
  - 1 -  

 بسم  الرحمن الرحيم

 ـةيـرة ذاتـيسـ
  :معلومات شخصية -1

  .ممدوح حممد خسارة. د: االسم الكامل -
 .عربية سورية: اجلنسية -
 .قطنا –دمشق  – 2/9/1941: امليالد -
 .متزوج: احلالة االجتماعية -

  :المؤهالت العلمية -2
 .1966 –جامعة دمشق  –اإلجازة يف اآلداب  -
 .1989 –جامعة دمشق  –النحو  –املاجستري يف علوم اللغة العربية  -
 .1993 –جامعة دمشق  –فقه اللغة  –الدكتوراه يف علوم اللغة العربية  -

  :العمـل -3
 .عضو جممع اللغة العربية بدمشق -
 .أستاذ جامعي لعلوم اللغة العربية -
 .عضو احتاد الكتاب العرب -
 .باحث لغوي -

  :اإلنتـاج العلمـي -4

  :الكتـب -أ
  .1994 –دمشق  –دار األهايل  –التعريب والتنمية اللغوية  -1
 .1998 –دمشق  –الشركة املتحدة للنشر والتوزيع  –منهجية تعريب األلفاظ  -2
 .1999 –دمشق  –مؤسسة الرسالة للنشر  –التعريب مؤسساته ووسائله  -3
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لــس الــوطين للثقافــة  –حتقيــق  –الفــاخر يف شــرح مجــل عبــد القــاهر يف النحــو  -4 إصــدار ا
 .2002 –الكويت  –والفنون واآلداب 

 .2003 –دمشق  –الدار الوطنية اجلديدة  –قضايا لغوية معاصرة  -5
ــــا، (، معجــــم الكلمــــات املصــــطلحية يف لســــان العــــرب -6 ــــوم، العمــــارة، اجلغرافي الطــــب، العل

 .2007 –جممع اللغة العربية بدمشق  – )الصناعة
 .2008 –دار الفكر بدمشق  –علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات يف العربية  -7
 .2011 –جممع اللغة العربية بدمشق  -معجم فصاح العامية من لسان العرب  -8
جممــع اللغــة العربيـــة  –) احليــوان والنبـــات(معجــم الكلمــات املصــطلحية يف لســـان العــرب  -9

 .2011 –بدمشق 
اإلدارة والقــــــانون واالقتصــــــاد (ن العــــــرب معجــــــم الكلمــــــات املصــــــطلحية يف لســــــا -10

 .2012 –جممع اللغة العربية بدمشق  –) والعسكرية والفنون
معي مصطفى الشهايب  -11  .2013 –جممع اللغة العربية بدمشق  –األمري ا
 ).قيد اإلجناز( –باملشاركة  –معجم العبارات االصطالحية يف العربية املعاصرة  -12

  :المحكمةالبحوث في المجالت  -ب
  .1994 – 6ع –جملة التعريب  –إشكالية الدقة يف املصطلح العلمي  ♦
 .1995 – 70/3: جملة جممع اللغة العربية بدمشق ع –طريقة القدماء يف التعريب  ♦
 .1995 –دمشق  – 59العدد  –جملة الرتاث العريب  –نظرات يف كتب املعرَّب  ♦
 –) 40(ع  –لــة اللســان العــريب جم –االشــتقاق اإلبــدايل وأثــره يف وضــع املصــطلحات  ♦

 .1995 –املغرب 
 .1997 – 13ع –جملة التعريب  –التعريب بني القرارات والتوصيات  ♦
 .1997 – 14ع –جملة التعريب بدمشق  –أعالم التعريب يف العصر احلديث  ♦
 –جملـة جممـع اللغـة العربيـة بدمشـق  –تقرير عن مؤمتر تعريب التعليم الطيب يف الكويـت  ♦

72/1 – 1997. 
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لة العربية للعلوم اإلنسانية  –التعريب رؤية واقعية  ♦  .1998 –الكويت  –ا
 –جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق  –االشــتقاق التقليــيب وأثــره يف وضــع املصــطلحات  ♦

72/3 – 1998. 
 72 -71: ع –جملـة الـرتاث العـريب  –االشتقاق النحـيت وأثـره يف وضـع املصـطلحات  ♦

 .1998 –دمشق  –
ـــة  ♦  – 177العـــدد  –دمشـــق  –جملـــة التعريـــب  –خمـــاطر االقـــرتاض اللغـــوي علـــى العربي
1999. 
 .2001 –كانون األول   –جملة التعريب  –أثر التعريب يف التنمية اللغوية  ♦
 .2003 –نيسان  –اجلزائر  –جملة اللسانيات  –تيسري تعليم النحو  ♦
 –كـــانون أول   – 26ع –ب جملـــة التعريـــ –جتربـــة الكويـــت يف تعريـــب التعلـــيم والعلـــوم  ♦
2004. 
ــــة  –االشــــتقاق اإلحلــــاقي وأثــــره يف وضــــع املصــــطلحات  ♦ ــــة اللغــــة العربي  –اجلزائــــر  –جمل
2006. 
 –دمشــق  –جملــة التعريــب  –مقبوليــة األلفــاظ املوضــوعة يف العصــر احلــديث وشــيوعها  ♦

 .2007 – 33ع
 .2007 -17العدد  –اجلزائر  –جملة اللغة العربية  –مجاليات الكلمة العربية  ♦
 .2008 –حزيران  –دمشق  –جملة الرتاث العريب  –البعِلّي النحوي  ♦
 .86/4 –جممع اللغة العربية بدمشق صفحات لغوية وفيها نظر  ♦
 .86/3 –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  – إىل اجلهات الست شرق وشرقيالنسبة  ♦
 .87/2 –جممع اللغة العربية بدمشق جملة  -األمساء املنتهية بواو مضموم ما قبلها  ♦
ـــ ♦ ـــن(اء بن ـــه ليف العربيـــة املعاصـــرة وهـــ) فـَْعَل ـــة  -ميكـــن القيـــاس علي جملـــة جممـــع اللغـــة العربي
 .87/4 -بدمشق 

  :المقاالت في المجالت الثقافية -ج
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 .1982 –أيلول  – 286ع –الكويت  –جملة العريب  –اللغة العربية والوافدون  ♦
 –شــــــباط  – 291العــــــدد  –جملــــــة الكويــــــت العــــــريب  –التعريــــــب والقــــــرار السياســــــي  ♦
1983. 
ــــــا  ♦  –آب  – 297العــــــدد  –الكويــــــت  –جملــــــة العــــــريب  –جــــــري األدمغــــــة ال هجر
1983. 
لة العربية  –ملاذا ال نعرِّب التعليم العايل  ♦  .1985 –آذار  –الرياض  –ا
 –لكويـــت ا – 299العـــدد  –جملـــة البيـــان  –إشـــكالية التعدديـــة يف املصـــطلح العلمـــي  ♦
1995. 
م  ♦ لة العربية  –هكذا حيافظون على لغا  .1995 –الرياض  – 219العدد  –ا
 .1997 –الكويت  – 319العدد  –جملة البيان  –التعريب بني االلتزام واإللزام  ♦
 –دمشـق  – 26العـدد  –جملـة بنـاة األجيـال  –حنو مؤسسة للمعجم العـريب العصـري  ♦
1998. 
ــــتعلم اللغــــة  ♦ ــــالنحو وحــــده ن ــــال  –لــــيس ب  –دمشــــق  – 29العــــدد  –جملــــة بنــــاة األجي
1999. 
 .2001 –أيار  –الكويت  –جملة الكويت  –اللغة العربية يف وسائل اإلعالم  ♦
 .2001 –تشرين ثاين  –الكويت  –جملة الكويت  –أثر التعريب يف التنمية اللغوية  ♦
 .2003 –مايو   -الكويت  –جملة الكويت  –التعريب يف مواجهة الغزو الثقايف  ♦
 .2004 –يوليو  –الكويت  –جملة الكويت  –اللهجة العامية يف اإلعالم املقروء  ♦

  :النـدوات والمؤتمـرات -5
 –نـــدوة خـــرباء التعريـــب يف الـــوطن العـــريب، بـــدعوة مـــن املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة بتـــونس  ♦

 .1996 –دمشق 
 –ة مـن املركـز العـريب للوثـائق واملطبوعـات الصـحفية ، بدعو )تعريب التعليم الطيب(مؤمتر  ♦
 .1996 –الكويت 
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نــــدوة اللغــــة العربيــــة، مالمــــح احلاضــــر وآفــــاق املســــتقبل بــــدعوة مــــن جممــــع اللغــــة العربيــــة  ♦
 .1997 –بدمشق 
نــــدوة تعمــــيم التعريــــب والرتمجــــة يف الــــوطن العــــريب، بــــدعوة مــــن اللجنــــة الوطنيــــة للرتبيــــة  ♦

 .1998 –والثقافة والعلوم بالكويت 
 .1999 –ندوة املعاجم اللغوية واملختصة، بدعوة من كلية اآلداب جبامعة الكويت  ♦
ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العريب، بدعوة من احتـاد جمـامع اللغـة  ♦

 .1999تشرين أول  –دمشق  -العربية 
نـــــدوة اســـــرتاتيجية التنميـــــة والثقافـــــة ودور كليـــــات اآلداب يف جامعـــــات جملـــــس التعـــــاون  ♦

 .2000آذار   –اخلليجي، بدعوة من كلية اآلداب جبامعة الكويت 
 25-22 –دمشـــق  –نـــدوة املعجـــم العـــريب بـــدعوة مـــن جممـــع اللغـــة العربيـــة بدمشـــق  ♦

 .2001تشرين أول 
تشـرين أول  29-27للغـة العربيـة بدمشـق مؤمتر تيسري تعليم النحو، بدعوة مـن جممـع ا ♦
2002. 
-20بــدعوة مــن جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ) اللغــة العربيــة يف مواجهــة املخــاطر(مــؤمتر  ♦

 .2003تشرين أول  23
لــــس األعلــــى لرعايــــة الفنــــون واآلداب  ♦ نــــدوة التعريــــب يف التعلــــيم العــــايل، بــــدعوة مــــن ا

 .2003تشرين ثاين  –دمشق  –والعلوم االجتماعية 
مـــع اللغـــة العربيـــة  ♦ ، بـــدعوة مـــن جممـــع اللغـــة )قضـــايا املصـــطلح العلمـــي(املـــؤمتر الثالـــث 

 .2004تشرين أول  12-10 –العربية بدمشق 
، بــــدعوة مــــن كليــــة 2004كــــانون أول   –مــــؤمتر الدراســــات األدبيــــة واللغويــــة اجلماليــــة  ♦

 .محص –اآلداب جبامعة البعث 
 .2006حزيران  –الالذقية  -ة تشرين جامع –مؤمتر الرتمجة يف الوطن العريب  ♦
 .2007نيسان  –جامعة دمشق  –مؤمتر اللغة العربية والتحديات املعاصرة  ♦
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 –جامعــة البعــث  -الواقــع والطموحــات  –نــدوة الرتمجــة يف اجلامعــات العربيــة الســورية   ♦
 .2007أيار  –محص 

 .2008أيار  – الالذقية –جامعة تشرين  –مؤمتر اللغة العربية يف مواجهة املخاطر  ♦
مع اللغة العربية بدمشق  ♦  .2008 –املؤمتر السابع 
مع اللغة العربية بدمشق  ♦  .2009 –املؤمتر الثامن 
مع اللغة العربية بدمشق  ♦  .2010 –املؤمتر التاسع 
ْلَتقى الدويل للنقد  العريب  ♦

ُ
 .2009مستغامن  –اجلزائر  –امل
 .2011البليدة  –اجلزائر  –امللتقى الدويل للمعجمية  ♦
 .2012بريوت  –املؤمتر الدويل األول للغة العربية  ♦
 .2013ديب  –املؤمتر الدويل الثاين للغة العربية  ♦

  :النشـاط الثقـافـي العــام -6
منتــــدى  –نــــادي جامعــــة الكويــــت  –احتــــاد الكتــــاب العــــرب بدمشــــق : حماضــــرات يف ♦

 .أصحاب القلم بالكويت
ل قضـايا لغويـة يف التلفزيـون العـريب السـوري ويف إسهام يف حلقات تلفزيونيـة عديـدة حـو  ♦

 .إذاعيت دمشق والكويت
دراسة عن واقـع التعريـب يف الكويـت، بتكليـف مـن إدارة الرتبيـة والثقافـة والعلـوم جبامعـة  ♦

 .1994 –تونس  –الدول العربية 
إعداد بضعة عشر مدخًال ملوسوعة أعالم العلماء العرب واملسـلمني، بتكليـف مـن إدارة  ♦

 .2002 –تونس  –وسوعات باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم امل
الت مــــع ونــــدوات يف القنــــوات التلفزيونيــــة واإلذاعــــات احملليــــة والعربيــــة، ومقــــاالت بمقــــا ♦

 ....لبنانية  –سعودية  –كويتية   –قطرية  –أردنية  –سورية  –صحف يومية عربية 
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  :العنــوان
  3733363فاكس       327ب . ص –دمشق   
  0933474978خلوي         6820517هاتف   

  
  

  :البريد اإللكتروني
  

Dr. khassara@hotmail.com 


