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  التقرير السنوي عن أعمال المجمع

  م٢٠٠٥في دورة عام 
  أعده بإشراف أمين المجمع

  محمود الحسـن. أ

مع خالل عام  ٍباكورة نشاط واسع يف أغلب ) ٢٠٠٥( شهد ا ٍ

جماالت عمله، السيما يف جماالت النشر ووضع املصطلحات وتنظيم اللقاءات 
مع ومكتبه وجلانه وفيما يلي عرض ألهم ما قام  به جملس ا. العلمية

  .ومديرياته من أعمال

  أعمال مجلس المجمع
مععقد جملس  ، تسع عشرة جلسة، حبث فيها ٢٠٠٥، خالل عام ا

مع، وعمل جلانه، وانتهى إىل مجلة من األعمال والقرارات أمهها    :شؤون ا
مع يف عام  - ١ ، ٢٠٠٤إقرار ما جاء يف التقرير السنوي عن أعمال ا
ه األستاذ عدنان عبد ربه، بإشراف األستاذ الدكتور واثق شهيد، ّالذي أعد
مع  .أمني ا
ًإعادة انتخاب األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيسا للمجمع ملدة  -٢

وانتخاب األستاذ الدكتور مروان . ٢٠٠٥/ ١/٤ من ًبدءاأربع سنوات جديدة 
مع خلفا لألستاذ الدكتور إحس ًاحملاسين نائبا لرئيس ا ان النص، الذي انتهى ً

وإعادة انتخاب األستاذ جورج . ٤/٦/٢٠٠٥تعيينه يف هذا املنصب يف 
مع، بعد انتهاء عضويته السابقة يف  / ٢٢/٦ًصدقين عضوا يف مكتب ا

٢٠٠٥. 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٤٨  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

ًالتعاقد مع عدد من األساتذة اخلرباء يف جمال الكيمياء بدءا من  -٣
 الكيمياء بني ، للعمل يف مشروع توحيد مصطلحات٢٠٠٥/ ١٢/ ١٤

 :  السادةاألساتذةوهم . اجلامعات السورية

 منصور، والدكتور أمحد حاج احلليم وفائي حقي، والدكتور عبد الدكتور
، والدكتور حميي الدين مجعة، من كلية العلوم،  هيفاء العظمةوالدكتورة، سعيد

  .من كلية الصيدلة
دكتور إحسان  إيفاد األستاذ الدكتور شاكر الفحام، واألستاذ ال-٤

النص، إىل القاهرة للمشاركة يف اجتماع جلنة إعداد املعجم التارخيي، الذي 
امع اللغوية العلمية العربية يف املدة من  . ٢٠٠٥ / ٤ / ٧ - ٥أقامه احتاد ا

يف االجتماع ًوإيفاد األستاذ الدكتور شاكر الفحام إىل القاهرة أيضا للمشاركة 
امع يف   .٢٠٠٥ / ٩/ ٢٩ –٢٦ املدة من الذي أقامه احتاد ا

، األمني العام للمجلس الدويل ))هوبري جويل (( استضافة األستاذ الدكتور- ٥
للغة الفرنسية، والدكتور عبد اللطيف عبيد، األستاذ يف معهد اللغات بتونس، 

 .للتداول يف مشروع تعريب معجم األكادميية الوطنية للطب يف فرنسا

لس الدويل للغة الفرنسية، وانتهت املداوالت إىل عقد  اتفاق مع ا
ّينص على السماح للمجمع بتعريب املعجم املذكور، وإضافة ما خيص الرتاث 

مع األستاذ الدكتور . الطيب العريب إىل مادة املعجم َّوقد وقع االتفاق باسم ا
مع، وعن اجلانب الفرنسي األستاذ الدكتور هوبري  شاكر الفحام، رئيس ا

  .ألمني العام للمجلس الدويل للغة الفرنسيةجويل، ا
يف  ))ياغللون (( من جامعة))إليزابيت غورسكا (( دعوة األستاذة-٦

ا لسورية، إللقاء حماضرة بعنوان العامل العريب يف األدب  ((بولونيا، يف أثناء زيار
 .))البولوين



  
مع يف دورة عام  ٤٤٩  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 ترشيح الدكتور خضر األمحد لنيل جائزة امللك فيصل العاملية يف -٧
الرياضيات، وترشيح الدكتور عبد السالم املسدي لنيل هذه اجلائزة يف جمال 

 .اللغة العربية واألدب
ا األستاذ الدكتور مروان احملاسين، َّتقدممناقشة االقرتاحات اليت  -٨  
وإيفاد . ))آنا ليند للحوار بني احلضارات (( ضرورة االشرتاك يف مؤسسةبشأن

مع يف اجتماعات املؤسسة يف املدة من الدكتور احملاسين إىل برشلو نة لتمثيل ا
٢٠٠٥ / ١١ / ٢٨ –٢٤.  

 مناقشة مذكرة الدكتور حممد عزيز شكري، اليت تضمنت بعض -٩
املآخذ القانونية على مشروع النظام األساسي هليئة املعجم التارخيي للغة 

موض تصورات العربية، تتعلق باملناصب اإلدارية للهيئة، واملوارد والنفقات، وغ
لس ما  مراحل إجناز املشروع، وتكاليف كل مرحلة، ومقدار امليزانية، وإقرار ا

 .جاء يف املذكرة
 الفحام، واألستاذ الدكتور إحسان شاكرإيفاد األستاذ الدكتور  - ١٠

النص، إىل القاهرة، للمشاركة يف املؤمتر الذي أقامه  جممع القاهرة، يف دورته 
واملوافقة على . ٢٠٠٥ / ٣ / ٢١ً بدءا من أسبوعنية احلادية والسبعني مد

ًإيفادمها إىل القاهرة أيضا، للمشاركة يف مؤمتر جممعها، يف دورته الثانية 
، ٢٠٠٦ /٤ /٣ حىت ٣ / ٢٠والسبعني، الذي سينعقد يف املدة من 

 .))املعجم التارخيي للغة العربية ((:وموضوعه 
مع التونسي - ١١ ، لتنظيم لقاء )بيت احلكمة (البدء بالتنسيق مع ا

ً عند العرب قدميا وحاضرا العلمثقافة  ((: سوري تونسي، بعنوان  ً((. 
املوافقة على اقرتاح جلنة النشاط الثقايف، املتضمن إقامة حماضرات  - ١٢

َّيف كل فصول السنة، وعدم االكتفاء باملوسم الثقايف، الذي يكون عادة يف 
 .فصل الربيع



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٠  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

مع على أقراص حاسوبية، لتوزيعها الشروع بنشر  - ١٣ أعداد جملة ا
يف أحناء العامل، واالستعانة باألستاذ الدكتور موفق دعبول، لالستفادة من 

 .لمعلوماتية ، يف هذا الشأنلالسورية العلمية خربات اجلمعية 
باسم  ))اإلنرتنت ((تأليف جلنة لدراسة إنشاء موقع على الشابكة - ١٤

  .جممع اللغة العربية
، وإقرار ٢٠٠٦إقرار املوازنتني اجلارية واالستثمارية للمجمع للعام  - ١٥

 .٢٠١٠ – ٢٠٠٦اخلطة اخلمسية العاشرة لألعوام 
مع، وفق ما هو مبني يف اجلدول التايل  - ١٦   :َّإعادة تأليف جلان ا
   مصطلحات لجنة
  وتقاناتهايةالطبيع العلوم

 المخطوطات لجنة
 لجنة المعجمات اللغوية التراثوإحياء 

 حماسين مروان حممد. د.أ
   احلليم سويدان عبد .د .أ
  حممد زهري البابا. د. أ

 شاكر الفحام.  د.أ
   زهري الباباحممد .د .أ
  اخلوري شحادة. أ

  حممد إحسان النص.  د.أ
  حممد مكي احلسين.  د.أ
  اخلوري شحادة. أ

      

  لجنة
  المجلة والمطبوعات

    

 شاكر الفحام. د .أ

   عبد اهللا واثق شهيد . د.أ
  حممد عبد الرزاق قدورة. د. أ
  حممد إحسان النص.  د.أ
  حممد زهري البابا .  د.أ
  جورج صدقين . أ
  ليلى الصباغ .  د.أ
  حممود السيد .  د.أ
 حممد مكي احلسين.  د.أ



  
مع يف دورة عام  ٤٥١  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 شاكر الفحام. د .أ

   إحسان النصحممد .د .أ
  حممود السيد.  د.أ

 عبد اهللا واثق شهيد . د .أ
  عبد الكرمي اليايف . د .أ
   صدقين جورج. أ
  ليلى الصباغ . د .أ
   احلسينحممد مكي .  د.أ
  حممد عزيز شكري. د .أ

 سين حمامروان حممد. د .أ
  صدقين جورج. أ
  ليلى الصباغ. د. أ
   السيدحممود.د .أ
  اخلوري شحادة. أ
   دعبولموفق .د. أ
   عزيز شكريحممد .د .أ

  

 تنسيق لجنة
 المصطلحات وتوحيدها

  مصطلحات لجنة
 ألفاظ الحضارة

  مصطلحات لجنة
العلوم الرياضية 

والمعلوماتية والفيزيائية 
 والكيميائية

  حماسينمروان حممد. د .أ
   اهللا واثق شهيدعبد .د. أ
  اليايفعبد الكرمي .  د.أ
   زهري الباباحممد .د .أ
   دعبولموفق .د .أ
   شكريعزيز حممد .د .أ

  حماسينمروان حممد. د .أ
   الكرمي اليايفعبد. د. أ
  صدقين جورج. أ
  اخلوري شحادة. أ

 عبد اهللا واثق شهيد. د .أ
 عبد الرزاق حممد.  د.أ

  قدورة
  حممد زهري البابا . د .أ
  احلسين حممد مكي . د .أ
   دعبولموفق .د .أ

  
  

   اللغة العربيةلجنة
  النحووأصول

 لجنة النشاط الثقافي لجنة المكتبة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٢  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

 لمجمعأعمال مكتب ا
مع خالل عام  ً سبعا وعشرين جلسة، حبث فيها ٢٠٠٥عقد مكتب ا
مع، ودار الكتب الظاهرية وانتهى إىل مجلة من األعمال والقرارات . شؤون ا

 : أمهها 
 ترميم املدرسة العادلية، اليت سينتهي العمل فيها مطلع أعمال متابعة - ١

 .٢٠٠٦العام 
مع وتأهيله، وإ- ٢ نشاء عدد من املكاتب فيه، وجتهيز  توسيع مرأب ا

 .تلك املكاتب مبا حتتاج إليه من أثاث ولوازم
 تعيني ثالثة أعضاء يف اهليئة الفنية، قائمني باألعمال، من محلة دبلوم - ٣

مع يف عام  الدراسات العليا، بعد جناحهم يف امتحان املسابقة اليت أعلنها ا
ين املصطفى، يف اللغة العربية، حممود احلسن وسعد الد:   هم السادة ٢٠٠٤

وتعيني عامل، من الفئة األوىل، من محلة الدبلوم . وبسيم برهوم يف املعلوماتية
 . اللغوي يف اللغة العربية، بعد جناحه يف امتحان املسابقة، هو السيد حسني أسود

ُ االشرتاك يف معرض الكتاب الدويل احلادي والعشرين، الذي أقيم يف - ٤
، واالشرتاك يف معرض ٢٠٠٥ / ٩ / ٤ حىت ٨/ ٢٥ يف املدة منمكتبة األسد

، ويف ٢٠٠٥ / ١٢ / ٢ حىت ١١/ ٢٢الكويت الدويل للكتاب يف املدة من
 . من هذا العام١٢ / ١٦ -  ٦معرض الشارقة للكتاب يف املدة من 

لدين -٥  و ٦٨ التعاقد مع األستاذة سكينة الشهايب على حتقيق ا
 . ة دمشق، البن عساكر من كتاب تاريخ مدين٦٩

إبرام عقد بالرتاضي مع الدكتور املهندس موفق دغمان، مدير وحدة  - ٦
دمشق للعمارة والرتاث، إلعداد الدراسة الالزمة لرتميم املدرسة الظاهرية، والتعاقد 

 .ّبالرتاضي مع املهندس مسلم السقا أميين لتدقيق دراسة الرتميم
رية واالستثمارية للمجمع للعام النظر يف مشروع املوازنتني اجلا -٧



  
مع يف دورة عام  ٤٥٣  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 – ٢٠٠٦م، ومشروع اخلطة اخلمسية العاشرة للمجمع لألعوام ٢٠٠٦
لس إلقرارمها٢٠١٠  .، وإحالتهما على ا

  لجـان المجمـع
 : لجنة المجلة والمطبوعات - ١

لد أصدرت اللجنة  لة كامال، ٢٠٠٤ لعام  والسبعنيالتاسعا ً من ا
لد الثمانني ودفعته إىل مطبعة دار البعثَّوأعدت اجلزء األول من    .ا

ُاليت وافقت اللجنة على نشرها فمنها ما أجنز طبعه ونشره  لكتب اأما ُ ُ
  :وهي 
لدان -أ من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، ) ٦٦(و ) ٦٥( ا

 .حتقيق األستاذة سكينة الشهايب
صول النحو، كتاب قواعد اإلمالء الذي وضعته جلنة اللغة العربية وأ- ب 

 .ُووزعت نسخ منه على وزاريت الرتبية واإلعالم، واحتاد الكتاب العرب
  :ومنها ما هو يف الطبع يف مطبعة دار البعث وهي

لد -أ  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق األستاذة ) ٦٧( ا
  .سكينة الشهايب

  . حسنّأليب إسحاق الزجاج، حتقيق الدكتور عزة ) األنواء( كتاب - ب 
ّالدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري( كتاب -د  للمالقي، ) ّ

 .ّحتقيق الدكتور حممد حسان طيان
  :ومن أعمال اللجنة يف هذا العام 

ّللزجــاج، وتكليــف األســتاذ حممــود ) األنــواء(اإلشــراف علــى تنــضيد كتــاب  •
 .َّاحلسن تصحيح النماذج املنضدة

حممـــد الـــدايل، املتـــضمن إعـــادة طبـــع كتـــاب املوافقـــة علـــى طلـــب الـــدكتور  •



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٤  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

مــع، علــى أن يــشري )كــشف املــشكالت( ُ، الــذي حققــه الــدكتور الــدايل، خــارج ا
مع قد تـوىل إصـدار طبعتـه األوىل، وأن يقـدم للمجمـع  ِّيف طبعته اجلديدة إىل أن ا ُ ّ

ِّنسخا منه حيدد املكتب عددها ً ُ. 
زائـري مهمـة التـصحيح تكليف األستاذ الدكتور حممد مكي احلـسين اجل •

لـة،  مـع، والكتـباألخري، ألعـداد ا ّ الـيت تـضم حبـوث املـؤمترات الـيت يعقـدها ا
املراجعة العلمية واللغوية، املنـصوص عليـه يف قـرار رئـيس  ومنحه لقاء ذلك تعويض

  .٢٠٠٤ لعام ٥١٠١جملس الوزراء ذي الرقم 
  .٢٠٠٦اقرتاح اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  •

  :ة المخطوطات وإحياء التراث لجن–٢
  :كان من أهم ما قامت به اللجنة 

 تدقيق كتاب األنواء، أليب إسحاق الزجاج، حتقيق الدكتور عزة -١
 .حسن، ودفعه إىل الطبع

ّالدر النثري والعذب النمري يف شرح كتاب التيسري (( مراجعة كتاب-٢ ّ(( 
سان طيان، واملوافقة لعبد الواحد بن حممد املالقي، حتقيق الدكتور حممد ح

 .على طبعه
 دراسة ديوان ابن سنان اخلفاجي، حتقيق الدكتور خمتار األمحدي -٣

 .نويوات، والدكتور نسيب نشاوي، واملوافقة على طبعه

 : لجنـة المكتبـة -٣
 :  به قامتكان أهم ما 

مع- ١   . العمل على استكمال تزويد املكتبة مبؤلفات السادة أعضاء ا
ا جلان تصنيف املكتبة وفهرستها إىل احلاسوب إدخال ا- ٢  .ألعمال اليت أجنز
مع والظاهرية على أقراص - ٣  دراسة األساليب املتاحة لتحميل مكتبيت ا



  
مع يف دورة عام  ٤٥٥  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

ذا العمل  ))سوين((وشراء جهاز تصوير . حاسوبية، بعد املوافقة على القيام 
ذي الدقة العالية َّإلجراء عملية التحميل املقرتحة، وشراء الربنامج احلاسويب 

 .َّالستنطاق النصوص احململة على األقراص
مع، وإعادة ترتيبها -٤ اء العمل يف جرد مكتبة ا  .إ
 .٢٠٠٦اقرتاح اخلطة العلمية لعمل اللجنة لعام  -٥

 والفيزيائيــــة والمعلوماتيــــة العلـــوم الرياضيــــة مـــصطلحات جنــــة ل- ٤
 :ة والكيميائيـ

  : مثاين جلسات، وأهم أعماهلا ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 
 إجناز املرحلة األوىل من مشروع توحيد مصطلحات الفيزياء، بني - ١

اجلامعات السورية، وإصدار معجم يتضمن مصطلحات الفيزياء باللغتني العربية 
م  واإلنكليزية، وتوزيعه على أساتذة اجلامعات للنظر فيه وإرسال مالحظا

م إىل اللجنة ملن اقشتها مع ممثلني للجامعات، العتماد الصورة النهائية واقرتاحا
 . ٢٠٠٦للمصطلحات يف الربع األول من عام 

 البدء بإضافة مصطلحات الفيزياء بالفرنسية، وإضافة األصل اليوناين -  ٢
ِوالالتيين، إن وجد، وذلك للوصول إىل معجم عريب إنكليزي فرنسي ملصطلحات 

ُ
اية الربع األ  .٢٠٠٦ول من عام الفيزياء، قبل 

 اختيار عدد من اخلرباء يف جمال الكيمياء، للعمل يف مشروع توحيد - ٣
لس وقراراته. (مصطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية   ). ُينظر  يف أعمال ا

  : لجنة النشاط الثقافي- ٥
ًأقامت اللجنة مومسا ثقافيا ألقى فيه األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري  ً

َرأي القانون الدويل يف تشييد إسرائيل جدار الفصل العنصري  ((عنوانحماضرة ب
حماضرة األستاذ الدكتور موفق دعبول ، و))على األراضي الفلسطينية احملتلة



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٥٦  )٢(اجلزء ) ٨١( ا

، وقداسة البطريرك مار أغناطيوس زكا "اللغة العربية وجمتمع املعرفة  ((بعنوان
واقرتحت . ))خ مشرتكاإلسالم والسريان تاري ((األول عيواص حماضرة بعنوان

تمع (( هو للمؤمتر الرابعاًموضوعاللجنة   موعد ، كما اقرتحت))اللغة العربية وا
وتولت متابعة ، م٢٠٠٥  تشرين الثاين١٦ حىت ١٤  يف املدة منانعقاده

  .إقامته وتقومي حبوثه
  : لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٦

ا الدراسة اليت تقد ا األستاذ الدكتور إحسان َّناقشت اللجنة يف جلسا م 
لس ))أخطاء شائعة ((النص، مقرر اللجنة، بعنوان  وسوف ترفع اللجنة إىل ا

  .اقرتاحها باملوافقة على الطبع ، بعد االنتهاء من التدقيق واملناقشة
  : لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناتها - ٧

ا الفرعية، وأقر ِت أسلوب جتميع درست اللجنة سري العمل يف جلا
كما شرعت . املصطلحات من الكتب اجلامعية املعنية للعمل على توحيدها

تدخل حمتويات هذه الكتب من املصطلحات إىل احلاسوب وهي خطوة أوىل يف 
  . اخلطة

  :وقد جرى العمل يف اللجان الفرعية على النحو اآليت 
  :لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية   -أ 

 جرى فيها استعراض ٢٠٠٥ًبعة عشر اجتماعا خالل عام اجتمعت اللجنة أر
ًألف مصطلح، وزعت على السادة اخلرباء لدراستها، متهيدا لتوحيدها ) ١٢( حنو  ُِّ .

ًوقد باشرت اللجنة الدراسة، وال يزال العمل جاريا على هذا النحو َ. 
  :علوم األحياء النباتية   مصطلحاتلجنة   - ب 

  :جلسات، وأهم أعماهلا  ست ٢٠٠٥عقدت اللجنة خالل عام 
إدخــال مــصطلحات الكتــب اجلامعيــة املختــصة بعلــم النبــات إىل احلاســوب،  •



  
مع يف دورة عام  ٤٥٧  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 .ووضع خطة لتسهيل عمل اخلرباء يف دراسة هذه املصطلحات
ّتوزيـــع املـــصطلحات علـــى اخلـــرباء حبـــسب اختـــصاص كـــل مـــنهم، لدراســـتها  •
  .ًوال يزال العمل جاريا على هذا النحو. وشرحها
 :علوم الجيولوجية لجنة مصطلحات ال  -ج 

ا الدورية خالل عام  ، وانتهت من ٢٠٠٥تابعت اللجنة اجتماعا
وتعكف اآلن على دراسة تلك . إدخال املصطلحات اجليولوجية إىل احلاسوب
  .املصطلحات ومناقشتها، العتماد املناسب منها

 :لجنة مصطلحات العلوم الزراعية   -د 
  :كان من أهم أعماهلا 

ية للحـصول علـى كتـب العلـوم الزراعيـة، للبـدء  اجلامعات الـسورمراسلة •
ا  .بتوحيد مصطلحا

 بإدخـــال املـــصطلحات الزراعيـــة، املوجـــودة يف الكتـــب الزراعيـــة الـــشروع •
مع، إىل احلاسوب  .اليت وصلت إىل ا

   :تنسيق المصطلحات وتوحيدها  لجنة ألفاظ الحضارة و- ٨
لس، يف جلسته الساب عة اليت انقسمت هذه اللجنة بقرار من ا

، إىل اللجنتني األساسيتني الوارد ذكرمها يف ٢٠٠٥ /٤ / ٢٠انعقدت يف 
  :الالئحة الداخلية ومها 

 :لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة   -  أ
  :مهمتها 

ـــــالت مـــــن ألفـــــاظ ومـــــصطلحات -١ ُ متابعـــــة مـــــا ينـــــشر يف الـــــصحف وا
فـاظ أجنبية، والبحث عن مقابالت عربية هلا، ورصد االستعماالت اخلاطئـة لألل

  . َالعربية املتداولة يف تلك الصحف وتقوميها
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  . استكمال إعداد معجم ألفاظ احلضارة املعاصرة- ٢
  :وأهم أعمال اللجنة 

جلنــة مــصطلحات : تــأليف جلنتــني مــؤقتتني لدراســة املــصطلحات، مهــا  
العلـــوم اإلنـــسانية، الـــيت ختـــتص باللغـــة واألدب وعلـــم الـــنفس واملنطـــق والفلـــسفة 

ـــ ـــاريخ واألخـــالق والفن ون، وجلنـــة مـــصطلحات العلـــوم االجتماعيـــة، وختـــتص بالت
 .واجلغرافية وعلم االجتماع وعلم السكان والرتبية وعلم األجناس

وضع مقابالت عربية لبعض األلفاظ األجنبية، اليت وردت يف عـدد مـن  
 .الصحف احمللية

 َّإحالــة الدراســة املــوجزة، الــيت أعــدها األســتاذ الــدكتور عبــد الكــرمي اليــايف 
واألســــتاذ جــــورج صــــدقين، عــــن األلفــــاظ األجنبيــــة الــــواردة يف بعــــض الــــصحف 

لة لنشرها  .األجنبية، إىل جلنة ا
إعادة النظر يف آلية إعـداد معجـم ألفـاظ احلـضارة، وتوزيـع فـصوله علـى  

 .اخلرباء، إلجنازه يف أسرع وقت
العمل على حتقيق التـوازن بـني األبـواب، يف عـدد املـصطلحات، ليكـون  
 .ا حنو مئة ومخسني يف كل بابعدده

  :لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها   -  ب
توحيد ِلمهمتها تنسيق أعمال جلان املصطلحات، اليت تسعى 

املصطلحات يف اجلامعات ومراكز البحوث والوزارات واهليئات العلمية يف 
 .سورية

وقد عقدت هذه اللجنة عشر جلسات،جرى خالهلا البدء بالتنسيق 
ا جلان توحيد املصطلحات يف جممع بني املصطلحات  العربية، اليت اعتمد
  .اللغة العربية بدمشق



  
مع يف دورة عام  ٤٥٩  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

 مكتبة المجمـع
مع هذا العام بـ  ) ٣٧٦(منها ًكتابا،  ) ٦٦٤( مت إغناء مكتبة ا

ًكتابا إهداء، و   وبذا يصبح عدد الكتب يف املكتبة العربية .شراء) ٢٨٨(ً
  ً.كتابا ) ٢٨٨٢٠(

ًكتب إهداء، ) ١٠(ًكتابا، منها ) ٥٠(بية بـ كما زودت املكتبة األجن
  .جملة أجنبية متنوعة) ٢٠٠(ًوالباقي شراء، إضافة إىل 

  مؤتـمر المجمـع
برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية 

مع مؤمتره الرابع بعنوان تمع ((السورية عقد ا  وذلك يف املدة ))اللغة العربية وا
وقد شارك يف .  يف قاعة حماضراته٢٠٠٥ تشرين الثاين لعام ١٦ -١٤من 

  .املؤمتر العديد من الباحثني العرب واألجانب
أقيم حفل افتتاح املؤمتر يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد يف الساعة 

، وحضره عدد من ١٤/١١/٢٠٠٥احلادية عشرة من صباح يوم االثنني 
مع وأعضاؤه، وأساتذة اجلامعات، السادة الوزراء، والسفراء العرب،  ورئيس ا
ّوألقيت يف احلفل كلمات كل من األستاذ . ومجهور من الباحثني واملثقفني

الدكتور هاين مرتضى، وزير التعليم العايل، ممثل السيد رئيس اجلمهورية راعي 
مع، واألستاذ الدكتور عبد  املؤمتر، واألستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا

  .الم املسدي، ممثل الباحثني املشاركني يف املؤمترالس
مع، احملاضرة  وألقى األستاذ الدكتور مروان احملاسين، نائب رئيس ا

تمع ((االفتتاحية بعنوان   .))قضايا اللغة وا
  :َّوقد توزعت حماور املؤمتر على أربع جلسات هي 
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 .ّتدني مستوى اللغة العربية في المجتمع: الجلسة األولى  •
ترأسها األستاذ الدكتور شاكر الفحام، وافتتحها األستاذ الدكتور مكي 

الدكتور كمال بشر، : ُاحلسين اجلزائري، وألقيت فيها حماضرات األساتذة 
والدكتور إبراهيم بن مراد، والدكتورة وفاء كامل فايد، والدكتور حسني مجعة، 

  .والدكتور عبد النيب اصطيف
ـــــة  • ـــــسة الثاني ـــــي ســـــبل االر: الجل ـــــة ف ـــــة العربي ـــــاء بمـــــستوى اللغ تق

 .المجتمع
ترأسها األستاذ الدكتور عبد الكرمي األشرت، وافتتحها األستاذ الدكتور 

الدكتور أمحد مطلوب، والدكتور الصاحل : حممود السيد، وشارك فيها األساتذة 
بلعيد، والدكتور أمحد حسن حامد، والدكتور حسني نصار، والدكتور حممد 

  .حسان الطيان
  .مخاطر عزوف المجتمع عن لغته القومية: جلسة الثالثة ال •

ترأسها األستاذ الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، وافتتحها األستاذ 
الدكتور عبد السالم املسدي، : الدكتور موفق دعبول، وشارك فيها األساتذة 

والدكتور عبد اللطيف عبيد، والدكتور عبد الكرمي األشرت، والدكتور أمحد 
  .ب، والدكتور حممد مرايايتالضبي
أســــاليب نــــشر اللغــــة العربيــــة وتنميتهــــا بألفــــاظ : الجلــــسة الرابعــــة  •
 .الحضارة

ترأسها األستاذ الدكتور عبد السالم املسدي، وافتتحها األستاذ شحادة 
الدكتور عبد الرمحن احلاج صاحل، والدكتور : اخلوري، وشارك فيها األساتذة 
الفاخوري، والدكتور هوبري جويل، والدكتور عبد علي القامسي، والدكتور حممود 
  .اإلله نبهان، والدكتور قاسم سارة

ُِ، قرئت ٢٠٠٥ / ١١ / ١٦ُوعقدت اجللسة اخلتامية مساء األربعاء 



  
مع يف دورة عام  ٤٦١  م٢٠٠٥التقرير السنوي عن أعمال ا

ا املشاركون، كما ألقى فيها األستاذ  فيها جمموعة التوصيات اليت خرج 
  .َالدكتور شاكر الفحام كلمة اخلتام

مع كما ستنشر مع حبوثه وستنشر قرارات املؤ متر وتوصياته يف جملة ا
  .يف كتاب مستقل

  دار الكتب الظاهرية
) ١٥٩(ًكتابا باللغة العربية، منها ) ٦٣٢(دخل الدار يف هذه الدورة 

ًكتابا باللغة اإلنكليزية، وكتابان ) ١٣(وورد إىل الدار . شراء) ٥٧٣(إهداء، و 
سبعة وسبعني  ) ٧٧٥٤١(ب الدار وبذلك يصبح جمموع كت. باللغة الفرنسية

ًألفا ومخسمئة وواحدا وأربعني كتابا ً ً.  
الت فقد دخل الدار يف هذه الدورة  جملة عربية، و     /١٧٨/أما ا

أربعني  ) ٤٠٢٠٠(دورية أجنبية، وبذلك يصبح عددها يف الدار / ١٩٦/
  .ًألفا ومئيت جملة ودورية

اية ) ٥١٢٠(، ٢٠٠٥ عام بلغ جمموع املشرتكني يف الدار ،حىت 
وبلغ عدد رواد املكتبة يف اليوم الواحد حنو . ًمخسة آالف ومئة وعشرين مشرتكا

ًمشرتكا، إضافة إىل القراء الذين يرتادون املكتبة من احملافظات السورية ) ٥٠(
واألقطار العربية ، والسائحني الراغبني يف االطالع على معاملها التارخيية، 

  .وآثارها العمرانية
وجيري اآلن التحضري لنقل حمتويات املكتبة الظاهرية إىل املدرسة 

  .العادلية، للبدء برتميم الظاهرية، كما هو مقرر

  الحفـالت
مع حفل تأبني للفقيد املرحوم األستاذ عاصم البيطار رمحه اهللا  ُأقام ا

 / ٩ / ٢١، املوافق لـ  ه١٤٢٦ / ٨ / ١٨تعاىل، يف قاعة احملاضرات يف 
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  .م٢٠٠٥
الدكتور شاكر الفحام، : ُوقد ألقيت يف احلفل كلمات كل من 

والدكتور علي أبو زيد، والدكتور عبد الكرمي األشرت، والدكتور أمين الشوا، وابنة 
ّفتحدثوا عن مناقب الفقيد، وسريته العطرة، . الفقيد املهندسة ندى البيطار

، وفضله العظيم يف ّوجهوده العلمية، وإخالصه يف العلم والعمل، وحبه لطالبه
ا   .خدمة اللغة العربية، وإعالء شأ

ُويذكر أن الفقيد أمضى حياته يف تدريس اللغة العربية يف ثانويات 
ًوانتخب عضوا عامال يف جممع اللغة العربية يوم االثنني . دمشق، مث يف جامعتها ً ُ

،  ه١٤٢٦ / ٤ /٣٠وانتقل إىل جوار ربه يف يوم االثنني . ١٢/١/٢٠٠٤
  .٢٠٠٥ / ٦ / ٢٤افق لـ املو

  موازنة المجمـع
مع جمموع املوازنتني اجلارية واالستثمارية، ومها   :تشمل موازنة ا

  :الموازنة الجارية 
) ٢١.٤٥٠.٠٠٠(، ٢٠٠٥بلغ االعتماد الكلي، للموازنة اجلارية يف عام 

وبلغت نسبة . س. ل)٢١.٠٤١.٤١٣(وبلغ جمموع ما أنفق منها . س. ل
  ).٪٩٨(اإلنفاق 

  :الموازنـة االستثمارية 
,            ٢٠٠٥بلغ االعتماد الكلي، للموازنـة االستثمارية يف عـام 

وبلغت ). ١٧.٩٧١.٨١٢(وبلغ جمموع ما أنفق منها . س.ل) ١٨.٠٠٠.٠٠٠(
  ).٪٩٩, ٨٥(نسبة اإلنفاق  

وهذه النسبة تدل على أن العمل، ). ٪ ٩٨ ,٩(وبلغت نسبة اإلنفاق العام 
مع،  ًقد سار يف هذا العام سريا جيدايف ا ً.  


