
٣٦٧  

  
  في مجلة اللسان العربيفهرس أصحاب المقاالت 

)١() السادسالقسم (  
دنان عبد ربهع.أ: إعداد  

  - أ -

                                                            
 

لد نشر) ١( لد  اجلزء الرابع، ونشر القسم ال٧٦ القسم األول يف ا  اجلزء ٧٧ثاين يف ا
لد  لد ٧٨الثاين، ونشر القسم الثالث يف ا  اجلزء ٧٩ اجلزء الثاين، ونشر القسم الرابع يف ا

لد . الرابع   . اجلزء األول٨٠ونشر القسم اخلامس يف ا

 ،١٣/٣٤ابتسام مرهون الصفار 
١٧/١/١٦٣، 
٢١/٢١ ،١٧/١/٢٥٦  

  ١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥إبراهيم أباظة 
  ١١/١/١١٨ ،١٠/١/٢٠٧إبراهيم أنيس 

  ٦/٢٧٧ ،٤/٣٣ ،٢/٤٠إبراهيم حركات 
  ٤٤/١١٩إبراهيم اخلطايب 

  ٨/١/٢٦٦إبراهيم الدرويش املصري 
  ٩/١/٢١٦إبراهيم دسوقي أباظة 
 ،١٠/١/٧ ،٣/٣٩إبراهيم السامرائي 
٤٧/١٦٧  

  ٤٢/٨٧إبراهيم الشمسان أبو أوس 
  ٦/٢١٤إبراهيم عبد الرمحن حممد 

  ١٢/١/٧٥إبراهيم العريض 
  ٦/٤٤١إبراهيم العوضي عبد العزيز 

  ١٣/٩٤إبراهيم الفحام 
  ٤٥/٩٩و إبراهيم كونع اجل

 ،٩/١/٤٥٩ ،٣/٣٠٣إبراهيم مدكور 
٢٧/١٧  

  ١٥/٣/١٥إبراهيم جنا 
  ١٨/١/٩٢ ،٧/١/٦٣إبراهيم حنال 
  ٦/١٧٢ ،٥/٢٩إبراهيم نياس 

  ١٨/١/٩٩أبو بكر عبد الكايف 
  ١٧/١/٢٦٦أبو شتة العطار 
                                                     ،٩/٢/٨٧ ،٩/١/٤٣٠أبو فارس 

١٠/١/٢٣١، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٦٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١٧/١/٣١٣  
  ٤/٨٧أبو القاسم كرو 
  ٤/١١٦إحسان عباس 

 ،١٦/١/٧٣إحسان حممد جعفر 
١٧/١/٢١٢، 
١٧/١/٢٤٤، 
٢١/٢٧ ،٢٠/١٨٩، 
٢٨/٢٥ ،٢٦/١١٧  

  ٢٦/٣٦٠إحسان حممد احلسن 
  ٤٧/١٤٦إحسان النص 

 ،٩/١/٢١٨ ،٦/٥٥٥أمحد األخضر غزال 
١٠/١/٦٦  

  ١٩/١/١٧٤أمحد أسلمو 
  ١٧/٢/٢٥٨زيان  أمحد بن

 ،١١/٣/٣١٣ ،١٠/٣/٣١٤وز أمحد بنعز
١٧/٢/٣٦٠  

  ٣٩/٣١٨أمحد محاد 
  ٥/١٨٩أمحد اخلضر 

  ٤٧/٢١١أمحد اخلطاب 
  ٤٣/٩٢أمحد ذياب 

  ٢٥/٣٥٤أمحد راتب النفاخ 
  ٤٣/١١١أمحد رمزي 

  ٢٧/١٠٥أمحد رمضان شقيلة 
 ،١٣/٣٢٨أمحد زكي بدوي 

١٨/٢/١٩٢، 

٢٦/٣٥٦ ،٢٦/١٢٥، 
٢٦/٣٥٧  

  ٣٢/٢٢٨ ،٢٧/٣٩أمحد سعيدان 
 ،  ٢٢/١٣٣وين بنعبد اهللا أمحد الشا

٤٠/١١٣  
 ،٣٦/٧ ،٣٦/٦ ،٣٦/٥أمحد شحالن 

٣٧/٥ ،٣٦/١٣١، 
٣٩/١٧ ،٣٨/٥، 
٤٣/١٥ ،٣٩/٤٧، 
٤٧/٢٩ ،٤٤/٦٩  

 ،١٩/١/٣٧أمحد شفيق اخلطيب 
٢٤/١١٣ ،٩/٢/٣، 

٣٧/٩٢ ،٣٦/١٦١، 
٤٣/٢٠٥ ،٣٩/١٤٥، 
٤٧/١٥٢ ،٤٤/٩،  

  ٧/١/٣٨٠أمحد بن شقرون 
  ٤٥/١٦٥أمحد شوقي بنيبني 

  ٦/١٨٠ ،٥/١٣٦ الشطي أمحد شوكت
  ٣٥/٢١٤أمحد صادق القرماين 

  ٧/١/١٣٦أمحد الصويف 
  ٦/١٥٩أمحد الضبيب 
  ،٢٠/١٠٣ ،٨/١/٥٤٨أمحد العايد 

٣٢/٥٩  
 ،٦/١٤ ،٥/٤٠أمحد عبد الرحيم السايح 

٧/١/١٩٣ ،٧/١/٣٢، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٦٩

٨/١/٢٥٢ ،٨/١/٣٨، 
١٧/١/٣٠٤ ،٩/١/٤٩  

  ١٥/١/١٩١أمحد عبد الستار اجلواري 
  ٩/١/٢٠٦طار أمحد عبد الغفور ع

  ٣٢/٢١٥أمحد عبد القادر املهندس 
  ١٥/١/١٣٤عمار أمحد 

  ٣٩/٢١٢أمحد عمر يوسف 
 ،٢٤/١٤١أمحد قاسم عبد الرمحن 

٢٧/٣٠٠ ،٢٦/١٢١  
  ١٨/١/١٠٢ ،١٧/١/١٢٠أمحد كشك 
  ١٧/٢/١١٧أمحد املتيين 

  ٧/١/٣٦٥أمحد احملالوي 
  ١٧/٢/١١١أمحد حممد بشاوي 

  ٦/١٦١أمحد حممد مجال 
  ٣٢/٢٣٠واد حمسن أمحد حممد ج

  ٥/١٧٢أمحد حممد حسني 
  ١٠/١/١٩٥ ،٢/١١أمحد حممد احلويف 
  ٣٨/٢٠١أمحد حممد عيسى 
 ،٨/٣/١١ ،٨/٢/٥أمحد خمتار عمر 
٩/١/١٣٣، 

١٤/١/٣١٣، 
١٥/١/١٤٧، 
١٦/١/٣٧، 
١٧/١/٩٢، 
١٨/١/٥١، 

٢٠/٥٧ ،١٩/١/١١١، 
٢٢/٨٣ ،٢١/٤٧  

  ٢٧/٢٩٩أمحد مدينة 
  ٢٤/٢٧٨أمحد مطلوب 
  ١٩/١/١٧٢أمحد منجي 

  ٦/٢١٥أمحد نصر الدين الغندور 
  ٣٩/٣٣٠أمحد نعيم الكراعني 

 ،٦/٥١٣إدريس حسن العلمي 
٦/٥٧٠ ،٦/٥٢٣، 
٧/٢/١٨٥ ،٧/٢/٤٠، 

١١/١/١٢٣، 
١٤/١/١٤٤، 
١٤/١/٣٣٨، 
١٦/١/١٣٣، 
٣٠/٧٥ ،٢٣/١٠١، 
٣٤/١٥٥ ،٣٣/١٥١، 
٤٠/١٥٤ ،٣٧/١٨٤، 
٤٥/١٢٧ ،٤٢/١٩٣، 
٤٧/٢٢٥  

  ١٠/١/٧٥إدريس اخلطايب 
  ٤٤/١٧٤سالوي إدريس ال

  ٥/١٨٤إدريس عمور 
  ١٠/١/٣٨ ،٣/٤٧ ،١/٢٥إدريس الكتاين 
  ٤٦/١٤٠إدريس نقوري 
  ٢٦/٢٤٩أدهم سفاف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ١٧/٢/١٠٨ ،١٧/١/٨٠إدوار يوحنا 
  ٨/١/٣٠٣ ،٦/٣٠٧أسعد حومد 

 ،٢٣/٧١إسلمو ولد سيدي أمحد 
٢٤/٢٧٥ ،٢٤/٢٧٣، 
٢٦/٣٥٧ ،٢٥/٣٤٧، 
٤٥/١٩٣ ،٢٦/٣٥٨  

  ٩/١/٤٤٠إمساعيل العباجيي 
  ١٥/١/٤٥اعيل بن علي األكوع إمس

 ،٧/١/٤١١ ،٥/٢١٥أكرم فاضل 
٩/٢/١٠ ، ٨/٣/٢٥، 

١٠/٣/١٥٤  
  ٦/٩٦ألبري ديرتيش 

  ٢٢/١٥١الفريد لويس دي برمار 
  ٥/٧٣إلياس زيتس 

  ١٦/١/٧٧إلياس سعد غايل 
 ،٨/١/١٨٦ ،٨/١/٥٠إلياس قنصل 

١٠/١/٨٢، 

١١/١/١٣٩، 
١١/١/١٨٢  

  ٤٣/١٣١أمل بن إدريس العلمي 
  ١٢/١/٢٩١ السيد أمني علي

  ١٠/٣/٢٠٨أنستاس ماري الكرملي 
  ١٠/١/٧٥أنطوان شال 

  ٥/١٠٣ ،٤/٢٧أنور بكري 
 ،٥/٣٠٦ ،٤/١٢٨ ،٣/٨٠أنور اجلندي 

٧/١/٩٧ ،٥/٣٥٧، 
١٣/١٢٣ ،١٠/١/٦٣  

  ٢٠/٨٥أنور اخلطيب 
  ٩/١/٢٩٠أنور العطار 
  ٧/٢/٦٨ ،٧/٢/٦٣أنيس شباط 
  ٤٤/١٧٩اهيدي حممد 
  ٤٤/١٩٢أوبالل محيد 

  ٢٦/٣٥٩ن أيغوركو

  - ب -
  ٣٥/٤٩بابكر إدريس احلرب 

  ٤٠/٢٠٠باسل حامت 
  ٨/١/١٨١باناهي 

  ١٨/١/١٢١بديع احلمصي 
 ،١٧/١/٣١٢برصوم يوسف أيوب 

٢٢/٨١  
  ١٥/١/١١٢بالشري 

  ٤٦/١٧٨بلقاسم اليويب 
  ٦/٢٧٤اء الدين األمريي 

  - ت -



٣٧١  

  ٢٧/٥٩تاج السر احلسن 
 ،١١/١/٢٨٤ ،١١/١/٢٤متام حسان 

٢٤/٢٧٣  
 ،٢١/٦٣هامي الراجي اهلامشي الت

٢٥/٢٢٧ ،٢٤/١٤٧  
  ٧/١/١١٤توفيق برو 

 ،١٥/١/١٨٤توفيق سلطان اليوزبكي 

١٧/٢/٣١٥  
  ٢٦/٣٥٩توفيق سلوم 
  ١٨/٢/٣١٣ ،١٧/٢/١٨٥توفيق عمارين 

 ،٢٧/١٣٩ ،٢٦/٥٩توفيق حممد شاهني 
٢٩/٨٧  

  ٢/٥٣توفيق املنجد 
  ٧/٢/١٥٦تيسري شيخ األرض 

  - ث -
  ٣٧/١١٢ثاين عمر موسى 

  - ج -
  ٤٧/١٨٧ ،٤٢/١٧٠ساجر .س.ج
  ٢٣/١٤٩رومريو .ف.ج

  ١٧/١/١٥١جابر الشكري 
  ٨/١/٥٣٦جعفر احلسين 
  ٣/١٠١جعفر اخلليلي 

 ،٢٠/١٣ ،١٩/١/٣١جعفر دك الباب 
٢٦/٨٣ ،٢٥/٢٧، 
٣٣/١٧ ،٣٢/٩، 
٣٨/٧٤ ،٣٧/٧٥  

  ٣٩/٣١٣جعفر عبابنة 
  ١٧/٢/١١٧جعفر املالح 
  ١٠/١/١٨٣جالل شوقي 

  ٢٢/٢٧٩ ،١٧/٢/١٤٥جليل أبو احلب 
  ١/٧٦مجال الدين البغدادي 

  ٤/١١٣مجال الدين الرمادي  
  ٢/٤٩مجال الدين الشيال 
  ١٨/٢/٥١مجال الدين املظفر 

 ،١٤/١/٦٤مجال عبد الفتاح صربي 
١٦/١/١٩٧، 
١٦/٢/٣٠٩، 
١٦/٢/٤٢٣  

  ٢٨/١٩مجيل علوش 
  ٧/٢/٣٦٠مجيل علي 

 ،١١/١/٢٧٨املالئكة عيسى مجيل 
٢٧/٣١ ،٢٤/٣٥، 
٣٩/١٣٤  

جواد حسين عبد الرحيم مساعنه 
٢١/٣٧ ،٢٠/١٣٥، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

٢٤/٢٥٩ ،٢١/١٥٧، 
٢٤/٢٧٨ ،٢٤/٢٦٤، 
٢٥/٣٥٣ ،٢٤/٢٨٠، 
٢٦/٣٥٩ ،٢٥/٣٥٤، 
٣٧/٣٢٤ ،٣٧/١٦١، 
٤٠/١٢٧ ،٣٩/٣٠٣، 
٤٣/٧ ،٤٢/٢١٥، 
٤٧/١٨٧ ،٤٦/٤٠  
  ١١/١/٧٣جودت نور الدين 

  ٧/٢/٣٦٦جورج حبيب اخلوري 
  ٢/٧٢جورج كوالن 

  ٣٦/٦٩جورج ماطوري 
  ٤٣/٤٠ مرتي عبد املسيح جورج

  ٢٦/٧٥جورج مونان 
  ٧/١/٢٤٩جوزيف بيالوسكي 

  ١٤/١/١٤٩جوناثان بول 
  حالم اجلياليل=اجلياليل حالم 

  ١٣/٣٧جيمس بيرت 
  - ح -

  ٧/٣٨٤ ،٧/١/٣٨٤احلاج مري 
  ١٣/١٦٩حازم البكري 

  ٤١/٥٠حازم سليمان احللي 
  ٦/٣٨حامد حسن 

 ،٣٠/١٦١ ،٢٤/١٩حامد صادق قنييب 
٣٢/٥٧ ،٣١/٩٧، 
٣٧/٩ ،٣٤/٧٩  

  ١٥/١/١١٢حامد طاهر 
  ١١/١١٩حامد عبد القادر 

  ١٣/٣٧حبيب سلوم 
  ٥/٢٠٣حبيب صادر 

  ١٠/١/٢٩٨حبيب علي الراوي 
 ،٣٤/١٨٠ ،٣٤/١٦٣احلسن بنلفقيه 

٣٦/١٧٥  
  ٤٥/٣٣حسن تويب 

  ٢/٦١حسن الدجيلي 
  ١١/١/٢١٢حسن زوينة زادة 
  ٦/٢٧٩ ،٣/٩٧احلسن السائح 

  ٣٨/١٩٦حسن سعيد الكرمي 
  ١٦/١/١٥٣حسن صادق املرصفاوي 

  ١٢/١/٩١حسن ظاظا 
 ،٣٣/٦٧ ،١٧/١/١٢٣حسن عباس 

٣٤/٣٧  
  ٣٧/١٤١حسن عطية طمان 

يد    ٣/٢٣٨حسن فهمي عبد ا
 ،٣٢/٢٩حسن حممد تقي سعيد 

٤٠/٤٢ ،٣٨/٦٩  
  ٧/١/١٤٠حسن نصار 
  ٢٧/٢١حسين سبح 

  ٧/١/١١٧حسين احملتسب 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٣

  ٢٠/١٧حسين حممود 
 ،٣٨/٢٢٤ ،٣٧/٢٣٨حسني عثمان 

٤٠/١٧٣  
 ،٩/١/١٠٠ ،٨/١/٩٣حسني حممد 

١٠/١/١٣  
  ١٢/١/١٩٩حسني يسري عليوة 

  ٢٦/٣٥٥حكمت كشلي 

 ،٤٢/١٨٤ ،٣٨/١٨٦حالم اجلياليل 
٤٥/١١٩  

  ١٩/٢/٣٠٧ح عطيفة ومحدي أبو الفت
  ٤٣/٢١ ،٢٠/٢٨٣محزة الكتاين 
  ١/٣٤محيد بنسامل 
  ٤٦/٢٠٢حنا حداد 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  - خ -
  ٣٢/٢٣٠خالد رشيد 
  ١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥خالد عيد 

  ٢٢/١٤١خضر بن عليان القرشي 
  ٢٢/١٢٩خليل إبراهيم احلماش 
  ١٧/١/١٩٤خليل إبراهيم العطية 
  ٤٥/٧٧خليل أمحد عمايرة 

 ،٩/١/٢٩٥ ،٦/٥٤٩خليل مسعان 
١٧/١/٢٥٩، 
٢٠/١٩١  

  ٧/١/١٦٩خليل عبد اهللا 
  ٦/١٢٩خليل العزيزي 

  ٣٩/٥٦خليل عودة 
  ٣٦/٩اخلليل النحوي 
  ٧/١/١١٩ ،٥/٤٨خليل اهلنداوي 

  ١٢/٢/٣٦خوان خوصي بارسياغويانس 
 ،١١/١/٦٥ ،٢/٢٩خري الدين حقي 
١٢/١/٢٦  

  - د -
  ٣١/٦٣ ،١٧/١/٣٥داود عبده 

  ٧/١/١٠٩درويش العلواين 
  ٤٧/١٤٣ ،١٤/١/٧٧دفع اهللا الرتايب 

  - ذ -
  ٩/١/٣٢٨ذنون أيوب 

  - ر -
  ٦/٢٥٠ ،٥/٥٦رشاد دارغوث 

 ،١٥/١/٧٦ ،١٤/١/٩٣رشاد حممد خليل 
١٦/١/٢٠٩، 
١٧/١/٢١٩، 
١٨/١/١٠٧، 
٢٠/١٩٥ ،١٩/١/١٤٣  
  ١٧/٢/٧١رشدي أمحد طيمة 

 ،١٦/٢/١٩ ،١٥/١/١٢٧رشدي فكار 
٢٧/٢/٣  

 ،٤٥/٤٥ ،٤٢/٣٩رشيد أمحد بلحبيب 
٤٧/٢٣١  

  ٢١/٢٠٩رشيد عبد احلق 
  ١٨/٢/٢٦٥رضا جواد 

  ٣٥/١٧٥رغدان العظم 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٥

 ،٥/١٢٣روكس بن زائد العزيزي 
٦/٥٤٦ ،٦/١١٨  

  ٦/٩٢و روم الند

 ،٨/٣/٢٥ ،٥/٢١٥رينهارت دوزي 
١٠/٣/١٥٤ ،٩/٢/١٠

  - ز -
  ٢٤/٢٩٨الزبري اجليالين موسى 

  ٤٤/٢٣٣الزبري مهداد 
  ٦/٢١٧زكريا الربي 

  ٧/١/١٠٤زكي األرسوزي 
  ٢/٨٦زكي طليمات 

  ٨/١/١٧٥زكي عبد امللك 

  ٦/٣٠٢زكي احملاسين 
  ٥/١٧٣زكي جنيب حممود 

  ١٠/١/٢٩٣زهري عالف 
  ٤/١٤١زهري الكتيب 

  ٤٠/٧ ،٣٦/٥٥زيان أمحد احلاج إبراهيم 
  ٦/١٦٥زيد بن عبد العزيز بن فياض 

  - س -
  ١٦/١/١٩٧ ،١٤/١/٦٤بيت كوردر .س

 ،١٣/٣١ ،١٢/١/٣٦ساطع احلصري 
١٤/١/٥٣  

 ،١١/٢/٣٣٣ ،٣/٢٥١سامل رزق 
١٢/٢/١٣٧، 
١٣/٢٤٥  
  ١٥/١/١٨٦سامل حممد احلميدة 
  ٤٦/٢١٤ ،٤٥/٥٩سامل مرعي اهلدروسي 

  ٧/١/١٥٥حلفار الكزبري سامي ا
  ١٠/١/٢٨٩سامي الدهان 

  ٨/١/٢١٢سامي عياد 
  ٧/١/١٣٤سامي الكيايل 

  ١٨/٢/١٢٣سامية حممد جابر 

  ٣٩/٩٣سعد غراب 
  ٣٣/١٣٥سعد مصلوح 
  ١٦/١/٢٣١سعيد األفغاين 

 ،٨/١/٢٨٢ ،٤/٨٣سعيد الديوه جي 
١٠/١/٢٢٢، 
٢٣/١٠٣ ،١٠/١/٢٨٠  

  ٢٩/١٧٣سعيد علوش 
  ٣٩/٢٩٤سعيد هبة اهللا كامل 

  ٢٢/١٥٧سفيان العسويل 
  ٢٦/٤٩ ،٢٠/٣١سلمان حسن العاين 

  ٢/٦٥سليم حيدر 
  ١٧/١/٢٠٩سليم طه التكرييت 

  ٣٧/١٨٢سليم يوسف 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ٥/١٤٤سليمان قطاية 
  ٩/١/٣٢٦سليمان هادي الطعمة 

  ١٦/١/١٦٥مسيح أبو مغلي 
  ١٧/١/٢٧١مسري عبد الرحيم اجلليب 

  ١٦/١/١٦٥مسري أبو مغلي 
  ٢/٥٤ ىسهيل العش

  ١٨/٢/١٤٩لسيد خليل عطا ا
١٥/١/١٠ ،٤/٥١السيد حممد يوسف 

  - ش -
  ٥/٥٠ ،١/٨٥شارل بيال 
  ١٤/١/٢٣ان العيساوي مشاكر طو

  ٢٥/٣٥٤ ،٧/٢/١١٠شاكر الفحام 
 ،٢٦/٣٧ ،٢١/١٣٧شحادة اخلوري 
٣٠/٩٧ ،٢٩/٩  

  ٤/١٨ ،٣/٣٤٤شفيق جربي 

 ،١٥/٣/٣٣ ،١٢/١/٧شكري فيصل 
٢٦/١٥  

  ١٥/١/٢٢مشس الدين البصروي 
  ٢٥/٧٧شوقي سامل 

  ٦/٧١شوكت الشطي 
  ٢/٨١شومان 

  - ص -
 ،٢٣/٧٦ ،٢٢/١٥٧صادق اهلاليل 
٢٧/٩٣ ،٢٦/١٣١، 
٢٨/١٢١ ،٢٧/١٦٣، 
٣٠/٢١٩ ،٢٩/١٩٧، 
٤٣/٥٣ ،٣٩/٥٩  

  ٣٩/١٩٧صاحل أبو أصبع 
  ١٢/١/٢٠٣صاحل القرمادي 

  ٣٢/٨٥صباح صلييب الراوي 

  ٣٠/٤٧صبيح التميمي 
  ١١/١/١٤١صبيح صادق احلكيم 

  ٧/١/٤٠٥يح الغافقي صب
  ٧/٢/١٦٠ الصديق بن العريب

  ٥/١٦٤خلوصي صفاء 
  ١٩/١/١٨٠صالح اخليمي 

  ٧/٢/٣٢٣صالح الدين الكواكيب 
  ١٥/٢/٢٦٩صالح الدين املنجد 

  - ط -
  ٣٥/٨١طارق جنم عبد اهللا 
  ٦/٤٣ ،٥/٦٤الطاهر أمحد مكي 

 ،٨/١/١٨٩ ،٦/٦١طه الويل 
٨/١/٢٩٢ ،٨/١/٢١٩  

  - ع -



٣٧٧  

  ٣٩/٨٧رار عادل أمحد ج
  ٥/٣٤٨عادل عبد السالم 

  ٢٥/١٠٩عامر إبراهيم قنديلجي 
 ،٣٦/٨٣عامر جيار صاحل النداف 

٤٢/١٣١ ،٣٨/٤١  
  ٤٣/٧٥عامر رحيل حممد 

) بنت الشاطئ(عائشة عبد الرمحن 
٦/٢٨٩ ،٦/٢٥٧، 
٨/١/١١ ،٦/٥٥٣، 
١٣/١٥  

  ٢٤/١٣٣عائشة عثمان 
  ٧/١/٣٥٩عباس بنعبد اهللا اجلراري 

  ١٥/١/١٩٤عباس حسن 
 ،٤٥/٩ ،٤٥/٥ ،٤٤/٥عباس الصوري 

٤٧/١٥ ،٤٦/١٥ ،٤٦/٧  
  ٢٥/١٥عبد اجلبار حممد علي 

  ٦/٢٨٣عبد اجلليل 
  ١٧/٢/٢٥٥عبد اجلليل بلحاج 

  ١٨/٢/٢٧١عبد احلافظ حلمي حممد 
  ٤٣/٤٧عبد احلفيظ هلاليدي 

  ٧/٢/٣٨عبد احلق حجازي 
 ،٢/١٥٢ ،٢/٢٠عبد احلق فاضل 
٣/٩٥ ،٣/٤٣، 
٣/٢١٣ ،٣/١٢٩، 
٤/٣٥ ،٤/٨ ،٣/٢١٩، 

٥/٢٧٣ ،٥/١٨، 
٧/١/١٨ ،٦/٦٧، 
٧/٢/١٠ ،٧/١/٢٠٢، 
٨/١/٥٣ ،٧/٢/٥٢، 
٨/٢/١٠ ،٨/١/٢٣٤، 
٩/١/١١٨ ،٨/٣/٥، 
٩/١/١٩٧، 
٩/١/٣٣١، 
٩/١/٤١٣، 
٩/١/٤٤٩، 

١٠/١/٩٠، 
١٠/١/١٥١، 
١٠/١/٣٣٤، 
١٠/٣/٣ ،١٠/٢/٣، 
١١/١/١٢، 
١١/١/١٢٨، 
١٢/١/١٦، 
١٢/١/٢٠٦، 
١٢/١/٢٨٢، 
١٢/١/٢٩٦، 
١٣/٨١ ،١٢/٢/٢٠٥، 
١٤/١/١١، 
١٤/١/١٢٢، 
١٥/١/٣١، 
١٥/١/٥٧، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٧٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١٨/١/١٥٦  
  ٦/١٤١عبد احلليم عباس 

 ،٥/٩٧ ،١/٨٩عبد احلليم منتصر 
٧/١/٣٤٩، 

١١/١/٣١١  
  ٨/١/٣١٥عبد احلليم الندوي 

  ٣/٦٠عبد احلميد إبراهيم إبراهيم 
  ٢٥/٣٤٩عبد احلميد الرشودي 

  ٤٦/١٩٦ ،٤٤/٩٣عبد احلميد زاهيد 
 ،٨/١/١٤٦عبد احلميد املهريي 

١٥/٣/٢٩  
  ١٦/١/١٧٩عبد احلميد الوساليت 

  ١٦/١/١٣عبد الرمحن أيوب 
  ١٩/٢/١٥١عبد الرمحن بدوي 
  ٦/١٢٣ ،٥/١٣١عبد الرمحن بشناق 

 ،٢٧/٤٥عبد الرمحن احلاج صاحل 
٤٧/١٠٧ ،٢٧/٦٩  
  ٢٩/٢٦٣ ،٦/١٩٤عبد الرمحن محيدة 

  ٤/٧٩عبد الرمحن بن عبد العزيز الفاضل 
 ،١٦/٢/٣٦١عبد الرمحن العلوي 

١٧/٢/٣٥، 
١٧/٢/١٨٥، 
١٧/٢/٢٥٥، 
١٧/٢/٢٥٧، 
١٧/٢/٢٥٩، 

١٨/٢/٣٥٠، 
١٩/٢/١٣٧، 
١٩/٢/١٤٣، 
٢١/٣٢٣ ،٢٠/٣٣١، 
٢٤/٣٠٩ ،٢٢/٢٥٣، 
٣٢/٢٣٣ ،٢٦/٣٦٢  
  ٤٣/٦٨عبد الرمحن العوضي 
 ،١٦/٢/٤٣٧ي عبد الرمحن عيسو
١٧/٢/٥٣، 
٢٢/٢٧٥ ،١٧/٢/٦١  
  ٧/١/٧٩عبد الرمحن الكيايل 
  ٥/١٧١عبد الرمحن مرحبا 
  ٦/٢٢٩ ،٣/٢٧عبد الرحيم بدر 

  ٦/٢٦٦ ،٤/٣٠عبد الرحيم السايح 
  ٧/٢/٣٣عبد الرحيم بن سالمة 
  ١٠/١/١٠٤عبد الرحيم أبو اليمن 

  ٦/٢٤٩عبد الرزاق البصري 
 ،٥/١٠٠عبد الرزاق حميي الدين 

٧/١/٣٦٩، 
١١/١/١٦٤  
  ١٥/٢/١١٥عبد الرسول شاين 

  ٦/١٥٥عبد الرسول عبد النيب الفردان 
  ٤٦/١٢٠ أرخصيص عبد السالم

  ٦/١٩٣عبد السالم الرتمانيين 
  ٥/١٣٧عبد السالم العجيلي 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٧٩

  ٦/٢١٩عبد السالم هارون 
  ١٥/١/١٢٤عبد الصاحب املختار 

 ،٨/١/٥٠٢عبد العال سامل مكرم 
٩/١/٣١٥، 

١٠/١/١٦٢، 
١١/١/١٥٤  
  ٢٥/٢٥٣عبد العزيز تكسانة 

 ،١/٦٧ ،١/١٢عبد العزيز بنعبد اهللا 
١/١٤٢ ،١/١٣٤، 
٢/١٢٥ ،٢/٨٩ ،٢/٧٩، 
٣/١٣٤ ،٣/١٠٣ ،٣/٣، 
٣/١٦٤ ،٣/١٤٦، 
٤/١٠٢ ،٤/٥ ،٣/٢٧٠، 
٤/٢٠٩ ،٤/١٧٦، 
٤/٣٦٠ ،٤/٢١٥، 
٥/٢٣٥ ،٥/٥ ،٤/٣٧٣، 
٦/٥ ،٥/٣١٧ ،٥/٢٤٣، 
٦/٣٣٠ ،٦/٣٢٥، 
٦/٣٨١ ،٦/٣٤٥، 
٦/٤١٥ ،٦/٤٠٠، 
٦/٥٢١ ،٦/٤٣١، 
٧/١/٥ ،٦/٥٨٦، 
٧/١/٢٥٩ ،٧/١/٢٠٦، 
٧/١/٤١٥ ،٧/١/٣٢٠، 
٧/٢/٢١٠ ،٧/٢/٢٠٨، 

٧/٢/٢٤٥ ،٧/٢/٢٣١، 
٧/٢/٢٨٩ ،٧/٢/٢٥٣، 
٨/١/٥ ،٧/٢/٣٠٩، 
٩/١/٧ ،٨/١/١٩٦، 
٩/١/٤٨٩ ،٩/١/٢٢٨، 
٩/١/٥١٣ ،٩/١/٤٩١، 
٩/١/٥٢٧ ،٩/١/٥٢٢، 
٩/١/٥٤٥ ،٩/١/٥٣٦، 
٩/٢/٣٨٧ ،٩/٢/٣٨٥، 
٩/٢/٥١٩ ،٩/٢/٤٥٤، 
٩/٢/٦٥٩ ،٩/٢/٥٢٩، 
١٠/١/٢٣٨ ،١٠/١/٥، 
١٠/٢/١٣٦، 
١٠/٢/٢٠١، 
١٠/٢/٢٠٨، 
١٠/٣/٨٥ ،١٠/٣/١٨، 
١٠/٣/٩٠، 
١٠/٣/١١٣، 
١٠/٣/١٣٩، 
١٠/٣/٢١٦، 
١٠/٣/٢٥٢، 
١٠/٣/٢٧٦، 
١٠/٣/٣٠٤، 
١١/١/٧ ،١٠/٣/٣١٣، 
١١/١/١٠٢، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٠  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

١١/٢/٧ ،١١/١/١٥٩، 
١١/٢/٢٨٠، 
١١/٢/٣٨٥، 
١١/٣/١٢١، 
١١/٣/٢٢٨، 
١١/٣/٢٦٧، 
١٢/١/٥ ،١١/٣/٢٨٩، 
١٢/١/٣٠٧، 
١٢/٢/٣ ،١٢/١/٣٠٩، 
١٢/٢/١٧٥ ،١٢/٢/٥، 
١٣/٧ ،١٢/٢/١٧٩، 
١٤/١/٧ ،١٣/٢٧٧، 
١٤/٢/٣ ،١٤/١/١٥٥، 
١٤/٢/٧٤، 
١٤/٢/١٩٣، 
١٥/١/٥ ،١٤/٢/٢٥٨، 
١٥/١/١٣٩، 
١٥/١/٢٠٧، 
١٥/١/٢١١، 
١٥/٢/٣ ،١٥/١/٢٢٠، 
١٥/٢/١٩٧، 
١٥/٢/٢٢١، 
١٥/٣/٧ ،١٥/٢/٣٣١، 
١٦/١/٨٣ ،١٦/١/٧، 
١٦/١/١٣١، 

١٦/١/١٨٥، 
١٦/٢/٣ ،١٦/١/٢٤٣، 
١٦/٢/٢٠٢، 
١٦/٢/٣٠٩، 
١٦/٢/٣٦١، 
١٧/١/٥ ،١٦/٢/٣٩٩، 
١٧/١/١٣٧، 
١٧/١/٢١٦، 
١٧/٢/٣٥، 
١٧/١/١٣٧، 
١٧/٢/٢٦٠، 
١٨/١/٥ ،١٧/٢/٣٢٦، 
١٨/١/٧١، 
١٨/١/٢٢١، 
١٨/٢/٣ ،١٨/١/٢٢٦، 
١٨/٢/٣٥٠، 
١٩/١/١١، 
١٩/١/١٣٠، 
١٩/١/١٧٨، 
١٩/١/٢٠٢، 
١٩/٢/٧ ،١٩/١/٢٠٦، 
٢٠/٣٣١ ،٢٠/٢٢٩، 
٢١/٣٢٣ ،٢١/٢٢١، 
٢٢/٢١٧ ،٢٢/٥٧، 
٢٣/١٦٥ ،٢٢/٢٥٣، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨١

٢٤/٢٤٧ ،٢٣/٣٠٥، 
٢٨/٢٣٥ ،٢٦/٢٥٩  

 ،٤٧/٢١عبد العزيز بن عبد اهللا السنبل 
٤٧/١٥٥  
  ٦/٢٣٧ ،٥/١٦٧عبد العزيز حسني 
  ١٣/١١٩عبد العزيز الرفاعي 

  ٩/١/٤٥٧ السيدعبد العزيز 
 ،١١/١/٣٢٩عبد العزيز شرف 

١٣/٢٣٠ ،١٣/١٧٥  
  ٣٥/١٨٩عبد العزيز طشطوش 

  ٣٩/٢٢٣عبد العزيز الطيب إبراهيم 
  ٧/١/٥٢ ،٦/٢٢٢عبد العزيز مطر 

  ٢٥/٣٩ العلي عبد
 ،١٨/١/١٤٣عبد العلي اجلسماين 

١٨/٢/١٣٦  
 ،٢٩/٣٥عبد العلي الودغريي 

٣٣/١١٩ ،٣٢/٢٢٧، 
٤٦/٢٦٩ ،٣٦/٦٩  

  ٢٣/١٣هالل حامد  عبد الغفار
  ٤٦/٢٨ ،٤٦/١٩عبد الغين أبو العزم 

 ،٧/١/٦٨عبد الغين ماجد السروجي 
١٠/٢/٣٧، 
١٩/٢/٣٦١  
  ٤٧/٢٨٧عبد الفتاح بلفقيه 

 ،٢٧/٢٨٩أبو السيدة  صاحلعبد الفتاح 

٣٦/٢٠٨ ،٢٨/٩٥  
  ١/٢٣عبد الفتاح الصعيدي 

  ٣١/٢٤٥ ،٦/١٩٦وي اعبد القادر الرحي
 ،٧/١/٣١٢ ،٤/٩٢عبد القادر زمامة 
١٠/١/٨٥ ،٨/٢/١٤  

 ،٢٣/١٣٩عبد القادر الفاسي الفهري 
٢٧/٢٥٩ ،٢٦/١٩٣، 
٢٨/٢١٧  

  ٦/١٦٤عبد القدوس األنصاري 
  ٥/١٤٨عبد الكرمي األشرت 

  ٣٨/١٦٦ بوفرة عبد الكرمي
 ،١٢/١/٥٠ ،٦/٥٤٤عبد الكرمي خليفة 
٣٩/١٣ ،١٥/٣/١٩، 
٤٧/١٣٧  

  ٤٧/٢٦٥ ،٣٨/١٠٢عبد الكرمي العويف 
  ٥/٣٥٩عبد الكرمي غالب 
  ١/١٠٨عبد الكرمي القباج 
  ٣٨/١٣٧عبد الكرمي جماهد 

 ،١٤/١/٢٧٧عبد اللطيف أبو غدة 
٣٩/٣٤٣  
  ١٧/١/٢٩٧عبد اللطيف عبيد 
  ٨/١/١٦٩عبد اهللا بن مخيس 

  ٨/٢/٤٢عبد اهللا اجلبوري 
  ٣/٢٠٨عبد اهللا احلصني 

  ٤٢/٥٧عبد اهللا محد 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٢  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ٦/٢٤١عبد اهللا زكريا األنصاري 
 ،٣٩/٢٧٧عبد اهللا سليمان القفاري 

٤٣/١٥٥  
  ٣٩/١٠٥عبد اهللا صاحل بابقي 

  ١١/١/٩٩عبد اهللا الصويف 
  ٤٧/١٤٠عبد اهللا الطيب 
  ٣٥/١٦١عبد اهللا عاصم 
  ٦/٢٤٥عبد اهللا العقيل 

  ٦/٢٣٩ اهللا علي العيسى عبد
  ٢١/٢٣٧عبد اهللا الفخري 
 ،٤/٥٧ ،٢/٥ ،١/١١٣عبد اهللا كنون 

٩/١/١٣٠ ،٥/٣٣، 
٩/١/٤١١  

  ٥/١٩٢عبد اهللا واثق شهيد 
  ٥/٣١١عبد اهللا يوركي حالق 
  ٢٤/٢٧٥عبد اهللا يوسف الغنيم 

يد البكري    ٤/١٦١عبد ا
يد املاشطة    ٢٥/١٥٥ ،٢٤/١٣٧عبد ا
يد نصري    ٣٩/٩٠عبد ا

  ١١/١/١٥٤عبد املعطي حممد بيومي 
  ٨/٢/٧عبد املنعم التوجني 

  ١٨/٢/١٤٩عبد املنعم بلبع 
 ،٤/٣٤٤ ،٢/٣٦عبد اهلادي التازي 

٨/١/٣٣٥  
 ،٦/٥٨عبد اهلادي الفضلي 

١٠/١/٤٧ ،٨/١/٢٤٢، 
١٥/١/٢٢  
  ٤٣/٧٥عبد اهلادي موس 

  ٥/١٧٩عبد الواحد العلوي 
  ٤٣/٩٧عبد الوهاب اإلدريسي 

 ،٥/١١٤الربلسي عبد الوهاب 
٧/١/٣٣٣ ،٦/٢٥٤  

  ٤/١٦٩عبد الوهاب الدباغ 
  ٢٥/٢٥٣عبد الوهاب زايد 

  ١٥/١/١٩٩عبد الوهاب حممد عامر 
  ٣٢/٨٥عبد الوهاب جنم 

  ٢/١٢٣عثمان الكعاك 
  ٢٧/٢٩٨عثمان الناصر الصاحل 

  ١٠/٣/٧عديل طاهر نور 
  ١٧/١/٢٦٨عديل عبد العزيز مصطفى 

  ١٦/١/٥٣عدنان أبو شرخ 
  ١٥/١/١٨٦طيب عدنان اخل

  ١٧/١/٣٠٦عدنان شفيق فهمي 
  ٥/١٨٧العريب حصار 

  ٤٦/٢٢عز الدين البوشيخي 
  ٦/١٣٣عز الدين اخلطيب التميمي 

  ١٣/٣٢٨عزت حجازي 
  ١٩/٢/٢٢٩عزيز العلي 

  ٣٧/١٦٩ ،٣٦/١٩١عصام عمران 
نسي   ،٩/١/٢٢٥ ،٥/٧٧عفيف 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٣

١٤/١/١٣٠  
  ١٩/١/٩٥عفيف دمشقية 
 ،٣/٢٤٤ ،٣/٨ ،١/٧عالل الفاسي 
٨/١/٨٨ ،٤/٣٣٧ ، 

١٢/١/٧٩  
  ٥/١٦٦علي أمحد الغامن 

  ٢٥/٣٥٠علي أمحد مدكور 
  ٣٩/١٦٩علي توفيق احلمد 

  ٨/١/٤٧علي اخلطيب 
  ٦/٢٧١علي راضي أبو زريق 

  ١٤/١/١٨١علي الشنويف 
  ٦/٢٤٣علي عبد اللطيف اجلسار 
 ،١١/١/١٦٩علي القامسي 

١٦/١/١٠٩، 
١٦/١/٢٢١، 
١٧/١/١٧ ،١٦/٢/٧، 
١٧/١/٢٧١، 
١٨/١/٧، 
١٨/١/١٤٩، 
١٩/١/١٤، 
١٩/١/١٦٩، 
٢٠/١٣٥ ،٢٠/١١٣، 
٢٣/٤٧ ،٢١/١٥٧، 
٢٥/٤٥ ،٢٤/٥٣، 
٢٨/٧٧ ،٢٧/٨١، 

٣٠/٨١ ،٢٩/١٢٧، 
٣٣/٣٧ ،٣٢/٧٧، 
٣٧/١٢١ ،٣٥/١٤٩، 
٣٩/٢١٧ ،٣٨/٨٥، 
٤٤/٣٣ ،٤٠/١٠٥، 
٤٦/٥٨ ،٤٥/١١١، 
٤٧/٢٠١ ،٤٧/٥١  

  ١٥/١/١٣٥علي حممد كامل 
  ٤١/٢٤علي حممد املدين 
اء الدين   ٤/٣٧١ األمريي عمر 

 ،٦/٤٥١ ،٥/١٨٣عمر اجلارم 
٧/١/٣٧٨، 

١٧/٢/١٧٣  
  ٦/١٩٠عمر الدقاق 

  ٢٠/٢٤٩عمر الصديق عبد اهللا 
  ١٠/١/٢٩١عمر الطاهر 
  ٣٩/١٠٧عمر مسلم  

  ٣٩/١٨٥ ،٢٠/١١٩عمر موسى باشا 
 ،٢٧/١٥١ ،٢٣/٦٥عمرو أمحد عمرو 
٣٢/١٥٥  

  ٣٩/١٤٠عواد الزحلف 
  ٣٩/٣١٨عودة أبو عودة 

  ٣٩/٣١٨ ،٢٤/١٠٧نيع القيسي عودة اهللا م
  ٣٠/٥٧عيسى سليمان حبيب 

  ٢٠/٤٧ ،١٦/١/١٦١عيسى فتوح 
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١٠/١/٢١٢ ،٢/٦٢عيسى الناعوري 
  - غ -

  ٢٩/١٦٣غبوش الضاوي 
  - ف -

  ٥/١٤٦فاخر عاقل 
  ٣٩/٢٢٥فارس الطويل 
  ٣٨/١٤٤ ،٣٤/١٢١ة نفارس فندي بطاي

  ٢٨/١٧٥فاروق صنع اهللا العمري 
  ٧/١/١٢١الفاروقي الرحايل 

 ،٢٥/١٦١ ،٢٤/١٧٣فاضل حسن أمحد 
٢٧/٢٣١ ،٢٦/٢٧٧، 
٣٠/٢٤٣ ،٢٩/٢٦٩، 
٣٢/١٧٧ ،٣١/٢١٣، 
٣٦/٢٦٣ ،٣٢/٢٠٣، 
٤٠/١٩١ ،٣٧/٢١٩، 
٤٢/٢٢٢ ،٤١/١٠٣،  
٤٤/١٩٦ ،٤٣/٢٢٧  

  ٦/٢٠٩ ،٥/١٥٣فاضل الطائي 
  ٤١/٧٤فاضل طالل القريشي 

  ١/٧٦فانسان مونيت 
  ٤٣/١٠٥فايز الرفاعي 

  ١٥/٣/٣٠فتحي حسن املصري 
  ٨/٢/٣١ ،٧/٢/٣٤٧فتحي قدورة 
 ،١٩/٢/٢٣٣ ،٨/١/١٨١فؤاد محودة 

٢٤/٢٧٢ ،٢٤/٢٧١  
  ٧/١/٨٩ ،٥/١٤٠فؤاد الشايب 

  ٤١/٩فوزي الشايب 
  ١٧/١/٢٦٢فوزية العلوي 

  ٢٣/٧١فولديرتش فيشر 
  ١٠/١/٢٨٦فولكهارد فيندور 

  ٩/١/٢٠٨فيبكا فالرت 
  ٦/٣١٦فيديل فرنانديش 

 ،٣٥/١٠٣ ،٣٢/٤٣فيصل إبراهيم صفا 
٤٢/٩ ،٣٦/١٠٣  

  ٢٢/١٩٧فيصل الرفاعي 
  ٢/٧٥فيفري 

  ١٠/١/٢٣٤فيكتور ييالييف 
  



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٥

  - ك -
  ١٩/٢/١٥٧فرجسون .كارل أ

  ٦/٢٨٥كارل كلري 
  ٢٢/١٢٣كارولني ج كيللني 

  ٥/١٧٥ ،٣/٥٤كمال محدي 
  ٢٣/١٨٧كمال السيد حممد 

  ١٦/١/١١٩كمال عبد اهللا القيسي 

  ٣٥/١٩كونغ اجلو الكوري 
 ،٦/٥٦٦ ،٥/١٨١كيفورك ميناجيان 
٧/٢/٤٣ ،٧/١/٣٨١ 
 ،    ٩/١/١٦٢ ،١٠٤و

٩/٢/٣١٤  

  - ل -
  ٤٢/٧٣لطيف اخلياط 

  ١٧/٢/٢٥٩ليجي الرامي أونا 
 ، ٢٨/٨٥ ، ٢٥/٩١ليلى املسعودي 

٤١/٩٢ ،٣٥/٢٠٩، 
٤٦/١٦٤ ،٤٣/٣٤  

  ٤/١٣٥ليوشوسيانغ 
  - م -

 ،٣١/١٥٧ ،٢٢/١١مازن الوعر  
٣٦/٢٥ ،٣٣/٤٥  

  ٨/١/١٥٢مالك اجناي 
  ٤/١٣٢ن نيب مالك ب

  ٣/٣٥٤ماليشفسكي 
  ٢٢/١٢٣ماهر عبد القادر 

  ٧/١/١٥٢حمبوب احلليب 
  ٣/٨٣حمسن مجال الدين 

 ،٣/١٨٤حممد إبراهيم الكتاين 
٧/١/٤١٥، 
٨/١/١٢١، 
٨/١/٥٢٤ ،٨/١/٢٧٣  

  ٦/٣١٦حممد أبو طاهر 
  ٢٠/٣١٧ ،١٩/١/١٠٣حممد أبو عبده 

  ٦/١٩٨حممد أبو الفرج العش 
  ١٥/٣/١١حممد أمحد الشريف 

  ٢٩/١٠١ ،٢٦/٤٩عمايرة أمحد حممد 
  ٧/١/٣٠٧حممد األخضر 

  ٣/١٤٣ ،١/١٠٢حممد إدريس العلمي 
  ٣/٧١حممد أديب السالوي 

  ١٦/١/٢١٥حممد بن إمساعيل 
  ٣٤/١٨٩ ،١٨/١/١٢٤حممد أفسحي 
 ،٨/١/١٥٩ ،٧/١/١٢٦حممد ألتوجني 

٢٠/١٢٣ ،١٣/١٠٢، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٤  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

٢٧/٢٤١  
  ٤/٣٠١حممد أمني احلسيين 

  ٤٤/١٠١حممد أوكمضان 
  ١٧/٢/٢٧٢حممد بسيوين خفاجي 

  ٤/٥٤حممد البشري اإلبراهيمي 
  ٤٧/١٥٠حممد البطراوي 
  ٤٦/١٧حممد بالجي 
  ٤٤/١٤١حممد بلقزيز 
 ،٧/١/٢٤٩ ،٦/٩٢زيان  حممد بن

١٣/٢٧٧ ،١٢/٢/٩٢، 
١٤/٢/٢٤٧، 
١٥/٢/٢٧٥، 
١٦/٢/١٠١، 
١٧/٢/١٨٥، 
١٧/٢/٢٣٨، 
١٧/٢/٢٥٧، 
١٧/٢/٢٥٨، 
١٩/٢/١٥٧  

جة األثري   ،٦/٧ ،٥/٣٢٠حممد 
١١/١/١٢١، 
١٢/١/٣١٣  

  ٤٣/١١٨حممد بومحدي 
  ٦/١٥٧حممد تازروت 

 ،٧/٢/١٨٧حممد بن تاويت 
١٠/١/٤٩، 

١٢/١/٦٣، 
٢٢/٧٣ ،١٦/١/٧١، 
٣٧/١٩٩  

  ١٥/٣/٤٤حممد الرتكي التاجوري 
  ٤٣/٨٣حممد توفيق الرخاوي 

  ٦/١٥٤حممد مجال الدين عبد الوهاب 
 ،٦/٨٧ ،٤/٢٠حممد مجيل بيهم 

٨/١/٢٨٩ ،٧/١/١٦١  
  ٣٨/١١٣حممد جواد النوري 

  ٦/٢٨٤حممد احلاج صدوق 
  ١٢/١/٨٦حممد حجي 

  ٢٠/١٧٧حممد احلسايين 
  ١٨/١/٨٠حممد حسن إبراهيم 

  ١٢/١/٢٩١حممد بن احلسن الزبيدي 
  ،٤٢/١٧٠حممد حسن عبد العزيز 

٤٥/١٤٣  
  ١٨/١/١٢٤حممد حسن عبد القادر صاحل 

  ٩/١/٣٣٩حممد احلسين البليدي 
  ٧/٢/٢٩ي حممد حسني عل

  ٢٧/١٦٣ ،٢٦/١٣١حممد حكمت وليد 
 ،٢٢/٣٥ ،٢١/٩٧حممد حلمي هليل 
٢٨/٢٩ ،٢٣/١٠٧، 
٣٠/٢٠١ ،٢٩/١١١، 
٣٣/١٣٥ ،٣٢/١٠١ ، 

٣٨/١٧٣  
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٣٨٥

  ٤٤/١٨٢حممد محادة 
  ٤٥/٩١حممد خان 

 ،٣٥/٦٩ ،٣٢/٣٣حممد خليفة األسود 
٤٠/١٤١ ،٣٧/٤٩  

  ٤٤/١٨٧حممد اخلمري 
  ٣/٢٦٢ ،٢/١٦حممد داود 

  ٤٣/٢٦٧ حممد الدمحاين
 ،٢٦/١٠١ ،٢٥/٥٥حممد الديداوي 
٣١/١٨٧ ،٢٩/١٣١، 
٣٣/٧ ،٣٢/١٢٩، 
٣٥/١٤١ ،٣٤/١٤٧، 
٣٨/١٧٨ ،٣٧/١٧٥  
  ١٨/١/٢١حممد راجي الزغلول 
  ٨/١/٢٤٤حممد رجب البيومي 

 ،١٢/١/١٢١حممد رشاد احلمزاوي 
١٨/١/٧٥، 
٢٤/٤١ ،١٨/٢/٨٧، 
٣٩/١١٠  

  ٦/٤٧١ ،٦/٤٦٢حممد رضا مدور 
  ٦/٢٧٥حممد زنيرب 

  ٢٦/٧٥مد سبيال حم
  ٣/٦٤حممد السراج 

  ٦/١٠٦حممد السرغيين 
  ٥/١٧٠حممد سعيد يوسف 
  ٦/٢٦٠حممد سالم مدكور 

  ٧/١/٤٤حممد سليم رشدان 
  ١٣/١٤٣حممد سليم صاحل 

  ٧/١/١٠١حممد مساك 
  ١٧/٢/١١٧حممد السهرجيي 

 ،١٢/١/٩سويسي الحممد 
١٤/١/١٧٦، 
١٥/٣/٢٣  
  ٢١/٢٣٧حممد السيد رضوان 
 ،٢٩/٢٩لي بالسي حممد السيد ع

٣١/٥٩ ،٣٠/٦٧، 
٣٣/١٠٥ ،٣٢/١٢٣، 
٣٥/١٣١ ،٣٤/١٤١، 
٣٧/١٠٢ ،٣٦/١١٧، 
٤٧/٢٧٥ ،٣٨/٨٠  
  ١٨/١/١٢٤حممد السيد غالب 

  ١٥/١/١١٦حممد الشاذيل 
  ٤/١٤٩حممد شفيق العاين 

  ١٤/١/١٩٤حممد مشام 
  ٦/٢٠٣حممد شيت خطاب 

حممد شيت صاحل احلياوي 
١٦/١/١٧١، 
١٨/١/١٥٦، 
٢٠/٥١ ،١٨/١/١٧٠، 
٢٤/١٠٣ ،٢٣/٨٣، 
٣٧/١٨٦ ،٣١/٢٠٣  



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٦  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

  ١٢/٢/٣٦حممد صاحل رحال 
  ٦/١٥٢حممد صغري حسن املعصومي 

  ٤٤/١٥٩حممد الطالب 
  ٤٧/٣٠٣ ،٤١/٨٣ ،٣٥/١٥٨حممد طيب 

  ٦/١١٦ ،٥/٩٦حممد طه النمر 
  ٨/١/٥٢١حممد العابد الفاسي 
  ٦/١٢٤حممد عادل الشريف 

  ١٧/٢/٧٣حممد عبد احلميد الشحات 
 ،    ٦/٢٥٣ن مرحبا حممد عبد الرمح

٧/١/١٥٨  
 ،١٣/١٠٨حممد عبد السالم شرف الدين 

١٣/١٢٩  
  ١٣/١٥٥حممد عبد السالم عياد 
  ٢٥/٣٤٧حممد عبد العزيز حممد 

  ٦/٢٨٠حممد عبد املالك الكتاين 
  ١٢/١/٢٩٨ ،٩/١/٤٢٨حممد العدناين 

  ٥/١٧٧ ،١/٢٨حممد العريب اخلطايب 
 ،٢٠/٣٣ ،١٩/١/٧٩حممد علي اخلويل 
٣٠/٣٥ ،٢١/١١، 
٣١/٧٧  
 ،٤٠/٥٣ ،٣٨/٢١٨حممد علي الزركان 
٤٢/٢٠٦ ،٤١/٦٩، 
٤٤/٢٧٦  

  ٢٩/١٠١حممد عمايرة 
  ٨/٢/٣٦حممد عنرب 

  ٩/١/١٧ ،٨/١/٦٧حممد عيد 
  ٦/٢٩٢حممد الفاسي 

  ٦/٢٣ ،٥/١٦١حممد فاضل اجلمايل 
  ١٠/١/٢٩٥حممد قليب 

  ٤٧/٢٤٥ ،٤١/٣٥حممد كشاش 
  ٢٦/٣٥٧ ،٢٦/١٢٥حممد كمال مصطفى 

  ٤٧/١٨الكنيدري حممد 
  ٦/٥٨١حممد كيليطو 
  ٧/١/٤٩حممد املبارك 

  ٢٩/١٤٥حممد جميد السعيد 
  ١٧/٢/١٦٥حممد حمفوظ 

 ،١٠/١/٢٨٣حممد حممد اخلطايب 
١٠/٣/٧ ،١٠/٢/١٥، 
١٣/٣٦٨ ،١٣/١٠٥، 
١٤/١/١٣٩، 
١٤/١/٣٦٥، 
١٥/١/١٧٨، 
٤٦/٧٣ ،١٦/١/٢١٥  
  ٦/١٣٩حممد حممود الراميين 
  ١٨/١/١٦١حممد حممود حممدين 
  ١٣/٧٢ ،٢/٣٢حممد خمتار السوسي 

  ٣/٢١٤حممد بن مسعود 
  ٢٤/٩٥حممد املغنم 
  ٣/٣٥٥حممد مكوار 
  ١/٥٢حممد املنوين 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٧

 ،١٣/١٥٩حممد نذير السنكري 
١٦/٢/٢٨٩، 
١٧/٢/١٥٣، 
١٨/٢/٣٤٥  

  ١٤/١/١٧٠حممد اهلادي الطرابلسي 
 ،٥/٢٠٠ ،٤/١٤٥حممد واصل الظاهر 
٧/٢/٥ ،٧/١/٣٥٣،  

 ،٢٠/١٨١ان حممد ياسر محاد سليم
٢٩/٢٣ ،٢١/٣١، 
٣٨/١٩  
  ٧/١/٥٩ ،٦/٨١ ،٥/٧حممد حيىي اهلامشي 
 ،١٠/١/١٠٧ ،٦/١٤٥حممد يوسف 

١٠/١/١٣٠، 
١٠/١/١٤١  
  ٣٩/٢٣ ،١٧/٢/٢٧٢حممد يوسف حسن 

  ٨/١/١٢٧حممد يوسف نور الدين 
  ٨/٢/٣١حممود إبراهيم 

  ٣٤/٥٩حممود أمحد حنلة 
  ٢٠/٢٤٩حممود إمساعيل صيين 

 ،٢/٩٦ ،٢/٨٦ ،١/١١٩ حممود تيمور
٧/٢/١٦ ،٢/٩٨، 
٩/١/٤٠٥  

  ١١/١/٣٢٣حممود اجلليلي 
  ٦/٢١٠ ،٥/١١٧حممود اجلومرد 
  ٣٩/١١حممود السمرة 

  ١٨/١/١٢٤حممود شاكر 
  ١٧/١/٧٢ ،١٦/١/٢١حممود شرف الدين 

 ،٥/١٥١ ،٤/١٥٤حممود شيت خطاب 
٩/١/١٨٠ ،٥/١٩٥  

حممود عبد السالم شرف الدين 
١٢/١/١١٦، 
١٢/١/١٣٩، 
١٧/١/٧٢  

 ،٧/١/٣٤٢حممود عبد املوىل 
١٠/١/٧٢ ،٩/١/١٣، 

١٠/١/١٥٨، 
١٥/١/١٢٢، 
١٧/١/٨٥  
  ٤٧/٤١ ،٣٥/١٥٥حممود فهمي حجازي 

 ،١٧/٢/١٩٩حممود فوزي محد 
١٤/٢/٢١٠، 
١٤/٢/٢١٥، 
١٧/٢/١٩٩، 
١٧/٢/٢٠٥، 
١٧/٢/٢٠٧، 
١٧/٢/٢١٠، 
١٧/٢/٢١٥، 
١٧/٢/٢٢٠، 
١٧/٢/٢٢٢، 
٢٤/٦٧ ،١٧/٢/٢٣٥، 



  
لد - جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٣٨٨  )٢(اجلزء ) ٨٠( ا

٢٧/٢٢٥ ،٢٦/٢٤١، 
٢٩/٢٨٥ ،٢٨/٢٥٥  
  ٢٧/٢٩٤ ،٢٢/١٩٣حممود فيصل الرفاعي 

  ١٧/٢/١٦١حممود حممد إبراهيم زيد 
  ١٧/١/١٧٧حممود حممد احلبيب 

 ،١٤/١/٣٥٣حميي الدين صابر 
١٥/١/٢٣٢، 
١٥/٣/٨٨ ،١٥/٣/٩، 
١٦/١/٢٤٥، 
١٩/١/٩، 
١٩/١/١٩٧، 
٢٠/٩ ،١٩/١/١٩٩، 
٢٥/٩ ،٢٤/٩ ،٢٣/٩، 
٢٨/٩ ،٢٧/٩ ،٢٦/٩، 
٢٨/٢٦١  

  ٣٨/٩بد الرمحن رمضان حميي الدين ع
  ٣٥/٢٠٧حميي الدين قواس 

  ٣٢/١٦١خميمر صاحل 
  ٣٤/٥مرتضى جواد باقر 

  ٢٧/٧١مرهف صابوين 
  ٢٤/١٢٥مروان العطية 

 ،٢٣/١٩٣مساعد عبد اهللا مساعد 
٢٥/٣٥٠ ،٢٤/٢٧٧، 
٢٦/١٢٥ ،٢٥/٣٥٢، 
٢٦/٣٥٦ ،٢٦/٣٥٥، 

٢٦/٣٥٧  
  ١١/١/٣٢٦مصطفى البارودي 

 ،٩/٢/٣١٦مصطفى بنموسى 
١٧/٢/٧٥ ،١٣/٣٤٧  

  ٦/٢٠٧مصطفى جواد 
 ،٢٦/٢٩٧ ،٢٣/١٩٩مصطفى ديبون 

٢٨/١٩٣ ،٢٧/٢٧٥  
  ٦/١٧٦ ،٥/٢٣١مصطفى الزرقا 

  ٦/٤٣٨ السيدمصطفى 
 ،٣/٣٤٢ ،٢/١٤٩مصطفى الشهايب 
٤/٣٥٧  
  ١٧/١/٣٠٨مصطفى العلواين 
  ٤٦/١٤٦مصطفى غلفان 
  ٢٧/٣٠٨مصطفى النجار 

  ٣٠/١١ ،١٨/١/٣٩مصطفى النحاس 
  ٩/١/٢١٩مصطفى النعمان 

 ،٧/١/٧٤معروف الدوالييب 
١٣/٩٣ ،١٢/١/٢٩٥  

  ٢٥/٣٤٩معروف الرصايف 
  ١٨/١/١٤٠معني الدين األعظمي 

  ٦/١٤٣مفيت حممد شفيع 
  ٢٤/١٤٣مكي احلسين 
  ٧/١/١٣١مكي حيدر 

 ،٩/١/٣٠٩ ،٨/١/٢٦٤ممدوح حقي 
٩/١/٤٣٨ ،٩/١/٣٣٩، 



  
  عدنان عبد ربه.  أ- هرس أصحاب املقاالت يف جملة اللسان العريب ف

٣٨٩

٩/١/٤٦٢، 
١٠/١/٢٤٨، 
١٠/٢/٣٩٣، 
١١/١/٦٤، 
١١/١/١٦١، 
١١/٣/٥ ،١١/٢/١٥٥، 
١٥/٢/٣٣١ ،١٤/٢/٧٤  
  ٤٠/٧٧ ،٣٨/٢١٥ممدوح حممد خسارة 

  ١٨/٢/٣١٣املناصف حممد 
 ،٣٠/١٤٣مناف مهدي حممد املوسوي 

٣٤/٩٩ ،٣١/٣٧، 
٣٧/٢٧٤ ،٣٥/٩٣، 
٤٠/١٦٧  

 ،١٤/١/١٥٢ ،١٣/٦٥املنجي الصيادي 
١٥/١/١١٠، 

١٥/٢/٣١١، 
١٦/٢/١٥٤، 
٣٧/١٩٠ ،١٧/٢/٣١٨،   

٤٥/٢١١  
  ١٢/١/٣٠٢منذر البكر 

  ٥/١٣٣ذر الدقاق من
  ٤٧/١٤٨منذر نعمان بكر التكرييت 

  ٣/٢٣١املهدي بنعبود 
  ١١/١/٩٥مهدي الظاملي 

  ٢٣/٩١مهدي املخزومي 
  ٤٦/١٢٨املوساوي العجالوي 

  ٣/٣٤٦موهان فيوك 
  ٦/٢٨٦ميشون 

  ٩/١/٤٦٩مريغين دفع اهللا 

  - ن -
  ٢٣/١٤٩ريشري .ن

  ٣٩/١٠٧ناجي عبد اجلبار 
  ٢٨/١٠٥ناجية غافل املراين 
  ٩/١/١٩٥ناصر الدين األسد 

  ٤/٧٦الناصر الكتاين 
  ١٨/١/١٥٣نايف خرما 

  ٢٥/٣٥٥نبيل عبد السالم هارون 
  ٨/١/٢١٢جنيب جريس 

  ٧/١/١١٧ندمي عدي 
  ٦/١٤٢ندمي املالح 

  ٤/٢٣نعمان ماهر الكنعاين 
  ١٧/١/٣٩ ،١٢/١/١٥٣ اد املوسى

  ١٤/١/١٨٦نور الدين صمود 
  ١٤/١/٢١٥نور الدين عرت 

  ٤٢/١٠٩حسن أمحد نوزاد 
  ١٠/١/٢٣٦نيقوال دوبريشان 



٣٩٠  

  -   ه -
  ١٦/١/١٧٧هادون أمحد العطاس 

 ،٢٤/٢٦٨هاشم منقذ األمريي 
٢٥/٣٥٥ ،٢٤/٢٨١، 
٢٦/٣٦٠ ،٢٥/٣٥٧، 
٣٢/٢٣٠ ،٣٢/٢٢٨  

  ٣٨/١٦٤ ،٣٦/١٨٩هشام ناصيف مكي 
  ٣٣/١٣٥ ،٣٠/٢٠١فيلرب - ه

  ٩/١/٤٧٤ ،٨/١/٣٣٧هالل ناجي 
  ٥/٨٦ري فليش هن

  ٣/١٧٥ ،٣/١٤١الين هيثم الكي
  - و -

 ،١٩/١/٦٧وجيه محد عبد الرمحن 
٣٥/٧ ،٢٤/٥٧  

  ١١/١/٣٠٢وجيه السمان 
  ١٨/٢/٢٣٠الوراقي 

  ٢٩/١١١ولفجانج يندوبييت 
 ،   ٧/٢/٢٠ ،٦/٥٤٨وهيب دياب 

١٣/٣٣٦  

  - ي -
  ٦/٣٤ ،٥/٣٥٣ياسني رفاعية 
  ٩/١/٢٢٠حيىي بلعباس 

  ٢/٤٦حيىي اخلشاب 
  ٤/٣٦١حيىي الشهايب 

 ،٣٥/١١٣ىي عبد الرؤوف جرب حي
٣٧/٣٤ ،٣٦/١٤٢، 
٣٨/٣١  

  ٢٣/٢٣٧حيىي حممد عزت 
  ٤٧/٧٣يعقوب الشراح 

  ٩/١/٤٣٥يوسف توين 
  ٢٣/٥٣يوسف اخلليفة أبو بكر 

  ٧/١/١٤٩يوسف اخلوري 
  ١٠/١/٢٥٠يوسف الغريب 
  ١٩/١/١٣٣يوسف حممود 

  


