرض محتويات 
.على أيٍّ منھا ننتقل إلى الصفحة المقابلة لھا
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أربع أيقونات، عند النقر على أيٍّ منھا ننتقل إلى الصفحة المتعلقة بعنوان األيقونة؛ فاأليقونة األولى لعرض ) مكتبة المجمع(و) مجلة المجمع(وفي أسفل نافذتي 
).معرض الصور(، والرابعة لـ )المكتبة الظاھرية(، والثالثة لـ )نشاطات المجمع(، والثانية لـ )أعضاء المجمع(صفحة 
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)مطبوعات المجمع(أما القسم الثالث في الصفحة الرئيسية فيتضمن عرًضا آلخر ستة كتب من 
.نحُصل على بقية مطبوعات المجمع) المزيد(وعند النقر على كلمة 
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.بندوأخيًرا نجد في أسفل الصفحة الرئيسية مجموعة من القوائم، عند النقر على أي بند من بنودھا ننتقل إلى الصفحة المتعلقة بعنوان ھذا ال
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.وإلى جانب ھذه القوائم خريطة تبين الموقع الجغرافي لمجمع اللغة العربية في مدينة دمشق، وھذه الصورة مأخوذة من موقع غوغل
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.بعد أن استعرضنا محتوى الصفحة الرئيسية للموقع، ننتقل إلى عرض أھم صفحات الموقع، وذلك ألن الوقت ال يسمح بعرض جميع الصفحات
صفحة أعضاء المجمع: أوال 

في قائمة المحتويات في أعلى الصفحة الرئيسية، ) عن المجمع(يمكننا الوصول إلى ھذه الصفحة من أماكن متعددة في الصفحة الرئيسية، منھا النقر على بند 
)أعضاء المجمع(حيث تظھر قائمة منسدلة أحد بنودھا يحمل العنوان 

30



، )أعضاء المجمع(وبالنقر على ھذا العنوان ننتقل إلى صفحة 
األعضاء العاملون، واألعضاء المراسلون، واألعضاء الراحلون: ونجد فيھا ثالَث أيقونات عناوينھا
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ننتقل إلى الصفحة الخاصة بھم، وفيھا صور وأسماء أعضاء المجمع العاملين مرتبًة بحسب ) األعضاء العاملون(فإذا ضغطنا على األيقونة التي عنوانھا 
.المنصب أوال، ثم بحسب تاريخ عضويتھم في المجمع األقدم فاألحدث

32



.فإذا اخترنا إحدى ھذه الصور، تظھر السيرة الذاتية في صفحة مستقلة
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ننتقل إلى الصفحة الخاصة بھم، وفيھا صور وأسماء أعضاء المجمع الراحلين مرتبًة بحسب ) األعضاء الراحلون(وإذا ضغطنا على األيقونة التي عنوانھا 
.تواريخ َوَفياِتھم من األحدث إلى األقدم
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.منھمين أما صفحة األعضاء المراسلين فتحتوي على قائمٍة بأسماء األعضاء المراسلين مرتبًة بحسب البلدان أبجدًيا، وقائمٍة أخرى بأسماء الراحل
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صفحة الخبراء: ثانًيا
، )الخبراء(، ثم النقر على عنوان )عن المجمع(يمكن الوصول إلى ھذه الصفحة بالنقر على بند 
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.، وفيھا صور وأسماء خبراء المجمع مرتبًة ألفبائّيًا، وتحت اسم كل خبير اسم اللجنة المجمعية التي يعمل فيھا)الخبراء(حيث تظھر صفحة 
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.وعند النقر على إحدى ھذه الصور، تظھر السيرة الذاتية للخبير في صفحة مستقلة. 
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نشاطات المجمع: ثالًثا
،)نشاطات المجمع(، ننتقل إلى صفحة )عن المجمع(في قائمة ) نشاطات المجمع(بالنقر على بند 
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.المؤتمرات، والندوات، والمحاضرات، وحفالت االستقبال، وحفالت التأبين: وفيھا خمس أيقونات

40



).مؤتمرات المجمع(ننتقل إلى صفحة ) المؤتمرات(فإذا ضغطنا على أيقونة 
، واألخير )ألفين واثنين( 2002فقد عقد المؤتمر األول في العام . حيث نجد فيھا قائمة بتسعة مؤتمرات، مرتبة بحسب تواريخ انعقادھا من األحدث إلى األقدم

المؤتمر السنوي العاشر (وبعد انتھاء أعمال مؤتمرنا العاشر ھذا سيضاف إلى ھذه القائمة البند ). [ألفين وعشرة( 2010وھو المؤتمر التاسع في العام 
ألفان وتسعَة عشر)].2019
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فإذا ضغطنا على أحد عناوين ھذه المؤتمرات ننتقل إلى الصفحة التي ُتعرض فيھا وقائع ھذا المؤتمر، ومحاوره،
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وبرنامجه،
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. وأسماء أعضائه وأسماء الباحثين المشاركين فيه، إضافة إلى المحاضرات التي ألقيت فيه، مع إمكان تحميل ما توفر من ھذه المحاضرات
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. وقد ُصمِّمت صفحة الندوات بتصميم مماثل لصفحة المؤتمرات
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لمحاضرة، ء اأما صفحة المحاضرات فتعرض قائمًة بالمحاضرات المجمعية مرتبة بحسب تواريخ إلقائھا من األحدث إلى األقدم مع اسم المحاضر وتاريخ إلقا
.وإلى جوار كلٍّ منھا رابٌط إلى الملف اإللكتروني الخاص بھا يستطيع زائر الموقع تحميل المحاضرة عن طريقه
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مطبوعات المجمع: رابًعا
.في أعلى الصفحة الرئيسية) مطبوعات المجمع(من أماكن متعددة في الصفحة الرئيسية، منھا النقر على بند ) مطبوعات المجمع(يمكن الوصول إلى صفحة 
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وقد ُرتبت . نجد عدًدا من صور أغلفة الكتب التي أصدرھا المجمع، وإلى جانب كل صورٍة عنواَن الكتاب، واسَم المؤلف، وسنَة الطبع: في ھذه الصفحة
يمكن استعراض بقية مطبوعات المجمع . وبالنقر على صورة الغالف نحصل على نسخة إلكترونية من الكتاب. المطبوعات ترتيًبا زمنّيًا من األحدث إلى األقدم

في أعلى الصفحة، أو بكتابة اسم ) العنوان(ويمكن كذلك البحث عن كتاب بعينه، بكتابة عنوانه في حقل . في أسفل الصفحة) تحميل المزيد(بالنقر على عبارة 
).بحث(، ثم النقر على زر )الكاتب(المؤلف في حقل 
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ھذا ويمكن استعراض مطبوعات المجمع في قائمتين؛ األولى مرتبة بحسب تاريخ الطبع،
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)قائمة المطبوعات بحسب التاريخ(، ثم اختيار )قائمة المطبوعات(، ثم بند )مطبوعات المجمع(نحصل عليھا بالنقر على بند 
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والقائمة الثانية مرتبة ألفبائّيًا بحسب العنوان
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).قائمة المطبوعات بحسب العنوان(، ثم اختيار  )قائمة المطبوعات(، ثم بند )مطبوعات المجمع(نحصل عليھا بالنقر على بند 
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مجلة المجمع: خامًسا
.في أعلى الصفحة الرئيسية) مجلة المجمع(من أماكن متعددة في الصفحة الرئيسية، منھا النقر على بند ) مجلة المجمع(يمكن الوصول إلى صفحة 
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:  ذا المجلد ھفي ھذه الصفحة نجد عدًدا من صور أغلفة المجلة التي أصدرھا المجمع، وإلى جانب كل صورٍة رقَم المجلد، وسنَة اإلصدار، وعناويَن أجزاءِ 
.وقد ُرتبت ھذه المجلدات ترتيًبا زمنّيًا من األحدث إلى األقدم. الجزُء األول، الجزء الثاني، الجزء الثالث، الجزء الرابع
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اٍن اسَم المؤلف، عنووبالنقر على أحد ھذه األجزاء ننتقل إلى صفحة ھذا الجزء، حيث نجد قائمة بعناوين البحوث والمقاالت التي يحتويھا ھذا الجزء، وتحت كل 
.وبالنقر على عنوان البحث أو المقال نحُصل على نسخة إلكترونية منه. ورقَم الصفحة

.ھذا ويمكن إجراء بحث في مجلة المجمع عن طريق عنوان المقال، أو عن طريق اسم المؤلف
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مكتبة المجمع: سادًسا
الكتب العربية، والكتب األجنبية، والدوريات العربية، والدوريات : ننتقل إلى صفحة مكتبة المجمع، حيث نجد فيھا أربع أيقونات) مكتبة المجمع(بالنقر على بند 

.األجنبية
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مثال، ننتقل إلى صفحة ھذه الكتب، وفيھا نجد فِھرًسا بالكتب العربية الموجودة في مكتبة المجمع مرتبًة ألفبائّيًا بحسب ) الكتب العربية(وبالنقر على أيقونة 
.عنوان الكتاب، وتحت كل عنوان اسَم المؤلف

.ويمكن إجراء بحث في ھذه المكتبة عن طريق عنوان الكتاب، أو اسم المؤلف
.وقد ُصممت صفحات الكتب األجنبية والدوريات العربية واألجنبية في مكتبة المجمع بتصميم مماثل لصفحة الكتب العربية
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المكتبة الظاھرية: سابًعا
.وكذلك ُصممت صفحة المكتبة الظاھرية بتصميم مماثل تماًما لصفحة مكتبة المجمع 
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اتصل بنا: ثامُنا
.األول إلدخال االسم، والثاني لعنوان البريد اإللكتروني، والثالث لكتابة الرسالة: ننتقل إلى ھذه الصفحة، حيث نجد فيھا ثالثَة حقولٍ ) اتصل بنا(بالنقر على بند 
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.البحث في الحقل المخصص لھا في أعلى الصفحة الرئيسية) أو عبارة(يجري البحث في الموقع عن طريق إدخال كلمة 
.إلخ... يمكن البحث في الموقع عن أي معلومة موجودة فيه من قبيل عنوان كتاب أو مقال أو محاضرة أو مؤتمر أو ندوة أو اسم عضو أو خبير أو كاتب
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في حقل البحث،) موفق دعبول(ولتوضيح مجريات ھذه العملية نكتب عبارة 
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النشاطات –مكتبة المجمع –المكتبة الظاھرية –مطبوعات المجمع  -مجلة المجمع(فتظھر نتائج البحث في صفحٍة مستقلٍة مبوبًة وفق مكان ورودھا في الموقع 
).األخبار–المراسيم والقرارات–لجان المجمع –األعضاء والخبراء  -المحاضرات –
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إلى صفحة ھذا ال فإذا ضغطنا على أحد ھذه العناوين ولتكن مجلة المجمع تظھر سبع نتائج ھي روابط إلى أماكن وجود عبارة البحث في المجلة، ومن ثم االنتق
.  المكان
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.الموقعيد أخيًرا، ال بد من اإلشارة بأن موقع المجمع ال يزال في قيد االستكمال، راجين من زواره الكرام تزويدنا بمالحظاتھم ومقترحاتھم على بر
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