
٨٨١  

  )أ�باء جممعية وثقافية (
  لتقرير السنوي عن أعمالا

   م٢٠٠٦ عامالمجمع في دورة 
  ّأعده بإشراف أمين المجمع 
  األستاذ عدنان عبد ربه
مع ومكتبه وجلانه ومديرياته من  فيما يلي عرض ألهم ما قام به جملس ا

  :أعمال
مـــع- ًأوال مـــع يف هـــذه الـــدورة إحـــدى:  أعمـــال جملـــس ا  عقـــد جملـــس ا

  : وعشرين جلسة، حبث فيها األمور اآلتية
 وافق على إيفاد األستاذين الدكتور شاكر الفحام، والدكتور إحسان - ١

النص، إىل القاهرة للمشاركة يف اجتماعات جلنة املعجم التارخيي اليت انعقدت يف 
 .م٢٠٠٦ نيسان ٦ إىل ٤املدة من 
دكتورعبد اهللا واثق الدكتورمروان احملاسين، ال:  ألف جلنة من السادة- ٢

شهيد، الدكتورمكي احلسين اجلزائري، الدكتور موفق دعبول، لدراسة مشروع 
 .الالئحة الداخلية للنظام األساسي للهيئة العليا للذخرية اللغوية العربية

 رشح الدكتور رشدي راشد من مجهورية مصر العربية لنيل جائزة امللك - ٣
 ميدان الدراسات اإلسالمية، والدكتور م، يف٢٠٠٧ /ه١٤٢٧فيصل العاملية لعام 

  .حممد سعيد رمضان البوطي يف ميدان خدمة اإلسالم
الدكتور مروان احملاسين، الدكتورعبد اهللا واثق :  ألف جلنة من السادة- ٤

شهيد، الدكتور إحسان النص، لوضع قواعد اختيار األعضاء املراسلني، وحتديد 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

م وحقوقهم  .واجبا
امع اللغوية العلمية العربية، وكلف  عقد جلسة خاصة - ٥ لتقومي أداء احتاد ا

الدكتور إحسان النص واألستاذ شحادة اخلوري وضع مقرتحات للنهوض باالحتاد 
امع كلها   . وتنشيط أعماله، والسعي للتواصل املفيد بني ا

 ٢٠ وافق على قرار جلنة النشاط الثقايف عقد املؤمتر اخلامس للمجمع من - ٦
   .م، كما أقر احملاور اليت وضعتها اللجنة هلذا املؤمتر٢٠٠٦ تشرين الثاين ٢٢إىل 

مع لعام - ٧ م، وأوصى بطبعه يف ٢٠٠٥ أقر التقرير السنوي عن أعمال ا
مع   .جملة ا
مع خلفا - ٨ ً انتخب األستاذ الدكتور حممود السيد عضوا يف مكتب ا ً

  .للدكتور عبد احلليم سويدان رمحه اهللا
مع، لنيل جائزة  رشح- ٩  األستاذ الدكتور عبد الكرمي اليايف، عضو ا

  .م٢٠٠٧كاتالونيا لعام 
 تداول ما جرى يف االجتماع الذي عقدته السيدة الدكتورة جناح - ١٠

َّ، وضم ٢٨/٨/٢٠٠٦العطار، نائب رئيس اجلمهورية للشؤون الثقافية بتاريخ 
مع، من أجل  محاية اللغة العربية والتمكني بعض السادة الوزراء والسيد رئيس ا

مع تقدمي تقرير يتضمن الوسائل اليت يتبعها يف محاية اللغة  هلا، وطلبت فيه إىل ا
ا مع وستة . العربية والنهوض  لس تأليف جلنة برئاسة السيد رئيس ا وأقر ا

أعضاء، لدراسة حمضر االجتماع الذي عقدته الدكتورة جناح العطار، ورفع 
  . املناسبة حلماية اللغة العربيةالتوصيات
مع، لنيل جائزة امللك - ١١  رشح الدكتور حممد هيثم اخلياط، عضو ا

م يف ميدان اللغة العربية واألدب، ضمن ٢٠٠٨/ ه١٤٢٨فيصل العاملية لعام 



  
مع يف دورة عام  ٨٨٣   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

قضايا املصطلحية يف اللغة العربية،كما رشح الدكتور وهبة الزحيلي لنيل :موضوع
أحكام العالقات الدولية : اسات اإلسالمية، ضمن موضوعاجلائزة يف ميدان الدر

  .يف اإلسالم يف حاليت السلم واحلرب
مع، - ١٢  وافق على إيفاد األستاذين الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا

مع، إىل القاهرة، للمشاركة يف االحتفال بالعيد  والدكتور إحسان النص عضو ا
مع القاهرة الذي سيعقد يف ا م، ومؤمتر ١٩/٣/٢٠٠٧ إىل ١٧ملدة من املاسي 

مع الذي سيعقد مدة أسبوعني بدءا من    ٢٠/٣/٢٠٠٧ًا
الدكتور عبداهللا واثق شهيد، الدكتور مكي :  ألف جلنه من السادة- ١٣

احلسين اجلزائري، الدكتور موفق دعبول، لدراسة مشروع الذخرية اللغوية العربية، 
مع يف إجن   . ازه، وبيان آلية العمل فيهواملشاركة اليت سيقدمها ا

 وافق على عقد االجتماع اخلامس لشبكه تعريب العلوم الصحية يف - ١٤
مع وكلية الطب يف جامعة  منظمة الصحة العاملية يف دمشق، بالتعاون مع ا
مع التنسيق مع املكتب اإلقليمي لشرق  دمشق، وفوض إىل السيد نائب رئيس ا

  .لطب يف جامعة دمشق،إلجناح االجتماعاملتوسط يف املنظمة وكلية ا
رئيس قسم اللغة ( وافق على استضافة الدكتور يانوش دانيتسكي - ١٥

إللقاء ) العربية واإلسالمية يف معهد الدراسات االستشراقية يف جامعة وارسو
مع بعنوان٨/٢/٢٠٠٦حماضرة مساء األربعاء  ترمجات ((:  يف قاعة حماضرات ا
  .))غة البولونيةاألدب العريب إىل الل

مع التونسي - ١٦ لتنظيم لقاء ) بيت احلكمة( أقر متابعة التنسيق مع ا
ًثقافة العلم عند العرب قدميا وحاضرا((: سوري تونسي بعنوان َّ، وكلف اللجنة اليت ))ً

لس عام    :  من السادة٢٠٠٥ألفها ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

جورج صدقين، الدكتور مروان احملاسين، الدكتور عبد اهللا واثق شهيد، األستاذ 
لس   . األستاذ شحادة اخلوري، دراسة املوضوع، وتقدمي تقرير عنه إىل ا

واتفق على أن يشارك يف اللقاء الدكتور مروان احملاسين، الدكتور موفق 
مع، والدكتور  دعبول، واألستاذ شحادة اخلوري، والدكتور مكي احلسين من ا

 من معهد الرتاث العلمي العريب نشأت محارنة من دمشق، وثالثة باحثني خمتصني
  .حبلب

مع- ١٧   .ً انتخب الدكتور مازن املبارك عضوا يف ا
مع، رئيس اللجنة املؤلفة يف العام - ١٨  فوض إىل السيد نائب رئيس ا
، تقدمي ))اإلنرتنت((لدراسة موضوع إنشاء موقع للمجمع على الشابكة (املاضي 

ذا الشأن   .االقرتاحات املناسبة 
َّكلف الدكتور حممود السيد إعداد حبث للمشاركة يف العيد املاسي  - ١٩

  .مع القاهرة، ومؤمتره السنوي يف دورته الثالثة والسبعني

   أعمال مكتب المجمع- ًثانيا
مع يف هذه الدورة أربعا وعشرين جلسة، حبث فيها شؤون  ًعقد مكتب ا

مع، ودار الكتب الظاهرية، وانتهى إىل مجلة من   : القرارات واألعمال، أمههاٍا
 املوافقة على ترميم دار الكتب الظاهرية، وتكليف الدكتور املهندس موفق - ١

َدغمان، مدير وحدة دمشق للعمارة والرتاث، إعداد الدراسة اهلندسية الالزمة 
َّلرية سورية، ومت تكليف / ٢.٨٣٩.٩١٥/للمشروع، وقد بلغت تكلفة الدراسة

َّالدكتور املهندس مسل َم السقا أميين، مدير مؤسسة الرتاث والعمارة تدقيقها، ُ َّ
  .لرية سورية/٩٤٦.٦٤٠/وبلغت تكلفة التدقيق

مع الشمايل واجلنويب وجتميلهما مع - ٢ ِ املوافقة على كسوة مدخلي ا



  
مع يف دورة عام  ٨٨٥   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

سطح املرأب والقبو، وغرفيت االستعالمات والسائقني، وتكليف شركة الدراسات 
  .كإعداد الدراسة اهلندسية لذل

 املوافقة على االشرتاك يف معرض الكتاب الثاين والعشرين الذي أقيم يف - ٣
م، واملوافقة على االشرتاك، ١٠/٨/٢٠٠٦ - ١مكتبة األسد يف املدة من 

َّبصحيفة واحدة من كل من الصحف الصادرة عن اجلبهة الوطنية التقدمية، وهي 
  .سبع صحف

تدريب يف اختصاصات  إيفاد بعض العاملني التباع دورات تأهيل و- ٤
دورة برنامج التصميم والتحليل اإلنشائي، :املهندس جالل رمضان:متنوعة، وهم

ّدورة إدارة مشاريع، واآلنسة رمي القزاز، والسيدة :واملراقب الفين رؤوف يوسف 
  .دورة تدريبية يف السكرتارية التنفيذية: ابتسام حجازي

تاريخ مدينة :  حتقيق كتاب التعاقد مع األستاذ مأمون صاغرجي ملتابعة- ٥
 . دمشق البن عساكر، الذي كانت تقوم به األستاذة سكينة الشهايب رمحها اهللا

 ندب القائمة باألعمال املهندسة زهرية محزة، العاملة يف املعهد العايل - ٦
مع مدة عام   .ّللعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، إىل اهليئة الفنية يف املعلوماتية يف ا

 األستاذ حسني أسود العامل من الفئة األوىل إىل عضوية اهليئة الفنية  نقل- ٧
مع، ونقل األستاذ مصطفى اخلطيب من الفئة الثانية  بصفة قائم باألعمال يف ا

 . إىل الفئة األوىل بعد حصوله على إجازة يف اآلداب، قسم اللغة اإلنكليزية
 ))مشروع الربجميات احلرة((:ُ إضافة الندوة العلمية اليت أقيمت بعنوان - ٨

مع املراسل، وذلك بناء على كتاب املنظمة  ًبرئاسة األستاذ مروان البواب عضو ا
 .العربية للرتبية والثقافة والعلوم مدة يومني 

مع إليهم،وهم- ٩ : ّ استخدام ثالثة عاملني مدة ثالثة أشهر حلاجة ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

 .حارس، وعاملة حاسوب، وعاملة إدارية وحماسبة
بالتعاون مع ) اإلنرتنت(افقة على إنشاء موقع للمجمع على الشابكة املو

 .منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط
   أعمال لجان المجمع- ًثالثا 
  : لجنة المجلة والمطبوعات- ١

  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة تسع عشرة جلسة، قامت فيها باألعمال اآلتية
لد السابع والستني  من تاريخ مدينة دمشق البن وافقت على طباعة ا

 .عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب، رمحها اهللا
وافقت على اقرتاح الدكتور مكي احلسين اجلزائري إرسال كتب إىل األعضاء 
ا  م يف موضوعات حمددة، أو يف موضوعات خيتارو املراسلني وغريهم الستكتا

لة   . لنشرها يف ا
تأليف ) م أمساء األفعال يف اللغة العربيةمعج(وافقت على طباعة كتاب 

 .الدكتور أمين الشوا
مع، كما أقرت  ُأقرت قائمة تعويضات كتاب املقاالت اليت نشرت يف جملة ا ُّ

 .ّقائمة تعويضات مقومي تلك املقاالت
الدكتور حممد : وافقت على طباعة كتاب ديوان أيب النجم العجلي، صنعة

 .أديب مجران
مع، وحبوث املؤمترات ْقررت نشر حبوث  ندوة اللغة العربية والتعليم، يف جملة ا

مع يف كتب مستقلة  . اليت عقدها ا
للدكتور عبد ) علم الداللة يف املعجم العريب(قررت أن تعهد مبراجعة كتاب 

 .القادر سالمي إىل الدكتور أمحد قدور عميد كلية اآلداب يف جامعة حلب



  
مع يف دورة عام  ٨٨٧   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

لد  :  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق)٦٨(وافقت على دفع ا
 .األستاذة سكينة الشهايب رمحها اهللا، إىل مطبعة دار البعث

تابعت مناقشة املقرتحات اليت مجعها الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري 
مع  .من بعض السادة األعضاء حول سبل تطوير بنية جملة ا

  :لجنة المخطوطات وإحياء التراث-٢
نة املخطوطات وإحياء الرتاث يف هذه الدورة أربع عشرة جلسة عقدت جل

  :ّاطلعت خالهلا على الكتب التالية
. الدكتور حازم سليمان احللي: تأليف) أثر احملتسب يف الدراسات النحوية(

 . واعتذرت اللجنة من عدم طبع الكتاب
 األستاذ هالل ناجي،: َّالصاحب بن عباد، حتقيق: صنعة) كتاب األحجار(

مع  .وقد قررت اللجنة طبعه يف جملة ا
أيب عبيدة، معمر بن املثىن، وأيب العباس، حممد : تصنيف) كتاب الدواهي(

مع أيضابن احلسن،   . ًوقد قررت اللجنة طبعه يف جملة ا
األستاذ هالل ناجي، وقد قررت اللجنة : ابن دينار اهلامشي األحول، حتقيق

مع  .طبعه يف جملة ا
 حتقيق ))اجلزء اخلمسون((ابن عساكر :  تأليف))مدينة دمشقتاريخ ((

رياض مراد، حممود األرناؤوط، ياسني اخلطيب، وأعيد الكتاب إىل : األساتذة
 . حمققيه لتصحيح بعض األخطاء املوجودة فيه

ِّالربق املتألق يف حماسن جلق(( األستاذ حممد : ّابن الراعي، حتقيق:  تأليف))ِ
  .ررت اللجنة طبعهأديب اجلادر، وقد ق

  
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٨٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

  لجنة المكتبة-٣
  :  اللجنة يف هذه الدورة جلستني، اختذت فيهما القرارات اآلتيةعقدت
مع يف معرض مكتبة األسد الثاين والعشرين الذي أقيم يف اشرتاك  ا

  . مستقلجبناح ١/٨/٢٠٠٦
مع والظاهرية ترشيح ة ب دورة يف ترميم الكتب واملخطوطات مبكتإىل عاملني يف ا

  .األسد
مع والتحليلية الفهرستني الوصفية إجراء  للكتب واملخطوطات يف ا
  .والظاهرية

 صيانة شاملة وإصالح ألنظمة إجراء على املكتب إحالة دراسة االقرتاح
  .  هندسي خمتصمكتبالتهوية واإلنارة واحلرارة يف مستودعات الكتب إىل 

  . ةالدولي إنشاء موقع للمجمع على الشابكة متابعة
ا مكتبة هذا مع وقد بلغ عدد الكتب العربية اليت زودت  ) ٧٠٤ (ا
  .إهداء) ٥٢٠( منها ،كتب
  .املعلوماتية و جلنة مصطلحات العلوم الرياضية والعلوم الفيزيائية والكيميائية- ٤

  ):مصطلحات الفيزياء (- أ
  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات، جرى فيها

مشروع (انية من معجم مصطلحات الفيزياء املوحدة  إجناز املرحلة الث- 
  :وتضم) توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية

 إضافة املصطلح الفرنسي املقابل ملصطلحات الفيزياء يف اللغة اإلنكليزية، - 
  .وإضافة األصل اليوناين والالتيين

الدكتور :  االجتماع مبمثلي اجلامعات السورية عن أقسام الفيزياء األساتذة- 



  
مع يف دورة عام  ٨٨٩   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

، والدكتور معد النجار )حلب(، والدكتور مصطفى أفيوين )دمشق(بسام معصراين 
ومناقشة مالحظات أقسام الفيزياء ) الالذقية(، والدكتور حسن سلمان )محص(

 .حول املشروع
 الشروع يف املرحلة الثالثة من املعجم، وهي مرحلة إعداد نسخة منقحة - 

ًفيها تعريفات مصطلحاته، متهيدا إلخراج من املعجم الثالثي اللغات، تضاف 
املرحلة الرابعة واألخرية، اليت تستكمل فيها املقابالت العربية للمصطلحات 
ٍاألجنبية اليت مل ترد يف الكتب اجلامعية املدروسة، مأخوذة من معجم أو أكثر 

 .ٍمن املعجمات املعتمدة على نطاق واسع
  ):مصطلحات الكيمياء (- ب

  : هذه الدورة تسع جلسات مت فيهاعقدت اللجنة يف
األساتذة الدكتور وفائي حقي، والدكتور عبد احلليم :  اقرتاح التعاقد مع اخلرباء- 

منصور، والدكتور أمحد حاج سعيد، والدكتورة هيفاء العظمة، والدكتور حميي الدين 
 .مجعة، للعمل يف مشروع توحيد مصطلحات الكيمياء بني اجلامعات السورية

. من هذا املشروع) a-b-c-d-e-f: ( املصطلحات املبدوءة باألحرف دراسة- 
  . ًوما زال العمل مستمرا لدراسة املصطلحات املبدوءة ببقية احلروف

  : لجنة النشاط الثقافي-  ٥
  : ًعقدت اللجنة يف هذه الدورة ستا وعشرين جلسة، اختذت فيها القرارات اآلتية

جبلسات املؤمتر اخلامس، باستثناء احملاضرة  إلغاء احملاضرات االفتتاحية اخلاصة - 
  .اليت تلي حفل االفتتاح

 اقرتحت دعوة األعضاء املراسلني حلضور املؤمتر اخلامس، فاختارت الدكتور - 
عبد السالم املسدي، والدكتور حممد علي آذرشب، من خارج سورية، والدكتور علي 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٠  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

طيوس زكا األول عيواص، والدكتور أبو زيد، والدكتور مازن املبارك، والبطريرك مار أغنا
جورج عبد املسيح من لبنان، والدكتور حممود فاخوري والدكتور عبد اإلله نبهان، 

 .والدكتور عبد الكرمي األشرت من خارج دمشق
 طلبت اللجنة من أمينها إعداد بطاقة تقومي خاصة باملؤمتر اخلامس توزع - 

  . على املشاركني واحلضور
مع األردين، إللقاء كلمة يف حفل ُاقرتح الدكتور عبد ُ الكرمي خليفة، رئيس ا

  .ًاالفتتاح الذي سيقام يف مكتبة األسد ممثال عن الباحثني املشاركني يف املؤمتر اخلامس
  : لجنة اللغة العربية وأصول النحو- ٦

 :عقدت اللجنة سبع عشرة جلسة نظرت فيها يف البحوث اآلتية
ذ الدكتور إحسان النص وقد صححتها اللجنة،  إعداد األستا))أخطاء شائعة((

لس ملناقشتها وإقرارها مث طبعها   .وأحالتها على ا
 للدكتور حممود السيد، ))من مواضع تيسير تعليم النحو وحلول مقترحه((

مع لطبعه  .وبعد مناقشته وتعديل بعض فقراته أحيل على جملة ا
د أعيد النظر فيه عدة مرات  لألستاذ شحادة اخلوري، وق))عالمات الترقيم((

مع لطبعه  .وصحح، ووضعت شواهد مناسبة له، مث أحيل على جملة ا
 أعدها الدكتور إحسان ))أخطاء شائعة((ًناقشت اللجنة حبثا آخر بعنوان 

 .النص والدكتور حممود السيد، وما زالت قيد املناقشة
لعربية بالقاهرة يف شرعت اللجنة يف مناقشة القرارات الصادرة عن جممع اللغة ا

  .دوراته الثامنة واألربعني إىل الثامنة والستني
 

  : لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية - ٧



  
مع يف دورة عام  ٨٩١   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

ًعقدت جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية يف هذه الدورة اثين عشر اجتماعا 
  /./dووصلت إىل احلرف / a/درست خالهلا املصطلحات اليت تبدأ باحلرف 

  :لحات علوم األحياء النباتية لجنة مصط-  ٨
  :بلغ عدد جلسات اللجنة يف هذه الدورة عشر جلسات جرى فيها 

تقاسم السادة أعضاء اللجنة مصطلحات الكتب اجلامعية اخلاصة بعلم 
ّالنبات كل حسب اختصاصه، لدراستها ووضع التعريف والشرح املناسبني، 

ً وال يزال العمل جاريا .وبدأت اللجنة بدراسة بعض هذه املصطلحات وإقرارها
وقد مت إىل اآلن وضع التعريف والشرح املناسبني مع ترمجة . على هذا النحو

  .مصطلح) ٤٠٠(املصطلح إىل اللغة الفرنسية لنحو 
  : لجنة العلوم الزراعية– ٩

اء  عقدت جلنة العلوم الزراعية يف هذه الدورة اثنيت عشرة جلسة جرى فيها إ
سم االقتصاد الزراعي، وبلغ عدد مصطلحات هذا من مصطلحات ق) a(احلرف 
من ) a(ًمصطلحا، وتقوم اللجنة بتعريف مصطلحات احلرف ) ٢٦٥(احلرف 

  ). ١٦٠(قسم اإلنتاج احليواين، ووصلت حىت الرقم 
  : لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية- ١٠

ست بلغ عدد جلسات جلنة العلوم اجليولوجية يف هذه الدورة مثاين عشرة جلسة در
وأوشكت على االنتهاء من الصفحات اخلمسني ) a(فيها مصطلحات احلرف األول 

  ).٧٥ حىت ٥١(األوىل، ومتت طباعة مصطلحات جديدة من الصفحة 
  : لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها-١١

  :عقدت اللجنة يف هذه الدورة ثالث عشرة جلسة جرى فيها ما يلي
مصطلحات املشرتكة بني علوم التنسيق بني بعض املقابالت العربية لل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٢  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

الكيمياء والفيزياء والنبات واحليوان، مما أجنزته جلان العلوم الفرعية املتخصصة من 
 . مشروع توحيد املصطلحات بني اجلامعات السورية

االطالع على باب املالبس وأنواعها من مشروع معجم ألفاظ احلضارة 
مع، والتنسيق املعاصرة الذي تعده جلنة مصطلحات ألفاظ احلضار ة املعاصرة يف ا

 .بني املصطلحات الواردة فيه وبني ما قد يرد يف علومٍ أخرى خارج جمال األلبسة
  :لجنة ألفاظ الحضارة المعاصرة-١٢

 لتنفيذ مشروع معجم ٢٠٠٦تابعت جلنة ألفاظ احلضارة عملها خالل عام 
َّملعدة لباب احلضارة املعاصرة فعقدت أربعني جلسة، درست فيها البطاقات ا

احلياة اليومية، وقد أعدها مساعد اللجنة األستاذ : املالبس من القسم األول
ا اإلنكليزية / ٢١٣/حسان عبود طلب، وعددها  بطاقة، فأقرت مصطلحا

ا العربية، معتمدة على أوثق املراجع، ومتبعة الطرائق املعتمدة  والفرنسية ومقابال
  .يف وضع املصطلح

َّل مصطلح عريب تعريفا له توخت فيه الوضوح واإلجيازوقد وضعت إزاء ك ً.  
كذلك قامت بدراسة جمموعة من أمساء املالبس مكملة للبطاقات السابقة، 

ًامسا، وبدراسة جمموعة ثانية باللغة العربية ألمساء مالبس عربية / ٨٤/ويبلغ عددها 
  . ًاامس/ ٦٩/مازالت تستعمل يف بالدنا يف العصر احلاضر، ويبلغ عددها 

مع الختاذ  ُوستقوم اللجنة بطبع ما أقرته ضمن جداول تعرض على جملس ا
مع   .قرار بإخراجه باسم ا

كما قامت بتقدمي بعض املقرتحات املفيدة إىل اخلرباء العاملني معها إلغناء 
  .أعماهلم بألفاظ جديدة تضاف إليها يف أبواب حمددة

  : دار الكتب الظاهرية-



  
مع يف دورة عام  ٨٩٣   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

اية الشهر اخلامس، استمر العمل يف خ دمة القراء والباحثني يف املكتبة حىت 
وتوقف استقبال القراء مع بداية الشهر السادس بسبب نقل الكتب من الظاهرية 

  .إىل مبىن العادلية
مت نقل الكتب املسجلة يف سجالت رمسية من الظاهرية إىل العادلية، 

 .رتتيبها وأرقامهاووضعت على رفوفها وفق ما كانت موضوعة يف الظاهرية ب
نقلت الكتب غري املسجلة ضمن سجالت رمسية ومعظمها كتب بلغات 
غري متداولة يف الدار، كالعثمانية القدمية والفارسية والروسية واإلسبانية وغريها، 

 .ووضعت يف إحدى قاعات العادلية، بانتظار االنتهاء من ترميم الظاهرية
الت والدوريات األجنبية من ا لظاهرية إىل العادلية، ووضعت يف نقلت ا

 . غرفة خاصة يف العادلية
 .مشرتكني) ٥٠١٠(بلغ عدد املشرتكني يف املكتبة 

ًعددا من الدوريات ضمن مخسة وثالثني ) ١٤٥ (٢٠٠٦ورد خالل عام 
 .ًعنوانا

مع بشراء  ًكتابا باللغة العربية من معرض كتاب مكتبة األسد / ٤٤/وقام ا
  .ات األجنبيةًكتابا باللغ/ ٢٢/و

  :مكتبة المجمع
مع هذا العام بـ  إهداء، ) ٥٢٠(كتب، منها ) ٧٠٤(جرى إغناء مكتبة ا

  .ًشراء) ١٨٤(و
ذا يصبح عدد الكتب يف املكتبة العربية    .كتاب) ٢٩٥٢٤(و
مع بـ ًكتابا إهداء ) ٣٦(ًكتابا منها ) ٥٠(كما زودت املكتبة األجنبية يف ا

مع وبذا. ًكتابا شراء) ١٤(و ) ٧٨٤٦( يصبح عدد الكتب األجنبية يف ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

جملة أجنبية متنوعة، وأصبح جمموع عناوين ) ٢٤(ًوزودت املكتبة أيضا بـ. كتاب
الت األجنبية    .عنوان) ٢٩٦(ا

  مجمع المؤتمر
برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد، رئيس اجلمهورية العربية السورية، 

مع مؤمتره اخلامس ب  وذلك يف ))اللغة العربية يف عصر املعلوماتية((عنوان عقد ا
وقد شارك .  يف قاعة حماضراته٢٠٠٦ تشرين الثاين من عام ٢٢ -  ٢٠املدة من 

يف املؤمتر عدد كبري من الباحثني العرب من داخل القطر وخارجه وناقشوا فيه 
  :احملاور اآلتية
  .اللغة العربية وجمتمع املعرفة -  األول احملور
  . وتقانة املعلوماتالعربية اللغة -  الثاين وراحمل

  . والفجوة الرقميةالعربية اللغة -  الثالث احملور
  .)اإلنرتنت( العريب على الشابكة احملتوى -  الرابع احملور

بدأ املؤمتر حبفل افتتاح أقيم يف قاعة احملاضرات يف مكتبة األسد، يف الساعة 
 حضره حشد كبري من السادة ،٢٠٠٦/ ٢٠/١١احلادية عشرة من صباح يوم 

الوزراء وأعضاء جملس الشعب والسفراء العرب ورؤساء جمامع اللغة العربية والعلماء 
  .واألدباء، إضافة إىل مجهور كبري من املثقفني واملهتمني باللغة العربية

وقد مثلت السيدة الدكتورة جناح العطار يف حفل االفتتاح سيادة رئيس اجلمهورية 
ر األسد، وألقت كلمة أكدت فيها تقدير السيد الرئيس ملكانة اللغة وأمهية الدكتور بشا

الفكر، وبينت أمهية الثقافة ودورها يف بناء اإلنسان واالرتقاء بالوطن وتقدمه ورسم 
  .حدود املستقبل، وأكدت أن قوة هذه الثقافة من قوة اللغة

ًمشق كلمة مث ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بد



  
مع يف دورة عام  ٨٩٥   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

  .استعرض فيها املوضوعات واحملاور اليت سيتناوهلا املؤمتر يف جلساته
مث كانت كلمة الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية األردين 
ًالذي حتدث باسم الباحثني املشاركني يف املؤمتر، مبينا أمهية البحث عن موقع اللغة 

ية والثورة التقنية يف وسائل االتصاالت املسموعة العربية الفصيحة يف عصر املعلومات
ًواملقروءة واملرئية، شاكرا الدور الريادي الذي تقوم به سورية يف محاية اللغة العربية 

  .والرتاث العريب
مث كانت احملاضرة اخلتامية يف حفل االفتتاح للدكتور نبيل علي، مدير مؤسسة 

 وقد ))اللغة العربية واالنفجار املعريف((: نوانهندسة اللغة العربية يف القاهرة وكانت بع
  .حتدث فيها عن املعرفة وظاهرة انفجارها وعن العالقة بني اللغة واملعرفة

مع على مدى  مث عقدت بعد ذلك أربع جلسات يف قاعة احملاضرات يف ا
  .األيام الثالثة للمؤمتر ناقشت موضوعات املؤمتر املدرجة يف حماوره

لسة خصصت لقراءة التوصيات اليت خلص إليها، قامت وختم املؤمتر جب
ورفع املشاركون برقية شكر وتقدير إىل السيد رئيس . بوضعها جلنة الصياغة

  .اجلمهورية لرعايته هذا املؤمتر
ّمث ألقى الدكتور علي القامسي كلمة ضيوف املؤمتر، عرب فيها عن شكرهم 

ً وكرم الضيافة ولطف املعاملة، ومبديا وتقديرهم لسورية، ملا لقوه من حرارة االستقبال
إعجاب السادة الباحثني مبا متيز به هذا املؤمتر من حسن التخطيط واإلعداد ودقة 
ًالتنظيم، منوها باملشاركة املكثفة املهمة للعلماء املعلوماتيني السوريني الشباب يف 

 العربية يف ّأعمال هذا املؤمتر، وما قدموه من حلول لبعض مشكالت استعمال اللغة
  .احلاسوب

كذلك ألقى الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق كلمة 
ًاختتم فيها أعمال املؤمتر اخلامس، مستعرضا ما جرى فيه من أعمال ومناقشات، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٦  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

ًشاكرا للسادة الباحثني مشاركتهم الغنية وجهودهم املوفقة راجيا متابعة العمل يف  ً
اتعزيز العربية ورفع ش   .أ

  حفالت المجمع ومحاضراته
مع مساء يوم األربعاء   يف قاعة حماضراته حفل ٢٠/٩/٢٠٠٦أقام ا

مع اجلديد    استقبال لألستاذ الدكتور مازن املبارك عضو ا
مع قد انتخب الدكتور املبارك عضوا يف جلسته الثانية  ًوكان جملس ا

) ٢٤١(م ذو الرقم  وصدر املرسو١٤/٦/٢٠٠٦عشرة اليت انعقدت بتاريخ 
مع ٥/٧/٢٠٠٦والتاريخ    .ً بتعيينه عضوا يف ا

  :وقد ألقيت يف حفل االستقبال الكلمات اآلتية 
مع األستاذ الدكتور شاكر الفحام-    .كلمة رئيس ا
  .كلمة األستاذ الدكتور حممود السيد يف استقبال العضو اجلديد- 
يها عـن سلفـه األستاذ كلمة األستاذ الدكتور مازن املبارك وقد حتدث ف- 

  .عاصم البيطار رمحه اهللا 
مع مع بتقليد الدكتور مازن املبارك شعار ا اية احلفل قام السيد رئيس ا   .ويف 

مع جامعة دمشق ونقابة املعلمني يف حفل التأبني الذي أقيم على  وشارك ا
ن، عضو  لألستاذ الدكتور عبد احلليم سويدا٢٣/٦/٢٠٠٦مدرج جامعة دمشق يف 

مع الذي توفاه اهللا بتاريخ   وهو من مؤسسي كلية العلوم يف جامعة ٢٤/٤/٢٠٠٦ا
ًوكان علما من أعالم . ٍدمشق، وشغل منصب وزير الزراعة، ووكيل جلامعة دمشق

  .الفكر واللغة يف جامعة دمشق وجممع اللغة العربية
  :وقد ألقيت يف احلفل الكلمات اآلتية

  .ّاذ الدكتور وائل معال رئيس اجلامعةكلمة جامعة دمشق لألست- 
مع-    .كلمة جممع اللغة العربية لألستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا



  
مع يف دورة عام  ٨٩٧   ٢٠٠٦التقرير السنوي عن أعمال ا

  .كلمة نقابة املعلمني لألستاذ الدكتور أمحد املناديلي- 
  . عميدة الكلية- كلمة عمادة كلية العلوم لألستاذة الدكتورة ابتسام محد - 
  .تور حممد أبو حربكلمة أصدقاء الفقيد لألستاذ الدك- 
  . كلمة طالب الفقيد لألستاذ الدكتور حميي الدين عيسى- 
  . جنل الفقيد- كلمة أسرة الفقيد للدكتور رائد سويدان - 

مع فهي   :أما احملاضرات اليت ألقيت يف قاعة ا
 حماضرة الدكتور يانوش دانيتسكي، رئيس قسم اللغة العربية واإلسالمية يف - ١

ا معهد الدراسات االس ترمجات األدب العريب إىل ((تشراقية يف جامعة وارسو، وعنوا
  .٢٠٠٦شباط / ٨، وألقيت مساء األربعاء ))اللغة البولونية

ا - ٢ السخرية من الذات يف األدب (( حماضرة الدكتور إحسان النص وعنوا
   .١٥/٣/٢٠٠٦، وألقيت مساء األربعاء ))العريب القدمي

ا  حماضرة الدكتور عبد الكرمي- ٣ جذور لفظي السلطة (("  اليايف وعنوا
ما األوىل يف العلوم اإلنسانية احلديثة  ))والسلطان يف فقه اللغة العربية وتصورا

 . ١٩/٤/٢٠٠٦وألقيت مساء االربعاء 
  :موازنة المجمع

مع جمموع املوازنتني اجلارية واالستثمارية    :تشمل موازنة ا
  :الموازنة الجارية- أ

س .ل) ٢٤.٤٥٧.٨٥٧ (٢٠٠٦ الكلي للموازنة اجلارية يف عام بلغ االعتماد
ًأربعة وعشرين مليونا، وأربعمئة وسبعة ومخسني ألفا، ومثامنئة وسبعا ومخسني لرية  ً ً

س أربعة .ل) ٢٤.٤٠٠.٦٠٤(سورية، وبلغ جمموع ما أنفق منها يف العام نفسه 
  .ًوعشرين مليونا، وأربعمئة ألف، وستمئة وأربع لريات سورية

  ٪ ٩٩.٨وقد بلغت نسبة اإلنفاق يف هذه املوزنة 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٩٨  )٤(اجلزء ) ٨٢( ا

   الموازنة االستثمارية- ب
) ١١.٠٠٠.٠٠٠ (٢٠٠٦بلغ االعتماد الكلي للموازنة االستثمارية يف عام 

  .س أحد عشر مليون لرية سورية.ل
س عشرة ماليني، وثالثة عشر .ل) ١٠.٠١٣.٩٢٠(وبلغ جمموع ما أنفق منها 

  .سوريةًألفا، وتسع مئة وعشرين لرية 
   ٪٩١وبلغت نسبة االنفاق يف هذه املوازنة 

مع    ٪ ٩٧.٤وبذلك فإن نسبة اإلنفاق يف موازنة ا


