
-٢٩١-  
  

  فهرس موضوعات مجلة اللسان العربي
  ٤٧- ١من العدد 

  )١()ثالثالالقسم (

  إعداد عدنان عبد ربه
  حرف الكاف

  رقم العدد والصفحة  اسم المؤلف  عنوان المقال

  ٩/١/١٣٠  عبد اهللا كنون. أ  ...الكاف التمثيلية

كانت اللغة العربية من مصادر 
ذا ال ًالبحث العلمي قدميا فلما

  ًتكون مرجعا اليوم؟

  ٥/٩٦  حممد طه النمر. أ

  عبد احلق فاضل. تأليف أ  »أخطاء لغوية«كتاب 
حممد شيت . أ: مراجعة

  يوصاحل احليا

١٨/١/١٥٦   

  ٨٦/ ١/ ١٢  حممد حجي. أ كتاب سيبويه يف املغرب واألندلس

  ٣/١٧٥  هيثم الكيالين. أ  الكتاب العريب يف سوريا

  ٣/١٨٤  حممد إبراهيم الكتاين. أ   وقيمته باملغربالكتاب العريب

» علم اللغة وصناعة املعجم«كتاب 
  ي القامسيللدكتور عل

  

  ١٨/١/١٥٣  نايف خرما. د: بقلم

  ٢/١٣٩  املكتب الدائم للتعريبكتاب فقه اللغة للثعاليب يف قالب 

                                                 
لــد  (١)  ونــشر القــسم ٨٩٢ -٨٥١ اجلــزء الرابــع مــن ص ٧٦ نــشر القــسم األول يف ا

لد    .٣١٠ -٢٧٧ اجلزء الثاين من ص ٧٧الثاين يف ا



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  جديد

  ١/١١٩  حممود تيمور. أ  يف التعريب» املستدرك«كتاب 

ات اللغوية املصطلح«كتاب 
للدكتور » احلديثة يف اللغة العربية
  حممد رشاد احلمزاوي

  ١٨/١/١٤٩  علي القامسي. د: بقلم

حممد بن احلسن . تأليف أ  كتاب الواضح يف علم العربية
  الزبيدي
  أمني علي السيد. د: حتقيق

١٢/١/٢٩١  

  ٣/٢١٤  حممد بن مسعود. أ  الكتاب والثقافة يف ليبيا

  ٤٠/٥٣  حممد علي الزركان. د  العربيةالكتابة بني السريانية و

الكتب العربية يف العلوم أقل مستوى 
  من الكتب العلمية العربية

  ٥/١٨٩  أمحد اخلضر. أ

  ١٦/١/٢٢١  علي القامسي. د  الكتب اللغوية اجلديدة

  ١٨/١/١٤٧، ١٧/١/٢٥٥  املكتب الدائم للتعريب  الكتب اللغوية احلديثة

  ٢١/٣٤٦  -   ...كتب لغوية ومعجمية حديثة

كشاف بأمساء الباحثني والكتاب 
  يف جملة اللسان العريب

  ١٠/٣/٣٥٩  دائم للتعريباملكتب ال

الكشف عن معجم لغوي مفقود 
  يف بغداد

  ٨/١/٣٣٥  عبد اهلادي التازي. د

تطوير «كلمات افتتاح ندوة 
  منهجية وضع املصطلح العريب

 -  ٣٩/٩  

ة يف اللغة العربية يالكلمات األكد
   املستعارة من السومريةوالكلمات

  ٤١/٧٤  فاضل طالل القريشي. أ

  ٧/٢/١٨٧  حممد بن تاويت. أ  ...كلمات حتتضر 

  ٣٧/١٨٢  سليم يوسف. د  كلمات روسية دخيلة يف العربية



  ٢٩٣   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ١١/١/١٨٢  إلياس قنصل. أ  كلمات عربية يف اللسان اإلسباين

 عديل طاهر نور.:أ تأليف  سبانية كلمات عربية يف اللغة اإل
حممد حممد . عرض وتقدمي أ

  اخلطايب

١٠/٣/٧  

الكلمات غري الفصاح يف معجم 
  الصحاح

  ١٦/١/١٦٥  مسيح أبو مغلي. أ

يد البكري. أ ليزيةكنإلالكلمات القرآنية يف اللغة ا   ٤/١٦١  عبد ا

كلمات الوفود املشاركة يف املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٥٥  

كلمة وزير التعليم والرتبية 
ية العربية الليبية ورئيس للجماهري

لكسو إلاللجنة الوطنية لليونسكو وا
  يف املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/١١  حممد أمحد الشريف .د

كلمة االختتام للمدير العام 
للمنظمة العربية للرتبية والثقافة 
  والعلوم يف املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٨٨  حميي الدين صابر. د

بية اجلزائرية  وكيل وزارة الرت كلمة
  ورئيس املؤمتر الثاين للتعريب

  ١٥/٣/٢٩   عبد احلميد مهرى .أ

تطوير منهجية «كلمة افتتاح ندوة 
  »...وضع املصطلح العريب 

  ٣٩/١٣  عبد الكرمي خليفة. د

كلمة مدير مكتب تنسيق التعريب 
  يف حفل افتتاح اللقاء الطيب األول

  ٤٣/١٥  أمحد شحالن . د

 كلمة الدكتور ممدوح حقي يف
  مؤمتر الفلسفة والعلوم االجتماعية

  ٩/١/٤٦٢  ممدوح حقي. د

كلمة رئيس جامعة القاضي عياض 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٨/ ٤٧  حممد الكنيدري. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

كلمة رئيس شعبة اللغة العربية بكلية 
اآلداب يف املغرب يف ندوة 

  املصطلحات املوحد

  ١٧/ ٤٦  حممد بالجي. د

س قسم املعاجم مبكتبة كلمة رئي
  لبنان

  ١٥٢/ ٤٧  أمحد شفيق اخلطيب. د

كلمة رئيس جممع اللغة العربية األردين 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٣٧/ ٤٧  عبد الكرمي خليفة. د

كلمة رئيس جممع اللغة العربية 
بالسودان يف مؤمتر التعريب الثامن 

  والتاسع

  ١٤٠/ ٤٧  عبد اهللا الطيب. د

ملدير العام للمنظمة العربية كلمة ا
للرتبية والثقافة والعلوم يف املؤمتر 

  الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٩  حميي الدين صابر . د

كلمة السيد وزير الرتبية الوطنية اليت 
ألقاها بالنيابة السيد عبد القادر 

 -   كلية العلوم-  خملص قيدوم
   مراكش–السماللية 

 -  ٤٣/١٣  

كلمة يف مؤمتر مصطلحات 
  ...فة وعلم االجتماعالفلس

  ٩/١/٤٥٩  إبراهيم مدكور. د

مع العلمي العراقي يف  كلمة ا
  مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

منذر نعمان بكر . د
  ي التكريت

١٤٨/ ٤٧  

كلمة مدير تنسيق التعريب يف ندوة 
  املصطلحات املوحدة يف املغرب

  ٤٦/١٥  عباس الصوري. د

 كلمة املدير العام للمنظمة العربية
للرتبية والثقافة والعلوم يف افتتاح 
  مؤمتر التعريب اخلامس يف األردن

  ٢٦/٩  حميي الدين صابر. د

  ١٥/٣/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ تنسيق التعريب تبكلمة مدير مك



  ٢٩٥   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  يف املؤمتر الثالث للتعريب

مدير مكتب تنسيق التعريب كلمة 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٥/ ٤٧  عباس الصوري. د

كلمة منسق ندوة املصطلحات يف 
  املغرب

  ٤٦/١٩  ين أبو العزمعبد الغ. د

ربية  كلمة املنظمة اإلسالمية للت
والعلوم والثقافة يف مؤمتر التعريب 

  الثامن والتاسع

 -  ٢٤/ ٤٧  

كلمة املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
تطوير منهجية «والعلوم يف ندوة 

  »...وضع املصطلح العريب

  ٣٩/١٧  أمحد شحالن. د

كلمة نائب املدير العام للمنظمة 
  ربية والثقافة والعلوم العربية للت

عبد العزيز بنعبد اهللا . د
  السنبل

١٥٥، ٢١/ ٤٧  

كلمة اهليئة العليا للتعريب بالسودان 
  يف مؤمتر التعريب الثامن والتاسع

  ١٤٣/ ٤٧  رايب دفع اهللا الت. د

دوة كلمة وزير الثقافة األردين يف ن
تطوير منهجية وضع املصطلح «

  »...العريب

  ٣٩/١١  حممود السمرة. د

كلمة وفد االحتاد العريب للسكك 
 احلديدية يف املؤمتر اخلامس للتعريب

  ٢٧/٧١  مرهف صابوين. م

كلمة وفد السودان يف املؤمتر 
نبذة عن تاريخ (اخلامس للتعريب 

  )حركة التعريب يف السودان

  ٢٧/٥٩  تاج السر احلسن. د

كلمة الوفد السوري يف مؤمتر 
  التعريب الثامن والتاسع

  ١٤٦/ ٤٧  نصإحسان ال. د

ي يف مؤمتر  كلمة الوفد الفلسطين
  التعريب الثامن والتاسع

  ١٥٠/ ٤٧  حممد البطراوي. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

كلمة وفد الكويت إىل املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٥٥  

كلمة الوفد املغريب يف املؤمتر 
  اخلامس للتعريب

 -  ٢٧/٦٥  

لوفد املغريب مؤمتر التعريب كلمة ا
  الثامن والتاسع

 -  ١٥٣/ ٤٧  

  ٧/١/٣٧٨  عمر اجلارم. د  كلية جديدة للطب يف طنطا

  ١٠/٣/٢٠٨  أنستاس ماري الكرملي. أ  الكوفية والعقال

كيف انطلقت النهضة الفكرية 
  ؟...احلديثة

  ٦/٨٧  حممد مجيل بيهم. أ

كيف تبلور الفكر العريب يف علم 
  الطب؟

  ٦/٧١  شوكت الشطي. د

  ٤/١٣٥  ليوشوسيانغ. أ  كيف تطورت لغة الصني اجلديدة

  ٦/٣٨  حامد حسن. أ كيف تفجرت طاقات اللغة العربية

كيف تلني لغة الضاد للتعبري عن 
  لطائف الفكر ومشاغل العصر؟

  ٢٣/٦٥  عمرو أمحد عمرو. أ

كيف مت التعريب يف اجلمهورية 
  العربية املتحدة؟

  ٢/٤٩  مجال الدين الشيال. د

تمع  كيف نشأت اللغة يف ا
  البشري؟

  ٧/١/١٦٩  خليل عبد اهللا. أ

كيفية تعريب السوابق واللواحق يف 
  اللغة العربية

  ٢١/٦٣  التهامي الراجي اهلامشي. د

  حرف الالم
معجم حديث / آللئ العرب

  للمعاين
، ١١/٢/٣٣٣، ٣/٢٥١  سامل رزق. أ

١٣/٢٤٥، ١٢/٢/١٣٧  
  ١٥/٣/٧٦  املكتب الدائم للتعريبحة الداخلية للمؤمتر الثالث الالئ



  ٢٩٧   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  للتعريب

الالئحة الداخلية ملكتب تنسيق 
  التعريب

  ١٣/٣٥٧  املكتب الدائم للتعريب

  ٤٥/١٢٧ إدريس بن احلسن العلمي. أ  ال اتزان إال باألوزان

ال تالزم بني اللغة وانتشار 
  ..اإلسالم

حممد عبد الرمحن . د
  مرحبا

٦/٢٥٣  

صلة بني اللغة العربية والوعي ال 
  اإلسالمي

  ٦/١٢٣  عبد الرمحن بشناق. أ

اللجان الثقافية للمكتب الدائم 
  للتعريب

  ٣/٣٢٩  املكتب الدائم للتعريب

  ١٥/٣/٧٨  املكتب الدائم للتعريب  جلان املؤمتر الثالث للتعريب

  ٢/٦٢  عيسى الناعوري. أ  اللجنة األردنية للتعريب

ية للتعريب والرتمجة اللجنة األردن
  امرغوالنشر يف نشاطها ال

  ١٠/١/٢٦١  املكتب الدائم للتعريب

اللجنة االستشارية ملكتب تنسيق 
  التعريب

-  ١٥/١/٢٤٠  

  ١٧/١/٣١٣  أبو فارس. أ  ...لسان أهل املغرب يف القرآن

عز الدين اخلطيب . أ  اللسان العريب شعار اإلسالم
  التميمي

٦/١٣٣  

ة اللسان العريب حيكي قصة نشأ
  اإلنسان واللسان

  ٣٣/١٧  جعفر دك الباب. د

تأمالت يف : اللسانيات املرضية
النظرية على أسس تصنيف 

  ...االضطرابات اللغوية

عامر جيار صاحل . د
  النداف

٣٨/٤١  

  ٢٢/١١  مازن الوعر. د  اللسانيات والعلم والتكنولوجيا



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٢٩٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  :لغات األمم املتحدة
  البابلية أم التكاملية؟

  ٣٤/١٤٧  حممد ديداوي. أ

اللغات السامية يف جمال علم 
  اللغات

  ٧/١/٤٤  سليم رشدانحممد . أ

  ١٣/١٦٩  حازم البكري. د  لغتنا األصيلة

  ٥/٢٠٣  حبيب صادر. د  لغتنا يف خدمة الطب والعلم

توأمة اللغة العربية : اللغة األكدية
  الفصحى

  ٢٨/٢٥  إحسان حممد جعفر. أ

  ١١/١/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  اللغة األم

  اللغة اإلنسانية
ا، فلسفتها، مفهومها، ( نشأ

  )تطورها

عبد الرحيم أمحد . أ
  السايح

٩/١/٤٩  

  ٨/١/١٦٩  عبد اهللا بن مخيس. أ  لغة البادية

تمع   ٢٣/١٣ عبد الغفار حامد هالل. د  اللغة بني الفرد وا

  ٩/١/٢٩٠  أنور العطار. أ  )قصيدة(اللغة العربية 

 أمسى اللغات اللغة العربية
  وأكملها

 ٥/١٢٣  روكس بن زائد العزيزي. أ

اللغة العربية انتشرت بفضل املد 
  ...احلضاري لإلسالم

  ٦/٢٣٧  عبد العزيز حسني. أ

حممد السيد علي . أ  اللغة العربية بني التأثر والتأثري
  بالسي

٣٤/١٤١  

املنظمة العربية للرتبية   اللغة العربية بني شعوب العامل 
  والثقافة والعلوم

١٥/١/٢٣٠  

أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة العربية بني اللغات السامية
  السايح

٧/١/٣٢  



  ٢٩٩   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

اللغة العربية بني مؤيديها 
  ومعارضيها

  ٦/٣٤  ياسني رفاعية. أ

  ١٤/١/١٣٩  حممد حممد اخلطايب. أ  اللغة العربية بني الواقع واالدعاء

  ٦/١٦٤ عبد القدوس األنصاري. أ اللغة العربية تضيء دور اإلسالم

اللغة العربية متاشي األمة العربية إىل 
ا جزء حي منها   ...األمام أل

  ١٠/١/٨٢  س قنصلإليا. أ

  فانسان مونيت. أ  اللغة العربية احلديثة
مجال الدين . أ: تلخيص
  البغدادي

١/٧٦  

  جوزيف بيالوسكي. د  دورها وأمهيتها: اللغة العربية
  نحممد بن زيا. أ: ترمجة

٧/١/٢٤٩  

  ٥/١٤٦  فاخر عاقل. أ  ربية صاحلةاللغة الع

اللغة العربية صاحلة للتدريس 
  اجلامعي

  ٥/١٨١  كيفور ميناجيان. أ

اللغة العربية صاحلة ولكن 
 املصطلح العلمي يتطلب التنسيق

  ٥/١٠٣  أنور بكري. د

      

للغة العربية طاقات خالقة ولكن 
  تنقصنا وسائل التنسيق

  ٥/١٣٦  أمحد شوكت الشطي. د

  ٥/٤٨  خليل اهلنداوي. أ  العربية على احملكاللغة 

  ١٠/١/٢٨٦  فو لكهارد فيندور. أ »الفصحى والعامية«اللغة العربية 

  ٣٦/٩  اخلليل النحوي. أ  اللغة العربية يف إفريقيا

  ١٠/٣/١٣  املكتب الدائم للتعريب  اللغة العربية يف جامعة جنيف

أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة العربية يف ظل القرآن
  السايح

٣٠٤ /١٧/١   



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

اللغة العربية يف مرآة قواعدها 
  ...القومية

. أ: ترمجةأنطون شال . أ
  إدريس اخلطايب

١٠/١/٧٥  

اللغة العربية يف مواجهة مفهوم 
  التعريب

إدريس بن احلسن . أ
  العلمي

٣٤/١٥٥  

اللغة العربية يف املؤمتر اإلفريقي 
  التاسع

  ١٠/١/٢٥٩  املكتب الدائم للتعريب

اللغة العربية يف اهلند بني املاضي 
  واحلاضر واملستقبل

  ١٨/١/١٤٠  ميمعني الدين األعظ. د

اللغة العربية قوام الوحدة منذ 
ثالثة آالف سنة بني الشام 

  واخلليج واحمليط

  ١٦/١/٢٤٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اللغة العربية ال تنقصها القوة 
 الذاتية اليت جتعل منها لغة عاملية 

  ٥/١٠٦   القاهرةجامعة عني مشس

اللغة العربية لغة عاملية بفضل 
  اإلسالم

  ٦/١٩٨  حممد أبو الفرج العش. أ

      
اللغة العربية ليست قاصرة عن 

  استيعاب املعرفة
  ١٢/١/٧  شكري فيصل. د

ماضيها وحاضرها : اللغة العربية
  للدكتور إبراهيم السامرائي

ابتسام مرهون . د: بقلم
  الصفار

١٧/١/٢٥٦  

اللغة العربية مرآة ينعكس عليها 
  ختلف العرب

  ٥/١٦١  يلحممد فاضل اجلما. د

اللغة العربية نبتت وتطورت 
  بفضل اإلسالم

  ٦/٢٥٠  رشاد دارغوث. أ

اللغة العربية وآثارها وراء احمليط 
  ...األطلنطيكي

  ١٧/١/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٧/١/١٢١  ايلحالفاروقي الر. أاللغة العربية وأثر القرآن يف 



  ٣٠١   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  تطورها

  ٩/١/٢١٦  إبراهيم دسوقي أباظة. د اللغة العربية والبحوث االقتصادية

  ١٣/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  اللغة العربية وحتديات العصر

  ١/٢٨  حممد العريب اخلطايب. أ  اللغة العربية والتطور

اللغة العربية والتقدم العلمي 
  والتكنولوجي يف هذا العصر

  ٢٦/٣٧  شحادة اخلوري. أ

  ٣٥/٧   وجيه محد عبد الرمحن.د  اللغة العربية واحلضارة اإلنسانية

أمحد نصر الدين . د اللغة العربية والشعوب اإلسالمية
  الغندور

٦/٢١٥  

  ٥/٥٠  بيالشارل . أ  اللغة العربية والعامل احلديث

  ١٣/١٥  عائشة عبد الرمحان. د  اللغة العربية وعلوم العصر

بية وفعاليتها يف احلقل اللغة العر
  العلمي

  ٣/٢٣١  املهدي بن عبود. أ

  ٦/٢٨٠ حممد عبد املالك الكتاين. أ  اللغة العربية وقيم اإلسالم

اللغة العربية واللغة الالتينية 
  )مقارنة تارخيية(

  ١٤/١/٥٣  ساطع احلصري. أ

اللغة العربية ومصطلحات 
  احلضارة احلديثة 

  ١٧/١/٢٠٩  سليم طه التكرييت. أ

  ٢٧/١٧  إبراهيم مدكور. د  لغة العلم املعاصر

  ٨/١/١٨٦  الياس قنصل. أ  اللغة عنصر من عناصر احلياة

جة األثري. أ  لغة القرآن   ٥/٣٢٠  حممد 

لغة القرآن هي املقوم األساسي 
  ن لوحدة املسلمي

حممد صغري حسن . أ
  املعصومي

٦/١٥٢  

  ٥/ ٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. ألغة القرآن وذكرى نزول 



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  ...القرآن

  ٦/٢١٩  عبد السالم هارون. أ   واللغات الساميةلغة القرآن  

حممد ياسر محاد . د  اللغة، الكالم والكتابة
  سليمان

٢٩/٢٣  

لغة الكيمياء والبرتوكيمياء معجم 
  فرنسي اجنليزي عريب

، ٢٦/٢٩٧/٢٧/٢٧٥  مصطفى ديبون. د
٢٨/١٩٣  

ًاللغة ليست كائنا مستقال بذاته   ٥/١٤٤  سليمان قطاية. د  ً

اللغة املالطية هلجة عربية كتبت 
  حبروف التينية

  ١٦/١/٧٣  إحسان حممد جعفر. أ

  ١٠/١/٢٢٢  سعيد الديوه جي. أ  لغة املوسيقى كأداة للتعبري الفين

  جورج مونان. أ: تأليف  اللغة والتعبري
  حممد سبيال. أ: تعريب

٢٦/٧٥  

تمع اإلنساين أمحد عبد الرحيم . أ  اللغة وا
  السايح 

٧/١/١٩٣، ٦/١٤  

اللغة اخلاصة «: اللغة واملهن
  »ودورها يف االتصال

  فيلرب. هـ: بقلم
حممد حلمي . أ: ترمجة

  سعد مصلوح. ّهليل د

٣٣/١٣٥  

  ٦/١٧٢  إبراهيم نياس. أ  الينغاللغة الولوفية بالس

  ١٩/١/٦٧  وجيه محد عبد الرمحن. د  اللغة ووضع املصطلح اجلديد

  ٦/١٩٦  عبد القادر الرحياوي. أ  انية واللغة العربيةاللغة اليون

  ٢٢/٣٥  ّحممد حلمي هليل. د  اللغويات التطبيقية ومعجمها

اللغويون أو علماء العربية يف 
  املغرب

 ١٢/١/٣٠٩، ١٠/٣/٣٠٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

ًاللغويون قدميا وحديثا حممد شيت صاحل . أ  ً
  يواحليا

٢٠/٥١  



  ٣٠٣   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  جورج ماطوري. أ  اللفظ وحمتواه التصوري
عبد العلي . د: ترمجة
  ري يغالود

٣٦/٦٩  

اللفظ ومستواه الصوايب من 
البن » موطئة الفصيح«خالل 

  الطيب الشرقي

  ٢٩/٣٥  عبد العلي الودغريي. د

  ١٠/١/٢٨٣  حممد حممد اخلطايب. أ  لقاء مع الدكتور أمحد سعيدان

  ٥/١٤٨  عبد الكرمي األشرت. د  للنهوض باللغة العربية جيب

  ٦/٢٢٩  رعبد الرحيم بد. د  ملاذا ازدهرت اللغة العربية؟

  ٤/٨  عبد احلق فاضل. أ  حملات من التأثيل اللغوي

 يفحملات من حضارة العرب 
  العلوم

  ٤/١١٣  مجال الدين الرمادي. د

      
ملاذا؟ وإىل ... اللهجات العامية

  أين؟
  ٢٠/١٧  حسين حممود. د

  ١٢/١/١٥٣  اد املوسى. د  اللهجات العربية والوجوه الصرفية

لوال اإلسالم لكانت العربية جمرد 
  ...هلجة

  ٦/٢٨٤  حممد احلاج صدوق. أ

لوال اإلسالم ملا أصبحت العربية 
  ...لغة عاملية

  ٦/٢٠٣ اللواء حممد شيت خطاب

لوال أن العربية لغة القرآن لكان 
  ...مصريها مصري الالتينية

  ٦/٢٢٢  عبد العزيز مطر. د

 حرف الميم
ادة املصطلحية احلديثة يف امل

حملمد (املعجم املفصل يف األدب 
  ٤٦/٧٣  حممد اخلطايب. د



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٤  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  )التوجني

يد املاشطة. أ  ماذا جرى ملعجم روجت؟   ٢٥/١٥٥  عبد ا

ماذا نتوخى يف املعجم العريب 
  للناطقني باللغات األخرى؟

  ٢٠/١١٣  علي القامسي. د

امع واملختصني يف مزج  ما رأي ا
  الضاد بالظاء؟

حممد شيت صاحل . أ
  يواحليا

٣١/٢٠٣  

  ٣٨/١٩٦  حسن سعيد الكرمي. أ  ...هكذا يا سعد تورد اإلبل) ما(

  ١٠/٣/٣  عبد احلق فاضل. أ  ما هو املكتب الدائم؟

ماهية اللغة وخصائص الوسط 
  الناقل هلا

  ٣٥/٦٩  حممد اخلليفة األسود. د

املائدة املستديرة األوىل حلوض 
باريس / يض املتوسطالبحر األب
١٩٧٩  

  ١٧/١/٢٨٥  املكتب الدائم للتعريب

مبادئ اللسانيات العامة 
  أندريه مارتينيه: للدكتور
  أمحد احلمو. د: ترمجة

جواد حسين . أ: عرض
  عبد الرحيم

٢٥/٣٥٣  

مبادئ املعجم العريب اإلجنليزي 
  للتعابري االصطالحية العربية

  ٣٦/٢٠٨ عبد الفتاح أبو السيدة. د

، ٢٥/٣٤١، ٢٤/٢٤٥  -  متابعات ثقافية
٢٧/٣٠٢، ٢٦/٣٢٥ ،
٣٠/٢٦٩، ٢٨/٢٥٩ ،
٤٠/١٩٩، ٣٢/٢١٧  

متاعب اللغة العربية يف العصر 
  الراهن

  ١١/١/٩٩  عبد اهللا الصويف. د

  ٨/١/٣٣٧  هالل ناجي. أ: حققه )ألمحد بن فارس(متخري األلفاظ 

  ٩/١/٣٢٦  سليمان هادي الطعمة. أ  متخري األلفاظ



  ٣٠٥   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ٢٧/١٥١  عمرو أمحد عمرو. أ   عليه؟ما له وما: املرتجم

استعباد اآللة أم : مرتجم املستقبل
  استبعادها؟

  ٣٥/١٤١  حممد ديداوي. أ

  ٣٧/١٢١  علي القامسي. د  ...املرتجم واملعجم الثنائي اللغة

  ١٢/١/٣٠٥  املكتب الدائم للتعريب  متنوعات

املثل الصريح وما جيري جمراه من 
يف كتب األشكال التعبريية 

  األمثال القدمية عند العرب

  ٤٦/٢١٤، ٤٥/٥٩  سامل مرعي اهلدروسي. أ

املثل املقارن بني العربية 
  ليزيةكواإلن

  ١٠/٢/٣٩٣  ممدوح حقي. د

  ١٦/١/٢٢٥  املكتب الدائم للتعريب  جمامع اللغة العربية يف الوطن العريب

امع اللغوية العربية   ٢٣/٣٤٩  املكتب الدائم للتعريب  ا

  ٩/١/٤٦٦  املكتب الدائم للتعريب  ث العلمي األردينجملس البح

لس التنفيذي ملكتب تنسيق  ا
  التعريب يف دورته الثانية

  ٤/٣٠٢  املكتب الدائم للتعريب

لة العربية لبحوث التعليم  ا
  العايل

جواد حسين . أ: عرض
  عبد الرحيم

٣٥٩/ ٢٦  

الت ، ٤/٣٥٥، ٣/٣٤١  -  جملة ا
٦/٥٩٦، ٥/٣٥١  

الت   ٨/١/٥٤٨  أمحد العايد. أ  لغة العربيةال: جملة ا

مع العلمي العراقي مع العلمي العراقي  ا   ١/٩٨  رئيس ا

مع العلمي العريب بدمشق   ١/٩٦  املكتب الدائم للتعريب  ا

جممع اللغة العربية األردين 
  )تأسيسه وأهدافه ومنجزاته(

أنباء ( وانظر ١٦/١/٢٢٦  املكتب الدائم للتعريب
  )عامة

  ١٥/٣/١٩  عبد الكرمي خليفة. دمع اللغة العربية األردين يف جم



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٦  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  املؤمتر الثالث للتعريب

يف ] بالقاهرة[جممع اللغة العربية 
 ١٩٦٢-١٩٣٢ًثالثني عاما 

  جمموع القرارات العلمية

  ٣/٢٩٧  جممع القاهرة

  ١/٩٢  املكتب الدائم للتعريب  جممع اللغة العربية بالقاهرة

حماضرة بكلية العلوم بالرباط 
  لألستاذة فاختة

. أ: وضع املقابل العريب
  يعبد الرمحن العلو

١٧/٢/٢٥٩  

حماضرة عن التعريب واملعاصرة 
  والتكنولوجيا

  ٢٨/٢٦١  حميي الدين صابر. د

      
حماولة القرتاح ومجع مصطلحات 

  ...زراعة األنسجة
  ) عريب-  فرنسي - اجنليزي (

. وأعبد الوهاب زايد . أ
  عبد العزيز تكسانة

٢٥/٢٥٣  

  ٧/١/١٣٦  ويفأمحد الص. أ  حمنة القومية العربية

املختصرات املعتمدة يف اهلندسة 
  ) عريب- اجنليزي (والتكنولوجيا 

، ٢٧/٢٣١، ٢٥/١٦١  فاضل حسن أمحد. د
٢٩/٢٦٩  

املختصرات املعتمدة يف اهلندسة 
جزء خاص (والتكنولوجيا 
  ) عريب- اجنليزي ) (باجلمعيات

، ٣١/٢١٣، ٣٠/٢٤٣  فاضل حسن أمحد. د
٣٢/٢٠٣  

ار صاحل ي عامر ج.د  خمططات األصوات العربية
  النداف

٣٦/٨٣  

) كتاب اللغات يف القرآن(خمطوطة 
رواية ابن حسنون املقرئ املصري 

  بإسناده إىل ابن عباس

  ٢٧/١٣٩  توفيق حممد شاهني. د

مدى تفاعل اللغة مع قضايا 
  النمو االجتماعي

اإلدارة العامة للثقافة بوزارة 
  الدولة الليبية

١٥/٣/٥٥  



  ٣٠٧   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  بيت كوردر. س   التطبيقيةمدخل إىل اللغويات
  مجال صربي. أ: ترمجة

١٦/١/١٩٧، ١٤/١/٦٤  

املدرسة اللغوية الدمشقية 
  ...احلديثة

  ٣٨/٧٤، ٣٧/٧٥  جعفر دك الباب. د

  ٢٢٥/ ٤٧  إدريس العلمي. أ  مراجعة اللسان

  ٧/١/٣٥٩ عباس بنعبد اهللا اجلراري. د مراحل التعريب األوىل يف املغرب

  ٢٥/٢٧  جعفر دك الباب. د  مراحل نشأة الكالم اإلنساين

      
 املراكز احلالية واملقبلة النتشار

   العربيةاللغة
حممد السيد . د: تأليف
  غالب

حممد حسن عبد . ود
القادر صاحل واألستاذ 

  حممود شاكر
  حممد أفسحي. أ: تلخيص

١٨/١/١٢٤  

 مركز حبوث إسهامات املسلمني
يف احلضارة لرتمجة أمهات الكتب 

  يف احلضارة اإلسالمية

  ٢٤/٣٠٦  املكتب الدائم للتعريب

  ٢/٦٨  املكتب الدائم للتعريب  املركز القومي لإلعالم والتوثيق

مرئيات مديرية املواصفات 
واملقاييس األردنية حول موضوع 

  املصطلحات

-  ٢٧/٧٣  

  ٥/٣٨  مصلحة التعريب  مزالق التعريب

  ١٤/١/١٤٤، ٦/٥٧٠  إدريس حسن العلمي. أ  ...الق التعريبمز

املسابقة الثانية ملكتب تنسيق 
  التعريب قرارات التحكيم

-  ١٠/٣/١٦  



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣٠٨  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

املسابقة الرابعة ملكتب تنسيق التعريب 
  دراسة حول القرآن والسنة

-  ١٠/٣/١٥  

 ٤٧٣/ ١/ ٩، ٥٣٣/ ١/ ٨  -  مسابقة املكتب الدائم للتعريب

مسألة السوابق واللواحق وطرق 
  جلتهامعا

  ٢٤/٩٥  حممد املغنم. أ

مسامهات تونسية يف وضع 
  ...املصطلحات العلمية 

  ٣٩/٩٣  سعد غراب. أ

      
املسائل العسكريات أليب علي 
  الفارسي حتقيق إمساعيل أمحد عمايرة

  ٢٠/٣١  سلمان حسن العاين. د

  ٧/٢/٥٢  عبد احلق فاضل. أ  مستحدثات

  ٨/٢/٤٢  عبد اهللا اجلبوري. أ  املستدرك على معجم املعاجم

مستدرك معجم السوابق 
  واللواحق

  ٢٦٥ /٢/ ١٨ رضا جواد. مجع وترتيب د

مستدرك معجم املعاجم العربية 
  خالل مئة عام

  ٩/١/٤٤٠  إمساعيل العباجيي. أ

املستعربون اإلسبان يف ظل احلكم 
  العريب

  ٦/٣٠٧  أسعد حومد. د

ة عاملية رهن غمستقبل العربية كل
  ربمبستقبل الع

  ٥/١٣٧  عبد السالم العجيلي. د

مستقبل العربية مرتبط مبستقبل 
  اإلسالم

  ٦/٢٧١  علي راضي أبو زريق. أ

  ١٧/١/٢٤٤  إحسان حممد جعفر. أ  مستقبل الكتابة العربية

  ٥/٨٦  هنري فليش. أ  املستقبل للغة العربية الفصحى

  حممد بن إمساعيل.أ  مستقبل اللغة العربية يف العامل
 حممد حممد اخلطايب. أ: ترمجة

١٦/١/٢١٥  



  ٣٠٩   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ٦/٥٥٥  أمحد األخضر. أ  مستوى التعليم العريب يف امليزان

مسرد ببعض مصطلحات الزراعة 
  ووقاية النبات

  ١٩/٢/٢٢٩  عزيز العلي. أ: إعداد

  ٦/١٩٤  عبد الرمحن محيدة. د  ...املسلمون األعاجم ولغة القرآن

املسلمون يف باكستان تواقون إىل 
  يةالعرب

حممد مجال الدين عبد . أ
  الوهاب

٦/١٥٤  

  ٢٧/٩  حميي الدين صابر. د  مسؤوليتنا أمام لغتنا العربية

مسرية االصطالح الطيب يف 
  الغرب

إدريس بن . أ: ترمجة
  احلسن العلمي

٤٢/١٩٣  

مسرية التعريب ومشكلة املصطلح 
  العلمي املوحد جبامعة اخلرطوم

عبد العزيز الطيب . د
  إبراهيم

٣٩/٢٢٣  

، ٢٦/١٢٩، ٢٠/٢٢٧  -  مشاريع معجمية
٢٨/١١٩، ٢٧/١٦١ ،
٣٠/٢٤١، ٢٩/١٩٥ ،
٤٠/١٦٥،  

مشاريع معجمية وقوائم 
  مصطلحات

-  ٢٥/١٥٩، ٢١/٢١٩ ،
٣٢/١٧٥، ٣١/٢١١ ،
٣٥/١٦٠  

دراسة تطبيقية : مشاكل التعريب
  على التعليم اجلغرايف اجلامعي

  ٢٧/١٠٥  أمحد رمضان شقيلة. د

  ٣/٣٥٤  ماليشفسكي. أ: ترمجة  مشاكل التعريب يف الصحافة الروسية

  ١٩/١/١٠٣  حممد أبو عبده. د  مشاكل التعريب اللغوية

مشاكل املرتجم العريب يف 
  املنظمات الدولية

  ٣٣/٣٧  علي القامسي. د

  ١/٨٥  شارل بيال. أ  مشاكل نقل األصوات اللغوية



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣١٠  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  ١٨/١/٧٥  حممد رشاد احلمزاوي. د  مشاكل وضع املصطلحات اللغوية

  ١٧/١/١٧٧  حممود حممد احلبيب. د   التعريبقاتومعومشاكل 

  ١٦/١/١٣٣  إدريس العلمي. أ  بني الفتح والكسر» املشرتكة«

مشروع خاص مبعجم صويت 
  للغتني العربية واالجنليزية

  ١٧/٢/١٠٨  ادوارد يوحنا. د

مشروع دليل املصطلحات العربية 
  املوحدة يف العلوم اإلدارية

  ١٠/٢/٤٧  املكتب الدائم للتعريب

رة  ورقة حول مشروع الذخي=   -  مشروع الذخرية اللغوية
  لغويةال

الوفد اجلزائري ملؤمتر   مشروع الذخرية اللغوية العربية
  التعريب السادس

 وانظر ورقة حول ٣١/٢٦
  رة اللغوية  مشروع الذخي

الدويل لرتمجة » راب«مشروع 
مصطلحات االتصاالت السلكية 

  والالسلكية وتعريبها

الزبري اجليالين . أ: تقدمي
  موسى

٢٤/٢٩٨  

مشروع سوري لشكل الكتب 
  املدرسية

  ٦/٥٧٨  وزير الرتبية السوري

مشروع لتحويل األطر يف التعليم 
يف أوائل السنة الدراسية 

١٩٦٦- ١٩٦٥  

  ٤/٦٩  املكتب الدائم للتعريب

مشروع مصطلحات العني 
  وأمراضها

  صادق اهلاليل. د
  حممد حكمت وليد. ود

٢٧/١٦٣، ٢٦/١٣١  

 ...حممداملناصف . أ: إعداد  مشروع معجم البيئة
  توفيق عمارين. أ:  مراجعة

١٨/٢/٣١٣  

  ١٧/٣/٣٥٢  املكتب الدائم للتعريب  جارةتمشروع معجم ال

مشروع معجم الصناعة املعمارية 
  )البناء(

  ١٧/٣/٥٨  املكتب الدائم للتعريب



  ٣١١   عدنان عبد ربه- فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  ١٧/٣/١٥٥  املكتب الدائم للتعريب  ...ِّمشروع معجم الطباعة

  ١٧/٣/٥  املكتب الدائم للتعريب  مشروع معجم الكهرباء

  ٧/٢/٢٩  حممد حسني علي. د  مشروع املعجم املبسط

  ١٧/٣/١١٤  املكتب الدائم للتعريب  مشروع معجم احملاسبة

مشروع معجم مصطلحات علم 
  املواد

نبيل . د: إعداد وحتقيق
: عبد السالم هارون عرض

  هاشم منقذ األمريي. أ

٢٥/٣٥٥  

  ١٧/٣/١٨٩  املكتب الدائم للتعريب  وع معجم امليكانيكامشر

  ١٧/٣/٤٢  املكتب الدائم للتعريب  جارةنمشروع معجم ال

مشروع منهجية خاصة بتعريب 
املصطلح الطيب وإجناز املعجم 

  الطيب العريب

إدريس بن احلسن . أ
  العلمي

٤٠/١٥٤  

  ٢/١٢٣  عثمان الكعاك. أ  مشروع املوسوعة املغربية

ام األساسي الحتاد مشروع النظ
امع اللغوية العلمية العربية   ا

  ٨/١/٥٤٠  املكتب الدائم للتعريب

، ٣٧/١٨٩، ٢٤/١٤٥  -  مشروعات معجمية
٤٢/٢٢١، ٤١/١٠٢  

  ،٢٣/١٩٧، ٢٢/٢١٥  -  مشروعات معجمية ومصطلحية

  ٤/٣٥٧  األمري مصطفى الشهايب  مشكالت العربية

  ٧/١/١٤٩  يوسف اخلوري. د  مشكالت اللغة واملصطلحات

مشكلة املصطلح التقين يف 
  صناعة املعجم العريب

  ١٦/١/٢٦٨   للتعريباملكتب الدائم

  ١٢/١/٩  حممد السويسي. أ  مشكلة وضع املصطلح

  ٢٦/٤٩  سلمان حسن العاين. د  مصادر دراسات اللغة العربية



لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ٣١٢  )٢(اجلزء ) ٧٨( ا

  حممد أمحد عمايرة. د  - مراجعة وتقييم - 

  ٦/٤٨٣  املكتب الدائم للتعريب  مصادر املعجم العلمي والتقين العام

  ٧/١/٣٧٨  عمر اجلارم. د  مصر يف طليعة الركب العلمي

  )للبحث صلة(


