
 

  
 شحادة الخوري

  )طاقة تعريف ب(
  

  .1924ولد شحادة اخلوري يف بلدة صيدنايا، قرب دمشق، عام  :المولد - 1

يف البلدة اليت ولد فيها، ودرس يف  االبتدائيةتلقى دروسه يف املرحلة  :الدراسة - 2
) مدارس اآلسية(املرحلتني اإلعدادية والثانوية يف املدارس األرثوذكسية بدمشق 

ا، فنال الشهادتني الثانويتني بتفوق مستمر وشغ ف شديد باللغة العربية وآدا
"         مث درس القسم الثاين  1942عام  " القسم األول" السورية والفرنسية 

يف مدرسة جودة اهلامشي بدمشق وجنح فيها عام من الثانوية السورية " فلسفة
1944. 

مث  1947م درس احلقوق يف معهد احلقوق بدمشق وحصل على اإلجازة عا
ا" درس  يف كلية اآلداب جبامعة دمشق وحصل على اإلجازة "  اللغة العربية وآدا
  .1957عام 

  :العمل  - 3
عمل مدرسًا للتاريخ والرتبية الوطنية سنتني يف مدارس حلب الرمسية، ومدرساً للغة  •

ا يف املدارس الثانوية الرمسية بدمشق ويف املدارس األهلية واخلاصة  العربية وآدا
 –إعدادية قطنا األرثوذكسية، مدارس اآلسية بدمشق، معهد احلرية بدمشق (

 .1969- 1943من عام ) الالييك سابقاً 
 :توىل عدة وظائف يف وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بدمشق •

رئيس دائرة يف مديرية التعاون، معاون مدير التعاون، مدير التخطيط، مدير 
  .1969- 1961اش الريف من العالقات الدولية، مث مدير إنع

انتقل إىل وزارة التعليم العايل عقب إحداثها، فعمل مديرًا للتأليف والرتمجة  •
والنشر، فأشرف على تنفيذ برنامج ريادي إلصدار مراجع جامعية ترفد التعليم 

  .1981- 1969العايل املعرب يف سورية والوطن العريب 



 

العلوم يف املنظمة العربية للرتبية والثقافة و اختري خبريًا لوحدة الرتمجة بإدارة الثقافة  •
 .1989- 1981 - قسيوتن يطختط–بية التابعة جلامعة الدول العر 

  :إنتاجه - 4
  :الكتب املؤلفة واملرتمجة  -أ 

  .1947باالشرتاك "  حول املرأة" كتاب  - 1
 "   ىت اليوم وتاريخ املخرتعاتحتاريخ األمة العربية من اجلاهلية " كتاب  - 2

 .1949باالشرتاك
 .1950" األدب يف امليدان" ب كتا - 3
- 1954عن الفرنسية يف جزأين، باالشرتاك "  فيتاحلرس امل" ترمجة رواية  - 4

1955. 
 "    دب واالجتماع والرتبية والثقافة واحلياة العامةفصول يف األ" كتاب  - 5

1956. 
االجتاهات الرئيسية للبحث يف العلوم االجتماعية " كتاب   فصول من ترمجة - 6

 .1977 " - لد األولا– واإلنسانية 
 .1984باالشرتاك "  التجديد يف تدريس العلوم" ترمجة كتاب  - 7
 .1987"  تعريب التعليم الطيب والصيديل يف الوطن العريب" كتاب  - 8
 .1988 " الرتمجة قدمياً وحديثاً " كتاب  - 9

 .1989) 1ج("  دراسات يف الرتمجة والتعريب واملصطلح" كتاب  - 10
 .1991"  القضية اللغوية يف اجلزائر" كتاب  - 11
 .1992يف ثالثة جملدات "  احمليط –معجم اللغة العربية " االشرتاك يف تأليف  - 12
 .2001)2ج("  دراسات يف الرتمجة والتعريب واملصطلح" كتاب  - 13
ا" كتاب  - 14  .2001"  قصة األيام والشهور واألرقام وتسميا
 .2001"  أوراق ثقافية" كتاب  - 15
 .2001 "  مواجهة اخلطرالقدس يف" كتاب  - 16

  :املقاالت والدراسات  -ب 



 

الت والصحف السورية والعربية والصحف العربية  نشر حوايل مئة ومخسني مقالة يف ا
يف املهجر يف موضوعات ثقافية وأدبية واجتماعية وتراثية، ووضع مخسة وستني دراسة ألقاها 

الت السورية والعربية، وذلك حماضرات يف املراكز الثقافية العربية يف دمشق، مث نشرت  يف ا
  .يف موضوعات الثقافة واللغة العربية والتعريب والرتمجة واملصطلح

  :أهم أعماله في نطاق المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - 5
  .1985وضع اخلطة القومية للرتمجة  - 1
ين يف جزأ)  دراسات عن واقع الرتمجة يف الوطن العريب (إعداد وحترير كتاب  - 2

وكتابة دراستني من أصل دراساته عن واقع الرتمجة يف   1986- 1985عامي 
اسة حتليلية جلميع الدراسات السبع عشرة اليت ر كل من الكويت واملغرب مع د

 .يشتمل عليها
 "   دليل املرتمجني ومؤسسات الرتمجة والنشر يف الوطن العريب" إعداد وحترير - 3

1987. 
، مل يقم ألسباب " د العايل العريب للرتمجةاملعه" نشاء إلوضع دراسة جدوى  - 4

املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف " مالية، ووضع دراسة جدوى إلنشاء 
 .1990بدأ عمله بدمشق عام " والنشر

 .1989الذي أصدرته املنظمة عام  " املعجم العريب األساسي" مراجعة  - 5
اخلطة القومية " اغة وضع دراسة عن واقع التعريب يف الوطن العريب مث صي - 6

 .1996عام  " للتعريب
 .1997عام  " اخلطة القومية احملدثة للرتمجة" املشاركة يف مناقشة وصياغة  - 7



 

  

  :أمور أخرى - 6
 الندوات واالجتماعات الثقافية واللغوية وقدم  و شارك يف العديد من املؤمترات - 1

ايف    .بعضها دراسات يف موضوعا
كثرية يف كتب وجمالت وصحف سورية صدرت عن كتبه مقاالت وتعليقات   - 2

 .وعربية
 .حىت اليوم 1969منذ تأسيسه عام "  احتاد الكتاب العرب" عضو يف  - 3
من قبل مؤمتر  30/1/2002جرى انتخابه رئيسًا الحتاد املرتمجني العرب بتاريخ  - 4

 .الرتمجة األول الذي عقدته املنظمة العربية للرتمجة يف بريوت
، وصدر 20/3/2002ع اللغة العربية بدمشق يف انتخب عضوًا عامًال يف جمم - 5

بتعيينه، واستقبل يف  16/9/2002تاريخ / 318/املرسوم اجلمهوري رقم 
مع بتاريخ    .18/12/2002ا

 


