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  بسم هللا والسالم على رسول هللا
رئيس  الدآتورة نجاح العطار نائبُ  أيتها السيدةُ 

 هذا المؤتمر المجمعي العاشر  الجمهورية، راعيةُ 
أيها السيد الدآتور بسام إبراهيم، وزيُر التعليم 

 العالي 
أيها السيد األستاذ الدآتور مروان المحاسني رئيس مجمع 

 اللغة العربية بدمشق 
 السادة رؤساُء مجامع اللغة العربية وأعضاؤهاأيها 

 أيها السادة الباحثون المشارآون في المؤتمر
   أيها الحفل الكريم 

أحييكم أطيب تحية، وأرّحب بكم أجمل الترحيب، وأشكر لضيوفنا الكرام حضورھم، راجيًا لھم 
  .يقلمؤتمرنا بإسھامھم النجاَح والتوف ب اإلقامة في بلدھم دمشق، وآماًل يْ طِ 
  أيھا السيدات والسادة  

ا م في حفل افتتاح المؤتمر السنوي، تقريرً تنص الئحة المجمع الداخلية على أن أمين المجمع يقدِّ 
يعرض فيه منجزات المجمع في المدة التي انقضت بعد المؤتمر السابق وھو المؤتمر التاسع الذي 

  .٢٠١٠عقد في آخر عام 
، ١١/٩/٢٠٠٨الخمسين المؤرخ في / ٥٠/م التشريعي وينص قانون المجمع الصادر بالمرسو

مجمع اللغة العربية ھيئة عامة علمية مستقلة ذات طابع إداري تتمتع (على أن  المادة الثانيةفي 
 المرجع األعلىبالشخصية االعتبارية واالستقالل المالي واإلداري ترتبط بوزير التعليم العالي ويعد 

   .)في شؤون اللغة العربية
  ؛على أغراض المجمع الثالثة المادةفي  ينصو
بمطالب اآلداب والعلوم والفنون،  ھا وافيةً على سالمة اللغة العربية، وجعلُ  المحافظة أولھاو

  .لحاجات الحياة المتطورة ومالئمةً 
ودراستُھا وفق منھجية المصطلحات العلمية والفنية واألدبية والحضارية،  وضعُ  :وثانيھا

بعد ذلك تأتي بقية أغراض . والوطن العربي توحيدھا ونشرھا في سوريةَ في  والسعيُ محددة، 
  .المجمع

معجمات  عَ وضْ على أن من وسائل تحقيق أغراضه  مادته الرابعةوينص قانون المجمع في 
 وتحديثھا تعريفات محددة، ذاتِ  والتقانية،والفنية للمصطلحات العلمية  ومعجماتٍ  ،عصرية لغوية
  .ھاونشرَ 

اآلن عدد كبير من اللجان، وسأعرض على حضراتكم بعد قليل خالصة أعمال في مجمعنا 
وسوف تالحظون التركيز على وضع المصطلحات العلمية والتقانية، ألن . ھذه اللجان بعضِ 

ة بسبب قلَّ  م بالعربيةعون تَعذُّر التعلييدَّ  ،العالي، في بعض الدول العربيةخصوم تعريب التعليم 
  .المصطلحات العلمية

ل وزارات القاضي بأن ترسِ  ٢٠٠٨عام بالتعميم الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء  وعماًل 
التي تحتاج  األجنبيةَ  الدولة والمؤسسات الرسمية والخاصة إلى مجمع اللغة العربية، المصطلحاتِ 

  . مصطلحات لبيان الرأي فيھابھذه الد على المجمع قوائم ترِ  بدأتْ الت عربية، إلى مقابِ 
  :مثاًل من ذلك 



 
 

٢  

 .)المركز الوطني لالستشعار عن بعد(الصادر عن  عدمعجم مصطلحات االستشعار عن بُ : أواًل 
إليھا عدًدا من  تعديالت على كثير منھا، وأضاف في مواد المعجم وأدخلالمجمع نظر 

 ،لرسل المعجم المعدَّ وأُ . على إضافة المقابالت الفرنسية لجميع المصطلحات فضاًل المصطلحات، 
  .الھيئة العامة لالستشعار عن بعدإلى 

 التي نشرھا االتحاد البريدي العالمي في معجمه الثُّمانيِّ  مصطلحات البريد العربيةقائمة  :ثانيًا
 ،بعضھا وعدَّل بعضھا اآلخر فأقرّ  نظر المجمع في المقابالت العربية لھذه المصطلحات. اللغات

  . للبريد لمؤسسة العامةاالمعدَّلة إلى  ةرسلت القائموأُ 
  . وردت من وزارة الدفاع ،قائمة مصطلحات االتصاالت: ثالثًا
  .وزارة التربية من ،مجموعةُ مصطلحاٍت لبعض المواد الدراسية :رابًعا
دمشق والبعث  اتجامعفي كلية الھندسة المدنية  من ،ھندسةفي ال مصطلحاتقوائم  :خامًسا

  .الفراتو
وھي لجنة غير (من لجنة تمكين اللغة العربية  ،قائمة مصطلحات المعجم المسرحي: سادًسا

  ).مجمعية، أحدثت بقرار جمھوري
ية العلمية السورية من جامعة حلب، ومن الجمع ،قوائم مصطلحات المعلوماتية: سابًعا
  .للمعلوماتية
من مركز الدراسات والبحوث  ،مصطلحات إدارة الجودة وعلم القياس والوثوقية: ثامنًا
  .العلمية

  .، وردت من ھيئة اإلذاعة والتلفزةعالماإلمصطلحات  :تاسًعا
يتطلب جھًدا وفي تعاريفھا  المصطلحاتالعربية لھذه  المقابالتأن إبداء الرأي في في وال شك 

واقتضى ھذا األمر التوسَع في بعض لجان المجمع، وضمَّ خبراَء ُجُدٍد إلى . كبيًرا ووقتًا غير قصير
  .الخبراء السابقين

  
  .٢٠١٨ -٢٠١١من  ثمانية أعوامفي  الرئيسية منجزات لجان المجمع واآلن إلى

  :لجنة اللغة العربية وعلومھا: أواًل 
في مجلة المجمع، تباًعا معظمھا  ، نُشرفي األلفاظ واألساليب اقرارً  )٢٤٠( أصدرت ھذه اللجنة

  .م٢٠١٢سنة مجمع المنھا ضمن مطبوعات  قسموطُبع 
  :حضارةلفاظ اللجنة مصطلحات أ: ثانيًا

مصطلح في مجال  ١٠٠٠ن قرابة تضمَّ وقد األول من معجم ألفاظ الحضارة،  أنجزت الجزءَ 
  .م٢٠١٤مجمع سنة الھذا الجزء ضمن مطبوعات بع وطُ  .المھن والِحَرف والمنزل واللباس

  :لجنة المخطوطات وإحياء التراث: ثالثًا
وطُبعت ھذه . عساكر بنال تاريخ دمشق من موسوعة اجزءً  اثني عشر تحقيقَ أنجزت 

  .م٢٠١٨م و ٢٠١١مجمع ما بين عاَمي الاألجزاء ضمن مطبوعات 
  :لجنة مصطلحات الفيزياء: رابًعا

، )إنكليزي عربي فرنسي( الثالثي اللغات ءمصطلحات الفيزيامعجم  ٢٠١٥أصدرت عام 
  .مصطلح) ٦٠٠٠(يضم نحو  وھو

  :لجنة مصطلحات الكيمياء :خامًسا
 )٥٦٠٠(قرابة وھو يضم  ،الثالثي اللغات مصطلحات الكيمياءمعجم  ٢٠١٤أصدرت عام 

  .مصطلح
  :لجنة مصطلحات الرياضيات :سادًسا
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) ٧٠٠٠( ، وفيه نحوالثالثي اللغات معجم مصطلحات الرياضيات ٢٠١٨أصدرت عام 
  . مصطلح

  :المعلوماتيةمصطلحات لجنة : اسابعً 
وأرسلتھا  ،ردة من جامعة حلبالوا لمصطلحات المعلوماتية العربيةَ  المقابالتِ وضعت   -١

 .م٢٠١٢إلى الجامعة سنة 
الجمعية العلمية  نالتي وردت م المعلوماتيةمصطلحات ل العربيةَ  المقابالتِ وضعت   -٢

 .م٢٠١٧أرسلتھا إلى الجمعية سنة مصطلح، و )٨٨٠٠(السورية للمعلوماتية، وتضم ھذه القوائم 
  

  :كترونية واالتصاالتلجنة مصطلحات الھندسة الكھربائية واإلل: ثامنًا
الثالثي  مصطلحات الھندسة الكھربائية واإللكترونية واالتصاالتمعجم  ٢٠١٦أصدرت عام 

  .اللغات
لجان مصطلحات الجيولوجيا، والعلوم الزراعية، واإلعالم، والبيئة، وطب األسنان، وعلوم : تاسًعا

  :وثوقيةموالرة الجودة وعلم القياس التربية، وعلوم األحياء الحيوانية، وإدا
  . تتابع ھذه اللجان أعمالھا في إعداد معاجم متخصصة في ھذه العلوم

مقابالتھا العربية عدد المصطلحات التي درستھا لجان المجمع المختلفة ووضعت ھذا وقد بلغ 
  .خمسين ألف مصطلح خالل السنوات الثماني الماضية أكثر منتعاريفھا إضافة إلى 

  :لجنة موقع المجمع: عاشًرا
أُطلق و، )اإلنترنت( موقًعا للمجمع على الشابكةأنشأت ھذه اللجنة بالتعاون مع شركة فواال 

  :ارهح لزوَّ يتيوھو  ،٢٠١٨في شھر أيار الموقع 
وحتى  م١٩٢١بدًءا من عدد  ٥٠٠أكثر من (مجلة المجمع جميع أعداد  قراءة وتحميل .١

  )م٢٠١٨
 )م٢٠١٨وحتى  م١٩٢٥من  اب بدًءاكت ٤٥٠ قرابة(مطبوعات المجمع قراءة وتحميل جميع  .٢
 هل والتقارير السنوية المجمعلجان  أعمالاالطالع على  .٣
 )مؤتمراته وندواته ومحاضراته(االطالع على نشاطات المجمع  .٤
 الذاتية لجميع أعضاء المجمع وخبرائهالسير االطالع على  .٥
 مؤلفيھاأو أسماء الكتب  بحسب عناوينالبحث في مكتبة المجمع والمكتبة الظاھرية  .٦
 متنوعة لألشخاص والمباني والوثائق ، وھو يحتوي صوًرا)لصوراض معر(التجول في  .٧
 عمليات بحث عامة في جميع أرجاء الموقع .٨

  :لجنة أعمال أعضاء المجمع الراحلين: حادي عشر
من أعضاء ا عضوً ) ٢٣( ِسيَرِ  كتابًا عن) ٢٣( زينأصدرت بالتعاون مع عدد من الكتَّاب المتميِّ 

   .)٢٠١٨  و ٢٠١٠(المجمع في المدة ما بين  طبعھاالراحلين،  المجمع



 
 

٤  

: قامت ھذه اللجنة باآلتي :لجنة النشاط الثقافي: ثاني عشر  
 .اللغة العربية لمجمعلعاشر ا مؤتمرالعْقد  تنظيم  -١
 اتندوتسع  عْقدتنظيم  -٢
 . المجمع في رحابة مجمعية محاضر ٤٤ إلقاء تنظيم -٣
 .مؤسِّس المجمع زة األستاذ محمد كرد عليبجائتنظيم حفل تكريم الفائز  -٤
 .لألعضاء الُجُدد في المجمع حفالت استقبالتنظيم  -٥
 .في كتيبات مستقلة وقائعھااألعضاء الراحلين، وطباعة  حفالت تأبينتنظيم  -٦

  :المجمعلجنة مجلة : ثالث عشر
، زًءاتتضمن عشرين ج )السادس والثمانين حتى التسعينالمجلد من (مجلدات  خمسةَ أصدرت 
  )٢٠١٧-٢٠١٦-٢٠١٥-٢٠١٢- ٢٠١١(في السنوات طبعھا المجمع 

  :مطبوعات المجمع : عشر رابع
إضافة إلى الكتب التي أصدرتھا لجان المجمع المختلفة، طبع المجمع عدًدا من الكتب والمعاجم 

  .كتابًا ١١٥ المجمعبلغ مجموع الكتب التي طبعھا  ، وقدوالتقارير السنوية
  : يھا السيدات والسادة آخر أخبار مجمعناا أذكر لكم أختامً 

  :الدكاترة في المدة األخيرة خمسة أعضاء جدد ھم السادة استقبل المجمع
محمد طيب وعبود السّراج، وعبد الناصر عّساف، ورفعت ھزيم، ووھب رومية، 

  .تيزيني
  :أعضاء، رحمھم هللا تعالى تسعةحتى اآلن  ٢٠١١منذ عام  مجمعنا دَ قَ وفَ 

   ،سليمان العيسىو ،ليلى الصباغو إحسان النص،و ،عزيز شكريوبا، زھير البا
  .محمد محفّلو ،أنور الخطيبو ،شحادة الخوريوشھيد، عبد هللا واثق و
  ر الكرامأيھا الحضو

  األمين العام   .ن استماعكم، والسالم عليكم ورحمة هللاسْ أشكر لكم صبركم وحُ  
  قلمجمع اللغة العربية بدمش               ٢٦/٢/٢٠١٩

محمد مكي الحسني . د.أ        
  الجزائري

 


