
٦٦٧   

   السنوي عن أعمال المجمعالتقرير
  م٢٠٠٣ دورته عام في

   عدنان عبد ربه.أ: إعداد  

مع ومكتبه وجلانه يعرض   . من أعمالومديرياته التقرير أهم ما قام به جملس ا
   مجلس المجمع- ١

مع يف عام عقد م إحدى وعشرين جلسة حبث فيها ٢٠٠٣ جملس ا
  : اآلتيةاألمور

مع من األ-   وانتهت املختلفة،عضاء يف االختصاصات العلمية  احتياجات ا
لس   وآخر يف القانون،حتديد احلاجة يف هذه الدورة إىل عضو واحد يف إىل دراسة ا

لس . علوم اللغة العربية وثالث يف العلوم الطبيعية  عشرة املنعقدة الثالثةويف جلسة ا
 الدكتور األستاذن  انتخب من املرشحني يف اختصاص القانو٢٥/٦/٢٠٠٣بتاريخ 

  .البيطارحممد عزيز شكري، ومن املرشحني يف علوم اللغة العربية األستاذ عاصم 
مع للعام -    م٢٠٠٣ إقرار اخلطط العلمية للجان ا
مع لنيل جائزة الشارقة -    . العربيةللثقافة قبول ترشيح وزارة الثقافة ا
 إىل رئاسة جملس ورفعه،  إقرار مشروع قانون محاية اللغة العربية يف القطر- 

  .الوزراء الستكمال صدوره
 يف مواجهة العربية اللغة(( إقرار موضوع املؤمتر الثاين للمجمع بعنوان - 
 وفاة األستاذ علىً ويواكبه إقامة احتفال يف ذكرى مرور مخسني عاما  ،))املخاطر

مع   .حممد كرد علي، مؤسس ا
مع متابعة دراسة قواعد اإلمالء اليت وضعه-    .ا ا
مع إقرار التقرر السنوي عن أعمال -    .م٢٠٠٢ يف دورة عام ا



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٦٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 للمجمع ألربع ًأمينا إعادة انتخاب األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد - 
  .سنوات قادمة

ً احلليم سويدان، عضوا يف مكتب عبد إعادة انتخاب األستاذ الدكتور - 
مع ألربع سنوات قادمة   .ا

 ألفاظ احلضارة وتنسيق جلنةملصطلحات اليت وضعتها  إقرار عدد من ا- 
  .املصطلحات وتوحيدها

   مكتب المجمع- ٢
مع يف هذه الدورة مثانيا وثالثني جلسة، عقد  فيها شؤون حبثً مكتب ا

مع إىل عدد من  مع ودار الكتب الظاهرية، وقرر إهداء جملة ا  املؤسساتا
 وأهم. ناسبني لدورات تدريبية خمتلفةًوالشخصيات، ورشح عددا من العاملني امل

  :العام من أعمال يف هذا بهماقام  
مع املشاركة مبجموعة من مطبوعات إقرار -   يف معرض الكتاب العريب ا

 الثقايف العريب األسبوع السودان الذي أقيم ضمن مناشط –السوري يف اخلرطوم 
  .م٢٠٠٣السوري يف شهر كانون الثاين 

 لتنفيذ قرار حتديد عامةتها وضع قواعد  جلنة مؤقتة مهمتأليف - 
  .تعويضات اإلنتاج الفكري

  ) االنرتنيت( على االشرتاك خبدمة املوافقة - 
  . ومت شراؤهللمجمع، على شراء مقسم هاتفي جديد املوافقة - 
مع التقرير السنوي عن أعمال دراسة -  م، وإحالته على ٢٠٠٢ لعام ا

مع   .جملس ا
مع من األالبحث -  َّ أشخاص مؤهلني وترشيحعضاء  يف حاجات ا

  .ليكونوا أعضاء فيه



  

مع لعام  ٦٦٩  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

مع من العاملني البحث -   صدور مرسوم توسيع مالك بعد يف حاجة ا
مع بإضافة عدد من الشواغر إليه، واختاذ قرار بإجراء   النتقاء عاملني من مسابقةا

  .الفئتني األوىل والثانية
مع جتهيز غرف السادة أعضاء استكمال -    .ملواد واألثاث بعددمن اا
  . األعضاءالسادةً قرارا بشراء سيارتني لنقل اختذ - 
مع أال االقرتاح -   على تغيب العضو اجلديد عن يوافق على جملس ا

مع مدة دورة كاملة إال بعد مضي ثالث    . على استقبالهسنواتأعمال ا
مع إقرار -    .وجملته قواعد إهداء مطبوعات ا
  . والباحثني املشاركني فيهالثاينمع  أمساء أعضاء مؤمتر اإقرار - 
مع على بناء مرأب يف حديقة املوافقة -    . ووجيبته الغربية اجلنوبيةا
 متابعة تنفيذ قرارات املؤمتر األول للمجمع والندوات مهمتها جلنة تأليف - 

مع   .اليت أقامها ا
يائية  الرياضية واملعلوماتية والفيزالعلوم على اقرتاح جلنة مصطلحات املوافقة - 

  . مصطلحات الفيزياء وعرضها على اللجنةلدراسةوالكيميائية التعاقد مع بعض اخلرباء 
 واملوافقة على إجراء بعض للمجمع ما نفذ من اخلطة اخلمسية مناقشة - 

  .التعديالت عليها
  .احلاسوبية شراء جمموعة من التجهيزات إقرار - 
مع اجلديدين حتديد -  عاصم البيطار : األستاذين موعد استقبال عضوي ا

  .م٢٨/١/٢٠٠٤م، والدكتور حممد عزيز شكري بتاريخ ١٢/١/٢٠٠٤بتاريخ 
   المجمعلجان - ٣
   المجلة والمطبوعاتلجنة - ١

 فيها درست ، جلسةعشرة ست ٢٠٠٣ عدد جلسات اللجنة يف عام بلغ



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

لة، فقبلت منها ما  لة، يناسباملقاالت املرسلة إليها، لنشرها يف ا  خطة ا
لد الثامن والسبعني، واستبعدت منها ما ال يناسب يف وأخرجته   .خطتها ا

 يقيمها اليت و املؤمترات الندوات تطبع البحوث اليت ألقيت يف أن وقررت - 
مع  لة، كما جزأين يف عام كل يفا   .مستقلةنسيلة ) ١٠٠( منها تطبع من ا

ن  كتاب أمانة جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث املتضمعلى واطلعت - 
  :اآلتيةموافقتها على طبع الكتب 

، )إعادة طبعه( اجلبوري اهللا ديوان ابن النقيب، حتقيق الدكتور عبد - 
  .التنضيد مرحلة يف اليزال وهو ، إعادة النظر فيهبعد على دفعه للطبع فوافقت

لد -   عساكر، حتقيق األستاذة البن"  دمشقمدينة تاريخ"من ) ٦٢ (ا
  .التنضيده للتنضيد، واليزال قيد سكينة الشهايب وقررت دفع

تاريخ ) ١٠٩٩( الوزراء ذي الرقم جملس رئاسة قرار على اللجنة طلعت وا- 
 جورج األستاذ وكلفت املتعلق مبنح تعويضات اإلنتاج الفكري، ٣/٢/٢٠٠٣

مع جلنة ملاله صلة مبهامها وإحالتها على التنفيذية القواعد اقرتاح قينصد  مكتب ا
  .العتمادها

   ودخلت مستودع المجمعطبعها التي نجز تبالك •
  .٦٠ حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء ، عساكرالبن ))دمشق مدينة تاريخ(( - 

   البعثدار التي في مطبعة الكتب •
  .٦١ حتقيق األستاذة سكينة الشهايب اجلزء ، عساكرالبن ))دمشق مدينة تاريخ(( - ١
 حتقيق الدكتور صالح ،لزبيديل الغلط الواقع في كتاب العين استدراك - ٢

  .الفرطوسي
  التراث لجنة المخطوطات وإحياء - ٢

  : أبرز ما مت فيهامن اللجنة يف هذا العام أربع عشرة جلسة، كان عقدت  



  

مع لعام  ٦٧١  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 الدكتور حممد أديب صنعة )) العجليالنجم أيب ديوان(( : يف كتابالنظر - 
  .ُمجران، واقرتاح املوافقة على طبعه

وإحالتها على السيد نائب رئيس  ٢٠٠٤ للعام  خطة عمل اللجنةاقرتاح - 
مع    .ا
   ألفاظ الحضارة وتنسيق المصطلحات وتوحيدهالجنة - ٣

 إىل عضوية اللجنة السيدان األستاذ شحادة اخلوري، والدكتور انضم - 
  .موفق دعبول

  :ً هذه الدورة ستا وعشرين جلسة، كان مما مت فيهايف اللجنة  وعقدت
 الصادر عن مكتب احلضارةلحات ألفاظ  مشروع معجم مصطإرسال - 

 ألفاظه كل من بعضتنسيق التعريب إىل مقر املكتب بالرباط بعد أن راجعه وعدل 
  .اجلزائرياألستاذين الدكتور حممد زهري البابا، والدكتور حممد مكي احلسين 

  . األجنبية الشائعةاأللفاظ مقابالت عربية وتعريفات لبعض وضع - 
ٍ بعدد من املعجمات احلضارةصطلح وألفاظ  تزويد قاعة املاقرتاح - 

  .واملوسوعات املتخصصة
ا اجلامعات العمل على دراسة كتب متابعة -   السورية لتوحيد مصطلحا

  :وتأكيد ما يلي
 جلان املصطلحات، مجيع على منهجية واحدة تعتمدها االتفاق •

لرياضية  االعلوم باملنهجية املتبعة يف جلنة مصطلحات -  من أجل ذلك- واالستنارة 
  .واملعلوماتية والفيزيائية والكيميائية

ة ضرورة •   . خمتلف العلومبني تنسيق املصطلحات املتشا
 على أن يكون جتميع والزراعية جلنة مصطلحات العلوم الطبيعية تأليف •

) ٣٥(ً وفقا للمادة اختصاصيةٍاملصطلحات من الكتب اجلامعية بطريق تأليف جلان وقتية 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 وقتية  فتكون هناك جلنةالتوايل،ة، يعهد إليها أن تقوم بالعمل على من الالئحة الداخلي
 علوم األحياء النباتية، وجلنة ملصطلحاتملصطلحات علوم األحياء احليوانية، وجلنة وقتية 

ويف هذه .  ملصطلحات العلوم الزراعيةوقتيةوقتية ملصطلحات العلوم اجليولوجية، وجلنة 
وقد ألفت لذلك جلنة .  خرباء هذه العلوممنو ثالثة احلال ينضم إىل أعضاء اللجنة حن

  .موقته ملصطلحات علوم األحياء احليوانية
ٍ على إعداد معجم أللفاظ احلضارة يصدره جممع اللغة العربية املوافقة - 

 من األستاذ الدكتور حممد زهري البابا، واألستاذ ٍّ مؤلفة من كلجلنةبدمشق بإشراف 
ادة اخلوري، واألستاذ الدكتور موفق دعبول وانتخب  شحواألستاذجورج صدقين، 

  . اللجنةهلذهًاألستاذ اخلوري منسقا 
 احلديث منها عناية فيه هذا املعجم ألفاظ احلضارة اليت يتداوهلا الناس، ويوىل ويشمل

  . خمتلف العلوميفخاصة دون التطرق إىل املصطلحات اليت حيتاج إليها املتخصصون 
  : أقسام ثةثال املعجم إىل ويقسم

    . العلوم واآلداب والفنون:األول القسم
    .  والرتبيةواالقتصادالبيئة :  الثاينالقسم
  .احلياة اليومية: الثالث القسم

القسم األول مث ) معجم ألفاظ احلضارة: (بعنوان يف ثالثة جملدات ويصدر
  . فالثاين فاألولبالثالثالثاين والثالث على أن يبدأ العمل 

 ما أجنزته جلنة مصطلحات العلوم الرياضية واملعلوماتية  علىاالطالع - 
من مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السورية،   والكيميائيةوالفيزيائية
 الرأي يف طريقة العمل املتبعة لالستفادة منها يف مشروع آخر من مشاريع وإبداء

مع إعدادهااملصطلحاتتوحيد   . اجلامعية اليت يزمع ا
  



  

مع لعام  ٦٧٣  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 اخلطة العلمية للمجمع مشروع خطة عمل اللجنة وإدراجها يف اقرتاح - 
  .م٢٠٠٤للعام
   مصطلحات العلوم الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية والكيميائيةلجنة - ٤

معية أربعا وعشرين جلسة عقدت   :  مما مت فيهاكانً اللجنة يف هذه الدورة ا
 أجنزتوكانت قد  )C,D,E,F,G,H,I( املصطلحات املبدوءة بأحرف دراسة - 

معية السابقة دراسة املصطلحات املبدوءة حبريف   مشروع من Bو Aيف الدورة ا
  .توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السورية

 والدكتور حممد قعقع، احلصري،الدكتور أمحد :  مع اخلرباءالتعاقد - 
اسة املصطلحات  درإعدادواألستاذ أنطون مارين لالنضمام إلىاللجنة وتكليفهم 

  .وعرض ما يتوصلون إليه على اللجنة
 خطة عملها يف توحيد مصطلحات الفيزياء للعام املقبل مبتابعة ما وأقرت - 

  م٢٠٠٣ يف العام بهبدأت 
   والزراعية لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية - ٥

 مصطلحات لتوحيد اللجنة تنفذ مهمتها فاقرتحت تأليف جلنة وقتية شرعت
لس على تأليفها، مث تالها اقرتاح علوم األحياء   ثالث جلان بتأليفاحليوانية ووافق ا

 والعلوم الزراعيةوقتية لتوحيد مصطلحات كل من علوم األحياء النباتية والعلوم 
  .اجليولوجية
   الحيوانيةاألحياءلجنة وقتية لمصطلحات علوم  -  أ

ت ثالث  وعقدالعام، اللجنة يف شهر تشرين الثاين من هذا هذه ألفت
 من املصطلحاتجلسات يف الشهرين األخريين منه وبدأت بوضع خطة عملها، جبمع 

 برنامج وفق احلاسوب  إىلكتب علوم األحياء احليوانية يف اجلامعات السورية وإدخاهلا
ا يتيح احلصول على املصطلح املطلوب بيسر، وال يزال العمل جاريا   .خاص 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٤  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

   لجنة النشاط الثقافي- ٦
 املؤمتروكان موضوع . ًم تسعا وعشرين جلسة٢٠٠٣نة يف عام  اللجعقدت

 يف العربية اللغة((الثاين للمجمع أهم ما حبثته فيها، فقررت أن يكون املوضوع  
 قاعة يفم ٢٠٠٣ تشرين األول لعام ٢٣- ٢٠ انعقاده من وتاريخ ))مواجهة املخاطر

  :ر مبا يليُاحملاضرات مبجمع اللغة العربية بدمشق، وحددت حماور املؤمت
تها- ١   . املخاطر من الداخل واخلارج ووسائل جما
   دور جمامع اللغة العربية يف محاية العربية- ٢
  . اللغة العربية وآفاق املسقبل- ٣

 على وفاة سنة أن يرافق املؤمتر حفل تذكاري مبناسبة انقضاء مخسني وتقرر
مع األستاذ الرئيس حممد كرد علي   . مؤسس ا

مع مهمتها  اللجنةوأقرت  حبوث املشاركني تقومي تأليف جلنة وقتية من أعضاء ا
- ٩ يف املدة من للمجمعليصار إىل طباعتها يف أقرب حني، وحددت موعد املؤمتر الثالث 

)  العلمياملصطلحقضايا (م، واقرتحت أن يكون موضوعه ٢٠٠٤ تشرين األول للعام ١٢
مع لدراسته، و   .إبداء الرأي فيهوأحالت االقرتاح على جملس ا

 حماضرة ألقيت، فقد ٢٠٠٣ أما بشأن املوسم الثقايف للمجمع يف عام - 
 )) العربية اإلسالميةاحلضارة الفكرية يف املساقات((لألستاذ الدكتور نقوال زيادة بعنوان 

  . اللغة العربية بدمشقمبجمعم يف قاعة احملاضرات ١١/٦/٢٠٠٣ األربعاء مساء
م وتوجيه كتاب ٢٠٠٤واعيد احملاضرات الثقافية للعام  اللجنة حتديد موارتأت

مع للمشاركة يف إلقاء حماضرات ثقافية حتدد   وعناوينها يف مواعيدهاإىل أعضاء ا
 يف حماضرات للمشاركةواتفق على دعوة الباحثني من سورية وخارجها . وقت مبكر

م بكل  بالدعاية حلضورا الوسائل املمكنة، واستقطاب املوسم الثقايف واالتصال 
  . اإلعالمية جبميع أنواعها



  

مع لعام  ٦٧٥  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

   لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٧
ً ستا وعشرين جلسة أثناء العام النحو جلنة اللغة العربية وأصول عقدت

  :ّم، مت فيها ما يلي٢٠٠٣
مع، وضع قواعد اإلمالء باالستعانة مبالحظات بعض أعضاء -  أ  ا

 جلنة وزارة منَّلدكتور مازن املبارك، والتقرير املقدم ومالحظات األستاذ عاصم البيطار وا
مع للموافقة على طبعها، مث   إىل وزارة إرساهلاالرتبية، وإحالتها لتعرض على جملس ا

  .املعنيةاإلعالم ووزارة الرتبية ووزارة التعليم العايل وسائر اجلهات 
  .الشائعة تصحيح طائفة من األخطاء اللغوية -  ب
 )) تعليم النحوتيسري((ٍائفة من حبوث املؤمتر األول للمجمع  دراسة ط-  ج
 وحبث وسائل تنفيذ منها، الدارسني والباحثني من القواعد املستخلصة إلفادة

  .املقرتحات الواردة يف حبوث املشاركني يف املؤمتر 
  . جملس الوزراءرئاسةَ متابعة عرض مشروع قانون محاية اللغة العربية على -  د

  المعجمات لجنة - ٨
  : ما مت فيهاأهم جلنة املعجمات يف هذا العام تسع عشرة جلسة، كان من عقدت

 توفر عندٍ وضع خطة إلعداد معجم لغوي واف، على أن يبدأ العمل فيه - 
  .أسباب إعداده

   لجنة المكتبة - ٩
 فيها تحبث ، ات تسع جلسالدورة هذه عدد جلسات جلنة املكتبة يف بلغ

معواقع مكتبيت    :تية مما أجنزته األعمال اآلفكان .والظاهرية ا
مع يف العربية للمكتبة املوضوعي التصنيف مع بإدخال : ا بعد قيام ا
 املوضوعي بالتصنيف من العاملني للقيام جلان وتأليف احلاسوب، يففهرسة الكتب 

 لتبدأ شارفت هذه اللجان على إمتامه وقد ،للكتب حسب تصنيف ديوي العشري



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٦  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

 تتكامل عملية حوسبة املكتبة وبذلك. احلاسوبيف  ديدةإدخال البيانات اجلعملية 
 والذي ، أعده املهندس مازن غراويالذي للمكتبة اإللكرتوين الربنامجباستخدام 

  . الكتابعنيقدم خدمات تسهل عملية البحث 
يف  سجالت الكتب اخلاصة بدار الكتب الظاهرية اليت أدخلت طبع بالبدء
 بعد. م٢٠٠٤ عام يف عملية اجلرد العام لكتب الظاهرية إلجراءًدا  متهياحلاسوب

  .انتهاء االمتحانات اجلامعية
  .  املفقودة بسبب اإلعارةالكتب السرتداد سعي المتابعة
 اجلديدة األجزاء وشراء املختلفة، العلوم كتب من معرض الكتاب يف شراء

 عجمات ، وجمموعة من امل جممع القاهرةمطبوعات بعض ، واإلسالمية املوسوعة من
  .والفرنسية اإلجنليزية تني باللغالعلمية
   دار الكتب الظاهرية- ٤

الكتب واملطبوعات والدوريات اليت دخلت :  ما يذكر يف هذا املوضوعأهم
  . ترميم األبنيةالدار،الدار، رواد 
 ةست(بلغ عدد الكتب املشرتاة للدار هذا العام : واملطبوعات الكتب - آ
  .مجيعها بالعربية) ً كتاباومثانون ةثالث(، وأهدي إليها )ومئة كتاب وأربعني

ًواحدا وتسعني ومخسمئة وستة ( الكتب يف الدار جمموع يصبح وبذلك
  .كتاب)وسبعني ألف
الت الدوريات - ب الت العربية املهداة إىل : وا بلغ عدد الدوريات وا

 ودورية جملةًنوانا، منها سبعون  جملة ودورية حتمل أربعني عومئة ةإحدى عشر. الدار
وبذلك . الشقيقةمما يطبع يف داخل القطر ، وما تبقى جاء هدية من الدول العربية 

الت والدوريات العربية يف الدار   وثالثني وتسعةثالثة عشر وسبعمئة (يصبح عدد ا
  .عدد) ألف 



  

مع لعام  ٦٧٧  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

بعمئة ثالثني وأر(بلغ عدد القراء املشرتكني يف الدار : املكتبة رواد - ج
 يف ًيومياً ما بني أربعة عشر مطالعا املطالعني الرواد عدد يقعو. مشرتك) وأربعة آالف

 أربعونوالعدد الوسطي للكتب املعارة يف اليوم هو . الصيف ومئة مطالع يف الشتاء
 الدار عدد غري قليل من املواطنني ويزور. ومئة كتاب يف شىت أنواع العلوم واملعارف

  . العمرانيةثارهاآ والتارخييةع على معاملها والسائحني لالطال
زودت الدار بعدد كبري من الكراسي :  واإلصالحاتالتجهيزات - د

ًوال يزال العمل جاريا يف ترميم .  ثالمثئة كتاب من كتبهاحنوُِّومناضد املطالعة، وجلد 
  . للدارالتابعةاملدرسة العادلية 

   ومشاركاته العلميةالمجمع مؤتمر - ٥
  ر المجمع مؤتم- أ

 العربية السورية اجلمهورية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد رئيس برعاية
 العربية يف مواجهة اللغة(( عقد جممع اللغة العربية بدمشق مؤمتره الثاين بعنوان

م يف قاعة ٢٠٠٣ للعام تشرين األول ٢٣- ٢٠ يف املدة من وذلك ))املخاطر
 العربيةاملؤمتر باحثون خمتصون من اجلمهورية  شارك يف هذا وقد ،معاحملاضرات با

 حبوث املؤمتر يف إطار احملاور وألقيتالشقيقة،السورية ومن خمتلف األقطار العربية 
  .الثقايفالثالثة اليت اقرتحتها جلنة النشاط 

 صباح االثنني من أقيم حفل افتتاح املؤمتر يف الساعة احلادية عشرة وقد
 الدكتور السيد هضرات مبكتبة األسد الوطنية، وحضرم يف قاعة احملا٢٠/١٠/٢٠٠٣
ً نائب رئيس اجلمهورية ممثال لراعي احلفل السيد رئيس اجلمهورية ة،ق زهري مشارحممد

 الوطنية التقدمية للجبهة أعضاء القيادة املركزية السادة  ه كما حضرالسورية،العربية 
 والسفراء العرب، ورئيس الوزراء،والسادة أعضاء القيادتني القومية والقطرية، والسادة 

مع، وخنبة مصطفاة   الباحثني املختصني يف منجممع اللغة العربية، وأعضاء ا



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

  . واملعنيني باللغة العربيةاملدعوينموضوع املؤمتر من األقطار العربية، ومجهور غفري من 
  : هذا احلفل الكلمات اآلتية  يفوألقيت

، ممثل السيد بشار األسد رئيس  زهري مشارقةحممد الدكتور كلمة - ١
  اجلمهورية العربية السورية

  .العايل كلمة األستاذ الدكتور هاين مرتضى، وزير التعليم - ٢
  . العربيةاللغة كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس جممع - ٣
مع أمني كلمة - ٤ حول ما أجنزه ( األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد ا

مع بعد مؤ   ).األولمتره ا
   كلمة ممثل الباحثني الضيوف - ٥
 الثالثاء يومً جلسات املؤمتر الست طوال ثالثة أيام بدءا من دتـوعق

م، تناول فيها الباحثون ٢٣/١٠/٢٠٠٣ صباح اخلميس حىتو ٢١/١٠/٢٠٠٣
  . موضوع املؤمترحماور

 السادة مقرري جلسات املؤمتر عدة من جلنة الصياغة املؤلفة وعقدت
 أفكار، واستعرضت مندرست فيها جممل البحوث وما اشتملت عليه جلسات 

 إىل وخلصت. االقرتاحات اليت وردت يف املناقشات اليت جرت عقب إلقاء البحوث
لة مع وقائع املؤمتر وحبوثه   . صياغة جمموعة من التوصيات ستنشر يف ا

   مشاركات المجمع– ب
مع، يفاخلوري، شارك األستاذ شحادة -   اللقاء الذي دعت إليه  عضو ا

 )) أمنا، لغتنا هويتنالغتنا(( األم، حتت شعار للغةمؤسسة احلريري، إحياء لليوم العاملي 
اء وذلك  احلريري يف صيدا، بلبنان، وقد عقد هذا اللقاء بتاريخ الدين يف جممع 
  .م٢١/٢/٢٠٠٣

مع ملخصا عن أهم اخلوري قدم األستاذ شحادة وقد ً إىل جملس ا



  

مع لعام  ٦٧٩  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

 فيه مؤكدة محاية اللغة العربية من ألقيتعمال اليت حبثها اللقاء، والكلمات اليت األ
 الشقيق، ومنافسة اللغات اللبنايناهلجمات الشرسة عليها وخباصة يف القطر 
  . األجنبية، واللهجات العامية هلا على كل صعيد

مع، شارك -  ري،  شحادة اخلوواألستاذ األستاذ عبد اهللا واثق شهيد، أمني ا
مع يف ندوة   إىل ٣٠/١١ أقيمت يف املدة من اليت )) يف التعليم العايلالتعريب((عضو ا

لسم يف وزارة التعليم العايل، برعاية ٢/١٢/٢٠٠٣  األعلى لرعاية الفنون واآلداب ا
 . لقدماء طلبة سوريةاملغربيةوالعلوم االجتماعية، يف الوزارة ، واجلمعية 

  ية إدارية وتنظيمأمور - ٦
مع يف عام ألف  قامت بوضع قواعد حمددة لتعويضات وقتية جلنة ٢٠٠٢ ا

مع، ورفعت هذه  م-  القواعداإلنتاج الفكري يف ا ع عليها ـ بعد موافقة جملس ا
 تاريخ ١٠٩٩/ ذو الرقم الرئاسةها قرار ـاسة جملس الوزراء، وصدر بـ إىل رئ–
  .م٣/٢/٢٠٠٣

مع جلنة وقتية مث  قواعد تنظيمية لتنفيذ القرار ذي وضعت ألف مكتب ا
معوقدمت هذه القواعد إىل جملس / ١٠٩٩/الرقم   يف جلسته السابعة والعشرين ا

ا ـ فأقرها ، وص٣/٩/٢٠٠٣املنعقدة بتاريخ  مع ذو الرقم قراردر  تاريخ / ٢١/ ا
٣/١١/٢٠٠٣.  

رار ذي الرقم ـ بعض فقرات القديلـلتعً وضعت اللجنة مشروعا اـكم
  .ورفع إىل الرئاسة الستكمال أسباب صدوره/ ١٠٩٩/

ع .ت٢/ الالئحة الداخلية للمجمع ذات الرقم مواد اللجنة بتعديل بعض وتقوم
مع يف مجيع جماالتهالذي مبا يناسب التطور ١٥/١/٢٠٠٢تاريخ /   . يشهده ا

  
   المجمعمكتبة - ٧



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

مع يف مت ة وألف كتاب باللغة  العام بستة وثالثني وثالمثئهذا إغناء مكتبة ا
 وثالمثئة كتاب سعونمئة كتاب إهداء، وسبعة وتوتسعالعربية، منها تسعة وثالثون 

اثنني وسبعني وتسعمئة وستة وعشرين :  املكتبةيففأصبح عدد الكتب العربية . شراء
 بواحد وسبعني وأربعمئة كتاب شراء األجنبيةكما زودت املكتبة . ألف كتاب

  .ٍ مثان وعشرون ومئة جملة ودوريةالعربيةالت والدوريات ودخل قسم ا. وإهداء
   االستقبال والتأبينحفالت -  ٨
   االستقبالحفالت -  أ

مع مساء األربعاء أقام م حفل استقبال األستاذ الدكتور موفق ١٩/٣/٢٠٠٣ ا
مع، وذلك يف جلسه  مععلنيةًدعبول عضوا يف ا   . يف قاعة احملاضرات مببىن ا

 ومجع غفري من زمالء احملتفى به واألدب، خنبة من جال العلم  احلفلحضر
  .وأصدقائه وطالبه

مع قد انتخب وكان مع األستاذ جملس ا ً الدكتور موفق دعبول عضوا يف ا
 املرسوم اجلمهوري ذو بتسميته ، وصدر٢٠/٣/٢٠٠٢يف جلسة عقدها بتاريخ 

  .١٦/٩/٢٠٠٢ تاريخ/ ٣١٧/الرقم 
مع، كلمة يف استقبال العضو شاكردكتور  ألقى األستاذ الوقد  الفحام، رئيس ا

مع كلمة قدم فيها الدكتور عبدوألقى األستاذ الدكتور . اجلديد  اهللا واثق شهيد،أمني ا
 الدكتور موفق دعبول كلمة حتدث فيها عن سلفه عضو األستاذمث ألقى . موفق دعبول

مع األستاذ الدكتور    .ا بعلمه وفضلهً الوهاب حومد، مشيدعبدا
معيةرئيس ختام احلفل قام السيد ويف مع اجلديد الشارة ا مع بتقليد عضو ا   . ا
  

   التأبينحفالت – ب
مع مساء األربعاء أقام   بالتعاون مع جامعة دمشق، ووزارة ٥/٢/٢٠٠٣ ا



  

مع لعام  ٦٨١  ٢٠٠٣التقرير السنوي عن أعمال ا

ً واحتاد الكتاب العرب حفال تأبينيا لفقيده األستاذ الدكتور عادل العوالثقافة،  الذيا، ً
  .٢٧/١٢/٢٠٠٢وافته املنية بتاريخ 

 األسد الوطنية، وحضره كوكبة من مبكتبة احلفل يف قاعة احملاضرات أقيم
.  الفقيد وأصدقائه وطالبهأهلرجال العلم واألدب والفلسفة، ومجع غفري من 

 كلمة الوزارة يف تأبني الثقافةفألقت األستاذة الدكتورة جنوة قصاب حسن، وزيرة 
مع،مث ألقى األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس . الفقيد مع، مث ألقى ا  كلمة ا

.  يف هذه املناسبةالكليةاألستاذ الدكتور مسري حسن، عميد كلية اآلداب كلمة 
 كلمة يف العرب،وألقى األستاذ الدكتور علي عقلة عرسان، رئيس احتاد الكتاب 

 وأنشدد، من طالب الفقيد، كلمة وألقى الدكتور عزت السيد أمح. تأبني الفقيد
  .ًأبياتا أشاد فيها بفضل الفقيد وعلمه

 نبوغ العوا، الذي شكر للقائمني على الدكتور احلفل بكلمة جنل الفقيد وختم
  . لوالده فقيد العلم والفلسفةوفائهماحلفل واملشاركني فيه حسن عزائهم، وصدق 

   المجمعموازنة – ٩
م ٢٠٠٣لعام ) اجلارية واالستثمارية(  االعتمادات املخصصة جمموع  - أ 

  . لرية سورية٢٦.٧٧٥.٠٠٠
م ٢٠٠٣ من هذه االعتمادات يف عام أنفق ما جمموع   - ب 

   لرية سورية١٩.٥٨٣.٠٤١
   % ٧٣: م ٢٠٠٣نفاق يف عام  النسبة املئوية لإلوكانت  - ج 

  : نسبة إنفاق العام املاضي كثرية منهاإىل تدين نسبة اإلنفاق بالقياس وأسباب
 على ختصيص القطع األجنيب لشراء سيارتني كان قد رصد فقةاملوا عدم - 

 . لرية سوريةمالينيهلما مبلغ ثالثة 
 رئاسة الوزراء القاضية بتخفيض اإلنفاق على عدة بنود بتعليمات التقيد - 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق ٦٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٩( ا

   %.٢٥بنسبة 
مع أو العاملني فيه طوال العامإيفاد عدم -    . أحد من أعضاء ا
مع أدى إىل اخنفاض نفقات  املشاركني يف مؤمتر اعدد واخنفاض - 

 املشرتاة يف هذا العام، وختفيض املكافأة الكتبالضيافة فيه، وكذلك اخنفاض عدد 
مع هذا العام، وعدم املؤمتراليت متنحها اإلدارة للعاملني عقب   الذي عقده ا
  .استكمال ملء شواغر املالك اجلديد


