
 

 

  مكي الحسني. د
  

بدمشق ألسرة علم وفضل،  1932سنة  اجلزائري احلسين حممد مكي ولد الدكتور
اهد عبد القادر احلسين اجلزائري رمحه اهللا  حاز إجازة  .)1883- 1807(جدها األمري ا

، والدكتوراه من جامعة موسكو 1954العلوم الفيزيائية الرياضية من اجلامعة السورية سنة 
بدأ عمله  ).ت النووية عند الطاقات املنخفضةالتفاعال: (بتخصص 1965نة احلكومية س

اه أستاذً 1955يف قسم الفيزياء يف كلية العلوم جبامعة دمشق سنة  االتعليمي معيدً  فيه  ا، وأ
، وكان إىل ذلك شغل يف هيئة الطاقة الذرية ومركز البحوث والدراسات وظائف 1998سنة 

وهو عضو جممع اللغة العربية  .نكليزية والفرنسيةالروسية واإل: اتعلمية عدة، وأتقن من اللغ
» فيزياء عامل الصغائر«فراجع ترمجة كتاب  1968بدأ إصداراته سنة . 2001منذ سنة 

القياسات « 1974، مث نشرت له جامعة دمشق سنة 1963الذي نشر يف موسكو سنة 
، آخرها ترمجة كتاب اثين عشر كتابً ا) 12(، وبلغت إصداراتـه »الفيزيائية وحتليل نتائجها

اية« . 1997طالس بدمشق سنة الذي نشرته دار » حل أسرار الكون: البحث عن الال
كما دقق يف عدة كتب   ،ايف كتب كلية املعلوماتية اليت بلغت زهاء ثالثني كتابً  ادقق لغويً 

ا اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية،   :أمهها أصدر
  )نجزءا(منهج للممارس : اتيالربجمهندسة  - 
  أُسس لغات الربجمة - 
  الذكاء الصنعي - 
  تطبيقيةالتعمية ال - 
   Mathematica 5.0: املدخل إىل - 

 ستة وعشرون) 26(اليت صدر منها » الثقافة املعلوماتية«: مواد جملةويتوىل التدقيق يف 
تسعة ) 59( نهااليت صدر م» املعلوماتية«والتدقيق يف مواد جملة  .حىت اآلن اعددً 

  .ومخسون عدًدا حىت اآلن
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