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ياتسدددعميتانددد  ايمددد اتايتل ددد ت يي–بعدددأي ايتت عددد يتل  ددد  يي–لقدددأيت  ددد ي  ايمدددقي دددعه

ي اي ي ددىيعلددهي يدد وأي أددمهيا اي رة ددميا لقددأتليعلددهيتندد طوتيت    دد يتل ددىيت  دد  ي علدد ه

عليهدددددد يلل دددددد يتلزددددددأتي دددددد ر يت تختيدددددد  يتل ددددددىي ا دددددد  ي يهدددددد يا طلأددددددأي ندددددد   يتلعل دددددد  يا  أدددددد  ي

 يتل    هياه يتلكل  يتل ىيتصأت ي الهيصفح يمهيلأك   تيقأاليلأل أ ليتلق وم .اك ر

 
ه
ميتحقأًق يلي يام آليل جل

ُّ
 أ ته .يمي   يتل    يلل

 مي ايرددددددددددثتيتل  دددددددددد  يي دددددددددد لي  بددددددددددت يلع دددددددددد يو ا يتندددددددددد    يتاندددددددددد  ايتل دددددددددد ت ي اي قددددددددددأه 

دددددد يمدددددد يع   دددددد ياددددددمي م ةدددددد يمددددددقيعة  دددددد يا
ه
  ت ميتاعددددددومي  دددددد ي ددددددأ ي ددددددد أددددددمي    اً دددددد يات ًأدددددد ي  ت

ياحسددددمتلع بأدددد ي   دددد يم   دددد  يتلعدددد لميا  ددددميتل  دددد لهيندددد ت يم هدددد يمدددد يلدددد ايمج  ًعدددد يتمل   دددد ي

ينايا   دد  ييتخ ص صدد  يتلعل دد   امددختخنا...ي ايمدد يلدد ايمددقيليدد ونايا حدد ونايا قيدد  يامحددأه

 ا صنأفيميف ي  ق  هي ايل ايخ صًّ يا ت أيمقيتاي  يتاعوم.يم ه يخ صًّ 

 يفددددد يع لدددددميلددددد   
ه
ددددد  يعةدددددميمدددددقيوياتنددددد    ي اي فددددده  يفددددد يتلعلدددددمهيامة قأددددد يفددددد يقدددددمددددد يع 

 جددد  يتل  ددد  يعلدددهييهتلترتيدددمياتل صدددنأةهيا ددد  يفددد يتلليددد ياتلتدددرقأمهيا   قددد يفددد يت خددد ت 

رددددثتيتلةحدددد يم ندددد ع يمج عأدددد يتحكددددمي أدددد لي  أدددد ليمددددقيتلعل دددد  يتلددددث قي  عيددددمي)مج دددد ي

 فد  ياأد همييتللي يتلع بأ (هياا أ ياأ هميتلليد يتل ت دألياتند ل يخدأموه ياتع  وهد هي لدم
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تل دىي  قد يادناي اةد  يتلع بأد يو قياالي دن ياالينأ ند ياالي خعد يمدقي خعد  ي رد يتات ي

 !ف يرثتيتلخم ا

يتل    يتلقأه  يرثت يف  يظي ي لأًّ  يلل  يلقأ يعله ي اي ج  ع ت يتام  يعل    ي ايعله م

نايبه هيا ايتللي يتل ت أليتج  يتلة  قهيهيا ايهللاي    يتلث قي ات تيتلعلميوت   )تق  (

ي ينتملج عأا ا يا يل   ت ي م ي ي أ تهميعله يلي   ات
ه
يسه يات أله ي     ياعله ي  م ه ات أ

 
ه
هيال   يتلع بأ ييميعلهيتخ و ي ق  ترمابثل تي يه ي ي ورمهي ك ايمج ًع يللع  يلل

ياشأُّ  ي زترمي نايت س  أ يرأ يمياشأ  ه يتلع اليتل ىي  ع ياأ همياا    يبه  اتيك ت

 ا أتهمياا ألي موهم.ي يعقر اعب  يه زتر 

(يم ن ع يت توطأ يتضميت ت ميق وليف يم  يع مي ايك   ي) عوميمج  يتللي يتلع بأ 

يلمي يف يعق ويمقيتلسةنايم  ياإ   نهمياصأقيميا خوصيمي اي حقق ت    ونايتن   ع ت

 س   ي نررمي اي حققميف يم   يتلسةنايعلهيتف ا يم يانايتلعص تيمقي مك    يم و  ي

 تقةأ يل   يمفق وليف يعص رميم    ليعةأيتلث قي   اتيبعأرم.اان ي ي

ي يتع له ياق لم
ً
يع و ي شأ  رم﴿ا نم يتلة س يت طس ت يارلميه﴾اال يا لفض   

ً
يهاتعترت 

يتلع بأ  يتللي  يمج   يا لز  ي له يل ياأمزعي ت  م يا له يتل  ت ه يم اتا يتان  ا يا له ه

لعق ويمقيتلسةناهيا تي ويعز ت يتلث قيش تل تيف يصة يرثتيتل    يتلث ي   يم آلي

 يمقيتلعل   يف يمأ و قيتلع  يتلع بميتملزتركيف يلي يتام يامج  عي يات توطي يا ض تته .

 ات   أيهلليت يتلع ملنا.
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دةم  ب الكتا  مق
ي  رثت
 
ي)تملج  يتلعلمىيتلع بمين اًق (يمج  يتللي يتلع بأ ياأمزعوميعا م  خليياترت مي   ب  ي

 .ي(م2019 – 1919)يمقيتلخم ايق ايل م مأىيعلهي

ي يتاعوم يرخال  ي عض   تملج  رم
ي فل يي(1) ي)ف  يت ه أم يعأ  ا يتلأك  ت ياصفيم تلث ق

ي يتملج   يف 
ً
يع مو يعضً ت يتن ق  لم يي(م1960نة  ل تاأنهم

 
 ي

يتلع بأ هيي(2) ي م  ي ف سي  أ ليم ف 

نة يي–تملج عأ ايف يخ سنايع ًم ي)ك  امياصفيميف يا يابثل تيم ياثل تيف يتعلأ ي ياتلأ   يع ه .

 عومي  ل تيمزع يتل هض يتلعل أ يف يتلعص يت  أ ثهيا س  اتيامي  وعيتملجأياأنهميي(م1968

 .تلع بأ يص حيمج عي يتاال:يمج  يتللي يتلع بأ ياأمزعهيا  نايلألم يانبأ يت  ض تلياتلع   ا

ي يف يتملج  ي  فل)ااصفيميتلأك  تيش ك يتلفح ميف 
ً
يع مو ي(م1975نة ييتن ق  لميعضً ت

ي يت ه لأاأنهم يا تا ثتا يتلث ق  ا
 
يصع اما  ت ت ياوم  يتل  وع يلة  يف يخات ياتلة سي ط   ا يظي ات .

  و  ياناي رلي هيالي ك وي فصحيبه يه يت ق ا يميتلس  هياقأي  أطيا لع بأ يتمل ية هي إاتيظل   ي

 ايتلع  يالييهو ا تيف يخأم يتلع بأ لس اهي ك   تيكإش تق يتلفج يف ي  ميتبأ .ي
ُّ
االي ع   اي  ل

 
 
 ي.تلكل

 
يتلعيأيا ا  يا ل عأصأق ت يف يمأأتايتلع بأ ييه ت ي  ات يلأليميانه ترميالي فتراا. اع ل ت

زاتهياتيليل تيف يشع  يتل ومي أا   تيعقي   لمهيابثل تي   ي  ج  ته أاتيتل  وعيال ً  يي بر  اع  

ي زأُّ  يمسنرتهمه يبهميف  ي ليهمي خ تايليمي  ق ت يات ضم يبعأرمه يملقي    اايمقي زترمهي  هًت 

س عأهيات ت  يتلع بأ يبهأج هيتط  لياأي تبه يتلقزي  هي إاتيتلة سياوق ف ايخ  رمهي  ن أيتل

يبعأي يت  ل يتل ت   ياتأتال يااليت    . ي أم ياليعت   يم ناه يالس ايع بم  ق  اايصة  يتلعل م

ي    يال ع   يتام   ه ي  تتيعله ي  ع لهيش متيتلثتتهييت  له يتملج   ير يات يار  ين اعه ياأ أ م 

 مميتلس وسيات ه سناهيلميتهقيق تمهيااليال  يقة تمهيم سًأ يوع ي مي عخيا   لهي س ق  يع

أ. ج  يعلهي ل تيمهي س  أيمقيرثأيتللي يتمل  تك يعخًم يالي     ي أُّ
 
 فل

                                                

ا( مجمع اللغة العربية بدمشق )املجمع العلمي العربي: عنيت)املجمع(  كلمة( 1)
ً
 .أينما وردت في هذا الكتاب ،سابق

ل. )التاج(( 2) ل: أصَّ
َّ
 أث
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ي يتلةف خ يتتتم ي   أ يتان  ا ي فل)ااصفيم يي ف  يتملج  تن ق  لم يف 
ً
يع مو يينة يعضً ت

 يلأك ايلك يم هميف ي أ ته يع  هياأنهميمج  ع يمقيتلك تكميتن   يف ي لكيرثأيتامي(م1977

ه أىيبه يف يتلظل   هيك تكميتليأت  يتل ىيي  كالأك ايليميمج  عناي  ًض ي يه يع  هيم هميمقير ي

ياأن   يت هصميات  أ لهييمي ايم هميمقي يل لز  ي  أر  كك تكمير يام هميمقي  ل يعليه 

 تل  ميتل ىي عأ يلل  ولياتلزأ  نا.

ي يتلأ ف  يتل  وم يع أ يتلأك  ت ي فل)ااصفيم يي ف  يتن ق  لم يتملج   يف 
ً
يع مو نة يعضً ت

ياكة زأهيي(م1977 يتلترتث يمف تح ي ص   ا يا   ر ه يخ ً ت يتلف  و  يتملح    ي لأع  يف  اأنهم

برزاايمح نةميا  تأهياو عت ايم ي ويميمقياو في  اي   تزأياتم زأهياوجل ايآلل مياوتتأهياو  

ي ةب يمقياتلقأ مهيايه  ت ثا ايف ي ق ليتملع   يتللي و يم 
ا  أمي(1)

(2)  
ه
ل ايل ي  ت يهي خي

 اتلأأهياو و  ايا ل س ياتل ع وميا مت لي  يل ي أ أ.

يمقيرثأيتااص  يف يننريرخ   
ً
يتل    انأجأيتلق تئيتل  ومي    علهيهيال يتاعوميف يرثت

ي يا ني م تهم. يع   تتهم يتف ا يف  يمس    ل يل مل  يت    يليمهانأجأر  يتل  ميتل ى اتل ىييف 

يم همن و  يق   .ي  يبه يف ينه   يت    يل ه

               

 اليت     ييتلعلمىيتلع بمياأمزعهياعقأاتيتااتي يتملج    عض  يمي ن يتا 1919ف ينة ي

يق  يت ت م يتام  يا  توتي ميا ي ن يتان  ايمح أي1919ت  زيي30ليميف ي)تملأتن يتلع ولأ (

يا  ي أخ  لميمةثيالكيتل  توتيك ويعل . يات يتلسع  يف  يعليه يانًع  يتتفق ت  ح يتحقأعيت ه  يتل ى

ي يتلع بأ  يشأا ي عو  يانز يآوتبه  ي اس عي  ي اوتتن  ياتع وميم  يت تثه  ي و يي ح  ا  أ    لأم

هيم ياس يتملص ل   يتل ىيتةقصي هي لهياتلفة ايتملط لف اتلصة ع  يتلعل مييك مقيتملع   يم

   ميتلعة   ياج  يتملط     يتلع بأ ياتآلي تيتلقأ   يمقيت  يأ يا وات يا اتٍايا ق وياك  ا  ي

ي يشيت توطأ . يف  يانز ر  أئ يتا   يتل ى يتلع بم( يتلعلمى يتملج   ي)مجل  يزتل  يتآلخ ينة يام   يتبأ 

يتمل ت عيلزي يل   ايتلت نمينة ي1339 مهيخنريش رأيعلهيم يل اي  ثلمي عض  يتملج  ي1921رد

تاعوميمقي ي ويتثك يليميا أتويتلز  ياتل قأ  .
(3) 

               
                                                

 )اللسان( األرض. يظهر من نبتالبارض: أول ما ( 1)

ة الشعر، أو أو  ،الجميم: النبت الكثير( 2)  )التاج( .املنتشرالناهض إذا طال حتى صار كجمَّ

 .م1968، مطبعة الترقي بدمشق، مقدمة كتاب )املجمعيون في خمسين عاًما( للدكتور عدنان الخطيبمن  ) 3)
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تع ق  تيتلث قيمقيع  أيم(ي2019ي–ي1919)الغيعأوي عض  يتملج  يتلع ملنايف يتمل  يتاالهي

ميتلعز وقك تنأه علهي
تسعة عشر (ي19هياعأويتاعض  يت   لأناي)تسعة وثمانين عضًوا(ي89)ي(1)

اش ل ي م كقياالوتتهميمعظميتملأايتلس تو :يومزعيا لميا  صياتلواقأ يا   ليي.عضًوا

ياتل ق يا    سياو  يتلخاتياتلة كياص  أ  ياصأأ    ياق ة يامصأ  يامع ليتلةع  اهي اوتع 

 عأويم هميخ ت ين تو :يف يل ة ايا لس نايالأبأ .ياالأ

تللي يتلع بأ يمت :ي ز ل يمعظمي ق ليتملع   ؛ياقأيتة ع يتخ ص ص  يرخال يتاعض  ي

اتل  توتياتلصأأل ياتل أ ل  أ ياتلفلسف ياتل مياتال     ياآوتبه ياتلز يع ياتلق   اياتلتراأ ي

 اتلفنز   ياتل و سأ  ياتليةأن .ياتللس  أ  ياتلختتع ياتلة   اتآلي تي

   هميمقيوتم يعض و مياتف ات يتملأويتل ىيقض ر يرخال يتاعض  يف يتملج  يتف اًت يك نًرت؛ي

يتلث قيأكثر من خمسين سنة ي ايتاعض   ي له يم يت ش تل ي شي . ياضع  يام هميمقيلميت ج از ه

 لق ايتملح س ت هيايز تل ايف يتيك    هيا م ين ي رمي م هميقلة قليلةتف   تياع  ليتملج  يرمي

يتصأتيس قي يتل ى يتل  م ياوخلف ا يتملج  ه يمجل  يف  يتملق ال  ياو    ا ياتلةأات ه تملخت  ت 

 ت ايوحض اايتال    ع  يتل ىي عقأر ي)مجل يتملج  (يا)م  ميتملج  (يا م   ع  يتملج  هيا 

 ؛يمت :يتلأتي  ياتملخق  يتملج  

 )لجنة املعجمات اللغوية() ،)لجنة اللغة العربية واألصول،  

 (واملطبوعات لجنة مجلة املجمع)، ()لجنة املخطوطات وإحياء التراث،  

 ()لجنة مكتبة املجمع() ،لجنة مخطوطات دار الكتب الظاهرية،  

 ( ،)لجنة املعجم التاريخي للغة العربية(،)لجنة مشروع الذخيرة اللغوية 

 ( ،)لجنة مصطلحات الهندسة الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت(، )لجنة الترجمة 

 ( مصطلحات لجنة)لجنة مصطلحات االستشعار عن بعد(، ) ،ألفاظ الحضارة 

 ()لجنة مصطلحات الكيمياء() ،لجنة مصطلحات الفيزياء،  

 ()لجنة مصطلحات املعلوماتية() ،لجنة مصطلحات الرياضيات،  

 ()التربية(علوم لجنة مصطلحات ) ،لجنة مصطلحات اإلعالم،  

 ()لجنة مصطلحات طب األسنان(، ) ،لجنة مصطلحات العلوم الطبية 

                                                

 م.2008ء من سنة ادتبا( 25( صار عدد هذه الكراس ي )1)
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 ()لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية(، ) ،لجنة مصطلحات البيئة واملجتمع واملياه 

 ( ،)لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية(،)لجنة مصطلحات علوم األحياء النباتية 

 ( ،)لجنة مصطلحات العلوم الجيولوجية()لجنة مصطلحات اللسانيات وتاريخ اللغة،  

 ( ،)(وتوحيدها لجنة تنسيق املصطلحات)لجنة مصطلحات إدارة الجودة وعلم القياس،  

 ( ،)لجنة موقع املجمع على الشابكة)لجنة التدقيق اللغوي
(1) ،) 

 ()واملقاالت(لجنة النظر في املحاضرات ) ،لجنة النشاط الثقافي،  

 ()لجنة متابعة توصيات مؤتمرات املجمع() ،لجنة تقويم عمل مجلس املجمع ولجانه،  

 ()لجنة أعمال أعضاء املجمع() ،لجنة منح الجوائز. 

امتل  يتف ات يتملأويتل ىيقض ر يتاعض  يف يتملج  يتف ات يكثلكي ع  ترمينة يوخ ليمي لهي

ص تتيعض وقيف يتملج  ي)تلزأتيمح أياهت يتل أ  تياتان  ايشفأعي بر (يتملج  ؛ي  ية ايم همي

هما دون الثالثين يا تبع يم هميي29)يوسنُّ )تلأك  تيمح أي   تيت ه أمياتلأك  تيمح أيع ًم (ه

هيبلغوا الثمانينص تاتي عض  ياقأيمحف ياتلأك  تيع  ويتلس ت ياتلأك  تيمح أي أميتنز  ى(ي

 انايتلتويناياتلت   نا.ل   ي ع  ترميان ي رمي

اتف ا ي  ًض يعأويتملق ال يتل ىينز ر يتاعض  يف ي)مجل يتملج  (؛ي   هميمقينز ي كثريمقي

يتل ح ثيمقال 500 يتملق ال  يرثأ يش ل  ياقأ ي ايمق لنا. يمق ل ي نز ين ى يلم يمق يام هم ه

 ن أتتل  ياتل عقأ   .اتلأتتن  ياتملح س ت ياتلكل   ياتل ع وةيا ل  مياتلترت مياتال 

ي يه م يتملح س ت يتل ىي لق ر يتاعض  يف يتملج     ًض ؛ي   هميمقي لقىي كثري ف ا يعأور 

 51)يهياتان  ايمح أيك ويعل (محاضرة 55)ي لزأتيع أيتلق وتيتملي بملي:خ سنايمح س لمقي

 .ت ه  ا يتل   هيام هميمقيلمي لعين ىياض يمح س ت هيام هميمقيلمي  تعيمةبري(محاضرة

 عض  يف يمج م ي خ ى:ييمقي عض  يمج  يتللي يتلع بأ ياأمزع كثريمقييوينايعضً تييال ا

مت :يمج  يتللي يتلع بأ يف يتلق ر لهياتتح ويتملج م يتلع بأ هيامج  ي ختويتااليللي يتلع بأ هي

يل يتمللكم ياتملج   ي اتونمه يتلع بأ  يتللي  يامج   يتلع تق ه يتلعلمى يت  ض تلياتملج    ح ث

 ابي يت     يتل  نس ىهياتملج  يتليةأ يتلع بم.ت نومأ هي

               
                                                

 ( )الشابكة( هي املقابل العربي الذي اعتمده مجمع اللغة العربية بدمشق لكلمة )اإلنترنت(.1)
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 :تآلتمجيةهتمليثتيتل    ري عأتويف ينل    

 :
ً

 متن الكتابفي أوال

ييتن قأ    .1 يت ت م يتملج   ي) عض   يتملق ميمجلة مجمع اللغة العربية بدمشقمق يف  )

تمل   ب ياططي  أيهمهيامقي س انررميتملحف ظ يف يتملج  هيتلثتتأ ييرمتاالهيامقيننر 

ف يع هم
ه
ل
 
 ميع هميف يامقيتل  ميتل ىي 

 
ز يا يهتلص ةا يتملجو هيام  يك

 
ع هميف يم  ين

يآال عز ليمج   يصفح  يرثأيتملص وتيتج ازي)ي!م تق يتلز ا  يام ي كثرر يام ي  ة ر 

 (صفح 

ي .2 ي له يع  يتملج   يمق يتااله يتمل   يتلسة ت  يمقيعز لي"عقود  "قس   يتاال ي  لعقأ ؛

مي1939مي   ي خو تاي1929مهياتلت نميمقي خو تاي1929مي   ي خو تاي1919 خو تاي

يتلث قييار ثت. يتاعض   يت ت م يل يعقأ يتلعقأهيااك  يف  يرثت يف  يتملج   ي له ت ض  ت

 احسميت تتوتيم تنأميتعأأ هم.اتت وهميت تيً  يزمةأًّ يتص عأ ًّ ي

 تت  ع يف يت    يل يعض يتلتسلس يتآلتم: .3

 عأناتل توتيم ن مياحسميتتقميتلعض و ي)ي قميعض و ممق اً  ياتلعض ييتنم 
(1)). 

  يا ل ق و نايهتمي) ايل ايمقيتل ت لنا( اا يهتماالوينة اتحوه ييهشهصأ تليتمص ت

 .تلهت  ياتملأوو 

 (ا خ ص ت)نزأتميا أ تمي. 

 تل ىيشيلي تلعل أ يات وتتو يا رميتملة صمييهامةجختتميم رمي ع  ل. 

 ر تل ىي  ز اشي وت يتل قأ  يت ت تيخيا اتملأأتلأ  يتاان  ي. 

 اتللت ااتملج ل يتليأ   ياتالتح وت يتملج م يا ي ميف عض و. 

 تلهت  ياتملأوو يناا ل ق و يل ت   يتعضلتيت توتيا  ل. 

                                                

مرشًحا  –باالقتراع السري  –( جرت ُسنة املجمع في اختيار أعضائه أن َيعقد )مجلس املجمع( جلسة خاصة َينتخب فيها 1)

 في املجمع، ثم 
ً

)أو أكثر( لعضوية املجمع، ثم َيصدر مرسوم جمهوري يقض ي بتعيين هذا املرشح املنتخب عضًوا عامال

يقيم املجمع حفلة استقبال لهذا العضو الجديد في جلسة علنية تتضمن ثالث كلمات: كلمة للترحيب به يلقيها رئيس 

ء املجمع، وكلمته التي يتحدث فيها عن سلفه )وهو أحد أعضاء املجمع املجمع، وكلمة للتعريف به يلقيها أحد أعضا

الراحلين الذين شغرت كراسيهم بوفاتهم(. وقد كانت أول حفلة استقبال يقيمها املجمع هي حفلة استقبال العضو 

 م.1923الثالث والعشرون الدكتور أسعد الحكيم، وذلك في سنة 

 انتخاب عضو املجمع وصدور مرسوم تعيينه وحفلة استقباله قصيًرا  وملا كان الفاصل الزمني بين تاريخ جلسة

 تاريخ 
ُ

ا )بضع سنوات(، فقد اعتمدت
ً
 أحيان

ً
ا )بضعة أشهر(، وطويال

ً
أساًسا في تحديد صدور املرسوم الجمهوري حين

 رقم العضوية.
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  تملج عأ ؛يا يه ليتلعض ي أ: 

   قأ يال  ط اميعضً تيف يتملج  .ت توتي لس يتملج  يتل ىيع 

   يف يتملج
ً
 .ت توتيتمل ن ميت ت ي ت يتلق ض ىيا عأيةميعضً تيع مو

 تملج  يالن ق  لمي ىي ق مي تلي ت توتيت  فل. 

    تل ىيش تكيف ي ع  لي تملج  ي ت ايي ن. 

 ش تكي يه . اييلهح س   لقىي يه يمتملخت  ت ياتلةأات يتملج عأ يتل ىي 

 ا يهمجلة املجمعيفيعأويتملق ال يتل ىينز ر ي 
 
 . يه ي ز  تملأليتل ىين

 في املجمعتملح س ت يتل ىي لق ر ي. 

 مطبوعات املجمعس قييصأت تل ىييممخلف ت. 

  تلعض يآي ت
ا ترتيًبا  مرتبة)ي(1) ازمنيًّ  (؛يا يه :تصاعديًّ

 في يتل  مي
 
ل يم ه ي لهي   ميا هيي ي اي ي ني    تيا  يي  قق ايتلعض يتل ىي ل

 تل   ع هيا تق ميتل  ع  ي ايا أ .ي توتامك ايتلنز هياتش هي تلةتنمي

  ييتملح س ت يف  ي لق ر  يتل ى ياتملخت  ت  ياتال  ف ال  اتلةأات هيتملي      

 ا م كقيتنعق ور هيات تتوطي .

  يتل ىينز ر يتل ح ثياتلأتتن  ياتملق ال ي تملجليل يم ه يتنم لهي   ميا ه

ينز ته ي فأتلص يا  ييتل ى يتمل)ل ا يرثأيصأتيتاال يمةم يتن قأ  تلث 

 .(أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربيةموقع يتملعل م  

 هيا م كقينز ر .اتلقصصأ يتملس  أ ياتل اتيأ تلزع و يا تاع  لي 

 . ًّعي يه يلي و
 
 تل  ميتل ىي قأر ي ايع   يبه ي ايتت عي ي ايوق

 قزي .ياتل ىي ش  يعليه ي تل ن ي يت ت معأ ي   

  تل ىيش تكي يه يتلبرتمجيت اتعأ ياتل لفخو. 

 تل ىيلمي  وياك ر يآ ًف يخ ى تا نز    يتل. 

                                                

فها عضو التي ينهض بها عمال عرض األ  ( رأيت أن1)
َّ
  –كانت داخل املجمع أم خارجه سواء أ –املجمع واآلثار التي خل

ملديح التي أرسلها من عبارات اإلطراء واهي اللسان الناطق عن عطاءاته وإسهاماته في خدمة العربية، والبديل الحقيقي 

 ومحبوه. هعارفو 
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    ا مرتبة)ي يتلعض مص وتيت  ؛يا يه :(ترتيًبا ألفبائيًّ

 لف يعةمهيا لهي   مي
 
في يص  ميتلتر   يعقي فسمهي ايتل ىي 

 
تل  ميتل ىي ل

 تنميتلة ش هيامك ايتلنز هيات توتيتل   ع .ي:ل يم ه 

 عقي نو يم.ف ي فو يتن ق  ليميلل   ي عض  يتملج  يتلث قيتحأي تي 

 تن ق  ليص  ميتلتر   يعضً تيف يتملج  .ي تلكل   يتل ىي لقأ يف ي فل 

 تأانايص  ميتلتر   يتل ت  .ي تلكل   يتل ىي لقأ يف ي فل 

 ي يتملخلفناه يامع  م يتاعوم يام ن ع   يتلترت م يتلعخا ك م وتتيي لهيم 

 .امك  مهيات توطميتلنز ه

 (ياتلص ةيتملحلأ ياتلع بأ .جمعاملمجلة تملجو ي)اخ ص ي 

   جمعاملموقع هياخ ص يتمل تق يت ل ترا أ يعلهيتلز ا. 

 الكتاب مالحقفي : ثانًيا

ا 29) تايتل    يمج  ع يمقيتملو عيا   ق ي
ً
تض ة ي  ل يمقيتلص تيات تأتالي(يملحق

 .يمئة صفحةت  ص يأ يتن ي ق يم ي خوأيعلهي

 تيت ن  يتملج  يا  تبهميا مة  يتملج  ياتملأويتل ىيقض ر يف يمة صبهمهيمقيرثأيتملو ع:يص

ص تيا هيف ي م كقيم عأوليامة ن   يم ة ع يتملج  ياعض  ي–ا أ ت ييقأ   ي–ص تي   عأ يا 

 .اا يتلق تا  ص تي عض  يتملج  يا (هيعضًوا 19ت   لأناي)ي عض  يتملج  

هياتاعض  يتلزع ت هياتاعض  يام ت تاعض  يتهيا تل زتت امقيرثأيتملو عي  ًض :يص تيتاعض  ي

 .اتاعض  يتلث قي  زاتيان ميتالن حق  يتلس ت هياتلث قي  زاتي  يخليتلأال يتل قأ  و تلض  طهي

ي يص ت ي  ًض : يام ه  يتلث ق يتاعض   يتي ن  يعله يتع ق  ت يتلع بأ ه يتمل ن ع  اتاعض  يرأ  

يتلظ ر و  يتمل     ي وتتل يعله يتع ق  ت يتأني (يتلث ق يف  ي) ايش تل ت ي نس ت يتلث ق ياتاعض   ه

 .ت ت عأ  ياتملجو ياتلص ةيا نرر 

ف تيزمو رم.
 
 ام ه :ي أتاليت نايتخ ص ص  ي عض  يتملج  هياتاعض  يتلث قيخل

ت ض  ميمي لهيتملج  هياتملأويتل ىيقض ر يي م كقياالوليتاعض  هيان ىت ض قيام ه :ي أتالي

 تل ت ل ايم هميف يتملج  .

ي يتاعض   ينز ر  يتل ى يتملق ال  يبعأو ي  ص يأ  ي أتال ياعأويفي مجلة املجمعام ه : ه

 .ت املجمعمطبوعاهياعأويتل  ميتل ىي لف ر ياصأت يس قيفي املجمعتملح س ت يتل ىي لق ر ي
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ي يص تيمط  تل اي يعيتملج  يتمل ت ي يف ي س انريتاعض  هييل عضي–قأ   يا أ ت يي–ام ه :

 .اص تيتاعض  يتل ت لنايتلث قين أ يش تت ياأن  ئهميت  وً  يليم

ي  يعض ووهميأام ه : يات تتوت يم همه يتل ت لنا ياا  ل يتاعض   ياالول يا  تتوت ي  ص يأ   تال

تالن ق  ل(هيا ع  تيتاعض  ينة يتعأأ هميي ا فليهام ن ميتل عأنايهتال  ط  ف يتملج  ي) لس ي

 ف يتملج  .

               

يم زايتمل  تكاتان  ايتلأك  تيمكميت  س ىياف يت ه  مي ت  ميا لز  يت تخو ي لهيتان  ايتلأك  تي

م يمةآوأيمو ظ  ا اأ  ييهتللث قيتفضويا  ت ع يرثتيتل      .وقأق يق  

ا ش  ي  ًض يتلأك  تي ختتيت    ظياتمليةأن يزرنرلي  خليتللث قيت لع يعلهيمس وليتل    ي

م يا يهف يم ت  يم عأوليمقيتألأفم  .ت علعيا ض  ايتل    يا خ ت ميمقتر     ل يقأ 

مي ددددددو يتل  دددددد  يازاونددددددميادددددد عضيد لددددددهيتمليةددددددأسيمدددددداتلزدددددد  يم صدددددد لي   زايتليدددددد تا يتلددددددث يصدددددد  

تآلنسدددد ي لددددهيصدددد تي عضدددد  يتملج دددد يت ت  عأدددد يات   تو دددد ياعدددد  جيصدددد تيتل  دددد  يتنسددددأًق يا خ تً دددد هيا 

بس  يت أميتل ىي س   يل ينبأ يتال و يعلهي س انري عض  يتملج  يتملحف ظد يلدأيه هيا لدهيتاند  اي

ددأيلدد ي  دد تيوتايددمي) مددنايم   دد يتملج دد (يتلددث ي تددألأةيتمل ت دد يتل ددىيتق  دد  ييتل صدد لي لددهي ندد   رأ 

 ميتللددددث قيندددد عأتنميداتلسددددأأيع ددددأيتلدددد   قيت  ل ددددتآلنسدددد يخلدددد ويعقدددد ويتل  دددد  يتلعدددد ولي ليهدددد هيا لددددهي

تح ودد يتلصدد تييعلددهتل ددىيندد عأت ىيقددختزيتلتآلنسدد يتوددمي لددهيا علددهي   عدد يتلنفددريتل ج وبأدد يلل  دد  هي

 .اتل ي يعيتل تقأ ي لهينفري ل ترا أ 

 

            م19/9/2019دمشق 

 ب  ا لبو  ن ا وا مر
 عضو مجمع اللغة العربية بدمشق           
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 الصفحة                         الصفحة    

 76 الجزائري طاهر   21 محمد كرد علي

 81 سليم البخاري   28 أنيس سلوم

 84 إلياس قدس ي  31 سليم عنحوري

 88 عبد الرحمن سالم  36 متري قندلفت

 92 عبد هللا رعد  39 سعيد الكرمي
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 103 عارف النكدي  49 عبد القادر املبارك

 107 محمد بهجة البيطار  53 عبد القادر املغربي

 111 أسعد الحكيم  58 عيس ى إسكندر املعلوف

 115 خليل مردم بك  63 مرشد خاطر

 120 مصطفى الشهابي  67 فارس الخوري

 126 شفيق جبري   71 عز الدين التنوخي
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 محمد كرد علي -1

 هـ(1372 - 1293)

 م(1953 - 1876)

 نشأته وحياته

ة في مدرس األوليى تعليمه تلق  ، و م1876 في أواخر شهر آذار سنة في دمشقمحمد كرد علي ولد 

ال الخاصة في حي القيمرية ثم أتم  ،العسكرية في املدرسة الرشدية اإلعداديتعليمه وتابع ، الحب 

م ،بدمشق ينرياالعاز  اآلباءتعليمه الثانوي في مدرسة 
 
 .التركية والفرنسيةاللغة في أثناء ذلك  وتعل

العلماء أثًرا  هؤالء ، وكان أكثراتصل بعدد من علماء دمشق املعروفين ينهل من علمهم وأدبهم

وقرأ عليهم كتب  الشيخ سليم البخاري،و الشيخ محمد املبارك و الشيخ طاهر الجزائري  :في توجيهه

 .األدب واللغة والبالغة والفقه وعلم االجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة

  .وإليها( يترجم من الفرنسية األجنبية )ديوان الشؤونا في عمل كاتبً من عمره  في السابعة عشرةو
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، وكانت جريدة )الشام(أول جريدة صدرت في دمشق باسم م ُعهد إليه بتحرير 1897 سنةفي و

ا منوعة في  ء عمله في الجريدةفي أثنا نشر و ، ثالث سنواتعمله فيها استمر و سبوعية، أ
ً
أبحاث

 .شهرتهفلمع اسمه وذاعت ، القاهريةمجلة )املقتطف( التاريخ واالجتماع واألدب في 

عشرة تولى خاللها تحرير جريدة  ام، ولبث فيها شهوًر 1901سافر كرد علي إلى القاهرة سنة 

وبعد عودته إلى دمشق، ُرفعت إلى  .(، واتصل باإلمام محمد عبده وحضر مجالسهالرائد املصري )

سافر إليها و  ،إلى مصر الهجرةإثر ذلك قرر ف ،ظهرت براءتهف تش بيتهفُف  ،واليها التركي وشاية به

 و  ،الشهرية (مجلة املقتبس)، وأنشأ م1906سنة 
ً
وتولى إلى  .علمية وأدبية وتاريخية انشر فيها بحوث

غلقت  (الظاهر)جانب ذلك تحرير جريدة 
ُ
 تولى أمانة سر تحريرهذه الجريدة اليومية، وملا أ

 .إلى دمشق عاد ثم ،م1908سنة  حتى (جريدة املؤيد)

مجلة )إصدار جريدة املقتبس( اليومية السياسية، إلى جانب متابعته )أصدر في دمشق و

وملا اشتدت عليه حمالت املغرضين واتهامات أصحاب النفوذ والسلطات غادر  .( الشهريةاملقتبس

ب عن أمهات الكتب التاريخية واالجتماعية درس وينق  وعاش فيها ي  ا إلى فرنسا، دمشق سر  

 (35)وقد كتب عن هذه الرحلة التي أقامها بباريس  .ساستها ومفكريهابعض والتقى واألدبية، 

شرت في كتابه 
ُ
 .(غرائب الغرب)مقالة ن

مقالة في وصف  (33)وكتب  ،م زار كرد علي إيطاليا وسويسرا وفرنسا واملجر1913وفي سنة 

 .حضارة هذه الدول 

يشغل هذا املنصب حتى  م تسنم كرد علي منصب وزير املعارف، وظل1920وفي سنة 

 من بلجيكا وهولندا وإنكلترا 1922
 

م، وقام خالل هذه املدة بزيارة جديدة ألوربا طاف فيها كال

( مقالة أضافها إلى كتابه 51وإسبانيا وأملانيا وسويسرا، وكتب مشاهداته في هذه الرحلة في )

 .أعيد طبعه في مجلدينالذي  )غرائب الغرب(

إلى األستاذ محمد كرد علي بمنصب وزير املعارف ثانية، وظل وزيًرا م ُعهد 1928وفي سنة 

 م.1932للمعارف حتى سنة 

 م.1953نيسان  2هـ املوافق 1372رجب  18 في يوم الخميسكرد علي  محمد األستاذ توفي

ي أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد  وُس  مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت م 

 
 
 فه من آثار قيمة.العلم واملعرفة، وملا خل

 األستاذ محمد كرد علي املجمعي

 1919سنة شباط  12في 
 
 م كل

ُ
 األستاذ محمد كرد علي العربية  فت الحكومة

 
)ديوان  رئاسة

والتأليف، وتأسيس دار لآلثار، واإلشراف  ،النظر في أمور املعارف :وكان من مهام الديوان .املعارف(

، ووضع مناهج التدريس على املكتبات والسيما املكتبة الظاهرية، وإنشاء املدارس واإلشراف عليها

  .والكتب املدرسية
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كرد علي على الحاكم العام علي رضا باشا  محمد اقترح األستاذالديوان هذا  وملا زادت أعباء

إنشاء مجمع يختص ببعض مهام ديوان املعارف، فوافق الحاكم على الركابي )وكان صديًقا له( 

أول مجمع كان ف، م1919حزيران  8في )املجمع العلمي العربي( قترح وأصدر قراًرا بححداث هذا امل

م 1919تموز  30ُعقدت الجلسة األولى لهذا املجمع بتاريخ و  .ا لهرئيًس كرد علي  وغدا، علمي عربي

 العادلية بباب البريد.في مبنى املدرسة 

االفتتاحية  ةقالاملوكتب  ،(مجلة املجمع العلمي العربي)م أصدر كرد علي 1921وفي سنة  

م ولغاية املجلد الثامن والعشرين 1921ونشر في هذه املجلة )بدًءا من املجلد األول  .األول  لعددها

  هم( مقاالت1953
ً

تراجم إضافة إلى  ،من كتبهومحاضراته وكلماته وخطاباته ومراسالته وفصوال

اب املجلة ورد اسمه في . وقد لى املجمعع تردالكتب واملخطوطات التي بتعريف الو األعالم 
َّ
 519كت

اب نشًرا في مجلة املجمعمرة  .، فكان بذلك أكثر الكت 

م(. 1945 – 1921في املدة ) في ردهة املجمع ةمحاضر  أربًعا وستينألقى األستاذ كرد علي 

تاريخ (، )آثار الشهباء والفيحاءوكان من جملة عناوين هذه املحاضرات: )الحسبة في اإلسالم(، )

عهد تيمورلنك في (، )صفحة من تاريخ بني أمية(، )سكان الشام ولغاتهم(، )العلم في الشام

ظاهر العمر )(، الشام في القرن الثاني عشر(، )تاريخ بالد الشام في القرن الحادي عشر(، )الشام

)سهل بن هارون(، )أبو حيان التوحيدي(، )أثر (، عهد إبراهيم باشا املصري (، )وأحمد باشا الجزار

املستعربين من علماء املشرقيات في الحضارة العربية(، )الكتب واملكاتب في الشام(، )أديرة الشام 

االجتماعي(، )الفرق بين  وكنائسها(، )الشيخ طاهر الجزائري(، )شاعر النيل حافظ إبراهيم وشعره

التربية الشرقية والغربية(، )مدارسنا القديمة والحديثة(، )عبد الحميد الكاتب(، )حياة العالمة 

  .أحمد تيمور باشا(، )غوطة دمشق(، )القول في حقوق املرأة(، )العالمة املراغي شيخ األزهر(

 :كتب عدةصدر له ضمن مطبوعات املجمع 

 م.1946، )تحقيق( األجواد ألبي علي املحسن بن علي التنوخياملستجاد من فعالت  .1

 م.1947، )تحقيق( األشربة لعبد هللا بن مسلم بن قتيبةكتاب  .2

م، 1976(، 2م، )ط1946، (1)ط )تحقيق( تاريخ حكماء اإلسالم لظهير الدين البيهقي .3

 م.1988(، 3)ط

 .م1952(، 2، )طم1949، (1غوطة دمشق )ط .4

 م.1949، كنوز األجداد .5

(، 2، )طم1952، (1)ط )تحقيق( لبازيار العزيز باهلل الفاطميفي الصيد وآالته البيزرة  .6

 .م1988

 م.1976، (2تاريخ حكماء اإلسالم لظهير الدين البيهقي )ط .7
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نش ئ م 1932وفي سنة 
ُ
األستاذ محمد كرد علي عضًوا ر واختيمجمع اللغة العربية في القاهرة أ

 فيه، وش
ً

وألقى في مجمع  .، وكان عضًوا في كثير من لجانهأعمال هذا املجمعارك كرد علي في عامال

ونشر في مجلته عدة بحوث وكلمات؛ ومن ذلك أنه رد  على اقتراح أحمد أمين تبسيط القاهرة 

 
 
م، ورد  على اقتراح علي الجارم تيسير الكتابة العربية، ورد  ل  قواعد اللغة العربية وتسكين أواخر الك

وقد ذكر كرد  .اح عبد العزيز فهمي اتخاذ الحروف الالتينية لرسم الكتابة العربيةبقوة على اقتر 

 .علي هذه الردود في كتابه )املذكرات(

 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م.1894ترجمة(، مصر، سنة رواية م)في قبعة ليفمان يتيمة الزمان  .1

 م. 1907ترجمة(، مصر، سنة قصة مالفضيلة والرذيلة ) .2

 م.1907ترجمة(، مصر، سنة رواية م)أربعة أجزاء( ) املجرم والبريء .3

 م.1908تاريخ الحضارة لشارل سنيوبوس )الجزء األول( )ترجمة(، مصر،  .4

مطبعة لجنة التأليف  ،م1913 ،الكبرى  دار الكتب العربية م،1908 ،، مصر)مختارات( رسائل البلغاء .5

 م.1946 والترجمة والنشر،

 م.1923مصر،  (،نامجلد) 2، طم1910 (،مجلد واحد) 1، طغرائب الغرب .6

 م.1916البعثة العلمية إلى دار الخالفة اإلسالمية، بيروت،  .7

 م.1916، بيروت، والشامية الرحلة األنورية إلى األصقاع الحجازية .8

بع ملخص بعض فصوله في مصر سنة 1928-1925، )ستة أجزاء(، دمشقخطط الشام  .9
ُ
م، وط

 (.والشعرم باسم )دمشق مدينة السحر 1954

 .م1925 ،، مصرالقديم والحديث .10

 .م1950، 2طم، 1936-1934 ،، مصر)مجلدان( اإلسالم والحضارة العربية .11

 .م1969 ،، بيروتم1937 ،القاهرة ،)جزءان( أمراء البيان .12

 .م1939 ،، دمشق)تحقيق( سيرة أحمد بن طولون للبلوي  .13

 م.1943دمشق مدينة السحر والشعر، سلسلة اقرأ، دار املعارف بمصر،  .14

 م.1946سنة  في مصر طبع ، أقوالنا وأفعالنا .15

 م.1947 ،املجمع العلمي العربي بدمشق مطبوعات )تحقيق(، كتاب األشربة البن قتيبة .16

 .م2008(، دمشق، 5، )جم1951-1948 ،دمشق (،أربعة أجزاء) املذكرات .17

 م.1980املعاصرون، )اعتنى به محمد املصري(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .18
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 ثانًيا: املقاالت

 في عدد من املجالت؛ منها: )مجلة األديب(، و)مجلة الثقافة(،  60أكثر من األستاذ محمد كرد علي نشر 
ً

مقاال

و)مجلة الجامعة(، و)مجلة الرسالة(، و)مجلة املجلة الجديدة(، و)مجلة املغرب(، و)مجلة املقتبس(، 

 الهالل(، و)مجلة نصوص(.و)مجلة املقتطف(، و)مجلة املنار(، و)مجلة 

 مصادر ترجمته

 م.1959األدب العربي املعاصر في سورية، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة،  .1

 األستاذ العالمة املرحوم محمد كرد علي، موقع دار املقتبس. .2

، 3، ج52األستاذ محمد كرد علي والهند، مختار الدين أحمد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .3

 م.1977

 األستاذ محمد كرد علي، خير هللا الشريف، املوسوعة العربية، املجلد السادس عشر. .4

 األستاذ محمد كرد علي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 إضبارة األستاذ محمد كرد علي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 م.1954دمشق ، سوريةمطبعة مجلة صوت ، جنديالأدهم  (،1)ج أعالم األدب والفن .7

 م.1935أعالم العرب في السياسة واألدب، فائز سالمة، دمشق،  .8

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .9

، 1، ج52انطباعات عن محمد كرد علي، محمد الفاس ي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .10

 م.1977

 مان، الذيل الثالث.تاريخ األدب العربي الحديث، بروكل .11

، 1الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط .12

 م.2016

دراسة نقدية ألسلوب األستاذ محمد كرد علي، أبو بكر الكدلوندي، مجلة مجمع اللغة العربية  .13

 م.1986، 2، ج61بدمشق، مج

، 52ئيس محمد كرد علي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجالذكرى املئوية لوالدة األستاذ الر  .14

 م.1977، 1ج

، 52رحالت كرد علي وأثرها في أدبه، جمال الدين األلوس ي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .15

 م.1977، 1ج

، حسين محمد عجيل، مطبوعات س ماري الكرملينرسائل األستاذ محمد كرد علي إلى األب أنستا .16

 م.2000العربية بدمشق،  مجمع اللغة

 م.1977، 1، ج52شامية محمد كرد علي، شفيق جبري، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .17

 م.1993شيخ الباحثين: محمد كرد علي، محمد إبراهيم الشيباني، مركز املخطوطات والتراث والوثائق،  .18
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مة الجليل األستاذ الرئيس محمد كرد علي، شاكر الفحام، مجلة .19
َّ

مجمع اللغة العربية بدمشق،  العال

 م.2004، 1، ج79مج

مة محمد كرد علي مؤسس املجمع العلمي العربي، عبد الكريم خليفة، مجلة مجمع اللغة العربية  .20
َّ

العال

 م.2004، 1، ج79بدمشق، مج

 م.2004، 1، ج79في ذكرى األستاذ محمد كرد علي، شوقي ضيف، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .21

، 52العالمة محمد كرد علي، عبد الكريم جرمانوس، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجفي ذكري  .22

 م.1977، 1ج

 م.1961قدماء ومعاصرون، سامي الدهان، دار املعارف، القاهرة،  .23

استقباله يتحدث فيها عن سلفه محمد كرد علي، مجلة املجمع العلمي  ةكلمة كامل عياد في حفل .24

 م.1959، 1، ج34العربي بدمشق، مج

 .10تأبين األستاذ محمد كرد علي، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجحفلة كلمة منصور فهمي في  .25

مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاًما، عدنان الخطيب، مطبعة الترقي، -املجمع العلمي العربي .26

 م.1969

املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، مازن املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .27

 م.2015بدمشق، 

املجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع اللغة العربية في القاهرة،  .28

 م.2007

 م.1966املجمعيون، مجمع اللغة العربية في القاهرة،  .29

فتوح، مجلة مجمع اللغة العربية محمد كرد علي عالمة الشام ومؤسس املجمع العلمي العربي، عيس ى  .30

 م.1993، 4، ج68بدمشق، مج

، 1، ج52محمد كرد علي خزانة علم، محمود العابدي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .31

 م.1977

 م.1977، 1، ج52محمد كرد علي في مصر، أنور الجندي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .32

ي مجمع القاهرة، محمد عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة محمد كرد علي من الرواد املؤسسين ف .33

 م.1989، 2، ج64العربية بدمشق، مج

، 1، ج52محمد كرد علي من خالل املقتبس، شكري فيصل، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .34

 م.1977

، 52محمد كرد علي من علماء العرب الخالدين، ناجي معروف، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .35

 م.1977، 1ج

محمد كرد علي نموذج فريد في ريادة تحقيق التراث، حسن كامل الصيرفي، مجلة مجمع اللغة العربية  .36

 م.1977، 1، ج52بدمشق، مج
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، 1، ج52محمد كرد علي واملستشرقون، محمد كامل عياد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .37
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 أنيس سلوم -2

 هـ(1350 - 1278) 

 م(1931 - 1862)

 حياتهنشأته و 

فيها. وفي سنة  تعليمه االبتدائيوتلقى ، م1862سنة  في مدينة حمص ولد أنيس بن ناصيف سلوم

، وأخذ الصغير يتابع تلقف العلوم االبتدائية في بيته وعلى أبيه دينة حماةم انتقلت أسرته إلى م1869

واعظ الكنيسة اإلنجيلية. ولكن رغبته في متابعة تعليمه الثانوي، وظهور معالم النجابة فيه، دفعت 

ة)إلى مدرسة أباه إلى إرساله  ي  ا فيها يتلقى وبدأ أنيس ، م1875سنة  في جبل لبنان (ُعب  تعليًما مدرسي 

 م.1877 ا استطاع معه أن يتقن علوم العربية ويلم  بمبادئ اللغة اإلنكليزية، وتخرج سنةنظامي  

ًما إلى حماة عاد أنيس سلوم 
 
وكان إلى جانب التدريس سها والده، ابتدائية كان أس   ةمدرسفي معل

م اإلنكليزية، استعداًدا لاللتحاق 
ُّ
في )الجامعة األمريكية( البروتستانتية السورية  بالكليةيتابع تعل

م، فحل  محل  أبيه في 1879بيروت لُيتم  فيها دراسته، ولكن املنية داهمت أباه الواعظ اإلنجيلي سنة 

ظل يتابع الدراسة و  ،ى يافعالوعظ، وصعد أنيس منبر الكنيسة يعظ أفراد الطائفة اإلنجيلية وهو فتً 

 
 
خها، ويجهد في حفظ سور من القرآن الكريم، حتى لع على آداب اللغة العربية وتاريوالتحصيل ويط

ي النظم والنثر والقدرة على االرتجال.  اشتهر بين الناس بالتضلع من علم اللغة، وبامتالك ناصيت 
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 1883وفي سنة 
ُ
ه من هذا العلم م انتسب إلى مدرسٍة في لبنان ت

 
م )الالهوت( لزيادة حظ

 
عل

 راعًيا للكنيسة. ُعينية في حماة، فلما عاد إليها، بعد سنة وتمهيًدا الختياره راعًيا للكنيسة اإلنجيل

ا منصبه الديني الجًئا إلى قرية ف1895وفي سنة 
ً
ي م اضطر أنيس سلوم إلى مغادرة حماة تارك

، مبتعًدا عن مضايقة السلطات املحلية له. وفي هذه القرية تابع نشاطه في الحقلين لبنانجبل 

م دعته الطائفة اإلنجيلية في دمشق إلى رعاية كنيستها، 1897 الديني واألدبي. فلما كانت سنة

ْهوري  الصوت في املحافل  ها خطيًبا ج 
ُّ
فانتقل إليها، ولم تمض عليه مدة حتى عرفته دمشق كل

ا في الكنيسة.
ً
 السياسية والوطنية، ومتكلًما يحسن الحديث في الندوات العلمية واألدبية، وواعظ

س سلوم نائًبا في املجلس العمومي لوالية سورية عن مدينة أنيانتخب م 1909وفي سنة 

في أنيس سلوم مع املنفيين السياسيين إلى 1916ر انتخابه عدة مرات. وفي سنة تكر  و حماة، 
ُ
م ن

ا إلى أن صدر عفو عام سنة  م، فعاد أنيس إلى دمشق راعًيا 1918مدينة )توقات(، وظل منفي 

 ًرا في املحافل.للكنيسة اإلنجيلية، وخطيًبا ومحاض

 نشاطه والزم بيته إلى أن وافاه األجل يوم الثالثاء 1926وفي سنة 
 

ت صحته فخف
 
في م اعتل

 ، ودفن في دمشق.م1931كانون األول  10هـ املوافق 1350جمادى اآلخرة  30

 األستاذ أنيس سلوم املجمعي

 
 
م، كانت العناية 1918ة فت أول حكومة عربية في دمشق إثر جالء األتراك عنها سنعندما تأل

إلى الحكومة في طليعة املهام التي تطلعت  تصحيح أساليب املراسالت الحكوميةبلغة الدواوين و 

املهمة، فعهدت إليه باإلشراف هذه القيام بها، وقد وجدت في األستاذ أنيس سلوم خير من ينهض ب

على لغة الدواوين ومراقبة املراسالت الرسمية. فأخذ يجمع شباب املوظفين في غرفته بدار 

 في قواعد اللغة العربية وأصول اإلنشاء ومبادئ البالغة والبيان.  دروًساالحكومة، ويملي عليهم 

عبة األولى للترجمة والتأليف(، )الشأنيس سلوم مع أربعة آخرين من العلماء لعضوية  اختيرثم 

 نواة )املجمع العلمي العربي(.إلى )ديوان املعارف( م 1919شباط  12بتاريخ التي تحولت 

سين يعمل على تحقيق  ا زمالءه أعضاء املجمع العلمي املؤس 
ً
وقام األستاذ أنيس سلوم مشارك

نش ئ املجمع من أجلها. وقد شغل نيابة رياسة املجمع
ُ
م، وأدار 1923في دورة  األغراض التي أ

ا.املجمع املجمع مدة غياب األستاذ الرئيس كرد علي، وكان في مقدمة أعضاء 
ً
 حيوية ونشاط

لعمل ، و)ا(م1921-العلم: )؛ منهاةمحاضر عشرة  خمسألقى األستاذ سلوم في ردهة املجمع 

م(، و)لكل 1923-(، و)من ال يكرم نفسه ال يكرمم1922-الكتب واملطالعة، و)(م1921-بالعلم

م(، 1923-م(، و)اإلرادة القوية1923-م(، و)تعزيز اللغة العربية1923-امرئ من دهره ما تعودا

-م(، و)الشجاعة1924-و)الترتيبم(، 1924-و)الحياة االجتماعيةم(، 1924-و)الحياة السعيدة

 .م(1925-م(، و)أسباب الفقر وعالجه1924-م(، و)االعتدال1924



 أنيس سلوم 30  في العقد األول أعضاء المجمع

  17ونشر في مجلة املجمع 
ً

ف م(، 1925 - 1922 في املدة )مقاال ن بعضها فوائد لغوية وعر  ضم 

 كتب.في سائرها بعشرة 

م قدم األستاذ أنيس سلوم كتاًبا إلى رئيس املجمع يستعفيه من وظيفته 1925حزيران  4وفي 

 في املجمع.

 من آثاره
 
َّ
وعلم في النحو والصرف والبيان واملنطق )رسائل( عدة كتب مختصرة األستاذ أنيس سلوم ف أل

  .واالقتصاداالجتماع وعلم النفس 

 الشعرية ومقاالته النثرية أنيس سلوم قصائد (ذكرى أنيس سلومه )كتابفي جمع شاكر الدبس و 

 .وخالصة أفكاره وما قيل في تأبينه

 ترجمتهمصادر 

 العربية بدمشق.األستاذ أنيس سلوم، موقع مجمع اللغة  .1
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 أنيس سلوم، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .4
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 سليم عنحوري -3

 هـ(1352 - 1272)

 م(1933 - 1856)

 نشأته وحياته

، ألسرة م1856أيار  21ولد سليم بن روفائيل بن جرجس بن جبرائيل العنحوري في دمشق في 

ين ُحْور( التابعة ملدينة اشتهرت بالعلم والفضل في سورية ومصر. و)عنحوري( نسبة إلى  بلدة )ع 

طف في ا بل  الرابعة من عمره . وملالزبداني من ريف دمشق
ُ
 1860فتنة خ

ُ
ثر عليه أهل ه بعد م، ثم ع 

، ثم عادوا به بعد عام إلى دمشق ليدرس في املدرسة هافأخذوه إلى بيروت ليدرس فيشهر، 

 .كية للروم الكاثوليكر البطري
املؤلفة ) ل ملساعدة أسرتهلعمى الإاضطر ، فكمل الشاب سليم دراسته بسبب وفاة والدهلم يُ 

،تابع الدراسة واملطالعة بمفرده بجهد دؤوبو ، أفراد( 7من 
ً

حتى إنه  ، يشتغل نهاًرا ويدرس ليال

 بين يديه، وكثيًرا ما أحرق ما حوله من األوراق بانقالبه عليها.  وقد  ينام واملصباح ُم 
 
من  ر  وأكث

 
 
في اتصل و ، م  بالفرنسيةـالدرس واملطالعة حتى أتقن التركية والحساب والتاريخ واآلداب العربية وأل

متين بطرس البستاني وولده سليمباأثناء ذلك 
 

 دأب على مجالسة األدباء ومراسلة العلماء.و  ،لعال



 سليم عنحوري 32  في العقد األول أعضاء المجمع

 م 1873سنة وفي 
ُ
ب رئيًسا لقلم الجنايات في مجلس عكا التمييزي ن م في عكا ثالث ، فأقاص 

 سنوات.

لتُح  ثم حوران، لواء ملحاسبة كاتًبا ُعينو  ،ترك عكا وعاد إلى دمشقم 1876وفي سنة   و 

ر  الالذقية، إلى وظيفته ف في هذه األثناء سورية) جريدة في وصار يحر 
 
 (.كنز الناظم) كتاب(، وأل

جريدة  أصحابالقاهرة، واتصل بآل تقال إلى سكندرية ثم رحل إلى اإل  م1878 سنةوفي 

م كتابه  هوبجمال الدين األفغاني ومحمد عبد (األهرام) كنز )ورياض باشا وعلي باشا مبارك، وقد 

ص له إنشاءسماعيل، إإلى الخديوي  (الناظم  .(مرآة الشرق )وجريدة  (مطبعة االتحاد) فرخ 

قاوالت مدحت باشا والًيا على سورية، وصار محرًرا مل ُعينعاد العنحوري إلى دمشق ملا 

عي العام سه بقوانين الدولة وأنظمة العدلية أصبح كاتًبا للمد   .الوالية. وبحكم تمرُّ

ى م 1879 وفي سنة
 
تحرير القسم العربي بصحيفة )دمشق( السياسية األسبوعية. ثم أصدر تول

م، وعمل في تحرير صحيفة 1890 سنةم مجلة )مرآة األخالق(. واحترف املحاماة 1885 سنة

 )الشام(.

 سنة، وأصدر فيها مجلة )الشتاء( أعواًما عديدة ثم درج على أن يقض ي  فصل الشتاء بالقاهرة

يم، و 1908 سنةوفي دمشق شارك في تحرير صحيفة )العصر الجديد( اليومية  .م1906  سنة ُسم 

 ة(. م رئيًسا لتحرير صحيفة )املشكا1912

في م 1914في سنة 
ُ
 1918تى نهاية إلى األناضول، وبقي هناك حالعنحوري ن

 
 م، ون

 
أثناء  م فيظ

 من دواوينه الشعرية ذلك
ً
 .ثالثة

  .م اختير عضًوا في مجلس الشورى السوري1921 وفي سنة

م 1894؛ ففي سنة حصل على عدد من األوسمة العثمانية واملصرية تقديًرا ألدبه وإنجازاته

ل الرتبة الثالثة ثم شخص م نا1895ُمنح الوسام املجيدي الثالث، وملا شخص إلى اآلستانة سنة 

ب  )بك( والوسام العثماني الثالث.1898إليها ثانية سنة 
 
ق

 
 م فنال الرتبة الثانية ول

ونال فوق األوسمة العثمانية أوسمة أجنبية؛ منها: وسام القديس سلفسترس والقديس بطرس 

 س ي.من قداسة البابا، ورتبة ضابط من جمعية الصليب األحمر، ووسام االفتخار التون

 م،1933 تموز  10هـ املوافق 1352ربيع األول  18 في األستاذ سليم عنحوري يوم اإلثنينتوفي 

 .دمشقودفن في مقبرة الروم الكاثوليك في 

 األستاذ سليم عنحوري املجمعي

الذين  بدمشق ملجمع العلمي العربيفي ااألوائل  ينعاملال ءعضااأل  أحداألستاذ سليم عنحوري 

ا في مالحقة كان و  م.1919تموز  30حضروا الجلسة األولى للمجمع بتاريخ 
ً
من أكثرهم نشاط

 .األخطاء اللغوية ونقد أصحابها ومرتكبيها
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  20 ما يقرب من نشر في مجلة املجمع العلمي العربي
ً

؛ منها: م(1931 - 1924)في املدة  مقاال

يات التي ال تفرد(، و)النحت 
 
م )املثن ر 

 
واالختزال(، و)ألقاب البالد(، و)القديم والحديث(، و)الك

ة(. - وتأثيره في عالم االجتماع م   محاضرة(، و)ديوان ذي الرُّ

 م.1923وألقى في املجمع محاضرة بعنوان )الكرم وتأثيره في عالم االجتماع( سنة 

الفنون واآلداب اختير األستاذ العنحوري عضًوا في املجمع العلمي اإليطالي، وفي مجمع 

 البلجيكية.

 آثارهمن 

 :
ً

 في فقه اللغةأوال
ى أيًضا(، كنز الناظم ومصباح الهائم) معجم وهو ، ية في فرائد اللغة العربية(ر  )القالئد الد   :ويسمَّ

 .م1878، طبع في بيروت سنة للمترادفات في ثمانية مجلدات

 في الشعرثانًيا: 

 .م1904سنة  طبع بمطبعة املعارف في مصر -آية العصر .1

 .م1904م، ولكنه لم ينشر إال سنة 1887فرغ من نظمه سنة -أو الشعر العصري  الجوهر الفرد .2

 .م1885طبع في دمشق سنة -سحر هاروت .3

 .م1886طبع في بيروت سنة -بدائع ماروت أو شهر في بيروت .4

 . م1906نشر بعضه في مجلة الشتاء سنة -السحر الحالل .5

ا: 
ً
 في األدب واالجتماعثالث

 .الجن عند غير العرب .1

 .نشر في مجلة الضياء-حديقة السوسن .2

 .في شؤون العرب قبل اإلسالم عكاظ .3

 .الخالدات .4

 .فلسفة الخيال .5

 .نهضة الشعر .6

 .مرآة االنقالب .7
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 في الترجمةسادًسا: 
 
 
، (نجلينا)إ كرواية األدبية الفرنسية املسرحية الروايات تعريب فيا العنحوري اشترك مع ابن عمه حن

 .(األسرة املفتونة(، و)شقاء املحبينو)

 املقاالتفي سابًعا: 
 من املجالت والجرائد؛  ا من املقاالت في عددكتب األستاذ العنحوري كثيرً 

، (املقتبس)، و(املصريةالجوائب )، و(الضياء)، و(الهالل)، و(املقتطف)، و(الجنان)فمن املجالت: 

 . (الزهور )، و(الزهراء)، و(الحديقة)، و(الظاهر)، و(اآلثار)، و(الثريا)و

، (األحوال)، و(البشير)، و(العصر الجديد)، و(لسان الحال)، و(املصباح)، و(األهرام)ومن الجرائد: 

 .(دمشق الشام)و

 مصادر ترجمته

ية في تاريخ األسر الشرقية، األديب واملؤرخ  .1  سكندر معلوف.إاألخبار املرو 

ودراسات، عيس ى فتوح، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  أدباء في الذاكرة: سير  .2

 م.2004، 1ط

 األستاذ سليم عنحوري، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

، مجلة العاديات، السنة واألدب، سهيل املالذي أسرة العنحوري الدمشقية ريادة في الصحافة .4

 .الثالث والرابع الخامسة، العدد

 إضبارة األستاذ سليم عنحوري املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 .م1954دمشق ، مطبعة مجلة صوت سورية، جنديالأدهم  (،1)ج أعالم األدب والفن .6

 م.2002 ،بيروت، ندار العلم للماليي، خير الدين الزركلي، األعالم .7

، وزارة الثقافة السورية، أوراق فارس الخوري، تنسيق وتحقيق وتعليق األديبة كوليت الخوري .8

 .م2017

 .م2010، دار املشرق، األب لويس شيخوة، العربي اآلدابتاريخ  .9

 .م1913، املطبعة األدبية، بيروت، تاريخ الصحافة العربية، فيليب دي طرازي  .10

 م.2008، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سكندر لوقاإالدكتور ، دمشقالحركة األدبية في  .11

الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع،  .12

 م.2016، 1ط

 .سليم عنحوري دمشقي ال مصري، أيمن ذو الغنى، موقع الجزيرة .13

، 15391فاتن دعبول، جريدة الثورة، العدد سليم عنحوري: صاحب أول مجلة صدرت في سورية،  .14

 م.2014

 سليم عنحوري، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .15
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استقبالها تتحدث فيها عن سلفها سليم عنحوري، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة لبانة مشوح في  .16

 م.2010، 1، ج85العربية بدمشق، مج

 (.1925)حزيران  6الجزء ، 11، بيروت، السنة (ةرَّ املس  )مجلة  .17

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .18

 م.2015العربية بدمشق، 

ة، السنة  .19 ، 8، الجزء 19املرحوم سليم بك العنحوري، عيس ى إسكندر املعلوف، مجلة املسرَّ

 م.1933تشرين األول 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002حتى سنة  معجم األدباء من العصر الجاهلي .20

 م.2002العلمية، 

، دار األولى للنشر والتوزيع، ، مهيار عدنان امللوحيم(1965 - 1865) معجم الجرائد السورية .21

 م.2002دمشق، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .22

 م.2003العلمية، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .23

 م.1957معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،  .24

 م.2013، مكتبة لبنان ناشرون، أحمد العالونة، معجم صور الشعراء بكلماتهم .25

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3سورية في القرن العشرين )جموسوعة أعالم  .26

 م.2000، 1ط

اف .27  .م2010، بيت الحكمة، موسوعة األسر الدمشقية، الدكتور محمد شريف عدنان الصوَّ
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 متري قندلفت -4

 هـ(1352 - 1276)

 م(1933 - 1859) 

 نشأته وحياته

. وكان أبوه صاحب معمل لصناعة م1859براهيم قندلفت في دمشق سنة متري بن إولد 

الحرير، ويرغب في أن يرى ابنه إلى جانبه في املصنع، ولكن الولد لم يكد ينهي تحصيله األولي حتى 

ا عن مصادر يتلقى العلم منها، 
ً

ا للعلم واملعرفة، يصادق الكتب ليل نهار مفتش
ً

بدا متعطش

لرغباته وساعده على االلتحاق ببعض املدارس األهلية، وسمح له بحضور مجالس فاستسلم أبوه 

 بعض شيوخ عصره من العلماء، فشب  الولد وهو يتقن العربية والتركية. 

م ترجم كتاب )طرق األمان لـُمـْحدث اإليمان( للدكتور بويد أحد كبار الوعاظ 1881وفي سنة 

 
ُ
 )مطبعة

 
ت الترجمة ع  ب 

 
عته على مختلف البعثات التبشيرية  اإلنجيليين، وط األميركان( في بيروت، ووز 

فه تدريس  طالبها اللغة 
 
ع  اسم قندلفت وأخذت املدارس الخاصة تكل م 

 
في أرجاء البالد العربية، فل

 قبل التكليف عاكًفا في أوقات فراغه على ترجمة الكتب.اإلنكليزية والعلوم االجتماعية، وكان ي  
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ان متري قندلفت في جملة املفكرين العرب الذين أمر قائد الجيش م ك1914وفي سنة 

رهم إلى بالد األناضول بحجة الحفاظ على أمن الجيش، ونجم  س 
ُ
العثماني في سورية بنفيهم مع أ

عن هذا النفي املفاجئ ضياع املكتبة التي كان متري قندلفت اقتناها، وفقدان جميع أوراقه 

 شبابه في نقلها إلى العربية. الخاصة والكتب التي أفنى زهرة

ا، فلما خمدت نيران الحرب العاملية األولى عاد  أقام قندلفت في مدينة طوقان في تركيا منفي 

ا في مدرسة
ً
نته الحكومة العربية أستاذ س علم التجهيز وفي دار املعلمين، يدر   إلى دمشق، فعي 

 النفس والتربية واإلنكليزية.

   ُعينم 1921وفي سنة 
حيل ممي 

ُ
ًزا في معهد الحقوق العربي بدمشق، وبقي فيه سنوات قليلة أ

لى التقاعد، فغادر دمشق إلى بيروت وأقام فيها عاكًفا على الترجمة والتأليف وتدوين عبعدها 

 بين لبنان ومصر، حتى وافته املنية في بيروت سنة 
ً

 م وفيها دفن.1933مذكراته، متنقال

 األستاذ متري قندلفت املجمعي

، ملا ُعرف عارف( كان قندلفت في عداد أعضائهدما قررت الحكومة العربية إنشاء )ديوان املعن

 
ُّ
ا في املجمع عنه من تضل

ً
ع من العربية وإتقان للترجمة إليها عن اإلنكليزية، ثم كان عضًوا متفرغ

ه األولى الذين حضروا جلست األوائلالعلمي العربي، وكان واحًدا من أعضاء املجمع العلمي العربي 

في هذه الجلسة عضًوا قندلفت م، واختير 1919تموز  30التي عقدت في املدرسة العادلية بتاريخ 

 .للمجمع في القسم اللغوي األدبي

فم 1920وفي سنة 
 
ل
ُ
اإلشراف على طبع مجلة املجمع والتحرير فيها، وقد تقرر إصدارها بدًءا  ك

ر فيها باب )آثار وأخبار( 1921من عام  م، فقام بهذه املهمة وصدرت األعداد األولى من املجلة، وحر 

يات التي أدخلها املجمع في )دار اآلثار العربية(، وكانت إدارتها جزًءا من  واصًفا فيه بعض العاد 

 بعض األخبار الهامة مثل االحتفال بذكرى فقيد العربية الشيخ طاهر الجزائري. ، مسج  عمله
ً

ال

هديا وكذلك عر ف األستاذ متري قندلفت ب
ُ
م( 1921-: )األخالق والواجباتإلى مكتبة املجمعكتابين أ

 .م(1921-و)العلم والعقل

 م.1921ألقى في ردهة املجمع محاضرة بعنوان )إحياء اللغة العربية( سنة 

ز في معهد الحقوق العربي، وصار من  ُعينم 1921وفي سنة   
األستاذ متري قندلفت بوظيفة ممي 

 م.1933هذا التاريخ من أعضاء املجمع العلمي العربي املراسلين حتى وافاه األجل سنة 

 آثار متري قندلفت

كبت آثار متري قندلفت مرتين؛ 
ُ
العاملية األولى عندما كانت من جنايات الحرب فأوالهما أما ن

عند وفاته وحيًدا في بيروت حيث كانت ابنته الوحيدة في فكانت الثانية أما نفي إلى األناضول، و 

 الواليات املتحدة تتابع دراستها في جامعة كولومبيا.
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أما الكتاب فهو ترجمة  ن؛يومخطوطت امطبوعً  امن الفقدان كتابً على أن من آثاره التي نجت 

سة واالجتماع( للفيلسوف األمريكي جون ديوي، طبع في دار املعارف في مصر سنة لكتاب )املدر 

ظه األستاذ أمير بقطر أمين الجامعة األمريكية في القاهرة في )املقتطف( سنة 1928 م. 1927م، وقر 

وأما املخطوطتان؛ فأوالهما ترجمة لكتاب )مدرسة الغد( لجون ديوي، واألخرى ترجمة لكتاب 

 فال ومدارسهم( للمربية اإليطالية الشهيرة منتسوري.)تربية األط

 في )مجلة املقتطف( في املدة ) 17نشر األستاذ قندلفت 
ً

 م(.1928 - 1900مقاال

 مصادر ترجمته

 م.2016األستاذ متري قندلفت، أيهم بطحوش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .1

 بدمشق.األستاذ متري قندلفت، موقع مجمع اللغة العربية  .2

 إضبارة األستاذ متري قندلفت املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .4

 متري قندلفت، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .5

دنان الخطيب، مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسين عاًما، ع-املجمع العلمي العربي .6

 م.1969الترقي، 

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .7

 م.2015بدمشق، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .8

 م.2002العلمية، 

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4القرن العشرين )جموسوعة أعالم سورية في  .9

 م.2000، 1ط
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 سعيد الكرمي -5

 هـ(1353 - 1269)

 م(1935 - 1852)

 نشأته وحياته

م، في أسرة 1852من أعمال فلسطين سنة  (طولكرم)ولد سعيد بن علي الكرمي في 

ها األول إلى فلسطين من مصر.  فلسطينية، هاجر جدُّ

 درستلقى تعليمه األولي في طولكرم، ثم بعثه والده إلى مصر لاللتحاق بالجامع األزهر، حيث 

اتصل بالشيخ جمال الدين فيه علوم العربية والدين، وحضر دروس اإلمام محمد عبده، و 

 األفغاني.

ا للمعارف في  ُعينثم عاد الشيخ الكرمي إلى فلسطين وانتسب إلى سلك التعليم، ثم 
ً

مفتش

قضاء بني صعب، ثم تولى اإلفتاء في قضاء طولكرم. وانتسب إلى جمعية )حزب الالمركزية 

 فلسطين.مدن من العثماني(، وأخذ يعمل في سبيل تحقيق أغراضها في طولكرم وفي غيرها 

م أخذت السلطات العسكرية في ديار الشام تالحق شباب العرب ومفكريهم 1914وفي سنة 

للقضاء على فكرة )الثورة العربية(. وكان الشيخ سعيد الكرمي في عداد من سيق أمام املجلس 

ه1915العرفي في )عاليه( سنة  ن  تجاوزت  م، وُحكم عليه باإلعدام، غير أنه نجا من املوت ألن س 

 الرابعة والستين.
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ا خرج الشيخ سعيد الكرمي على إثره 1918وفي سنة  م أصدرت السلطات العثمانية عفًوا عام 

 من سجنه في قلعة دمشق، وأقام في دمشق مدة ثم قفل راجًعا إلى فلسطين.

م دعته الحكومة العربية في شرقي األردن لتسلم منصب قاض ي القضاة ووكيل 1922وفي سنة 

م، 1926األمور الشرعية، فغادر دمشق إلى عمان. وظل الكرمي يشغل هذا املنصب حتى نهاية 

حيث اعتزل املناصب الحكومية، وعاد إلى طولكرم وعاش فيها إلى أن انتقل إلى جوار ربه يوم 

 م، وُدفن في ثراها.1935آذار  18هـ املوافق 1353ذي الحجة  13في اإلثنين 

 الشيخ سعيد الكرمي املجمعي

كان الكرمي من األوائل الذين حملوا عبء النهوض بالعربية وإصالح لغة الدواوين، فكان من 

م، ثم أصبح عضًوا في 1918آذار  8وا بتاريخ ُعينأعضاء )الشعبة األولى للترجمة والتأليف( الذين 

م، وكان من 1919حزيران  8)ديوان املعارف( الذي انقلب إلى )املجمع العلمي العربي( بتاريخ 

 م.1919تموز  30 فيحاضري الجلسة األولى للمجمع 

سند منصب 
ُ
عمل الشيخ سعيد الكرمي مع زمالئه في إقامة املجمع على أسس متينة، وملا أ

ى الشيخ الكرمي نيابة ر وزير ا
 
 اسةئملعارف إلى األستاذ الرئيس محمد كرد علي )رئيس املجمع( تول

ي اآلثار والكتب الظاهرية مدة سنتين على أحسن وجه، املجمع  وأشرف، فأدار أعمال املجمع ودار 

ين 
 
ْيها األول ؛ في تحريرهما م( وشارك1922 سنةم و 1921)سنة على إصدار مجلة املجمع في مجلد 

 :نشر فيهماف

 9 ألعالم(، و)اللغة والدخيل فيها(.؛ منها: )اإلعالم بمعاني امقاالت 

 6 تعريفات بالكتب الواردة إلى املجمع. 

 تين:محاضر ألقى في املجمع و 

 م1921-بماذا يكون انتظام املجتمع اإلنساني. 

 م1921-صناعة اإلنشاء العربي. 

 اوسام جوقة الشرف من رتبة فارس تقديرً منحته السلطة الفرنسية املنتدبة  1921وفي سنة 

 له وللمجمع العلمي العربي.

ا في تحرير مجلته إلى نهاية شهر نيسان 
ً
م، يوم 1922وظل الكرمي يوالي إدارة املجمع مشارك

ٍ من شرقي 
 له في كل 

ً
 وظيفته في املجمع، على أنه ظل عضًوا مراسال

ً
غادر دمشق إلى عمان معتزال

 األردن وفلسطين.

 آثاره من

كان الشيخ سعيد الكرمي من طالئع رجال النهضة العربية املعاصرة، فقيًها بالدين وباللغة 

ا بأسرارهما، أديًبا يحسن الخطابة واالستشهاد، ناثًرا يحب السجع، ويقرض الشعر وله 
ً
وعامل
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عر  من قبيل املوشح ات، قصائد يحاكي فيها شعراء الجاهلية بالجزالة والصور البدوية، وله ش 

ظم  في تسهيل النحو وبعض علوم العربية، وكان ُيعنى بنظم شعر التأريخ.
 
 ون

أما آثار الكرمي العلمية فقليلة ال تتناسب مع منزلته العلمية ومكانته االجتماعية، وذلك 

ف في 
 
مه املناصب الحكومية الرفيعة وانشغاله بها. على أنه أل الشتغاله بالشؤون السياسية وتسنُّ

 به رسالة في التصوف بعنوان )واضح البرهان في الرد على أهل البهتان(.صدر شبا

 مصادر ترجمته

 إضبارة الشيخ سعيد الكرمي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 .م1954دمشق ، مطبعة مجلة صوت سورية، جنديالأدهم  (،1)ج أعالم األدب والفن .2
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 أمين سويد -6

 هـ(1355 - 1273)

 م(1936 - 1855)

 وحياته نشأته

. تلقى علوم م1855ولد محمد أمين بن محمد الدمشقي الشهير بسويد، في دمشق سنة 

نيمي والشيخ بدر الدين الحسني والشيخ  العربية والدين من علماء عصره:
ُ
الشيخ عبد الغني الغ

ب وغيرهم ار والشيخ محمد الطي 
 
 . سليم العط

رحل إلى مصر وهو في ريعان شبابه، وتلقى العلم في األزهر زهاء خمس سنوات، عاد بعدها إلى 

ع صيته واشتهر، واعترف له العلماء بالتمكن دمشق، وابتدأ يلقي دروًسا في الفقه وأصوله، فذا

الفقه الحنفي  من علوم الشريعة، وبالتفوق في أصول الفقه، فكلفته الحكومة العثمانية تدريس  

في جامع درويش باشا بدمشق، ومنحته بعدها بعض الرتب العلمية العالية، وغدت غرفته في دار 

 الحديث بدمشق محج  طالب العلم.

عديدة إلى تركيا والهند وإيران وبخارى واليمن واملغرب لالطالع على أحوال مختلف قام برحالت 

 البالد اإلسالمية ولالستزادة من معارفه، وشارك في تأسيس )مدارس الفالح( في الهند والحجاز.
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للتدريس في مدرسة )الكلية الصالحية( في القدس لتخريج القضاة  ريم اخت1915وفي سنة 

غلقت باحتالل اإلنكليز فلسطين، فقفل الشيخ راجًعا إلى يدر  واملدرسين، فظل 
ُ
س فيها إلى أن أ

 دمشق.

 م ُعهد إليه تدريس أصول الفقه في معهد الحقوق العربي بدمشق.1921وفي سنة 

م قصد الشيخ سويد لبنان فأقام بها بضعة أشهر، ثم ارتحل عنها إلى األردن، 1925وفي سنة 

فنة الخليل، ثم ثم قصد فلسطين وأقام في مدي
 
ل
ُ
 التدريس بدار املعلمين في القدس فانتقل إليها. ك

فثم 
 
ل
ُ
م(، ثم 1929 - 1928التدريس في مكة املكرمة فأقام فيها سنة دراسية واحدة ) ك

 غادرها إلى الهند لإلشراف على )مدارس الفالح( فيها وللتدريس في مدرسة بومباي.

م عاد إلى دمشق ليستقر فيها، فعاد إلى التدريس والوعظ في مسجد زيد بن 1933وفي سنة 

تشرين الثاني  4هـ املوافق  1355شعبان سنة  20في ثابت إلى أن اختاره هللا إلى جواره يوم األربعاء 

 م.1936

 الشيخ أمين سويد املجمعي

فته مع خ أمين سويد الشيم استدعت 1918حين قامت الحكومة العربية بدمشق سنة 
 
وكل

  أربعة آخرين
 
  رعاية

ْ
بين موظفي الدولة ووْضع   الثقافة اللغوية ر  شؤون اللغة العربية ونش

نته املتداولة بينهمالتركية املصطلحات العربية للكلمات  م 1918تشرين الثاني  28بتاريخ ، وعي 

لت لتصبح )ديوان املعارف(، ثم ُح للترجمة والتأليف( التي أصبحت الشعبة األولى عضًوا في ) و 

األولى للمجمع الجلسة (، فكان الشيخ سويد من مؤسسيه األوائل، وحضر العلمي العربي)املجمع 

 م.1919تموز  30بتاريخ 

في رسم النهج الذي اختطه املجمع لنفسه لتحقيق  املجمعيينشارك الشيخ سويد زمالءه 

 أغراضه في خدمة العربية والنهوض بها.

م تخلى عن العمل املجمعي، وصار في عداد 1925دمشق سنة  الشيخ أمين سويد ا غادر ومل

 األعضاء املراسلين للمجمع.

 آثاره

على سوى مخطوطتين: األولى )تسهيل الحصول على قواعد الشيخ أمين سويد  لم ُيعثر من آثار

سنة  مصطفى الخن طبعتها دار القلم بتحقيق الدكتور األصول( وهي رسالة في علم أصول الفقه، 

 .وهي رسالة في اختصار كتاب اإلتقان للسيوطي واألخرى بعنوان )علوم القرآن وأصوله(، م1991

ومن آثاره التي فقدت: )رسالة في تاريخ القدس( عكف على كتابتها عند إقامته في فلسطين، 

فو)تلخيصات( صنعها عندما 
 
ل
ُ
 التدريس في معهد الحقوق العربي. ك
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 رشيد بقدونس -7

 هـ(1362 - 1292)

 م(1943 - 1875) 

 نشأته وحياته

، وأنهى دراسته م1875في دمشق عام  (الصالحية حي  )رشيد بن عبد الرزاق بقدونس في ولد 

، وأتقن التركية (مكتب عنبر)في  وتابع تحصيله العلمي ،األولية في املدرسة الرشدية في دمشق

 .والفرنسية واليونانية والفارسية

رسل بعدها إلى م1895ج فيها ضابط مشاة عام في اسطنبول وتخر   التحق بالكلية الحربية
ُ
، أ

 .سنوات أقام فيها ست  و اليونان )سالونيك( في 

سر في 
ُ
 ، ثم م1913عام ( إسبرطة)حارب في صفوف الجيش التركي في حرب اليونان وأ

ُ
 خ
 
 يل

رسل إلى جبهة القوقاز مع بداية الحرب العاملية و ، بيله بعد سنة ونصفس
ُ
األولى وظل فيها حتى أ

 .انتهاء الحرب
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ن برتبة قائد في الشعبة الثالثة من بالجيش العربي في سورية، وعي    التحق م1918 وفي سنة

ديوان الشورى الحربي، وكان بصحبة امللك فيصل ملا دخل دمشق بعد إعالن االستقالل في 

 مكتب عنبر(.ودر س خالل سنوات الحكم الفيصلي مادة التاريخ في ) م.8/3/1920

وملا دخل الفرنسيون دمشق تفرغ بقدونس ملقارعة املستعمرين الفرنسيين بفكره وقلمه، 

 .فشارك القوى الوطنية في تنظيم تجمعاتها وفي حرب العصابات

اعتقلته السلطات الفرنسية وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات ومثلها  م1922في سنة و

  ُعين، فبالنفي، ولكنه تمكن من الهرب إلى األردن
ً
، ثم في السلط (املدرسة السلطانية)ا في أستاذ

ا
ً
 ، وبقي فيها أربع سنوات.م1924ا سنة في حيف (املدرسة اإلسالمية الكبرى )في  أستاذ

نشاطه فيها ، وتابع صدر عفو عام عن الثواربعد أن  قلى دمشإبقدونس عاد م 1928في سنة و

 .النضالي

 من أعماله ومنجزاته

  (سالونيك - كولكي)أصدر في مدينة 
 
 ، جريدة الوطن باللغة التركية، ووق

 
ها على نشر الوعي ف

 ا.القومي والدعوة إلى استقالل البالد العربية ووحدته

 سه ، وكانت غايته استقالل م1913عزيز املصري سنة  شارك في )حزب العهد( السر ي الذي أسَّ

ها.
 
حدت  البالد العربية وو 

  َّملفوض السامي الفرنس ي في ى ام مذكرة باسم املحاربين القدماء إل1935تشرين األول  18ه في وج

 .سورية ولبنان يطالبه فيها بالوحدة السياسية الشاملة وباالستقالل والسيادة

  نشر ميثاق االتحاد  فيو م،1936للجبهة الوطنية املتحدة عام  شارك في إعداد البيان األول

 م.1937عام  (بلودان)في املؤتمر القومي العربي في و الوطني العام،

 لتعليم أبناء الفقراء واأليتام وتقديم الكتب  (جمعية الثقافة والتعليم الخيري )في تأسيس  أسهم

 
ً
 ا، وتعليم األميين من واللوازم واأللبسة مجان

ً
 . وكان عضوً أرباب الحرف ليال

ً
جمعية ) في ا عامال

 .(جمعية التمدن اإلسالمي)، وفي (النداء الخيري التعليمي

  إلعانة املحتاجين من املتقاعدين العسكريين  (جمعية إسعاف املتقاعدين)كان من مؤسس ي

 .واملدنيين وأرباب املهن الحرة وأسرهم بالتطبيب واألدوية الالزمة

 م.1943أيار  21هـ املوافق 1362جمادى األولى  17 في يوم الجمعة وافته املنية

 األستاذ رشيد بقدونس املجمعي

، وحضر في املجمع العلمي العربيأحد األعضاء العاملين األوائل األستاذ رشيد بقدونس 

 .(املدرسة العادلية)في  م1919تموز  30بتاريخ الجلسة األولى للمجمع التي عقدت 
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 :مقاالت ةثالث في مجلة املجمع العلمي العربياألستاذ رشيد بقدونس نشر 

 م.1921، 11، ج1املرحوم األستاذ نخلة زريق، مج .1

كتابتها و  األعالم األعجميةوكتابتها بالحروف العربية ب. الكلمات العربية فكر فطير: أ.  .2

 م.1925، 11، ج5بالحروف العربية، مج

 م.1929، 2، ج9الكلمات غير القاموسية، مج .3

  و عشرين سنة  ة التعريب في املجمع العلمي العربيرأس لجنو 
كان معه فيها عبد القادر ًفا، و ني 

 .وآخرون ومراد االختيار  املبارك

سنة  (تعليم املشاة)أسهم في ترجمة الكتب العسكرية من التركية إلى العربية، منها: كتاب و 

، وشارك في وضع جداول فن  (الخيل سياسة)وكتاب م، 1920 ( سنةالفروسية)وكتاب  م،1919

 (.التعبئة)، وكتاب (األسلحة)الرمي والرقيم اليومي وكتاب 

ة اللغة العربية، ونشرها بين طالب املعاهد و  تها تعريف املواطنين بأهمي  رأس لجنة كانت ُمهم 

اطر، ومصطفى الشهابي، وحمدي سليم الجندي، ومرشد خمحمد العليا، وكان من أعضائها: 

 صالح الدين الكواكبي، وأمين املعلوف.محمد اط، وأسعد الحكيم، وجميل صليبا، و الخي

 من آثاره

يضاح املبهمات من كتاب م، ثم وضع له تفسيًرا في كتاب سماه )إ1919)ترجمة(،  تعليم املشاة .1

 (.تعليم املشاة
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 عبد القادر املبارك -8

 هـ(1364 - 1293)

 م(1945 - 1876) 

 نشأته وحياته

وترعرع في كنف والده األديب م، ونشأ 1876املبارك في دمشق سنة بن محمد ولد عبد القادر 

 تلق  العالم محمد املبارك، و 
 
في مدرسة ، ثم األدبية والوعظية لس والدهار في مجى تعليمه املبك

ال( في حي القيمرية في دمشق، تلك املدرسة التي أنشأها أبوه، وكان رفيقه في هذه املدرسة  )الحب 

تب لها أن تدوم وتثمر. 
ُ
 محمد كرد علي، فانعقدت بينهما صحبة ك

أمثال:  مدة في املدرسة الرشدية العسكرية، ثم استكمل تعليمه على يد علماء عصرهثم درس 

فقرأ عليهم التفسير والحديث ، أمين سويد وعطا الكسم وبدر الدين الحسنيطاهر الجزائري و 

 للغة العربية،
ً

فآثر االختصاص بها وعكف على دراستها  والفقه وعلوم العربية. غير أنه أظهر ميال

رف حتى عُ  وقراءة النفيس من كتبها وحفظ نصوصها، فأصبحت املعاجم اللغوية في صدره،

 .(ارالقاموس السي  ـ)ب
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وحصل في غمرة ما هو فيه على إجازات علماء عصره أمثال: والده محمد املبارك، ومحمد 

أديب الكيالني، ومحمد حكيم زاده، وعبد الباقي الجزائري، وعبد الرحمن الطيبي، ومحمد أبو 

 الخير عابدين.

ه ومديعبد القادر )مكتب النجاح( في العمارة، فكان مؤس  الشيخ م افتتح 1893وفي سنة  ره س 

 
 
تها]تمييًزا لها  (املدرسة العربية)ر اسمه إلى ثم غي  م فيه، واملعل من  [ولرسالتها وعروبتها وعربي 

 
 
ةاملدارس التي كانت تعل م در س في )املدرسة السلطانية األولى( 1905وفي سنة  .م باللغة التركي 

 . في مدرستهإضافة إلى تدريسه 

(. وكان من تالمذته في هذا املكتب الشيخ عنبرمكتب )لتدريس في لانتقل  م1909سنة وفي 

 
 
ن كان في درسه حياة ا له، م 

ً
علي الطنطاوي الذي قال فيه: "لم أر  فيمن قرأُت عليه وكنت تلميذ

  كان أصمعي  كحياة درس الشيخ املبارك... لقد 
 
ب بها عصره، ينشر العربية وُيحب   زمانه وأبا عبيدة

أعلم   كانالمذته أيًضا ظافر القاسمي الذي قال في أستاذه: "". وكان من تالطالب في مكتب عنبر

ة من القاموس(؛ فقد عُ  ى قيل عنه: )إنه نسخة حي  رف عنه أنه كان أهل زمانه باملفردات حت 

رام ( القاموس املحيطة( و)األلفاظ الكتابي)و (فقه اللغة) يحفظ
 
عن ظهر قلب، وكان له غ

ف وال تلعثمباملترادف، يقصف به لسانه كالرعد د
ُّ
 ".ون توق

قيم احتفال كبير الستقبال األمير فيصل والترحيب بعودته إلى دمشق، 1919وفي سنة 
ُ
م أ

ر فيها عن روح النقمة على األتراك واآلمال  وألقى عبد القادر املبارك في هذا االحتفال قصيدة عب 

قة على الحسين وثورته العربية.
 
 املعل

رك للتدريس في مدرسة األدب العليا ]نواة كلية اآلداب في م انُتدب املبا1930وفي سنة 

ى تدريس اللغة العربية في دار املعلمين العليا.1942الجامعة السورية[، وفي سنة 
 
 م تول

تشرين  27هـ املوافق 1364ذي الحجة  22 في توفي الشيخ عبد القادر املبارك يوم الثالثاء

 م.1945الثاني 

 املبارك املجمعيالشيخ عبد القادر 

، وحضر لمجمع العلمي العربيأحد األعضاء املؤسسين لاألستاذ الشيخ عبد القادر املبارك 

 م.1919تموز  30بتاريخ األولى للمجمع التي عقدت الجلسة 

في أعمال لجان التصحيح والتعريب في املجمع، وألقى في رحاب املجمع األستاذ املبارك شارك 

 ات: محاضر  سبع

 .(م1922، )واالجتماعاألخالق  .1

 .م(1924، )صفحة اجتماعية .2

 .م(1930، )واملجد التالد الشعر الخالد .3
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شر ) (م1936، )لغة املتنبي .4
ُ
 .(في كتيب خاص بمحاضرات املجمع تن

 م(.1944أدب القاض ي ابن خلكان في تاريخه وفيات األعيان، ) .5

  م(.1945حسن القصص في تاريخ ابن خلكان، )محاضرتان( ) .6

: )الجيش العرمرم(، و)اإلفصاح عن معاني مجلة املجمع تعريفات بأربعة كتبي ونشر ف

 .الصحاح(، و)كتاب في الشطرنج(، و)الدرر الفاخرة بمآثر امللوك العلويين بفاس الزاهرة(

 من آثاره

كان الشيخ املبارك على سعة علمه وغزير اطالعه قليل  التآليف، وقال في ذلك: "أنا كتبي 

فه:تالميذي، كلُّ 
 
 واحد من تالميذي كتاب  من كتبي". ومن هذا القليل الذي خل

: الكتب
ً

 أوال

 م.2018شرح املقصورة الدريدية )جزءان(، تحقيق إبراهيم عبد هللا، دار سعد الدين،  .1

 شرح بانت سعاد. .2

شرح مقصورة ابن دريد، تحقيق إبراهيم عبد هللا، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .3

 م.2014

م البن الظهير اإلربلي الصبر  .4
 
م، 1990)تحقيق(، دار الفكر، دمشق،  مطية النجاح، قصيدة في الِحك

 .م2002

 طرائف أدبية. .5

 فرائد األبيات، مجموعة نصوص أدبية مشروحة. .6

 كراسات مدرسية. .7

 .م2002)تحقيق(، دار الفكر، دمشق،  كفاية املتحفظ ونهاية املتلفظ البن األجدابي .8

 مختارات شعرية. .9

 املعلومات املدنية )منقول عن التركية(. .10

 الشعرا: ثانيً 

 ؛ منها: نظم الشيخ عبد القادر املبارك قصائد كثيرة

 .)قصيدة في استقبال امللك فيصل عنوانها )آية الحديث املسلسل في الترحاب باألمير فيصل 

 صيدة في اللغة العربية وتاريخها.ق 

  العبر بين البشر(.عنوانها )إحدى في النهضة الجديدة قصيدة 

  في الحرية والدستور في العهد العثماني بعنوان )بكر الشرق(.قصيدة 
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 مصادر ترجمته

 .م1946، 1، ج21، مجمجلة املجمع العلمي العربياألستاذ الشيخ عبد القادر املبارك،  .1

 إضبارة الشيخ عبد القادر املبارك املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 ،دار الفكر ،محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة ،تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري   .4

 .م1986 ،دمشق

 .م1989 ،جدة ،دار املنارة ،علي الطنطاوي  ،ذكريات  .5

 . م1986 ،دمشق ،دار املعرفة ،فاضل عفاش ،رجاالت في أمة .6

 .م1993 ،دمشق ،اتحاد الكتاب العرب ،إبراهيم الكيالني ،شخصيات وصور أدبية .7

 الشيخ عبد القادر املبارك، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .8

عبد القادر املبارك: إمام اللغة وعاشقها املتيم، عبد الغني العطري في كتابه )عبقريات وأعالم(،  .9

 م.1996دار البشائر، 

 ، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.عبد القادر املبارك .10

العالمة اللغوي عبد القادر املبارك، إبراهيم الزيبق، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .11

 .م2011

املجمعيون األوائل في املجمع العلمي العربي بدمشق، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة  .12

 م.2015العربية بدمشق، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002من العصر الجاهلي حتى سنة  معجم األدباء .13

  م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2003العلمية، 

  م.1957 معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، .15

 م.1964مكتب عنبر، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .16

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .17

 م.2000، 1ط

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة،  .18

 م.2006، 1بيروت، ط

 ،دمشق ،املطبعة العلمية ،مطيع املرابط ،النور والنار في مكتب عنبر )التجهيز ودار املعلمين(  .19

 . م1991
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 عبد القادر املغربي -9

 هـ(1375 - 1284)

 م(1956 – 1867) 

 نشأته وحياته

في مدينة الالذقية )بحسب  م1867 كانون الثاني 20في ولد عبد القادر بن مصطفى املغربي 

 عن والدهما إفادة ابنه مصطفى وابنته نعيمه
ً

 31. وورد في مجلة املجمع العلمي العربي مجنقال

هاجر إليها من بالد تونس في املغرب ، ألسرة كان جدها قد أنه ولد في طرابلس الشام( 499ص

 
ُ
 سب إلى هذا املغرب هو وأحفاده.العربي، فن

، ثم رحل إلى أبيه وأفاضل أسرته وبعض كبار العلماء في الشامى علوم الدين واللغة على تلق  

في  ُعينيتلقى العلم عن شيوخها، وما شب  إال وقد حفظ املتون في الفقه واللغة واألدب، ف بيروت

 إحدى وظائف القضاء الشرعي الكتابية، وبقي في وظيفته بضع سنوات.

 اكثيرً ا وراء وظيفة أعلى، وفيها التقى رحل إلى اآلستانة طلًبا للمعرفة وسعيً  م1892وفي سنة 

 من رجال الفكر وعلماء العصر، وفي طليعتهم جمال الدين األفغاني. 

ح ينشر فكرته في اإلصالح الديني واالجتماعي م عاد املغربي إلى طرابلس، ورا1893وفي سنة 

تون والسلطات الحاكمة، فبدؤوا ويدعو إلى حرية الرأي والتجديد، فضاق بآرائه العلماء املتزم  

فر 
ُ
ر أخذ يحر  م، و 1905ج عنه فر  إلى مصر في سنة بمضايقته، ثم اعُتقل في بيروت عدة أشهر، وملا أ
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غل الناس بمقاالته وقامت بينه وبين كثير من املفكرين في جريدة )الظاهر(، ثم في )املؤيد(. 
ُ

وش

ٍ كثيرة. واألدباء في مصر صداقات
وراح يحرر في  إلى طرابلس، عادم 1908وفي أواخر  وصالت ود 

واستمر م جريدة )البرهان(، 1911أنشأ سنة و  واملجالت، ويكاتب الصحف املصرية، مختلف الجرائد

 .م1914شوب الحرب في سنة ت بسبب نتوقفأن في إصدارها إلى 

سم 1915وفي سنة  بالتعاون مع الشيخ عبد العزيز جاويش )كلية صالح الدين األيوبي( في  أس 

 )السيرة النبوية( و)فنون البالغة(.في هذه الكلية: الشيخ املغربي  ودر سالقدس، 

 وأقام فيها.دمشق إلى املغربي مديًرا لتحرير جريدة )الشرق(، فجاء  اختير م 1916وفي سنة 

فم 1923وفي سنة 
 
ل
ُ
 تدريس اللغة العربية وآدابها في )معهد الحقوق العربي( بدمشق. ك

 م.1956حزيران  7هـ املوافق 1375شوال  28انتقل الشيخ عبد القادر املغربي إلى دار الخلود في 

 عبد القادر املغربي املجمعيالشيخ 

املؤسسين للمجمع العلمي العربي، وحضر الجلسة الشيخ عبد القادر املغربي أحد األعضاء 

 . م1919تموز  30األولى للمجمع التي عقدت بتاريخ 

ثاني اثنين )هو واألستاذ كرد علي( رفعا للناس قواعد املجمع وأقاما وكان الشيخ املغربي 

اًجا ببحوثه من أكثر األعضاء إنتدعائمه الراسخة وجعاله حرًما آمًنا ألفاضل العلماء واألدباء. وكان 

 – 1921ة في املدة )محاضر  سبعينألقى في املجمع قد فاللغوية ومحاضراته األدبية واالجتماعية، 

قبلون على هذه املحاضرات ملا تتضمنه من نكت بارعة وطرف مستملحة ، وكان الناس يُ م(1946

ٍ في إلقائها وتأليفها
 
من عناوين هذه املحاضرات: )صفحة من تاريخ  .وتحقيق واسع وأسلوب فذ

أدبنا االجتماعي(، )مخطوط تاريخي دمشقي(، )نبأ عجب من أنباء العرب(، )فصحاء األعراب(، 

)سائح يصف العالم اإلسالمي(، )يهود الشام منذ مئة عام(، )شهداء النساء في نشأة اإلسالم(، 

أة في اإلسالم(، )مناظرة عاملين في مجلس املأمون(، )األوالد وتربيتهم(، )عثرات األفمام(، )حقوق املر 

)بالغة الجاحظ(، )اليابان: هل يعرفها العرب، وبماذا كانوا يسمونها؟(، )ابن خلدون في املدرسة 

العادلية الكبرى(، )أمثال العرب مرآة أخالقهم(، )الكتب والتأليف في اإلسالم(، )الثقالة والثقالء(، 

 لحديث(. )بين األدبين: القديم وا

م( 1956م ولغاية املجلد الحادي والثالثين 1921)بدًءا من املجلد األول املجمع ونشر في مجلة 

 من كتبه، واستدراكاته وتصحيحاته اللغوية  وفتاواه اللغويةومحاضراته وبحوثه مقاالته 
ً

وفصوال

وقد ورد لى املجمع. عواملخطوطات التي ترد واملجالت إضافة إلى تراجم األعالم والتعريف بالكتب 

اب املجلة 
َّ
 .مرة 383اسمه في كت

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع كتابان:

 م.1949، عثرات اللسان في اللغة 

 م.2015، االشتقاق والتعريب 
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 28 فيم، وصدر مرسوم تعيينه 1941آب  15 فينائًبا لرئيس املجمع خب الشيخ عبد القادر انتُ 

 .حين وفاته، وظل يشغل هذا املنصب إلى م1941آب 

 ف1932وفي سنة 
ً

ي مجمع اللغة العربية في م اختير الشيخ عبد القادر املغربي عضًوا عامال

لجانه، ونشر مقاالت  عدد منفي  وشارك، هذا املجمعفي أعمال  وافر أسهم بنصيب القاهرة، و 

ا في مجلته. ومن أهم مواقفه في الدفاع عن لغة الضا
ً
ا على اقتراح عبد وبحوث د ثورته العارمة رد 

 الحروف الالتينية بالحروف العربية. استبدالالعزيز فهمي 

 اختير عضًوا في املجمع العلمي العراقي.  1949وفي سنة 

وقد ظل  الشيخ املغربي يعمل لهذه املجامع الثالثة ويمدها بنضيج رأيه وسديد حكمه ووسيع 

 وافاه األجل.اطالعه ودائب جهده إلى أن 

 هآثار من 

: الكتب
ً

 أوال

نات )جزءان أودعهما مقاالت ورسائل في اإلصالح الديني واالجتماعي والنقد واألدب(، البي   .1

 م.1925القاهرة، 

 م.1926التنبيه على غلط الجاهل والنبيه البن كمال باشا، تحقيق، مجلة املجمع بدمشق،  .2

 م.1926، القاهرة، )ألفه باقتراح من وزير املعارف ساطع الحصري( األخالق والواجبات .3

 م.1929محمد صلى هللا عليه وسلم واملرأة،  .4

 م.1935مناظرة أدبية لغوية بين املغربي والبستاني والكرملي، القاهرة،  .5

، وطبع في م1947م، وأعيد طبعه فيها سنة 1908االشتقاق والتعريب، طبع في القاهرة سنة  .6

 .م2015غة العربية بدمشق سنة مجمع الل

 م.1948ذكريات وأحاديث، القاهرة، -جمال الدين األفغاني .7

 م.1948تائية عامر بن عامر البصري، شرح وتحقيق، بيروت،  .8

 م.1949تفسير جزء تبارك، القاهرة،  .9

 م.1949على هامش التفسير، القاهرة،  .10

 م.1949عثرات اللسان، مطبوعات املجمع العلمي العربي بدمشق،  .11

 م.1955السفور والحجاب، دمشق،  .12

 وله مؤلفات عديدة مخطوطة لم تر  النور.

 ثانًيا: املقاالت
عدًدا من املقاالت في )مجلة )الثقافة(، و)مجلة الحديقة(، و)مجلة الشيخ عبد القادر املغربي نشر 

 الرسالة(، و)مجلة املجمع العلمي العراقي(، و)مجلة املغرب(، و)مجلة املقتطف(.
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 ترجمتهمصادر 

 م.1959األدب العربي املعاصر في سورية، سامي الكيالي، القاهرة،  .1

 إضبارة الشيخ عبد القادر املغربي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 .م1958 ،دمشقاالتحاد، مطبعة ، جنديالأدهم  (،2)ج أعالم األدب والفن .3
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 سكندر املعلوفإعيس ى  -10

 هـ(1375 - 1285)

 م(1956 - 1869) 

 نشأته وحياته

 م في قرية )كفر عقاب( من قرى جبل لبنان.1869نيسان  11ولد عيس ى إسكندر املعلوف في 

ى تعليمه االبتدائي في مدرسة قريته، ثم انتقل إلى مدرسة املرسلين اإلنكليز فأتقن العربية  تلق 

وبعض اإلنكليزية والرياضيات، ثم دخل مدرسة الشوير العالية في متن لبنان، غير أنه لم يدرس 

حضر مجالس  علماء عصره فيها ثًرا الدراسة واملطالعة وحده. وصار ي 
ْ
أمثال  سوى عام واحد، مؤ

 الشيخ إبراهيم اليازجي ويأخذ عنهم، ويقتني الكتب ملتهًما ما فيها من معارف.

وملا بل  الخامسة عشرة من عمره ظهرت عليه عالئم النبوغ واشُتهر بالثقافة واالطالع الواسع، 

فف
 
ل
ُ
التدريس  في املدارس الخاصة، فقبل التكليف غير منقطع عن طلب العلم واالستزادة من  ك

ر فيها، وطالع كتب اإلنكليزية وآدابها حتى أتقنها.املع  رفة، فقرأ علوم العربية وآدابها حتى تبح 



 عيسى إسكندر المعلوف 59  األولفي العقد  أعضاء المجمع

م انتقل إلى مدينة )بعبدا( وأخذ يحرر في )جريدة لبنان(، ويكتب املقاالت 1890وفي سنة 

 روت.واألبحاث األدبية واالجتماعية ويبعث بها إلى الجرائد واملجالت التي كانت تصدر في مدينة بي

مدرًسا في )املدرسة األرثوذكسية( في قرية )كفتين( من أعمال طرابلس،  ُعينم 1893وفي سنة 

 فقض ى فيها أربع سنوات، عاد بعدها إلى تحرير )جريدة لبنان( في )بعبدا(.

فم 1900وفي سنة 
 
ل
ُ
تدريس علوم العربية في )املدرسة البطريركية األرثوذكسية( في دمشق،  ك

 في الصحف واملجالت والسيما )مجلة النعمة( في دمشق. وبعد سنة 
 
فانتقل إليها وتابع الكتابة

س في )الكلية الشرقية( عشر سنوات، أنشأ خاللها )مجلة املهذب(، ثم  انتقل إلى مدينة )زحلة( ودر 

  )مجلة اآلثار(.

ت صحته وضعف بصره، فانقطع عن العمل املجهد وعن السفر 1952فلما كانت سنة 
 
م اعتل

م، 1956تموز  2هـ املوافق 1375ذي القعدة  24وعن الكتابة واملطالعة، حتى وافته املنية في 

 ودفن في مدينة زحلة.

 األوسمة التي حازها

ًرا لإلنجازات األدبية والتاريخية حاز األستاذ عيس ى إسكندر املعلوف عدًدا من األوسمة تقدي

 والعلمية والفكرية التي أغنى بها املكتبة العربية؛ منها:

 م.1934شباط  13الحكومة اللبنانية في إياه منحته  ،وسام االستحقاق اللبناني 

 م.1936منحته الحكومة السورية في صيف  ،وسام االستحقاق السوري 

 م.1937منحه املجمع في سنة  ،ميدالية مجمع اللغة العربية في القاهرة 

 عيس ى إسكندر املعلوف املجمعي

عيس ى إسكندر املعلوف عضًوا في )الشعبة األولى للترجمة والتأليف(، ثم  ُعينم 1919في سنة 

س ي املجمع عضًوا في )ديوان املعارف( ثم أصبح عضًوا في )املجمع العلمي العربي(، وحضر مع مؤس  

 م.1919تموز  30املدرسة العادلية بتاريخ الجلسة األولى التي عقدت في 

م تفر غ للعمل في املجمع، فأخذ يكتب ويحاضر وينشر في مجلة املجمع املقاالت 1921وفي سنة 

التاريخية واالجتماعية واألدبية اللغوية والتعريفات الدقيقة لنفائس اآلثار واملخطوطات والكتب 

اب املجلة أكثالجديدة  .م(1941 - 1921)في املدة  مرة 85ر من ، فقد ورد اسمه في كت 

م(، وكان من عناوين هذه 1925 – 1920في املدة ) محاضرة إحدى وعشرينوألقى في املجمع 

املحاضرات: )حقائق تاريخية عن دمشق وحضارتها(، )صناعات دمشق القديمة(، )وصف آثار 

تاريخية في متحفنا الوطني(، )الزالزل في سورية(، )البنت في البيت واملدرسة والعالم(، )الزوجة في 

عند األمم(، )صناعة االنتقاد عند البيت والعالم(، )مزايا الشعر األندلس ي(، )التجارة القديمة 

 العرب(، )سياحة إلى بغداد(.
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م األستاذ املعلوف استقالته من املجمع ألسباب صحية، وصار 1925أيلول  26وفي  م قد 

 للمجمع في لبنان، ولم ينقطع عن مراسلته والتحرير في مجلته.
ً

 عضًوا مراسال

نش ئ مجمع اللغة العربية في القاهرة كان ع
ُ
اد، وعندما أ و  يس ى إسكندر املعلوف من األعضاء الرُّ

واشترك في عدد من لجانه، ونشر في مجلته بعض البحوث اللغوية، وظل يحضر جلسات املجمع 

 م.1952السنوية إلى أن اعتلت صحته سنة 

 من آثاره

: الكتب 
ً

 ملطبوعةاأوال

 م.1895أجزاء(، بعبدا،  4الكتابة، بحث تاريخي أدبي ) .1

 م.1898والعصر، املطبعة العثمانية، بعبدا، ملحة في الشعر  .2

 م.1902األخالق مجموع عادات، املطبعة األدبية،  .3

 م.1903املبكيات، مجموعة مراٍث،  .4

 م.1907دواني القطوف في تاريخ بني املعلوف، املطبعة العثمانية، بعبدا،  .5

 م.1910األم واملدرسة، املطبعة البطريركية، بيروت،  .6

 م.1911ة زحلة الفتاة، تاريخ مدينة زحلة، مطبع .7

 م.1914تاريخ األمير بشير الكبير، مطبعة زحلة الفتاة،  .8

 م.1921تاريخ الطب قبل العرب، بيروت،  .9
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 م.1922تاريخ الطب عند العرب، دمشق،  .11

 م.1924تاريخ الطب عند األمم القديمة والحديثة، دمشق،  .12
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 م.1924دمشق القديمة،  .14
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 م.1931ذكرى فوزي املعلوف، مطبعة زحلة الفتاة،  .17
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 املخطوطة: الكتب ثانًيا
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ً
مقاال
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 مرشد خاطر -11

 هـ(1380 - 1305) 

 م(1961 - 1888)

 نشأته وحياته

إحدى قرى قضاء  (بتاتر)قرية  في م1888 في غرة كانون الثانيا خاطر ولد مرشد بن حن  

 .ببيروت (مدرسة الحكمة)تلقى علومه االبتدائية والثانوية في . و الشوف اللبناني

الدكتوراه شهادة وحصل على  ،انتسب إلى كلية الطب الفرنسية في بيروت م1906وفي عام 

 .م1911 سنةن الجمهورية الفرنسية م

. ( )كابيتان(رئيس)برتبة  ُعيندعي إلى الخدمة العسكرية في الجيش العثماني و  م1915 عاموفي 

هد إليه برئاسة وعُ فانخرط فيه ، م1918الفيصلي سنة  وفي أثناء خدمته أسره الجيش العربي

 )قائد=قمندان(.ورقاه إلى رتبة  (أبى األسل)القسم الجراحي في مستشفى 

 انتُ م 1919وفي عام 
ً
الذي  (املعهد الطبي العربي)لألمراض الجراحية وسريرياتها في ا خب أستاذ

 
ً

 .م1958حتى نهاية عام  فيهس بقي يدر  و  (،املدرسة الطبية التركية)ن م أنش ئ بديال
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 ،ا لنشر آخر مستجدات الطبلتكون منبرً  (مجلة املعهد الطبي العربيم أنشأ )1924وفي عام 

 م.1944أن توقفت عام إلى ا لتحريرها ظل رئيًس و 

ا في املجمع 1932 عاموفي 
ً
م انُتخب عضًوا في الجمعية الجراحية الفرنسية في باريس، وضابط

 م.1939 عامم، ورئيًسا للجمعية الطبية الجراحية في دمشق 1937 عامالعلمي الفرنس ي 

ا للقسم الجراحي في مستشفى يوسف رئيًس  -له اعمأإضافة إلى  - ُعين م1948عام وفي 

 م.1952حتى ، وبقي في رئاسة القسم العسكري العظمة 

ملكافحة السل في  اوزارة مركزً الأثناء توليه في  أنشوزيًرا للصحة، وأ ُعينم 1952وفي عام 

ة املشافي ر  أس  عدد ضاعف ، و ا لرعاية الطفولة واألمومة بدمشقومركزً ، خر في حمصآدمشق و 

 ، و س مدرسة التمريض في حلبوأس  ، وتجهيزاتها
 
 .األطباء إلى البالد األجنبية للتخصصد أوف

ترأس وفد سورية إلى الدورة السادسة التي عقدتها الجمعية العامة ملنظمة  م1953وفي عام 

بذلك أول ، فكان دولة 80التي شارك فيها ا لهذه الدورة خب رئيًس وانتُ  ،الصحة العاملية في جنيف

 .العامة لهذه املنظمةالجمعية  يرأس –أبناء البالد العربية  من –رئيس 

 األوسمة التي حازها
  ؛ منها:من األوسمة العديد  الدكتور مرشد خاطر حاز 

 (وسام الشرف)  م1922من الحكومة اإليرانية عام 

 (ميدالية الصليب األحمر الفرنس ي)  م1932عام 

 ( َّبوسام االستحقاق اللبناني املذه)  م1938عام 

  م1948عام  (األولىسام االستحقاق السوري من الدرجة )و 

 (وسام املجمع الطبي البرازيلي)  م1952عام 

 (وسام املجمع الدولي للطب الشرعي واالجتماعي)  م1952عام 

 (وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة)  م1953عام 

 ( وسام القديس غريغوريوس الكبير من رتبة كومندور)  م1953من قداسة البابا عام 

 (من رتبة كومندور  وسام الصحة العامة)  م1953من فرنسا عام. 

ي أحد وُس  .م1961 كانون الثاني 12هـ املوافق 1380رجب  25 توفي الدكتور مرشد خاطر في م 

مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت العلم  شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد 

فه من آثار قيمة
 
طلق اسمه أيًضا واملعرفة، وملا خل

ُ
 ،مستشفى كلية الطبإحدى قاعات على . وأ

 .وعلى أحد مدرجات مستشفى املواساة

 الدكتور مرشد خاطر املجمعي
، وقد في املجمع العلمي العربي بدمشقأحد األعضاء العاملين األوائل الدكتور مرشد خاطر 

م، وشارك في أعمال لجان املجمع، 1919تموز  30بتاريخ األولى للمجمع التي ُعقدت لجلسة حضر ا

ة اللغة العربية، ونشرها بين طالب املعاهد العلياوكانت مهمة إحداها:   .تعريف املواطنين بأهمي 
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  19في مجلة املجمع العلمي العربي  الدكتور مرشد خاطر  نشر و 
ً

م 1921ما بين عامي  مقاال

نت عدًدا محاضراته ومالحظاته على بعض املصطلح ،1957و ات الطبية إضافة إلى تعريفاته تضم 

 بكتب ومعاجم طبية وزراعية.

)هواء م(، و1921-: )الحمى الرزغية وكيفية الوقاية منهامحاضرات ستوألقى في ردهة املجمع 

م(، و)تاريخ 1927-م(، و)حياة اللغة العربية1923-)تأثير الطرق في هواء املدنم(، و1923-املدن

 م(.1930-ونوف واملجتمع البشري م(، و)فور 1929-السل والوقاية منه

 في 
ً

واملجمع الطبي  ،مجمع اللغة العربية في القاهرةوانُتخب مرشد خاطر عضًوا مراسال

 .والجمعية الجراحية الفرنسية ،واملجمع العلمي الفرنس ي ،العسكري البرازيلي

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال
 بوضع املصطلحات الطبية، وترجم الدكتور مرشد خاطر ني عُ 

َّ
  ؛ منها:ف وشارك في تأليف عدة كتبوأل

 .)باالشتراك مع د. أحمد حمدي الخياط( إصالح النسل .1

األستاذ أحمد حمدي ، باملشاركة بالعربية والفرنسية ،الطبية وأعالم األطباءمعجم األلفاظ  .2

 .الخياط

 معلمة طبية على حروف املعجم )باالشتراك مع د. أحمد حمدي الخياط(. .3

 .صفحة( 6150، )موسوعة تقع في ستة مجلدات، الجراحيةاألمراض  .4

 .)ترجمة عن الفرنسية( أمراض جهاز البول  .5

 .)ترجمة عن الفرنسية( راحة أنبوب الهضمج .6

 .)ترجمة عن الفرنسية( الداء وسر العملية في األمراض الوالدية .7

 . مترجم عن الفرنسية.الدروس العملية في األمراض النسائية .8

 .صفحة( 2200، مجلدان، )واة الطبيةالسريريات واملدا .9

 صفحة(. 500أعيدت طباعته عدة مرات، ) فن التمريض. .10

أحمد حمدي الخياط ومحمد )ترجمه باملشاركة مع  معجم املصطلحـات الطبية الكثير اللغات .11

 (.صالح الدين الكواكبي

 .(جزءان) موجز األمراض الجراحية .12

 ثانًيا: البحوث واملقاالت

ا الدكتور مرشد خاطر نشر 
ً
(، مجلة املجمع الجراحي الفرنس ي)باللغة الفرنسية في بحوث

الثقافة(، مجلة (، و)مجلة املعهد الطبي العربي)مجلة املجمع العلمي العربي(، و) عربية فيوبال

 ن.مصر ولبناأخرى في  مجالت إضافة إلىلغة العرب(، مجلة و)



 مرشد خاطر 66  في العقد األول أعضاء المجمع

 مصادر ترجمته

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور مرشد خاطر  .1

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .2

 م.2018الحضارة العربية اإلسالمية، عدنان محمد الخطيب، دار سيبويه للطباعة والنشر، جدة،  .3

 .م1961، 3، ج36الدكتور مرشد خاطر، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .4

 تور مرشد خاطر، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدك .5

 .م1960مطبعة جامعة دمشق،  ،شوكت الشطي، الطب في سورية من بالد الشام .6

مجلة مجمع اللغة استقباله يتحدث فيها عن سلفه مرشد خاطر،  ةحفلكلمة ميشيل الخوري في  .7

 م.1971، 3، ج46العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية العلمي العربي بدمشقاملجمع  في املجمعيون األوائل .8

 م.2015بدمشق، 

عبد الغني العطري في كتابه )عبقريات(، دار مرشد خاطر: العالم املكافح والعامل املناضل،  .9

 م.1997البشائر، 

 مرشد خاطر، برهان العابد، املوسوعة العربية، املجلد الثامن. .10

 املجالت األدبية والثقافية العربية.مرشد خاطر، موقع أرشيف  .11

 مرشد خاطر، موقع شبكة املعرفة الريفية. .12

 .م1965معالم وأعالم في بالد العرب، أحمد قدامة، مطبعة األديب، دمشق،  .13

 م.2012معجم أعالم الطب، سليم عبابنة، دار البيروني للنشر والتوزيع، أمانة عمان الكبرى،  .14

 م.1957مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة،  .15

 م.2013، 1معجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط .16

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .17

 م.1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1رس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، طمن هو في سورية، جورج فا .18

 م.1951

 م.2011من هو مرشد خاطر، برهان العابد، موقع املربد لألعشاب الطبية،  .19

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .20

 م.2000، 1ط
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 فارس الخوري -12

 هـ(1381 - 1290)

 م(1962 - 1873)

 نشأته وحياته

( في لبنان، حاصبيا)التابعة لقضاء  (قرية الكفيرم في )20/11/1873ولد فارس الخوري في 

وتابع دراسته الثانوية في )املدرسة األمريكية( في )صيدا(، ، تهتلقى علومه االبتدائية في مدرسة قريو 

 م، ثم في )صيدا(.1892(، ثم في قرية )مجدل شمس( عام زحلة)في  امعلًم بعدها  ُعين

م انتسب إلى )الكلية اإلنجيلية السورية( في بيروت، وحصل على البكالوريوس 1894وفي عام 

، وإلعطاء بعض دمشق في (دارس األرثوذكسيةامل)إلدارة  بعدهاعي دُ م. 1897في العلوم عام 

 .الدروس في )مكتب عنبر(

ا 1908 - 1902في املدة ) ترجماًنا للقنصلية البريطانية ُعين على م(، وظل في أثنائها منكب 

دون معلم، وامتهن املحاماة  والحقوق  لغتين الفرنسية والتركيةس الالدراسة واملطالعة فدر  

 بدمشق، وتقدم بفحص معادلة الليسانس بالحقوق فنالها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
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 .كان هذا أول عهده بالسياسةو  ،(جمعية االتحاد والترقيى )لإ انتسبم 1908وفي عام 

م 1916عام . وفي (مجلس املبعوثان العثماني)خب نائًبا عن دمشق في انتُ م 1914وفي عام 

 ر  بتهمة التآمر على الدولة العثمانية، لكنه بُ  جمال باشا جنهس
ُ
فيها مارس و ، ستانبول إ في إلىئ ون

وعلى إثر احتالل الفرنسيين . عن الحكم العثماني يةبعد انفصال سور  دمشق. ثم عاد إلى التجارة

 .خمس سنوات مدةنقيًبا للمحامين  وصار  في املحاماة،انصرف إلى العمل م 1920 عام ةلسوري

ن شاركه في تأسيس )حزبو هو قل فارس الخوري عتُ م ا1925وفي عام    (،الشعب م 
ُ
فوا إلى ون

 م.1928حتى عام  رج سوريةن إلى خاو الفرنسي اهنفم 1926. وفي عام معتقل أرواد

 من أعماله ومناصبه
  (.معهد الحقوق العربي(، و)الكتلة الوطنية(، و)الشعب )حزبفي تأسيس شارك 

  د وزارة املالية في وزارة رضا الركابي عام
َّ
دها في وزارة هاشم األتاس ي حتى 1918تقل

َّ
م، ثم تقل

 م.1921

  خب
ُ
 م.1919عام  في مجلس الشورى اعضوً انت

  خب
ُ
 م.1921نقيًبا للمحامين عام انت

  خب عضًوا في مجلس االتحاد السوري عام
ُ
 م.1922انت

  د وزارة املعارف في وزارة أحمد نامي بك عام
َّ
 م.1926تقل

  خب رئيس املجلس النيابي السوري عام
ُ
 م.1947م، ثم في عام 1936انت

  
ُ
ف تشكيل الوزارة السورية عام ك
 
 م.1945م، وفي عام 1944ل

  ل سورية
َّ
 م.1946في مؤتمر سان فرنسيسكو عام مث

  ل سورية
َّ
 م.1947رئيًسا له في م(، وأصبح 1948 - 1947في ) مجلس األمن الدولي فيمث

 وشاح النيل من اململكة املصرية.األستاذ فارس الخوري ُمنح م 1948 عامفي و

في م 1962 كانون الثاني 2 هـ املوافق1381رجب  26 كانت وفاة فارس الخوري مساء الثالثاء

يو  م إذاعة دمشق وإذاعة لندن.1962كانون الثاني  3 في األربعاء يوم، ونعته دمشق أحد  ُسم 

مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت العلم  شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد 

 واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة

 األستاذ فارس الخوري املجمعي

وحضر الجلسة  لمجمع العلمي العربي بدمشقلمن األعضاء املؤسسين األستاذ فارس الخوري 

م، وشارك زمالءه في أعمال املجمع، ونشر في مجلة 1919تموز  30تاريخ األولى التي عقدها املجمع ب

 
ً

م( 1924-: )غرائب الغربتعريفيين بكتابينم(، و 1933- بعنوان )فجيعة العرب بشوقياملجمع مقاال

محاضرتين: )ارتباط البالد على ، وألقى في ردهة املجمع م(1928-و)النبي محمد ملحمد يعقوب خان

 .م(1924-م(، و)ديون الدولة العامة1922-االتحادأصول 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A
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م صدر قرار وزاري يقض ي بمنح األستاذ فارس الخوري لقب عضو مراسل في 1952وفي آذار 

 مجمع فؤاد األول للغة العربية. 

 له.
ً

 وكان املجمع العلمي العراقي انتخب دولة األستاذ فارس بك الخوري عضًوا مراسال

 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م وصف فيها الحرب الضارية بين اليابان والروس(.1905وقائع الحرب )قصيدة طويلة نظمها سنة  .1

، الدار 2م، ط1925)دروس نظرية وعملية(، املطبعة الحديثة بدمشق،  أصول املحاكمات الحقوقية .2

 م.1987العربية للنشر والتوزيع، عمان، 

 م.1937م، وطبع ثانية 1925، موجز في علم املالية .3

 صك الجزاء .4

 ثانًيا: املقاالت

 ،املقتطف(عدة مقاالت في )مجلة الرسالة(، و)مجلة املقتبس(، و)مجلة األستاذ فارس الخوري نشر 

 إضافة إلى ما نشره في )مجلة املجمع العلمي العربي(.

 مصادر ترجمته

 األستاذ فارس الخوري، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 إضبارة األستاذ فارس الخوري املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 م.1988أوراق فارس الخوري، كوليت الخوري، دار طالس، دمشق،  .4

الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع،  .5

 م.2016، 1ط

 م.1989 ،جدة ،دار املنارة ،علي الطنطاوي  ،ذكريات .6

 م.1979عشرة من الناس، زهير مارديني، مؤسسة مجلة العرفان،  .7

 م.1986ارس الخوري شاعًرا، عبد الغني العطري في كتابه )عبقريات شامية(، مطبعة الهندي، ف .8

 م.1964فارس الخوري وأيام ال تنس ى، محمد الفرحاني، مطبعة دار الغد، لبنان،  .9

 م.2006، 12845فارس الخوري ومياه عين الفيجة، كوليت الخوري، جريدة البعث، العدد  .10
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 عز الدين التنوخي -13

 هـ(1386 - 1307)

 م(1966 – 1889) 

 نشأته وحياته

ختم القرآن في )املدرسة  وبعد أن م،1889دمشق سنة التنوخي في  علم الدين ولد عز الدين

السباهية( االبتدائية، درس مبادئ العلوم واللغات العربية والتركية والفارسية والفرنسية في 

في يافا،  ته، وقبل أن يتم تحصيله سافر مع أبيه إلى فلسطين، وأقامت أسر (املدرسة الرشدية)

ية، وملا وجد أبوه رغبة منه في الفرنس (مدرسة الفرير)عز الدين تحصيله اإلعدادي فيها في  وأتم  

 االستزادة من العلم بعث به إلى مصر لاللتحاق باألزهر.

س في مسجد يدر  وخي في مصر قرابة خمس سنوات، ثم عاد إلى دمشق، وأخذ نمكث الت

إلى فرنسا ملتابعة تحصيله العلمي، فسافر ومكث فيها ثالث  أوفدم 1910وفي سنة  .دمشق الجامع

 .سنوات حصل في نهايتها على شهادة املدرسة الزراعية

، شهادتهًجا على اآلستانة ليعادل م عاد عز الدين التنوخي من فرنسا معر  1913وفي سنة 

 
ً
املة، وانتسب إلى اتصل فيها بالشباب العربي املتطلع إلى نهضة عربية ش فأقام في اآلستانة مدة

 للزراعة في مركز بيروت الزراعي. معلًما ُعين)املنتدى األدبي(، ثم 
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عي إلى الخدمة العسكرية، ودخل مدرسة ضباط االحتياط في دمشق، دُ  م1914وفي سنة 

لحق بالجيش العامل في حلب. وملا علم التنوخي بنبأ إلقاء القبض 
ُ
وقبل إتمام الدراسة املقررة أ

وفي مكة  .إلى الحجاز لاللتحاق بالثورة العربية الكبرى  هادر ، ثم غاالعراق إلىعلى بعض رفاقه فر  

بعد مدة قليلة بجيش األمير فيصل بن الحسين  ثم التحقًرا للزراعة في حكومته، نه امللك مديعي  

 املتجه يومئذ نحو دمشق.

   ُعينم 1920وفي سنة 
مترجًما في مديرية البرق  ًزا للرسائل في مديرية الصحة بدمشق، ثمممي 

 .والبريد

م 1924سنة  ُعينس في مدارس بغداد الثانوية، ثم إلى العراق ودر   سافر م 1923وفي سنة 

ا 
ً
فدار املعلمين األولية، ثم أ فيأستاذ

 
ا في دار املعلمين العالية، وأل

ً
بعض الكتب املدرسية،  ستاذ

)مجلة مع ساطع الحصري م 1927في سنة أصدر و وترجم عن الفرنسية كتاب )مبادئ الفيزياء(، 

  .م1932سنة  عاد التنوخي إلى دمشقو  تربية والتعليم( وأخذ يحرر فيها.ال

ا للعربية وآدابها في املدارس الثانوية في حمص ثم في دمشق. ُعينم 1937وفي سنة 
ً
 أستاذ

سند إليه منصب مدير معارف محافظة السويداء، ثم 1943وفي سنة 
ُ
م 1947في سنة  ُعينم أ

ا للمعارف بدمشق، وفي مطلع سنة 
ً

ا في كلية اآلداب بجامعة دمشق،  ُعينم 1948مفتش
ً
أستاذ

 م.1953ودر س فيها علوم البالغة. وأحيل على التقاعد في نهاية 

إلى أن وافته املنية  ي للعمل في املجمع العلمي العربيم تفر غ عز الدين التنوخ1953ومنذ سنة 

 م.1966حزيران  24هـ املوافق 1386ربيع األول  6في 

 عز الدين التنوخي املجمعياألستاذ 

م اختير عز الدين التنوخي عضًوا في )الشعبة األولى للترجمة 1918تشرين الثاني سنة  27في 

وحضر الجلسة األولى ، ف( نواة )املجمع العلمي العربي(والتأليف(، ثم عضًوا في )ديوان املعار 

بصفته أميًنا  املجمع آنذاك م في املدرسة العادلية الكبرى مقر  30/7/1919التي عقدت في للمجمع 

 من ديو 
ً

 .ان املعارفللسر منقوال

 في املجمع. م 1919آب  30وفي 
ً

 اختير األستاذ عز الدين التنوخي عضًوا عامال

ي عداد األعضاء املراسلين للمجمع، ثم ف م صار 1923سنة األستاذ التنوخي إلى بغداد  سافر  وملا

 في املجمع بعد 
ً

، ة املجمعيكتب في مجلوراح ، م1932إلى دمشق سنة  هعو رجعاد عضًوا عامال

 ويحقق النفائس من املخطوطات.

ف 1934وفي سنة 
 
ل
ُ
  ك

 
 1957كانون األول  19رف على جهازه اإلداري. وفي فأش ،املجمع سر   أمانة

 .(لجنة املجلة واملطبوعات)صدر قرار تعيينه هو واألستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار عضوين في 
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وصدر قرار تعيينه املجمع،  لرئيسنائًبا باإلجماع خب م انتُ 1964 األول من تشرين األول وفي 

 .وظل  يشغل هذا املنصب إلى حين وفاتهم، 1964كانون األول  20بتاريخ 

نها بحوثه وتحقيقاته مقال 100من  أكثرم( 1966 - 1928)نشر في مجلة املجمع في املدة  ، ضم 

  .وتراجمه وتعريفاته بالكتب

 م.1932وألقى في املجمع محاضرة بعنوان )لغة شوقي( سنة 

 :ابً اكت أحد عشر صدر له ضمن مطبوعات املجمع 

 م.1935، )تحقيق( املنتقى من أخبار األصمعي للمقدس ي 

 م.1937، )تحقيق( بحر العوام فيما أصاب فيه العوام البن الحنبلي الحلبي 

 م.1937، )تحقيق( تكملة إصالح ما تغلط به العامة للجواليقي 

  م.1960، )تحقيق( (1)ج -علي اللغوي الحلبي اإلبدال ألبي الطيب عبد الواحد بن 

 م.1960، املثنى ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي 

  م.1961، )تحقيق( (2)ج -اإلبدال ألبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي الحلبي 

  م1988(، 2، )طم1961، (1)ط )تحقيق( اإلتباع ألبي الطيب اللغوي. 

  م.1962، )تحقيق( والنظائر لعبد الرحمن بن إسحق الزجاجياإلبدال واملعاقبة 

  م.1963، )تحقيق( ألزديالبن دريد اوصف املطر والسحاب 

  ،)م.1964شعر الراعي النميري وأخباره )باملشاركة 

 م انُتخب األستاذ التنوخي عضًوا في املجمع العلمي العراقي.1959وفي سنة 

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال
 م.1961لخلف األحمر )تحقيق(، وزارة الثقافة، دمشق،  مقدمة في النحو  .1

م. )وهو معجم يشتمل على نحو 1961عربي(، دمشق، -فرنس ي-املعجم الكندي العسكري )إنكليزي  .2

عز الدين خمسين ألف مصطلح. ترجمته لجنة علمية برئاسة األمير مصطفى الشهابي، وعضوية 

ا بأمره العسكري التنوخي وثالثة من الضباط العلماء. كتب تصديره 
ً
املشير عبد الحكيم عامر مقرون

 يعتمد على غيره في تعليم الفنون العسكرية واملراسالت وسائر ما يحتاج إليه الجيش(.
َّ

 بأال

 إحياء العروض، لطالب كلية اآلداب، دمشق. .3

 ، ثالثة أجزاء، جامعة دمشق.)شرح وتعليق( اإليضاح للقزويني .4

 م.1965سليمان النبهاني، دمشق، تحقيق ديوان السلطان سليمان بن  .5

 م.1967معجم املصطلحات األثرية )باملشاركة(، مطبوعات املجمع العلمي العربي، دمشق،  .6

 دروس في صناعة اإلنشاء، طبعت في بغداد. .7
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 الفتح املبين في شرح عينية الرئيس ابن سينا، رسالة طبعت في الجامع األزهر. .8

تعليم في ، نشر في مجلة التربية وال(عن الفرنسية همترج)كتاب عن حياة التالميذ،  قلب الطفل .9

 جزأين.بغداد، ثم طبع في دمشق في 

 ، طبع في العراق.(ترجمة عن الفرنسيةمبادئ الفيزياء ) .10

 ثانًيا: املقاالت

السورية(، و)مجلة -الثقافة)مجلة أكثر من مئة مقال في عدة مجالت؛ منها: األستاذ عز الدين التنوخي نشر 

، إضافة إلى )مجلة العرفان(الحديقة(، و)مجلة الرسالة(، و)مجلة املغرب(، و)مجلة املقتطف(، و)مجلة 

 .املجمع العلمي العربي بدمشق(

 مصادر ترجمته

 األستاذ عز الدين التنوخي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1987، 7457والرائد العربي، فريد جحا، جريدة الثورة، العدد أستاذنا التنوخي.. املعلم املوسوعي  .2

 في مجمع اللغة العربية بدمشق.املحفوظة إضبارة األستاذ عز الدين التنوخي  .3

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .4

غيداء للنشر والتوزيع، الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار  .5

 .م2016، 1ط

 م.1982ذكريات )الجزء الثاني(، علي الطنطاوي، دار املنارة، جدة،  .6
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، عمان، جبر الرؤوف عبد يحيى، القريات إلى الزرقاء من التنوخي الدين عز رحلة، التنوخية الرحلة .8

 .م1985
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 طاهر الجزائري  -14

 هـ(1338 - 1268)

 م(1920 - 1852)

 نشأته وحياته

 . م1852كانون الثاني  12في  دمشق في ي بن موهوب الجزائر  ن صالح بن أحمدطاهر بولد 
 
م تعل

 
ً

 أتقن، و مبادئ العلوم املختلفةفتلقى فيها  (الجقمقية)ثم التحق باملدرسة  ،على يد والده أوال

م أكثر اللغات  ،العربية والفارسية والتركية
 
 . الشرقية كالعبرية والسريانية والحبشية والزواويةوتعل

 ثم الزم 
 
ا به، فأخذ عنه بعض عاداته ه الشيخ عبد الغني الغنيمي امليداني، وكان معجبً أستاذ

 .وأخالقه، كالولع باملطالعة والبعد عن حب الظهور وكراهية التعصب والجمود

ا فبرز بين أقرانه بذكائه وسعة مداركه وثقافته الشيخ طاهر معلًم  ُعينم 1875وفي سنة 

ا على املدارس  ُعينم 1878وفي سنة  .بديهته وفصاحة لسانه وقوة حجته وحضور  ا عام 
ً

مفتش

ا للمعارف في سورية. ا عام 
ً

 االبتدائية، ثم مفتش
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ا على دور الكتب العامة، وظل في هذه الوظيفة أربع سنوات،  ُعينم 1898وفي سنة 
ً

مفتش

 ولكن نشاطه وأفكاره أثارت حفيظة األمن، فهوجم بيته وع  
 

إلى التواري اضطر فيه فساًدا، ف يث

 عن األنظار.

العلماء الذين اتصلوا به لإلفادة من  إال بعض   م هاجر إلى مصر، واجتنب الناس  1907وفي سنة 

 علمه، وأمض ى أيامه في القاهرة في التأليف والبحث العلمي واملشاركة في تحرير بعض الصحف.

كانون الثاني  5املوافق هـ 1338ربيع اآلخر  14 فييوم اإلثنين توفي الشيخ طاهر الجزائري 

ا لوصيتهم1920
ً
 .، ودفن في سفح جبل قاسيون تنفيذ

 الشيخ طاهر الجزائري املجمعي

 في املجمع العلمي العربي  اختير 
ً

تشرين األول  6بتاريخ الشيخ طاهر الجزائري عضًوا عامال

 هرية.مديًرا للمكتبة الظا ُعينو  م )أي قبل وفاته بثالثة أشهر(،1919

 املجمع للشيخ طاهر الجزائري مقالين بعد وفاته: 
ُ
 نشرت مجلة

  م[.1932، سنة 180، ص 3، الجزء 12)الخط العربي( ]املجلد 

  م[.1952، سنة 52، ص 1، الجزء 27)التأليف في امللوك( ]املجلد 

 من آثاره

: الكتب املطبوعة
ً

 أوال

 م.1879مطبعة والية سورية، بديع التلخيص وتلخيص البديع )بديعية الطاهر الجزائري(،  .1

 م.1907م، بيروت، 1882م، 1879تدريب اللسان على تجويد البيان، دمشق،  .2

 م.1881منية األذكياء في قصص األنبياء )تعريب عن التركية(، الجمعية الخيرية، دمشق،  .3

 م.1882حدائق األفكار في رقائق األشعار، مطبعة والية سورية، دمشق،  .4

 م.1883معرفة خواص األجسام، مطبعة والية سورية، دمشق، الفوائد الجسام في  .5
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ا: الكتب املخطوطة
ً
 ثالث
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 سليم البخاري  -15

 هـ(1347 - 1268)

 م(1928 - 1851)

 نشأته وحياته

تعليمه األولي في املدارس التحضيرية م، وتلقى 1851ولد سليم البخاري في دمشق سنة 

التركية. ثم أخذ علوم العربية والعلوم العقلية والعلوم الشرعية من علماء دمشق في زمنه 

ث بدر الدين كالشيخ محمد البرهاني وعمر العطار وعبد الغني الغنيمي، والزم بعضهم كاملحد  

 الحسني والشيخ طاهر الجزائري.

ى منصب اإلفتاء 
 
ن   على -تول في الجيش العثماني، وظل على ذلك زهاء ربع قرن،  -ه حداثة س 

فذاعت شهرته العلمية في بالد الشام وبعض األقطار املجاورة، واتصل بعدد من رجاالت العلم 

 كالشيخ محمد عبده، ورشيد رضا، ورحمة هللا الهندي، وأحمد الدهان، وزيني دحالن.

الديني، فانخرط في جمعية )تركيا الفتاة(، ثم كان البخاري من دعاة اإلصالح السياس ي و 

م عندما تكشفت له حقيقة أمر القائمين عليها، وانتظم في )حزب الحرية 1908انسحب منها سنة 

واالئتالف( وصار رئيًسا لشعبة الحزب في دمشق، ثم انصرف عنه ملا رأى فيه عجًزا وضعًفا، وأخذ 

شا السفاح شهرين في دائرة الشرطة بذريعة يطالب بحقوق العرب املهضومة، فسجنه جمال با

في هو وأسرته إلى األناضول.
ُ
ب للعرب، ثم ن  مناوأة الحكومة التركية والتعصُّ
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قل إلى )مجلس في )مجلس الشور  ُعينم عاد البخاري إلى دمشق، و 1920وفي سنة 
ُ
ى(، ثم ن

 املعارف(. وانُتخب الشيخ سليم البخاري رئيًسا لعلماء دمشق أيام فيصل.
 م.1928تشرين األول سنة  24هـ املوافق 1347جمادى األولى  10وافاه األجل في 

 الشيخ سليم البخاري املجمعي

 انُتخب الشيخ سليم البخاري عضًوا 
ً

في الجلسة املنعقدة بتاريخ  في املجمع العلمي العربيعامال

 م.1920أيلول  14

)ومنها املكتبة الظاهرية(،  الشيخ طاهر الجزائري ومحمد كرد علي على تأسيس املكتبات عمل مع

اء والشباب على ارتيادها م إدارة )املكتبة و . وتشجيع القر 
 
 .سعيد الكرميلظاهرية( بعد اتسل

 من آثاره

 .رجمة القاض ي قطب الدين الشيرازي ترسالة في  .1
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تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر،  .7

 م.1986دمشق، 

 م.1983خطط الشام، محمد كرد علي، مكتبة النوري، دمشق،  .8

 موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. الشيخ سليم البخاري، .9

، 12، ج9العالمة سليم البخاري، محمد سعيد الباني، مجلة املجمع العلمي العربي، دمشق، مج .10

 م.1929

 م.2018، 3، ج90استقباله، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجحفلة كلمة عبد الناصر عساف في  .11
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 م.2000، 1ط

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة،  .16

 م.2006، 1بيروت، ط

مة الجليل الشيخ سليم البخاري، مجلة املنار، مصر، كانون األول،  .17
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 م.1928وفاة العال
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 إلياس قدس ي -16

 (هـ1345 - 1266)

 (م1926 - 1850)

 نشأته وحياته

والكتابة في م في حي القيمرية بدمشق، وتلقى مبادئ القراءة 1850ولد إلياس قدس ي في سنة 

 املدرسة األرثوذكسية )اآلسية( بدمشق.

م غادر القدس ي إلى لبنان ملتابعة تحصيله العلمي، فدر س الفرنسية إلى 1860إثر فتنة  وعلى

 جانب العربية في مدرسة عينطورة.

م شد  رحاله إلى اليونان ودرس في مدارسها العالية وحصل على شهادة 1866وفي سنة 

ن من اللغة اليونانية والتركية واتصل في أثناء دراسته ببعض املستشرقين الليسانس.
 
، وتمك

 واإليطالية والالتينية إلى جانب الفرنسية واإلنكليزية.
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ى إدارة ف، م عاد إلى دمشق1872وفي سنة 
 
إضافة إلى تدريسه فيها،  (املدرسة اآلسية)تول

س   فيها وأس 
ً
ها بالكتب واملراجع مكتبة ر  م   م.1907وظل  يدير هذه املدرسة حتى سنة ، ع 

 الثقافية الوطنية الوحيدة في 1875وفي سنة 
 
س )الجمعية الخيرية(، وكانت الجمعية م أس 

 كان أعضاؤها من خيرة الشبان علًما وثقافة.دمشق، و 

ها م شارك األستاذ قدس ي في تأسيس )الجمعية الفقهية(، وكان معظم أعضائ1880وفي سنة 

  تدارس القانون والنظر في حاجات املجتمع ومطالبه. الحقوقيين، وكان الغرض من إنشائهامن 

 للنمسا واملجر. ُعينم 1880وفي سنة 
ً

 قنصال

ا إلى بيروت ومنها إلى اإلسكندريةمع زوجته وولده م غادر دمشق 1914وفي سنة  ا من  سر 
ً
خوف

 ومع انتهاء الحكم وعمل في مصر في قلم مراقبة الصحف العاملية. ،مالحقة السلطات التركية

 . م1/11/1919بتاريخ  العثماني للبالد عاد إلى سورية

م قدم احتجاًجا إلى الحاكم الفرنس ي استنكر فيه العمل العدواني في قصف 1925وفي سنة 

ية التي كان يتوالها مدينة دمشق، فأصدرت السلطات الفرنسية قراًرا بعزله من القنصلية الفرنس

 آنذاك.

 م.1926تموز  30هـ املوافق 1345املحرم  20توفي إلياس قدس ي في دمشق في 

 األستاذ إلياس قدس ي املجمعي

 في املجمع العلمي العربياألستاذ إلياس قدس ي انُتخب 
ً

، وأسهم م13/6/1921في  عضًوا عامال

باللغة العربية إلى أن وافاه األجل. وكان  مع زمالئه أعضاء املجمع بحركة اإلحياء اللغوي والنهوض

ا ذا نشاط فكري واسع.أديًبا شاعًرا مؤر  
ً
 خ

 تحت عنوان )آراء األعضاء( تحدث فيه عن رأيه في كلمة )هنباط( 
ً

نشر في مجلة املجمع مقاال

 بعنوان )تبديل الحروف العربية( [381، ص 12، الجزء 2]املجلد 
ً

، ص 6، الجزء 3]املجلد ، ومقاال

177]. 

 من أعماله املجمعية

 .إلقاء قصيدة بعنوان )اعتصاب أعضاء الجسم ضد املعدة( .1

 م.1923سنة  إلقاء محاضرة بعنوان )في اللغة العامية ومنزلتها من اللغة الفصحى( .2

 .دراسة تمثيل اللفظ الفرنس ي بحروف وحركات عربية .3

 .ابة اللغة العربية بحروف التينيةالرد  على الدعوة إلى كت .4
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 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1913ديوان زهرة الربيع، دمشق،  .1

 م.1909 دمشق، الطريقة القدسية: اجتهاد في الدوبيا، املطبعة األرثوذكسية، .2

 في األمثال العربية العامية. .3

 م.1992نبذة تاريخية في الِحرف الدمشقية، دار الحمرا، بيروت،  .4

 م.1913نوادر وفكاهات من أحاديث الحيوانات، دمشق،  .5

 حاضراتاملو  بحوثالقاالت و ثانًيا: امل

 اختصاران ملعرفة كمية الفائدة .1

 تصوير اللفظ العربي بحروف فرنسية .2

 تفضيل عضد الصناعة على الزراعة في سورية اآلن )محاضرة( .3

 .م1886 ،دراسة لغوية في بعض األصول العربية )بالفرنسية(، املؤتمر الدولي السابع للمستشرقين .4

 الداخلية )محاضرة(راحة البيت  .5

 الغور وبحيرة لوط .6

 مقاالن في )مجلة املقتطف( .7

نبذة تاريخية في الِحر ف الدمشقية )بالفرنسية(، قدمه في املؤتمر الدولي السادس للمستشرقين سنة  .8

 م1883

 وضع املرأة في دمشق )بالفرنسية( .9

ا: األ 
ً
 ملسرحيةعمال اثالث

 عناوينها:؛ مسرحيةعشرة  اثنتيكتب األستاذ إلياس قدس ي 

 التخريم .1

 مريم .2

 سلمى .3

 الرديف .4

 أنجلينا .5

 تالثالث بنا .6

 املحتال .7

 املوضة .8

 الجنرال جورجي .9

 الناسك دانيال .10

 السيف .11

 نكر الجميلم .12

 الروائيةعمال األ  رابًعا:

 .البؤرةو محمد املصري وحسن الشامي، و كشف السر املكنون، و الطيار،  رواية
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 مصادر ترجمته

: إلياس عبده قدس ي، أيهم بطحوش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، األديب املجمعي .1

 م.2014

 األستاذ إلياس قدس ي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 قدس ي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة األستاذ إلياس  .3

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .4

 إلياس قدس ي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .5

 م.1956تاريخ املجمع العلمي العربي، أحمد فتيح، مطبعة الترقي،  .6

القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع، الدرس اللغوي في النصف األول في  .7

 م.2016، 1ط

 م.20/9/2008الدمشقي إلياس بك القدس ي، مهاة فرح الخوري، صحيفة تشرين،  .8

 م.2013شخصيات من دمشق: إلياس قدس ي الدمشقي العصامي، سمر وعد، موقع دمشق،  .9

ن عاًما، عدنان الخطيب، مطبعة مجمع اللغة العربية بدمشق في خمسي-املجمع العلمي العربي .10

 م.1969الترقي، 

تعريف تاريخي، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية -مجمع اللغة العربية بدمشق .11

 م.2009بدمشق، 

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .12

 م.2015بدمشق، 

 م.1972األدبية، يوسف أسعد داغر، املكتبة الشرقية، بيروت، مصادر الدراسة  .13

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .15

 م.2003العلمية، 

 م.1929املطبوعات العربية واملعربة، يوسف إليان سركيس، مطبعة سركيس، مصر، معجم  .16

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .17
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 عبد الرحمن سالم -17

 هـ(1360 - 1285)

 م(1941 - 1868)

 وحياتهنشأته 

في  ةبتدائياال وتلقى علومه  ،م1868سنة  ولد عبد الرحمن سالم )بتخفيف الالم( في بيروت

الزم حلقات ، ثم فأتقن مبادئ الفقه وشيًئا من اللغة العربية والحساب والخطإحدى مدارسها، 

الجاهلية ى دواوين الشعراء في علوأكب   ،اد اللغة العربية وآدابهاتابع رو  و الشيوخ في املساجد 

م و ، واإلسالم فحفظ الكثير منها
 
ووقف  .إضافة إلى ذلك اللسان التركي وأتقن الكالم بهذه اللغةتعل

تهاإلى أن مواهبه على العربية وآدابها وتعمق فيها   .أصبح من أئم 

ى القضاء في قلقيلية في فلسطين من 
 
ى 1900م حتى 1896تول

 
م، انتقل بعدها إلى بيروت وتول

اب في املحكمة الشرعية،اسة رئ س  الكت   في بيروت.)املدرسة العلمية( وأس 

، في بيروت س باالشتراك مع محمد علي القباني صحيفة )روضة املعارف(أس   م1908في سنة 

 (.جمعية السالم لتعليم فقراء األيتامم رأس )1910وفي سنة  ورأس تحريرها.
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)اللجنة الصحفية( في لبنان، وُعهد إليه أمانة م انُتخب الشيخ سالم عضًوا في 1911وفي سنة 

 (القلم العريض)جريدة فكاهية أسبوعية بعنوان . وفي هذه السنة أيًضا أصدر في بيروت صندوقها

 . ما لبث أن أغلقها وانتقل إلى دمشق

افتتح فيها متجًرا لبيع في التدريس والخطابة واإلمامة، و في دمشق بدأ يعمل  م1912وفي سنة 

انتقل الشيخ عبد م 1914وفي سنة  .دمشق ووجهائها وأعيانها، واتصل بعلماء واملخطوطاتالكتب 

ا لألدب العربي في  ُعينو  ،إلى حمصسالم الرحمن 
ً
 .بحمص (الكلية الوطنية)أستاذ

ا للعربية وآدابها في )1916سنة  وفي
ً
املدرسة م اختير الشيخ عبد الرحمن سالم أستاذ

س فيها مدة سنتين.، في القدس ة(الصالحي  ودر 

مي إلىم 1918في سنة و
ُ
ف جمعية تدعو  السفاحجمال باشا  ن

 
بأن الشيخ عبد الرحمن أل

دة، فأمر بأن ُيبعد إلى دمشق ماشًيا على قدميه مخفوًرا وموثوق اليدين،  ة موح  إلنشاء دولة عربي 

ا  .ُوضع سجيًنا في قلعتهاو فسيق الشيخ إلى دمشق  في إلى دمشق دخل األمير فيصل ولـم 

 وأجابه إلى طلبه في تأسيس )النادي العربي(.  وجعله من مستشاريه أفرج عنه م3/10/1918

  الشيخ سالم  ُعينم 1919وفي سنة 
ا للغة ألوقاف سوريةًزا ممي 

ً
العربية وآدابها، ولعلم ، وأستاذ

، وظل  قائًما بتدريس (دار املعلمين)، وفي (مدرسة التجهيز)وفي  (،مكتب عنبر)البالغة والعروض في 

كان نادرة قال عنه الشيخ علي الطنطاوي )تلميذه في مكتب عنبر(: " .م1924هذه املواد حتى 

ُسن األدباء، ومصاقع الخطباء،  الدنيا في طالقة اللسان، وفي جالء البيان، ولقد عرفُت 
ُ
من بعده ل

 ".فما عرفت لساًنا أطلق وال بياًنا أجلى

م عاد الشيخ عبد الرحمن إلى بيروت، ودر س في الكلية العثمانية اإلسالمية في 1925وفي سنة 

 بيروت.

أميًنا للفتوى،  ُعينًسا في مدارس املقاصد الخيرية، وبعد سنتين مدر   ُعينم 1930وفي سنة 

 29هـ املوافق 1360جمادى اآلخرة  5وظل يشغل هذا املنصب إلى حين انتقاله إلى جوار ربه في 

 م.1941حزيران 

 الشيخ عبد الرحمن سالم املجمعي

 في املجمع العلمي العربي سالمانُتخب الشيخ عبد الرحمن 
ً

في  بدمشق عضًوا مراسال

وكان يحضر اجتماعات )مجلس املجمع(؛ فقد كانت تقاليد املجمع آنذاك تسمح ، م13/6/1921

 في املجمع انُتخبثم لألعضاء غير العاملين بحضور جلسات )مجلس املجمع(. 
ً

في  عضًوا عامال

 .م13/6/1922

حرفة  وأ(، و)الشعر م1921-ألقى في ردهة املجمع محاضرتين: )الشعر وتأثيره في األخالق

 (.م1922-األدب
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 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

من قافية واحدة  بيت 3000يزيد على  )ردٌّ شعري حول الخالف بين النصارى واملسلمين األذواء .1

 .(وبحر واحد

 م.1922الرياضة البدنية، تأليف سليم سري، تصحيح عبد الرحمن سالم، وزارة املعارف، دمشق،  .2

 املتن واملكن. .3

 م.1889، بيروت، النظم املفيد في علم التجويد .4

ق عليه عبد الرحمن سالم  .5
َّ
بدائع الشعر في الحماسة والفخر، جمعه بشير أفندي رمضان، عل

 تعليقات حلَّ بها غريبه وأوضح مبهمه.

 )وفيه ألف فائدة لغوية(. خزانة الفوائد .6

األدبية، ، املطبعة )ردٌّ لغويٌّ على كتاب لغة الجرائد إلبراهيم اليازجي( دفع األوهام بقلم ابن سالم .7

م، ثم طبعه حفيده بهاء الدين سالم ضمن كتابه )عالم من بيروت(، دار البشائر 1899بيروت، 

 م.2005اإلسالمية، بيروت، 

 م.1929)باعتناء عبد الرحمن سالم(، املكتبة األهلية، بيروت،  ديوان النابغة الذبياني .8

 .شرح ديوان الرصافي .9

 ا(.)نظًما وشرًح  غاية األماني في علم املعاني .10

 )نظًما وشرًحا(. كتاب الصافي في علمي العروض والقوافي .11

 منظومة في الرد  على األب نقال غبرييل. .12

 ثانًيا: املقاالت
عدًدا من املقاالت في عدد من الصحف اللبنانية والعربية؛ منها: )روضة الشيخ عبد الرحمن سالم نشر 

 .العرفان(، و)مجلة و)الكفاح العربي( ،و)القلم العريض( ،املعارف(

 مصادر ترجمته

 إضبارة الشيخ عبد الرحمن سالم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1958 ،دمشقاالتحاد، مطبعة ، جنديالأدهم  (،2)ج أعالم األدب والفن .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

مؤسسة دار الريحاني البيروتيين: حكاياتهم، أمثالهم، ووقائع أيامهم، عبد اللطيف فاخوري،  .4

 .م2009بيروت، للطباعة والنشر، 

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر،  .5

 .م1986دمشق، 
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 م.1987، 2نطاوي، دار الفكر، دمشق، طدمشق: صور من جمالها وعبر من نضالها، علي الط .6

 م.1982ذكريات )الجزء األول(، علي الطنطاوي، دار املنارة، جدة،  .7

 الشيخ عبد الرحمن سالم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .8

: الشيخ عبد الرحمن سالم: ملحات من حياته وش يء من آثاره ومعه دفع األوهام عالم من بيروت .9

 م.2005بيروت،  دار البشائر اإلسالمية،بهاء الدين سالم، ، بقلم ابن سالم

 .، املجلد الحادي عشراملوسوعة العربية ،الشريف هللاخير  ،عبد الرحمن سالم .10

، 62عبد الرحمن سالم، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .11

 م.1987، 4ج

 األدبية والثقافية العربية.عبد الرحمن سالم، موقع أرشيف املجالت  .12

العالمة األديب الشيخ عبد الرحمن سالم، إياد خالد الطباع، مطبوعات مجمع اللغة العربية  .13

 م.2018بدمشق، 

تعريف تاريخي، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية -مجمع اللغة العربية بدمشق .14

 م.2009بدمشق، 

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية ربي بدمشقاملجمع العلمي الع في املجمعيون األوائل .15

 م.2015بدمشق، 

 م.1972مصادر الدراسة األدبية، يوسف أسعد داغر، املكتبة الشرقية، بيروت،  .16

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .17

 م.2002العلمية، 

 م.1957كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم املؤلفين، عمر رضا  .18

 م.1964مكتب عنبر )املقدمة(، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .19

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .20

 م.2000، 1ط

ن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة، نثر الجواهر والدرر في علماء القر  .21

 م.2006، 1بيروت، ط
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 عبد هللا رعد -18

 هـ(1354 - 000)

 م(1936 - 000)

 األستاذ عبد هللا رعد املجمعي 

 30عضًوا في املجمع العلمي العربي في الجلسة املنعقدة بتاريخ األستاذ عبد هللا رعد خب انتُ 

 استقباله كلمة تحدث فيها عن )الحبشية والعربية(. حفلةم، وألقى في 1922آب 

شر بعضها في مجلة املجمع( محاضرات ست  ألقى في ردهة املجمع 
ُ
 :)ن

 م(.1923الدائمة ) الحركة .1

 م(.1923سويسرا في إفريقية أو بالد النجاش ي ) .2



 عبد اهلل رعد 93  في العقد األول أعضاء المجمع

 .م(1924) االصطياف في ربوع الشام .3

 .م(1927) الئق الحبشة بالبالد العربيةع .4

 (.1928بحيرة سانا أو معضلة النيل ) .5

 م(1930) عرب الباديةعند القضاء  .6

األلفاظ الحبشية في عنوان ) تحت ، بعضهاعدة مقاالتم 1924وكتب في مجلة املجمع سنة 

شر في مجلة العربيةاللغة 
ُ
 بعنوان )الدروس العربية في فرنسة( لكاتبه كليمان هوار ن

ً
(، وترجم مقاال

 .(178 - 157الخامس، الجزء الرابع، الصفحات )املجلد في:  م1925املجمع سنة 

في السنوات  وردت إلى املجمع، وذلكتب كتعريًفا ب 20أكثر من  أيًضا في مجلة املجمع كتب  و 

 :؛ منهام(1935 - 1924)

 أحاديث الزواج في مصر .1

 أسماء النبات .2

 االنتدابات في العراق وسورية .3

 الحبشةتاريخ مملكة  .4

 التعاون  .5

 فرنسيةالثورة اإل  .6

 جمهورية أفالطون  .7

 بوذةحياة  .8

 شرقي األردن في خمسة أعوام .9

 درس في وادي النطرون .10

 دروس التاريخ القديم .11

 ةالرسائل الضائع .12

 رياحين األرواح .13

 سورية في فجر التاريخ .14

 العفو عند املقدرة .15

 الفضيلة امللثمة .16

 لفرنسويةفن التعريب عن اللغة ا .17

 لمجمع املصري الكتاب السنوي ل .18

 الكنائس الشرقية البيزنطية .19

 األزفراملسك  .20

ص .21
 
 والثورة اليهودية املسيح املخل

 ةبت الصهيونيمنا .22

 ( جملة مقاالت منها:م1912 - 1906في السنوات ) ( البيروتيةمجلة املشرق )ونشر في 

 الحبش حكومة .1

  التشرشر طريق عن أبابا أديس إلى هرر  من أو الشوا إلى رحلتي .2

 النوبة ملك جرجس إلى الحبشة نجاش ي رسالة -والنوبي الحبش ي التاريخ من صفحة .3

  الحبش ي الكلندار .4

  األحمر البحر ساحلي على أوربة دول  مصالح .5

  تاريخية ملحة -األحمر البحر ساحلي على أوربة دول  مصالح .6
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 وفاته

 [ تحت عنوان )وفيات(:77الصفحة  2الجزء  14جاء في مجلة املجمع العلمي العربي ]املجلد 

 لكن مجلة املجمع لم تنشر بعد ذلك ترجمة حياة عبد هللا رعد.

 مصادر ترجمته

 األستاذ عبد هللا رعد، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 بدمشق.في مجمع اللغة العربية املحفوظة إضبارة األستاذ عبد هللا رعد  .2

 عبد هللا رعد، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .3

 (.14 - 4مجلة املجمع العلمي العربي، املجلدات ) .4

 

 

 األستاذ )الفارس( عبد هللا رعد

توفي إلى رحمة مواله األستاذ عبد رعد عضو مجمعنا العلمي 

، على 1936كانون الثاني  29=  1354ذي القعدة  6يوم األربعاء 

.
ً

 أثر مرض ألح  عليه ولم يمهله طويال

كان األستاذ الذي نؤبنه اليوم من العارفين باللغة الحبشية، 

وستنشر هذه املجلة ترجمة حياته. واملجمع كتب عنها وحاضر فيها. 

 ي أهله وإخوانه بوفاته
 .العلمي يعز 
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 محمد سليم الجندي -19

 (هـ1375 - 1298)

 (م1955 - 1881)

 نشأته وحياته

م م. نشأ في 1881آب  24ولد محمد سليم الجندي في معرة النعمان في 
 
حجر أبيه، وتعل

شيوخ ، ونال شهادة املكتب بعد سنتين، ثم قرأ على م1893املكتب الرشدي عام  القرآن، ودخل

املعرة، فحفظ سوًرا من القرآن وعدًدا من متون الفقه والعربية وكثيًرا من الشعر، وبدأ يقرض 

 و في الثالثة عشرة من عمره.الشعر وه

واجتهد ، دينالعربية والعلوم انتقل مع والده إلى دمشق، وقرأ على علمائها  م1901في سنة 

ق على رفاقه.  س في داره علوم النحو والبيان واملنطق وغيرها، وظلم بدأ يدر  1908وفي سنة  وتفو 

 أخوته.فاشتغل بأمور توفي والده  م حين1914على هذه الحال حتى سنة 
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اب القسم العربي في ديوان  ُعينم 1918وفي سنة  ًزا في )ديوان الرسائل(، ثم رئيًسا لكت   
ممي 

 الحاكم العسكري.

حيل  ُعينم 1924وفي سنة 
ُ
ا لألدب العربي في )مكتب عنبر(، واستمر في التدريس إلى أن أ

ً
أستاذ

ا في  -إضافة إلى عمله في مكتب عنبر  - ُعينم، وفي أثناء هذه املدة 1940على التقاعد سنة 
ً
أستاذ

 )مدرسة اآلداب العليا( و)مدرسة جمعية العلماء( و)مدرسة الالييك(.

م منحته الحكومة السورية وسام االستحقاق السوري تقديًرا لجهوده في 1941وفي سنة 

 تعليم اللغة العربية وغيرها من العلوم.

م إضافة إلى 1944ناظًرا للكلية الشرعية اإلسالمية، ثم مديًرا لها سنة  ُعينم 1942وفي سنة 

 تدريس األدب العربي في الصفوف العالية فيها، واستمر في هذا املنصب أربع سنوات.

 م رأس  تحرير )مجلة األوقاف اإلسالمية( التي أصدرتها مديرية األوقاف في دمشق.1945وفي سنة 

م، ودفن 1955تشرين األول  24هـ املوافق 1375ربيع األول  7في توفي األستاذ سليم الجندي 

 في دمشق.

 األستاذ سليم الجندي املجمعي

وأقيمت ، م1922أيلول  13في  نُتخب األستاذ سليم الجندي عضًوا في املجمع العلمي العربيا

شرت في  م1922أيلول  27في  حفلة استقباله
ُ
وألقى فيها محاضرة بعنوان )إنعاش العربية(، ن

 . م[1925، سنة 397، الصفحة 9، الجزء 5مجلة املجمع ]املجلد 

شارك في أعمال )لجنة النظر في املحاضرات واملقاالت( املؤلفة من: فارس الخوري ومسعود 

 م بك. الكواكبي ومصطفى الشهابي وعارف النكدي وعبد القادر املبارك وخليل مرد

م، وأخرى في مهرجان أبي 1936محاضرة في مهرجان املتنبي سنة األستاذ سليم الجندي وألقى 

)ثقافة املتنبي م(، و1922-تين: )إنعاش العربيةاملجمع محاضر ردهة وألقى في م. 1944العالء سنة 

 م(.1936-ومصادرها

 في املدة  49ونشر في مجلة املجمع 
ً

رسالة )و، (رسالة في الطرق )؛ منها: (م1945 - 1924)مقاال

ْرم
 
أبو العالء املعري )و، (نقد كتاب تاريخ األدب العربي للزيات)و، (إنعاش العربية)و، (في الك

 .(ثقافة املتنبي ومصادرها)و، (وإخوان الصفا

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب:

  م.1944، رسالة املالئكة ألبي العالء املعري 

  م.1962، (2ج)و (1العالء املعري وآثاره )جالجامع في أخبار أبي 

 م.1966، (3الجامع في أخبار أبي العالء املعري وآثاره )ج 

  ،م.2015رسالة الطرق 
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 من آثاره

 :
ً

 املطبوعة مؤلفاتهأوال

 م.1922معاني الشعر لألشنانداني )تحقيق باالشتراك(، مطبعة الترقي،  .1

 م.1925إصالح الفاسد من لغة الجرائد، مطبعة الترقي،  .2

 م.1926، بمشاركة محمد الداودي، مطبعة الترقي، (أجزاء 3) عدة األديب .3

رف )باالشتراك( )كتاب مدرس ي في ستة أجزاء قررت وزارة معارف الجمهورية السورية تدريسه  .4
 
الط

 .م1935في املدارس الثانوية(، مطبعة ابن زيدون، دمشق، 

وطرف من سيرته ونخبة من كالمه، املكتبة عمدة األديب: عبد هللا بن املقفع، دراسة ألدبه  .5

 م.1936العربية، دمشق، 

 .م1993 ،بيروت ،، دار صادرم1944، مطبعة الترقي، (تحقيق) رسالة املالئكة ألبي العالء املعري  .6

مطبوعات املجمع العلمي  تعليق عبد الهادي هاشم، ،(أجزاء 3) جامع في أخبار أبي العالء وآثارهال .7

 .م2014طبعه سنة  للطباعة والنشر  ، وأعادت دار البينةم1966-1962العربي، 

 م.1963وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، تحقيق عمر رضا كحالة، ، (أجزاء 3) تاريخ معرة النعمان .8

 م.1941عمدة األديب: علي بن أبي طالب، مطبعة ابن زيدون، دمشق،  .9

 .م2018مؤسسة هنداوي، ، امرؤ القيس .10

 ، كتاب تعليمي، باالشتراك مع نخبة من األساتذة.(أجزاء 6) كتاب املستظهر .11

 مؤلفاته املخطوطةثانًيا: 

 أجزاء(. 5ابن الرومي ) .1

 ابن زيدون. .2

 ابن العميد. .3

 أبو تمام. .4

 أبو العتاهية. .5

 أبو نواس. .6

 أجزاء(. 3الجاهلي )األدب  .7

 األعش ى. .8

 األمثال والحكم. .9

 بشار بن برد. .10

 البالط األموي. .11

 البالط العباس ي. .12

 تاريخ أدب اللغة )جزءان(. .13

 أجزاء(. 3الجاحظ ) .14

 جرير. .15

 الحجاج. .16

 الحريري. .17

 حسان بن ثابت. .18

 الحطيئة )جزءان(. .19

 الخنساء. .20

 ديوان شعر. .21

 رسالة في أحكام )ما ومن(. .22

 في بالد الشام.رسالة في األطعمة واألشربة  .23

 زهير بن أبي سلمى. .24
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 الشعر. .25

 الشعر في العصر الثاني. .26

 الشعر في العصر العباس ي. .27

 العصر الثاني. .28

 العصر الخامس، أحمد شوقي. .29

 العصر الرابع )جزءان(. .30

 العصر العباس ي )جزءان(. .31

 عمر بن أبي ربيعة. .32

 قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي. .33

 العامري.لبيد  .34

 املتنبي. .35

 مرفد املعلم ومرشد املتعلم. .36

 املنهل الصافي في العروض والقوافي. .37

 النابغة الذبياني. .38

 النثر في صدر اإلسالم والعصر األموي. .39

 النثر في العصر العباس ي. .40

ا: املقاالت
ً
 ثالث
جريدة الفيحاء )مقاالت كثيرة في عدد من الصحف واملجالت؛ منها: األستاذ محمد سليم الجندي نشر 

مجلة التمدن و)، (مجلة األوقاف اإلسالميةو)، (مجلة األديبو)، (جريدة املقتبسو)، (الدمشقية

 .(، و)مجلة الطليعة(مجلة الرابطة األدبيةو)، (مجلة دمشقو)حلب(، -مجلة الحديثو)، (اإلسالمي

 مصادر ترجمته

 م.1959(، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة، 1950 - 1850األدب املعاصر في سورية ) .1

 األستاذ محمد سليم الجندي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 بدمشق.إضبارة األستاذ محمد سليم الجندي املحفوظة في مجمع اللغة العربية  .3

 م.1954دمشق ، مطبعة مجلة صوت سورية، جنديالأدهم  (،1)ج أعالم األدب والفن .4

 .م1958 ،دمشقاالتحاد، مطبعة ، جنديالأدهم  (،2)ج أعالم األدب والفن .5

أعالم دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، دار حسان، دار املالح،  .6

 م.1987دمشق، 

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .7

 م.1956ح، مطبعة الترقي، تاريخ املجمع العلمي العربي، أحمد فتي ِ  .8

تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر،  .9

 م1986دمشق، 

 م.1963عمر رضا كحالة، مطبعة الترقي، دمشق، تاريخ معرة النعمان، محمد سليم الجندي، تح  .10

 م.2015تحفة الزمن بترتيب تراجم أعالم األدب والفن، أدهم الجندي، دار املقتبس،  .11

الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع،  .12

 م.2016، 1ط
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عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) الغني العطري سليم الجندي: صفحة من التاريخ املشرق، عبد  .13

 م.1997

 سليم الجندي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .14

استقباله يتحدث فيها عن سلفه سليم الجندي، مجلة املجمع العلمي  ةحفلكلمة محمد املبارك في  .15

 م.1962، 1، ج37العربي، مج

، 12، ج8سليم الجندي، مجلة املجمع العلمي العربي، مج استقبال ةحفلكلمة محمد كرد علي في  .16

 م.1928

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .17

 م.2015بدمشق، 

 م.1954، مطبوعات املجمع العلمي العربي بدمشق، 3محاضرات املجمع العلمي العربي، ج .18

من أعالم العربية، بسمة رحيم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  محمد سليم الجندي: .19

 م.2011

 محمد سليم الجندي، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .20

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .21

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم  .22

 م.2003العلمية، 

 م.1964مكتب عنبر، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .23

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .24

 م.1951

 م.1945ألبي العالء املعري، املجمع العلمي العربي بدمشق، مطبعة الترقي، املهرجان األلفي  .25

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 1موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .26

 م.2000، 1ط

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة،  .27

 م.2006، 1، طبيروت

 م.2010نحويون قدماء ومحدثون، مازن املبارك، دار البشائر،  .28
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 مسعود الكواكبي -20

 (هـ1348 - 1281)

 (م1929 - 1865)

 نشأته وحياته

ى علومه تلق  م. 1865كانون الثاني  28في  (حلب)الكواكبي في مدينة بن أحمد بهائي ولد مسعود 

علوم العربية واملنطق وقرأ  لقرآن الكريمحفظ ااألولية على يد والده وعلى بعض شيوخ عصره، ف

ثم أكب  على  ،الرياضياتالتركية والفرنسية و تعلم بحلب ف (املدرسة الرشديةـ)ثم التحق ب .والفقه

ل جانًبا من و املطالعة،  م على مدرسين خصوصيين فأتقن الفرنسية والتركية، وحص 
 
العلوم تعل

 .، ثم درس فنون الخط في )املدرسة الحديثة(الجغرافيا والتاريخالهندسة و الطبيعيات و الحديثة ك

  ُعينم 1880وفي سنة 
ر مقاالت، ثم مترجًما في )محكمة التجارة( سنة  معاون   

م، 1884محر 

 
 
اب فيها سنة وُرق  وفي أثناء ذلك  م،1896، وبقي فيها حتى سنة م1890ي إلى رئاسة الكت 

 
ى تول

م في كل (أوغليك)جامع في خطابة ال
 
، وكان الناس ُيقبلون على خطبه وينتفعون بها ألنه كان يتكل

ٍ ممجمعة عن موضوع اجتماعي 
 .حياتهم نستمد 
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  .قيق املؤلفات في )نظارة املعارف(عضًوا في هيئة تد ُعينم 1901وفي سنة 

نقيًبا وبعد سنة انُتخب ، (مجلس النواب العثماني)انُتخب نائًبا عن حلب في م 1908وفي سنة 

 .ألشراف حلب

 استقال منها بعد واحد وعشرين يوًما.لكنه مديًرا ألوقاف حلب،  ُعينم 1918وفي سنة 

د عضوية محكمة كاتًما ألسرار الرئاسة في حكومة االتحاد، ثم  ُعينم 1921وفي سنة 
 
تقل

ت محكمة التمييز سنة م1923سنة  دمشقالتمييز في  ، وبقي في هذه الوظيفة إلى أن انفض 

 قاضًيا لحلب فأبى ولزم بيته. نُعيم، ف1929

أيلول  19هـ املوافق 1348ربيع اآلخر  15 في يوم الخميستوفي الشيخ مسعود الكواكبي 

 م، ودفن في دمشق.1929

 الشيخ مسعود الكواكبي املجمعي

 عضًوا الشيخ مسعود الكواكبي األستاذ انُتخب 
ً

في الجلسة في املجمع العلمي العربي عامال

 ،لى املجمعد إليه النظر في الكتب التي ترد عُعهملا باشر عمله و  .م1923 آذار 23املنعقدة بتاريخ 

إضافة إلى تقريظ  أربعين كتاًبا،تعريًفا ألكثر من م( 1929 - 1923)في املدة فنشر في مجلة املجمع 

 بعض الكتب، ومقاالت في النقد.

 من آثاره

 .(يقرأ فيهكان كتبه بخط يده على هامش املصحف الذي ) تفسير القرآن الكريم .1

 خطب منبرية كان يخطبها في جامع )أوغليك(. .2

شرت بعض قصائده ) ديوان شعر .3
ُ
ضمن كتاب "أعالم األدب والفن" ألدهم الجندي، وكتاب ن

"مجلة املجمع في دمشق في القرن الرابع عشر الهجري" ملطيع الحافظ ونزار أباظة، و"تاريخ علماء 

 .القاهرة"(-حلب"، و"مجلة الفتح-ة االعتصاممجلالعلمي العربي بدمشق، و"

 م.1918املولد املسعودي، طبع في بيروت سنة  .4

 مصادر ترجمته

املطبعة املارونية، حلب، أدباء حلب ذوو األثر في القرن التاسع عشر، قسطاكي الحمص ي،  .1

 م.1925

 األستاذ مسعود الكواكبي، عدنان كاتبي، موقع رابطة العلماء السوريين. .2

 األستاذ مسعود الكواكبي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 إضبارة األستاذ مسعود الكواكبي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 .م1958 ،دمشقاالتحاد، مطبعة  ،جنديالأدهم  (،2)ج أعالم األدب والفن .5

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .6
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تاريخ علماء دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر،  .7

 م.1986دمشق، 

ماء السوريين، ترجمة السيد محمد مسعود الكواكبي، محمد راغب الطباخ، موقع رابطة العل .8

 م.2017

الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع،  .9

 م.2016، 1ط

 الشاعر محمد مسعود الكواكبي، باسل عمر الحريري، موقع التاريخ السوري املعاصر. .10

، 10مي العربي، مجالعالمة السيد مسعود الكواكبي، محمد راغب الطباخ، مجلة املجمع العل .11

 م.1930، 1ج

 مسعود الكواكبي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .12

 مسعود الكواكبي، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .13

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2003مية، العل

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .15

 م.1957معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،  .16

دمشق، (، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .17

 م.2000، 1ط

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة،  .18

 م.2006، 1بيروت، ط
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  عارف -21
َّ
 الن

 
 ديك

 هـ(1395 - 1304) 

 م(1975 - 1887)

 نشأته وحياته
وتلقى علومه االبتدائية في مدرسة  م.1887كانون الثاني  13في  (بيروت)ولد عارف النكدي في 

املدرسة )في بيروت، ثم إلى  (املدرسة البطريركية))بعبدا( و)بيت الدين(، فلما شب  انتسب إلى 

د منها بالعلوم اإلسالمية وباللغة  -العثمانية اإلسالمية  مدرسة الشيخ أحمد عباس األزهري( فتزو 

ل إلى   الفرنسية والعلوم العصرية. راسةد وتابع فيها (املدرسة العلمانية الفرنسية)العربية، ثم تحو 

تًبا في محكمة استئناف م كا1912سنة  ُعينو م نال إجازة الترافع أمام املحاكم، 1911في سنة 

سندت إليه وظيفة قاض ي بعبدا، ثم عُ 1914، وفي سنة نانجبل لب
ُ
م بسبب 1918زل سنة م أ

سندت إليه وظيفة معاون املدعي 1920وفي سنة  االضطرابات السياسية، والتجأ إلى سورية.
ُ
م أ

ثم املفتش العام للقضاء العمومي في محكمة استئناف دمشق، ثم وظيفة مفتش في وزارة العدلية، 

 في سورية.

رف عن عمله صُ  وبعد سنتينمديًرا لألمور الحقوقية في وزارة العدلية،  ُعينم 1928وفي سنة 

 م 1937سنة بسبب خالف مع املستشار الفرنس ي، ثم عاد 
 
سند إليه منصب إلى تول

ُ
ي القضاء وأ

فم. و 1946يمارس مهام هذا املنصب حتى سنة  وظل ،دير العام لوزارة العدلامل
 
ل
ُ
خالل هذه  ك

 املدة مهمتين إضافيتين: املديرية العامة لإلعاشة، واملديرية العامة للشرطة واألمن العام.
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ا م 1948في سنة  ُعيناسة مجلس شورى الدولة، ثم ئم أسندت إليه ر 1946وفي سنة 
ً
محافظ

حيل على املعاش سنة  لجبل العرب
ُ
 م.1949ونائًبا للحاكم العسكري، وأ

م، ودفن في )عبيه( في 1975آذار  23املوافق  هـ1395ربيع األول  10في  توفي عارف النكدي

يو  جبل لبنان. مه للوطن من خدمات أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

 جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 عارف النكدي املجمعياألستاذ 

 في املجمع العلمي العربيانُتخب األستاذ عارف 
ً

في الجلسة املنعقدة  النكدي عضًوا عامال

، وأخذ يشارك زمالءه املجمعيين في خدمة العربية والدفاع عن سالمتها م1923آذار  30بتاريخ 

 للمجمع، حتى إذا ما عاد إلى اإلقامة  ودعم الفصحى.
ً

وملا ترك اإلقامة في دمشق ُعد  عضًوا مراسال

 م 1944فيها سنة 
ً

عيد انتخابه عضًوا عامال
ُ
نيسان  27في الجلسة التي عقدها املجمع بتاريخ  أ

 في املم، 1944
ً

، م1944تشرين األول  31جمع بتاريخ وصدر مرسوم تجديد تعيينه عضًوا عامال

 كرس ي  األستاذ رشيد بقدونس.وشغل 

العلمية املنعقد في في أعمال املؤتمر األول للمجامع اللغوية األستاذ عارف النكدي شارك 

 م وألقى فيه محاضرة بعنوان )الفصحى والعامية(.1956دمشق سنة 

 : محاضرات في ردهة املجمع ثمانيألقى األستاذ عارف النكدي 

     (.م1921، )القضاء في اإلسالم. 1

 م(.1927عمر بن عبد العزيز، ). 2

 (.م1929) )محاضرتان( ،وذكرى  برةعاألندلس . 3

 (.م1929، )الطوائف في األندلسملوك . 4

 (.م1930، )الواليات املتحدة األوربية. 5

 م(.1945. الوظيفة واملوظفون، )6

 (.1946. األلقاب والتشريفات، )7

م محاضرة بعنوان 1961في مؤتمر مجمع اللغة العربية في القاهرة في كانون الثاني عام  ىألقو 

 )الوحدة العربية(.

لفم 1966وفي سنة 
ُ
 اإلشراف على مطبوعات املجمع. ك

في  مقال 200زهاء  (م1975 - 1924)في مجلة املجمع في املدة األستاذ عارف النكدي نشر 

 التاريخ والتراجم واللغة والنقد والتعريف بالكتب؛

  اللغة: )مشروع بكتابة الحركات بحروف عربية(، )الكلمات غير القاموسية(، فمن مقاالته في

مالكات(، -مفاعيل(، )مالك-)حول رسم الهمزة(، )تسهيل اإلمالء(، )مفعول  )على ذكر الفند(،

)الدعاية والدعاوة(، )املعِرض أم املعر ض أو كالهما(، )اللغة اللبنانية(، )العربية بين الفصحى 

 والعامية(.
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  عبد العنصر العربي(، )األمير شكيب أرسالن(، ): )والقانون  والتراجم التاريخومن مقاالته في

 .)مقابلة بين الحقوق الرومانية والحقوق اإلسالمية والفرنسية واإلنكليزية( ،الغني النابلس ي(

  عشرة مقاالت(، )تعليق -)استدراك وتعليق ونظرة إلى تاريخ بني العباس: النقدومن مقاالته في

 الوضع االجتماعي(.-)القضاء اللبناني ،على مقال األلفاظ املشتركة(

  التعريف بالكتب املؤلفة واملترجمة: )الوأواء الدمشقي وديوانه(، )خطط الشام(، ومن مقاالته في

)شرح ديوان زهير بن أبي سلمى(، )املوجز في النظرية العامة لاللتزامات(، )موجز )معجم البستان(، 

االقتصاد السياس ي(، )إلياذة هوميروس(، )ديوان ابن عنين(، )كتاب نهاية الرتبة في طلب 

 .فلسفة التشريع في اإلسالم(، )الناطقون بالضاد في أمريكة(، )عثرات اللسان(الحسبة(، )

 م انُتخب األستاذ عارف النكدي عضًوا مؤازًرا للمجمع العلمي العراقي.1969وفي سنة 

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 )املؤلفة واملترجمة( أوال

لبنان )وضعه بالفرنسية خير هللا خير -العراق-: األقطار العربية املحررة: سوريةمعضلة الشرق  .1

 م.1920هللا، وترجمه عارف النكدي(، طبع على نفقة جريدة الحقيقة، بيروت، 

 م.1922)محاضرة ألقاها في املجمع العلمي العربي(، املكتبة العربية، دمشق،  ضاء في اإلسالمالق .2

)مجموعة املحاضرات التي ألقاها في معهد الحقوق العربي(، مطبعة املفيد،  املوجز في علم االجتماع .3

 م.1925دمشق، 

 .بنو معروف في لبنان .4

 .تاريخ األمير عبد هللا التنوخي .5

 م.1860 ،م1845 ،م1841في سنوات  الحركات اللبنانية الثالث .6

 الحياة االقتصادية )ترجمة( .7

 حياة محمد )ترجمة( .8

 عمر بن عبد العزيز .9

 الواليات األوربية املتحدة .10

 ثانًيا: املقاالت

  140أكثر من األستاذ عارف النكدي  نشر
ً

-الثقافةمجلة )مجلة األديب(، و) عدة مجالت؛ منها: في مقاال

املورد(، إضافة إلى ما نشره في )مجلة مجلة املقتطف(، و)مجلة العرفان(، و)مجلة مدحت عكاش(، و)

 املجمع العلمي بدمشق(.
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 مصادر ترجمته

 األستاذ عارف النكدي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 إضبارة األستاذ عارف النكدي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 تأبين األستاذ عارف النكدي في بلدة عبيه بلبنان في  ةحفلخطاب الدكتور عدنان الخطيب في  .4

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.م، إضبارة األستاذ عارف النكدي 1975أيار  25

 م.1982ذكريات )الجزء الثاني(، علي الطنطاوي، دار املنارة، جدة،  .5

ا، محمد طربيه، دار العوام للطباعة والنشر،  .6  م.2010عارف النكدي مجمعيًّ

البشائر، أعالم ومبدعون(، دار في كتابه ) عارف النكدي: العالم واملجاهد واإلنسان، عبد الغني العطري  .7

 م.1999

 م.2018عارف النكدي: رجل الوطنية والفكر واإلصالح، حسين خويص، موقع السويداء اليوم،  .8

 .، املجلد الواحد والعشرونالنكدي، خير هللا الشريف، املوسوعة العربيةعارف  .9

 م.1975، 2، ج50عارف النكدي، عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .10

 موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. عارف النكدي، .11

 م.2014عشرون عاًما مع عارف النكدي، فندي الشعار، لبنان،  .12

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عارف النكدي، قضايا ومواقف،  ةحفلكلمة إحسان النص في  .13

 م.2010الهيئة العامة للكتاب، 

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقاملجمع العلمي العربي  في املجمعيون األوائل .14

 م.2015بدمشق، 

 م.2006مشيناها خطى.. سيرة عارف النكدي، فارس أشتى، مؤسسة التراث الدرزي،  .15

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .16

 م.2002العلمية، 

 م.2013، 1لحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، طمعجم مؤلفات األعالم، عادل ا .17

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .18

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .19

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4ية في القرن العشرين )جموسوعة أعالم سور  .20

 م.2000، 1ط
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 محمد بهجة البيطار -22

 هـ(1396 - 1311) 

 م(1976 - 1894)

 نشأته وحياته

 .تعود جذورها للجزائر دمشقية ألسرة م1894 آذار 10 في دمشقفي  البيطار بهجة محمد ولد

، (املدرسة الريحانية)االبتدائية في  تهسادر أتم  ، ثم يد والدهتلقى مبادئ علوم الدين واللغة على 

(، وتابع دراسته املدرسة العيزرية)وتعلم الفرنسية في  .بدمشق (املدرسة الكاملية)في اإلعدادية و 

جمال الدين  كالشيخالعالية في العلوم الدينية والعربية والعقلية على الشيوخ األعالم في عصره؛ 

، وحصل على إجازات علمية خضر حسين التونس يالمحمد و  الحسنيالدين محمد بدر و  القاسمي

 .منهم

ى الخطابة في )جامع القاعة( في حي امليدان خلًفا م 1910سنة في 
 
لوالده، ثم الخطابة تول

اق(.
 
  ُعينم 1921وفي سنة  والتدريس في )جامع الدق

 
(، وبقي مدرسة امليدان االبتدائيةًما في )معل

. وفي هذه السنة شارك في مؤتمر العالم اإلسالمي الذي عقد بمكة م1926س فيها حتى سنة يدر  

عهد العلمي السعودي(، فبقي )امل املكرمة، فاستبقاه امللك عبد العزيز في مكة وطلب إليه إدارة

ده امللك خاللها عدًدا من املناصب القضائية والعلمية.
 
 يدير هذا املعهد مدة خمس سنوات، قل
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تدريس  إلى ذلك، وأضاف هافي مدارس وعاد إلى التدريس عاد إلى دمشق م1931سنة وفي 

  .م1934سنة  العلوم الدينية والعربية في كليتي البنين والبنات لجمعية املقاصد في بيروت

وفد إلى الطائف إلدارة )دار التوحيد السعودية(، 1944سنة  وفي
ُ
ثالث سنوات  يوبعد مض م أ

تدريس مادتي التفسير  م1947 سنةجامعة دمشق  دمشق، فعهدت إليهى لإفي الطائف عاد 

 (.كلية اآلداب)والحديث في 

حيل  1953وفي سنة 
ُ
محاضرات في التفسير في كلية ر نشاطه على ، فقص  لتقاعدى العأ

إلقاء األحاديث الدينية ووظائف وزارة األوقاف إلى جانب على التدريس الديني الشريعة، و 

 العربي.املجمع العلمي ة في ى أعمال عديدلإواالجتماعية في اإلذاعة السورية، إضافة 

 29 املوافق هـ1396جمادى األولى  30في يوم السبت ة الشيخ محمد بهجة البيطار كانت وفا

ي. و م1976أيار  مه باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد  وإحدى مدارس دمشق أحد شوارع دمشق  ُسم 

 آثار قيمة.للوطن من خدمات جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من 

 بهجة البيطار املجمعيمحمد الشيخ 
  اعضوً الشيخ محمد بهجة البيطار  خبانتُ  

ً
في الجلسة في املجمع العلمي العربي بدمشق  عامال

ا، أمض ى في عضويته ، م1923آذار  30املنعقدة بتاريخ 
ً
وكان من أكثر أعضاء املجمع حيوية ونشاط

ت له عزيمة، 
 
ا وخمسين سنة لم تفتر له همة وال كل

ً
وكان  أعمال املجمع،وشارك زمالءه في ثالث

 عضًوا في )لجنة املجلة واملطبوعات(.

 : محاضرات ثمانياملجمع  ألقى في
 م(.1923، )التربية االجتماعية في عهد اإلسالم 

 (.م1923، )الجامعة السورية وكلية اإلالهيات 

 (.م1923، )شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 (.م1924، )األخالق عند العرب 

 (.م1941))محاضرتان( ، املرأة في عهد النبوة وفي عصرنا الحاضر 

 (.م1942، )آداب اإلسالم في أخالق النساء 

 ( ،1944الوحدة العربية ووحدة التشريع.)م 

  181ونشر في مجلة املجمع 
ً

في موضوعات علمية وتاريخية إضافة إلى التعريف بالكتب  مقاال

 .م(1973 - 1933في املدة )وذلك  ،املهداة إلى املجمع

 كتب: أربعةصدر له ضمن مطبوعات املجمع 
 م.1950، )شرح وتعليق( املوفي في النحو الكوفي لصدر الدين الكنغراوي اإلستانبولي 

  م.1957، )تحقيق( العربية لعبد الرحمن بن محمد األنباري أسرار 

  م.1961، (1)ج)تحقيق( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار 

  م.1963، (3و ج 2)ج)تحقيق( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر لعبد الرزاق البيطار 

 انُتخب  م1954سنة في و
ً

 .العراقيالعلمي للمجمع  عضوا مراسال
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  آثارهمن 
  أواًل: الكتب

ي بدمشق،  .١ ر ان، مطبعة ال ن امل  م.١٩١٣نقد ع
ي بدمشق،  .٢ ر ي النفحة الزكية (رسالة)، مطبعة ال   م.١٩٢٢نظرة 

  م.١٩٢٥(تحقيق)، دمشق،  قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي . ٣

ر (سورة يوسف) .٤   م.١٩٣٩دمشق، ، املطبعة الهاشمية، تفس

  .م١٩٦١، مطبوعات املجمع العلمي العربي، )ثحب( الاشتقاق والتعريب .٥

ي الربا .٦ ي ٕالاسالم وتحقيق ما ورد    بدأه محمد رشيد رضا وأكمله البيطار ووضع مقدمته.، املعامالت 

 م.١٩٦٦الرحلة النجدية الحجازية (صور من حياة البادية)، املطبعة الجديدة، دمشق،  .٧
 م.١٩٧٢ابن تيمية (محاضرات ومقاالت ودراسات)، املكتب ٕالاسالمي، دمشق، حياة شيخ ٕالاسالم  .٨
ي رسالة مستقلة) الثقافتان الصفراء والبيضاء، .٩ ي املجمع العلمي العربي، ثم طبعت   (محاضرة ألقاها 

 م.١٩٧٤دمشق، 
روت،  . ١٠ ان، دار املقتبس، ب ي كف امل   م.٢٠١٤ٕالانجيل والقرآن 

  ثانًيا: املقاالت
ي بغداد، و(مجلة التمدن من املقاالت  اعددً نشر الشيخ محمد بهجة البيطار  ي (مجلة العالم ٕالاسالمي) 

ي ٕالاسالمي ي مصردمشق)  ي مصر، و(مجلة املنار)    .، و(مجلة الرسالة) 

  ي ثالًثا: ٕالانتاج الشعر 
ي كتاب (أعالم ٔالادب  أما إنتاجه الشعري، ففي كتابه (الرحلة النجدية الحجازية) نماذج من شعره، و

ر مفقود.والفن)    بعض من أشعاره، وله ديوان شعر صغ

  مصادر ترجمته

روت،  .١   م.١٩٩٩إتمام ٔالاعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، ب

ي مجمع اللغة العربية بدمشق. .٢  إضبارة الشيخ محمد بهجة البيطار املحفوظة 
  م.١٩٥٨ ،دمشقالاتحاد، مطبعة ، جنديالأدهم  )،٢(ج أعالم ٔالادب والفن . ٣

ي القرن الرابع عشر الهجري، محمد  .٤ مطيع الحافظ ونزار أباظة، دار الفكر، تاريخ علماء دمشق 
 .م١٩٨٦دمشق، 

روت، ط .٥ ر رمضان يوسف، دار ابن حزم، ب ي، محمد خ  .م٢٠٠٢، ٢تتمة ٔالاعالم للزرك
روت،  .٦ ر رمضان بوسف، دار ابن حزم، ب ن، محمد خ  .م١٩٩٧تكملة معجم املؤلف
 م.١٩٩٨ ،١ذيل ٔالاعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .٧
 الشيخ محمد بهجة البيطار، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .٨
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 م.1956عاملنا العربي، نعمة زيدان، بيروت،  .9

 هـ.1438العالمة محمد بهجة البيطار، موقع محمد إسماعيل املقدم،  .10

 م.1971عيون البصائر، محمد البشير اإلبراهيمي، بيروت،  .11

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية العربي بدمشقاملجمع العلمي  في املجمعيون األوائل .12

 م.2015بدمشق، 

عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) محمد بهجة البيطار: قبسة من أخالق األنبياء، عبد الغني العطري  .13

 م.1997

 م.6197، 4، ج51مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج، محمد بهجة البيطار، عدنان الخطيب .14

 بهجة البيطار، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.محمد  .15

 محمد بهجة البيطار، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .16

 محمد بهجة البيطار، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .17

 .م1965معالم وأعالم في بالد العرب، أحمد قدامة، مطبعة األديب، دمشق،  .18

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .19

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .20

 م.2003العلمية، 

 م.2013، 1والتوزيع، األردن، طمعجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر  .21

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .22

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .23

 م.1951

، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، (1موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .24

 م.2000، 1ط

نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي، دار املعرفة،  .25

 م.2006، 1بيروت، ط
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 أسعد الحكيم -23

 هـ(1399 - 1304)

 م(1979 - 1886)

 نشأته وحياته

عرف بآل العطار، من أسرة في دمشق  م1886 أيلول  3في  أسعد الحكيمولد 
ُ
حلبية األصل ت

املوصلي )أحد أحفاد الحسين بن علي رض ي هللا يرتقي نسبها إلى السيد حسين قضيب البان 

 الصيدلة) تتعاطى مهنة العطارة، ونشأ في حجر والده السيد أحمد الحكيم. وكانت أسرته عنهما(

 اليوم(، ومن فروعها آل العطار بدمشق. وقد غلب على فرعه لقب )الحكيم( لتعدد األطباء فيه.

القرآن معظم ، وحفظ (يةدرسة الظاهر املفي )ثم  (املدرسة الريحانية)في االبتدائي تلقى تعليمه 

 انتسب م1900. وفي سنة الكريم وكثيًرا من أشعار العرب وأقوالهم في الجاهلية واإلسالم

وأتم التحصيل فيها في اللغة العربية والفرنسية  ،الفرنسية بدمشق (ارييناز مدرسة اآلباء الع)إلى  

بية . فلما كانت السنة التالية انتسب إلى املدرسة الطم1906 فينال شهادتها الثانوية إلى أن 

حيث نال الشهادة الطبية الجامعية  م1911 سنةوانتهى من التحصيل فيها  ،الفرنسية في بيروت

 .الفرنسية والعثمانية
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الحديدي،  (اسر سي-ن و سصمإنشاء خط )بمؤسسة  اطبيبً  م1912 الحكيم سنةأسعد التحق 

برتبة  والتحق بالجيش العثماني ، فدعي إلى الخدمة العسكريةم1914حتى  ن و سصمواستقر في 

رسل إلى )رئيس(
ُ
ج. وبعد شفائه أعيد إلى دمشق للعال ف ،القفقاس فأصيب هناك بالحمىجبهة ، وأ

رسل إلى الحجاز
ُ
، ثم نقل إلى حامية املدينة املنورة، وبقي فيها حتى سقوطها بيد جيش الثورة أ

إلى أن أعيد إلى دمشق بطلب  وبقي فيهاإلى القاهرة أسرى الجيش العثماني العربية، فاقتيد مع 

. وفي دمشق شارك زمالءه األطباء في إقامة إدارة صحية حديثة م1918من الحكومة العربية سنة 

مستشفى و)لألمراض النفسية،  (مستشفى ابن سينا)على بناء الفتية، وأشرف  في الدولة العربية

 .ملرض الجذام (الوليد

  1924وفي سنة 
ُ
 .األمراض النفسية وإدارة املستشفياتفي للتخصص وفد إلى فرنسا أ

دهاأهم 
َّ
 املناصب التي تقل

 م(.1947 - 1922لألمراض النفسية ) رئاسة مستشفى ابن سينا 

 ( م1946 – 1938رئاسة طب مستشفى الوليد للجذام.) 

 ( 1941ممثل الحكومة السورية واللبنانية في مؤتمر الجذام الدولي في القاهرة.)م 

  م(.1953 - 1943األمراض النفسية في كلية الطب بدمشق )مدرس 

 ( 1943أستاذ في املعهد الصحي.)م 

  م(.1943) أول نقابة لألطباء في سوريةأمين سر 

 ( 1951 - 1947مدير الشؤون الصحية العامة.)م 

 ( 1949وكالة األمانة العامة للصحة)ولم تكن الصحة وزارة آنئذ.، م 

  م(.1949منظمة الصحة العاملية في روما )ممثل الحكومة السورية في 

 ستحقاق السوري من الدرجة األولىنح وسام اال على التقاعد، وُم أحيل  م1951سنة وفي 

 .تقديًرا لخدماته

كانون  25هـ املوافق 1399صفر الخير  26 في توفي الدكتور أسعد الحكيم صباح يوم الخميس

يو  م.1979الثاني  مه للوطن من خدمات أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

 جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 الدكتور أسعد الحكيم املجمعي

، م1923 نيسان 13في في املجمع العلمي العربي بدمشق  االحكيم عضوً الدكتور أسعد خب انتُ 

قبل على الدكتور الحكيم وكان من عضو املجمع األستاذ سليم الجندي.  باقتراح
ُ
أول من است

حزيران  22بتاريخ  وأقيمت حفلة استقباله .وقتئٍذ الطريقة املجمعية التي أقرها مجمع دمشق 

  ةالحفل ههذوألقى في م، 1923
ً
  محاضرة

ُ
شرت في مجلة بعنوان )التفاني في الحرص على اللغة(، ن

 م(.1925، 10، الجزء 5العلمي العربي )املجلد املجمع 
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ا( مدة أربع سنوات الدكتور أسعد الحكيم  ُعين عضًوا في اللجنة اإلدارية )مكتب املجمع حالي 

هو د تعيينه عبد الوهاب حومد، ثم ُجد  م بقرار من وزير املعارف 1956تشرين األول  24بتاريخ 

 4من وزير التربية والتعليم كمال الدين حسين بتاريخ اللجنة بقرار هذه الدكتور جميل صليبا في و 

م استقالته من عضويتها ألسباب  م.1961كانون الثاني  وشارك في أعمال هذه اللجنة إلى أن قد 

هه إلى املجمع بتاريخ   م. 1964تشرين األول  5صحية في خطاب وج 

انات األدبية التي املهرجشارك الدكتور الحكيم في أعمال املجمع، وفي املؤتمرات اللغوية و 

  50أقامها املجمع. ونشر في مجلة املجمع 
ً

نها تعليقاته على 1957 - 1923)في املدة  مقاال م( ضم 

 .إضافة إلى بعض محاضراته التي ألقاها في املجمع بعض ما قرأه من الكتب تعريًفا بها أو نقًدا لها

 محاضرات:  عشر في ردهة املجمع ألقى 

 (.م1923))محاضرتان(  العربتاريخ الطب عند  .1

 م(.1923الطب العربي ) .2

 م(.1923التفاني في الحرص على اللغة ) .3

  .(م1924) وتكوينها العامة في تطور األممأو األخالق املبادئ  .4

 .م(1927) في الشامالعربي الطب  .5

 م(.1929)ومضارها املسكرات  .6

 م(.1930النفسية واالجتماعية )ومضارها املسكرات  .7

 م(.1931) الكوكائين .8

 م(.1931) ماهية الجنون وتاريخه .9

 ي املجمع العلمي العراقي ببغداد.ف امؤازًر  اانتخب عضوً  م1969 سنةوفي 

 آثارهمن 

 :
ً

 املدرسيةاملسرحيات أوال

لت ، ُم م(1908) دمنة الهندي .1
 
، وهي تدعو إلى بعث الروح (الكامليةاملدرسة ) على مسرحث

 .استرجاع ما اغتصب منهمالعربية في النفوس وتحث العرب على 

لت كذلك على مسرح ُم ، م(1911) زهير األندلس ي .2
 
وهي تعرض العوامل  ،(املدرسة الكاملية)ث

 .السياسية واالجتماعية واألخالقية التي أدت إلى ضياع األندلس

لها طالب ، م(1912) أسد القيروان .3
َّ
تدور حوادثها حول فتح صقلية وحروب األغالبة، ومث

 م.1921املحسنية بدمشق عام املدرسة 

 .وهي تصور مملكة تدمر العربية وحروب امللك أذينة زوج زنوبيا(، 1913) أذينة التدمري  .4
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 الكتب العلميةثانًيا: 

 .الفرنس ي جوداألستاذ باالشتراك مع  )بالفرنسية(األمراض النفسية  .1

 بدمشق. كلية الطبه في )مخطوط(، وهو مجموع محاضرات في األمراض النفسية املوجز  .2

املصطلحات املتعلقة باألمراض يتضمن ، وهو مخطوط() النفسيةملخص محاضرات في األمراض  .3

 .أحد ى وضعهابالعربية ولم يسبقه إلأسعد الحكيم التي وضعها  النفسية

 مصادر ترجمته

 م.1979، 3، ج54مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجأسعد الحكيم، عدنان الخطيب،  .1

 عدنان تكريتي، املوسوعة العربية، املجلد الثامن.أسعد الحكيم،  .2

 أسعد الحكيم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .3

 إضبارة الدكتور أسعد الحكيم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .5

 .م1997املؤلفين، محمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت، تكملة معجم  .6

، 1الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع، ط .7

 م.2016

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. تهالدكتور أسعد الحكيم، زينب الحكيم )ابنته(، إضبار  .8

 لحكيم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور أسعد ا .9

 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .10

 م.1928، 7، ج8استقبال أسعد الحكيم، مجلة املجمع العلمي العربي، مجحفلة كلمة سليم الجندي في  .11

مجلة مجمع اللغة سعد الحكيم، استقباله يتحدث فيها عن سلفه أحفلة كلمة مروان املحاسني في  .12

 م.1990، 1، ج65العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .13

 م.2015بدمشق، 

 .م2012معجم أعالم الطب، سليم عبابنة، دار البيروني للنشر والتوزيع، أمانة عمان الكبرى،  .14

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب العلمية، 2002األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم  .15

 م.2002

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .16

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1طمن هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق،  .17

 م.1951

  م.2000(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2أعالم سورية في القرن العشرين )ج موسوعة .18
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 خليل مردم بك -24

 ( ه1379 - 1313)

 م(1959 - 1895)

 نشأته وحياته

دخلم، 1895 تموز  1في في دمشق ردم بك مبن أحمد ولد خليل 
ُ
اب  وأ ت 

ُ
ٍ مبكرة وهو الك

في سن 

ا، وملا تجاوز العاشرة من عمره دخل  وكان منذ هذه السن  (،االبتدائية )مدرسة امللك الظاهر جد 

 للشعر وقراءته وحفظه، 
ً

اال املدرسة اإلعدادية، ثم تركها بعد قرابة وانتقل بعد ثالث سنوات إلى مي 

عنى وقتئذ بالعربية، و 
ُ
تابع تحصيله في علوم الدين سنتين ألن املدارس الحكومية لم تكن ت

والعربية على علماء دمشق في عصره كالشيخ بدر الدين الحسني وعطاء هللا الكسم وعبد القادر 

ى  اإلسكندراني، فوقف على العربية وهو ما يزال يزحف نحو  العشرين، وراح يقرض الشعر ويتله 

 بقوافيه حتى أصبحت له ملكة في الشعر، فدار اسمه وملع صيته.
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ًزا في )ديوان الرسائل العامة(،  ُعين م1918في سنة   
مدرًسا لإلنشاء  ُعينم 1919وفي سنة ممي 

علن
ُ
اب واملنشئين( التي جعلتها الحكومة ملأموريها خاصة. وملا أ استقالل سورية  في )مدرسة الكت 

ا عليها وتألفت أول وزارة سورية في سنة 
ً
قل خليل مردم من 1920وبويع امللك فيصل ملك

ُ
م ن

يديوان الرسائل و  معاوًنا ملدير ديوان الوزراء، وبعد أن دخل الجيش الفرنس ي دمشق وبرحها  ُسم 

 امللك فيصل ُصرف خليل من عمل الحكومة.

س مع صحبه )م 1921في سنة و من أدباء ذلك  وكانت تضمُّ الرابطة األدبية(، جمعية أس 

العهد: شفيق جبري وسليم الجندي وحليم دموس وحيدر مردم بك وماري عجمي وعز الدين 

التنوخي ونجيب الريس وفخري البارودي وغيرهم... وانتخبوه رئيًسا للجنة اإلدارية للرابطة. ثم 

 
ُ
  أنشأت الرابطة

 
ردم ينشر فيها أشعاره ودراساته، لكن ر خليل مالرابطة األدبية(، وصا )مجلة

 املستعمر أغلق املجلة وحل  الرابطة فتوقف عملها وانتثر عقدها.

م أرسل قصيدته املشهورة )يوم الفزع األكبر( فتناقلها 1925وملا نشبت الثورة السورية سنة 

ه، فهرب إلى الناس ونشرتها الصحف العربية، فطارده الفرنسيون ففر  إلى لبنان فالحقو 

م، واتصل هناك بحافظ إبراهيم وغيره من أعالم مصر، ثم سافر إلى 1926اإلسكندرية سنة 

 الدكتوراه.شهادة تعادل من هذه الجامعة وحصل على شهادة لندن وانتسب إلى جامعتها، 

مساعًدا  ُعينم عاد إلى دمشق فاستقبلها بقصيدة )سالم على دمشق(، و 1929وفي سنة 

 .(الكلية العلمية الوطنية)العربي في لرئيس األدب 

أصدر مع جميل صليبا وكاظم الداغستاني وكامل عياد )مجلة الثقافة(،  م1932وفي سنة 

 اح يكتب فيها شعره ونثره، غير أن إصدار هذه املجلة لم يدم سوى سنة واحدة.ور 

 م. 1949وبوزارة الصحة معها في سنة ، ملعارفا ُعهد إليه بوزارةم 1942وفي سنة 

 اختير وزيًرا مفوًضا في بغداد.م 1951وفي سنة 

 و  ،م1959تموز  21املوافق  هـ1379املحرم  15 في يوم الثالثاءتوفي خليل مردم بك 
ُ

ع ش ي 

ي عليه في الجامع األموي، و جثمانه من مقر املجمع العلمي العربي، وصُ 
 
بمدفن األسرة قرب دفن ل

مه للوطن من خدمات  .الصغيرالباب  ي أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد  وُسم 

فه من آثار قيمة
 
 .جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خل

 املجمعي خليل مردم بكاألستاذ 

 خليل مردم بك عضًوا األستاذ انُتخب 
ً

كانون  9بدمشق في  في املجمع العلمي العربيعامال

آب  28 م وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ1941آب  15انُتخب أميًنا للمجمع م، ثم 1925الثاني 

وصدر مرسوم تجديد تعيينه أميًنا للمجمع ، عن رئيس الحكومة السورية خالد العظم م1941

حتى هذا املنصب وظل يشغل م عن رئيس الجمهورية شكري القوتلي، 1948حزيران  26بتاريخ 

 م.1954سنة 
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د انتخابه وُج ، م انُتخب رئيًسا للمجمع العلمي العربي بدمشق1953تشرين األول  24وفي  د 

كانون األول  12بتاريخ  م، وصدر مرسوم هذا التجديد1957تشرين الثاني  2رئيًسا للمجمع في 

 .حين وفاتههذا املنصب إلى وظل يشغل م عن رئيس الجمهورية شكري القوتلي، 1957

  45نشر في مجلة املجمع 
ً

نها  (م1960 – 1924في املدة ) مقاال بعض محاضراته التي ضم 

اب كعدي  بن الرقاع العاملي واملتنبي وجرير  ألقاها في املجمع ودراسات عن بعض الشعراء والكت 

بن جعيل التغلبي وابن النقيب وعبد الحميد الكاتب، إضافة إلى تعريفاته لبعض الكتب اوكعب 

 الواردة إلى املجمع.

م(، و)عدي بن الرقاع 1925-ألقى في املجمع ثالث محاضرات: )شعراء الشام في القرن الثالث

 م(.1943-كعب بن جعيل التغلبي-م(، و)شاعر معاوية1936-العاملي

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع أربعة كتب:

 م1946، )ديوان ابن عنين )محمد بن نصر. 

 م1949، ديوان علي بن الجهم. 

 )م.1951، ديوان ابن حيوس )محمد بن سلطان( )جزءان 

 م1958، ديوان ابن الخياط. 

م، وعضًوا في املجمع العلمي 1948انُتخب عضًوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة و 

م، وعضًوا في 1951م، وعضًوا في مدرسة الدراسات الشرقية بلندن سنة 1949العراقي سنة 

م، وعضًوا في مجمع البحر املتوسط في 1951دائرة املعارف اإلسالمية للمستشرقين سنة  تحرير 

  م.1958تي سنة لالتحاد السوفي، وعضًوا في املجمع العلمي م1952بالرمو سنة 

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1930(: الجاحظ، مكتبة عرفة، دمشق، 1أئمة األدب ) .1

 م.1930عرفة، دمشق، (: ابن املقفع، مكتبة 2أئمة األدب ) .2

 م.1931مكتبة عرفة، دمشق، : ابن العميد، (3) أئمة األدب .3

 م.1932مطبعة الترقي، دمشق، ، ابن عباد : الصاحب(4) أئمة األدب .4

 م.1939دمشق، مطبعة الترقي، ، : الفرزدق(5) أئمة األدب .5

 م.1946ديوان ابن عنين، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .6

 م.1949الجهم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ديوان علي بن  .7

وس )جزءان(،  .8  م.1984م، دار صادر، بيروت، 1951ديوان ابن حي 

م، دار صادر، 1958ديوان ابن الخياط الدمشقي )تحقيق(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .9

 م.1994بيروت، 
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م، 1960مجمع اللغة العربية بدمشق، ديوان خليل مردم بك، تحقيق عدنان مردم بك، مطبوعات  .10

 م.2015، للطباعة والنشر م، دار البينة1985دار صادر، بيروت، 

 م.1964جمهرة املغنين، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .11

 .م2012، ، دار البينةم1965، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشقاألعرابيات،  كتاب .12

م، 1971، لجنة التراث العربي، بيروت، 1والسياسة واالجتماع، طأعيان القرن الثالث عشر في الفكر  .13

 م.1977، مؤسسة الرسالة، بيروت، 3ط

 م.1978شعراء األعراب، شرحه وقدم له عدنان مردم بك، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .14

 م.1982تقارير الخليل الدبلوماسية، تحقيق وتعليق عدنان مردم بك، مؤسسة الرسالة، بيروت،  .15

 م.1985الخليل في اإلنشاء العربي، تحقيق عدنان مردم بك، مؤسسة الرسالة، محاضرات  .16

 م.1986أبو نواس الحسن بن هانئ، الشركة املتحدة للتوزيع، بيروت،  .17

 م.1988ابن الرومي، دار صادر، بيروت،  .18

 الشعراء الشاميون، دار صادر، بيروت، د.ت. .19

 ثانًيا: النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية
الشاعر خليل مردم بك هو ناظم النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، نظمه في أواخر عام 

 رية التي أقامتها الحكومة آنذاك،م، وفاز بالدرجة األولى في املباراة الشع1935

ا: املقاالت
ً
 ثالث

 في عدد من املجالت؛ منها: )مجلة األديب(، و)مجلة  40أكثر من األستاذ خليل مردم بك نشر 
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 مصطفى الشهابي -25

 هـ(1388 - 1311)

 م(1968 - 1893)

 نشأته وحياته

)حاصبيا( في لبنان، وتلقى علومه م في 1893تشرين الثاني األول من  في مصطفى الشهابي ولد

 بعلبك.األولية فيها ثم في 

، ثم سافر سنة (ةاملدرسة البطريركية الكاثوليكي)م انتقل إلى دمشق ودخل 1905وفي سنة 

في مدرسة فرنسية هناك مدة سنتين، ثم عاد إلى دمشق وانتسب إلى  س  ر  ود  م إلى اآلستانة 1907

 وحصل على شهادته. )مكتب عنبر(

وفد  م1910سنة وفي 
ُ
فيها، فدرس العلوم الزراعية إلى فرنسا ملتابعة التحصيل العالي أ

م، وعاد إلى اآلستانة فعادل هذه الشهادة، ودخل 1914وحصل على شهادة مهندس زراعي سنة 

، ثم انتقل إلى مدرسة البرق والهاتف الحربية وتخر ج بعد ستة أشهر برتبة وكيل يةاملدرسة الحرب

قل ُعينضابط، ف
ُ
إلى دمشق ترجماًنا في رهط  قائد فصيل في سرية البرق في مدينة القدس، ثم ن

 .برتبة مالزم اإلشارة الالسلكية
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  (بيسان)ثم في  (مرج ابن عامر)قائًدا لسريتين زراعيتين في  ُعينم 1916وفي سنة 

م مديًرا لزراعة الجيش في دمشق، ثم مديًرا للزراعة في 1918في سنة  ُعينثم ، (مجدل طبرية)و

 .الحكومة العربية

دهااملناصب التي أهم 
َّ
 تقل

 ( 1923 - 1918مدير الزراعة والحراج)م 

 ( 1934 - 1923مدير أمالك الدولة)م 

 ( 1935مدير االقتصاد الوطني)م 

 ( 1936وزير املعارف)م 

 ( 1939 - 1937محافظ حلب)م 

 ( 1943وزير املالية)م 

 ( م1945 - 1943محافظ الالذقية) 

 ( 1945األمين العام لرئاسة مجلس الوزراء)م 

 ( 1947 - 1946محافظ حلب)م 

 ( 1949 - 1948محافظ الالذقية)م 

 ( 1949وزير العدل)م 

 م(1954- 1951) في مصر وزير سورية املفوض 

 رئيس لجنة املواصالت في جامعة الدول العربية 

 م(1953)

  عضو املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب

 (1958والعلوم االجتماعية )

  عضو مشارك في دائرة املعارف اإلسالمية في

 م(1964لندن )

 من أعماله ومنجزاته
 توزيع أمالك الدولة على مئات الفالحين تشجيًعا للملكيات الصغيرة 

 في حلب( و)دار الكتب الوطنية في الالذقية( تشييد )دار الكتب الوطنية 

 .اتها واقتصادياتها ومياهها  دراسة نباتات بالد الشام وحشراتها وحيواناتها األهلية وجويَّ

 .تطبيق العلوم الزراعية الحديثة في بالد الشام 

 .نقل العلوم الزراعية الحديثة إلى العربية 

  بة( للنباتات  الزراعية.وضع أسماء عربية )أو معرَّ

 م منحته الحكومة املصرية الوشاح األكبر مع الرصيعة من وسام النيل.1953في سنة 

ن 1965وُمنح جائزة الدولة التقديرية في الجمهورية العربية السورية للعام  م، وكان أول م 

 ُيمنح هذه الجائزة.

يم. و 1968أيار  13هـ املوافق 1388صفر  15في يوم اإلثنين توفي األمير مصطفى الشهابي   ُسم 

مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت العلم أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد  

 واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 الشهابي املجمعيالدكتور مصطفى 
 في املجمع العلمي العربي األمير انُتخب 

ً
الجلسة املنعقدة في مصطفى الشهابي عضًوا عامال

 ن له إسهام عظيم في أعمال املجمع.وكا. م1926األول من تشرين األول سنة بتاريخ 

تموز  4انُتخب الدكتور مصطفى الشهابي نائًبا لرئيس املجمع في الجلسة املنعقدة بتاريخ 

تشرين  15م، وظل يشغل هذا املنصب حتى 1956أيلول  16م، وصدر مرسوم تعيينه في 1956

 م. 1959 الثاني
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 15انُتخب الدكتور مصطفى الشهابي رئيًسا للمجمع باإلجماع في الجلسة املنعقدة بتاريخ 

د انتخابه سنة م، ثم ُج 1960كانون الثاني  م. وظل يشغل هذا املنصب 1967م، وسنة 1964د 

 حتى وافته املنية.

العلمية املنعقد في في أعمال املؤتمر األول للمجامع اللغوية مصطفى الشهابي  شارك الدكتور 

فرنس ي في -إنجليزي -تصنيف معجم عربيم وألقى فيه محاضرة بعنوان )1956دمشق سنة 

 (.املصطلحات العلمية

  182أكثر من ونشر في مجلة املجمع 
ً

 في مواضيع مختلفة؛م( 1968 - 1924في املدة ) مقاال

)تصنيف األحياء )ألفاظ عربية ملعان زراعية(، : ملقاالت التي تناولت مواضيع نباتية وزراعيةا منف

)الرسالة وألفاظه العربية(، )نظرة في معجم العلوم الطبية والطبيعية(، )نشرة الجمعية الخلدونية(، 

النباتية(، )األسماء العربية للثمار النباتية(، )اصطالحات النباتات الدنيا(، )أهم الحشرات الزراعية في 

  .نباتات مشهورة(، )ألفاظ التصنيف في الفقاريات(، )أسماء مصر والشام(

 ،)األلفاظ التركية في لهجة الدماشقة العامية( )كلمات في سبيل مصر(،ومن املقاالت الثقافية: 

 )نظرة في مجلة مجمع فؤاد األول(. )شوقي والنزعة العربية(،

نها  الكتب تعريًفا بها أو نقًدا مالحظاته وتعليقاته على بعض ما قرأه من ومن املقاالت التي ضم 

، )مرافئ سورية )ملقى السبيل في مذهب النشوء واالرتقاء(، )تصادم األلوان بين أجناس اإلنسان(: لها

، (، )الفنون الصناعية(أهم آثار دمشق)وفلسطين(، )تاريخ الحركة القومية(، )معجم أسماء النبات(، 

  .يات والفلك()كليات ابن رشد(، )تراث العرب العلمي في الرياض

شر بعضها في مجلة املجمع(في املجمع  ةمحاضر  12الدكتور مصطفى الشهابي وألقى 
ُ
 : )ن

 .(م1926، )في بالد العالم العربي تاريخ الزراعة .1

 .م(1928، )أهم أدوائنا االقتصادية وتالفيها .2

 .م(1929، )ما جدَّ من الصناعات الوطنية .3

 .م(1929، )التبغ وحصره واستيفاء رسومه .4

 .(م1930، )رحلة إلى دير الزور والجزيرة .5

 .م(1930، )أهم موارد الثروة في بالد الشام .6

 .م(1931، )رحلة إلى القاهرة .7

 .م(1934، )املصطلحات العلمية وألفاظها العربية .8

 .م(1934، )األسلوب العلمي عند علماء العرب .9

 .م(1941، )رحلة إلى العراق .10

ا،  .11 ا وعنصريًّ  م(.1941)من هو العربي قوميًّ

 .العلم واألدب واألساطير في كتب السلف .12
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 كتب: أربعةصدر له ضمن مطبوعات املجمع و 

 م.1962، معجم املصطلحات الحراجية .1

 م.1963، أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتية .2

 .م1988، م1965، (2املصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث )ط .3

 م.1981، )باملشاركة( 33املجلد  -دمشق البن عساكر تاريخ مدينة  .4

 ملعضًوا  م انُتخب1948وفي سنة 
ً

 فيه جمع اللغة العربية بالقاهرةمراسال
ً

، ثم عضًوا عامال

 م انُتخب 1961في سنة و .م1954سنة 
ً

 .لمجمع العلمي العراقيلعضًوا مراسال

 أهم آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م.1922 دمشق ،مطبعة االعتدال ،الزراعة العلمية الحديثة .1

 م.1923دمشق ، مسك الدفاتر الزراعية بالطريقة البسيطة .2

 م.1924 ،دمشقمطبعة الشرق،  ،األشجار واألنجم املثمرة .3

 ،دمشقاملطبعة الحديثة،  : وهو يبحث في زرع الخضر في أقاليم بالد الشام ونظائرها،البقول  .4

 م.1927

 ،املطبعة الحديثةفي الخيل والبغال والحمير والبقر والجواميس والضأن واملعز واإلبل،  الدواجن .5

 م.1930 دمشق

م، مكتبة لبنان ناشرون، 1957القاهرة  م،1943 ،دمشق، عربي(-معجم األلفاظ الزراعية )فرنس ي .6

 م.1982

 م.1950طرائف من التاريخ، سلسلة اقرأ، دار املعارف، مصر،  .7

م، مطبوعات مجمع 1955، القاهرة، ة في اللغة العربية في القديم والحديثاملصطلحات العلمي .8

 .م1988، م1965اللغة العربية بدمشق، 

م، دار الهنا، القاهرة، 1956، القاهرة، معهد الدراسات العربية العالية، االستعمار فيمحاضرات  .9

 م.1957

م، 1959، القاهرة العربية العالية،، معهد الدراسات تاريخها وقوامها ومراميها :القومية العربية .10

 م.1961 وأعيد طبعه سنة

 م.1960األلعاب األوملبية، سلسلة اقرأ، دار املعارف، مصر،  .11

م. )وهو معجم يشتمل على نحو 1961عربي(، دمشق، -فرنس ي-املعجم الكندي العسكري )إنكليزي  .12

عز الدين وعضوية خمسين ألف مصطلح. ترجمته لجنة علمية برئاسة األمير مصطفى الشهابي، 

ا بأمره العسكري 
ً
التنوخي وثالثة من الضباط العلماء. كتب تصديره املشير عبد الحكيم عامر مقرون

 يعتمد على غيره في تعليم الفنون العسكرية واملراسالت وسائر ما يحتاج إليه الجيش(.
َّ

 بأال
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ي(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، فرنس -عربي-معجم املصطلحات الحراجية )إنجليزي  .13

 م.1962

 م.1962الجغرافيون العرب، القاهرة،  .14

أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الزراعية والنباتية، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .15

 م.1963

 م.1966 ،بيروت: مقاالت ومحاضرات في األدب والعلم والفلسفة، دار الكتاب الجديد، الشذرات .16

 م.1981، القاهرة، 362ة الرق والرقيق )ترجمة(، سلسلة كتاب الهالل، العدد، تجار  .17

عربي(، تحقيق أحمد شفيق الخطيب، -معجم الشهابي في مصطلحات العلوم الزراعية )إنكليزي  .18

 م.2003مكتبة لبنان ناشرون، 

 ثانًيا: املقاالت
  50أكثر من مصطفى الشهابي الدكتور نشر 

ً
منها: )مجلة الثقافة السورية(، ؛ مجالتفي عدة مقاال

(، و)مجلة العربي(، و)مجلة املقتطف(، و)مجلة الرسالة و)مجلة اآلداب(، و)مجلة األديب(، و)مجلة

إضافة إلى ما نشره  و)مجلة دمشق(، و)مجلة معهد املخطوطات العربية(، و)مجلة قافلة الزيت(، الهالل(،

 .في )مجلة املجمع العلمي العربي بدمشق(

 
ً
 ا: اإلنتاج الشعري ثالث

شرت  قصائدالشهابي  للدكتور 
ُ
في بعض مصادر ترجمته، وفي مجالت وصحف عصره كمجلة )الهالل(، ن

  وله قصائد ورباعيات مخطوطة.

 مصادر ترجمته

 م.1959األدب العربي املعاصر في سورية، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة،  .1

 في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور مصطفى الشهابي املحفوظة  .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

األمير املجمعي مصطفى الشهابي، ممدوح خسارة، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .4

 م.2015

عبقريات في كتابه ) األمير مصطفى الشهابي: العالم الكبير واإلداري الحكيم، عبد الغني العطري  .5

 م.1996وأعالم(، دار البشائر، 

تأبين األمير مصطفى الشهابي في مجمع اللغة العربية في القاهرة، مجلة مجمع اللغة العربية  .6

 م.1969، 3، ج44بدمشق، مج

الدرس اللغوي في النصف األول في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع،  .7

 م.2016، 1ط

 الشهابي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور مصطفى  .8
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فقيد العربية األمير مصطفى الشهابي، عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .9

 م.1968، 3، ج43مج

استقباله يتحدث فيها عن سلفه مصطفى الشهابي، مجلة مجمع  ةحفلكلمة شاكر الفحام في  .10

 م.1975، 4، ج50اللغة العربية بدمشق، مج

كلمة في الذكرى الثالثين لوفاة عالمة الشام والوطن العربي املرحوم األمير مصطفى الشهابي،  .11

 م.1999، 1، ج74عبد اللطيف عبيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .12

 م.2015العربية بدمشق، 

ملجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع اللغة العربية في ا .13

 م.2007القاهرة، 

 مصطفى الشهابي، خير هللا الشريف، املوسوعة العربية، املجلد الحادي عشر. .14

 مصطفى الشهابي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .15

 طين لشعراء العربية.مصطفى الشهابي، موقع معجم الباب .16

 م.1992، 1معجم أعالم املورد، منير البعلبكي، دار العلم للماليين، بيروت، ط .17

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .18

 م.2013، 1معجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط .19

من قضايا املصطلح العلمي عند األمير مصطفى الشهابي، أيمن الشوا، مجلة التراث العلمي،  .20

 م.2005، (100 )و (99)العددان 

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية  .21

 .م1957والعربية، دمشق، 

م، 1949، 1رية والعربية، دمشق، طمن هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السو  .22

 م.1951، 2ط

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .23

 م.2000، 1ط
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 شفيق جبري  -26

 (هـ1400 - 1314)

 (م1980 - 1897)

 نشأته وحياته

م. 1897كانون الثاني  19في  القديمة دمشقولد شفيق جبري في )حي الشاغور( أحد أحياء 

 فالخامسة من عمره أرسله والده إلى كتاتيب الحي وملا بل  
 
 من م القرآن وُح تعل

ً
سن الخط وقليال

فمكث فيها تسع سنوات حصل في نهايتها على  (املدرسة العازارية)الحساب، وبعد سنة نقله إلى 

وأتقن فيها اللغة الفرنسية ومبادئ اإلنكليزية. أما اللغة م، 1913شهادة الدراسة الثانوية سنة 

حفظ شعر املتنبي وقرأ املعلقات والشعر الجاهلي وشعر فالعربية وآدابها فأتقنها على نفسه، 

وعكف على مطالعة آثار ابن املقفع وابن عبد ربه وابن خلدون ، البحتري والشريف الرض ي

 
ُ
 ه وازداد علمه.قت ثقافتُ ه وتعم  والصابي والجاحظ، فقوي بيان

 ، ثممترجًماو م بدأ بنشر قصائده في الصحف، وعمل مراقًبا للمطبوعات، 1918وفي سنة 

ينشر املقاالت  ارف، واستمر  م رئيًسا لديوان وزارة املع1920سنة  ُعينو  .أميًنا لوزارة الخارجية

 م ُعين مديًرا ملدرسة اآلداب العليا.1924وفي سنة  وهو في هذه الوظيفة.والقصائد 
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ا في كلية اآلداب في الجامعة السورية، ثم عميًدا لهذه الكلية ُعينم 1928وفي سنة 
ً
في  أستاذ

عضًوا في املجلس األعلى لرعاية الفنون  ُعينم 1958وفي سنة  .، فكان أول عميد لهام1947سنة 

 واآلداب والعلوم االجتماعية. وفي هذه السنة نفسها 
ُ
حيل على التقاعد، وانقطع إلى الكتابة أ

 أليف في بيته الريفي في )بلودان(.والت

يم. و 1980كانون الثاني  23هـ املوافق 1400ربيع األول  6توفي األستاذ شفيق جبري في  أحد  ُسم 

مه للوطن من خدمات جليلة كلية اآلداب في جامعة دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد  مدرجات 

يفي مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة، وكذلك   أحد شوارع دمشق باسمه. ُسم 

 األستاذ شفيق جبري املجمعي

في الجلسة املنعقدة انُتخب األستاذ شفيق جبري عضًوا في املجمع العلمي العربي بدمشق 

م. ومض ى يعمل للمجمع والعربية وأدبها ولغتها خالل ما يزيد على 1926تشرين األول  1بتاريخ 

 .نصف قرن في دأب وإخالص وفي نمط يتفرد بالجدة والطرافة

، وكان وتعريفه بالكتب مجلة املجمع بالكثير من شعره ومقاالتهاألستاذ شفيق جبري أغنى 

اب املجلة  صبح عضًوا في املجمع،ينشر فيها قبل أن ي
َّ
 1921في املدة ) رةم 374وورد اسمه في كت

 .م(1980 -

في ظالل كرمة ابن هانئ(، )شاعر العرب(، الحرية(، )لو علموك(، )نجوى آدم(، ))فمن قصائده: 

  )بطوالت العرب(، )فارس العرب(.

(، )األدب(،  20 –)بقايا الفصاح من مقاالته: و 
ً

)األسلوب(، )ثقافة الذوق(، )تمازج الثقافات(، مقاال

ا(، )حياة املتنبي(، )حياة الجاحظ(، )عصر الجاحظ(، )مذهب  )تاريخ األدب(، )هل كان املتنبي شعوبيًّ

املترادف(، )شعر ابن الساعاتي(، )شعر ابن الخياط(، )حياة األلفاظ(، الجاحظ في التفسير والتأويل(، )

 اد(، )مصطلحات ابن خلدون(.)مطالعات عباس محمود العق

ف بها:  سيد قريش(، )األدب العربي في الغرب األقص ى(، )ترجمة القرآن إلى )ومن الكتب التي عر 

أمراء الشعر العربي في العصر العباس ي(، )ديوان الشبيبي(، )ألعاب الصبيان الفرنسية(، )الصبح املنبي(، )

  السحر والشعر(، )قصة األدب في العالم(. عند العرب(، )ديوان عودة الراعي(، )دمشق مدينة

شرت في مجلة املجمع( محاضراتوألقى في املجمع ثالث 
ُ
 :)ن

 [145، ص4، ج7]مج م(1927، )أناتول فرانس. 

 [257، 5، ج8]مج م(1928، )حياة األلفاظ. 

 [603، ص 10، ج11، ]مجم(1930، )املعتزلة الجاحظية. 

 م.1984)نوح العندليب( سنة  ديوانصدر له ضمن مطبوعات املجمع 

 في مجمع اللغة العربية في القاهرة سنة 
ً

، وعضًوا مؤازًرا في م1950انُتخب عضًوا مراسال

د، و م1970املجمع العلمي العراقي سنة   .م1979انتخابه سنة  ُجد 
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 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1930 ، مطبعة ابن زيدون، دمشق،مالئ الدنيا وشاغل الناس :املتنبي .1

م، دار البشائر 1948م، دار املعارف، القاهرة، 1932 ، دمشق،معلم العقل واألدب :الجاحظ .2

 م.2001للطباعة والنشر، دمشق، 

م، الشركة املتحدة 1945 ، سلسلة اقرأ، دار املعارف، القاهرة،العناصر النفسية في سياسة العرب .3

 م.1987للنشر والتوزيع، القاهرة، 

 م.1946 اقرأ، دار املعارف، القاهرة،، سلسلة بين البحر والصحراء .4

 م.1951 ، مطبعة الجامعة السورية، دمشق،دراسة األغاني .5

 .م1965، 2، طم1955 ،1ط ،دار املعارف، مصر، هانيفأبو الفرج األص .6

محاضرات عن محمد كرد علي، معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، مطبعة الرسالة،  .7

 م.1989والتوزيع، القاهرة، م، الشركة املتحدة للنشر 1957

م، 1959 املطبعة الكمالية، )محاضراته في معهد الدراسات العربية العالية(، القاهرة، أنا والشعر  .8
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 أعضاء املجمع في العقد الثاني

 م(1939 – 1929)
 

 الصفحة  

 133 معروف األرناؤوط
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 معروف األرناؤوط -27

 هـ(1367 - 1309)

 م(1948 - 1892)

 نشأته وحياته

في أحد ي العلم . بدأ تلق  األصل ةألباني ألسرة م،1892سنة  بيروتمعروف األرناؤوط في ولد 

م القراءة وصار يحفظ نصوًصا من القرآن الكريم، ويستظهر من سير الفرسان. ثم ف، هاكتاتيب
 
تعل

م العربية و 
 
الفرنسية والتركية، ومارس دخل املدرسة العثمانية )الكلية العثمانية اإلسالمية(، فتعل

 الخطابة والكتابة ونظم الشعر.

عشرة من عمره وقف بين عمالقة البيان وألقى قصيدة في تكريم الشاعر وفي السادسة 

 معروف الرصافي بمناسبة زيارته لبيروت، فلفت أنظار الناس وتفاءلوا له بمستقبل أدبي مشرق.

ج املقاالت دب  يُ دمشق موطًنا له، فانتقل إليها وانطلق الشاب معروف األرناؤوط اختار 

، ويترجم عن الفرنسية و)اإلقبال( ريدة )البالغ( و)الرأي العام(والقصائد وينشرها في الصحف كج

 بعربية فصيحة وبيان مشرق.  القصص  
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وملا خرجت  برتبة معاون ضابط. ستانبول إم سيق إلى الخدمة اإللزامية في 1914وفي سنة 

م ليلتحق برجال 1916سنة الدولة العثمانية من الحرب مهزومة، هرب معروف من الخدمة 

بعد سير أربعة أشهر، وتوارى عن األنظار، ثم انسل  إلى  (زحلة)ووصل إلى الثورة العربية، 

 لعقبة( والتحق بجيش الشريف حسين.ومنها إلى )ا (حوران)

وأقام فيها، وعمل معروف األرناؤوط دمشق مع جيش الشريف حسين، دخل م 1918وفي سنة 

س مع  عاشت شهوًرا ثم  جريدة )االستقالل العربي( قاسم عثمانو رشدي ملحس في الصحافة، وأس 

غلقت
ُ
ر منها إال عدًدا مجلة )الع  مع سليم عبد الرحمن أسس ، ثم أ لم العربي( الشهرية، ولم ُيصد 

لها مطبعة أسماها )فتى  وأنشأ)فتى العرب( أسماها يومية جريدة م 1920سنة ثم أصدر  يتيًما.

. وعلى م1948، وظل  األرناؤوط يعمل في هذه الجريدة إلى أن وافاه األجل سنة العرب( أيًضا

 العقاد واملازني وشوقي ومطران وأرسالن.  :العربية أمثال صفحات هذه الجريدة كتب أعالمُ 

 السورية لسنوات.وانضم إلى عدة جمعيات ولجان في بيروت ودمشق، ورأس نقابة الصحافة 

 .م1948كانون الثاني  30 هـ املوافق1367ربيع األول  19 يف توفي األستاذ معروف األرناؤوط

يو   ت باسمه إحدى مدارس دمشق تخليًدا لذكراه.ُسم 

 األستاذ معروف األرناؤوط املجمعي
 في املجمع العلمي العربي  األستاذ انُتخب

ً
في الجلسة املنعقدة معروف األرناؤوط عضًوا عامال

 م، بترشيح من عضو املجمع األستاذ شفيق جبري.8/10/1930بتاريخ 

اقتصرت ، وال بنشاطه في املحاضرات، بل لم يشارك األستاذ األرناؤوط بقلمه في مجلة املجمع

  جريدة )فتى العرب(.على حضور جلسات )مجلس املجمع(، وذلك بسبب انشغاله في  تهمشارك

 آثارهمن 

 :
ً
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م لكنه لم ينته منها(، ن
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 أديب التقي -28

 (هـ1364 - 1313)

 (م1945 - 1895)

 نشأته وحياته

م في قرية )الشبعا( إحدى قرى قضاء 1895سنة  البغدادي ولد أديب بن سعيد التقي

 )حاصبيا( في لبنان.

حصل على مبادئ القراءة والكتابة والحساب في )مدرسة األرثوذكس( في قضاء عجلون. وملا 

الة(، ثم إلى )املدرسة عاد مع والده إلى دمشق وهو في العاشرة من عمره انتسب إلى مدرسة )الحب  

قرأ على السيد محسن األمين علوم النحو واملنطق واملعاني يفي أثناء ذلك كان و  السلطانية(.

وبعد أن حاز شهادة  والبيان والبديع ومبادئ أصول الفقه، وشيًئا من الفقه والتفسير والشعر.

  هافي در س)املدرسة السلطانية( 
 
 سنة. مدة

، وعانى نها إلى القفقاسوم إلى الجندية، فغادر دمشق إلى القسطنطينيةُدعي  م1916وفي سنة 

رها لنفسه أن يهرب إلى حلب، ثم  فيهما ما عانى.  .ومنها إلى بعلبك ومنها إلى دمشقاستطاع بحيلة دب 
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 عضًوا في  ُعينو  ،لى تأليف الكتب املدرسيةفي سلك التعليم ودأب ععمل دمشق  وفي

 )ديوان الترجمة والتأليف في وزارة املعارف(، وأصدر مع زميله املجمعي عز الدين التنوخي )مجلة 

 التربية والتعليم(.

سافر إلى األردن ودر س في إحدى مدارس )السلط( األهلية، وعاد إلى دمشق  م1925وفي سنة 

  م.1930سنة لحقوق نال شهادة ا( و الجامعة السوريةانتسب إلى )بعد ثالث سنوات، و 

 لنيلوبعد مض ي عشر سنين، 
ً
: و شهادة الدكتوراه  أعد  رسالة اختار لها كتابه: )الشريف الرض ي 

 عصرُ 
ُ
  .وطبع هذا الكتاب بعد وفاته وافته قبل املناقشة،لكن املنية  ه(،ه، أدبُ عُ ناز  ه، م  ه، حيات

ة في م، ودفن في دمشق في مقبرة 1945نيسان  4 هـ املوافق1364 اآلخرربيع  22 وافته املني 

 )الباب الصغير(.

 األستاذ أديب التقي املجمعي

 في املجمع العلمي العربياألستاذ أديب التقي انُتخب 
ً

 م.1942كانون الثاني  26في  عضًوا عامال

  م.1943أيار  9في  (لجنة املجلة واملطبوعات)عضًوا في  ُعينو 

 :عر ف فيها بأربعة كتب مقاالت ةنشر في مجلة املجمع أربع

  م(.1943، 7، ج18والفرنجة، )مجروابط الفكر والروح بين العرب

 م(.1944، 1، ج19، )مجرؤياي

 م(.1944، 5، ج19، )مجاملثل األعلى في الحضارة

 م(.1944، 5، ج19، )مجمن وحي الواقع والخيال حماة 

 وألقى في املجمع محاضرتين:

 م(1923، )اليابان وزالزلها.

 م(.1942، )أبو فراس في عواطفه 

 مؤلفاته

 :
ً

 الكتب املطبوعةأوال
م.1919، 1مناهج التربية والتعليم، مطبعة املفيد، دمشق، ط .1

م.1922سيرة التاريخ اإلسالمي، مطبعة الترقي، دمشق،  .2

العرفان، (، مطبعة زء الثانيجالم، )1923(، مطبعة الترقي، دمشق، زء األول جالالتاريخ العام ) .3

م.1924صيدا، 

م.1926سير العظماء )الجزء األول(، مطبعة العرفان، صيدا،  .4

 م.1932ديوان التقي، مطبعة ابن زيدون، دمشق،  .5

رف )باالشتراك، وهو كتاب مدرس ي في ستة أجزاء قررت وزارة معارف الجمهورية السورية  .6
 
الط

م.1935مطبعة ابن زيدون، دمشق، تدريسه في املدارس الثانوية(، 
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: عصره حياته منازعه أدبه، )أعده لنيل شهادة الدكتوراه، وانتهى من تأليفه الشريف الرض ي .7

 م.1961م؛ أي قبل وفاته بعام واحد تقريًبا، وطبع بعد وفاته(، مطبعة كرم، دمشق، 1944سنة 

.غرائب العادات .8

.املسيح الهندي .9

.مصطفى كمال باشا في األناضول  .10

.السياسية واالجتماعية نهضة اليابان .11

 غير املطبوعة الكتبثانًيا: 
 .تاريخ العصر الحاضر .1

.العهد النبوي والخلفاء الراشدين تاريخ .2

.هـ(1336صفحة، فرغ من تأليف سنة  188)يقع في  اإلمام علي بن أبي طالب .3

.بسمارك بطل االتحاد األملاني .4

.االقتصادية الجغرافية .5

ومحسناته. تاريخ الختان .6

العظماء )الجزء الثاني(.سير  .7

والجبر واملثلثات وامليكانيك والفيزيك. مئتا مسألة في الحساب النظري  .8

.تاريخيةالدبية و األ جتماعية و اال  همجموعة مقاالت .9

.شعر الخيام وفلسفته .10

(مترجمة عن الفرنسية ملؤلفها موليير )رواية ه املتحضريالوج .11

ا: 
ً
 املقاالتثالث

  50أكثر من األستاذ أديب التقي نشر 
ً

)مجلة الحديقة(، و)مجلة الزهراء(، و)مجلة العرفان(،  في مقاال

 . و)جريدة األيام( و)مجلة التربية والتعليم( ،و)مجلة اإلنسانية(

 مصادر ترجمته
عبقريات وأعالم(، دار في كتابه ) عبد الغني العطري أديب التقي: األدب والتقى بعض صفاته،  .1

 م.1996البشائر، 

م.1959: حياته وأدبه، محمد هندية، دراسة جامعية بإشراف شكري فيصل، أديب التقي .2

 .، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربيةأديب التقي .3

 أديب التقي، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .4

األستاذ أديب التقي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

في مجمع اللغة العربية بدمشق.املحفوظة رة األستاذ أديب التقي إضبا .6

أعالم دمشق في القرن الرابع عشر الهجري، محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، دار حسان، دار  .7

 .م1987املالح، دمشق، 

م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .8
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رحاب املطابع ومع أهل الفكر، وجيه بيضون، دار مطابع ابن بين الصناديق: خمسون عاًما في  .9

 م.1963زيدون، دمشق، 

الشاعر املجمعي أديب التقي البغدادي، محمد باسم صندوق، مطبوعات مجمع اللغة العربية  .10

م.2019بدمشق، 

استقباله يتحدث فيها عن سلفه أديب التقي، مجلة املجمع العلمي  ةحفلكلمة حسني سبح في  .11

م. 1946، 7، ج21مج العربي،

املجمعي والشاعر أديب التقي البغدادي، حكمت هالل، مجلة املعلم العربي، وزارة التربية، العدد  .12

م.2011، 442

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .13

 م.2015العربية بدمشق، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002حتى سنة معجم األدباء من العصر الجاهلي  .14

.م2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .15

 م.2003العلمية، 

.م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .16

 م.1957املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت، معجم  .17

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 1موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .18

.م2000، 1ط
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 جميل الخانيمحمد  -29

 (هـ1371 - 1310)

 (م1951 - 1892)

 نشأته وحياته

 على االبتدائية علومه تلقىم، و 1892سنة  دمشق فيالخاني  الدين محيي بن جميل محمدولد 

 إحدى في الثانوية دراسته تابعو  ،الشيوخ كبار بعض يد على العربية علوم في قوتعم   والده، يد

م، 1910سنة ج في دمشق وتخر   (املدرسة الطبية العثمانيةانتسب إلى ) ثم العثمانية، املدارس

 .امساعًد طبيًبا فيها  ُعينو 

، وبقي فيه طوال الحرب العاملية يًبا رئيًساطب التحق بالجيش العثمانيم 1914سنة وفي 

  م.1918طبيًبا رئيًسا في الجيش السوري الفيصلي سنة  ُعيناألولى، ثم 

بتدريس العلوم الطبية باللغة العربية، فكان  ااتخذت الحكومة العربية قرارً م 1919وفي عام 

فس ي املعهد الطبي العربي )كلية الطب اليوم(، و ؤس  الخاني أحد م
 
ل
ُ
تدريس الفيزياء الطبية  ك

 
ُّ
 سج.واألمراض الجلدية والبولية التناسلية والتشريح املرض ي والن
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التحق بمعهد العلوم الرياضية والطبيعية ونال و وفي عهد االنتداب الفرنس ي سافر إلى باريس 

مستشفى سان  فياألمراض الجلدية والتناسلية في الوقت نفسه س ودر  م، 1924 شهادتها عام

اعتكف  م.1933 عام حتى العربي الطبي املعهد في املواد هذه سليدر   دمشق إلى عادثم لوي. 

ا للتأليف.
ً
 بعدها متفرغ

دها
َّ
 املناصب التي تقل

  مين العام للجمعية الطبية السوريةاأل. 

 جمعية التمدن اإلسالمي سرئي. 

 عضو الجبهة الوطنية املتحدة. 

  م1943أول نقيب لنقابة أطباء سورية عام. 

 م.1951توفي الدكتور محمد جميل الخاني سنة 

 الدكتور محمد جميل الخاني املجمعي

  اعضوً الدكتور محمد جميل الخاني انُتخب 
ً

 في  في املجمع العلمي العربي بدمشق عامال

م عن رئيس الجمهورية 1942شباط  28، وصدر مرسوم تعيينه في م1942 كانون الثاني 26

  .محمد تاج الدين الحسني

والترجمة  مقاالت عن )اللغة العلمية( و)املصطلحات العلمية 6نشر في مجلة املجمع 

 ( و)املعجمات الحديثة(.والتعريب

م استقالته من عضوية املجمع ألسباب خاصة، وقبلت استقالته 1946أيار  8وفي   م قد 

 16في تقالة م، وصدر مرسوم قبول االس1947كانون األول  8في جلسة املجمع املنعقدة بتاريخ 

 م.1949تموز 

 آثارهمن 

 1150في هذا الكتاب يقع ) م.1930طبع عام  ،ثالثة أجزاء، القطوف الينيعة في علم الطبيعة .1

في امليكانيك واملوائع والغازات والحرارة والحركة االهتزازية والصوت والضوء صفحة، وهو يبحث 

 في وردت التيمصطلح(  1500)الفرنسية  باملصطلحات مسردواملغناطيسية والكهربائية، وفي نهايته 

 (.اآلخر القسم وضعاجتهد في و  التراث كتب من من مقابالتها العربية اقسمً  املؤلف استخرج ،الكتاب

 على إحالته بعدي بتأليفه الخان شرعوهو معجم لغوي )، املتراصف في متن اللغة واملترادف ر  الد   .2

 (.فيه إلى حرف امليم، وشغل عشرة مجلدات لووافته املنية قبل إتمامه، وص ،التقاعد

كان مساعًدا في املدرسة الطبية  الخاني عندماوضعه  )مخطوط بالتركية، األدوية واملداواة في .3

 (.العثمانية

 .(يلقيها على طالبه، كان تتصل بأمراض الجلد واملسالك البولية والنسج)محاضرات  مجموعة .4
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 :مجموعة مقاالت يزيد عددها على مئة مقال .5

( الحارة البالد أمراض) ومجلة ،بدمشق (العربي الطبي املعهد) مجلة في نشر ،علمي بعضها -

 بالفرنسية في باريس.

 ( بدمشق.املجمع العلمي العربي)نشر في مجلة  ،لغوي  وبعضها -

وفي صحف دمشق  ( بدمشق،التمدن اإلسالمي)نشر في مجلة  ،وبعضها اجتماعي وسياس ي -

 وبيروت والقاهرة.

 ترجمتهمصادر 

 إضبارة الدكتور جميل الخاني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .2

 جميل الخاني، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .3

 جميل الخاني، موقع املوسوعة الثقافية. .4

ل في القرن العشرين، ميمونة عوني، دار غيداء للنشر والتوزيع، الدرس اللغوي في النصف األو  .5

 م.2016، 1ط

 الدكتور جميل الخاني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 ، عزة علي آقبيق، موقع التاريخ السوري املعاصر.الدكتور محمد جميل الخاني .7

مطبوعات مجمع اللغة ، مازن املبارك، املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .8

 م.2015العربية بدمشق، 

 م.2019محمد الخاني: رائد تعريب الطب، أبو بكر خالد سعد هللا، موقع بوابة الشروق،  .9

 محمد جميل الخاني، عدنان تكريتي، املوسوعة العربية، املجلد الثامن. .10

 م.1965معالم وأعالم في بالد العرب، أحمد قدامة، مطبعة األديب، دمشق،  .11

 م.1957املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،  معجم .12

م، 1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .13

 م.1951، 2ط

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .14

 م.2000، 1ط

، مصطفى الجيوس ي، دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة علماء العرب واملسلمين وأعالمهم .15

 م.2005عمان، األردن، 
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 محسن األمين -30

 (هـ1371 - 1284)

 (م1952 - 1867)

 نشأته وحياته

التابعة  (عامل جبل)قرى في قرية )شقرا( من  م1867العاملي سنة األمين ولد السيد محسن 

النحو والصرف وعلوم البالغة واملنطق ومبادئ  (جبل عامل)مرجعيون. وقرأ في مدارس لقضاء 

 .الفقه ومبادئ الفقه وأصول الدين أصول 

  م هاجر إلى العراق لطلب العلم،1891وفي سنة 
 
ي أصول قفأتم  بها  (النجف)ن وتوط  راءة علم 

 ونال الشهادة بذلك من مشاهير املجتهدين. ،حتى بل  رتبة االجتهاد والفتوى  الفقه وأصول الدين

 1901وفي سنة 
 
ملطالعة والتأليف العلم وا التدريس ونشر   وعمل فينها، م جاء إلى دمشق وتوط

 .إلى أن وافاه األجل العامةوالتصنيف والوعظ والسعي في املصالح 

)املدرسة اليوسفية(  صيرةم أنشأ )املدرسة املحسنية( للذكور، وبعدها بمدة ق1913وفي سنة 

س )جمعية اإلحسان( و)جمعية االهتمام بتعليم الفقراء واأليتام(.  لإلناث، وأس 

 م.1952آذار  30هـ املوافق 1371رجب  5 في يوم األحداختاره هللا إلى جواره 



محسن األمين١٤٧في العقد الثالثأعضاء المجمع

ت
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 م.1993أصدق األخبار في قصة األخذ بالثار، دار الصفوة، بيروت،  .15

 م.1993البحر الزخار في شرح أحاديث األئمة األطهار، شركة الكتبي،  .16

 م.2001نقض الوشيعة أو الشيعة بين الحقائق واألوهام، دار الغدير للطباعة والنشر والتوزيع،  .17

 م.2002خطط جبل عامل، دار املحجة البيضاء للطباعة والنشر والتوزيع،  .18

 م.2004: الحسن بن هانئ، تحقيق حسن األمين، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، أبو نواس .19

 م.2007في أتباع محمد بن عبد الوهاب، دار الكتاب اإلسالمي، كشف االرتياب  .20

 م.2009إقناع الالئم على إقامة املآتم، دار الصفوة،  .21

 م.2011، 2رحالت السيد محسن األمين، الغدير للدراسات، بيروت، ط .22

 .، مطبعة الترقي، دمشق، د.ت(صغيرة ألجل املحفوظات )ستة أجزاء الدرر املنتقاة .23

 .علم النحوصفوة الصفوة في  .24

، 1ط، والنشر، تحقيق فارس حسون كريم، مركز الغدير للدراسات حكام أمير املؤمنينأعجائب  .25

 م.2005، 2طم، 1998

 ثانًيا: املقاالت
  25 السيد محسن األمين زهاء نشر 

ً
إضافة إلى ما نشره في  ،في )مجلة العرفان(، و)مجلة كاظمة( مقاال

 )مجلة املجمع العلمي العربي بدمشق(.

 مصادر ترجمته

 إضبارة السيد محسن األمين املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1954دمشق ، مطبعة مجلة صوت سورية، جنديالأدهم  (،1)ج أعالم األدب والفن .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 م.1954، 3، ج29املجمع العلمي العربي، مجالسيد محسن األمين العاملي، حكمة هاشم، مجلة  .4

، 3، ج67السيد محسن األمين العاملي، شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .5

 م.1992

 السيد محسن األمين العاملي، موقع ويكي شيعة. .6

السيد محسن األمين وهديته إلى املجمع، عبد القادر املغربي، مجلة املجمع العلمي العربي،  .7

 م.1942، 11، ج17مج

السيد محسن األمين: حياته وشعره، عاطف عبد الحميد عواد، املستشارية الثقافية اإليرانية  .8

 م.2002بدمشق، 

 م.1952، 4، ج27السيد محسن األمين، ترجمته بخطه، مجلة املجمع العلمي العربي، مج .9

 السيد محسن األمين، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .10
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األمين، هيثم األمين وصابرينا ميرفان، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، سيرة السيد محسن  .11

 م.2000

استقباله يتحدث فيها عن سلفه محسن األمين، مجلة املجمع  ةحفلكلمة حكمة هاشم في  .12

 م.1954، 3، ج29العلمي العربي، مج

مجمع اللغة ، مازن املبارك، مطبوعات املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .13

 م.2015العربية بدمشق، 

 محسن األمين العاملي، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .14

، 14429محسن األمين: الكبير قدًرا وعلًما وأثًرا، ندوة كاتب وموقف، جريدة البعث، العدد  .15

 م.2012

 محسن األمين، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .16

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002الجاهلي حتى سنة  معجم األدباء من العصر  .17

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .18

 م.2003العلمية، 

 م.1957معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،  .19

م، 1949، 1هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط من .20

 م.1951، 2ط
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 محمد البزم -31

 (هـ1375 - 1306)

 (م1955 - 1887)

 نشأته وحياته

 أحد أحياء دمشق. (حي الشاغور )م في 1887سنة  البزمسليم  بن محمود بن محمدولد 

ثم أقبل وقد تجاوز العشرين، على األخذ عن  ،لقراءة والكتابة في أحد الكتاتيبتعلم مبادئ ا

صار يتردد مع صديقه خير و ، بعض العلماء كالشيخ عبد القادر بدران وجمال الدين القاسمي

 والتاريخ األدب كتب من فيها فأخذ يطالع بعض ما، على املكتبة الظاهريةالدين الزركلي 

الكثير من شعر كبار الشعراء، وأحب  اللغة العربية واستهواه نثرها حفظ و  والفنون، واالجتماع

 و وشعرها، 
 

ب ب   بها سواء بين الخاصة أو العامة، وُح عشق الفصحى ولم يسمعه أحد يتحدث إال

ق عليهاتون وغيرها من املاأللفية فحفظ  إليه النحو 
 
ها وعل  .، وقرأ كتب النحو ونقد 

املدرسة )في  س فنون البالغة واإلنشاءانتدبه األستاذ كامل القصاب ليدر  م 1913وفي سنة 

 .اتاملصح   أحدوعمل كاتًبا في التحق بالجندية  م1914كاملية(. وفي سنة ال
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 م 1926معلًما في )مدرسة السمانة( بدمشق، ثم في سنة  ُعينم 1924وفي سنة 
ً
 اأستاذ

وظل  يمارس مهنة . (العليا املعلمين دار)و (األولى التجهيز ثانوية)و (عنبر مكتب) في للعربية

 أن التـدريس في عمله طوال البزم ولم يستطعم. 1953التدريس حتى إحالته على التقاعد سنة 

ا كونه: عليه غلبتا صفتين عن يتخلى  على يساعده شاهًدا ُيغفل ال شاعًرا، فكان وكونه نحوي 

د بشعر من الشعراء لالستشها مناسبة يدع يكن ولم إيراده، على حرص إال النحو في تعمقه إظهار

 .القدامى أو بشعره إال أملى ذلك على طالبه

 .ودفن في دمشقم، 1955أيلول  12هـ املوافق 1375املحرم  25توفي األستاذ محمد البزم في 

يو  في مجاالت مه للوطن من خدمات جليلة أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

ورثاه الشاعر خير الدين الزركلي بقصيدة نشرها املجمع  العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 (. م1956 ،2 الجزء ،31في مجلته )املجلد 

 األستاذ محمد البزم املجمعي

  اعضوً األستاذ محمد البزم  انتخب
ً

 الجلسة املنعقدة بتاريخ  في العلمي املجمع في عامال

 م.1942شباط  28تعيينه بتاريخ الجمهوري برسوم املم، وصدر 1942كانون الثاني  26

عرض على املجمع في الشؤون اللغوية ى األستاذ البزم النظر إل ُعهد
ُ
كالنظر في بعض املعاجم التي ت

فو  .واملصطلحات
 
ل
ُ
م. 1944الذي أقامه املجمع سنة ألفية أبي العالء مهرجان في إلقاء قصيدة  ك

 بعنوان مجلة املجمعفي وكتب 
ً

 ، [365، ص 7، الجزء 19]املجلد  : )عروج أبي العالء(مقاال

 [.258، ص 5، الجزء 21]املجلد  )من وحي املرأة(تعريًفا بكتاب و 

 آثارهمن 

: الكتب املخطوطة
ً

 أوال
سليم الزركلي الذي شرحه وضبطه ) مخطوطة سوى ديوانه ت األستاذ البزممازالت جميع مؤلفا

 م(؛ 1962، وطبعته املطبعة الهاشمية بدمشق سنة بك وعدنان مردم

 ومن هذه املؤلفات املخطوطة:

 .(واللغويين كتاب على غرار رسالة الغفران، وفيه نقد ألئمة من النحاة) الجحيم .1

 .مجموعة كبيرة لكل جواب مسكت قالته العرب(ضمَّ ) األجوبة املسكتة .2

ع  فيه قدًرا كبيًرا من أخبار املوالي(  .3 م   .املوالي )ج 

 .)تتبع فيه اللحن في كالم العرب، ودرس أسبابه وأنواعه( اللحن .4

 .محمد البزم: أصلي، ومولدي، ومنشئي )سيرة ذاتية( .5

 .العربية شعًرا ونثًرامختارات من النصوص  .6
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 ثانًيا: املقاالت

 في )مجلة األديب(، و)مجلة الثقافة 11األستاذ محمد البزم نشر 
ً

-السورية(، و)مجلة الثقافة-مقاال

 مدحت عكاش(، و)مجلة الحديقة(، و)مجلة الرسالة(، و)مجلة الزهراء(، و)مجلة الطليعة(.

 مصادر ترجمته

 (، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة.1950 - 1850األدب املعاصر في سورية ) .1

 األستاذ محمد البزم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 إضبارة األستاذ محمد البزم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 .م1958 ،دمشقاالتحاد، مطبعة ، جنديالأدهم  (،2)ج أعالم األدب والفن .4

 م.2002 ،بيروت، العلم للمالييندار ، خير الدين الزركلي، األعالم .5

 م.1971تاريخ الشعر العربي الحديث، أحمد قبش، مؤسسة النوري، دمشق،  .6

 م.2015، 1تحفة الزمن بترتيب تراجم أعالم األدب والفن، أدهم الجندي، دار املقتبس، ط .7

 م.1973شخصيات، إبراهيم الكيالني، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .8

 م.1968ة، سامي الدهان، دار األنوار، بيروت، الشعراء األعالم في سوري .9

 .م1965، 1شعراء سورية، أحمد الجندي، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط .10

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .11

 م.2015العربية بدمشق، 

عبقريات شامية(، مطبعة في كتابه ) محمد البزم في ذكريات وخطرات، عبد الغني العطري  .12

 م.1986الهندي، 

 م.2018محمد البزم.. شاعر الشام املظلوم، أنس تللو، موقع صحيفة الوطن،  .13

محمد البزم.. وتر ليس مفقوًدا في سيمفونية اإلبداع، أحمد علي هالل، موقع مجلة النور،  .14

 م.2018

العطري في كتابه )حديث  عبد الغنيمحمد البزم: شاعر الفحولة في العصر الحديث،  .15

 م.2000العبقريات(، دار البشائر، 

 محمد البزم: شاعر الوطن واإلنسان واللغة، شخصيات من دمشق، موقع دمشق. .16

 محمد البزم، عبد الرحمن خزندار، املوسوعة العربية، املجلد الخامس. .17

 .م2018محمد البزم، محمد رضوان الداية، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .18

 محمد البزم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .19

 محمد البزم، موقع بوابة الشعراء.  .20

 م.1980مدخل إلى املدارس األدبية في الشعر العربي املعاصر، نسيب النشاوي، دمشق،  .21
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املظاهر اللغوية واألسلوبية في شعر محمد البزم، محمد رضوان الداية، مجلة مجمع اللغة  .22

 م.2012، 3، ج87ية بدمشق، مجالعرب

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .23

 م.2002الكتب العلمية، 

معجم الدر الثمين في مدح سيد املرسلين، خضر موس ى محمد حمود، دار الكتب العلمية،  .24

 م.2019بيروت، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .25

 م.2003الكتب العلمية، 

، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .26

 .م1985

 م.1957معجم املؤلفين، عمر رضا كحالة، مكتبة املثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت،  .27

محمد البزم، محمد رضوان الداية، الهيئة  مقدمة في صنعة الشعر ونقده لشاعر الشام .28

 م.2014العامة السورية للكتاب، 

 م.1964مكتب عنبر، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .29

م، 1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .30

 م.1951، 2ط

اإلقراء والنحو واللغة، وليد الزبيري وآخرون، املوسوعة امليسرة في تراجم أئمة التفسير و  .31

 م.2003، 1، ط15سلسلة إصدارات الحكمة 

 م.1955، 3، ج30وفاة األستاذ محمد البزم، مجلة املجمع العلمي العربي، مج .32

 



 جميل صليبا 154  في العقد الثالث المجمعأعضاء 

 جميل صليبا -32

 (هـ1396 - 1319)

 (م1976 - 1902)

 نشأته وحياته

من قضاء  (القرعون )في قرية  م1902شباط  7في  صليبابن حبيب الخوري داوود ولد جميل 

املكتب )أدخله والده ، م1908سنة  أسرته إلى دمشق تانتقلوملا  في لبنان.البقاع الغربي 

تابع دراسته في )املدرسة م. ثم 1918فدرس العلوم باللغة التركية حتى سنة  ،(السلطاني العثماني

 م.1921سنة  تهاحصل على شهادالتجهيزية العربية( بدمشق حتى 

 
ُ
دبلوم وحصل على جامعة السوربون فدر س في وفد إلى باريس ملتابعة تحصيله العلمي، أ

م، ثم على 1924م، ثم على الليسانس في اآلداب )فرع الفلسفة( سنة 1923التربية سنة 

م رسالته )فلسفة الشيخ الرئيس ابن سينا(  م. بعد ذلك1926سنة الليسانس في الحقوق  قد 

الدكتوراه في ورسالته )نظرية املعرفة على مذهب املدرسة االجتماعية الفرنسية( فنال درجة 

 .م، فكان أول عربي سوري يحمل هذه الشهادة1927سنة  الفلسفة

نته وز  م1927نيسان وفي  ارة املعارف مدرًسا للفلسفة في عاد الدكتور صليبا إلى دمشق وعي 

 بدمشق. مكتب عنبر 



 جميل صليبا 155  في العقد الثالث المجمعأعضاء 

ا مل1930وفي سنة  إضافة إلى عمله  دارس )اآلسية(م انتخبته الطائفة األرثوذكسية مديًرا عام 

م، فمديًرا لدار 1935مديًرا للتعليم الثانوي والفني واإلكمالي في  ُعين. ثم في مدرسة التجهيز

ا لوزارة املعارف في 1945م، فرئيًسا للجنة التربية والتعليم في 1944املعلمين في  م، فأميًنا عام 

 ،م1964إلى  م1950من التربية( كلية )، وشغل منصب عميد دمشقانتقل إلى جامعة  م. ثم1949

 .م1958سنة ك نائًبا لرئيس الجامعة في أثناء ذل ُعينو 

 نشاطه في امليدان الدولي

ل الدكتور صليبا بالده في كثير من املؤتمرات 
 
الدولية؛ منها: مؤتمر واملهرجانات والندوات مث

األدباء العرب، ومؤتمر املجامع العلمية العربية، واملؤتمرات الثقافية لجامعة الدول العربية، 

لدراسة الحاجات التربوية في العالم العربي، وحلقة نظم التعليم في العالم  ومؤتمر اليونسكو 

، واحتفال العربي، وحلقة إعداد املربي، ومهرجان املتنبي، ومهرجان املعري، ومهرجان ابن سينا

 .عاًما على تأسيسه 40املجمع العلمي السوفييتي بمرور 

 ع الفلسفة العربية وتطورها.وألقى سلسلة من املحاضرات في جامعة باريس في موضو 

 نتسب إليهاالهيئات العلمية التي ا

 عضو املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية 

 عضو اللجنة املركزية للجمعية الدولية لعلوم التربية 

 ممثل اليونسكو في اللجنة الدولية لترجمة الروائع اإلنسانية 

مردم بك والدكتور كامل عياد والدكتور كاظم الداغستاني  أصدر باالشتراك مع األستاذ خليل

 )مجلة الثقافة(، وأسس )مجلة املعلمين واملعلمات(، و)مجلة املعلم العربي( في وزارة التربية والتعليم.

وفي بيروت حاضر  الدكتور صليبا في املركز اإلقليمي لليونسكو، وفي الجامعة اللبنانية، وفي 

 . ت العربية التابع لجامعة الدول العربيةمعهد البحوث والدراسا

م، 1976تشرين الثاني  12هـ املوافق 1396ذي القعدة  20توفي جميل صليبا في بيروت في 

يودفن في دمشق. و  مه للوطن من خدمات أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

 قيمة. جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار 

 جميل صليبا املجمعيالدكتور 

 في املجمع العلمي العربي الدكتور انُتخب 
ً

م، 1942 كانون الثاني 26في جميل صليبا عضًوا عامال

 م عن رئيس الجمهورية محمد تاج الدين الحسني. 1942شباط  28وصدر مرسوم تعيينه في 
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 تشرين الثاني 22صليبا عضًوا في لجنة املجمع اإلدارية )مكتب املجمع( في  الدكتور  ُعين

دو م، 1944 تشرين الثاني  3م، ثم في 1955كانون الثاني  15م، ثم في 1950آب  20تعيينه في  ُجد 

م م، 1964سنة التقاعد إحالته على إلى حين وظل يشارك في أعمال هذه اللجنة م، 1960 فقد 

انتقل إلى م بسبب ظروف عمله في وظيفته الجديدة في بيروت، و 1964تموز  9استقالته منها في 

 لكنه بقي على صلة باملجمع إلى حين وفاته.بيروت، 

ت أعمال صليبا خالل عضويته في املجمع في مجموعة من الدراسات في الفلسفة واملنطق 
 
تجل

املصطلحات،  وطات، ووضعرها.. وفي تحقيق املخطوالتربية والنقد وعلم النفس والتراجم وغي

 وتمثيل املجمع في عدد من املؤتمرات واملهرجانات.

كان قد ف م(؛1977 - 1925في املدة ) في مجلة املجمع مقال 100 زهاءالدكتور صليبا نشر 

 :ومن جملة هذه املقاالت .ينشر في مجلة املجمع قبل أن يكون عضًوا فيه

 (، و)الطريقة الرمزية في الفلسفة العربية(،  36 –)االصطالحات الفلسفية  :في الفلسفة
ً

مقاال

و)الغزالي وزعماء الفلسفة(، و)موقفنا من الفلسفة(، و)نظرية الخير عند ابن سينا(، 

و)معاني العقل في الفلسفة العربية(، و)حدود العقل عند الغزالي(، و)الغزالي وعلم الكالم(، 

 .، و)اإلنتاج الفلسفي(د الفارابي(و)بين ابن سينا وابن رشد( و)فكرة الخير عن

  دراسات عن مقدمة ابن خلدون(، و)تعريب االصطالحات العلمية( :الدراساتالبحوث و في( ،

 و)املدينة العادلة(، و)الحدس والفكر(، و)االتجاه القومي في التربية العربية(.

  سكو الثالث()التقرير السنوي عن سير املعارف في العراق(، و)مؤتمر اليون :التقاريرفي ،

 .و)املهرجان األلفي لذكرى مولد ابن سينا(

  تهذيب األخالق(، و)فيلسوف العرب واملعلم الثاني(، و)علم االجتماع ): التعريف بالكتبفي

الديني(، و)تاريخ حكماء اإلسالم(، و)شخصية الحيوان(، و)عمر الخيام(، و)أشباح ورموز(، 

 العربية في البيت واملجتمع(.و)تحت قناطر أرسطو(، و)مستقبل املرأة 

 وألقى في املجمع أربع محاضرات:

 م(1942، )الطريقة الرمزية في الفلسفة العربية. 

 م(1944، )قوة اإلرادة. 

 م(1944، )أبو الهذيل العالف. 

 م(.1945، )الغزالي وزعماء الفلسفة 

 :الكتب اآلتية صدر له ضمن مطبوعات املجمع

 م1964)تحقيق(،  الحيدة لعبد العزيز الكناني. 

  م1949، (1)ج)تحقيق( الرسالة الجامعة املنسوبة للمجريطي. 

  م1951، (2)ج)تحقيق( الرسالة الجامعة املنسوبة للمجريطي. 
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 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال
فت كتب ا في الفلسفة والتربية وعلم النفس واألدب؛ منالدكتور جميل صليبا عل نيَّ

ً
ف

َّ
 ا:هى الثالثين مؤل

 م.1933(، مطبعة ابن زيدون بدمشق، مع كامل عياد ابن خلدون )درس، تحليل، منتخبات( )باالشتراك .1

 م.1935(، مكتب النشر العربي بدمشق، مع كامل عياد حي بن يقظان البن طفيل )باالشتراك .2

 م.1937ابن سينا )درس، تحليل، منتخبات(، مكتب النشر العربي بدمشق،  .3

 .م1967، مطبعة عويدات، بيروت، م1944املنطق، مكتبة العلوم واآلداب، دمشق،  .4

 م.1945أحسن القصص )ترجمة مقاالت متفرقة(، دار الهالل بدمشق،  .5

 م.1947، دار الفكر العربي، القاهرة، من الخيال إلى الحقيقة .6

 م.1948، 2، املكتبة الكبرى للتأليف والنشر، طعلم النفس .7

 .م1948املنطق وطرائق العلم العامة )باالشتراك مع كامل عياد(، مكتبة العلوم واآلداب، دمشق،  .8

 م(.1951) 2م(، ج1948) 1الرسالة الجامعة )تحقيق(، مطبوعات املجمع العلمي العربي، ج .9

 م.1953ارت(، اللجنة الدولية لترجمة الروائع اإلنسانية، بيروت، مقالة الطريقة )ترجمة كتاب ديك .10

 م.1953، 3، املكتبة الكبرى للتأليف والنشر، طمن أفالطون إلى ابن سينا .11

 م.1956إعداد املربي )ترجمة باالشتراك(، منشورات مجلة املعلم العربي،  .12

 م.1956، 5السورية، ط(، مطبعة الجامعة كامل عياد املنقذ من الضالل )باالشتراك .13

 م.1958محاضرات(، القاهرة،  10االتجاهات الفكرية في بالد الشام وأثرها في األدب الحديث ) .14

 م.1962، جامعة دمشق، مستقبل التربية في الشرق العربي .15

واالعتذار في الرد على من قال بخلق القرآن )تحقيق(، مطبوعات مجمع اللغة العربية  الحيدة .16

 م. 1964بدمشق، 

 م.1981التطور املبدع )ترجمة(، اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، بيروت،  .17

 م.1994)بالعربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية( جزءان، الشركة العاملية للكتاب،  املعجم الفلسفي .18

 م.1995، 3، الشركة العاملية للكتاب، طتاريخ الفلسفة العربية .19

 ثانًيا: املقاالت
-)مجلة اآلداب(، و)مجلة األديب(، و)مجلة الثقافةفي:  قاالتعشرات املالدكتور جميل صليبا نشر 

 مجلةالرسالة(، و)مدحت عكاش(، و)مجلة -السورية(، و)مجلة الثقافة-الجزائر(، و)مجلة الثقافة

-اإلنسانية الطليعة(، و)مجلة العربي(، و)مجلة املعرفة(، و)مجلة الهالل(، و)مجلة حوار(، و)مجلة

، (مجلة اإليمانو) ،(مجلة املعلم العربيو)، (دمشقمجلة و)، (املعلمين واملعلماتمجلة و)، الدمشقية(

-العلوممجلة و) ،(التربيةكلية مجلة و)البيروتية(،  -مجلة األبحاثو)، (مجلة الندوةو)، (مجلة الكشافو)

، (مجلة املقتطفو)، (البيروتية-مجلة الطريقو)، (مجلة التربية والتعليمو)(، لة النعمةو)مجالبيروتية(، 

 .(جريدة السياسة األسبوعيةو)، (دائرة املعارف البستانيةو)، (مجلة الحديثو)
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 مصادر ترجمته

 م.1999صادر، بيروت، إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار  .1

 م.1959األدب العربي املعاصر في سورية، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة،  .2

 إضبارة الدكتور جميل صليبا املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .4

 .م1997د خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت، تكملة معجم املؤلفين، محم .5

 م.2011، وزارة الثقافة، س أنطون نصر هللالياإجميل صليبا مفكًرا ومربًيا،  .6

 م.1997عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) جميل صليبا: العالم الرائد، عبد الغني العطري  .7

 م.2012، 11559تشرين، العدد جميل صليبا: مؤسسة معرفية في رجل، كندة السوادي، صحيفة  .8

 جميل صليبا، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .9

الدكتور جميل صليبا: املربي والفيلسوف، جوزيف كالس، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .10

 م.2011، 3، ج86مج

ات مجمع اللغة الدكتور جميل صليبا: رائد الفلسفة العربية املعاصرة، مهاة فرح الخوري، مطبوع .11

 م.2014العربية بدمشق، 

 الدكتور جميل صليبا، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .12

 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .13

 م.1992شموع في الضباب، عيس ى فتوح، دار املنارة، دمشق،  .14

، مجلة مجمع اللغة يها عن سلفه جميل صليبايتحدث ف استقباله ةحفلعبد الكريم عدي في  كلمة .15

 م.1980، 3، ج55العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .16

 م.2015بدمشق، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .17

 م.2002العلمية، 

 م.2013، 1معجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط .18

 م.1964مكتب عنبر، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .19

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .20

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .21

 .م1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .22

 م.2000، 1ط
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 جعفر الحسني -33

 (هـ1390 - 1312)

 م(1970 - 1895)

 نشأته وحياته

في  بالس(حوش )جعفر بن طاهر بن أحمد بن األمير عبد القادر الحسني الجزائري في  ولد

 م.1895أيار  14 فيدمشق ضاحية 

املدرسة ) إلىانتقل  ثمالفرنسية بدمشق،  (اآلباء العازاريين)االبتدائية في مدرسة  تلقى دروسه

هادة الدراسة الثانوية سنة ، وحصل على شم1910سنة لفرنسية في بيروت الييك( اال -العلمانية 

الحكومة التركية إلى  وأبعدتهالحرب العاملية األولى بينه وبين إتمام دراسته،  وقد حالت م.1914

 م.1918سنة عاد إلى سورية ثم  األناضول،في  (بروسية)

الذي أنشأه املجمع العلمي العربي  (دار اآلثار) للمتحف العربي اأمينً  ُعينم 1920وفي سنة 

 بدمشق
ُ
مدرسة )ة، فدخل اآلثار القديملم في عللتخصص م 1921 سنة فرنساإلى  وفد، ثم أ

وتابع خالل تلك ، م1924سنة  في علم اآلثار الشرقية القديمةتها شهادفي باريس ونال  (اللوفر

  .جامعة باريس فيدراسة اللغات العربية القديمة املدة 
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 م1928في مطلع سنة و، استأنف عمله في املتحف العربيم 1924وملا عاد إلى دمشق سنة 

ا ُعين
ً
 بعد أن  لهذا املتحف محافظ

ُ
عن املجمع العلمي العربي وأصبح من املؤسسات املتحف ل ص  ف

ا ا ومالي   .الرسمية املستقلة إداري 

حيل على التقاعد في سورية،  ا لآلثار عام   امديرً  ُعينم 1947 وفي سنة
ُ
 م1950 نيسان 11في ثم أ

لصقت به، وبعد تسعة أشهر فقط  -قبل أن يبل  الستين  -
ُ
  ُعينوذلك بسبب تهمة أ

ً
جبل ل امحافظ

 .، واعتزل الخدمات الحكومية1951نيسان  12 في لكنه قدم استقالته من العمل الحكومي ،العرب

 أعماله أبرز 

  دليل  ، وإعدادزيادة مواده ومقتنياته من مصادرها املختلفةتنظيم املتحف العربي والعمل على

 .إقناع الحكومة بضرورة بناء متحف جديد يليق بالقطرف، و ملقتنيات املتح

  بإخالء خرائبها ومعبدها، وهدم دورهم التي كانت  م1928إقناع سكان حديقة تدمر األثرية عام

 .نموذجية بعيدة عن املنطقة األثرية تحجب اآلثار عن األنظار، وموافقتهم على السكن بقرية

 واملدفن التدمري، وقصر الحير بوس(و ر و أبناء كنيس صالحية الفرات )دورا إعادة على  اإلشراف ،

 .الروماني الشام ومسرح بصرى  األموي، وترميم خرائب تدمر 

 وخسفين الرومانيتين. تي طفسقريتي تربفي جوبر اليهودية، وقرية حفريات أثرية في تربة  إجراء 

  ومؤتمر اآلثار  م في القاهرة،1937الذي ُعقد سنة تمثيل الحكومة السورية في مؤتمر اآلثار الدولي

 .بدعوة من جامعة الدول العربية في دمشق م1947الذي عقد سنة للدول العربية 

 م.1970تموز  7هـ املوافق 1390جمادى األولى  4 في وافته املنية يوم الثالثاء

 املجمعيالحسني األمير جعفر 

 في املجمع العلمي العربي في
ً

، 1942كانون الثاني  26 انُتخب األمير جعفر الحسني عضًوا عامال

 عن رئيس الجمهورية محمد تاج الدين الحسني.  م1942 شباط 28 وصدر مرسوم تعيينه في

دانُتخب عضًوا في لجنة املجمع اإلدارية )مكتب املجمع(، و  م1943أيار  9وفي   هاانتخابه في ُجد 

  م.1955م، ثم في سنة 1950 سنة في

عن رئيس  1956آب  25وصدر مرسوم تعيينه في  م انُتخب أميًنا للمجمع1956 تموز  4وفي 

دو ، الجمهورية شكري القوتلي كانون  19في ، و1960تشرين الثاني  3في  ثالث مرات: انتخابه ُجد 

 .م1970تموز  7ظل  يشغل هذا املنصب حتى و م، 1968كانون األول  5وفي م، 1964األول 

وظل  يشغل ، الدكتور حسني سبح ملجمعنائًبا لرئيس اباإلجماع م انُتخب 1970أيار  28وفي 

  حين وفاته. هذا املنصب إلى
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  160قرابة في مجلة املجمع األمير جعفر الحسني نشر 
ً

؛ أي (1925)بدًءا باملجلد الخامس  مقاال

هذه  من، (م1969واألربعين ) الرابععاًما، وانتهاء باملجلد  16بـ قبل انتخابه عضًوا في املجمع 

 :املقاالت

  ،)في اآلثار: )كتابات تدمرية وتفسيرها(، و)أثر جديد من الفسيفساء في دمشق(، و)قصر الحير

األمويين في الديار الشامية(، و)النقود العربية وعلم النميات(، و)قبر معاوية بن أبي و)قصور 

 سفيان(، و)رأس شمرا أو أوغاريت(، و)التكية السليمانية في دمشق(، و)املدرسة اإلسعردية(.

  ،)في التعريف بالكتب: )األمير عبد القادر الجزائري(، و)قبة جامع القيروان الكبير وسقوفه

قواعد اللغات ن شمس الدين حافظ(، و)علم الفلك الخاص باملالحة عند العرب(، و)و)ديوا

السامية(، و)تاريخ اللغات السامية(، و)دليل االصطياف في سورية(، و)الري في غوطة 

دمشق(، و)الحيرة(، و)تاريخ حمص(، و)تاريخ العراق بين احتاللين(، و)أوراق البردي العربية 

(، و)مجموعة الرقم العربية(، و)حفريات دورا(، و)دمشق القديمة(، في بدار الكتب املصرية

و)مختصر تاريخ الحضارة العربية(، و)رائد التراث العربي(، و)تاريخ املساجد األثرية في مصر(، 

و)دليل اآلثار و)بين اآلثار اإلسالمية(، و)الكتابات التي جمعتها بعثة جامعة برنستون(، 

 تحف دمشق(.اليونانية الرومانية في م

 بيان أعمال مجمع اللغة العربية بدمشق لعشر سنوات تقريًبا.في التقارير : 

 محاضرات: أربعألقى في املجمع و 

 م(1929، )شعوب سورية وآثارها القديمة. 

  م(1942، )زنوبيا ملكة تدمرالزباء أو. 

 م(1944، )معبد دمشق. 

 م(.1945، )التصوير في اإلسالم 

 املجمع كتاب:صدر له ضمن مطبوعات و 

 م1948، (1الدارس في تاريخ املدارس )ج. 

 م1951، (1الدارس في تاريخ املدارس )ج. 

 اختاره املجمع العلمي العراقي عضًوا مؤازًرا فيه.

 أهم آثاره

 م.1930مطبعة املفيد، دمشق، دليل املقتنيات في دار اآلثار الوطنية في دمشق،  .1

، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الجزء األول، (تحقيق) لنعيميلالدارس في تاريخ املدارس  .2

 .م1951م، الجزء الثاني، 1948

 .واألوزان الزجاجية السورية والنقود اإلسالمية اآلثار عن  ثالث رسائل بالفرنسية .3

 .يطبع بعد(لم ) السوريقطر معجم جغرافي لل .4

 .وأجنبيةعربية ت نشر العديد من املقاالت واألبحاث واملحاضرات في مجال  .5
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 مصادر ترجمته

 إضبارة األمير جعفر الحسني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

، 1م(، فؤاد صالح السيد، مكتبة حسن العصرية، بيروت، ط2014 - 1900أعظم األحداث املعاصرة ) .2

 م.2015

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

عبد الغني العطري في كتابه )حديث العبقريات(، دار األمير جعفر الحسني: بين اآلثار واملجمع العلمي،  .4

 م.2000البشائر، 

 األمير جعفر الحسني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

األمير جعفر عبد القادر الحسني: أول مدير عام لآلثار في سورية، هيثم صالح، صحيفة تشرين، العدد  .6

 م.2013، 11861

أول مدير عام لآلثار في -األمير جعفر عبد القادر الحسني: نائب رئيس املجمع العلمي العربي بدمشق .7

 م.2012سورية، مكي الحسني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 جعفر الحسني الجزائري، عز الدين البدوي النجار، املوسوعة العربية، املجلد الثامن. .8

 قع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.جعفر الحسني، مو  .9

 الجمهورية العربية السورية.-وزارة الثقافة-جعفر الحسني، موقع املديرية العامة لآلثار واملتاحف .10

كلمة عبد الرزاق قدورة يتحدث فيه عن سلفه جعفر الحسني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .11

 م.1991، 1، ج66مج

 م.2017ناشرون، مصر، -محمد حسن، وكالة الصحافة العربية الكنوز الفاطمية، زكي .12

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .13

 م.2015بدمشق، 

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .14

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .15

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .16

 م.2000، 1ط

 م.2009العلمية، بيروت، موسوعة األعالم العرب واملسلمين والعامليين، عزيزة فوال بابتي، دار الكتب  .17

موسوعة العلماء واألدباء الجزائريين )الجزء األول(، إعداد مجموعة من األساتذة، إشراف رابح  .18

 م.2014خدوس ي، منشورات الحضارة، الجزائر، 
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 حسني سبح -34

 (هـ1407 - 1317)

 (م1986 - 1900)

 نشأته وحياته

العلوم االبتدائية والثانوية في مدارس دمشق تلقى ، و دمشقفي  م1900 سنةحسني سبح ولد  

 .الخاصة

لقبول  اد عمرً الذي لم يكن يحد   - (املكتب الطبي العثماني)ملسابقة دخول  م1913 م سنةتقد  

ن درس الطبكان نجح فيها و ف - الطالب فيه انتقل التدريس من هذا  م1914سنة . وفي أصغر م 

عي الطالب إلى متابعة الحرب أوزارها دُ  وضعتوملا  .املكتب إلى بيروت، وانتقل حسني سبح معه

  (املكتب العثماني)في  تعليمهم في دمشق باللغة العربية
ُ
املكتب الطبي )عليه يومئٍذ اسم  طلقوأ

وفي هذه السنة نفسها  .فيه ابعد تخرجه مساعًد  ُعين، و م1919سنة حسني سبح ج تخر  (، و العربي

 انتسب إلى )النادي العربي(. 
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 م كان أحد ثالثة أطباء ذهبوا إلى ميسلون إلنقاذ الجرحى وإسعاف املصابين.1920وفي سنة 

على حصل ف ملتابعة تحصيله العلمي في الطب، سافر إلى فرنسا وسويسرا م1924وفي سنة 

  .م1925 سنةشهادة دكتوراه في الطب 

 )املعهد الطبي العربي( ملخبر  ارئيًس  ُعينبعد عودته إلى دمشق، و 
 
 ، وترق

 
م الهيئة ى في سل

يالتدريسية حتى    م1932عام  ُسم 
ً
عميًدا لكلية  م1938 انُتخب سنةو  .لألمراض الباطنة اأستاذ

 .اعاًم  40 قرابةي عمله التدريس ي فاستمر ، و م1943 سنةللجامعة السورية  ارئيًس  ُعين، ثم الطب

س جمعية املواساة الخيرية، وبقي رئيًسا لها حتى 1943وفي سنة  ت هذه 1975م أس 
 
ن م، وقد ب 

 الجمعية مستشفى املواساة، ثم أهدته للدولة لتدريس طالب الطب إضافة إلى خدمة املواطنين.

 ةوسماأل 

 ؛ منها:وعربية وأجنبيةة أوسمة سورية نال الدكتور سبح عد

 م(1939) نيشان املعارف )من مصر( من الطبقة الثانية. 

 ( 1940نوط الشرف السوري.)م 

 م(1945) وسام املعارف اإليراني من الدرجة األولى. 

 م(1955) وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة. 

 م(1956) وسام الكوكب األردني من الدرجة الثانية. 

  م(1958) الجمهورية )من مصر( من املرتبة الثانيةوسام. 

 .م1986كانون األول  31هـ املوافق 1407ربيع اآلخر  29 فيتوفي الدكتور حسني سبح 

 الدكتور حسني سبح املجمعي

 عضًوا الدكتور حسني سبح انُتخب 
ً

الجلسة  بدمشق في في املجمع العلمي العربيعامال

م عن 1946كانون الثاني  19وصدر مرسوم تعيينه في ، م1946كانون الثاني  3 املنعقدة بتاريخ

 م. 1946أيار  13في  وأقيمت حفلة استقبالهرئيس الجمهورية شكري القوتلي، 

وصدر مرسوم ، خلًفا لألمير مصطفى الشهابي انُتخب رئيًسا للمجمع م1968 أيار 30وفي 

وأعيد م عن رئيس الجمهورية نور الدين األتاس ي، 1968حزيران  26تعيينه رئيًسا للمجمع في 

 .وافاه األجل إلى أنانتخابه مرة إثر مرة 

  كانت للدكتور سبح مشاركة فعالة في أعمال املجمع وخاصة في باب التعريب واملصطلح.

  117ونشر في مجلة املجمع 
ً

نها بحوثه وتقاريرهم(1986 - 1946في املدة ) مقاال ونظراته  ،، ضم 

وكلماته في حفالت  (،معجم املصطلحات الطبية الكثير اللغات) علىواستدراكاته وتعقيباته 

 لكتب ومشاهداته في رحالته؛ منها:باه اتتعريفإضافة إلى  ،االستقبال والتأبين
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  (، و)استدراك  14 –في املصطلحات: )نظرة في معجم املصطلحات الطبية الكثير اللغات
ً

مقاال

( 53 –وتعقيب على معجم املصطلحات الطبية الكثير اللغات 
ً

، )متى تدخل املصطلحات مقاال

، و)تعريب علوم العلمية في حيز االستعمال(، و)املعجمات الطبية وتوحيد املصطلح الطبي(

 الطب(

  علم السموم(، و)نظرة في أعماق التعريف بالكتب: )كيف تغلب اإلنسان على األلم(، و)في

 اإلنسان(، و)القاموس التشريحي: التيني أملاني عربي(.

  (.مقاالت 6 –في الرحالت: )ما سمعت وما رأيت في بالد السوفييت 

 ؤتمر اتحاد أطباء للرئيس مصطفى الشهابي في القاهرة(، و)م ةالتأبيني ةفي التقارير: )الحفل

 52و  51و  43و  42و  41و  40و  39و  38و  37و  36م(، و)الدورة 1969العرب في بغداد 

 ملؤتمر مجمع القاهرة(، و)اشتراك ممثلي مجمع دمشق في لجنة وضع اتحاد املجامع(، 

  العيد الخمسيني ملجمع اللغة : )مجمعنا بعد نصف قرن من تأسيسه(، و)يةشؤون املجمعالفي

 عربية بالقاهرة(.ال

 كلماته في في الكلمات : 

o  خوري، الحفالت استقبال: محمد صالح الدين الكواكبي، ووجيه السمان، وميشيل

 وأمجد الطرابلس ي، وشاكر الفحام، وعبد الكريم اليافي، وأحمد راتب النفاخ، 

 وعبد الكريم زهور عدي، وعبد الحليم سويدان.

o  :حسين.مصطفى الشهابي، وطه حفالت تأبين 

 ( نظرة في معجم املصطلحات الطبية الكثير اللغاتصدر له ضمن مطبوعات املجمع كتاب )

 م.1983سنة 

 :اختير الدكتور سبح

  عضًوا 
ً

 القاهرة، في مجمع اللغة العربية في عامال

  ،عضًوا مؤازًرا في املجمع العلمي العراقي 

  ،عضو  شرف في مجمع اللغة العربية األردني 

  أكاديمية العلوم في نيويوركعضًوا في. 

 (لجنة وضع نظام اتحاد املجامع العلمية واللغوية)كان الدكتور حسني سبح أحد أعضاء و 

الدكتور عبد الرزاق و ، املؤلفة من: الدكتور طه حسين واألستاذ زكي املهندس )من مجمع القاهرة(

الدكتور حسني سبح و ، محيي الدين والدكتور أحمد عبد الستار الجواري )من مجمع بغداد(

 والدكتور عدنان الخطيب )من مجمع دمشق(

م صدر مرسوم عن رئيس الدولة أحمد الخطيب بتسمية الدكتور 1971شباط  14وبتاريخ 

حسني سبح والدكتور عدنان الخطيب ممثلين ملجمع اللغة العربية بدمشق لدى اتحاد املجامع 

 اللغوية العلمية العربية. 
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 من آثاره

 :
ً

 الكتبأوال
 العشرين، من أبرزها: الدكتور حسني سبح تجاوزت مؤلفات

 م.1945، 3م، ط1933، 1موجز مبحث األعراض والتشخيص، ط .1

 م.1937، 2م، ط1934، 1، طموجز مبادئ علم األمراض .2

 م.1935، مطبعة الجامعة السورية، أمراض الجملة العصبية .3

 م.1936 األمراض اإلنتانية والطفيلية، مطبعة الجامعة السورية، .4

 م.1937أمراض جهاز التنفس، مطبعة الجامعة السورية،  .5

 م.1939، مطبعة الجامعة السورية، فلسفة الطب أو علم األمراض العام .6

 م.1940أمراض جهاز الهضم، مطبعة الجامعة السورية،  .7

 م.1946موجز علم األمراض الباطنة، مطبعة الجامعة السورية،  .8

 الجامعة السورية.أمراض جهاز الدوران، مطبعة  .9

 م.1948أمراض جهاز البول والدم، مطبعة الجامعة السورية،  .10

 م.1953، مطبعة الجامعة السورية، أمراض الجملة العصبيةموجز  .11

م، دار الحياة، 1956، مطبعة الجامعة السورية، الغدد الصم والتغذية والتسمماتأمراض  .12

 م.1967دمشق، 

د )باملشاركة(،  .13 مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد، طبعة خاصة، املعجم الطبي املوحَّ

، 3م، ميدليفانت، سويسرا، ط1978، 2م، جامعة املوصل، العراق، ط1977م، القاهرة، 1973

 .م2009، 4مكتبة لبنان ناشرون، ط م،1983

 ثانًيا: املقاالت

  50من أكثر  الدكتور حسني سبحنشر 
ً

ا مقاال مجلة املعهد الطبي )مجالت عربية وفرنسية؛ منها في طبيًّ

ما نشره في )مجلة إضافة إلى ، و)مجلة مجمع اللغة العربية في القاهرة(، (املجلة الطبية العربية)و(، العربي

 املجمع العلمي العربي بدمشق(.

 مصادر ترجمته

 م.1999إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

 م.2018صادق فرعون، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  األستاذ الدكتور حسني سبح، .2

 .139األستاذ الدكتور حسني سبح، قاسم طه السارة، مجلة الفيصل، العدد  .3

 إضبارة الدكتور حسني سبح املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .5
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 .م1997تكملة معجم املؤلفين، محمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت،  .6

عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) حسني سبح، سيد العلماء وكبير األطباء، عبد الغني العطري  .7

 م.1997

 حسني سبح، عدنان تكريتي، املوسوعة العربية، املجلد العاشر. .8

 والثقافية العربية. حسني سبح، موقع أرشيف املجالت األدبية .9

 حسني سبح، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .10

 الدكتور حسني سبح، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .11

 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .12

 م.1987، 1ج، 62فقيد املجمع حسني سبح، شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .13

استقبال حسني سبح عضًوا في املجمع، مجلة املجمع العلمي العربي،  ةحفلكلمة عارف النكدي في  .14

 م.1946، 7، ج21مج

استقبالها تتحدث فيها عن سلفها حسني سبح، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة ليلى الصباغ في  .15

 م.2001، 2، ج76العربية بدمشق، مج

عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع اللغة العربية في املجمعيون في خمسة وسبعين  .16

 م.2007القاهرة، 

 م.2012معجم أعالم الطب، سليم عبابنة، دار البيروني للنشر والتوزيع، أمانة عمان الكبرى،  .17

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .18

 م.2002العلمية، 

 م.2013، 1م مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، طمعج .19

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .20

 .م1957دمشق، 

 ،2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .21

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .22

 م.2000، 1ط

موسوعة األعالم العرب واملسلمين والعامليين، عزيزة فوال بابتي، دار الكتب العلمية، بيروت،  .23

 م.2009
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 منير العجالني -35

 (هـ1425 - 1330)

 (م2004 - 1912)

 نشأته وحياته

ثم التحق  وتلقى تعليمه األولي في دور الكتاتيب،في دمشق، م، 1912ولد منير العجالني سنة 

ٍ مبكرة العلمية الوطنية( ونال الشهادة الثانويةالكلية ـ)ب
)معهد  شهادة الحقوق مننال ، ثم في سن 

 الحقوق العربي( بدمشق. 

، وشهادة في ي الحقوق دكتوراه دولة فشهادة نال وتابع دراساته العالية فيها فسافر إلى باريس 

مجلة باريس )في في أثناء دراسته أصدر و الصحافة، وشهادة في فقه اللغة وفي علم االجتماع. 

انتقد فيها السياسة الفرنسية في سورية،  (لوسوار)نشر مقاالت في صحيفة ، و (الحياة األدبية

بعد 
ُ
 .دراستهإلى جنيف ثم ُسمح له بالعودة إلتمام فأ

ومارس التدريس والعمل السياس ي واألدبي في آٍن مًعا؛ م عاد إلى دمشق، 1933في سنة و

م، وانضم إلى )الكتلة 1956ى نيابة رئاسة الجامعة حتى وتول، السوريةجامعة الفي الحقوق در س ف

ف جمعية أدبية باسم )املجمع األدبي(. 
 
 الوطنية(. وأل

نائًبا عن محافظة دمشق، وكان أصغر عضو  م دخل العجالني املجلس النيابي1936في سنة و

 م.1956نيابي سوري، واستمر في جميع دورات املجلس حتى 
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 م.1949ارة جريدة )النضال(، واستمر في إدارتها حتى امي كب  م أصدر مع س1939وفي سنة 

فرج عنه سنة 1956قل في سنة اعتُ 
ُ
م، فرحل إلى لبنان 1961م بسبب مواقفه السياسية، ثم أ

بوظيفة كبير املستشارين في  ُعينم وأقام فيها، و 1962إلى السعودية سنة لجأ ومنها إلى تركيا، ثم 

في كلية الشريعة في مكة وألقى محاضرات ومستشاًرا في دارة امللك عبد العزيز، وزارة املعارف، 

 م.1981)املجلة العربية( ورأس تحريرها حتى م 1975سنة املكرمة، وأنشأ 

صحف متعددة مثل: )الندوة( شؤون الثقافة واألدب والتاريخ في وصار ينشر مقاالت في 

 .ألوسط(و)اليمامة( و)البالد( و)الحياة( و)الشرق ا

 أبرز املناصب التي تقلدها
  ،)م.1940رئيس غرفة رئيس الحكومة )األمين العام ملجلس الوزراء 

  ،)م.1942وزير الدعاية والشباب )اإلعالم 

  ،م.1943وزير الشؤون االجتماعية 

  ،م.1947وزير املعارف 

  ،م.1955نائب رئيس مجلس الوزراء 

  ،م.1955وزير العدل 

جمادى  3 في يوم األحد في الرياض )اململكة العربية السعودية( العجالنيتوفي الدكتور منير 

 .، ودفن فيهام2004حزيران  20هـ املوافق 1425األولى 

 الدكتور منير العجالني املجمعي

 في املجمع العلمي العربي الدكتور منير العجالني انُتخب 
ً

في الجلسة املنعقدة عضًوا عامال

عن رئيس الجمهورية  م1948حزيران  1م وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ 1948أيار  24بتاريخ 

 .شكري القوتلي

شارك الدكتور منير العجالني في أعمال املؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية املنعقد في 

 ي وحدة األمة(.م وألقى فيه محاضرة بعنوان )أثر اللغة العربية ف1956دمشق سنة 

  15ونشر في مجلة املجمع 
ً

نها كلمته في حفل، مقاال ا  ةضم 
ً
استقباله عضًوا في املجمع، وبحث

ا آخر بعنوان )أبو سفيان(، بعنوان )أثر اللغة العربية في وحدة األمة(،
ً
عر ف في معظمها و  وبحث

املحك(، و)الرؤوس(، ؛ من مثل: )زوابع(، و)مجددون ومجترون(، و)على متنوعة املواضيعبكتب 

و)رواد النهضة الحديثة(، و)املدخل الفقهي العام(، و)الثقافة الغربية(، و)االتجاهات األدبية في 

 .العالم العربي الحديث(، و)العادات واألخالق اللبنانية(، و)خطرات(، و)ديوان النبط(

سقطت1959نيسان  16وفي 
ُ
سباب سياسية، أل من املجمع عضوية الدكتور منير العجالني  م أ

 م.1959حزيران  8اسمه من سجل أعضاء املجمع العلمي العربي بتاريخ  وصدر مرسوم طي  
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 من آثاره

 م.1955، دمشق، الدستورية الرومانية الحقوق  .1

 م.1965صور من التاريخ الحديث )باالشتراك(، وزارة املعارف، الرياض،  .2

 م.1968السعودية وإمام املسلمين، بيروت، تاريخ مملكة في سيرة زعيم: فيصل ملك اململكة العربية  .3

 م.1983تاريخ البالد العربية السعودية )خمس مجلدات(، دار النفائس، لبنان،  .4

 م.1984رجل في جلد آخر )مسرحية(، دار النفائس، لبنان،  .5

 م.1985، دار النفائس، لبنان، عبقرية اإلسالم في أصول الحكم .6

 م.1990الشبل للنشر والطباعة، الرياض، اإلمام تركي بن عبد هللا، منشورات دار  .7

 م.1996، دار النفائس، لبنان، أزهار األلم .8

 م.2010، 400، كتاب املجلة العربية، العدد منير العجالني أوراق .9

 ، الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزيع، د.ت.عجائب الدنيا .10

 و)مجلة العرفان(.السورية(، و)مجلة الرسالة(، -مجلة الثقافةمقاالت في ) ةنشر بضعو 

 مصادر ترجمته

 م.2006أدباء معاصرون: سير ودراسات، عيس ى فتوح، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  .1

 إضبارة الدكتور منير العجالني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 في املجمع، مجلة املجمع العلمي العربي، مجانتخاب  .4
ً

 م.1948، 3، ج23الدكتور منير العجالني عضًوا عامال

 الدكتور منير العجالني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 م.1951، 3، ج26، مججمعكلمة شفيق جبري في استقبال منير العجالني عضًوا في املجمع، مجلة امل .6

 .م1957، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، (1)ج من هم في العالم العربي .7

 م.1951، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .8

 م.1996، دار البشائر، منير العجالني ،عبقريات وأعالم .9

 منير العجالني، أعالم وشخصيات، موقع التاريخ السوري املعاصر. .10

 منير العجالني، املجلة العربية، أعالم. .11

 منير العجالني، محمد عزيز شكري، املوسوعة العربية، املجلد الثالث عشر. .12

 منير العجالني، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .13

 منير العجالني، ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .14

 م.1990، 1العربية للدراسات والنشر، بيروت، طموسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، املؤسسة  .15
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 هانمحمد سامي الد -36

 (هـ1391 - 1331)

 (م1971 - 1912)

 نشأته وحياته

لحق بأحد الكتاتيب فاستظم، و 1912نيسان  4هان في حلب في ولد سامي الد  
ُ
هر سوًرا كثيرة أ

لته لدخول  من القرآن الكريم م  باللغة اإلنكليزية والفرنسية والتركية ـوأل، (الفاروقيةاملدرسة )أه 

 دمشق.  الثانوية في وأتم  دراسته، (املدرسة الثانوية السلطانية) انتقل إلى ثمإلى جانب العربية، 

، ة والتاريخاللغات السامي  ، وبدأ بدراسة باريس)جامعة السوربون( بفد إلى م أو 1937في سنة و

مدرسة الدراسات العليا )قسم التاريخ والتحقيقات العلمية(، وعلى شهادة حصل على شهادة و 

 مدرسة اللغات الشرقية )قسم اللغات السامية(. 

سنة وعاد إلى وطنه  م انقطع عن الدراسة1939وحين وقعت الحرب العاملية الثانية سنة 

في )مدرسة التجهيز( إضافة إلى عمله في تحقيق ديوان الشاعر أبي األدب العربي ودر س م 1940

 فراس الحمداني. 
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م رسالته في سيرة أبي فراس م، 1945سنة وملا وضعت الحرب أوزارها عاد إلى فرنسا  وقد 

ا مع بتقدير مشر   م1946سنة  في اآلدابالدولة دكتوراه شهادة نال و وتحقيق أشعاره،  ف جد 

 . حصةتهنئة اللجنة الفا

بدمشق،  (املعهد الفرنس ي للدراسات العربية)في  اوأصبح عضوً  ،م1947سنة إلى دمشق عاد 

  ُعينو 
ً
 جامعة دمشق.في  (كلية التربية)و )كلية اآلداب(في  امحاضرً  اأستاذ

سندت إليه مهمة التحرير في مؤسسة الوحدة اإلعالمية، واإلشراف على 1961وفي سنة 
ُ
م أ

 جريدة الوحدة الدمشقية.الجانب األدبي في 

، ودر س فيها األدب العربي باملغرب (الرباط)جامعة دب للتدريس في نتُ م ا1963وفي سنة 

 س في جامعتها.عاصمة األردن فدر   (انعم  )ثم انتقل إلى  وأصول التدريس مدة سنتين.

م. 1971تموز  20م املوافق 1391جمادى األولى  27توفي الدكتور محمد سامي الدهان في 

يو  مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

 العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 الدكتور محمد سامي الدهان املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشقالدكتور محمد سامي الدهان انُتخب 
ً

في  عضًوا عامال

 م.4/2/1954في  وأقيمت حفلة استقباله، 23/12/1953وصدر مرسوم تعيينه في ، م7/12/1953

؛ 30قرابة في مجلة املجمع الدكتور الدهان نشر 
ً

، : حياته وآثاره(محمد كرد علي) :هامن مقاال

)مهرجان أحمد شوقي(، و)مؤتمر األدباء العرب(، و)حول ديوان ، و(خليل مردمالرئيس )األستاذ و

و)الوصف والغزل في شعر شوقي(، و)عبقرية خليل مطران في الغزل ، الدمشقي(الوأواء 

 ةكلمته في حفلإلى إضافة والتصوير(، و)الخزائن العامة في إستانبول وأشهر مخطوطاتها(، 

 .املهداة إلى املجمع الكتباستقباله وتعريف بقرابة عشرين كتاًبا من 

 كتب: خمسةصدر له ضمن مطبوعات املجمع 

 .م1950، )ء الدمشقي )محمد بن أحمد الغسانالوأوا ديوان .1

 م.1955، حياته وآثاره :األستاذ محمد كرد علي .2

 م.1959، (1رسالة ابن فضالن )ط .3

 م.1969، الخالديينديوان  .4

 م.1988، (2رسالة ابن فضالن )ط .5

واآلداب  انتخبه املجمع العلمي العراقي عضًوا مؤازًرا، وانتخبه املجلس األعلى لرعاية الفنون 

 والعلوم االجتماعية في القاهرة عضًوا فيه.
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 آثارهمن 

 :
ً

 الكتب املحققةأوال

 م.1944املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات العربية، ، فراس الحمدانيي ديوان أب .1

 م.1948، املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات العربيةكتاب في السياسة للوزير املغربي،  .2

، دار صادر، بيروت، م1950املجمع العلمي العربي، دمشق، مطبوعات ، ديوان الوأواء الدمشقي .3

 .م1993، 2ط

م، 1951، 1ج ،العربيةاملعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات ، البن العديممن تاريخ حلب  زبدة الحلب .4

 م.1968، 3م، ج1954، 2ج

املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات البن رجب الدمشقي،  طبقات الحنابلةكتاب الذيل على  .5

 .م1953، مطبعة السنة املحمدية، القاهرة، م1951، العربية

بدمشق  املعهد الفرنس يدمشق(، مدينة ) البن شدادفي ذكر أمراء الشام والجزيرة األعالق الخطيرة  .6

 .م1963، 2، جم1956 ،1ج ،للدراسات العربية

 م1956، دار املعارف، مصر، التحف والهدايا للخالديين .7

 .م1970، 2، طم1958، دار املعارف، مصرشرح ديوان صريع الغواني ملسلم بن الوليد،  .8

، املؤسسة العربية م1959املجمع العلمي العربي، دمشق، مطبوعات ، رسالة ابن فضالن .9

 .م2007للدراسات والنشر، دار السويدي، 

املعهد الفرنس ي بدمشق للدراسات )فلسطين واألردن ولبنان(،  األعالق الخطيرة البن شداد .10

 م.1962 العربية،

 .م1992، ، بيروتم، دار صادر1969مطبوعات املجمع العلمي العربي، دمشق،  ديوان الخالديين، .11

 الكتب املؤلفةثانًيا: 

 م.1934 حلب، ،الحديثة أصول التدريس .1

 م.1936حلب، الكتابة: نصوص وأساليب،  .2

 م.1951نشاط املجمع العلمي العربي بدمشق )باالشتراك( بالفرنسية،  .3

 م.1954 ،، القاهرةيالغزل: من فنون األدب العرب .4

 م.1956 ،، القاهرةيالعربالوصف: من فنون األدب  .5

 م.1957 ،، القاهرةياملديح: من فنون األدب العرب .6

 م.1958 ،، القاهرةيالهجاء: من فنون األدب العرب .7

 م.1960، معهد الدراسات العالية، القاهرة، الشعر الحديث في اإلقليم السوري .8

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%85
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 م.1960الناصر صالح الدين األيوبي، سلسلة اقرأ، القاهرة،  .9

 م.1961قدماء ومعاصرون، دار املعارف، القاهرة،  .10

 م.1963دمشق، مكتبة أطلس، ، للمدارس اإلعدادية والثانوية املرجع في تدريس اللغة العربية .11

 .م1968الشعراء األعالم في سورية، دار األنوار، بيروت،  .12

 م.1969درب الشوك، دار صادر، بيروت،  .13

ا: كتب التراجم
ً
 ثالث

ف الدكتور الدهان كتًبا عديدة في تراجم الرجال، بلغ عددها 
َّ
ومن ترجمة ألعالم من العرب  49أل

  غيرهم، القدامى واملعاصرين.

نواس، واألصفهاني، واملعري، وأسامة بن منقذ، وكشاجم، والخالديين،  و القدماء: أب العربأعالم فمن 

وابن فضالن، والوزير املغربي، وابن سنان الخفاجي، وابن حيوس، وابن الساعاتي، وابن جبير األندلس ي، 

 وابن عبد الهادي، وابن العديم.

عمر أبو ريشة، وقيصر معلوف، ومعروف األرناؤوط، وعبد الرحمن  :العرب املعاصرينومن أعالم 

الكواكبي، وخليل مطران، وعبد القادر املغربي، ومحمود تيمور، وطه حسين، وجرجي زيدان، ومحمد كرد 

علي، وجميل صدقي الزهاوي، وحافظ إبراهيم، وتوفيق الحكيم، وإيليا أبو ماض ي، وساطع الحصري، وبدر 

الدين النعساني، وناصيف اليازجي، وإبراهيم اليازجي، ورفيق العظم، ومحمد رشيد رضا، ومحمد راغب 

اخ،  .ومحمد حسين هيكل، وكامل الغز ي  الطب 

د دو موسه، والفونس دو المارتين، وألفرد دي فيني، وبول لفر أن، و ا: كارل بروكلمومن األعالم الغربيين

و.و ير، بورجيه، وبول فاليري، وشارل بودل  جان جاك روس 

 لسلطان العثماني عبد الحميد، وزعيم الهند غاندي.لوترجم أيًضا 

 ا: املقاالترابعً 

  145 الدكتور الدهان كتب
ً

حول األدب والنقد األدبي والنقد االجتماعي موضوعاتها  دارت مقاال

 .الصحفو املجالت في عدد من والتربوي والتعبير عن التجارب الشخصية والذاتية، نشرها 

، اإليمان )دمشق(، و األيام )دمشق(، و األمن العام )دمشق(، و اإلذاعة السورية )دمشق( من املجالت:ف

، الضاد )حلب(، و الرسالة )مصر(، و الدليل العربي )اإلسكندرونة(، و الحديث )حلب(، و الجندي )دمشق(و 

املعرض ، و الكلمة )حلب(، و )مصر( املصري  الكاتب، و الفكر )تونس(، و (صيداالعرفان )والعربي )الكويت(، و 

، عصا الجنة )دمشق(، و رقيب األحوال )بيروت(، و دنيا الفن )مصر(، و املعلم العربي )دمشق(، و )بيروت(

 .العالم العربي )مصر(و 

ومن الصحف: فتى العرب )دمشق(، والتقدم )حلب(، والجهاد )حلب(، والحوادث )حلب(، والسياسة 

 واملستقبل )دمشق(، والنذير )حلب(، والنقاد )دمشق(، والوقت )حلب(.)مصر(، والشباب )حلب(، 
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 مصادر ترجمته

 م.1959األدب العربي املعاصر في سورية، سامي الكيالي، دار املعارف، القاهرة،  .1

 إضبارة الدكتور محمد سامي الدهان املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2001أعالم التراث في العصر الحديث، محمود األرناؤوط، دار ابن العماد، بيروت،  .3

 م.1969درب الشوك، سامي الدهان، دار صادر، بيروت،  .4

اللغة العربية بدمشق، الدكتور سامي الدهان: حياته وأعماله، عمر الدقاق، مطبوعات مجمع  .5

 م.2019

 الدكتور محمد سامي الدهان، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

عبقريات وأعالم(، دار في كتابه ) سامي الدهان: عاشق التراث وحارسه األمين، عبد الغني العطري  .7

 م.1996البشائر، 

 م.1980سامي الدهان، أحمد عصلة، رسالة ماجستير، جامعة حلب،  .8

 ن، محمود الربداوي، املوسوعة العربية، املجلد التاسع.سامي الدها .9

 سامي الدهان، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .10

كلمة جعفر الحسني في استقبال سامي الدهان عضًوا في املجمع، مجلة املجمع العلمي العربي،  .11

 م.1954، 2، ج29مج

ث فيها عن سلفه سامي الدهان، مجلة مجمع استقباله يتحد ةحفلكلمة عبد الكريم اليافي في  .12

 م.1977، 3، ج52اللغة العربية بدمشق، مج

 م.1975)عدد خاص عن سامي الدهان(،  10 مجلة )الضاد( الحلبية، العدد .13

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2002العلمية، 

 م.2013، 1عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط معجم مؤلفات األعالم، .15

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .16

 م.2000، 1ط

 م.1971، 4، ج46وفاة محمد سامي الدهان، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .17
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 محمد صالح الدين الكواكبي -37

 (هـ1392 - 1319)

 (م1972 - 1901)

 نشأته وحياته

 االبتدائية العلوم درسم، و 1901ولد محمد صالح الدين بن مسعود الكواكبي في حلب سنة 

، (التركي السلطاني املكتب) في الثانوية دراسته ليكمل حلب إلى انتقلثم  اآلستانة، في واإلعدادية

 . م1920سنة ج وتخر  

في دمشق، ونال إجازة في الصيدلة عام  (املعهد الطبي العربي)إلى  م1921انتسب عام 

نح لقب دكتور في الصيدلة ُم و  ،في السوربون  العاليتحصيله  إلكمالسافر إلى باريس ثم  .م1924

  م.1926سنة 

وبقي فيها نحو ، (ثيمدار الجرا)في  مخبر الكيمياءفي شغل منصب مساعد  عاد إلى دمشقوملا 

س الكيمياء الحيوية والتحليلية در  ياستدعته الحكومة العراقية ل م1937 سنةوفي . ثماني سنوات

 . ببغداد (كلية الصيدلة امللكية العراقية)في 
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م  املعهد الطبي)في رئيس مخبر  ُعينو  ،دمشق إلى رجع م1940 سنةوفي 
 
ى في سل

 
العربي(، وترق

ا لكرس ي الصيدلة والكيمياء سنة 
ً
 إلى أنس م، وبقي يدر  1947الهيئة التدريسية حتى صار أستاذ

 
ُ
 .م1961 سنةالتقاعد حيل على أ

أيار  31املوافق  1392ربيع اآلخر  18 في يوم األربعاءتوفي الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي 

يو  م.1972 مه للوطن من خدمات جليلة أحد شوارع دمشق باسمه تكريًما له وتقديًرا ملا قد   ُسم 

 في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خلفه من آثار قيمة.

 الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي املجمعي

 في عضوً الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي  خبانتُ 
ً

في الجلسة املجمع العلمي العربي ا عامال

 .م1953كانون األول  23م وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ 1953كانون األول  7املنعقدة بتاريخ 

م، وأعيد 1964تشرين األول  19بتاريخ )مكتب املجمع(  انُتخب عضًوا في اللجنة اإلدارية

 انتخابه بعد أربعة أعوام، وبقي يمارس هذه العضوية حتى لقي وجه ربه. 

  70 قرابةفي مجلة املجمع الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي نشر 
ً

ا و  مقاال الغوي  في  علمي 

 ؛م(1982 - 1942املدة )

ففي اللغة: )غول أم كحول؟(، و)جوقة أم كورس؟(، و)مرخمة أم محضنة؟(، و)دهاليز أم 

كواليس؟(، و)فند شمع(، و)النحت واملصطلحات العلمية(، و)مالحظات على ما 

ر من العصر(، و)وزن فاعول هل ورد ف ي ديوان ابن النقيب(، و)حول صيغة عص 

 هو جدير أن يقاس عليه؟(، و)وزن أفعولة هل يتخذ أمثولة للقياس عليه؟(،

 ةأربع –و)الكلمات الدخيلة على العربية األصلية و)حول ألفاظ الحضارة(، 

 .مقاالت(

مقاالت(، و)منتخبات من معجم  3 –وفي العلوم: )مالحظات على مصطلحات كيمياوية 

مقاالت(،  5 –مقاالت(، و)األوزان العربية في املصطلحات العلمية  3 –الكواكبي 

مقاالت(، و)نظرة عيان وتبيان في مقالة  3 –مصطلحات جدد لكلمات إفرنجية و)

(، و)استدراك النقصان في مقالة أسماء  13 –أسماء أعضاء اإلنسان 
ً

مقاال

مقاالت(، و)األخطاء العلمية في املصطلحات الكيمياوية(،  5 –أعضاء اإلنسان 

 ات جديدة لدرجات علمية عديدة(.و)مصطلح

نظرة عيان وتبيان في ضمن مطبوعات املجمع كتاب )لدكتور صالح الدين الكواكبي صدر لو 

 م.1971( سنة مقالة أسماء أعضاء اإلنسان
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 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

مطبعة النهضة، حلب، أجزاء،  4رواية عبد الحميد وشرلوك هوملز )ترجمة من التركية(،  .1

 .م1919

 - 1928(، لخمسة صفوف )خمسة أجزاءلتالميذ املدارس الثانوية الدروس الكيمياوية  .2

 م.1930

 م.1930 املطبعة البطريركية، دمشق، موجز في مبحث السموم )باالشتراك(، .3

 م.1932الحبابات الدوائية،  .4

 م.1932 مطبعة الجامعة السورية، دمشق، الحموضة والقلوية في نظرية الشوارد، .5

 م.1934 مطبعة االعتدال، دمشق، صناعة حمض الليمون، .6

 م.1935السيمياء الحديثة،  .7

 م.1937جين الثقيل، درو الدوتيريوم أو اله .8

 .م1951م، 1946، م1937، لحيوية لفرع طب األسنانموجز في الكيمياء ا .9

 م.1937الفيتامينات، -الحيوينات .10

 م.1938أجزاء(،  3موجز في الكيمياء الحيوية الطبية العملية ) .11

، 3، طم1939، ، مطبعة الجامعة السورية، دمشقالتطبيقات العملية للكيمياء الحيوية .12

 .م1956

 م.1941رمونات، الحاثات اله .13

 م.1947العضوية، الكيمياء  .14

 م.1948التطبيقات العملية للكيمياء التحليلية،  .15

 .م1959، 4، طم1949 مطبعة الجامعة السورية، دمشق، ،الكيمياء الحيوية  .16

 م.1951النظائر في الكيمياء الحيوية،  .17

 م.1951، لطب األسنان موجز في الكيمياء العضوية .18

 م.1953علم السموم لفرع الصيدلة،  .19

 م.1956اللغات )باالشتراك(، معجم املصطلحات الطبية الكثير  .20

 م.1959، 8، طمصطلحات علمية .21

 م.1960الهيوليات على ضوء البحث العلمي الحديث،  .22

 م.1967، نظرة عيان وتبيان في مقالة أسماء أعضاء اإلنسان .23

http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page14914/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8?filter_author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A
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http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page14914/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8?filter_author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%20%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A
http://www.arabacademy.gov.sy/ar/page14914/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8?filter_author=%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%A7%D9%83%D8%A8%D9%8A
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 ثانًيا: البحوث واملقاالت
ا الدكتور صالح الدين الكواكبي نشر 

ً
مجلة )في بدمشق، و (مجلة املعهد الطبي العربي)في  عديدةأبحاث

 في مجلة املجمع.، إضافة إلى ما نشره في لبنان (عالم الكيمياء

 مصادر ترجمته

، 3، ج81أسرة الكواكبي وأشهر علمائها، محمد زهير البابا، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .1

 م.2006

 إضبارة الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002 ،بيروت، دار العلم للماليين، خير الدين الزركلي، األعالم .3

 الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 م.1972، 3، ج47الفقيد الدكتور صالح الدين الكواكبي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .5

 في املجمع، مجلة املجمع  ةحفلكلمة حسني سبح في  .6
ً

استقبال صالح الدين الكواكبي عضًوا عامال

 م.1954، 2، ج29، مجالعلمي العربي

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .7

 م.2015بدمشق، 

 محمد صالح الدين الكواكبي، عدنان تكريتي، املوسوعة العربية، املجلد السادس عشر. .8

 ثقافية العربية.محمد صالح الدين الكواكبي، موقع أرشيف املجالت األدبية وال .9

 م.2013، 1معجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط .10

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .11

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1دمشق، طمن هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .12

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .13

 م.2000، 1ط
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 هاشم حكمة -38

 (هـ1402 - 1332)

 (م1982 - 1913)

 نشأته وحياته

التحق و  م.1913كانون األول  31هـ املوافق 1332صفر  2ولد حكمة هاشم في دمشق في 

مدارس ريف دمشق، ثم في معلًما في  ُعينم، ف1930سنةبمدارس دمشق ونال الشهادة الثانوية 

، ثم في )معهد 1934فنال شهادتها سنة  وتابع دراسته في )مدرسة اآلداب العليا( مدارس دمشق.

  م.1935الحقوق( ونال شهادة الحقوق سنة 

 
ُ
فقه اللغة واألخالق  :جامعة باريس ونال شهادات فيب، فالتحق د في بعثة دراسية إلى فرنساوفأ

حصل على شهادة الدكتوراه في الفلسفة و وعلم االجتماع وعلم النفس والفلسفة العامة واملنطق، 

 س في )املدرسة القومية للغات الشرقية الحية(.وكان في أثناء ذلك يدر   م.1946سنة 

يوبعد عودته من اإليفاد  ا  ُسم 
ً
في كلية اآلداب في  للتربية وعلم النفس االجتماعيأستاذ

 .اختير عميًدا للمعهد العالي للمعلمين )كلية التربية(الجامعة السورية، ثم 
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أ منصب رئ1958وفي سنة  م بسبب 1962ر ح من عمله سنة يس جامعة دمشق، ثم ُس م تبو 

موقفه من الوحدة بين سورية ومصر، فغادر إلى الرباط ودر س في جامعتها أربع سنوات. وفي سنة 

م رغبت إليه منظمة )اليونسكو( في أن يرأس بعض بعثاتها إلى الجزائر وليبيا، واستمر  في 1966

حيل على التقاعد
ُ
 م، فغادر إلى باريس.1976سنة  مهمته هذه إلى أن أ

ساهم الدكتور حكمة هاشم في الكثير من الندوات الفكرية، وحاضر في بعض الجامعات 

العربية والغربية بالعربية والفرنسية، وشارك في بعض اللقاءات واملؤتمرات الثقافية والفكرية في 

ى.أقطار الوطن العربي وبلدان أوربية وأمريكية، ونشر كثيًرا من امل  قاالت والبحوث في مجالت شت 

في  م1982حزيران  29هـ املوافق 1402رمضان  8 في يوم الثالثاءتوفي الدكتور حكمة هاشم 

ا بفضله  .باريس
ً
يوتقديًرا لجهوده واعتراف باسمه أحد شوارع دمشق وأحد مدرجات كلية  ُسم 

 التربية في جامعة دمشق.

 الدكتور حكمة هاشم املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق 
ً

في الجلسة املنعقدة بتاريخ انُتخب حكمة هاشم عضًوا عامال

كانون األول  23، وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ خلًفا للشيخ محسن األمين م1953كانون األول  7

 م.1954آذار  25في  وأقيمت حفلة استقباله، م1953

ا في مجلة املجمع الدكتور حكمة نشر 
ً
بعنوان )الفكر الفلسفي واللغة العربية(، وتحقيقات بحث

حول نقد الغزالي، وتعريًفا بأربعة كتب، وعرًضا لبعض مؤلفات السيد محسن األمين، إضافة إلى 

 م(.1980 - 1952في املدة )استقباله، وذلك  ةكلمته في حفل

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1937الترقي، دمشق، دروس القواعد املصورة )باالشتراك(، مطبعة  .1

 م.1945ميزان العمل للغزالي )دراسة وترجمة للفرنسية(، باريس،  .2

 م.1950 ،3 العدد عرفان الذات ومركزية األنا لبورجاد )ترجمة(، مجلة املعلم العربي، .3

 م.1952املذاهب الفلسفية لكريسون )ترجمة(، مطبوعات الجامعة السورية،  .4

 م.1953لوندل )ترجمة(، دار املعارف بمصر، املدخل إلى علم النفس الجماعي لب .5

 م.1955 - 1954أبحاث في التربية املقارنة، مجموعة محاضرات،  .6

 م.1955 - 1954أبحاث في تاريخ التربية، مجموعة محاضرات،  .7

 م.1956 ،8و  7العدد  ،مجلة املعلم العربيباالشتراك(، ترجمة )لكوزنيه إعداد املربي  .8

 م.1982جامعي، مطبعة الداوودي، دمشق، الفلسفة العامة، كتاب  .9

 بالفرنسية(.رسالته للدكتوراه، نقد مذهب املشائين واألفالطونية الحديثة عند الغزالي ) .10
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 املقاالتثانًيا: 
  12مجلة املعلم العربي ) :عدًدا من البحوث واملقاالت فيالدكتور حكمة هاشم نشر 

ً
(، ومجلة مقاال

(، لينومجلة الشعلة )مقا(، لينومجلة األديب )مقا(، التربية )مقالين(، ومجلة كلية مقاالت 4الثقافة )

 
ً

 مقاالت(. 8وجريدة النقاد )رسائل(،  8ومجلة الثقافة العاملية بالكويت )واحد(،  ومجلة العربي )مقاال

 مصادر ترجمته

 م.1999إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

 حكمة هاشم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. إضبارة الدكتور  .2

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .3

 .م1997تكملة معجم املؤلفين، محمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت،  .4

 حكمة هاشم، نبيلة هاشم، املوسوعة العربية، املجلد الواحد والعشرون. .5

 حكمت هاشم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .6

خطاب عبد الحليم سويدان يتحدث فيه عن سلفه حكمة هاشم، مجلة مجمع اللغة العربية  .7

 م.1984، 3، ج59بدمشق، مج

 م.2016الدكتور حكمة هاشم، محمود السيد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .8

 جمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور حكمة هاشم، موقع م .9

كلمة شفيق جبري في استقبال حكمة هاشم عضًوا في املجمع، مجلة املجمع العلمي العربي،  .10

 م.1954، 3، ج29مج

مجمعي افتقدناه: الدكتور حكمة هاشم، عبد الهادي هاشم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .11

 م.1982، 4، ج57مج

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .12

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .13

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .14

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4في القرن العشرين )جموسوعة أعالم سورية  .15

 م.2000، 1ط
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 ادمحمد كامل عيَّ  -39
 هـ(1407 - 1318)

 م(1986 - 1901)

 نشأته وحياته

هاجر مع والده إلى تركيا سنة و م في طرابلس الغرب، 1901ولد محمد كامل عياد سنة 

رسة الثانوية( في حلب سنة ستانبول وفي بورصة، ثم انتقل إلى )املدإم، وتابع دراسته في 1911

 م.1914

في أثناء دراسته ، واشتغل (جامعة برلين)وبدأ الدراسة في  م سافر إلى أملانيا1921وفي سنة 

  اشترك في تأسيس مجلة )الحمامة( بالعربية وجريدة )صدى اإلسالم( باألملانية.فصحافة، بال

م حصل على الدكتوراه في الفلسفة، وعاد إلى دمشق فعمل في الصحافة إلى 1930وفي سنة 

م 1936م مدرًسا للتاريخ في )املدرسة التجهيزية(، ثم سافر إلى بغداد سنة 1933سنة  ُعينأن 

 ثالث سنوات. (دار املعلمين العالية)ودر س تاريخ العرب واإلسالم في 
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م عاد إلى دمشق ورجع إلى التدريس في )املدرسة التجهيزية( و)دار املعلمين 1939وفي سنة 

ا مساعًدا في 1944سنة  (لجنة التربية والتعليم)عضًوا في  ُعيناالبتدائية(، ثم 
ً
كلية )م، ثم أستاذ

ا لتاريخ التربية فيثم  ،في جامعة دمشق (اآلداب
ً
، ثم انُتدب م1950سنة )كلية التربية(  أستاذ

 .م1952سنة للعمل في )اإلدارة الثقافية( في جامعة الدول العربية 

ا للتاريخ في )الجامعة األردنية(  م أحيل الدكتور عياد على التقاعد،1960في سنة 
ً
فعمل أستاذ

ي   م.1966و  1963ما بين عام 

تشرين  21هـ املوافق 1407ربيع األول  19 في توفي الدكتور محمد كامل عياد يوم الجمعة

 م.1986الثاني 

 د املجمعياالدكتور محمد كامل عيَّ 

 في املجمع 
ً

خلًفا لألستاذ  العلمي العربي بدمشقانُتخب الدكتور محمد كامل عياد عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 1958أيلول  3وصدر مرسوم تعيينه في  ،م1958آذار  21محمد كرد علي في 

 م.1958كانون األول  20في  استقباله

ولجانه املتخصصة، وعين عضًوا في  مشاركات نافعة في مجلس املجمعلدكتور عياد كانت ل

دارية )مكتب املجمع( سنة م، وعضًوا في اللجنة اإل 1974)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( سنة 

 م.1978

اد في مجلة املجمع   في املدة ) 27نشر الدكتور عي 
ً

، بعضها تحت عنوان م(1988 - 1960مقاال

ن بعضها اآلخر:، وض(ثمانية مقاالت – )صفحات من تاريخ االستشراق  م 

؛ من مثل: )أبو الفداء امللك العالمة(، و)عبر التاريخ(، و)محمد كرد علي بحوثه وتراجمه

واملستشرقون(، و)تأثير ابن رشد على مر العصور(، و)السيرة الذاتية 

ابن الجوزي وكتابه ذم الهوى(، و)الرحالة للمستشرق األملاني بروكلمان(، و)

 آلويس موزيل(.

؛ من مثل: )نحن والتاريخ(، و)تاريخ تطوان(، و)ما ساهم به املؤرخون العرب بالكتبوتعريفه 

في املئة سنة األخيرة(، و)مستقبل التربية في العالم العربي(، و)خليل مردم 

بك: الشاعر وديوانه باللغة األملانية(، و)املعجم الفلسفي(، و)هنري 

 وكلماته ميد بن يحيى(.برغسون(، و)التاريخ املنصوري(، و)رسالة عبد الح

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1930نظرية ابن خلدون في التاريخ واالجتماع )باألملانية(،  .1

 م.1933ابن خلدون )درس، تحليل، منتخبات( )باالشتراك(، مطبعة ابن زيدون بدمشق،  .2
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 م.1934كتاب التاريخ للصف الرابع االبتدائي )باالشتراك(،  .3

 م.1935السادس )باالشتراك(، تاريخ الشرق القديم للصف  .4

)باالشتراك مع جميل صليبا(، مكتب النشر العربي بدمشق، األندلس ي حي بن يقظان البن طفيل  .5

 م.1935

 م.1942علم األخالق لطالب شعبتي الفلسفة والرياضيات، مكتبة العلوم واآلداب، دمشق،  .6

 م.1946أديب عربي وأديب سوفييتي )عمر فاخوري ومكسيم غوركي(، دمشق،  .7

املنطق وطرائق العلم العامة )باالشتراك مع جميل صليبا(، مكتبة العلوم واآلداب، دمشق،  .8

 م.1947

 م.1948 املطبعة الهاشمية، دمشق، تاريخ العصور القديمة )باالشتراك(، .9

 م.1956، 5املنقذ من الضالل )باالشتراك جميل صليبا(، مطبعة الجامعة السورية، ط .10

مجلة  )ترجمة بتكليف من منظمة اليونسكو(، للوفريس والتفاهم الدولي كتب التاريخ املدرسية .11

 م.1959 املعلم العربي، أيار

 م.1962الرأي العام أللفرد سوفي )ترجمة(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  .12

 .م1981، 3، دار الفكر، طم1969 دمشق، الجزء األول، -تاريخ اليونان  .13

 ثانًيا: املقاالت

(، وفي مجلة الثقافة ) 18في مجلة املعلمين واملعلمات )الدكتور محمد كامل عياد نشر 
ً

 10مقاال

دمشق -وفي مجلة املعلم العربيمقاالت(،  4وفي مجلة الطليعة )مقاالت(،  10وفي مجلة الطريق )مقاالت(، 

-وفي مجلة املعرفةت(، مقاال  3بغداد )-وفي مجلة املعلم الجديدمقاالت(،  4وفي مجلة النقاد )مقاالت(،  4)

وفي مجلة وفي مجلة اآلداب )مقالين(، دمشق )مقالين(، جامعة -وفي مجلة كلية التربية (،مقاالت 3دمشق )

 واحًدا(-األبحاث
ً

 واحًدا(،  العربي، وفي مجلة بيروت )مقاال
ً

 واحًدا(، )مقاال
ً

وفي مجلة دراسات تاريخية )مقاال

 
ً

 .واحًدا(وفي مجلة عيون املقاالت )مقاال

 مصادر ترجمته

 م.1999إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

 إضبارة الدكتور محمد كامل عياد املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .3

 م.1987، 1، ج62عياد بقلمه، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ترجمة الدكتور محمد كامل .4

 .م1997تكملة معجم املؤلفين، محمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت،  .5

 الدكتور محمد كامل عياد، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6
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 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .7

، 1، ج62فقيد املجمع: محمد كامل عياد، شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .8

 م.1987

، 1، ج34استقبال محمد كامل عياد، مجلة املجمع العلمي العربي، مج ةحفلكلمة جميل صليبا في  .9

 م.1959

مجمع استقباله يتحدث فيها عن سلفه محمد كامل عياد، مجلة  ةحفلكلمة جورج صدقني في  .10

 م.1991، 1، ج67اللغة العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .11

 م.2015بدمشق، 

 محمد كامل عياد، أحمد علي كنعان، املوسوعة العربية، املجلد الثالث عشر. .12

 ية والثقافية العربية.محمد كامل عياد، موقع أرشيف املجالت األدب .13

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2002العلمية، 

 م.2013، 1معجم مؤلفات األعالم، عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، ط .15

 .م1964مكتب عنبر، ظافر القاسمي، املطبعة الكاثوليكية، بيروت،  .16

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .17

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .18

 م.1951

املنارة، دمشق،  (، سليمان سليم البواب، مؤسسة3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .19

 م.2000، 1ط
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 م(1969 – 1959) 
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 أعضاء املجمع في العقد الخامس
 

 الصفحة

 191 الخطيب عدنان محمد

 197 فيصل شكري 

 202 الطرابلس ي أمجد

 206 املبارك محمد

 211 انالسم وجيه

 215 هاشم الهادي عبد
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 محمد عدنان الخطيب -40

 (هـ1416 - 1332) 

 (م1995 - 1914)

 نشأته وحياته

 سنة( أحد أحياء دمشق القديمة حي القيمرية)في الخطيب بن عبد القادر عدنان محمد لد و 

ى علوم اللغة والفقه على تلق  و االبتدائية في دمشق،  علومه األولية في املدارسى تلق  م، و 1914

 ، وكان من املتفوقين. (مدرسة التجهيز الرسمية)، ثم تابع تحصيله الثانوي في علماء دمشقأيدي 

 سنةفي الحقوق وإجازة في العلوم املالية واإلدارية ونال إجازة  ،(جامعة بغداد)وبعدها درس في 

 شرف.البمرتبة م 1942

 م1947 سنةفي ونال م، سافر بعدها إلى باريس 1944مارس املحاماة بعد تخرجه حتى نهاية 

 توراه في الحقوق من جامعة باريس.درجة الدك
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 سنةدمشق في معاوًنا للنائب العام للنائب العام في حمص، ثم  امعاونً  م1947 سنة ُعين

 رُ  1953 سنة. وفي م1950
 
ثم إلى مرتبة قاٍض في  ،ع إلى مرتبة قاٍض في محكمة االستئناف بدمشقف

 الدائرة القانونية بوزارة العدل برتبة نائب عام.

فعمله في القضاء، إضافة إلى و 
 
ل
ُ
في كليتي الحقوق والشريعة في  التدريس   م1954 سنة ك

 لجامعة الدول العربية. التابع  (معهد الدراسات العالية)إلقاء محاضرات في و  جامعة دمشق،

، واختير للجمهورية العربية املتحدة في مجلس الدولة امستشارً  ُعين م1959 سنةوفي أوائل 

للجنة القانونية والعلوم السياسية في املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم  امقرًر 

 .االجتماعية في اإلقليم السوري

  م1960 سنةوفي 
 
مجلس  في اإلداري  القضاء محكمة رئاسة الخطيب عدنانالدكتور محمد  ىتول

 ولبث املجلس، لهذا ارئيًس  اختير ثم الدولة، مجلس لرئيس انائبً  خبانتُ  سنوات سبع وبعد الدولة،

 محامو مهكر   تقاعده وبمناسبة .م1974 سنة نهاية في التقاعد على إحالته حتى املنصب هذا في

 لخدماته الجليلة. اتقديرً  (امي شرفمح) لقب ومنحوهإليه  الذهبية شارتهم ءبحهدا دمشق

أيلول  24 املوافق هـ1416ربيع اآلخر  29 في يوم األحدعدنان الخطيب الدكتور محمد توفي 

، وكان أمض ى سحابة هذا اليوم في املجمع كعادته في املواظبة على الحضور كل  يوم م1995

فته يد 
 
وانتقل إلى  املنون واملشاركة في أعمال املجمع، وعاد ظهًرا إلى منزله، وبعد ساعات تخط

 .جوار ربه

 عدنان الخطيب املجمعيمحمد الدكتور 

في الجلسة املنعقدة  بدمشق العربي العلمي املجمع في اعضوً الدكتور عدنان الخطيب  بخانتُ 

بهجة البيطار محمد بترشيح من األستاذ عز الدين التنوخي وتزكية الشيخ  م1960أيار  28بتاريخ 

م عن نائب رئيس 1960تشرين األول  6، وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ واألمير جعفر الحسني

 م.1960كانون األول  1بتاريخ  وأقيمت حفلة استقباله .محمد عبد الحكيم علي عامرالجمهورية 

تشرين  17الدكتور عدنان الخطيب عضًوا في اللجنة اإلدارية للمجمع )مكتب املجمع( في  ُعين

 م. 1964األول 

 .جمع نائًبا لرئيس املجمع مدة أربع سنواتاملانتخبه مجلس م 1973كانون األول  6وفي 

دو ، للمجمعخب أميًنا انتُ  م1982كانون الثاني  12وفي  كانون األول  21تعيينه بتاريخ  ُجد 

  هذا املنصب حتى وفاته.م، وظل يشغل 1985

 مقال 100ونشر في مجلة املجمع ، لجان املجمعأعمال ز في نشاط متمي   لدكتور الخطيبكان ل

نت بحوثه وتقاريره وكلماته وتراجمه ألعالم املجمع وغيرهم م(1992 - 1949في املدة )   .تضم 
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(، و)ظاهرة في املعجم العربي جديرة بالدراسة  19 –)نظرات في املعجم الوسيط من املقاالت: ف
ً
مقاال

مقاالت(، و)مؤلفات عبد القادر املغربي(،  4 –مقاالت(، و)التاريخ الحربي اإلسالمي  8 –

و)ابن تيمية(، و)املعجم العربي(، و)املجمعيون في خمسين عاًما(، و)تحقيقات لغوية: 

، و)التحقيقات السمسرة والسمسار في اللغة والقانون(، و)دمشق في ديوان األثري(

عثرات  املعدة بحتمية ضم جيم جدة(، و)قصة شعار املجمع(، )تعقيب على معجم

 األدباء(.

)عارف النكدي: مجمعي افتقدناه(، و)أحمد زكي: مجمعي افتقدناه(، و)مجمعي ومن التراجم: 

افتقدناه: محمد بهجة البيطار(، و)مجمعي افتقدناه: األستاذ أنيس مقدس ي(، 

و)مجمعي افتقدناه: ناجي معروف العبيدي(، و)مجمعي افتقدناه: الدكتور أسعد 

افتقدناه: محمد العدناني(، و)مجمعي افتقدناه: بدوي الجبل(، الحكيم(، و)مجمعي 

و)مجمعي افتقدناه: الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين عاًما(، و)فقيدان 

عمر فروخ كفاح خمسة وستين مجمعيان جليالن: أحمد ناجي القيس ي وجواد علي(، و)

الجواري العضو عاًما دفاًعا عن العروبة واإلسالم(، و)الدكتور أحمد عبد الستار 

املراسل في مجمع دمشق(، و)مجمعي افتقدناه: صبحي املحمصاني(، و)محمد كرد علي 

الجهاد  من الرواد املؤسسين ملجمع القاهرة(، و)عبد هللا كنون سبعون عاًما من

 والعروبة(، و)محمد لطفي جمعة وهؤالء األعالم(. املتواصل في خدمة اإلسالم

 ة كتب:شر ضمن مطبوعات املجمع ع الخطيبللدكتور محمد عدنان صدر و 

 م.1965، املعجم العربي ونظرات في املعجم الوسيط 

 م.1968، األمير مصطفى الشهابي: حياته وآثاره 

  م.1968، (املجمع العلمي العربي في خمسين عاًما )املجمعيون 

 م.1975، عارف النكدي: حياته وآثاره 

 م.1976، محمد بهجة البيطار: حياته وآثاره 

 م.1986، الدكتور شكري فيصل وصداقة خمسين عاًما 

 م.1988، الدكتور أحمد عبد الستار الجواري: حياته وآثاره 

 م.1988، الدكتور صبحي املحمصاني: حياته وآثاره 

 م.1988، كفاح خمسة وستين عاًما دفاًعا عن العروبة واإلسالم :عمر فروخ 

  م.1991، في خدمة اإلسالم والعروبةمن الجهاد املتواصل وسبعون عاًما  عبد هللا كنون 

 وألقى في املجمع أربع محاضرات:

 م(.1943قوانيننا وضرورة البعث التشريعي، ) .1

 م(.1943العقوبة في نظر الفرد واملجتمع والعلم والدين، ) .2

 م(.1944سياسة اإلرهاب، ) .3

 م(.1946سجون أوربة، ) .4
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 .امؤازًر  االعراقي عضوً  اختاره املجمع العلمي م1969 سنةوفي 

 .تحاد املجامع العلمية العربيةالا مساعًدا خب أميًنا عام  انتُ  م1971 وفي سنة

  اعضوً  (عليكرة)في انتخبه املجمع الهندي العربي  م1976 سنةوفي 
ً

 . مراسال

 .امؤازًر  اانتخبه مجمع اللغة العربية في األردن عضوً  م1980 وفي سنة

  االقاهرة عضوً مجمع اللغة العربية بانتخبه م 1985 وفي سنة 
ً

 .عامال

 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال
ف الدكتور عدنان الخطيب أكثر من 

َّ
 منها: ؛كتاًبا في القانون واللغة والتراجم 35أل

 .م1947، رسالة الدكتوراه، تطور العقوبة والعقوبات عند البدو )بالفرنسية( .1

 م.1954 -1950وسام االستحقاق السوري، ، منح عليه (مجلدات 5شرح قانون العقوبات ) .2

 م.1952، 2م، ط1951، 1، دمشق، طلغة القانون في الدول العربية .3

م، 1955، 1الوجيز في شرح املبادئ العامة في قانون العقوبات، مطبعة الجامعة السورية، ج .4

 م.1956، 2ج

ين الدول العربية، : دراسة مقارنة مع قوانالنظرية العامة للجريمة في قانون العقوبات السوري .5

 م.1957، القاهرة، العالية معهد الدراسات العربية

 م.1957الوجيز في أصول املحاكمات، مطبعة الجامعة السورية، دمشق،  .6

 م.1960، دمشق، الشيخ عبد القادر املغربي رائد التعريب .7

 م.1961، مطبعة جامعة دمشق، املبادئ العامة في مشروع قانون العقوبات .8

، مطبوعات جامعة دمشق، الجزائي: املبادئ العامة في قانون العقوبات السوري موجز القانون  .9

 م.1963

 م.1963موجز القانون الجنائي، مطبعة جامعة دمشق،  .10

، 1، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، طاملعجم العربي بين املاض ي والحاضر .11

 م.1994، 2م، مكتبة لبنان ناشرون، ط1966

)مجموعة محاضرات(، معهد البحوث  نظرية الدعوى في القضاء اإلداري  :ريةاإلجراءات اإلدا .12

 .م1968والدراسات العربية، القاهرة، 

 م.1968، القاهرة، نظرية الدعوى في القضاء اإلداري  .13

، معهد البحوث والدراسات العربية، الشيخ طاهر الجزائري رائد النهضة العلمية في بالد الشام .14

 م.1971القاهرة، 

القضاء اإلداري ونظام مجلس الدولة في سورية، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة،  تاريخ .15

 م.1974
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 م.1976، دمشق، محمد كرد علي وقصة املذكرات .16

 م.1979، دمشق، الدكتور أسعد الحكيم: حياته وآثاره .17

مدعومة بأقوال البطريرك أفرام األول برصوم والبطريرك يعقوب الثالث،  عروبة السريان .18

 م.1980دمشق، 

 .م1981دمشق،  ،بدوي الجبل: حياته العاصفة، وحبه الذي ال يفنى .19

 م.1991-1985وقائع مؤتمر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، مجمع اللغة العربية األردني، عمان،  .20

 م.1986، دار الفكر، دمشق، العربية بالقاهرةالعيد الذهبي ملجمع اللغة  .21

 م.1992، دار طالس، دمشق، حقوق اإلنسان في اإلسالم .22

  بالفرنسية)تقرير  الكفاح ضد الجريمة .23
ُ
م إلى منظمة األمم املتحدةق  .(د 

 ثانًيا: املقاالت
  50الثقافية والقانونية واللغوية واألدبية  الدكتور محمد عدنان الخطيب جاوز مجموع مقاالت

ً
مقاال

مدحت عكاش(، -و)مجلة الثقافةمجلة الثقافة(، و)و)مجلة التراث العربي(، (، األديبمجلة )نشرها في 

مجلة ، و)(التونسية-شؤون عربيةمجلة ))مجلة مجمع اللغة العربية األردني(، والرسالة(، وو)مجلة 

 ، إضافة إلى ما نشره في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(.املحامون(

 صادر ترجمتهم

 م.1999إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

أدباء في الذاكرة: سير ودراسات، عيس ى فتوح، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق،  .2

 م.2004، 1ط

 إضبارة الدكتور محمد عدنان الخطيب املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 م.1981القرن الرابع عشر الهجري، أنور الجندي، مكتبة األنجلو املصرية، أعالم  .4

عبقريات في كتابه ) الدكتور عدنان الخطيب: رجل القانون ومجمع اللغة، عبد الغني العطري  .5

 م.1996وأعالم(، دار البشائر، 

 الدكتور محمد عدنان الخطيب، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 م.1998، 1لعالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، طذيل األعالم، أحمد ا .7

، 14327عدنان الخطيب وثالثون مطبوًعا تحيي ذكراه، فادية مصارع، جريدة الثورة، العدد  .8

 م.2010

 عدنان الخطيب، شحادة الخوري، املوسوعة العربية، املجلد الثامن. .9

 م.1978عدنان الخطيب، عجاج نويهض، مجلة األديب،  .10

 خطيب، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.عدنان ال .11
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غرر الشام في تراجم آل الخطيب الحسنية ومعاصريهم، عبد العزيز محمد سهيل الخطيب  .12

 م. 1996، 1الحسني، دار حسان للطباعة والنشر، ط

استقبال عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفلكلمة جعفر الحسني في  .13

 م.1961، 2ج ،36مج

، 71تأبين عدنان الخطيب، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفلكلمة شاكر الفحام في  .14

 م.1996، 2ج

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عدنان الخطيب، مجلة مجمع  ةحفلكلمة مكي الحسني في  .15

 م.2003، 1، ج78اللغة العربية بدمشق، مج

، نزار أباظة، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمعي القانوني الدكتور عدنان الخطيب .16

 م.2015بدمشق، 

املجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع اللغة العربية في  .17

 م.2007القاهرة، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .18

 م.2013، 1عادل الحجاج، دار املعتز للنشر والتوزيع، األردن، طمعجم مؤلفات األعالم،  .19

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية  .20

 .م1957والعربية، دمشق، 

م، 1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .21

 .م1951، 2ط

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، 2أعالم سورية في القرن العشرين )جموسوعة  .22

 م.2000، 1دمشق، ط
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 شكري فيصل -41

 هـ(1405 - 1336)

 م(1985 - 1918)

 نشأته وحياته

، وبدأ م1918سنة  ( أحد أحياء دمشق القديمةحي العقيبة)ي ففيصل بن عمر  شكري ولد 

)مكتب ، ثم في (أنموذج البحصة)مدرسة في (، ثم التهذيب اإلسالمي) ةدراسته األولى في مدرس

 .م1938الفلسفية سنة الثانوية شهادة  م، ثم1936الثانوية العلمية سنة شهادة نال ، و (عنبر

إلى القاهرة لدراسة األدب العربي في جامعة فؤاد األول، وعمل في أثناء م 1938سافر سنة 

، ثم اإلجازة في اآلداب بدرجة امتيازم على 1942حصل سنة و راقة وتحرير املقاالت، دراسته في الو  

س و دمشق، عاد إلى   م.1946ها سنة اإلجازة فيالحقوق في الجامعة السورية، ونال در 

 
ُ
، م1951سنة  الدكتوراه في اآلداب القاهرة لتحضير الدكتوراه، فنال إلىم 1946سنة  وفدأ

 .ا في جامعة الدول العربيةثقافي   اوعمل في أثناء تحضيره لها سنتين ملحًق 
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 ُعينفي لجنة تخطيط التعليم ومراقبة الكتب، و  ا، فعمل عضوً م1951عاد إلى دمشق سنة

  م1952سنة 
ً
ا  وصار لألدب العربي القديم في جامعة دمشق،  امساعًد  اأستاذ

ً
 .م1956سنة أستاذ

ان واليرموك وطرابلس دمشق وبيروت وعم  جامعات در س األدب والنقد والنحو والبالغة في 

 .والجزائر ووجدة ومراكش وفاس والرياض واملدينة املنورة

م في 1985آب  3هـ املوافق 1405ذي القعدة  16 فييوم السبت توفي الدكتور شكري فيصل 

 في املدينة املنورة.بالبقيع جنيف، ودفن 

 الدكتور شكري فيصل املجمعي

  اعضوً الدكتور شكري فيصل خب انتُ 
ً

 فيفي املجمع العلمي العربي بدمشق  عامال

في األول من شهر شباط  وأقيمت حفلة استقباله ،بك خليل مردمألستاذ ل اخلًف م 14/1/1961

ى أمانة املجمع لم يكن يترك ألحد من  .م20/12/1971في أميًنا للمجمع انُتخب و م، 1962
 
وملا تول

املوظفين وقت فراغ حتى في غيابه؛ فكان إذا سافر ترك لكل موظف ورقة صغيرة مملوءة بقائمة 

 أعمال ال ينتهي من إنجازها إال حين عودته من سفره فيطالبه بها.

م، و)لجنة ألفاظ الحضارة( سنة 1975عضًوا في )لجنة املخطوطات وإحياء التراث( سنة  ُعين

)لجنة مخطوطات دار الكتب الظاهرية( وم، 1977األصول( سنة و  اللغة العربية و)لجنةم، 1977

 م.1980سنة  )لجنة املجلة واملطبوعات(م، و1979سنة 

فه املجمُع 
 
  كل

 
فه 1979سنة على التحرير العلمي واإلنتاج الفكري ملجلة املجمع  اإلشراف

 
م، وكل

 ق بعض أجزائها.، وحق  (موسوعة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر)على تحقيق أيًضا اإلشراف 

ا عديدة
ً
  .في ندوات اتحاد املجامع العربية وألقى بحوث

 في املدة ) 41 (مجلة املجمع)في ونشر 
ً

نها بحوثه وكلماته وتقاريره  (م1980 - 1952مقاال ضم 

  .وتراجمه وتعريفاه لبعض الكتب الواردة إلى املجمع

فمن بحوثه: )نثر شوقي(، و)املصطلح املعرب وتدريس العلوم بالعربية(، و)ثغور على الخريطة 

 .اللغوية العربية(، و)اللغة العربية خالل ربع قرن(

خالل املقتبس(، و)محمد جميل بيهم ومجمع ومن تراجمه: )ابن جدار(، و)محمد كرد علي من 

، و)فقيد املجمع شفيق جبري(، و)مجمعي افتقدناه: ميشيل حنا اللغة العربية(

 .الخوري(

ومن تعريف للكتب: )مقدمة املرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام(، و)النبوغ املغربي في األدب 

)الدعائم الخلقية العربي(، و)تهذيب األخالق البن مسكويه(، و)خطط الشام(، و

للقوانين الشرعية(، و)دالئل النظام(، و)كلمات وأحاديث(، و)نظام الحكم في 

 
 

 دة وأثرها في حياة ابن زيدون(.الشريعة والتاريخ(، و)وال
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 ضمن مطبوعات املجمع: لدكتور شكري فيصلصدر لو 

  2، جم1955، 1ج، قسم شعراء الشام -خريدة القصر وجريدة العصر للعماد األصفهاني ،

 .م1968، 4م، ج1964، 3م، ج1959

  م.1977، 31املجلد  -تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

  م.1981)باملشاركة(،  33املجلد  -تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

  م.1982)باملشاركة(،  32املجلد  -تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

  اعضوً الدكتور شكري فيصل خب انتُ 
ً

املجمع وفي القاهرة اللغة العربية في مجمع في  مراسال

 الحضارة لبحوثاألردني  امللكي املجمع في عضًواو  ،عضًوا مؤازًرا في مجمع األردنو العراقي، 

 .املجمع الهندي العربي، وفي مة في تونسالحك بيتفي و اإلسالمية،

 من آثاره

: الكتب
ً

فة واملحققة أوال
َّ
 املؤل

 م.1946الزاد من األدب العربي )كتاب مدرس ي باملشاركة(، مكتبة عرفة، دمشق،  .1

: نشأتها ومقوماتها وتطورها اللغوي واألدبي )رسالته األصلية ملجتمعات اإلسالمية في القرن األول ا .2

 م.1952القاهرة، لنيل درجة الدكتوراه(، 

: دراسة تمهيدية لنشأة املجتمعات اإلسالمية، مكتبة حركة الفتح اإلسالمي في القرن األول  .3

م، 1952م، دار العلم للماليين، بيروت، 1952م، مكتبة املثنى، بغداد، 1952الخانجي، القاهرة، 

 م.1980، 5م، ط1974، 3ط

 م.1952)تحقيق(،  مقدمة املرزوقي في شرحه لحماسة أبي تمام .4

 م.1958نثر شوقي )بحث(،  .5

: من امرئ القيس إلى ابن أبي ربيعة، مطبعة جامعة دمشق، تطور الغزل بين الجاهلية واإلسالم .6

 م.1969م، دار العلم للماليين، بيروت، 1964، 2م، ط1959، 1ط

 م.1959)دراسة(،  الشاعر القروي .7

 وتاريخه، معهد الدراسات العربية: وجهة جديدة في دراسة األدب املعاصر الصحافة األدبية .8

 م.1960، القاهرة، العالية

م، دار العلم للماليين، 1965مناهج الدراسة األدبية في األدب العربي، املكتبة العربية، دمشق،  .9

 م.1973بيروت، 

 م.1965، مطبعة جامعة دمشق، أبو العتاهية: أشعاره وأخباره .10

م، دار الفكر 1968، 1)تحقيق(، دار الفكر، دمشق، طديوان النابغة الذبياني البن السكيت  .11

 م.2001اإلسالمي الحديث، 

 م.1981، 33، املجلد 1982، 32م، املجلد 1977، 31تاريخ مدينة دمشق )تحقيق(، املجلد  .12
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 م.1981 منشورات املعهد األملاني لألبحاث، ،)تحقيق( 11 الجزء-الوافي بالوفيات للصفدي .13

دار طالس  ،(: أدلة بكتبها وأبحاثها ودراساتهام1975 – 1918) العربيالحركة اللغوية في الوطن  .14

 .م1992، 1للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط

 املحاضراتثانًيا: 
دبية األ ؤتمرات املحتفاالت و اال هرجانات و امل محاضرات في عدد منالدكتور شكري فيصل ألقى 

امللتقى السادس عشر و مهرجان ابن عساكر، و مهرجان الشاعر القروي، و فكرية؛ منها: مهرجان الكواكبي، الو 

 وندوة ابن عربي في بلنسية.للفكر اإلسالمي في الجزائر، 

ا: املقاالت
ً
 ثالث

(، األقالم مقال في )مجلة اآلداب(، و)مجلة األديب(، و)مجلة 100أكثر من الدكتور شكري فيصل نشر 

مدحت عكاش(، -الكويتية(، و)مجلة التراث العربي(، و)مجلة الثقافة(، و)مجلة الثقافة-و)مجلة البيان

و)مجلة الرسالة(، و)مجلة العرب(، و)مجلة العربي(، و)مجلة الفكر(، و)مجلة املعرفة(، إضافة إلى ما 

 ه في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(.نشر 

 نشاطات أخرى : رابًعا

 125شارك الدكتور شكري فيصل في وضع مشروع )وثيقة حقوق اإلنسان في اإلسالم( املؤلف من 

م إلى منظمة املؤتمر اإلسالمي.  مادة واملقدَّ

والتكنولوجيا الذي أصدره معهد اإلنماء العربي في وأجرى مراجعة لغوية ملعجم مصطلحات العلم 

 م.1982بيروت سنة 

 مصادر ترجمته

 م.1999إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

، 1أدباء معاصرون: سير ودراسات، عيس ى فتوح، دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط .2

 م.2006

 فيصل املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. إضبارة الدكتور شكري  .3

، 1بعض السمات البارزة في املنهج التربوي لألستاذ الدكتور شكري فيصل، محمود السيد، ط .4

 م.2001

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .5
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 م.1985، 4، ج60بدمشق، مج
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استقباله يتحدث فيها عن سلفه شكري فيصل، مجلة مجمع  ةحفلكلمة عبد الوهاب حومد في  .20

 م.1992، 1، ج67اللغة العربية بدمشق، مج
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، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .25
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مؤسسة املنارة، دمشق، (، سليمان سليم البواب، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .26
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 أمجد الطرابلس ي -42

 (هـ1421 - 1344)

 (م2001 - 1916)

 نشأته وحياته

 م.1916 أيار 13في  القديمة دمشق)حي باب السريجة( أحد أحياء مجد الطرابلس ي في ولد أ

 فكفله جده وأعمامه.توفيت والدته وهو ابن سنتين، وتوفي والده وهو ابن تسع سنين، 

ثم في مدارسها الرسمية، وبعد حصوله على الشهادة  ى تعليمه األول في كتاتيب دمشقتلق  

في  أعالمة أساتذللعربية على يد ثالثة  هتبلور حبُّ و  .(نبر)مكتب عبـ م التحق1926االبتدائية سنة 

: عبد القادر املبارك، وسليم الجندي، ومحمد البزم. وعندما جاز امتحان الثاني الثانوي هذا املكتب

 م.1934 سنةفي ( مجلة الرسالة)قسم الفلسفة نشر أولى قصائده على صفحات 

 صفم إلى 1936 سنة، وانتسب (القنيطرة) إحدى مدارس في امعلًم  ُعينم 1935 سنةوفي 

ثانوية  لي، وحصل على شهادته، فندبته وزارة املعارف لتدريس اللغة العربية فيااملعلمين الع

 .(الكلية العلمية الوطنية)
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اإلجازة في اآلداب سنة على حصل و ، للتخصص في األدب إلى فرنسام 1938 سنةسافر أواخر 

م، وحالت الحرب العاملية الثانية دون عودته إلى الوطن، فاشتغل بتحضير شهادة 1941

ثانوية )في  امدرًس  ُعينعاد إلى دمشق و و  م.1945 سنةفي )جامعة السوربون(، فنالها الدكتوراه 

 سنةم إلى 1946، فدر س فيها من عام (ية اآلدابكل)ختير لتدريس األدب العربي في ثم ا، (التجهيز

 .م1947 سنةلكلية اآلداب  ام، وأصبح عميًد 1958

للجمهورية  وزيًرا للتربية والثقافة والتعليم العالي في اإلقليم السوري ُعين م1958وفي سنة 

 .العربية املتحدة

 (فاس)جامعة و (الرباط ةجامع)س األدب العربي في فدر  ، هاجر إلى املغرب م1961سنة وفي 

الة رس 60، وأشرف في أثناء ذلك على أكثر من م1991إلى أن تقاعد سنة  (مراكش)جامعة و

نت أجي  من األساتذة والعلماءدكتوراه وماجستير، كو 
ً

 . اال

غادر إلى باريس، وبقي فيها إلى أن وافته املنية بعد إحالة الدكتور أمجد الطرابلس ي على التقاعد 

في مقبرة املسلمين  ودفن م،2001كانون الثاني  28هـ املوافق 1421ذي القعدة  3 في يوم األحد

 .هناك

 الدكتور أمجد الطرابلس ي املجمعي

  اعضوً الدكتور أمجد الطرابلس ي خب انتُ 
ً

خلًفا للدكتور بدمشق  في مجمع اللغة العربيةعامال

 مرسوموصدر ، بترشيح من عضو املجمع الدكتور حكمة هاشم م1960 أيار 28في محمد البزم 

ر إلى في املجمع  هلااستقبلكن و م، 1961 شباط 14في تعيينه  م بسبب إقامته 1971 أيلول  23تأخ 

 .في املغرب

مشاركة فعالة؛ فقد رغب إلى املجمع  أن يشارك في أعمال املجمعلدكتور الطرابلس ي ل حم يتل

 إقامتطوال  هعن جلساتب بالتغيُّ  هأن ُيسمح ل
ُ
ذن له، ولكنه ه في املغرب للتدريس في جامعاته، فأ

ظل على صلة باملجمع لم ينقطع عنه، وكان حريًصا في أثناء زياراته لدمشق على زيارة املجمع 

 .واالتصال بزمالئه املجمعيين

الصاهل : )ابن جدار( و)حول كتاب زجر النابح( و)حول رسالة مقاالت 3 نشر في مجلة املجمع

 .م(1974 - 1967في املدة ) وذلكاستقباله،  ةوالشاحج(، إضافة إلى كلمته في حفل

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع كتاب:

  م1965، 1ط ،زجر النابح )مقتطفات( ألبي العالء املعري. 

  م1982، 2ط ،زجر النابح )مقتطفات( ألبي العالء املعري. 

وفي املجمع العلمي  ،مجمع اللغة العربية بالقاهرةالطرابلس ي عضًوا في الدكتور أمجد انُتخب 

 العربي ببغداد.
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 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م.1951، مطبوعات جامعة دمشق، النقد واللغة في رسالة الغفران .1

  م.1956، جامعة السوربون، (بالفرنسية) نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة .2

)في اللغة واألدب والتاريخ والجغرافيا(، منشورات  العربنظرة تاريخية في حركة التأليف عند  .3

م، مكتبة دار الفتح، 1966م، املكتبة العربية، حلب، 1956مطبعة الجامعة السورية، دمشق، 

 م.1986م، دار قرطبة للطباعة والنشر، الدار البيضاء، 1993م، 1982م، 1971دمشق، 

معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة، شعر الحماسة والعروبة في بالد الشام )محاضرات(،  .4

 م.1957

 م.1982، 2م، ط1965، 1ط مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (،مقتطفات)زجر النابح للمعري  .5

 م.1993، الرباطاملجلس القومي للثقافة العربية، كان شاعًرا )مجموعة شعرية(،  .6

، دار توبقال، (إدريس بلمليح العربيةترجمه إلى ) نقد الشعر عند العرب حتى القرن الخامس للهجرة .7

 م.1993الدار البيضاء، 

 األعمال الشعرية: ثانًيا

الباقي في و  ،(مجلة الرسالة)( قصيدة، معظمها في 65قرابة ) شعره منالدكتور أمجد الطرابلس ي نشر 

 ديوانه.

ا
ً
 املحاضرات: ثالث

 .في حلب والجزائر والكويت محاضراتعدة الدكتور أمجد الطرابلس ي ألقى 

  املقاالت: رابًعا

 في )مجلة اآلداب(، و)مجلة الثقافة 50قرابة الدكتور أمجد الطرابلس ي نشر 
ً

مدحت عكاش(، -مقاال

 .و)مجلة الرسالة(

 مصادر ترجمته

 م.2015أدباء مختارون: سير ودراسات، عيس ى فتوح، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .1

 إضبارة الدكتور أمجد الطرابلس ي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2011، 2، ج86أمجد الطرابلس ي في مرأى تلميذ قديم، عمر الدقاق، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .3

أمجد الطرابلس ي: ذكرى علم مرَّ من هنا، عباس أرحيلة، منشورات املجلس العلمي بمدينة مراكش،  .4

 م.2005

أعالم ومبدعون(، دار في كتابه ) أمجد الطرابلس ي: شاعر أرقته هموم أمته، عبد الغني العطري  .5

 م.1999البشائر، 
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 أمجد الطرابلس ي، خير هللا الشريف، املوسوعة العربية، املجلد الثاني عشر. .6

 م.1995، 80سبوع األدبي، العدد أمجد الطرابلس ي، مجلة األ  .7

 املجالت األدبية والثقافية العربية.أمجد الطرابلس ي، موقع أرشيف  .8

تأبين أمجد الطرابلس ي )وفيها كلمات: شاكر الفحام ومحمود السيد وعادل العوا وعبد هللا عبد  ةحفل .9

 م.2002، 1، ج77الدائم ومحمد أيمن الطرابلس ي(، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

السيد، مطبوعات مجمع اللغة العربية  الدكتور أمجد الطرابلس ي مفكًرا ومربًيا وأديًبا، محمود .10

 م.2014بدمشق، 

الدكتور أمجد الطرابلس ي: املربي الفذ واألديب املبدع والشاعر املطبوع، أحمد سعيد هواش،  .11

 م.2009منتديات ستار تايمز، 

 الدكتور أمجد الطرابلس ي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .12

 م.1988، تشرين األول، 49اديمي، مجلة الوحدة، العدد الشاعر العالمة أمجد الطرابلس ي والنقد األك .13

 م.2008العالمة الدكتور أمجد الطرابلس ي، محمد قرقزان، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .14

، 47استقبال أمجد الطرابلس ي، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفلكلمة شكري فيصل في  .15

 م.1972، 1ج

استقباله يتحدث فيها عن سلفه أمجد الطرابلس ي، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة محمود السيد في  .16

 م.2002، 3، ج77العربية بدمشق، مج

، مازن املبارك، مطبوعات مجمع اللغة العربية املجمع العلمي العربي بدمشق في املجمعيون األوائل .17

 م.2015بدمشق، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .18

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .19

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .20

 م.2000، 1ط
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 محمد املبارك -43

 (هـ1402 - 1332)

 (م1981 - 1912)

 نشأته وحياته

نشأ في أسرة معروفة بالعلم م، و 1912 في دمشق سنة عبد القادر املباركبن محمد  ولد

 .والتقوى والصالح

ا في دراسته و درس املرحلة االبتدائية 
ً
 و الثانوية في مدارس دمشق، وكان متفوق

ً
في اللغة  خاصة

ى علوم اللغة تلق  ف ،علوم العربية والعلوم اإلسالميةالعربية والرياضيات، وكان له ميل واضح إلى ال

ث الشام الشيخ بدر الدين الحسنيالشيخ عبد القادر املبارك والشريعة عن والده   .وعن محد 

نال في العام نفسه و م، 1935ونال إجازتها في عام  ( في جامعة دمشقالحقوق كلية )انتسب إلى 

 شهادة اآلداب العليا.
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، وحصل على شهادة (جامعة السوربون )أوفدته وزارة املعارف السورية إلى فرنسا فدرس في 

 .م1938 في األدب العربي وأخرى في األدب الفرنس ي وثالثة في علم االجتماع، وعاد إلى دمشق عام

 إلى دمشق  عودته بعد املبارك عمل
ً
 اإلسالمية، والتربية العربية للغة اهً موج   ثم   لألدب، اأستاذ

ية اللجنة في اعضوً  ثم   تي اللغة العربية والدين.املعارف وزارة في الفن   . وشارك في وضع املناهج ملاد 

 1947وفي عام 
 

 ادمشق، وظل  نائبً ح نفسه للنيابة، ففاز عن مدينة م ترك العمل الرسمي ورش

( ثالث م1958 -1949م، وتولى الوزارة في أثناء ذلك )1958عنها ثالث دورات متتالية حتى عام 

ات   افكان وزيرً  ؛مر 
ً
 الألشغال العامة، ثم  للمواصالت، ثم  للزراعة. وكان في الوقت نفسه أستاذ

 ونظام  اإلسالم، ويدر   (كلية الشريعة)س في يدر   امحاضرً 
 
اللغة  فقه   (كلية اآلداب)س في العقيدة

 .لكلية الشريعة اعميًد  ُعينم 1958في عام و والدراسات القرآنية.

كلية )م إلى 1969في السودان، وانتقل عام  (جامعة أم درمان)إلى  م1966دب في عام انتُ 

ة املكرمة، ثم  مستشاًرا في  (الشريعة
 
ة (جامعة امللك عبد العزيز)بمك وظل  يمارس عمله في  ،بجد 

في الندوات واملؤتمرات في  ويشاركوالدعوة والتخطيط الجامعي، وإلقاء املحاضرات التدريس 

 4هـ املوافق 1402صفر  7 في ، إلى أن وافاه األجل يوم الخميسالبالد العربية واإلسالمية واألوربية

 ودفن في البقيع. ،في املدينة املنورة م1981كانون األول 

 ذ محمد املبارك املجمعياألستا

  اعضوً األستاذ محمد املبارك خب انتُ 
ً

، م1961 سنة في مجمع اللغة العربية بدمشقعامال

في األول من شهر شباط  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1961شباط  14ر مرسوم تعيينه في وصد

 م.1962

 بعنوان )النظم القرآني( ]املجلد 
ً

م[، وتعريًفا 1969، 1، الجزء 44نشر في مجلة املجمع، مقاال

م[، إضافة 1942، 3، الجزء 17لس( ]املجلد تأليف أسعد ط-وتاريخها بكتاب )املدرسة النظامية

 استقباله. ةإلى كلمته التي ألقاها في حفل

 جمع العلمي العراقي.كان عضًوا في مجمع اللغة العربية في القاهرة وفي امل

  آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

، 2م، دار الفكر، دمشق، ط1940فن القصص في كتاب البخالء، مطبعة الترقي، دمشق،  .1

 م.1979م، دار الفكر اإلسالمي الحديث، 1965

 م.1956العربية، دار الفكر، بيروت،  اللغة عبقرية .2

 م.1958العامة في الوجود وأثرها في الحضارة، املطبعة الجديدة، دمشق،  نظرة اإلسالم .3



 محمد المبارك 208  في العقد الخامس أعضاء المجمع

م، دار الفكر، 1959، مؤسسة املطبوعات العربية، دمشق، األمة العربية في معركة تحقيق الذات .4

 م.1988بيروت، 

 م.1964م، دار الفكر، بيروت، 1959الخالد،  األدب منهل من .5

 م.1960بيروت،  العربية، دار الفكر، وخصائص اللغة فقه .6

 م.1960نحو وعي إسالمي جديد، دار الفكر،  .7

 م.1960ذاتية اإلسالم أمام املذاهب والعقائد، دار الفكر، بيروت،  .8

: نظرات في الكون والحياة واملصير وفي اإلنسان من خالل الكتاب العربي نحو إنسانية سعيدة .9

 م.2000اإلسالمي الحديث، م، دار الفكر 1970، 2م، دار الفكر املعاصر، ط1961املبين، 

 م.1967العقيدة في القرآن الكريم، دار الفكر، بيروت،  .10

، دار الفكر اإلسالمي 1968، دار الفكر، الفكر اإلسالمي الحديث في مواجهة األفكار الغربية .11

 م.1970الحديث، 
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 م.1969اإلسالمي: واقعها وعالجها، دار الفكر، بيروت، املشكلة الثقافية في العالم  .13

م، دار الفكر، بيروت، 1971، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، املجتمع اإلسالمي املعاصر .14

 م.1979، 4م، دار اللواء، بيروت، ط1973، 2ط

 م.1988 م،1975، 3، دار الفكر، دمشق، د.ت، دار الفكر، بيروت، طاألمة والعوامل املكونة لها .15

 م.1978 ،1ط ، دار الفكر، بيروت،اإلسالم والفكر العلمي .16

 م.1980: دراسات في الثقافة والتربية، دار الفكر، بيروت، بين الثقافتين الغربية واإلسالمية .17

 م.1989، دار الفكر، نظام اإلسالم: الحكم والدولة .18

واملعهد العاملي للفكر  اإلسالمينظام اإلسالم العقائدي في العصر الحديث، الدار العاملية للكتاب  .19

 م.1995إعادة طبع، م، 1989، 1، طاإلسالمي

 مذكرات في الثقافة اإلسالمية، دار الفكر، بيروت، د.ت. .20

 : املحاضراتثانًيا

عدًدا كبيًرا من املحاضرات في: مكة املكرمة، والجزائر، والهور، ودمشق،  محمد املبارك األستاذألقى 

ان.والرياض، والخرطوم،   وأمريكا، وقطر، وباريس، والرباط، وجدة، وإسطنبول، وأبو ظبي، وعمَّ

ا
ً
 املقاالت: ثالث

-)مجلة اآلداب(، و)مجلة األديب(، و)مجلة الثقافة :في عدًدا من املقاالت محمد املبارك األستاذنشر 

، املغربية(-الحق، و)مجلة دعوة مدحت عكاش(، و)مجلة الرسالة(، و)مجلة املجلة(، و)مجلة املعرفة(

 .و)مجلة املسلم املعاصر(، و)مجلة البعث اإلسالمي(
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َّ

، السنة الخامسة، آذار، 12محمد املبارك: عال

 م. 1982
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 محمد املبارك، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .21
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 م.1951، 2ط

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .25

 م.2000، 1ط
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 وجيه السمان -44

 (هـ1413 - 1331)

 (م1992 - 1913)

 نشأته وحياته

 ةمدرس)في علومه االبتدائية ، ودرس م1913سنة  في دمشقالسمان بن لطفي وجيه ولد 

ونال الشهادة الثانوية )فرع الرياضيات( م انتسب إلى )مكتب عنبر(، 1924 سنةفي و .(البحصة

 (للفنون والصناعاتاملدرسة املركزية )في فرنسا في  تابع دراسته الجامعيةثم م. 1930 سنة

سوري يجتاز امتحان  بعد أن اجتاز امتحانها القاس ي في الرياضيات والفيزياء، وكان أول   بباريس

 م. 1937 سنةا في الكهرباء وامليكانيك ج فيها مهندًس وتخر  ، هذه املدرسة

ا ُعين ، ثم ات حلب ودمشقلرياضيات والفيزياء في ثانويدر س اعاد إلى وطنه ملا و 
ً
في أول أستاذ

 ما بين ا لهذه الكليةم، وأصبح عميًد 1946 سنةكلية للهندسة أنشئت في سورية بمدينة حلب 

ي، و م1951م و1947 عضًوا و عضًوا في مجلس إدارة شركة مرفأ الالذقية، في أثناء هذه املدة  ُسم 

 .مياه نهر الفرات إلى حلب في مجلس إدارة مشروع جر  
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ل إليه إدارة 1951 سنةوفي  وانُتخب رئيًسا لجمعية  دمشق.في مدينة كهرباء المؤسسة م ُوك 

ًرا للمجلس األعلى للعلوم ومقر  م رئيًسا 1956سنة  ُعينو  م.1955الفيزيائيين السوريين سنة 

ا في أول مؤسسة لإلنماء االقتصادي في عضوً  م1957 سنةواختير  .فيهالعلمي للجنة النشر 

 ، سورية
ُ
  ند إليه منصب نائب الرئيس فيها.سثم أ

، وشغل لجمهورية العربية املتحدةلالصناعة في اإلقليم الشمالي  أصبح وزير   م1958 سنةوفي 

غ للتدريس والتأليف املناصب الحكومية وتفر  بعدها اعتزل م، 1961املنصب حتى سنة هذا 

ا والترجمة
ً
 م.1969 و 1961ي في كلية الهندسة بجامعة دمشق بين عام  ، فأصبح أستاذ

 م.1992آب  17املوافق  هـ1413صفر  19 في يوم اإلثنين وجيه السماناملهندس توفي 

 املهندس وجيه السمان املجمعي

 في 
ً

خلًفا لألستاذ  مجمع اللغة العربية بدمشقانُتخب املهندس وجيه السمان عضًوا عامال

 6وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ ، م1968 شباط 15في الجلسة املنعقدة بتاريخ  فارس الخوري

 م. 1969 كانون الثاني 23في  وأقيمت حفلة استقباله، 1968نيسان 

وشارك في أعمال لجان متعددة فيه؛ منها انُتخب عضًوا في اللجنة اإلدارية )مكتب املجمع(. 

مصطلحات لجنة )، و(لجنة ألفاظ الحضارة)، و(لجنة املصطلحات)، و(لجنة املجلة واملطبوعات)

و)لجنة مشروع تعريب الرموز العلمية ، (البترول الجيولوجية ومصطلحات البترول الكيميائية

 للمرحلة الجامعية في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء(.

وكان من جملة األعمال التي أسهم فيها املهندس وجيه السمان في )لجنة املصطلحات( مراجعة 

مصطلحات: معاجم التعليم التقني في مجال الكهرباء لوزارة التعليم العالي، ومعجم الفيزياء 

جغرافيا ومعجم الفلك للمنظمة العربية للتربية والثقافة للمجمع العلمي العراقي، ومعجم ال

والعلوم، واملعجم الجيولوجي للمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة املعدنية، ومعجم الفيزياء 

 النووية والفيزياء العامة ملكتب تنسيق التعريب بالرباط.

  20في مجلة املجمع األستاذ السمان ونشر 
ً

ا م(1991 - 1969في املدة ) مقاال
ً
نها بحث ، ضم 

بعض معاجم املصطلحات الهندسية والعسكرية ضافًيا عن النحت في اللغة العربية، ونظرات في 

 .واالتصاالت السلكية والالسلكية، إضافة إلى كلماته وتعريفاته ببعض الكتب

 من آثاره

: الكتب
ً

 املؤلفة واملترجمة أوال

 م.1962، مكتبة أطلس، القاهرة، الصواريخ واألقمار الصنعية .1

 م.1964، مكتبة أطلس، القاهرة، (من الفرنسية أجواء )قصة مترجمة .2
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كتب( )ترجمة باالشتراك(، مطبوعات املجلس األعلى للعلوم،  أربعةالفيزياء العامة والتجريبية ) .3

 م.1964-1980

 م.1964، وزارة الثقافة، قصة الذرة .4

 م.1970فيرنر هايزنبرغ وميكانيك الكم  )ترجمة من الفرنسية(، وزارة الثقافة،  .5

 م.1974روبرت أوبنهايمر والقنبلة الذرية )ترجمة من الفرنسية(، وزارة الثقافة،  .6

 م.1974ترجمة من اإلنكليزية(، وزارة الثقافة، الطاقة ) .7

م، مطبعة 1975الفيزياء الحديثة للجامعات )ترجمة من اإلنكليزية باالشتراك(، جامعة الرياض،  .8

 م.1976جامعة دمشق، 

 م.1976، وزارة الثقافة، (من الفرنسية جسم اإلنسان العجيب )ترجمة .9

 م.1976وزارة الثقافة، قصة املادة السيبرنية )ترجمة من الفرنسية(،  .10

 م.1980ريادة الفضاء )ترجمة من الفرنسية(، مكتبة لبنان،  .11

 م.1980قصة العناصر )ترجمة من الفرنسية(، وزارة الثقافة،  .12

 م.1981، وزارة الثقافة، (من اإلنكليزية الحاسبات في أعمالها )ترجمة .13

 ، اليونسكو.(من اإلنكليزية صحة املحيطات )ترجمة .14

 م.1981، مكتبة لبنان، (من اإلنكليزية )ترجمةقصة السيارة  .15

 م.1981، مكتبة لبنان، (من اإلنكليزية قصة الطاقة النووية )ترجمة .16

ترجمة من اإلنكليزية باملشاركة(، معهد اإلنماء العربي، معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا ) .17

 م. 1982بيروت، 

واألنظمة الرقمية والتشابهية، )ترجمة من الدارات  -إلكترونيات الدقة  -املكروإلكترونيات  .18

 م.1984اإلنكليزية(، وزارة التعليم العالي، 

  قاالت: املثانًيا

التي أصدرها االتحاد العلمي  (رسالة العلوم)مجلة مقاالت عديدة في املهندس وجيه السمان نشر 

ألقى و . ، و)مجلة اآلداب(، و)مجلة العربي(يةدمشق( الاملعرفةمجلة )و( البيروتية، مجلة العلوم، و)السوري

 من املحاضرات في موضوعات علمية مختلفة، وأحاديث في إذاعة الكويت. اكبيرً  اعددً 

ا
ً
 نشاطات أخرى : ثالث

على تصحيح املعجم الهندس ي الذي أعده  أشرفوارئيس األساتذة الذين املهندس وجيه السمان كان 

 اتحاد املهندسين العرب.
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، 3، ج44العربية بدمشق، مجاستقبال وجيه السمان، مجلة مجمع اللغة حفلة كلمة حسني سبح في  .9

 م.1969

استقباله يتحدث فيها عن سلفه وجيه السمان، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة عبد هللا واثق شهيد في  .10

 م.1995، 4، ج70العربية بدمشق، مج
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، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .13

 م.1951

 املهندس وجيه السمان، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .14

، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، (2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .15

 م.2000، 1ط

 م.1990، 1موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط .16

عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) وجيه السمان: العالم املربي واملؤلف املترجم، عبد الغني العطري  .17

 م.1997

 م.2018حمد الحصري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، وجيه السمان، أ .18
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 عبد الهادي هاشم -45

 (هـ1408 - 1330)

 م(1988 - 1912)

 نشأته وحياته

، وبدأ القديمة شقأحد أحياء دمفي )حي مئذنة الشحم( م 1912ولد عبد الهادي هاشم سنة 

دراسته األولية في )املدرسة الجقمقية( وغيرها من املدارس األهلية، وأتم  دراسته الثانوية في 

م، و)القسم الثاني( شعبة 1929)مكتب عنبر(، ونال شهادة البكالوريا )القسم األول( سنة 

سنة  تهاوحصل على شهاد بعدها إلى )مدرسة األدب العليا(م. وانتسب 1930الفلسفة سنة 

م في أثناء ذلك في )مدرسة  بين رفاقه. م، وكان األول  1935
 
غوطة االبتدائية بدير سلمان( وعل

 ، ثم في )املدرسة األموية( بمدينة دمشق.دمشق

وفد إلى كلية اآلداب بجامعة باريس، وحصل منها على إجازة في 1936وفي أواخر سنة 
ُ
م أ

 (ار املعلميند)ارس الثانوية بحمص ودمشق وم ودر س في املد1939اآلداب، وعاد إلى دمشق سنة 

 - 1955)م، ثم حاضر  في كليتي اآلداب والتربية بجامعة دمشق ما بين 1946بدمشق حتى سنة 

 .م1974(، وكان أحيل على التقاعد في األول من كانون الثاني م1984
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)سعاديا عن الفيلسوف اللغوي اليهودي بالفرنسية دراسة وضعها ى لعنال جائزة )باومان( 

 غاوون( املعروف عند العرب باسم )سعيد بن يوسف الفيومي(.

 
َّ
 دهااملناصب والوظائف التي تقل

  ،)م.1954 - 1952خبير ثقافي للمعارف في ليبيا )من اليونسكو 

  ،م.1954رئيس لجنة التربية والتعليم في وزارة املعارف 

  ،م.1955 -1954األمين العام لوزارة املعارف السورية 

  م.1970 - 1959التراث في وزارة الثقافة، ثم األمين العام املساعد للشؤون الثقافية،  مدير 

  ،م.1973 - 1970معاون وزير الثقافة 

 ( 1983 -1975رئيس تحرير املوسوعة الفلسطينية.)م 

 .عضو في هيئة تحرير مجلة التراث العربي بدمشق 

 .عضو اللجنة الوطنية السورية لليونسكو 

  األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.عضو املجلس 

ل سورية في:
َّ
 مث

 مؤتمرات اليونسكو. 

 اإلدارة الثقافية بجامعة الدول العربية. 

  والثقافة والعلوماملنظمة العربية للتربية. 

 مكتب التربية الدولي بجنيف. 

 مؤتمرات املستشرقين في بروكسل وباريس. 

كانون  8هـ املوافق 1408جمادى األولى  19 في توفي األستاذ عبد الهادي هاشم يوم الجمعة

 م.1988الثاني 

 عبد الهادي هاشم املجمعياألستاذ 

 في
ً

في الجلسة  مجمع اللغة العربية بدمشق انُتخب األستاذ عبد الهادي هاشم عضًوا عامال

وصدر مرسوم تعيينه بتاريخ ، خلًفا لألستاذ عز الدين التنوخي م1968شباط  15املنعقدة بتاريخ 

 م. 1969نيسان  24بتاريخ املجمع في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1968نيسان  6

شارك في أعمال واظب األستاذ عبد الهادي هاشم على حضور جلسات )مجلس املجمع(، و 

)لجنة املخطوطات وإحياء التراث(، و)لجنة اللجنة اإلدارية )مكتب املجمع( إضافة إلى مشاركته في 

و)لجنة مطبوعات املجمع ومخطوطات املكتبة الظاهرية(، و)لجنة معجم األصول(، اللغة العربية و 

 مين.م، أي قبل وفاته بيو 6/1/1988، وكان آخر اجتماع حضره بتاريخ الكيمياء(

اختاره رئيس املجمع )األستاذ محمد كرد علي( ليشارك في التهيئة ملهرجان أبي العالء املعري 

ل املجمع في بعض املؤتمرات.و  م.1944األلفي سنة 
 
 مث
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نشر و  م(.1959 - 1955دار الكتب الظاهرية نحو أربع سنين )األستاذ عبد الهادي هاشم  رأس  

  16 في مجلة املجمع
ً

نتم(1988 - 1955في املدة ) مقاال  :، تضم 

 بحوث: )املدرسة العادلية واملجمع العلمي العربي(، و)مفهوم التعريب(، و)حول صيغة  أربعة

ر" من العصر(، و)استدراك على كتاب اللمعة لألنباري(.  "عصَّ

  :ةحفلفي و ،استقبال الدكتور شاكر الفحام ةحفلوفي  ،هاستقبال ةحفلفي وثالث كلمات 

 .األستاذ أحمد راتب النفاخاستقبال 

 ا بثمانية كتب
ً
: )كتاب اللمعة في صنعة الشعر(، و)كتاب املوجز في علم القوافي(، وتعريف

و)رسالة األنوار املقتبسة من أوار النار(، و)خريدة القصر وجريدة العصر(، و)مجلة معهد 

م في أواخر القرن التاسع(، املخطوطات العربية(، و)مصادر الدراسة األدبية(، و)أعراس الشا

 محاضرات عن شعر الحماسة والعروبة في ديار الشام(.و)

  
ً
 : )مجمعي افتقدناه: الدكتور حكمة هاشم(.وترجمة

ي  م.1969عضًوا مؤازًرا في املجمع العلمي العراقي سنة  ُسم 

 من آثاره

: الكتب
ً

 املؤلفة أوال

 م.1953الوجيز في التاريخ )كتاب مدرس ي(، طرابلس،  .1

حياته وآثاره )تلخيص عن الفرنسية(، كتاب أسبوع العلم الثالث عشر، املجلس األعلى -ابن زهر .2

 م.1972للعلوم، دمشق، 

 التذكرة ألبي العالء زهر )تلخيص عن الفرنسية( .3

 فقه اللغة )مجموعة محاضرات(. .4

 املحققة : الكتبثانًيا

 م.1955، 4، ج30اللمعة في صنعة الشعر البن األنباري )تحقيق(، مجلة املجمع العلمي العربي، مج .5

 م.1956، 1، ج31بن األنباري )تحقيق(، مجلة املجمع العلمي العربي، مجاملوجز في علم القوافي ال  .6

رسالة األنوار املقتبسة من أوار النار ألمين الدين التنوخي )تحقيق(، مجلة املجمع العلمي العربي،  .7

 م.1956، 1، ج31مج

ا
ً
  املقاالت: ثالث

مدحت -و)مجلة الثقافة العربي(عدًدا من املقاالت في )مجلة املعلم األستاذ عبد الهادي هاشم نشر 

 .في اإلذاعةحاديث كثيرة كانت له أ، و عكاش(
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 نشاطات أخرى : رابًعا

أشرف األستاذ عبد الهادي هاشم على طبع كتاب )الجامع في أخبار أبي العالء وآثاره( لألستاذ سليم 

نه تعليقات مهمة كثيرة.  الجندي )ثالثة أجزاء(، وضمَّ

 مصادر ترجمته

 م.1999األعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت، إتمام  .1

 األستاذ عبد الهادي هاشم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 إضبارة األستاذ عبد الهادي هاشم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .4

استقبال عبد الهادي هاشم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفلخطاب عدنان الخطيب في  .5

 م.1969، 4، ج44مج

 عبد الهادي هاشم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .6

، 63فقيد املجمع األستاذ عبد الهادي هاشم، شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .7

 م.1988، 2ج

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عبد الهادي هاشم، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة محمد الدالي في  .8

 م.2002، 2، ج77العربية بدمشق، مج

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .9

 م.2002العلمية، 

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4العشرين )جموسوعة أعالم سورية في القرن  .10

 م.2000، 1ط
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 شاكر الفحام -46

 هـ(1429 - 1340) 

 م(2008 - 1921)

 نشأته وحياته

وتلقى دروسه االبتدائية وبعض الثانوية في م، 1921سنة الفحام في مدينة حمص  شاكر ولد 

ل إلى دمشق ليستكمل الدراسة الثانوية فيها. فلما فرغ منها  معلًما في  ُعينمدارس حمص، ثم تحو 

وفد إلى ثم  .م1941سنة  قرية )تسيل( في الجوالن
ُ
اآلداب نال اإلجازة في ف (،القاهرة)جامعة أ

حتى  ، وعاد إلى سورية ودر س العربية في ثانويات دمشق وحمص والحسكةم1946سنة  العربية

 .م1957سنة 

 إلى القاهرة الستكمال دراساته  نفسها سنةهذه الوفي 
ً
وفد ثانية

ُ
 حصل علىف العليا،أ

م، وعاد إلى دمشق 1963سنة في اآلداب الدكتوراه م، ثم على 1960سنة في اآلداب املاجستير 

ا مساعًدا سنة  وصار بجامعة دمشق،  (كلية اآلداب)ًسا في مدر  
ً
ا سنة 1972أستاذ

ً
م، ثم أستاذ

 .م1991، وبقي يدرس في هذه الكلية حتى سنة م1974
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دهاأهم 
َّ
 املناصب التي تقل

 م(1978 - 1973م( ثم )1964 - 1963، )وزير التربية في سورية. 

 م(1968 -1964، )سفير سورية في الجزائر. 

 م(1970 - 1968، )رئيس جامعة دمشق. 

 م(1973 -1971، )عضو في مجلس الشعب . 

 (م1980 - 1978)، وزير التعليم العالي. 

 م(1997 - 1981، )هيئة املوسوعة العربيةل املدير العام. 

 ستشار في هيئة املوسوعة الفلسطينية.م 

 ( ،2008 - 1993رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق.)م 

 م.1989اللغة العربية واألدب لعام فاز الدكتور شاكر الفحام بجائزة امللك فيصل في 

حزيران  28هـ املوافق 1429جمادى اآلخرة  24 في الدكتور شاكر الفحام يوم السبتتوفي 

يم. و 2008 ت باسمه إحدى املدارس في )حي الغوطة( في مدينة حمص تكريًما له وتقديًرا ملا ُسم 

مه للوطن من خدمات جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا فه من آثار قيمة. قد 
 
 خل

 شاكر الفحام املجمعيالدكتور 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق
ً

الجلسة  في انُتخب الدكتور شاكر الفحام عضًوا عامال

وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألمير مصطفى الشهابي،  م1970تشرين الثاني  19 املنعقدة بتاريخ

 م.1975 حزيران 5 في وأقيمت حفلة استقبالهم، 1971شباط  16

  هذا املنصب حتىوظل يشغل م، 1977 كانون األول  31في انُتخب نائًبا لرئيس املجمع 

 م. 1993 سنة

 إلى أن وافاه األجل.هذا املنصب وظل يشغل  ،رئيًسا للمجمع ُعينم 1993نيسان  1في و

التراث(، و)لجنة ، و)لجنة املخطوطات وإحياء األصول(اللغة العربية شارك في أعمال )لجنة 

 .املجلة واملطبوعات(، و)لجنة املعجمات اللغوية(

شارك الدكتور شاكر الفحام في أعمال املؤتمر السنوي األول والثالث والرابع والخامس ملجمع 

م، وألقى فيها كلمة رئيس املجمع 2006م و 2005م و 2004م و 2002اللغة العربية بدمشق سنة 

 ختتام.في جلسة االفتتاح وجلسة اال 

  130( بدمشق نشر في )مجلة مجمع اللغة العربية
ً

. م(2006 - 1973في املدة )، وذلك مقاال

 ومما تضمنته هذه املقاالت:

  مقاالت(،  5 –)كتاب الالمات(، و)كتاب الدالئل في غريب الحديث  بالكتب:التعريف 

منصور النمري(، ، )بشار بن برد(، و)شعر مقاالت( 5 –و)وقفة مع ديوان بشار بن برد 

 .ديوان ابن الرومي(.و)
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 :وحفالت االستقبال جلسات(،  7واختتامها )، (جلسات 9) في افتتاح الندوات الكلمات 

(20 ،)
ً

 حفالت(، 10وحفالت التأبين ) حفال

 ( ،)فقيد املجمع: األستاذ علي الفقيه حسن(، )فقيدالتراجم: )عبد العزيز امليمني الراجكوتي 

عياد(،  كامل محمد الدكتور  األستاذ: املجمع سبح(، و)فقيد حسني الدكتور  األستاذ: املجمع

و)األستاذ أحمد عبيد األنصاري الخزرجي(، و)ُحميد بن ثور(، و)أبو الفتح البستي(، 

، )فقيد املجمع: األستاذ الدكتور شاكر السمعوني( الجزائري  طاهر و)الوهراني(، و)الشيخ

 .الدكتور مسعود بوبو(مصطفى(، و)فقيد املجمع: األستاذ 

 ديوان نص تتناول  مالحظ جملة: )تعقيب على ترجمة املتنبي(، )واملالحظات التعقيبات  

 موجز الطرابيش ي(، و)تعقيب مطاع مقالة على وجيز غديرة(، و)تعليق عامر لألستاذ بشار

ت(، و) على  أطلس العالم وتشويه األسماء( و)من سهو العلماء(، و)من أوهام املحققين تب 

 ..في العروض(

 الغيث(، و)ديوان أبي الفتح البستي(، و)أبو علي الفارس ي(،  صفة في الشعبي البحوث: )حديث

و)قضية املصطلح العلمي في نطاق تعريب التعليم العالي(، و)الكويكبات(، و)أبو منصور 

 .املختار من شعر بشار(الثعالبي(، و)

 :للدكتور شاكر الفحام ضمن مطبوعات املجمعصدر 

  م1966(، 1)ج الفرزدقديوان. 

 م1973، كتاب الالمات ألبي الحسين أحمد بن فارس. 

 م.1976، الدالئل في غريب الحديث ألبي محمد قاسم بن ثابت السرقسطي 

 م1983، نظرات في ديوان بشار بن برد. 

  م.1988، هاشم فقيد املجمعاألستاذ عبد الهادي 

 مناصبه املجمعية
 األمين العام املساعد التحاد املجامع العربية. 

 عضو مجمع اللغة العربية في القاهرة. 

 عضو مؤازر في املجمع العلمي العراقي. 

  في مجمع اللغة العربية في األردنعضو شرف. 

 )عضو عامل في املجمع امللكي لبحوث الحضارة اإلسالمية )األردن. 

  في األكاديمية امللكية املغربيةعضو مشارك. 

 عضو مراسل في املجمع العلمي الهندي. 

 آثارهمن 

: الكتب املؤلفة واملحققة
ً

 أوال

 م.1977م، دار الفكر، دمشق، 1966(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1ديوان الفرزدق )ج .1
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 م.1973العربية بدمشق، بن فارس )تحقيق(، مطبوعات مجمع اللغة ال كتاب الالمات  .2

 م.1976، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، الدالئل في غريب الحديث للسرقسطي )تحقيق( .3

 م.1979، املطبعة التعاونية، دمشق، مختارات من شعر األندلس .4

 م.1983، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، نظرات في شعر بشار بن برد .5

 م.1988املجمع، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، األستاذ عبد الهادي هاشم فقيد  .6

 ثانًيا: البحوث واملقاالت
القاهرة،  (مجلة مجمع اللغة العربية)قاالت في املبحوث و ال الدكتور شاكر الفحام عدًدا كبيًرا مننشر 

 (العربيمجلة املعلم )وو)مجلة املجمع العلمي الهندي(، الكويت،  (مجلة معهد املخطوطات العربية)و

دمشق، و)مجلة دراسات تاريخية( دمشق، و)مجلة صوت املعلمين( دمشق،  (مجلة املعرفة)دمشق، و

األسبوع األدبي( دمشق، و)مجلة العرب( السعودية، و)مجلة العربي( الكويت، و)مجلة الثقافة( مجلة و)

ثقافة(، و)مجلة الرصد سورية، و)مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية( دبي، و)املجلة العربية لل

، و)مجلة التراث العربي(، و)مجلة الثقافي( بيروت، و)مجلة املجلة( القاهرة، و)مجلة الفيصل( الرياض

 .اللغة العربية بدمشق(مجمع إضافة إلى ما نشره في )مجلة  و)مجلة العرب( مدحت عكاش(،-الثقافة

ا: اإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراه
ً
 ثالث

الدكتور شاكر الفحام على عدد كبير من رسائل املاجستير والدكتوراه في )جامعة دمشق( وغيرها أشرف 

 من الجامعات السورية والعربية.

 مصادر ترجمته

أدباء مختارون: سير ودراسات، عيس ى فتوح، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .1

 م.2015

 في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور شاكر الفحام املحفوظة  .2

 البروفسور شاكر محمد كامل الفحام، موقع جائزة امللك فيصل. .3

 م.2008، 4، ج83تأبين الدكتور شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .4

 م.2009تأبين الدكتور شاكر الفحام، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .5

 الفحام، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور شاكر  .6

رحيل قمر اللغة العربية د. شاكر الفحام، محمد أحمد طيارة، موقع جريدة الرياض، العدد  .7

 م.2008 يونيو 30، 14616

عبقريات(، دار البشائر، في كتابه ) شاكر الفحام: املجمع خير من الوزارة، عبد الغني العطري  .8

 م.1997

 م.1994عربي، فبراير، شاكر الفحام، مجلة ال .9

 شاكر الفحام، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .10
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 شاكر الفحام، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .11

العالمة الدكتور شاكر الفحام في ذمة هللا، محمد حسان الطيان، موقع شبكة األلوكة  .12

 م.2008الثقافية، 

 م.2007الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  القطوف الدانية، محمود األرناؤوط، وزارة .13

، 4، ج50استقباله، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفلكلمة شاكر الفحام في  .14

 م.1975

استقبال شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفلكلمة عبد الهادي هاشم في  .15

 م.1975، 4، ج50مج

قباله يتحدث فيها عن سلفه شاكر الفحام، مجلة مجمع است ةحفلكلمة ممدوح خسارة في  .16

 م.2009، 2، ج84اللغة العربية بدمشق، مج

املجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع اللغة العربية في  .17

 م.2007القاهرة، 

الكتب  م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .18

 م.2002العلمية، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .19

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .20

 م.2000، 1دمشق، ط
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 خوريالميشيل  -47

 (هـ1400 - 1319)

 (م1980 - 1902)

 نشأته وحياته
االبتدائية في ودرس م، 1902لبنان سنة في )البترون( مدينة ولد ميشيل حنا الخوري في 

: العربية واإلنكليزية باللغات الثالث، وكانت دراسته مسقط رأسهفي )مدرسة املرسلين األمريكان( 

تابع دراسته الثانوية في )مدرسة الشام( و انتقل إلى )طرابلس م 1914. وفي سنة والفرنسية

 م.1918، ونال الشهادة الثانوية سنة طرابلس املرسلين األمريكان( في

التي صار اسمها )الجامعة في بيروت( م انتسب إلى )الكلية السورية اإلنجيلية 1919وفي سنة 

في جراحة األسنان بدرجة الشرف  اهدكتور الاألمريكية(، ودرس جراحة طب األسنان، ونال شهادة 

 م.1923سنة 

انتسب إلى )املعهد الطبي العربي( معيًدا في )شعبة طب أقام في دمشق و م 1924سنة وفي 

ا مساعًدا سنة 1928، وتدر ج في مراحل التدريس فكان مدرًسا سنة األسنان(
ً
، 1945م، ثم أستاذ

ا سنة 
ً
 م.1930سنة في  - إقامته بحكم -م، واكتسب الجنسية السورية 1947فأستاذ

حيل على التقاعد سنة 
ُ
ا في كلية الطب 1962أ

ً
بين سنتي في جامعتها م، فُدعي إلى العراق أستاذ

يم، 1962-1964
 
إلى دمشق . وحين عاد ترميم األسنان ومداواة األسنان مدة سنتين :فدر س مادت

دت ) ا فيهاجد 
ً
حيل على جامعة دمشق( تعيينه أستاذ

ُ
ا سنة ، ثم أ  م.1976التقاعد نهائي 
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ملستشفيات العسكرية في افي أثناء تدريسه بعض األعمال املهنية واإلدارية؛ فكان طبيًبا  مارس

 .عدًدا من املحاضرات هاوألقى في م(1959-1958م(، ونقيًبا لنقابة أطباء األسنان )1925-1945)

 م.1980حزيران  25هـ املوافق 1400شعبان  12في توفي الدكتور ميشيل الخوري 

 خوري املجمعيالالدكتور ميشيل 

 في مجمع اللغة العربية بدمشقخوري الالدكتور ميشيل انُتخب 
ً

تشرين  10 في عضًوا عامال

خلًفا  -بترشيح من الدكتور صالح الدين الكواكبي وتزكية الدكتور حسني سبح  - م1970 الثاني

في  وأقيمت حفلة استقباله، م1971 شباط 16في ، وصدر مرسوم تعيينه للدكتور مرشد خاطر

 .م1971حزيران 

 ،و)لجنة الكيمياء( ،(واملطبوعات و)لجنة مجلة املجمع ،أعمال )لجنة املصطلحات( في شارك

 . و)لجنة النبات(

ل املجمع في االحتفال بذكر 
 
 )ابن زهر( في أسبوع العلم الثالث عشر.  ى مث

نها م(1980 - 1969في املدة ) مقاالت في مجلة املجمع 9 الدكتور ميشيل الخوري نشر  ، ضم 

ا في )أسماء أجزاء العين في العلم واللغة(
ً
وآخر في )اإلفصاح عن لفظتي الجراحة والجراح(  بحث

ا في )ألفاظ البيروني في كتاب الصيدنة(، وتعريًفا بالعالم العربي ابن زهر، إضافة إلى مناقشة 
ً
وثالث

استقبال  ةاستقباله وحفل ة، وتعريًفا بمعجم املورد للبعلبكي، وكلمتيه في حفلعبارة )لعب دوًرا(

 الدكتور عبد الكريم اليافي.

 عضو مراسل في املجمع العلمي العربي الهندي بجامعة )عليكرة(.  الخوريوالدكتور ميشيل 

 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 .أمراض األسنان )مخطوط( .1

 .)مخطوط(تشخيص أمراض الفم واألسنان  .2

م، دار 1983، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، البن زهر )تحقيق(في املداواة والتدبير التيسير  .3

 م.1983، 1الفكر، دمشق، ط

 )مخطوط(. (: العربية واإلنكليزية والفرنسيةمعجم مصطلحات تعويض األسنان )ثالثي اللغات .4

  بحوث واملقاالت: الثانًيا

في )مجلة نقابة طب األسنان(، و)مجلة واملقاالت  بحوثالمن  عدًداالدكتور ميشيل الخوري نشر 

، إضافة إلى ما نشره في ، و)مجلة التراث العربي(، و)مجلة املعرفة(، و)مجلة اآلداب األجنبية(النعمة(

 .)مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(
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 مصادر ترجمته

 م.1999رياض املالح، دار صادر، بيروت، إتمام األعالم، نزار أباظة ومحمد  .1

 إضبارة الدكتور ميشيل الخوري املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 م.2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .3

 م.1990، 157تعريب املصطلح العلمي بين القاهرة ودمشق، قاسم السارة، مجلة الفيصل، العدد  .4

 .م1997تكملة معجم املؤلفين، محمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت،  .5

، 64خطاب زهير البابا يتحدث فيه عن سلفه ميشيل الخوري، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .6

 م.1989، 3ج

 الدكتور ميشيل الخوري، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .7

 م.1981، 1، ج56مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجخوري، مختار الدين أحمد، الالدكتور ميشيل  .8

 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .9

ري، دار الكتب العلمية، بيروت،  .10 الطبيب ابن زهر األندلس ي رائد التجريب، جعفر يايوش وغازي الشمَّ

 م.2016

استقبال ميشيل الخوري، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفلن الكواكبي في كلمة صالح الدي .11

 م.1971، 3، ج46مج

مجمعي افتقدناه: الدكتور ميشيل الخوري، مختار الدين أحمد، مجلة املجمع العلمي الهندي، العدد  .12

 م.1980، يونيو، 1-2

، 55اللغة العربية بدمشق، مجمجمعي افتقدناه: ميشيل حنا الخوري، شكري فيصل، مجلة مجمع  .13

 م.1980، 3ج

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .14

 م.2002العلمية، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .15

ية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، من هم في العالم العربي، الجزء األول: سور  .16

 .م1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .17

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .18

 م.2000، 1ط

 موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.ميشيل الخوري،  .19
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 عبد الرزاق قدورةمحمد  -48

 هـ(1428 - 1347)

 م(2007 - 1928)

 نشأته وحياته

م في دمشق، ألسرة 1928 شهر تشرين الثاني سنةفي األول من  عبد الرزاق قدورةولد محمد 

ى دروسه االبتدائية في مدرسة )طارق بن زياد( في 1912هاجرت من ليبيا إلى دمشق سنة  م. وتلق 

م(، والثانوية في )مدرسة التجهيز األولى( بدمشق ما بين 1938و  1934حي املهاجرين ما بين )

 .م(، وكان ترتيبه األول في امتحانات الشهادة الثانوية1946و  1939)

وفد إلى بلجيكا فدر س في )جامعة بروكسل( 
ُ
امليكانيكية هندسة وحصل على شهادة الأ

في )وزارة األشغال واملواصالت( متمرًنا . وملا عاد إلى الوطن عمل مهندًسا م1952سنة  الكهربائيةو 

ا للفيزياء في )جامعة دمشق(.بعدها  ُعينو م(، 1955 - 1953بدمشق، ثم أدى خدمة العلم )
ً
 أستاذ

وفد إلى بريطانيا فدر س في )جامعة بريستول(، وحصل على شهادة 1957وفي سنة 
ُ
م أ

سنة  حاز جائزة نوبل)م في الفيزياء النووية، ووصفه أستاذه سيسيل باول 1961الدكتوراه سنة 

 م الشاب الرائع".ـبأنه "العال   (1950

( املدنية و)كلية الهندسةس الفيزياء في )كلية العلوم( ليدر  وطنه عاد الدكتور قدورة إلى 

 لكلية الهندسة  ُعينبجامعة دمشق، ثم 
ً

 م. 1964م، ثم عميًدا لها سنة 1963سنة املدنية وكيال
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 صدر مرسوم تعيينه م 1968وفي سنة 
ً

وفد إلى )جامعة ل وكيال
ُ
جامعة دمشق، وبعد عام أ

أكسفورد( للقيام ببحوث في الفيزياء النووية، ونشر خالل ذلك عدًدا من البحوث في مجال 

 رئيًسا لجامعتها. صدر مرسوم تعيينهم 1973اختصاصه، وملا عاد إلى دمشق سنة 

ا مساعًدا في الشؤون العلمية في اليونسكو ) ُعين  م(.1988 - م1975مديًرا عام 

م منحه رئيس الجمهورية وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة 14/4/2004وفي 

 تقديًرا إلنجازاته في مجالي الفكر والثقافة.

 كان عضًوا في عدٍد غير قليٍل من االتحادات واملجالس والجمعيات واللجان؛ منها:

 اتحاد املهندسين البلجيكيين 

 أكاديمية العالم الثالث 

 م العلوم  الجمعية األمريكية لتقد 

 اللجنة االستشارية لجامعة األمم املتحدة 

 اللجنة الثقافية االستشارية ملعهد العالم العربي 

 اللجنة الدولية لتنمية التربية 

 نة جائزة امللك فيصل العاملية للعلوملج 

 ام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
َّ
 مجلس حك

 م.2007تموز  30هـ املوافق 1428رجب  16 في قدورة يوم اإلثنينعبد الرزاق توفي الدكتور 

 الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة املجمعي

 في
ً

 10مجمع اللغة العربية بدمشق في  انُتخب الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة عضًوا عامال

م، 1975تموز  5م خلًفا لألمير جعفر الحسني، وصدر مرسوم تعيينه في 1974كانون الثاني 

 م. 1990تشرين األول  3في  وأقيمت حفلة استقباله

 والفيزيائيةواملعلوماتية )لجنة مصطلحات العلوم الرياضية أعمال في الدكتور قدورة شارك 

 .و)لجنة تنسيق املصطلحات( ،و)لجنة مطبوعات املجمع( ،و)لجنة مجلة املجمع( ،(والكيميائية

ة بعنوان )قمم العلم في أعين مجلة ساينس في عام محاضر م 1995سنة  في املجمعوألقى 

1944).  

  مجلة املجمع تنشر و 
ً

 ،بعنوان )علما الطبيعة واللسان صنوان عند تشومسكي(له مقاال

 ةاستقباله وفي حفل ةه في حفلوتعريًفا بكتاب )الشرق والغرب رفيقا الدرب عند رنفرو(، وكلمت  

 تأبين املهندس وجيه السمان. ةاستقبال الدكتور عبد هللا واثق شهيد وفي حفل
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  من آثاره

 الكتب التي شارك في ترجمتها

 م.1980-1964األعلى للعلوم، الفيزياء العامة والتجريبية )أربعة كتب(، مطبوعات املجلس  .1

 م.1971امليكانيك الهندس ي )علم التحريك(،  .2

 م،1973مطبعة محمد هاشم الكتبي، دمشق،  ،)ثالثة أجزاء(للجامعات الفيزياء الحديثة  .3

 .م1980جامعة الرياض، 

 م.1974 ،دمشق، وزارة التعليم العالي، كتاب محاضرات فاينمان في الفيزياء )ثالثة كتب( .4

مصطلح بأربع لغات: العربية واإلنكليزية  6000)يتضمن أكثر من  الكهربائي اإللكترونياملعجم  .5

 م.1975والفرنسية والروسية(، مطبوعات وزارة الدفاع في سورية، 

 م.1985امليكانيك الهندس ي )علم السكون(،  .6

رجم إلى 1972(، نشر سنة Learning to Beفي تأليف كتاب ) -بتكليف من اليونسكو  -وشارك 
ُ
م، وت

م لتكون(. ونشر عدًدا من املقاالت في مجالت 
َّ
 أجنبية.عربية و العربية بعنوان )تعل

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

اللغة العربية بدمشق،  استقبال محمد عبد الرزاق قدورة عضًوا في املجمع، مجلة مجمع ةحفل .2

 م.1991، 1، ج66مج

، 83تأبين محمد عبد الرزاق قدورة عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3

 م.2008، 1ج

 الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 م.2011ق، موقع دمشق، عبد الرزاق قدورة: سفير سورية في املحافل العلمية، عزة آقبي .5

، 9947م، والعدد 2007، 9945عبد الرزاق قدورة، نصر الدين البحرة، جريدة تشرين، العدد  .6

 م.2007

الفيزيائي املجمعي الدكتور عبد الرزاق قدورة، أحمد الحصري، مطبوعات مجمع اللغة العربية  .7

 م.2018بدمشق، 

سلفه محمد عبد الرزاق قدورة، مجلة استقباله يتحدث فيها عن  ةحفلكلمة مروان البواب في  .8

 م.2009، 3، ج84مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

 م.2015محاضرات في علوم الصحة وأخالقياتها، هشام نشابه، دار الفارابي، بيروت،  .9

 محمد عبد الرزاق قدورة، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .10
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 محمد هيثم الخياط -49

 (000 - هـ1356)

 (000 - م1937)

 نشأته وحياته

دخل الصف الرابع م، 1937سنة  دمشقفي  الخياطبن أحمد حمدي  هيثم محمدولد 

االبتدائي وهو في السابعة من عمره، وجمع بين دراسته في املدارس الحكومية وحضوره دروس 

بعد حصوله على الشهادة الثانوية انتسب إلى كلية الطب في و العربية والفقه على علماء دمشق. 

علوم الكيميائية أهلية التعليم العالي في الم، ثم 1959سنة  دكتوراهالجامعة دمشق ونال شهادة 

 م.1969( سنة بلجيكا) الحيوية من جامعة بروكسل

م إلى رئيس قسم الطب 1959تدرج في وظائف أعضاء هيئة التدريس من درجة معيد سنة 

 م(.1981 - 1971املخبري بجامعة دمشق )

زة منها: د الدكتور الخياط وظائف علمية وإدارية ممي 
 
 تقل

  ملنظمة الصحة العامليةكبير مستشاري املدير اإلقليمي 

 رئيس تحرير املجلة الصحية لشرق املتوسط 

 مدير البرنامج العربي ملنظمة الصحة العاملية 

 مة اإلسالمية للعلوم الطبيةظعضو مجلس أمناء املن 
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 عضو مجلس أمناء املركز العربي للوثائق الصحية 

 عضو مجلس أمناء االتحاد العاملي لعلماء املسلمين 

 جمعية سورية وعربية وأجنبية. 30من  وهو عضو في أكثر 

 هيثم الخياط املجمعيالدكتور 

 في مجمع اللغة العربية
ً

في الجلسة التي عقدها  انُتخب الدكتور هيثم الخياط عضًوا عامال

 هم خلًفا للدكتور صالح الدين الكواكبي، وصدر مرسوم تعيين1975 كانون األول  7املجمع بتاريخ 

 م.1976نيسان  29في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1976شباط  24في 

لجنة مصطلحات العلوم )كان رئيس ف زمالءه في أعمال املجمع؛الدكتور الخياط شارك 

و)لجنة توحيد املصطلحات املتعلقة بعلم  ،م1977سنة  ية(والحيوان يةوالنبات ئيةوالكيميا الطبية

  م،1976بعلم الحيوان( سنة م، و)لجنة توحيد املصطلحات املتعلقة 1976النبات( سنة 

 و)لجنة مخطوطات دار الكتب الظاهرية( م،1977وكان عضًوا في )لجنة املجلة واملطبوعات( سنة 

 .م1979سنة 

 بعنوان )القول في الجماد( ]املجلد 
ً

[، 871، ص 4، الجزء 56نشر في مجلة املجمع مقاال

[، إضافة إلى 350، ص 2، الجزء 56وتعريًفا بكتاب )الفحص السريري للجملة العصبية( ]املجلد 

 [.670، ص 3، الجزء 51]املجلد  استقباله ةكلمته في حفل

 :في أعمال الدكتور محمد هيثم الخياطشارك و 

  وألقى فيه محاضرة  ،م2009املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة

 .(لتراثل رؤية جديدةبعنوان )

  وألقى  ،م2010التاسع للمجمع )الكتابة العلمية باللغة العربية( سنة أعمال املؤتمر السنوي

 (.العربية لغة للكتابة العلميةفيه محاضرة بعنوان )

 وإضافة إلى عضويته في مجمع اللغة العربية بدمشق، هو عضو في:

 املجلس العلمي التحاد املجامع اللغوية العلمية العربية 

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة 

 مجمع اللغة العربية األردني 

 املجمع العلمي العراقي 

 مجمع اللغة العربية الهندي 

 أكاديمية نيويورك للعلوم 

 )الجمعية امللكية للصحة )اململكة املتحدة 
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 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

ف 
 
 ؛ منها:في مواضيع مختلفة كتاًبا 25أكثر من الدكتور محمد هيثم الخياط أل

 م.1967، 2)باالشتراك(، جامعة دمشق، ط فصول في الطب الوقائي .1

م، 1973املجمع العلمي العراقي، بغداد، طبعة خاصة، د )باملشاركة(، مطبعة املعجم الطبي املوحَّ  .2

مكتبة  م،1983، 3م، ميدليفانت، سويسرا، ط1978، 2م، جامعة املوصل، العراق، ط1977القاهرة، 

 م.2009، 4لبنان ناشرون، ط

 م.1996، 1املعدة بيت الداء والحمية بيت الدواء، دار الفكر، دمشق، ط .3

م، مكتبة وهبة للطباعة 2000، م1997، 1، طوالتوزيع للطباعة والنشر ، دار الوفاء في سبيل العربية .4

  م.2004والنشر، القاهرة، 

أجزاء( )باملشاركة(، دار فضالة للنشر،  4نحو استراتيجية إسالمية موحدة لحماية الطفولة الجانحة ) .5

 م. 2003املحمدية، املغرب، 

 م.2008، 1دار الفكر، دمشق، ط م،2007، 1العصر، سفير الدولية للنشر، طاملرأة املسلمة وقضايا  .6

 م.2009، 1، دمشق، طمعالم العبادات، دار الفكر .7

  قاالت واملحاضرات: املثانًيا

 ومحاضرة باللغة العربية واإلنكليزية والفرنسية واألملانية 90قرابة لدكتور محمد هيثم الخياط ل
ً

 مقاال

 .واإليطالية في مختلف املجاالت

ا
ً
 نشاطات أخرى : ثالث

  املناهج واملقررات الطبية لجامعتي دمشق وحلب. وضعفي الدكتور محمد هيثم الخياط شارك 

 مصادر ترجمته

 م.2004األستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط، ضيف برنامج عالم الكتب، موقع يوتيوب،  .1

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور محمد هيثم الخياط  .2

 م.1976، 3، ج51استقبال محمد هيثم الخياط، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3

 م.1998الدكتور محمد هيثم الخياط، ضيف برنامج الشريعة والحياة، موقع الجزيرة،  .4

 الدكتور محمد هيثم الخياط، موقع شبكة األلوكة. .5

 الخياط، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور محمد هيثم  .6

 م.2007املجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع القاهرة،  .7

 م.2008محمد هيثم الخياط، محمد الشريف، موقع خطوات على الطريق،  .8

 محمد هيثم الخياط، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .9

  خياط، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة.محمد هيثم ال .10
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 عبد الكريم اليافي -50

 (هـ1429 - 1337) 

 (م2008 - 1919)

 نشأته وحياته

االبتدائية في مدارسها دروسه وتلقى  م،1919 ( سنةحمص)في مدينة عبد الكريم اليافي ولد 

قواعد القرآن والحديث و  يهمعل الرسمية، وكان خالل ذلك يتردد إلى أئمة هذه املدينة فيدرس

 العربية. اللغة

  فكان األول  في سورية. ،فرع الرياضيات - الثانويةشهادة الدراسة ال م ن1935وفي سنة 

ف عن متابعة ، فدر س فيها سنت(جامعة دمشق)كلية الطب في  انتسب إلىثم 
 
الدراسة ين، ثم توق

س والتحق بـ)جامعة السوربون( و م 1937فسافر أواخر سنة  إلى فرنسا،فيها بسبب إيفاده  در 

م. 1940 سنةنال اإلجازة في العلوم الرياضية والطبيعية و  ،ضيات والعلوم الطبيعية والفيزياءالريا

بـ)جامعة  (كلية اآلدابانتسب إلى )وطن، فالوحالت الحرب العاملية الثانية دون عودته إلى 

إجازة اآلداب  ق، وحصل علىس علم املنطق وعلم النفس وعلم االجتماع واألخال در  السوربون( و 

 .م1945 سنةدكتوراه في الفلسفة الثم  م،1941 سنة
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إلى دمشق م 1947سنة ثم انتقل حمص، في ثانويات  ًسامدر   ُعين عاد اليافي إلى سوريةوملا 

س بجامعة دمشق (قسم الفلسفة -كلية اآلداب في )وانضم إلى هيئة التدريس  في هذه الكلية ، فدر 

واملنطق، وتاريخ وفلسفة العلوم،  ،وعلم الجمال ،االجتماع علم   -وفي غيرها من كليات الجامعة  -

 أصول تدريس الفيزياء والكيمياء، وعلم النفس، واإلحصاء الحيوي.و العلوم، 

يم 1974وفي سنة  اليافي خبيًرا أول  في علم السكان ملركز الديمغرافية في معهد العلوم  ُسم 

هذا املنصب سنتين، عاد بعدها إلى جامعة وظل يشغل االجتماعية بالجامعة اللبنانية في بيروت، 

 .(في اللغة والعلوم والفنون واألعالم )معجم العماد املوسوعيوُعين رئيًسا لهيئة  دمشق.

 واملجالسوالجمعيات ية اللجان عضو 
 اللجنة الثقافية الوطنية التابعة لليونسكو. 

 لجنة معهد العلوم الجنائية واالجتماعية بالقاهرة. 

  األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعيةاملجلس في لجنة النشر العلمي. 

 .االتحاد العاملي للدراسة العلمية للسكان 

 جمعية البحوث والدراسات. 

 املجلس األعلى لآلثار في وزارة الثقافة. 

 األوسمة والجوائز
 تحقاق السوري من الدرجة املمتازةوسام االس. 

 )جائزة الدولة عن كتابه )دراسات فنية في األدب العربي. 

تشرين األول  11هـ املوافق 1429شوال  12 في يوم السبتالدكتور عبد الكريم اليافي توفي 

 م.2008

 املجمعي الدكتور عبد الكريم اليافي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

أيلول  2انُتخب الدكتور عبد الكريم اليافي عضًوا عامال

وأقيمت م، 1976كانون األول  30م خلًفا للدكتور سامي الدهان، وصدر مرسوم تعيينه في 1976

 م.1977أيار  5بتاريخ  حفلة استقباله

و)لجنة املخطوطات  ،)لجنة ألفاظ الحضارة(أعضاء املجمع في أعمال الدكتور اليافي شارك 

و)لجنة تنسيق  ،و)لجنة املصطلحات( ،و)لجنة اللغة العربية واألصول( ،وإحياء التراث(

و)لجنة مطبوعات املجمع ومخطوطات دار الكتب الظاهرية(، و)لجنة  ،املصطلحات وتوحيدها(

 يات والفيزياء والكيمياء(.مشروع تعريب الرموز العلمية للمرحلة الجامعية في مواد الرياض

 :اليافي في أعمالعبد الكريم شارك الدكتور 

 (.معجم النفط)مصطلحات  م، وناقش فيها1994( سنة معجم النفط) ندوة 

 م، 1999( سنة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعته) ندوة

 (.السكان تأمالت في مصطلحات علموألقى فيها محاضرة بعنوان )
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  31نشر في مجلة املجمع 
ً

نها بحوثه وتعقيباته وتراجمه  م(2009 - 1977في املدة ) مقاال ضم 

 وتحقيقاته ومحاضراته وتأمالته وكلماته.

 م.1998املجمع محاضرة بعنوان )تأمالت في التحقيق واللغة( سنة  وألقى في

حه املجمع لنيل جائزة امللك فيصل.1992وفي سنة 
 

 م رش

 أثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1964، 4م، جامعة دمشق، ط1957، 3، الجامعة السورية، دمشق، طتمهيد في علم االجتماع .1

 م.1991م، 1966م، مطبعة جامعة دمشق، 1959كتاب في علم السكان، دمشق،  .2

، 2م، دمشق، ط1963القاهرة، ، معهد الدراسات العربية العالية، املجتمع العربي ومقاييس السكان .3

 م.1966

 م.1996م، مكتبة لبنان ناشرون، 1972م، 1963دراسات فنية في األدب العربي، جامعة دمشق،  .4

 م.2004، دار طالس، دمشق، 1964: الفيزياء الحديثة والفلسفة، دمشق، تقدم العلم .5

 م.1964دراسات اجتماعية ونفسية، مطبعة جامعة دمشق،  .6

 م.1964، جامعة دمشق، شعر العربيشموع وقناديل في ال .7

 م.1964العلم والنزعة اإلنسانية )ترجمة(، دمشق،  .8

 م.1974فصول في املجتمع والنفس، دمشق،  .9

 م.1980، دار الجاحظ للنشر، بغداد، جدلية أبي تمام .10

 م.1982، دمشق، ة اإلسالميةيمعالم فكرية في تاريخ الحضارة العرب .11

 م.1983والعلوم املتصلة بها، جامعة الدول العربية، القاهرة،  معجم مصطلحات التنمية االجتماعية .12

 م.1999: فصول في الجمال وفلسفة الفن، دار طالس، دمشق، بدائع الحكمة .13

 م.2000شجون فنية: بحوث في علم الجمال التطبيقي، دار طالس،  .14

 م.2000الثقافية للجمهورية اإلسالمية اإليرانية، الشيرازيون الثالثة ومقاالت أخرى، املستشارية  .15

 م.2001حصاد الظالل )ديوان شعر(، وزارة الثقافة، دمشق،  .16

 م.2002حوار البيروني وابن سينا، دار الفكر، دمشق،  .17

 م.2003، ، دمشقوزارة الثقافةمباهج اللغة واألدب: دراسات لغوية أدبية علمية،  .18

 ثانًيا: املقاالت
  70قرابة الدكتور عبد الكريم اليافي نشر 

ً
، و)مجلة آفاق الثقافة (مجلة التراث العربي)في مقاال

مدحة عكاش(، -والتراث(، و)مجلة اآلداب(، و)مجلة اآلداب العاملية(، و)مجلة األديب(، و)مجلة الثقافة

 .و)مجلة املعرفة(، و)مجلة عالم الفكر(
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 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عبد الكريم اليافي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1999عبد الغني العطري، دار البشائر، ، أعالم ومبدعون  .2

 م.2010حداثة وأصالة، رياض عصمت، دار الفكر،  .3

 م.1977، 3، ج52مجاستقبال عبد الكريم اليافي في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .4

 م.2009تأبين عبد الكريم اليافي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .5

 الدكتور عبد الكريم اليافي، موقع أسرة آل اليافي. .6

 الدكتور عبد الكريم اليافي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .7

 م.2018العامة السورية للكتاب، م، الهيئة عبد الكريم اليافي الباحث عن مجد اإلنسان، علي القي   .8

 م.2016عبد الكريم اليافي، جمانة نعمان، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .9

اب العرب .10
َّ
 دمشق.-عبد الكريم اليافي، موقع اتحاد الكت

 عبد الكريم اليافي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .11

 ة الحرة.عبد الكريم اليافي، موقع ويكيبيديا املوسوع .12

، 3ج ،90فيلسوف الجمال وأديب الفالسفة، غسان شحرور، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .13

 م.2017م، وموقع دنيا الوطن، مقاالت، 2017

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عبد الكريم اليافي، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة محمد محفل في  .14

 م.2009، 4، ج84العربية بدمشق، مج

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002ألدباء من العصر الجاهلي حتى سنة معجم ا .15

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .16

 م.2003العلمية، 

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .17

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .18

 م.1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .19

 م.1951

البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، (، سليمان سليم 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .20

 م.2000، 1ط
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 اخأحمد راتب النف -51

 (هـ1412 - 1346) 

 (م1992 - 1927)

 نشأته وحياته
ألسرة وفدت على دمشق من بعلبك أوائل م، 1927دمشق سنة  فيولد أحمد راتب النفاخ 

ٍ مبكرة، و القرن املاض ي. 
م في سن 

ُّ
 بدأ التعل

 
ر  ه االبتدائية والثانويةتسادر ي  في وكان املجل ه  . وقد م 

ز في معرفتها  داته.بالعربية وبر   تبريًزا أفرده بين ل 

ح  جامعة دمشق( - اآلداب)كلية في التحق بقسم اللغة العربية وملا  د  املجال رحًبا لتفتُّ ج  و 

ق على أقرانه، وتخر ج  تعليم شهادة أهلية ال سنة نال بعدو ، م1950سنة الكلية  فيمواهبه والتفوُّ

ابعدها  ُعين الثانوي من )كلية التربية(،
ً
 للعربية في إحدى ثانويات )درعا(. أستاذ

وفدم 1953في سنة و
ُ
ل 1958سنة  املاجستير  درجةنال ف ،إلى )جامعة القاهرة( أ م، ثم سج 

 -ألمٍر ما  -أحجم  منها األكبر القسم أنجز بعد أن و  ،القرآنية موضوع رسالة الدكتوراه في القراءات

بمنحه شهادة الدكتوراه  الدكتور شوقي ضيف عن إتمامها، ولم يلتفت إلى وْعد  أستاذه املشرف

لنيل في تقدير الدكتور شوقي ، ألن هذا الجزء كاٍف الرسالةهذه ز من مقابل تقديمه الجزء املنج  

 .درجة الدكتوراه
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 - 1962)م رجع األستاذ النفاخ إلى دمشق وعاد إلى التدريس في جامعة دمشق 1962وفي سنة 

م من عون، م( 1979 وتخر جت به أجيال من الطالب مازالت تذكر له ما بذله من جهد وما قد 

ون له من اإلجالل والتقدير.نينعتو  واوكان مة الشام( إيذاًنا بما ُيكنُّ
 

 ه بلقب )عال

 م.1992شباط  14هـ املوافق 1412شعبان  11األستاذ أحمد راتب النفاخ في توفي 

اخ املجمعي
َّ
 األستاذ أحمد راتب النف

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في األستاذ أحمد راتب النفاخ انُتخب 
ً

الجلسة عضًوا عامال

 بتاريخم خلًفا للشيخ محمد بهجة البيطار، وصدر مرسوم تعيينه 1976أيلول  2املنعقدة بتاريخ 

 .م1977أيار  19بتاريخ  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1976كانون األول  30

وقام بجهد جاهد في لجانه، وكان له مشاركة بارزة في أعمال املجمع،  لألستاذ النفاخكانت 

ى في أعمال 
 
ْدح املعل و)لجنة  (ومطبوعات املجمع( و)لجنة املجلة األصول و اللغة العربية لجنة )الق 

  .و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( الظاهرية(الكتب مخطوطات دار 

  16في مجلة املجمع األستاذ النفاخ نشر 
ً

نقد  في معظمها  م(1985 - 1957في املدة ) مقاال

وإعراب القرآن  يجن  ب البن واملحتس   تب التراث كرسالة الغفران للمعري طائفة من ك تحقيق  

 اج.للزج  

 من آثاره
لون في إنجاز بحوثهم ودراساتهم وتحقيقاتهم، بل كان يؤثر األناة األستاذ النفاخ ممن يتعجَّ  لم يكن

ة وإمعان النظر، فكان هذا سبًبا في عدم إقدامه على تأليف الكثير من الكتب وتحقيقها واكتفائه والرويَّ 

 إلى صحته وسالمته من املآخذ والهنات.بالقليل القليل الذي يطمئن 

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال

مطبعة الجامعة السورية،  ،)منهاج شهادة الثقافة العامة في كلية اآلداب( النصوص األدبية .1

  م.1955دمشق، 

 م.1966مختارات من الشعر الجاهلي، مكتبة دار الفتح، دمشق،  .2

 م.1970بيروت، دار األمانة، و دار اإلرشاد فهارس شواهد سيبويه،  .3

 ثانًيا: الكتب املحققة

ْينة: صنعة أبي العباس ثعلب ومحمد بن حبيب، مكتبة دار العروبة، القاهرة،  .1 م  ديوان ابن الد 

 م.1959

 م.1974كتاب القوافي لألخفش، دار األمانة، بيروت،  .2

ا: املقاالت
ً
 ثالث

الكتاب املصرية(، و)مجلة معهد عدًدا من املقاالت في )مجلة األستاذ محمد راتب النفاخ نشر 

 املخطوطات العربية(، و)مجلة العرب(، إضافة إلى ما نشره في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(.
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 مصادر ترجمته

 م.1999إتمام ألاعالم، نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت،  .1

 م.2007أحمد راتب النفاخ شيخ العربية في بالد الشام، محمد حسان الطيان، موقع شبكة ألالوكة،  .2

 م.2016كة، أحمد راتب النفاخ: حجة العلم وتواضع العالم، إبراهيم الزيبق، موقع شبكة ألالو  .3

 أحمد راتب النفاخ، موقع أرشيف املجالت ألادبية والثقافية العربية. .4

 أحمد راتب النفاخ، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .5

 أحمد راتب النفاخ، نبيل أبو عمشة، املوسوعة العربية، املجلد العشرون. .6

، 67العربية بدمشق، مج ألاستاذ أحمد راتب النفاخ في ذمة هللا، إحسان النص، مجلة مجمع اللغة .7

 م.1992، 2ج

 ألاستاذ أحمد راتب النفاخ، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .8

 إضبارة ألاستاذ أحمد راتب النفاخ املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .9

 .م2002، 2تتمة ألاعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .10

 .م1997حمد خير رمضان بوسف، دار ابن حزم، بيروت، تكملة معجم املؤلفين، م .11

 م.1978، 1، ج53استقبال ألاستاذ أحمد راتب النفاخ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .12

 .1992، 3، ج67تأبين ألاستاذ أحمد راتب النفاخ، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .13

 م.1998، 1ة للنشر والتوزيع، جدة، طذيل ألاعالم، أحمد العالونة، دار املنار  .14

 م.1997عبد الغني العطري، دار البشائر، ، عبقريات .15

مة الشام ألاستاذ أحمد راتب النفاخ، حسين جمعة، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .16
َّ

، 80عال

 م.2005، 2ج

جمع اللغة استقباله يتحدث فيها عن سلفه أحمد راتب النفاخ، مجلة م ةحفلكلمة مسعود بوبو في  .17

 م.1997، 3، ج72العربية بدمشق، مج

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم ألادباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .18

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .19

 م.2003العلمية، 

صححين املعاصرين: أحمد راتب النفاخ، موقع مجمع اللغة العربية على من أعالم املحققين وامل .20

 م.2017الشبكة العاملية، 

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .21

 م.2000، 1ط

 دار املعرفة، بيروت،نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، يوسف بن عبد الرحمن املرعشلي،  .22

 م.2006، 1ط
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 إحسان النص محمد -52

 هـ(1433 - 1337)

 م(2012 - 1919)

 نشأته وحياته

م في دمشق، وتلقى تعليمه االبتدائي في )مدرسة امللك 1919ولد محمد إحسان النص سنة 

ها في)التجهيز األولى(، ونال البكالوريا األولى  ه الثانوية في )مكتب عنبر(، وأتم  الظاهر(، وبدأ دراست 

م، وكان ترتيبه األول، وكان وهو في أثناء دراسته 1941الثانية سنة م، والبكالوريا 1940سنة 

ات الكتب األدبية وفي طليعتها )كتاب الثانوية يحر    بخط يده، وُيعنى بتلخيص أم 
ً
ر بنفسه مجلة

األغاني(، وينشر مقاالت في )مجلة سمير الطلبة( الدمشقية، ويرسل قصائد إلى )مجلة األمالي( 

 )بين الجاحظ وفولتير( في )مجلة الثقافة( املصرية.البيروتية، ونشر مق
 
 الة

وفد سنة 
ُ
م، وكان 1946م إلى )جامعة القاهرة(، ونال اإلجازة في األدب العربي سنة 1942أ

األول  على خريجي دفعته. وملا عاد إلى سورية در س األدب العربي وعلوم العربية عشر سنين في 

ف في أثناء
 
د بتأليف معظمها وشارك في تأليف  13ذلك  املدارس الثانوية، وأل ا )تفر  كتاًبا مدرسي 

 قليل منها(.
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وفد إلى )جامعة القاهرة(، فنال درجة املاجستير سنة 1956وفي سنة 
ُ
بتقدير  م1959م أ

ًسا في مدر   ُعينم. وعاد إلى دمشق ف1962، ثم درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف األولى سنة ممتاز

 دمشق(. جامعة-)كلية اآلداب

 در س اآلداب في جامعتها ست  سنوات.و م، سافر إلى الجزائر، 1967وفي سنة 

م آب  إلى دمشق، واستأنف التدريس في قسم اللغة العربية بكلية اآلداب، 1973وفي سنة 

ا فيها سنة  ُعينو 
ً
م، وظل  يشغل هذا املنصب حتى 1975م، ثم عميًدا لها سنة 1975أستاذ

م( 1989 - 1979فيها عشر سنين ) أمض ىفتعاقد مع )جامعة الكويت( و م، 1979استقال سنة 

 تدريًسا وإدارة. وملا عاد إلى دمشق رأس  قسم الحضارة العربية في )هيئة املوسوعة العربية(.

 م.2012تموز  2املوافق  هـ1433شعبان  13 في يوم اإلثنينتوفي الدكتور إحسان النص 

 الدكتور محمد إحسان النص املجمعي

 في
ً

مجمع اللغة العربية بدمشق في الجلسة  انُتخب الدكتور إحسان النص عضًوا عامال

 4 بتاريخم خلًفا للدكتور عارف النكدي، وصدر مرسوم تعيينه 1979آذار  15املنعقدة بتاريخ 

 ةحفل توقد تأخر  ،م1989حزيران  14 بتاريخفي املجمع  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1979نيسان 

ا في جامعتها. استقباله بسب
ً
 ب سفره إلى الكويت أستاذ

 م. 2005أيار  25م، وظل  يشغل هذا املنصب حتى 1993حزيران  5نائًبا لرئيس املجمع في  ُعين

(، النحو أصول في أعمال )لجنة اللغة العربية و الدكتور إحسان النص  زمالءه في املجمع شارك 

طبوعات(، و)لجنة تقويم عمل مجلس املجمع امل، و)لجنة املجلة و و)لجنة املعجمات اللغوية(

، و)لجنة ولجانه(، و)لجنة متابعة توصيات مؤتمرات املجمع وقراراته(، و)لجنة النشاط الثقافي(

 .منح الجوائز(

 :في أعمال الدكتور محمد إحسان النصشارك 

  وألقى فيه م 2003املؤتمر السنوي الثاني للمجمع )اللغة العربية في مواجهة املخاطر( سنة

 .(حول املعجم التاريخي للغة العربيةمحاضرة بعنوان )

  م وألقى فيه محاضرة 2009املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة

 (.التراث العلمي واألدبي، كتاب الحيوان للجاحظ أنموذًجابعنوان )

  (.معجم الفنون التشكيلية)م ناقش فيها مصطلحات 1994( سنة دراسة املعجمات)ندوة 

 في املدة ) 36مجلة املجمع  ونشر في
ً

 تين:وألقى في املجمع محاضر م(، 2010 - 1986مقاال

 .م(2008-ر في الشعر العربي القديم(، و)األساطيم1996-)حديث الدارين العادلية والظاهرية

 م.2001صدر له ضمن مطبوعات املجمع كتاب )كتب األنساب العربية( سنة 

 في مجمع اللغة العربية في القاهرة خلًفا لألستاذ 
ً

اختير الدكتور إحسان النص عضًوا عامال

 عضًوا في مجلس اتحاد املجامع اللغوية العلمية العربية. ُعينم، و 2000 سنةسعيد األفغاني 
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 من آثاره 

 :
ً

 الكتبأوال

 م.1948، 1الرائد في األدب العربي )باالشتراك(، املطبعة الهاشمية، دمشق، ط .1

 م.1969، 2م، ط1963، دار املعارف، مصر، )رسالة املاجستير( الخطابة في العصر األموي  .2

، دار اليقظة العربية للتأليف والترجمة )رسالة الدكتوراه( العصبية القبلية وأثرها في الشعر األموي  .3

 م.1973، 2م، دار الفكر، ط1963والنشر، بيروت، 

 م.1985م، دار الفكر، دمشق، 1965 حسان بن ثابت: حياته وشعره، دمشق، .4

 م.1985، 2م، ط1973زهير بن أبي سلمى: حياته وشعره، دار الفكر، دمشق،  .5

 م.1976 الشعر السياس ي في عصر بني أمية، دمشق، .6

 م.1977الغزل في العصر األموي، دمشق،  .7

 .م1985-1979، مؤسسة الرسالة، أجزاء( 6) اختيارات من كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني .8

 م.1999العباس بن األحنف: حياته وشعره،  .9

 م. 2000كتاب القبائل العربية: أنسابها وأعالمها )مجلدان(، مؤسسة الرسالة،  .10

 م.2001كتب األنساب العربية، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .11

 م.2010قضايا ومواقف: سيرة ذاتية ثقافية، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .12

 املقاالتثانًيا: 
ا(، و 25-)املوسوعة العربيةمقاالت عديدة في الدكتور إحسان النص نشر 

ً
)املجلة العربية للعلوم بحث

و)مجلة ، و)حوليات كلية اآلداب بجامعة الكويت(و)موسوعة أعالم العرب واإلسالم(، الكويت(، -اإلنسانية

الجزائر(، -و)املجاهد الثقافيالكويتية(، و)مجلة التراث العربي(، و)مجلة الثقافة(، -)مجلة البياناملعرفة(، 

و)مجلة دراسات و)مجلة املعلم العربي(، و)مجلة العرب(، الجزائر(، -و)مجلة معهد الدراسات العليا

(. 40-تشرين ، و)جريدةاألسبوع األدبي(، و)جريدة البعث(، و)جريدة الثورة( مجلةو)تاريخية(، 
ً

 مقاال

 مصادر ترجمته

 م.2000دار البشائر،  ،عبد الغني العطري ، حديث العبقريات .1

 إحسان النص، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .2

 إضبارة الدكتور محمد إحسان النص املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 م.1989، 3، ج64استقبال محمد إحسان النص في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .4

 م.2014تأبين محمد إحسان النص، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .5

 الدكتور محمد إحسان النص، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 في مجمع القاهرة استقباله عضًوا ةحفلمحمود السيد في  الدكتور  كلمة .7
ً

ا للدكتور محمد  عامال
ً
خلف

 م.2015، 1، ج88، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجإحسان النص

 م.2007املجمعيون في خمسة وسبعين عاًما، مهدي عالم وحسن عبد العزيز، مجمع القاهرة،  .8
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 محمد مروان املحاسني -53

 (000 - هـ1344)

 (000 – م1926) 

 نشأته وحياته

ى علومه االبتدائية في )مدرسة 1926ولد محمد مروان املحاسني في دمشق سنة  م، وتلق 

وة املريميين بدمشق(، فحصل على شهادة التحصيل االبتدائي سنة 
ْ
تحصيله م، ثم أتم  1937اإلخ

 م.1943هادة الدراسة الثانوية سنة الثانوي في هذه املدرسة نفسها، ونال ش

وفد إلى 1951جامعة دمشق( وحصل على الدكتوراه سنة -انتسب إلى )كلية الطب
ُ
م. ثم أ

م، وعاد إلى دمشق ليدر س الجراحة 1955سنة  ة اختصاص في الجراحة)جامعة باريس( ونال شهاد

 جامعة دمشقفي  قسم اللغة الفرنسية(-أثناء تدريسه انتسب إلى )كلية اآلدابفي )كلية الطب(. وفي 

واتبع برنامًجا نظمه رئيس الجامعة )د. أمجد الطرابلس ي( باللغتين العربية والفرنسية، وحضر 

 م.1958 سنة في اآلدابدروس األستاذ شكري فيصل واألستاذ سعيد األفغاني، وحصل على إجازة 

وفد بعدها إلى و 
ُ
 بريطانيا للتخصص في جراحة القلب واألوعية مدة سنة.أ
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 أخرى للحصول على شهادة األستاذية في 1961وفي سنة 
ً
وفد إلى )جامعة باريس( مرة

ُ
م أ

م، وعاد إلى دمشق وأخذ يتدر ج في مناصب 1962العلوم الطبية، فحصل على تلك الشهادة سنة 

ا في
ً
م، ورئيًسا لقسم الجراحة 1969الجراحة سنة  الهيئة التدريسية في كلية الطب، فصار أستاذ

 م(. 1977 - 1974ما بين )

م استقال الدكتور املحاسني من جامعة دمشق، وسافر إلى السعودية 1979وفي نهاية عام 

ا للجراحة في )جامعة امللك عبد العزيز
ً
 - 1984جدة(، وصار رئيًسا لقسم الجراحة فيها )-أستاذ

 م(.2001 - 1991الطبي في مستشفى امللك عبد العزيز )م(، ثم مديًرا للتعليم 1991

 عضوية الهيئات العلمية والجمعيات
 م(.1955، )باريس - عضو جمعية األمراض التنفسية 

  م(.1967 - 1959دمشق، ) - املجلس األعلى للعلوممؤسس لسكرتارية عضو 

  م(.1960، )نكلتراإ - عضو جمعية جراحة الصدر 

 م(.1977 - 1970دمشق، ) -)بصفته الشخصية(  عضو املجلس األعلى للعلوم 

 م(.1979 - 1974دمشق، ) – عضو املجلس الصحي األعلى 

 ( ،1974ممثل سورية في لجنة الحوار بين الحضارات في اتحاد الجامعات الناطقة بالفرنسية.)م 

 م(.1974، )نيويورك - عضو أكاديمية العلوم 

 ( 1975البورد العربي(، )عضو مؤسس للمجلس العربي لالختصاصات الطبية.)م 

 زميل FICS م(.1975، )كلية الجراحة الدولية 

 ( ،1979 - 1977عضو املكتب التنفيذي للمجلس العربي لالختصاصات العربية.)م 

 ( ،1995 - 1979رئيس لجنة الحوار بين الحضارات وعضو مجلس إدارة االتحاد.)م 

  ممتحن خارجي لزمالة الكلية امللكية اإليرلنديةRCS  )ان، البحرين، إيرلندة )جدة، تبوك، عمَّ

 م(.1982-1998)

 .)ان، بغداد، الرياض  ممتحن خارجي للجراحة في الجامعات العربية )حلب، عمَّ

  عضو الجمعية السورية للفنون. 

 عضو مؤسس في جمعية أصدقاء دمشق. 

 مروان املحاسني املجمعيمحمد الدكتور 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب الدكتور محمد مروان املحاسني 
ً

عضًوا عامال

م، واسُتقبل 12/12/1979م خلًفا للدكتور أسعد الحكيم، وصدر مرسوم تعيينه في 4/9/1979

بسبب سفره إلى عشر سنوات استقباله  ةحفل تم، وقد تأخر 22/11/1989في املجمع في 

ا في جامعة امللك عبد العزيز.السعودية أست
ً
 اذ

كانون  18املنصب حتى م وظل  يشغل هذا 2005 حزيران 7 بتاريخجمع املرئيس ل انائبً انُتخب 

 م.2008األول 
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دو  ،انُتخب رئيًسا للمجمعم 2008كانون األول  15وفي  م، ثم في 2012في سنة انتخابه  ُجد 

 ، وما يزال يشغل منصب رئيس املجمع حتى اآلن.م2017سنة 

 ،و)لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة( ،املجمع(يرأس الدكتور مروان املحاسني )لجنة مكتب 

و)لجنة مصطلحات  ،و)لجنة مصطلحات البيئة واملجتمع واملياه( ،و)لجنة مصطلحات اإلعالم(

و)لجنة  ،الزراعية(الطبيعية و و)لجنة مصطلحات العلوم  ،إدارة الجودة وعلم القياس(

و)لجنة مصطلحات  ،(و)لجنة مصطلحات علوم األحياء الحيوانية ،مصطلحات طب األسنان(

، و)لجنة مصطلحات العلوم و)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها( ،علوم األحياء النباتية(

 .الجيولوجية(

ا في أعمال )لجنة النشاط الثقافي(
ً
 ،ويشارك في أعمال )لجنة املعاجم اللغوية(، وكان مشارك

وطات وإحياء التراث(، و)لجنة ، و)لجنة املخط، و)لجنة مشروع الذخيرة اللغوية(و)لجنة الترجمة(

 . مصطلحات العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية(

 :في أعمال الدكتور مروان املحاسنيشارك 

  وألقى فيه محاضرة  ،م2005املؤتمر السنوي الرابع للمجمع )اللغة العربية واملجتمع( سنة

 .(مع قضايا اللغة واملجتمعبعنوان )

  وألقى فيه  ،م2006للمجمع )اللغة العربية في عصر املعلوماتية( سنة املؤتمر السنوي الخامس

 (.اللغة العربية ومواكبة علوم العصرمحاضرة بعنوان )

  وألقى فيه  ،م2007املؤتمر السنوي السادس للمجمع )لغة الطفل والواقع املعاصر( سنة

 .كلمة مجمع اللغة العربية في جلسة االفتتاح وجلسة الختام

  املؤتمر السنوي الثامن و  ،م2008السنوي السابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة املؤتمر

املؤتمر السنوي التاسع للمجمع )الكتابة و  ،م2009للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة 

كلمة رئيس مجمع اللغة العربية في جلسة  اوألقى فيه ،م2010العلمية باللغة العربية( سنة 

 .اماالفتتاح وجلسة الخت

  وألقى  ،م2019املؤتمر السنوي العاشر للمجمع )واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر( سنة

 فيه كلمة رئيس مجمع اللغة العربية في جلسة االفتتاح.

إضافة إلى بعض  وله عشرات الكلمات والخطابات التي ألقاها في حفالت االستقبال والتأبين،

 البحوث واملقاالت، 
ُ
 .م1990بدًءا من سنة  مجلة املجمع فيت جميعها شر ن

 :صدر له ضمن مطبوعات املجمع

 م.2011، كلمات في التراث واللغة والعلوم 

 م.2014)باملشاركة(،  (1معجم ألفاظ الحضارة )ج 

 للمجمع في اتحاد املجامع 2004وفي سنة 
ً

م انُتخب الدكتور محمد مروان املحاسني ممثال

 للدكتور محمد إحسان النص.اللغوية العلمية العربية خلًفا 

 في مجمع اللغة العربية بالقاهرة.2009وفي سنة 
ً

 م انُتخب عضًوا عامال
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 من مؤلفاته

 م.1960بيولوجية الحيوان )ترجمة باالشتراك(، املجلس األعلى للعلوم القاهرة،  .1

د )باملشاركة(، مطبعة املجمع العلمي العراقي، بغداد، طبعة خاصة، .2 م، 1973 املعجم الطبي املوحَّ

 م،1983، 3م، ميدليفانت، سويسرا، ط1978، 2م، جامعة املوصل، العراق، ط1977القاهرة، 

 م.2009، 4مكتبة لبنان ناشرون، ط

 م.2011كلمات في التراث واللغة والعلوم، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .3

املشاركة(، مطبوعات مجمع الجزء األول )املهن والحرف واملنزل واملالبس( )ب-معجم ألفاظ الحضارة .4

 م.2014اللغة العربية بدمشق، 

 معجم األلفاظ اإليطالية في اللغة العربية، دار العروبة، بيروت. .5

 العدوان الثقافي والعوملة )في قيد الطباعة(. .6

 عربية وأجنبية. بحوث علمية منشورة في مجالت طبيةوله 

 مصادر ترجمته

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور محمد مروان املحاسني  .1

 في مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلة املجمع،  .2
ً

انتخاب الدكتور محمد مروان املحاسني عضًوا عامال

 م.1980، 1، ج55مج

 م.1990، 1، ج65استقبال الدكتور محمد مروان املحاسني، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجحفلة  .3

 املحاسني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور محمد مروان  .4

 مروان املحاسني، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .5

 مروان املحاسني، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .6
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 عبد الكريم زهور عدي -54

 هـ(1405 - 1335) 

 م(1985 - 1917)

 نشأته وحياته

م. وتلقى تعليمه االبتدائي 1917( سنة حماةفي مدينة )عبد الكريم بن محمد زهور عدي ولد 

م، وعلى البكالوريا الثانية سنة 1935والثانوي في مدارسها، وحصل على البكالوريا األولى سنة 

 طوال دراسته باألملعية والفطنة، وشهد له أساتذته بالتفوق واملوهبة. م، وُعر ف1936

ى التعليم في 1937وفي سنة 
 
م التحق بدار املعلمين، وأمض ى فيها سنتين، وبعد تخرجه تول

م، انتسب بعدها إلى )دار املعلمين العليا( 1942املدارس االبتدائية بمحافظة )حماة( حتى سنة 

وفد إلى )بدمشق ودر س فيها سنة 
ُ
، وحاز في قسم الفلسفة( ودر س جامعة القاهرةواحدة، ثم أ

 في الفلسفة بتقدير ممتاز 
 
ثانويات س مواد الفلسفة في ، وعاد بعد تخرجه ليدر  م1946سنة  اإلجازة

 .إضافة إلى التدريس في مضمار الصحافةم. وعمل 1954ودار املعلمات بحلب حتى  دير الزور وحماة

هذا املنصب وظل يشغل  ،ا عن حماة في املجلس النيابي السوريخب نائبً انتُ م 1954وفي سنة 

ه سنة  ل  املجلس نفس   وعاد عبد الكريم إلى التدريس في )دار املعلمين(.  ،م1958إلى أن ح 

م اختير األستاذ عبد الكريم مديًرا لـ)دار الكتب الظاهرية(، وبقي فيها حتى 1959وفي سنة 

 عمله في الظاهرية التدريس في )قسم الفلسفة( بكلية اآلداب.م، وضم  إلى 1963

يم 1963وفي سنة   األستاذ عبد الكريم وزيًرا لالقتصاد. ثم آثر التفرغ للعمل العلمي،  ُسم 
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م إلى التدريس في )قسم الفلسفة( بكلية اآلداب، واستمر  في إلقاء محاضراته 1969فعاد سنة 

ى  ُعينم 1978ست  سنوات. وفي سنة 
 
وزارة الزراعة سنة وزير  دولة للشؤون الخارجية، ثم تول

 م.1984بعدها وزارة اإلدارة املحلية سنة م، و 1983

 م اختير عضًوا في لجنة النشر العلمي في املجلس األعلى للعلوم.1983وفي سنة 

 .م1985نيسان  16هـ املوافق 1405رجب  26 فيعبد الكريم زهور عدي توفي األستاذ 

 عبد الكريم زهور عدي املجمعي األستاذ
 انُتخب األستاذ عضًوا 

ً
 4 الجلسة املنعقدة بتاريخ في مجمع اللغة العربية بدمشق فيعامال

م، 1979كانون األول  12بتاريخ م خلًفا للدكتور جميل صليبا، وصدر مرسوم تعيينه 1979أيلول 

 م. 1980أيار  22بتاريخ  وأقيمت حفلة استقباله

، الظاهرية(الكتب مخطوطات دار )لجنة دراسة و (،طبوعاتاملجلة واملشارك في أعمال )لجنة 

 . و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث(

  54نشر في مجلة املجمع 
ً

؛ بعضها في التراجم والتصوف، م(1985 - 1960في املدة )مقاال

 .استقباله عضًوا في املجمع ةإضافة إلى كلمته في حفل، التعريف بالكتب فيومعظمها 

 م.1980انُتخب عضًوا مؤازًرا في مجمع اللغة العربية األردني سنة 

 آثارهمن 
 م.1963، دار دمشق، في الفكر السياس ي: مدخل إلى علم السياسة

 و)مجلة املعرفة(. (صحيفة القبس)صحيفة البعث( و) من املقاالت في اعددً كتب و 

 مصادر ترجمته

 م.1999نزار أباظة ومحمد رياض املالح، دار صادر، بيروت، إتمام األعالم،  .1

 األستاذ عبد الكريم زهور عدي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 إضبارة األستاذ عبد الكريم زهور عدي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 في مجمع اللغة العربية .4
ً

بدمشق، مجلة املجمع،  انتخاب األستاذ عبد الكريم زهور عدي عضًوا عامال

 م.1980، 1، ج55مج

 .م2002، 2تتمة األعالم للزركلي، محمد خير رمضان يوسف، دار ابن حزم، بيروت، ط .5

 م.1980، 3، ج55، مجاملجمعاستقبال األستاذ عبد الكريم زهور عدي، مجلة  ةحفل .6

العربية خطاب بديع الكسم يتحدث فيه عن سلفه عبد الكريم زهور عدي، مجلة مجمع اللغة  .7

 م.1991، 1، ج66بدمشق، مج

 م.1998، 1ذيل األعالم، أحمد العالونة، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة، ط .8

 هـ.1405، 28-27، العدد 9عبد الكريم زهور عدي، مجلة مجمع اللغة العربية األردني، السنة  .9

 عبد الكريم زهور عدي، موقع رئاسة مجلس الوزراء. .10

 م.1985، 3، ج60، مجاملجمعفقيد املجمع: األستاذ عبد الكريم زهور عدي، أحمد راتب النفاخ، مجلة  .11
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 عبد الحليم سويدان -55

 (هـ1427 - 1332)

 م(2006 - 1914)

 نشأته وحياته

في مدارسها م، ونال 1914ولد عبد الحليم سويدان في بلدة )قارة( من منطقة )النبك( سنة 

حصل على بكالوريا التعليم و  (مكتب عنبرفي ) ثم در سم. 1928)شهادة التحصيل االبتدائي( سنة 

 م.1934قبلها )شهادة أهلية التعليم( سنة  . وحاز م1935الثانوي سنة 

. م(1936 - 1935في العام الدراس ي ) (دير الزور)ا في مدينة معلًم عبد الحليم سويدان  ُعين

وفد إلى )املدرسة الوطنية للطب البيطري( في ضاحية باريس، وحصل سنة 1936وفي صيف 
ُ
م أ

 معهد الطب البيطري (، وحصل كذلك على )شهادة بيطري الطب م على درجة )دكتور في ال1942

 م  ـول األجنبي(.
 
اندالع الحرب العاملية  العودة إلى وطنه بسببمن ن الدكتور عبد الحليم ا لم يتمك

حصل على خمس شهادات في الدراسات إلى )كلية العلوم( في جامعة باريس، و ، انتسب الثانية

في الفيزيولوجية العامة، وفي الكيمياء الحيوية، وفي و النبات،في علم ي علم الحيوان، وف :العليا

 علم الحياة العام.
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، (وزارة الزراعة -مديرية الصحة )في  ُعينم، ف1945عاد الدكتور عبد الحليم إلى الوطن سنة 

ا مساعًدا في )قسم علم الحيوان1949ثم استقال من وظيفته سنة 
ً
ن أستاذ كلية العلوم(، -م ليعي 

ا ذا كرس ي سنة وتدر ج في من
ً
كلية العلوم ل اعميًد م، ثم 1956اصب الهيئة التدريسية فصار أستاذ

 لجامعة دمشق سنة 1958سنة 
ً

ي م1963وفي سنة  م.1960، ثم وكيال  .ا للزراعةوزيرً  ُسم 

س( الرباطمدينة )ا لليونسكو في صبح خبيرً م أ1969وفي سنة  في )املدرسة العليا  ودر 

ا في )قسم العلوم الحيوية م مع )جامعة الجزائر(1973لألساتذة(، ثم تعاقد سنة 
ً
كلية -أستاذ

ا في )املعهد العالي للدراسات الزراعية ُعينالعلوم(، وبعد سنة   جامعة زائير(.-مستشاًرا فني 

ا في )قسم علم الحيوان م عاد إلى دمشق1978وفي سنة 
ً
سنة في  ُعينو  .العلوم(كلية -أستاذ

 عضًوا في لجنة النشر العلمي في املجلس األعلى للعلوم. م1983

 م رأس )قسم العلوم التطبيقية( في هيئة املوسوعة العربية.2001وفي سنة 

نيسان  24هـ املوافق 1427ربيع األول  27 في يوم اإلثنينتوفي الدكتور عبد الحليم سويدان 

 م.2006

 سويدان املجمعي الدكتور عبد الحليم

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

الجلسة  انُتخب الدكتور عبد الحليم سويدان عضًوا عامال

 بتاريخم خلًفا للدكتور حكمة هاشم، وصدر مرسوم تعيينه 1983كانون الثاني  16 املنعقدة بتاريخ

  م.1984أيار  10في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1983تشرين األول  13

دم و 1987عضًوا في )مكتب املجمع( سنة  ُعين )لجنة أعمال وشارك في تعيينه عدة مرات،  ُجد 

و)لجنة ألفاظ  ،و)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها( ،مصطلحات العلوم الطبيعية وتقاناتها(

، و)لجنة املجلة واملطبوعات( ،و)لجنة النشاط الثقافي( ،و)لجنة املعجمات اللغوية( ،الحضارة(

 .(، و)لجنة املصطلحات(النحو اللغة العربية وأصول و)لجنة 

 شارك الدكتور عبد الحليم سويدان في أعمال:

 ( دراسة املعجماتندوة)  (.معجم االستشعار عن بعدم، وناقش فيها مصطلحات )1994سنة 

 ( دراسة معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعةندوة)  م، وناقش فيها 1996سنة

 (.البيولوجيا في علوم األحياء والزراعةمعجم مصطلحات )

 ( إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعتهندوة)  م، 1999سنة

شرت في  (مبادئ يركز عليها عند وضع املصطلح العلمي العربيوألقى فيها محاضرة بعنوان )
ُ
ن

 .(587، الصفحة 3، الجزء 75مجلة املجمع )املجلد 

استقبال الدكتور محمد  ةوفي حفل ،استقباله ةثالث كلمات: في حفلجلة املجمع ونشر في م

 .استقبال الدكتورة ليلى الصباغ ةفلوفي ح ،زهير البابا
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 آثارهن م
  ،م.1982-1981علم الحياة الحيوانية )كتاب جامعي(، دمشق 

 )م.1984-1983، دمشق، تطور املتعضيات الحيوانية )كتاب جامعي 

 املوسوعة العربية من املجلد الخامس ونشر في 
ً

 نية أو علم األحياء اإللكتروني(.)البيو   بعنوانمقاال

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عبد الحليم سويدان املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .2
ً

 ،59انتخاب عبد الحليم سويدان عضًوا عامال

 م.1984، 1ج

 م.2007أوراق شامية من تاريخ سورية املعاصر، غسان محمد رشاد حداد، مكتبة مدبولي،  .3

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .4
ً

استقبال عبد الحليم سويدان عضًوا عامال

 م.1984، 3ج ،59مج

 الدكتور عبد الحليم سويدان، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 حليم سويدان، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.عبد ال .6

 عبد الحليم سويدان، موقع مديرية الثقافة بريف دمشق. .7

 عبد الحليم سويدان، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .8

، 3ج ،81فقيد املجمع: عبد الحليم سويدان، شاكر الفحام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .9

 م.2006

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عبد الحليم سويدان، مجلة  ةحفلكلمة محمد سعيد الصفدي في  .10

 م.2010، 4ج ،85مجمع اللغة العربية بدمشق، مج
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 مختار هاشم -56

 (هـ1423 - 1333)

 (م2002 - 1914)

 نشأته وحياته

اب ، م1914دمشق سنة حي )الشاغور( بمدينة ولد مختار هاشم في  وبدأ دراسته في الكت 

م القراءة والكتابة
 
، ثم تابع دراسته في )املدرسة وهو في الصف الثاني وختم القرآن الكريم ،فتعل

)املدرسة األولى قسم العلوم، التحق بـوبعد أن حصل على البكالوريا ، العلمية الوطنية(

 ، وأقسم الفلسفةالثانية على البكالوريا  وحصل األرثوذكسية(
 
  فاد من هذه املدرسة زيادة

ُّ
نه تمك

 وكان األول بين رفاقه. . اللغة الفرنسيةوإتقانه 

، وقد دفعه ما ، بي العربي(الطانتسب إلى )املعهد م 1934في سنة و وأكب  على دراسة الطب 

وجده في الدراسة الطبية من مصطلحات إلى دراسة مبادئ اللغتين الالتينية واليونانية، وترجم 

ووجد في أثناء ذلك مصطلحات فرنسية لم يوضع أساتذته،  بتكليف منبعض الكتب الفرنسية 

ر عن معناها الدقيق، فوضع املقابالت العربية التي رآها   
لها مقابل عربي أو أن مقابلها العربي ال يعب 
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ً

وأرسله إلى )مجلة معهد الطب  –في السنة الثانية كان ما يزال و  -أوفى باملراد وكتب في ذلك مقاال

مت له  ذا املقال بتقريظ مشجع.العربي( فنشرته وقد 

، ثم التحق  اهدكتور الم حصل على شهادة 1940وفي سنة 
ً

ا أوال في الطب، ومارس املهنة حر 

 .م، وعمل في مشافيها1945بوزارة الصحة سنة 

وفد للتخصص في طب  1946وفي سنة 
ُ
وفي سنة  بجامعة جنيف مدة سنتين. األطفال م أ

ع فم 1949 وهو برتبة م 1970سنة وبقي فيه حتى انتهت خدمته ، السوريالعربي ي الجيش تطو 

 عميد(. ال)

في وضع )املعجم العسكري( وفي )لجنة املصطلحات في أثناء ذلك الدكتور مختار هاشم وشارك 

، ونشر جملة من املقاالت في )مجلة الجندي( و)املجلة الطبية العسكرية( في القيادة املشتركة

 .العسكرية(

 م.2002شباط  4هـ املوافق 1422ذي القعدة  22هاشم في توفي الدكتور مختار 

 الدكتور مختار هاشم املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

الجلسة  انُتخب الدكتور مختار هاشم عضًوا عامال

 27م خلًفا لألستاذ محمد املبارك، وصدر مرسوم تعيينه في 1985أيلول  4 املنعقدة بتاريخ

 . م1989أيار  11في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1988األول  كانون 

 زمالءه في أعمال املجمع وخاصة في لجان املصطلحات.الدكتور مختار هاشم شارك 

 في أعمال:أيًضا شارك و 

 ( معجم النفطندوة)  (.معجم النفط)مصطلحات م، وناقش فيها 1994سنة 

 ( دراسة معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعةندوة)  م، وناقش فيها 1996سنة

 (.معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعة)مصطلحات 

 :ستة مقاالت نشر في مجلة املجمعو 

 [.617، الصفحة 3، الجزء 56، ]املجلد الداذي 

 [.446، الصفحة 3، الجزء 56، ]املجلد مع القوصوني في قاموسه 

 [.539، الصفحة 3، الجزء 59، ]املجلد كلمات حائرة 

 [.3، الصفحة 1، الجزء 61، ]املجلد أوزان األطباء ومكاييلهم 

 [.445، الصفحة 3، الجزء 62، ]املجلد رحلة استكشافية في قانون ابن سينا 

 [.436، الصفحة 3، الجزء 64، ]املجلد استقباله ةكلمته في حفل 
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 من آثاره

 م.1986، 22 التراث العربي، العددالعبورية الودية في األبحاث الوردية ملحمود بن يونس )تحقيق(، مجلة  .1

م الطيور واألزهار للمقدس ي )تحقيق(، دار الطباع للطباعة والنشر  .2
 
 ،والتوزيع كشف األسرار عن ِحك

 م.1989 دمشق،

 م.1995، 8، ع2غربة املخطوط العربي )قصيدة(، آفاق الثقافة والتراث، س .3

 االستقاللية )بحث(، املوسوعة العربية، املجلد الثاني. .4

 قاموس األطباء وناموس األلباء للقوصوني )تحقيق(. .5

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور مختار هاشم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1989، 3، ج64استقبال الدكتور مختار هاشم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .2

 م.2003، 1، ج78العربية بدمشق، مجتأبين الدكتور مختار هاشم، مجلة مجمع اللغة  ةحفل .3

 الدكتور مختار هاشم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

، 2، ج84جمع، مجاملاستقباله يتحدث فيها عن سلفه مختار هاشم، مجلة  ةحفلكلمة أنور الخطيب في  .5

 م.2009

 مختار هاشم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .6
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 محمد زهير البابا -57

 (هـ1432 - 1343) 

 (م2011 - 1924)

 نشأته وحياته

م، وحينما بل  السادسة من 1921ولد محمد زهير البابا في حي )القيمرية( بمدينة دمشق سنة 

)املدرسة الجوهرية( ليتعلم قراءة القرآن الكريم، وملا أتم السابعة سجله عمره ألحقه والده بـ 

م انتسب إلى 1933وفي سنة  والده في )مدرسة التطبيقات(، ونال منها شهادة الدراسة االبتدائية.

 م.1937ونال شهادة البكالوريا سنة )مكتب عنبر( 

س فيه  انتسب إلىم 1940وفي سنة  نال اإلجازة في و ، علوم الصيدلة)املعهد الطبي العربي( ودر 

وفد إلى  .م1945سنة  علوم الصيدلة والكيمياء
ُ
يختص في علم بلجيكا ل)جامعة بروكسل( في ثم أ

االدكتوراه شهادة م على 1948، وحصل سنة والنباتات الطبية العقاقير الطبية  بدرجة جيد جد 

  .مع تهنئة اللجنة الفاحصة

قسم الصيدلة(، وتدر ج في مناصب الهيئة -ًسا في )كلية الطبمدر   ُعينم 1949وفي سنة 

ا ذا كرس ي سنة 
ً
 لم، 1962التدريسية حتى صار أستاذ

ً
 .كلية الصيدلةثم وكيال
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سنة ( ودر س فيها حتى م أعير الدكتور البابا إلى )جامعة امللك سعود بالرياض1963وفي سنة 

 م.1970سنة  لهاعميًدا  وصارعاد إلى كلية الصيدلة بدمشق، و  ،م1968

 من أعماله ومنجزاته
  لالتحاد الدولي لتاريخ العلومالسورية اللجنة الوطنية عضو. 

 لتاريخ الطب. عضو في الجمعية الفرنسية 

 .عضو في لجنة تعريب املصطلحات العلمية 

 .عضو في هيئة املوسوعة العربية 

 .عضو لجنة مراقبة األدوية 

 .عضو لجنة اختبار املرشحين لنيل جائزة الكويت للتقدم العلمي 

 .عضو لجنة النشر العلمي في املجلس األعلى للعلوم 

  التراث العلمي العربي امللحق بجامعة حلب.أستاذ في معهد 

 .من مؤسس ي معهد التراث العلمي العربي 

  معمل الخميرة )األول من نوعه في سورية في ذلك الحين(.من مؤسس ي 

 امليداليات والجوائز
 ( 1974امليدالية الذهبية من مؤتمر اتحاد الصيادلة العرب)م. 

 ( 1986جائزة الكويت للتقدم العلمي في مجال الكيمياء والصيدلة عند العرب.)م 

 م.2011أيلول  1هـ املوافق 1432شوال  3 في توفي الدكتور زهير البابا يوم الخيس 

 زهير البابا املجمعي محمدالدكتور 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

الجلسة  انُتخب الدكتور محمد زهير البابا عضًوا عامال

 27بتاريخ م خلًفا للدكتور ميشيل الخوري، وصدر مرسوم تعيينه 1985أيلول  4 املنعقدة بتاريخ

 . م1989أيار  27في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1988األول  كانون 

و)لجنة  ،)لجنة مصطلحات العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائية(ي أعمال وشارك ف

و)لجنة أعمال  ،و)لجنة مصطلحات العلوم الطبيعية والزراعية( ،املخطوطات وإحياء التراث(

طبوعات(، و)لجنة امل، و)لجنة املجلة و و)لجنة مصطلحات البيئة واملجتمع واملياه( ،أعضاء املجمع(

 .و)لجنة ألفاظ الحضارة( ،و)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها( ،اللغوية(املعجمات 

 شارك الدكتور محمد زهير البابا في أعمال:

 ( معجم النفطندوة ) (.معجم النفط)مصطلحات م، وناقش فيها 1994سنة 

 ( دراسة املعجماتندوة ) (.معجم علوم املياه)مصطلحات م، وناقش فيها 1994سنة 

 ( معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعةدراسة ندوة ) م، وناقش فيها 1996سنة

 (.معجم البيولوجيا في علوم األحياء والزراعة)مصطلحات 

 ( إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعتهندوة ) م، 1999سنة

 (.وضع املصطلح العلميالسوابق واللواحق وأهميتها في فهم و ) وألقى فيها محاضرة بعنوان
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ا بعنوان )السوابق واللواحق وأهميتها في فهم املصطلحنشر في مجلة املجمع و 
ً
ومقالين:  ،(بحث

 ة)املدرسة الظاهرية ومكتبتها بدمشق( و)أسرة الكواكبي وأشهر علمائها(، وثالث كلمات في حفل

  استقبال الدكتور عادل العوا واألستاذ شحادة الخوري. ةاستقباله وفي حفل

م(، و)تأثير 1995-في املجمع محاضرتين: )الجواهر واألحجار الكريمة في كتب التراثوألقى 

 . م(1996-اململكتين الزنكية واأليوبية في تقدم العلوم

ا، و ملا أقعده املرض عن مزاولة أعماله في املجمع و  األول من  في همرسومصدر صار عضًوا فخري 

 م.2010شهر آب 

 من آثاره

: امل
ً

 ؤلفاتأوال

 م.1970م، وأعيد طبعه عام 1964أجزاء(،  3علم العقاقير وتشخيصها املجهري الكيميائي ) .1

 م.1986م، 1978م، 1975تاريخ الصيدلة وتشريعها وآدابها، مطبوعات جامعة دمشق،  .2

العربية واإلغريقية في املكتبة الوطنية بباريس، فهرس املخطوطات الطبية للحضارات القديمة  .3

 م.1982

معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا )ترجمة من اإلنكليزية باملشاركة(، معهد اإلنماء العربي،  .4

 م.1982بيروت، 

 م.1983أقرباذين القالنس ي )تحقيق(، مطبوعات معهد التراث العلمي العربي بحلب،  .5

واألرجوزة في الطب،  ،دفع املضار الكلية عن األبدان اإلنسانيةاب من مؤلفات ابن سينا الطبية: كت .6

ومعهد  حلبفي جامعة معهد التراث العلمي العربي وكتاب األدوية القلبية )تحقيق(، منشورات 

 م.1985املخطوطات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .بعد( لم يطبع-علم السموم البن وحشية )تحقيق .7

 أقرباذين ابن التلميذ ورسالة في املعهد )تحقيق(. .8

 من كتاب التصريف ملن عجز عن التأليف للزهراوي )تحقيق(. 28املقالة  .9

 املقالة الفاضلية في التحرز من السموم )تحقيق(. .10

 غاية اإلحسان في خلق اإلنسان )تحقيق(. .11

 ثانًيا: املحاضرات

في املدة  محلية وعربية وأجنبية ندواتعدة مؤتمرات و محاضرة في  25 قرابة الدكتور زهير البابا ألقى

 ،ودساتير األدوية العربية ،واألدوية ،م(، وكانت متعددة في موضوعاتها كالصناعة الصيدلية2000 - 1969)

وعلم  ،والتراث الطبي العربي ،والطب العربي ،والفالحة ،وعلم السموم ،والفحوص املخبرية ،واألكحال

شرت جميع هذه املحاضراتربيةواملعاجم الطبية باللغة الع ،والتعدين ،واألحجار الكريمة ،الجنين
ُ
 . وقد ن

 في مجالت علمية متخصصة.
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 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد زهير البابا املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.1989، 3،ج64العربية بدمشق، مجاستقبال محمد زهير البابا، مجلة مجمع اللغة  ةحفل .2

 م.2012تأبين محمد زهير البابا، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .3

 الدكتور محمد زهير البابا، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 م.2013زهير البابا: أسرار العقاقير وخصائصها، سمر وعد، موقع دمشق،  .5

أعالم ومبدعون(، في كتابه ) املدرس املتواضع، عبد الغني العطري محمد زهير البابا: العالم الكبير و  .6

 م.1999دار البشائر، 

 محمد زهير البابا، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .7

 محمد زهير البابا، موقع شبكة املعرفة الريفية. .8

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .9

 م.2005موسوعة أعالم العرب، عادل محمد الحجاج، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، األردن،  .10

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 1موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .11

 م.2000، 1ط
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 محمد بديع الكسم -58

 (هـ1421 - 1343)

 (م2000 - 1924)

 نشأته وحياته
ذنة الشحم( م في حي )مئ1924هللا الكسم سنة ا ولد محمد بديع بن الشيخ محمد عط

 بمدينة دمشق، ونشأ في أسرة ُعرفت بالتقوى والصالح والعلم. 

موظًفا في )دار الكتب الظاهرية( وقض ى فيها عاًما،  ُعينم، و 1942أنهى دراسته الثانوية سنة 

اإلجازة الجامعية  در س فيها الفلسفة، ونالبمصر ثم التحق بكلية اآلداب في )جامعة فؤاد األول( 

 م(.1948 - 1947م، وأتبعها بدراسة عالية في العام الدراس ي )1947سنة 

ًسا في الالذقية، ثم عضًوا في )لجنة التربية والتعليم( بدمشق، ثم مدر   ُعينوملا عاد إلى سورية 

 م.1950اختير للتدريس في )جامعة دمشق( سنة 

وفد إلى 1954وفي سنة 
ُ
سويسرا، ونال شهادة الدكتوراه في الفلسفة )جامعة جنيف( في م أ

في رسالته )البرهان في الفلسفة(، وقد حظيت هذه الرسالة بأعلى متياز درجة اال بم 1958سنة 

ه بها كبار فالسفة عصر  ،درجات التقدير   .هونو 
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ا مساعًدا في قسم الفلسفة ُعينعاد إلى سورية وملا 
ً
 .في )جامعة دمشق( أستاذ

رجع بعدها م(، 1960 - 1959سنة واحدة )ض ى فيها أمسافر إلى القاهرة و م 1959وفي سنة 

ا سنة إلى دمشق ليدر  
ً
 م.1968س في جامعتها، وصار أستاذ

عير  م1968وفي سنة 
ُ
خطة التعريب التي نهضت بها الحكومة في  ليسهم (الجزائر)جامعة إلى أ

 م.1972، ثم عاد إلى دمشق سنة الجزائرية

وفد  1981وفي سنة 
ُ
 سنة أ

 
إلى  هاعاد بعدسويسرا ملتابعة بحوثه الفلسفية، إلى فرنسا و مدة

 .شارك في أعمال مجمع اللغة العربية بدمشقيول ،ليتابع التدريس في الجامعةسورية 

 .هـ1421شعبان  9املوافق  م2000تشرين الثاني  5 فييوم األحد  ي الدكتور بديع الكسموفت

 بديع الكسم املجمعيمحمد الدكتور 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق فيمحمد انُتخب الدكتور 
ً

الجلسة  بديع الكسم عضًوا عامال

، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عبد الكريم زهور عدي م1985أيلول  7 املنعقدة بتاريخ

 .م1991األول  تشرين 30في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1988األول  كانون  27

بعض اجتماعات وفي  (املجمع اجتماعات )مجلسأعضاء املجمع في الدكتور الكسم شارك 

 (.املجمع مجلةمثل: )لجنة املصطلحات( و)لجنة  لجانه

 م.1993ألقى في املجمع محاضرة بعنوان )لغة الفلسفة( سنة و 

[ 176، ص 1، الجزء 66استقباله ]املجلد  ةونشر في مجلة املجمع كلمته التي ألقاها في حفل

شر له في املجلة 105، ص 1، الجزء 67استقبال األستاذ جورج صدقني ]املجلد  ةوفي حفل
ُ
[، ون

 [.695، ص 3، الجزء 76]املجلد  أيًضا نصوص مختارة من مقاالته.

 من آثاره

ه ترجمثم (، P.U.Fدار املطابع الجامعية ) بالفرنسية(، طبعته البرهان في الفلسفة )رسالة الدكتوراه .1

ره بمقدمة ضافية تحدث فيها عن الدكتور الكسم وعن  إلى العربية
 15األستاذ جورج صدقني وصدَّ

 م.1991مقالة ومحاضرة له، وطبع الكتاب في وزارة الثقافة سنة 

مه األستاذ عزة السيد أحمد، وهو يشتمل على  .2  من مقاالت  22بديع الكسم، أعد الكتاب وقدَّ
ً

مقاال

 م.1994الكسم، وطبع في وزارة الثقافة سنة 

 م.1998التطور الخالق، تأليف هنري برغسون، تلخيص بديع الكسم، دار طالس، دمشق،  .3

 م.1998الخلق الفني: تأمالت في الفن، تأليف بول فاليري، ترجمة بديع الكسم، دار طالس، دمشق،  .4

 .مدحت عكاش(، و)مجلة املعرفة(-)مجلة الثقافةوله عدد من املقاالت واملحاضرات نشرت في 
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 ر ترجمتهمصاد

 إضبارة الدكتور محمد بديع الكسم املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.2008بديع الكسم: فيلسوف دمشق للقرن العشرين، سمير الزعبي، موقع دمشق،  .2

 بديع الكسم، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .3

 م.1991، 1، ج66العربية بدمشق، مجاستقبال الدكتور بديع الكسم، مجلة مجمع اللغة  ةحفل .4

 م.2001، 3، ج76تأبين الدكتور بديع الكسم، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .5

 الدكتور محمد بديع الكسم، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 م.1998قراءات في فكر بديع الكسم، عزت السيد أحمد، دار الفكر الفلسفي،  .7

استقباله يتحدث فيها عن سلفه محمد بديع الكسم، مجلة مجمع  ةحفلي كلمة محمد عزيز شكري ف .8

 م.2004، 2، ج79اللغة العربية بدمشق، مج

م(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، 1993 - 1992محاضرات املجمع في الدورة املجمعية ) .9

 م.1994

 عشر.محمد بديع الكسم، مفيد العابد، املوسوعة العربية، املجلد السادس  .10

، 2م، ط1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .11

 م.1951
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 عبد هللا واثق شهيد -59

  هـ(1436 - 1346) 

 م(2015 - 1927)

 نشأته وحياته

م في 1927 آب 3ولد عبد هللا واثق شهيد في بلدة )حارم( من أعمال )حلب( في 
ُّ
م. بدأ التعل

أحد الكتاتيب، وقبل أن ُينهي األجزاء الخمسة األخيرة من القرآن الكريم انتقل إلى )مدرسة دارة 

ة( ودر س فيها العلوم األولية إضافة إلى اللغة الفرنسية. وفي سنة  ز  م انتسب إلى )مدرسة 1939ع 

 سنةفرع الرياضيات -تعليم الثانوي حصل على شهادة بكالوريا الو التجهيز السلطاني( بحلب، 

 .م1947

في تعليم العلوم انتسب إلى )املعهد العالي للمعلمين( في دمشق، ونال شهادة املعهد  ثم

وفد إلى فرنسا سنة 1950 الفيزيائية سنة
ُ
م، ونال شهادة الدكتوراه في الطاقة 1953م. ثم أ

ا سنة مشر   بتقدير النووية  ًسا في )كلية العلوم(. وفي م، وعاد إلى )جامعة دمشق( مدر  1957ف جد 

عير إلى )جامعة امللك سعود( مدة سنتين، عاد بعدها إلى التدريس في الجامعة 1963سنة 
ُ
م أ

يو   ل ُسم 
ً

 كلية العلوم.وكيال

 الدكتور واثق شهيد أول وزير لها.  ُعينم اسُتحدثت وزارة التعليم العالي و 1966وفي سنة 
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ا ملركز الدراسات والبحوث العلمية، وظل 1971وفي سنة  م صدر مرسوم تعيينه مديًرا عام 

 م.1994يشغل هذا املنصب حتى سنة 

 من إسهاماته العلمية
  رئيس اللجنة االستراتيجية للعلوم باملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 

 رئيس لجنة استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي 

 عضو اللجنة االستشارية للمدير العام لليونسكو 

 عضو اللجنة االستشارية ملجلس االقتصاد االجتماعي األمم املتحدة 

 للعلوم عضو املجلس األعلى 

 عضو مجلس البحث العلمي االتحادي 

 م.2015آب  15هـ املوافق 1436 ذي القعدة 1 في يوم السبت توفي الدكتور عبد هللا واثق شهيد

 واثق شهيد املجمعي هللاالدكتور عبد 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

الجلسة  انُتخب الدكتور عبد هللا واثق شهيد عضًوا عامال

 لألستاذ وجيه السمان، وصدر مرسوم تعيينه 1985أيلول  7 املنعقدة بتاريخ
ً
 27 بتاريخم خلفا

استقباله  ةحفل ت، وقد تأخر م1995حزيران  6في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1988األول  كانون 

 . النشغاله بأعباء إدارة مركز الدراسات والبحوث العلمية

م، وصدر قرار تعيينه 1995تشرين األول  30أميًنا للمجمع في شهيد واثق انُتخب الدكتور 

 م. 2008م، وظل يشغل هذا املنصب حتى سنة 1995كانون األول  10بذلك في 

وكان له نشاط بارز في املجمع؛ فقد أسهم في تعديل قانون املجمع والئحته الداخلية، وشارك 

ياضية واملعلوماتية والفيزيائية )لجنة مصطلحات العلوم الر في عدة لجان مجمعية؛ منها: 

و)لجنة تنسيق  ،و)لجنة أعمال أعضاء املجمع( ،املجمع(ومطبوعات جلة املو)لجنة  ،والكيميائية(

، و)لجنة متابعة توصيات مؤتمرات املجمع و)لجنة ألفاظ الحضارة( ،املصطلحات وتوحيدها(

 . ، و)لجنة الذخيرة اللغوية(، و)لجنة املكتبة(وقراراته(

  12 في مجلة املجمع ونشر 
ً

نت ثالثة أبحاث: )تطور م( 2009م وحتى 1995)من  مقاال ، تضم 

املصطلح العلمي العربي في مجمع اللغة العربية بدمشق( و)تجربة سورية الرائدة في تعريب العلوم 

استقباله وحفالت استقبال بعض  ةفي التعليم العالي( و)املجامع(، إضافة إلى كلماته في حفل

 أعضاء املجمع.

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع ثالثة كتب:

 )م.2014، معجم مصطلحات الكيمياء )باملشاركة 

  م.2015، )باملشاركة( الفيزياءمعجم مصطلحات 

  م.2018، سيرته بقلمه -األستاذ الدكتور عبد هللا واثق شهيد 
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 من مؤلفاته

 جامعي(الفيزياء الحديثة )كتاب  .1

 الفيزياء النظرية )كتاب جامعي( .2

 امليكانيك الفيزيائي والترموديناميك )كتاب جامعي( .3

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عبد هللا واثق شهيد املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

ا للمجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .2
ً
، 1، ج71انتخاب عبد هللا واثق شهيد أمين

 م.1996

 م.1995، 4، ج70استقبال عبد هللا واثق شهيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3

 م.2015تأبين الدكتور عبد هللا واثق شهيد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .4

 الدكتور عبد هللا واثق شهيد، باسل عمر الحريري، موقع التاريخ السوري املعاصر. .5

 واثق شهيد، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق.الدكتور عبد هللا  .6

 م.2018عبد هللا واثق شهيد )سيرته بقلمه(، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .7

 عبد هللا واثق شهيد، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .8

 موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .9

، 88، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجشهيد: األستاذ الدكتور عبد هللا واثق نعُي مجمعي .10

 م.2015، 3ج
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 عبد الوهاب حومد -60

 (هـ1422 - 1333)

 (م2002 - 1915)

 نشأته وحياته

م، وبعد أن أتم  املرحلة االبتدائية تابع 1915في مدينة )حلب( سنة ولد عبد الوهاب حومد 

وكان من جملة م، 1933 سنة شهادة دار املعلميندراسته في )املكتب السلطاني( بحلب، ونال 

ا الذي  شيخ العربية بدر الدين النعساني أساتذته في دار املعلمين
ً
في درس العربية فتح أمامه آفاق

 
ً
ب إليه حفظ أجزاء من القرآن وجملة عبد الوهاب حومد نال ثم صالحة من الشعر.  وآدابها وحب 

  م.1936 سنة الثانيةالبكالوريا و م، 1934 سنة األولىبكالوريا ال ةشهاد

إلى فرنسا أوفد  ه، بلفي تهدراس ولم ُيتم   انتسب إلى )معهد الحقوق( بدمشقم 1937وفي سنة 

، وحصل على اإلجازة في األدب العربي سنة لدراسة األدب العربي في )جامعة باريس(م 1938 سنة

م، وحصل في السنة نفسها على دبلوم معهد العلوم الجنائية، وفي السنة التالية حصل على 1940

تابع دراسته وأعد  ف ،حالت الحرب العاملية الثانية دون عودته إلى دمشق وقداإلجازة في الحقوق. 

 م.1944سنة رسالة في العلوم الجنائية نال بها درجة الدكتوراه 
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 ، وفي )دار املعلمين( (حلبثانوية )األدب العربي في ، فدر س عاد إلى سورية م1945سنة في و

م الهيئة التدريسية إلى أن  (كلية الحقوق )ًسا في مدر   ُعينثم 
 
ى في سل

 
 أصبح بدمشق، وترق

لها انقطاع في1959في هذه الكلية، وبقي في سلك التدريس حتى سنة  الجزائيات أستاذ
 
 م، تخل

 م.1952سنة 

ز، فقد لدكتور حومد نشاط سياس ي ل أ  )حزب الشعب( البارزين، كان أحد أقطابممي  وتبو 

 .م(1958 - 1947عن مدينة حلب ثالث دورات برملانية ) كرس ي النيابة

 املناصب الوزارية
  (م1951) ،ملعارفاوزير. 

 (م1955) ،ملاليةا وزير. 

  م(1961 - 1958) ،العدل والخزانةوزير. 

  (م1963) ،املاليةوزير. 

حتى  مع )جامعة الكويت( ثممدة أربع سنوات، م تعاقد مع )جامعة الرباط( 1964وفي سنة  

 م، وعاد بعدها إلى دمشق ليتفرغ للمحاماة والتأليف وكتابة املقاالت وإلقاء املحاضرات.1983سنة 

 األوسمة
  م.1951وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة سنة 

  م.1956وسام الجمهورية املصرية من الطبقة األولى سنة 

  م.1960وسام دولة االتحاد اليوغسالفي من الدرجة األولى سنة 

كانون الثاني  8هـ املوافق 1422شوال  24 فيتوفي الدكتور عبد الوهاب حومد يوم الثالثاء 

 م.2002

 عبد الوهاب حومد املجمعي الدكتور 
 في مجمع اللالدكتور عبد الوهاب حومد انُتخب 

ً
الجلسة  غة العربية بدمشق فيعضًوا عامال

للدكتور شكري فيصل، وصدر مرسوم تعيينه في م خلًفا 1990تشرين الثاني  24املنعقدة بتاريخ 

  م.1991تشرين األول  16في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1991أيار  27

شارك أعضاء املجمع في أعمال )لجنة املخطوطات وإحياء التراث( و)لجنة املجلة واملطبوعات( 

 األصول(.اللغة العربية و و)لجنة 

املؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية املنعقد في شارك الدكتور عبد الوهاب حومد في أعمال 

 م وألقى فيه كلمة وزير املعارف السورية.1956دمشق سنة 

(، و)تطور الفكر القانوني في 1993-محاضرتين: )اللجوء السياس ي ة املجمعوألقى في رده

شرت موضوع املسؤولية الجنائية الدولية(
ُ
  .(77الصفحة  ،1، الجزء 74في مجلة املجمع )املجلد  ان

 
ً

، إضافة إلى كلمته في بعنوان: )دعوة إلى تيسير النحو العربي( ونشر في مجلة املجمع مقاال

 استقباله. ةاملؤتمر األول للمجامع اللغوية العلمية العربية، وكلمته في حفل
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 آثارهمن 

: الكتب
ً

 أوال

 .االعتداء على سالمة الدولة الخارجية )رسالة الدبلوم في القانون( .1

 م.1968املوجز في املسطرة الجنائية املغربية، مكتبة التومي، الرباط،  .2

 م.1968القانون الجنائي املغربي، الرباط،  .3

 م.1978اإلجرام الدولي، الكويت،  .4

 م.1987أصول املحاكمات الجزائية، املطبعة الجديدة، دمشق،  .5

قة في الفقه الجنائي املقارن، دمشق،  .6  م.1987دراسات معمَّ

 م.1987شرح أصول محاكمات الجزائية الكويتية، مطبوعات جامعة الكويت، الوسيط في  .7

 م.1987الوسيط في شرح القانون الجزائي الكويتي، الكويت،  .8

ل في شرح قانون العقوبات، املطبعة الجديدة، دمشق،  .9  م.1990املفصَّ

 م.2001 ،2م، ط1963 ،1اإلجرام السياس ي، دار املعارف، لبنان، ط .10

  والبحوث قاالت: املثانًيا

شرت في عشرات املقاالت والبحوث لدكتور عبد الوهاب حومد ل
ُ
السياسية والقانونية واألدبية ن

 ( و)مجلة العربيالكويتية عالم الفكر مجلة )املوسوعة العربية( و)الصحف واملجالت السورية، وفي 

  وغيرها.و)مجلة الرسالة(  (الكويتية

ا
ً
  شاركة في املؤتمرات: املثالث

  .العاملية في عدد من املؤتمراتالدكتور عبد الوهاب حومد شارك 

 األعمال الشعرية: رابًعا

فها في مناسبات مختلفة.للدكتور عبد الوهاب حومد 
َّ
 مجموعة من القصائد أل

 ترجمتهمصادر 

 إضبارة الدكتور عبد الوهاب حومد املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية استقبال عبد الوهاب  ةحفل .2
ً

حومد عضًوا عامال

 م.1992، 1، ج67بدمشق، مج

 م.2002، 4، ج77تأبين عبد الوهاب حومد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3

 الدكتور عبد الوهاب حومد، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

في كتابه  عبد الغني العطري  عبد الوهاب حومد: العالم والسياس ي وواضع الدستور، .5

 م.1997، دار البشائر، (عبقريات)
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 عبد الوهاب حومد، محمد عزيز شكري، املوسوعة العربية، املجلد الثامن. .6

 م.2013عبد الوهاب حومد، محمود السيد، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .7

 .عبد الوهاب حومد، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية .8

 عبد الوهاب حومد، موقع معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين. .9

 م.2010قضايا ومواقف، إحسان النص، الهيئة العامة للكتاب،  .10

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عبد الوهاب حومد، مجلة مجمع  ةحفلكلمة موفق دعبول في  .11

 م.2004، 1، ج79اللغة العربية بدمشق، مج

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .12

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية  .13

 .م1957والعربية، دمشق، 

م، 1949، 1من هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية، دمشق، ط .14

 .م1951، 2ط

، 1موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكيالي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط .15

 م.1990

 م.2004مئة أوائل من حلب، عامر رشيد مبيض، دار القلم العربي، حلب،  .16

 م.2002، 8212وداًعا عبد الوهاب حومد، إحسان النص، جريدة تشرين، العدد  .17
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 جورج صدقني -61

 (هـ1431 - 1350)

 (م2010 - 1931)

 نشأته وحياته
ى تعليمه م، 1931طرطوس سنة بلدة )السودا( في محافظة ولد جورج صدقني في  وتلق 

جازة في الفلسفة من )جامعة حصل على اإل  م1954في سنة و .في طرطوساالبتدائي والثانوي 

ل  في التدريس، و (التربيةفي السنة التالية )الدبلوم في ، ونال دمشق( م 
 .ع 

 املناصب
 اب العرب

َّ
 .رئيس اتحاد الكت

 اب العرب
َّ
 .عضو جمعية البحوث والدراسات في اتحاد الكت

  لحزب البعث العربي االشتراكي. القومية االحتياطعضو القيادة 

 عضو مجلس الشعب. 

 وزير اإلعالم. 

 م.2010أيار  29 هـ املوافق1431جمادى اآلخرة 16 فيتوفي األستاذ جورج صدقني 

 جورج صدقني املجمعياألستاذ 
 في مجمع اللغة العربية األستاذ جورج صدقني انُتخب 

ً
خلًفا للدكتور محمد كامل عضًوا عامال

اد في  وأقيمت حفلة م، 1991أيار  27وصدر مرسوم تعيينه في  م،1990 تشرين الثاني 24عي 

 م. 1991تشرين األول  30في  استقباله
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دم، و 1993 سنةعضًوا في )مكتب املجمع(  ُعين  م.2009تعيينه ثالث مرات حتى  ُجد 

 ،اإلعالم(و)لجنة مصطلحات و)لجنة املكتبة(،  ،املجمع في أعمال )لجنة الترجمة( شارك أعضاء  

و)لجنة  ،املجمع(ومطبوعات جلة املو)لجنة  ،و)لجنة املعاجم اللغوية( ،و)لجنة ألفاظ الحضارة(

، (النحو ، و)لجنة اللغة العربية وأصول و)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها( ،النشاط الثقافي(

 .وقراراته( و)لجنة تقويم عمل مجلس املجمع ولجانه(، و)لجنة متابعة توصيات مؤتمرات املجمع

 :شارك األستاذ جورج صدقني في أعمال

  (.معجم مصطلحات اإلعالمم، وناقش فيها مصطلحات )1994( سنة دراسة املعجمات)ندوة 
  اللغة العربية م، وألقى فيها محاضرة بعنوان )1998( سنة اللغة العربية واإلعالم)ندوة

شرت في مجلة املجمع(والقنوات الفضائية
ُ
 .، ن

 ةوفي حفل ،استقباله ة، إضافة إلى أربع كلمات ألقاها في حفلفي مجلة املجمع مقاالت 3ونشر 

 . تأبين الدكتور بديع الكسم والدكتور عبد الكريم اليافي تيوفي حفل ،استقبال الدكتورة لبانة مشوح

 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م.1962مدخل إلى الفلسفة لكارل يسبرز )ترجمة(، دمشق،  .1

 م.1971ماركس وهيجل لجان هيبوليت )ترجمة(، دمشق، دراسات في  .2

 م.1972جوريس ألندريه روبينه )ترجمة(، وزارة الثقافة، دمشق،  .3

 م.1980، وزارة الثقافة، دمشق، أمهات الكتب السياسية لجان جاك شوفاليه )ترجمة( .4

 م.1980فلسفة هيغل لفرانسوا شاتليه )ترجمة(، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  .5

 م.1991، وزارة الثقافة، دمشق، هان في الفلسفة لبديع الكسم )ترجمة(البر  .6

 علم النفس التربوي لطالب دور املعلمين. .7

  قاالت: املثانًيا

و)مجلة اآلداب األجنبية(،  ،و)مجلة املعرفة السورية( ،(املوسوعة العربية)مقاالت في  عدة نشر

 .الثورة(، و)صحيفة تشرين(، و)صحيفة البعث(، و)صحيفة و)مجلة املناضل(و)مجلة الناقد(، 

 مصادر ترجمته

 األستاذ جورج صدقني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 إضبارة األستاذ جورج صدقني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 جورج صدقني، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .3

 م.1992، 1، ج67املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجاستقبال جورج صدقني في حفلة  .4

 م.2012تأبين جورج صدقني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .5

استقباله يتحدث فيها عن سلفه جورج صدقني، مجلة مجمع اللغة حفلة كلمة محمد طيب تيزيني في  .6

 م.2017، 4، ج90العربية بدمشق، مج
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 اعادل العوَّ  -62

 (هـ1423 - 1339)

 (م2002 - 1921)

 نشأته وحياته

ثم ها، مدارس فيعلومه االبتدائية ى م، وتلق  1921ولد عادل العوا في مدينة دمشق سنة 

م، وسافر في خريف العام نفسه 1938 سنةدراسته الثانوية فيها أنهى انتسب إلى )مكتب عنبر( و 

، ثم على شهادة وحصل على اإلجازة، ة السوربون(إلى فرنسا ملتابعة دراسته، فدرس في )جامع

 .م1945سنة الدكتوراه في الفلسفة 

 (كلية اآلداب)بدمشق، ثم في  (دار املعلمين)وفي  وملا عاد إلى سورية در س في املدارس الثانوية

ا في 1946بجامعة دمشق سنة  (املعهد العالي للمعلمين)و
ً
سنة  (كلية اآلداب)م، وصار أستاذ

 لها، ثم عميًدا لها )م، 1949
ً

ورأس  قسم الدراسات الفلسفية م(، 1973 - 1965ثم وكيال

 م.1990واالجتماعية منذ ذلك الحين حتى إحالته على التقاعد سنة 

ا إلى جانب  س  )لجنة التربية  عمله الجامعي بأعمال علمية أخرى،وقام الدكتور العو 
 
فرأ
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الجامعة )در س وحاضر في وشارك في مؤتمرات ودورات علمية وحلقات دراسية، و (، والتعليم

 (جامعة الكويت)، وحاضر في (جامعة هلسنكي)و (جامعة الجزائر)و (الجامعة اللبنانية)و (األردنية

 .اتحاد الكتاب العربوكان عضًوا في  .(جامعة اليرموك)و

ا وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة 2002وفي سنة  ح الدكتور عادل العو  م ُمن 

 تقديًرا إلنجازاته في مجالي الفكر والثقافة. 

ا   م.2002كانون األول  28هـ املوافق 1423شوال  23في يوم السبت توفي الدكتور عادل العو 

يو  مه للوطن من  لية اآلداب( بجامعة دمشقباسمه أحد مدرجات )ك ُسم  تكريًما له وتقديًرا ملا قد 

فه من آثار قيمة
 
 .خدمات جليلة في مجاالت العلم واملعرفة، وملا خل

ا املجمعي  الدكتور عادل العوَّ

 في مجمع اللغة العربية في 
ً

م، 1990تشرين الثاني  24انُتخب الدكتور عادل العوا عضًوا عامال

، م1991تشرين الثاني  13في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 1991أيار  27تعيينه في وصدر مرسوم 

محاضرة بعنوان )اللغة العربية واملشاركة الثقافية العاملية( ]مجلة املجمع،  ةالحفل وألقى في هذه

 .م[1992، 1، ج67مج

ا في متابعة أعمال   الدكتور العو 
 
ط ش 

 
 ه املجمعيينءزمال، وشارك وندواته (مجلس املجمع)وقد ن

، و)لجنة ألفاظ )لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها()لجنة النشاط الثقافي(، وفي أعمال 

 .، و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث العربي(الحضارة(

 شارك الدكتور عادل العوا في أعمال:

  (.معجم النفط)مصطلحات م، وناقش فيها 1994ندوة )معجم النفط( سنة 

 ( سنة املعجماتدراسة ندوة )(.معجم التقنيات التربوية) مصطلحاتوناقش فيها م، 1994 

 .م(1996-م(، و)أمنية الخلود1993-محاضرتين: )الثقافة الرباعية املجمعألقى في و 

تأبين األستاذ أحمد  تاستقباله، وثالث كلمات في حفال  ةونشر في مجلة املجمع كلمته في حفل

 راتب النفاخ والدكتور بديع الكسم والدكتور أمجد الطرابلس ي.

 آثارهمن 
 العربية بزهاء ثمانين كتاًبا من مؤلفاته وترجماته في علوم الفلسفة 

 
ا املكتبة أغنى الدكتور العوَّ

فها بحسب مضمونها في خمسة مجا
َّ
الحضارة واملدنية، الت: وتشعباتها على مدى أربعين عاًما، وقد صن

 ، واألخالق، وفلسفة القيم، والفكر العربي.والفلسفة

:
ً

 واملحققة كتب املؤلفةال أوال

 .م1948 املطبعة الكاثوليكية، بيروت، ،)بالفرنسية( الفكر االنتقادي لجماعة إخوان الصفا .1

 .م1958 جامعة دمشق، منتخبات إسماعيلية )تحقيق(، .2

 .م1959-1958جامعة دمشق، ، )جزءان( املذاهب األخالقية .3
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 .م1960 جامعة دمشق، القيمة األخالقية، .4

 .م1962جامعة دمشق،  التجربة الفلسفية )جزءان(، .5

 .م1969مطبعة األمل، دمشق،  معالم الكرامة في الفكر العربي، .6

 .م1975جامعة دمشق، األخالق،  .7

 .م1977 عويدات، بيروت، اإلنسان ذلك املعلوم، .8

 .م1977جامعة دمشق،  ،)باالشتراك( علم األديان وبنية الفكر اإلسالمي .9

 .م1981جامعة دمشق،  أسس األخالق االقتصادية، .10

 .م1982جامعة دمشق،  املدخل إلى الفلسفة )باالشتراك(، .11

 .م1986دار طالس، دمشق، العمدة في فلسفة القيم،  .12

 .م1987جامعة دمشق،  املذاهب الفلسفية، .13

 .م1987جامعة دمشق،  مقدمات الفلسفة، .14

 .م1989 دار الحصاد، دمشق، أخالق التهكم، .15

 .م1991 دار الفاضل، دمشق، مذاهب السعادة، .16

 .م1992 دار شمأل، دمشق، املزاج الحضاري في الفكر العربي، .17

 .م1993 دار األهالي، دمشق، حقيقة إخوان الصفا، .18

 .م1993 دار شمأل، دمشق، لقاء القيم في الفكر العربي، .19

 .م1994 دار الحصاد، دمشق، أخالقنا االقتصادية، .20

 .م1995 دار طالس، دمشق، العلوم اإلنسانية وإشكالية التاريخ، .21

 .م2001 وزارة الثقافة، دمشق، آفاق الحضارة، .22

 .م2002 دار الفاضل، دمشق، العربية،الفضائل  .23

 .م2002 دار الفاضل، دمشق، التسامح، .24

 كتب املترجمةال ثانًيا:

 .م1957جامعة دمشق،  جورج باستيد، املدنية: سرابها ويقينها، .1

 .م1959جامعة دمشق، بنية الفكر الديني في اإلسالم، املستشرق جيب،  .2

 .م1960جامعة دمشق، فلسفة القيم، ريمون رويه،  .3

 .م1963 املجلس األعلى لرعاية الفنون واآلداب والعلوم، دمشق، بيير هنري، الفكر والتاريخ، .4

 .م1965 الشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، دمشق، مدرسة اآللهات، أتين جيلسون، .5

 .م1965 لشركة العربية للصحافة والطباعة والنشر، دمشق،، االفن واألخالق، شارل اللو .6

 .م1966 دار األنوار، دمشق، الفن والحياة االجتماعية، شارل اللو، .7
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 .م1971 وزارة الثقافة، دمشق، السيبرنتيك وأصل اإلعالم، ريمون رويه، .8

 .م1973جامعة دمشق،  جان كزنوف، السعادة والحضارة، .9

 .م1975 دار الفكر، دمشق، القيمة والحرية، يوسف كومبيز، .10

 .م1975 عويدات، بيروت، فالسفة إنسانيون، كارل يسبرز، .11

 .م1975 وزارة الثقافة، دمشق، عسر الحضارة، سيغموند فرويد، .12

 .م1977، ، عويدات، بيروتفلسفة العمل، هنري أرفون  .13

 .م1978، ، عويدات، بيروتحوار الحضارات، روجيه غارودي .14

 .م1978، ، عويدات، بيروترويه نقد املجتمع املعاصر، ريمون  .15

 .م1980، ، عويدات، بيروتاألخالق والحياة االقتصادية، فانسوا سليه .16

 .م1981وزارة الثقافة، دمشق،  روبرت بالنشه، املعقولية في العلم الحديث، .17

 .م1982 ، عويدات، الجزائر،2ط الفكر العربي، محمد أركون، .18

 .م1987 وت،عويدات، بير املواقف األخالقية، روجيه ميل، .19

 .م1987 دار دمشق، االنتحار واألخالق، ليون مينار، .20

 .م1988دار طالس، دمشق،  األخالق والسياسة، ريمون بوالن، .21

 .م1989، ، دار طالس، دمشقدعائم علم االجتماع، جان كزنوف .22

 .م1990 ،، دار طالس، دمشقروز ماري باستيد الحرية، .23

 .م1993، دمشق، دار طالس، الحرية في عصرنا، ريمون بوالن .24

 .م1998دار الحصاد، دمشق، أخالق اإلنجيل، ألبير بايه،  .25

 .م2000 دار كنعان، دمشق، بيير بورديو، العقالنية العملية، .26

 .م2001 عويدات، بيروت، ،فلسفة القيم، جان بول رزفبر .27

ا: املقاالت
ً
 ثالث
 مقا20قرابة الدكتور عادل العوا نشر 

ً
، إضافة إلى و)مجلة املعرفة( مدحت عكاش(-في )مجلة الثقافةال

 .ما نشره في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عادل العوا املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.2003، 8823تشرين، العدد حاسة السعادة عند عادل العوا، موس ى السيد، جريدة  .2

ا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3  م.1992، 1، ج67استقبال عادل العو 

 م.2003، 2، ج78تأبين عادل العوا، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .4

 م.1995الدكتور عادل العوا والتراث العربي، عبد اإلله نبهان، مجلة املنتدى،  .5
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 الدكتور عادل العوا، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

ا: صقر من صقور الفكر العربي، عزة علي آقبيق،  .7 مدونة ومضات موقع الدكتور محمد عادل العوَّ

 دمشقية.

 م.2004، 172الرؤى الحضارية في فكر عادل العوا، عبد هللا أبو هيف، جريدة تشرين، العدد  .8

أعالم ومبدعون(، دار في كتابه ) ستاذ األجيال، عبد الغني العطري عادل العوا: العالم واملربي وأ .9

 م.1999البشائر، 

ا: فيلسوف أخالقي، عزت السيد أحمد، مجلة الثقافة،  .10  م.1992عادل العوَّ

 م.2013عادل العوا: فيلسوف نظرية األخالق، إدريس مراد، موقع دمشق،  .11

اب العرب .12
َّ
 دمشق.-عادل العوا، موقع اتحاد الكت

 العوا، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.عادل  .13

، الهيئة (قضايا ومواقففي كتابه ) الفيلسوف األخالقي: الدكتور عادل العوا، إحسان النص .14

 م.2010العامة للكتاب، 

استقباله يتحدث فيها عن سلفه عادل العوا، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة عاصم البيطار في  .15

 م.2004، 2، ج79العربية بدمشق، مج

 .م1985، دمشق، الفكر دار، عياش القادر عبد، العشرين القرن  في السوريين املؤلفين معجم .16

من هم في العالم العربي، الجزء األول: سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .17

 م.1957دمشق، 

، 2م، ط1949، 1دمشق، طمن هو في سورية، جورج فارس، مكتب الدراسات السورية والعربية،  .18

 م.1951

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .19

 م.2000، 1ط
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 سليمان العيس ى -63

 هـ(1434 - 1339) 

 م(2013 - 1921)

 نشأته وحياته

ى ثقافته 1921ولد سليمان العيس ى في قرية )النعيرية( غربي  مدينة )أنطاكية( سنة  م، وتلق 

األولى على أبيه الشيخ أحمد العيس ى، فحفظ القرآن واملعلقات وديوان املتنبي وآالف األبيات من 

اب أبيه، فأتاح له ذلك أن يبدأ محاوالته الشعرية  أو سعة وهو في نحو التامبكًرا الشعر في كت 

عه أبوه فوالى املحاولة، وأخذ يجمع بعناية ما ينظمه، من عمره، العاشرة  أ له كتابة وشج  فتهي 

  ديوان صغير.

، فقبله مديرها طالًبا في الصف )أنطاكية(بمدينة إلى املدرسة االبتدائية سليمان انتقل ثم 

الرابع، وملا أصبح سليمان في الصف الخامس بدأت ثورة لواء اإلسكندرونة تشتعل، فشارك 

من جسد لواء دما اقُتطع الوعنوحركات النضال التي خاضها أبناء اللواء. سليمان في التظاهرات 

ر هو و م 1938سنة سورية  واكان سليمان في املدرسة املتوسطة، فقر  إلى حلب ومنها  رفاقه أن يفرُّ

 إلى حماة، وتابع دراسته الثانوية في ثانويات حماة والالذقية ودمشق.

التي فتحت أبوابها الستقبال الطالب  م التحق بـ)دار املعلمين العالية( في بغداد1944وفي سنة 

 سيب والغزل.، وأمض ى فيها ثالث سنوات، نظم خاللها أشعاًرا قومية وقصائد في الناللوائيين
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ًسا لألدب العربي واللغة، وقض ى في التدريس عشرين مدر   ُعينو م عاد إلى حلب 1947وفي سنة 

ا لعواطفه ومواقفه.
ً
 صادق

 
 عاًما، واصل فيها نشاطه العلمي والقومي، وكان شعره سجال

ل  قل األستاذ سليمان إلى دمشق موج  م انت1967وفي سنة  للغة العربية في وزارة التربية،  ًها أو 

ه على أثر كارثة حزيران  ى في البرامج الدراسية وتأليف الكتب. وتوج 
 
م خدمات جل م إلى 1967وقد 

م لهم مكتبة عامرة منوعة فيها الشعر والقصص واستطاع أن يقد  كتابة شعر األطفال، 

ى شاعر العروبة والطفولة.واملسرحيات،   وصار ُيسم 

م للمشاركة في 1980م زار اليمن لحضور مؤتمر تربوي، ثم زارها ثانية سنة 1972وفي سنة 

 عاًما. 15مؤتمر شعري، تتالت بعدها زيارات سنوية مدة ثماني سنوات، ثم أقام في اليمن قرابة 

 املناصب واألعمال
 .)اب العرب

َّ
 أحد مؤسس ي )اتحاد الكت

 .)رئيس تحرير )مجلة املعلم العربي 

 وكان ال يزال طالًبا في الثانوية. حزب البعث شارك في تأسيس 

 .)عضو )جمعية شعر 

 الجوائز واألوسمة
 ( ،1982جائزة اللوتس.)م 

 ( ،)م(.1997شهادة الدكتوراه الفخرية من )جامعة صنعاء 

 ( ،لإلبداع الشعري )م(.2000جائزة )مؤسسة البابطين 

 م(2005) ،وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة. 

  ده إياه الرئيس اليمني علي عبد هللا صالح(وسام
َّ
 م(. 2005) ،الوحدة )قل

م، وُدفن 2013آب  9هـ املوافق 1434 شوال 2 في توفي األستاذ سليمان العيس ى يوم الجمعة

 في دمشق.

 األستاذ سليمان العيس ى املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

تشرين  24 انُتخب األستاذ سليمان العيس ى عضًوا عامال

م. وبسبب 1991أيار  27م خلًفا لألستاذ شفيق جبري، وصدر مرسوم تعيينه في 1990الثاني 

 م. 2001أيلول  19استقباله إلى  ةحفل تسفره إلى اليمن تأخر 

إلى أن أقعده املرض، فصار  (املجمع العيس ى يحضر اجتماعات )مجلساألستاذ سليمان كان 

ا في   م. 2010تموز  11م، وصدر املرسوم بذلك في 2010حزيران  2عضًوا فخري 

م[ 2006 ،1ج ،81: )لغة الشعر وطاقة اإلبداع( ]مجمقاالت ةنشر في مجلة املجمع ثالث

، إضافة إلى [2009، 3،ج84]مج و)هويتي الشعرية(م[ 2006، 3،ج81]مجو)ومضات شعرية( 

 .[م2002، 2،ج77مجاستقباله ] ةفي حفلكلمته 
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 من آثاره

 :
ً

 الشعرفي أوال

 م.1952مع الفجر )ديوانه الشعري األول(، حلب،  .1

 م.1980حب وبطولة )مختارات(، دار طالس، دمشق،  .2

 م.1980ديوان املتنبي، دار طالس، دمشق، موجز  .3

 م.1983باقة نثر، دار طالس، دمشق،  .4

رجمت إلى الفرنسية(، دار طالس، دمشق،  رائحة األرض .5
ُ
 م.1987)ت

 م.1988نشيد الحجارة )مجموعة قصائد(، دار طالس، دمشق،  .6

 م.1989، 1ترنيمة الشمس )باالشتراك(، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط .7

 م.1994اليمن، دار املنتخب العربي، ديوان  .8

 م.1995، 1األعمال الشعرية )أربعة أجزاء(، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط .9

 م.1995ديوان الجزائر، وزارة الثقافة، الجزائر،  .10

 م.1996على طريق العمر )معالم سيرة ذاتية(، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  .11

 م.1996فلسطين، دار فلسطين، دمشق، ديوان  .12

 م.1998املرأة في شعري، املجمع الثقافي، أبو ظبي،  .13

 م.1999ديوان صنعاء، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء،  .14

 م.2001الثماالت )ثالثة أجزاء(، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء،  .15

 م.2002بيت وفكرة، وزارة الثقافة، دمشق،  .16

 م.2002صنعاء،  الكتابة بقاء، مؤسسة اإلبداع .17

رجم إلى الفرنسية(، وزارة الثقافة، صنعاء،  .18
ُ
 م.2003اليمن في شعري )ت

رجم إلى الفرنسية(، وزارة الثقافة، دمشق،  .19
ُ
 م.2003أوراق من حياتي )ت

 م.2004دمشق حكاية األزل، وزارة الثقافة، دمشق،  .20

 م.2004الديوان الضاحك )جزءان(، وزارة الثقافة، صنعاء،  .21

 م.2004صغيرة لي ولها(، وزارة الثقافة، صنعاء،  وأكتب )قصائد .22

 م.2004ديوان عدن، جامعة عدن،  .23

 م.2004من رحلة الظمأ، وزارة الثقافة، صنعاء،  .24

 م.2004، وزارة الثقافة، صنعاء، 4الثماالت  .25

 م.2006، وزارة الثقافة، صنعاء، 5الثماالت  .26

 م.2006أنا وحلب، وزارة الثقافة، دمشق،  .27

 م.2006ي السوري، وزارة الثقافة، دمشق، أنا وساحلنا العرب .28
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 م.2006أوراق املشتى،  .29

 م.2006قصائد حب، وزارة الثقافة، صنعاء،  .30

 م.2006ديوان لبنان، وزارة الثقافة، دمشق،  .31

 م.2006همسات ريشة متعبة، دار الحافظ، دمشق،  .32

 م.2007أنا والعروبة، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .33

 م.2007األعلى للثقافة، القاهرة، أنا ومصر العربية، املجلس  .34

 م.2007دمك الطريق )عمر املختار(، منشورات مجلة املؤتمر، ليبيا،  .35

 م.2008أنا والطبيعة، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .36

 م.2008أنا ودمشق، دار الحافظ، دمشق،  .37

 م.2008أنا وجزيرتنا العربية، نادي الرياض األدبي،  .38

 م.2008أبيض(، دار الحافظ، دمشق،  رحلة كفاح )باالشتراك مع ملكة .39

 م.2009أنا والقدس، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .40

 م.2009الديوان الضاحك )موجًزا(، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .41

 م.2009كي أبقى مع الكلمة، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .42

 م.2009مدن وأسفار، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .43

 م.2010وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، دمشق، أنا واألصدقاء،  .44

 م.2010ديوان العراق، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .45

فر الجميل )مختارات من الثماالت(، دار جداول، بيروت،  .46  م. 2011السَّ

 م.2011النعيرية.. قريتي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .47

 م.2012دفتر النثر، دار جداول، بيروت،  .48

 م.2012)ديوان شعري نثري(، دار جداول، بيروت، قطرات  .49

  هموقصصألطفال ا شعرثانًيا: في 

 م.1981قصائد لألطفال، مكتبة لبنان،  .1

رجمت إلى اإلنكليزية(،  .2
ُ
 م.1984دار طالس، دمشق، الفراشة وقصائد أخرى )ت

رجم إلى الروسية(، موسكو،  .3
ُ
 م.1984الشجرة )ت

 م.1985مازالوا الواحة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .4

 م.1986أغاني النهار، مكتبة لبنان،  .5

 م.1986أغاني املساء، مكتبة لبنان،  .6

 م.1978شعراؤنا يقدمون أنفسهم لألطفال، دار اآلداب، بيروت،  .7
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 م.1993يا صغار )بالعربية واإلنكليزية(، دار الحكمة، لندن، أحكي لكم طفولتي  .8

 م.1994قصة قصيرة باالشتراك(، دار طالس، دمشق،  100لكل حكاية لعبة ) .9

 م.1994شجرة ندى )مجموعة قصص قصيرة(، دار الفكر ودار الحافظ، دمشق،  .10

 م.1999ديوان األطفال، دار الفكر،  .11

 م.2001أغاني الحكايات، أبو ظبي،  .12

 م.2001لكم طفولتي يا صغار )بالعربية والفرنسية(، الجزائر،  أحكي .13

 م.2003وائل يبحث عن وطنه الكبير، وزارة الثقافة، دمشق،  .14

 م.2005كلمات خضر لألطفال )بالعربية والفرنسية(، وزارة الثقافة، دمشق،  .15

 م.2006فرح األطفال، دار الحافظ، دمشق،  .16

 م.2009حدائق الكلمات، دار الحدائق، بيروت،  .17

 م.2009أراجيح تغني لألطفال، دبي الثقافية،  .18

ا: 
ً
 سرحياتاملفي ثالث

 م.1987الشيخ والقمر، دار طالس، دمشق،  .1

 م.1980مسرحيات غنائية لألطفال، دار الشورى، بيروت،  .2

 م.1977ابن األيهم: اإلزار الجريح،  .3

 م.1969الفارس الضائع )مسرحية(،  .4

 .م2013، الهيئة العامة السورية للكتاب األطفال يزورون املعري، وزارة الثقافة، .5

 .م2013، املستقبل، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .6

 .م2013، الشجرة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .7

 .م2013، الفراشة والوردة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .8

 .م2013، لهيئة العامة السورية للكتابشجرة أحمد، وزارة الثقافة، ا .9

 .م2013، قنبلة وجسد، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .10

 .م2013، األطفال يحملون الراية، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .11

 .م2013، الصرصور والنملة، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب .12

 قصائدالقاالت و املفي : رابًعا

في )مجلة إبداع(، و)مجلة أدب ونقد(، ومقال قصيدة  200أكثر من األستاذ سليمان العيس ى نشر 

الكويتية(، و)مجلة التراث العربي(، -و)مجلة اآلداب(، و)مجلة األقالم(، و)مجلة األوديسية(، و)مجلة البيان

الحياة الثقافية(، مدحت عكاش(، و)مجلة الجديد(، و)مجلة -الجزائر(، و)مجلة الثقافة-و)مجلة الثقافة

فة(، و)مجلة امللتقى(، و)مجلة املوقف األدبي(، و)مجلة الهالل(، و)مجلة و)مجلة العربي(، و)مجلة املعر 

 ثقافات(، و)مجلة مواقف(.
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 مصادر ترجمته

 م.2015أدباء مختارون: سير ودراسات، عيس ى فتوح، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .1

 األستاذ سليمان العيس ى، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 األستاذ سليمان العيس ى املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. إضبارة .3

 م.2016أنفاس اليمن في شعر سليمان العيس ى، عبد اللطيف األرناؤوط، كتاب مجلة الرافد،  .4

 م.2002، 2، ج77استقبال سليمان العيس ى في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .5

 م.2014بوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، تأبين سليمان العيس ى، مط ةحفل .6

ذكريات مع املجمعي الشاعر سليمان العيس ى، محمود السيد، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .7

 م.2018، 1، ج91مج

 م.2005، دمشق، خليل إبراهيم الخطيب، دار الخطيبسليمان العيس ى بين جدية الرجال وفرح األطفال،  .8

 م.2006األطفال، ملكة أبيض، دار الحافظ، دمشق، سليمان العيس ى في ديوان  .9

 م.2009سليمان العيس ى في ملحات، ملكة أبيض، الهيئة العامة للكتاب، دمشق،  .10

 م.2008، 4، ج83سليمان العيس ى والعروبة، ملكة أبيض، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .11

 م.2000دي، دار الرائي، دمشق، سليمان العيس ى: ثمانون عاًما من الحلم واألمل، إبراهيم الجرا .12

 م.2011سليمان العيس ى: شاعر العروبة والطفولة، علي القيم وملكة أبيض، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .13

اب العرب .14
َّ
 دمشق.-سليمان العيس ى، موقع اتحاد الكت

 سليمان العيس ى، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .15

 سليمان العيس ى، موقع الشاعر سليمان العيس ى.السيرة الذاتية للشاعر  .16

استقباله يتحدث فيها عن سلفه سليمان العيس ى، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة وهب رومية في  .17

 م.2017، 1، ج90العربية بدمشق، مج

 م.1984مع سليمان العيس ى، مجموعة من الكتاب، دار طالس، دمشق،  .18

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم األدباء من العصر الجاهلي حتى سنة  .19

 م.2002العلمية، 

م، كامل سلمان جاسم الجبوري، دار الكتب 2002معجم الشعراء من العصر الجاهلي حتى سنة  .20

 م.2003العلمية، 

 م.2000(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .21

العربية، املجلد التاسع، فالح نصيف الحجية الكيالني، موقع مؤسسة النور للثقافة  موسوعة شعراء .22

 واإلعالم.

 م.2001وقفات مع سليمان العيس ى، ملكة أبيض، الهيئة العامة للكتاب، صنعاء،  .23
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 مسعود بوبو -64

 (هـ1420 - 1357) 

 (م1999 - 1938)

 نشأته وحياته

م، وبعد حصوله 1938في ناحية )البسيط( التابعة ملحافظة )الالذقية( سنة ولد مسعود بوبو 

التحق بجامعة دمشق فدر س في قسم اللغة العربية، وحصل على على شهادة الدراسة الثانوية 

م، ثم تابع دراسته العليا في )جامعة اإلسكندرية(، وحصل على 1967اإلجازة الجامعية سنة 

م، وكان موضوع رسالته )أثر الدخيل على 1980شهادة املاجستير ثم على شهادة الدكتوراه سنة 

 العربية الفصحى في عصر االحتجاج(.

عة دمشق، وُعهد إليه بتدريس فقه ًسا في قسم اللغة العربية بجاممدر   ُعينوملا عاد إلى سورية 

 اللغة واللسانيات واللغويات املقارنة.

عير إلى جامعة صنعاء فدر س فيها أربع سنوات، عاد بعدها إلى التدريس في 1983وفي سنة 
ُ
م أ

 جامعة دمشق.
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ى منصب املدير العام املساعد م 1993وفي سنة 
 
ا لهالهيئة املوسوعة العربية، تول  ثم مديًرا عام 

هـ 1420جمادى اآلخرة  10 في يوم اإلثنين هذا املنصب إلى حين وفاتهوظل يشغل م، 1997سنة 

 م بأحد مستشفيات باريس.1999أيلول  20املوافق 

 الدكتور مسعود بوبو املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق
ً

شباط  28في  انُتخب الدكتور مسعود بوبو عضًوا عامال

وأقيمت م، 1997آذار  13وصدر مرسوم تعيينه في ، خلًفا لألستاذ أحمد راتب النفاخ م1996

 م. 1997نيسان  29في  حفلة استقباله

اللغة العربية ( و)لجنة النشاط الثقافي( و)لجنة اللغوية )لجنة املعجماتشارك في أعمال 

 .وندواته (مجلس املجمع)األصول( و)لجنة املجلة( إلى جانب مشاركته في و 

 شارك الدكتور مسعود بوبو في أعمال:

 ( اللغة العربية معالم الحاضر وآفاق املستقبلندوة ) م، وألقى فيها محاضرة 1997سنة

شرت في مجلة املجمع  ،(مشكلة األداء في اللغة العربيةبعنوان )
ُ
، 3، الجزء 73املجلد )ن

 .(555 الصفحة

 ( اللغة العربية واإلعالمندوة ) لغة اإلعالن في وألقى فيها محاضرة بعنوان ) م،1998سنة

شرت في مجلة املجمع )املجلد  ،(وسائل اإلعالم
ُ
 (.739 ، الصفحة4، الجزء 74ن

شرت في مجلة املجمع  محاضرة بعنوان )الرقى والتعاويذ بين اللغة واالعتقاد(في املجمع وألقى 
ُ
ن

  .(137، الصفحة 1، الجزء 74املجلد )

  نشر في مجلة املجمعو 
ً

 آخر بعنوان : )العرب ولغات األمم األخرى( و بعنوان مقاال
ً

تجليات )مقاال

 استقباله. ةالدهر العربي(، إضافة إلى كلمته التي ألقاها في حفل

 من آثاره

: الكتب
ً

 أوال

 م.1982أثر الدخيل على العربية الفصحى في عصر االحتجاج، وزارة الثقافة،  .1

 م.1983نافذة على اللغة، دار البعث، دمشق،  .2

 .م1984دراسات في اللغة )كتاب جامعي(، جامعة دمشق،  .3

 م.1994ل للطباعة والنشر، دمشق، أأبحاث في اللغة واألدب، دار شم .4

 م.1995في فقه اللغة العربية، مطبعة ابن حيان،  .5

 م.1999الصوت والصدى، اتحاد الكتاب العرب،  .6
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 ثانًيا: املقاالت
مقاالت في )مجلة املعرفة(،  ةفي )مجلة التراث العربي(، وأربع مقاالت ةثمانيالدكتور مسعود بوبو نشر 

 ، إضافة إلى ما نشره في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(. مقاالت في )مجلة دراسات تاريخية( ةوسبع

ا
ً
  والبحوث القصص: ثالث

ا تتناول جوانب من األدب بوبو مسعود الدكتور نشر 
ً
اليمني طائفة من القصص القصيرة وبحوث

 .وطائفة من الخواطر األدبية

  أخرى  نشاطات: رابًعا

زاوية لغوية في )جريدة البعث( عنوانها )نافذة على اللغة( استمرت زهاء لدكتور مسعود بوبو كانت ل

 سنتين.

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور مسعود بوبو املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجانتخاب مسعود بوبو عضًوا  .2
ً

 م.1997، 2، ج72عامال

 م.1997، 3، ج72استقبال مسعود بوبو في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .3

 الدكتور مسعود بوبو، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 م.2000، 2، ج75مجفقيد املجمع: مسعود بوبو، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .5

كلمة شحادة الخوري يتحدث فيها عن سلفه مسعود بوبو، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .6

 م.2003، 1، ج78مج

 م.2008مسعود بوبو: الرجل الكفاءة، علي عقلة عرسان، موقع منتديات ستار تايمز،  .7

)حديث العبقريات(، دار عبد الغني العطري في كتابه مسعود بوبو: من قرية بعيدة إلى عالم كبير،  .8

 م.2000البشائر، 

اب العرب .9
َّ
 دمشق.-مسعود بوبو، موقع اتحاد الكت

 مسعود بوبو، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .10

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 1موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .11

 م.2000، 1ط
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 محمد الدالي -65

 (000 - هـ1372)

 (000 - م1953)

 نشأته وحياته

م. أخذه 1/8/1953محافظة حماة في ولد محمد أحمد الدالي في بلدة )مصياف( من أعمال 

ه النصرافه إلى  أبوه بحفظ القرآن الكريم وهو في الرابعة من عمره، فحفظ أكثره، ولم يتم 

م، والثانوية 1969م، واإلعدادية سنة 1966الدراسة في املدرسة. نال الشهادة االبتدائية سنة 

جامعة دمشق لدراسة العلوم م، ثم انتسب إلى كلية العلوم في )1972)الفرع العلمي( سنة 

ه للغة العربية وتفوقه فيها دفعاه إلى  الطبيعية، وأمض ى فيها سنة دراسية واحدة. غير أن حبُّ

كلية ـ)م، ثم االلتحاق ب1973تقديم امتحانات الشهادة الثانوية )الفرع األدبي( وحصوله عليها سنة 

م، وكان األول في جميع 1978از سنة م، ونال اإلجازة في اآلداب بتقدير امتي1974سنة  (اآلداب

سني دراسته، وكان األستاذ أحمد راتب النفاخ من أبعد أساتذته أثًرا في توجيهه ورعايته، فالزمه 

 م.1992إلى أن انتقل النفاخ إلى جوار ربه سنة  م1975الداليُّ مذ عرفه سنة 
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بلوم الدراسات العليا بتقدير فحصل على د اآلداب(كلية )تابع األستاذ الدالي دراساته العليا في 

ا سنة  م، وكانت رسالُته تحقيق  كتاب )سفر 1982م، ثم املاجستير بتقدير امتياز سنة 1980جيد جد 

السعادة وسفير اإلفادة( للسخاوي، ونال درجة الدكتوراه في النحو والصرف بمرتبة الشرف سنة 

 ملعضالت( لألصبهاني الباقولي.م، وكانت رسالته تحقيق كتاب )كشف املشكالت وإيضاح ا1988

ًسا للنحو والصرف في قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، ثم مدر   ُعينم 1989وفي سنة 

ا مساعًدا سنة 
ً
 م.1994أستاذ

عير إلى )جامعة قطر( ومارس التدريس فيها خمسة أعوام، عاد بعدها إلى 1992وفي سنة 
ُ
م أ

 عمله التدريس ي في قسم اللغة العربية بجامعة 
 
 م. 2000ي إلى منصب األستاذية سنة دمشق، وُرق

ا في قسم اللغة العربية، 2001أيلول  15وفي 
ً
م باشر عمله متعاقًدا مع جامعة الكويت أستاذ

 وما يزال يعمل فيها.

 عضوية الهيئات واللجان

  هيئة تحرير حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية بمجلس النشر العلمي من جامعة الكويت

 م(2006-2010)

  الهيئة االستشارية ملجلة الدراسات اللغوية التي تصدر عن مركز امللك فيصل للبحوث

 (.000-م2010والدراسات اإلسالمية بالرياض، )

 لجنة فحص اإلنتاج العلمي 

 لجنة الحكم على الرسائل الجامعية 

 الدكتور محمد الدالي املجمعي

 في مجمع
ً

كانون الثاني  25اللغة العربية بدمشق في  انُتخب الدكتور محمد الدالي عضًوا عامال

وأقيمت م، 2000آب  10، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ عبد الهادي هاشم م1998

 م.2001أيلول  5في  حفلة استقباله

 شارك الدكتور محمد الدالي في أعمال:

 ( اللغة العربية واإلعالمندوة ) وسائل اإلعالم: في م، وألقى فيها محاضرة بعنوان )1998سنة

ابها ولغتهم
َّ
 (.ثقافة كت

 ( إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعتهندوة ) م، 1999سنة

في الطريق إلى مصطلح علمي عربي موحد: واضع املصطلح، وألقى فيها محاضرة بعنوان )

 (.وأساليب وضعه، ووسائل توحيده

 بدًءا من سنة  24نشر الدكتور الدالي في مجلة املجمع 
ً

نها بحوثه وبعض 1985مقاال م، ضم 

 .تحقيقاته ونظراته وتراجمه وكلماته
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 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب:

 م.1983، (1سفر السعادة وسفير اإلفادة )ج 

 م.1984، (3و ج 2سفر السعادة وسفير اإلفادة )ج 

  م.1992، جنيبقية الخاطريات البن 

 م.1995، كشف املشكالت وإيضاح املعضالت للباقولي 

م استقالته من عضوية وبسبب ارتباطه بالتدريس في جامعة الكويت  بتاريخ جمع املقد 

م، وصدر مرسوم قبول استقالته 17/9/2008م، فوافق مجلس املجمع عليها بتاريخ 4/8/2008

 .م5/11/2008بتاريخ 

 من آثاره

: الكتب 
ً

 املحققةأوال

 م.1996م، ثم 1985م، ثم 1981بيروت،  ،أدب الكاتب البن قتيبة، مؤسسة الرسالة .1

م، دار 1983سفر السعادة وسفير اإلفادة للسخاوي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .2

 م.1995 ،صادر

 م. 1997م، ثم 1993م، ثم 1986بيروت،  ،الكامل للمبرد، مؤسسة الرسالة .3

 م.1993رق عن عبد هللا بن عباس، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دمشق، مسائل نافع بن األز  .4

 م.1993أخبار في النحو، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دمشق،  .5

 م.1995كشف املشكالت وإيضاح املعضالت لألصبهاني، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .6

 م.1997دمشق، ي، دار البشائر، جواب املسائل العشر البن بر   .7

 م.1997املجتنى البن دريد، الجفان والجابي للطباعة والنشر، دمشق،  .8

زي )باملشاركة(، جامعة قطر،  .9  م.1999اإلقناع ملا حوى تحت القناع للمطر 

 م.2000ح(، دار الفكر، دمشق، -شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم لنشوان الحميري )أ .10

 م.2001من األبنية للسجستاني، دار البشائر، دمشق، تفسير غريب ما في كتاب سيبويه  .11

 م.2003قيد األوابد من الفوائد ألبي الفضل امليداني النيسابوري، دار البشائر، دمشق،  .12

 م.2007االستدراك على أبي علي في الحجة لجامع العلوم األصبهاني، مكتبة البابطين املركزية، الكويت،  .13

م، 2009كريم لجامع العلوم األصبهاني، وزارة األوقاف، الكويت، اإلبانة في تفصيل ماءات القرآن ال .14

 م.2014دار البشائر، 

(، محمد أسفار 3) بحوث ودراسات ومقاالت ونصوص محققة :الحصائل في علوم العربية وتراثها .15

 م.2011الدالي، دار النوادر، دمشق، 

 م.2019القلم، دمشق، جواهر القرآن ونتائج الصنعة، لجامع العلوم األصبهاني، دار  .16
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 ثانًيا: البحوث والدراسات
ا  50 الدكتور محمد الدالي أكثر من نشر 

ً
تتناول مسائل في علم العربية ومقاالت نقدية في ودراسة بحث

و)مجلة املجمع العلمي  ،و)مجلة مجمع اللغة العربية األردني( ،)مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(

و)مجلة معهد  ،و)مجلة معهد املخطوطات بالكويت( ،و)مجلة الفيصل( ،و)املوسوعة العربية( ،العراقي(

و)مجلة الثقافة اإلسالمية  ،و)مجلة جامعة دمشق( ،و)مجلة التراث العربي( ،املخطوطات بالقاهرة(

 و)مجلة الدراسات اللغوية(. ،و)مجلة عالم الكتب( ،بدمشق(

جة املاجستير على رسالتها التي تقدمت بها إلى كلية التربية للعلوم وقد نالت الطالبة ضيماء جخيور در 

 .م2015سنة  اإلنسانية بجامعة البصرة بعنوان )جهود الدكتور محمد الدالي في اللغة العربية(

ا: الندوات واملؤتمرات
ً
 ثالث

ا 2002تشرين الثاني  13ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت،  .1
ً
بعنوان )معجمات م، ألقى فيه بحث

 املوضوعات املفردة في القرآن الكريم(.

م، 2004أيار  9ندوة )اللغة العربية بين الفصحى والعامية(، مركز تعريب العلوم الصحية في الكويت،  .2

ا بعنوان موضوع الندوة.
ً
 ألقى فيها بحث

ا بعنوان )فن  م، ألقى فيه2007تموز  23نشاط املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بالكويت،  .3
ً
بحث

 تحقيق النصوص ونقدها(.

ا بعنوان )في مدارسة 2009تشرين األول  21ندوة قسم اللغة العربية بجامعة الكويت،  .4
ً
م، ألقى فيه بحث

 نصوص التراث(.

 م.2014نيسان  24-20دورة )تحقيق النص التراثي(، مكتبة الكويت الوطنية،  .5

 رابًعا: اإلشراف على الرسائل الجامعية
مة. أشرف

َّ
 على عدد من الرسائل الجامعية، وشارك في تقويم بحوث علمية ملجالت محك

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد الدالي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .2
ً

، 1، ج76انتخاب محمد الدالي عضًوا عامال

 م.2001

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجاستقبال  ةحفل .3
ً

، 77محمد الدالي عضًوا عامال

 م.2002، 2ج

 الدكتور محمد الدالي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 .محمد الدالي، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية .5
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 ليلى الصباغ -66

 هـ(1434 - 1342)

 م(2013 - 1924)

 نشأتها وحياتها 

حصلت على الشهادة الثانوية األولى سنة و م. 1924ولدت ليلى الصباغ في دمشق سنة 

 م. 1943م، وعلى الشهادة الثانوية الثانية سنة 1942

التاريخ من )جامعة القاهرة( بدرجة امتياز مع مرتبة م حصلت على اإلجازة في 1947وفي سنة 

 س مادة التاريخ في املدارس الثانوية ودور املعلمات.الشرف األولى. وعادت إلى دمشق لتدر  

في تاريخ العرب الحديث بمرتبة  (جامعة القاهرة)م حصلت على املاجستير من 1961وفي سنة 

 أولى للتاريخ والجغرافية في وزارة التربية.ت مُعينالشرف األولى. وبعد عودتها إلى دمشق 
ً
 فتشة

أيًضا بمرتبة الشرف األولى.  (جامعة القاهرة)م حصلت على الدكتوراه من 1966وفي سنة 

سافرت بعدها إلى الجزائر لتدريس مادة التاريخ في )جامعة الجزائر(، وبقيت هناك سنتين. وفي 

 ية السورية.لتربت في مديرية البحوث في وزارة اُعينم 1968سنة 

 م 1971في سنة و
 
يت إلى أستاذة انتقلت إلى التدريس في قسم التاريخ في )جامعة دمشق(، وُرق

 م. 1978م، ثم إلى أستاذة سنة 1976مساعدة سنة 
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م انضمت إلى )هيئة املوسوعة العربية( وشغلت منصب )رئيسة قسم 1984وفي سنة 

حيلت على التقاعد سنة  م،1988الحضارة العربية( حتى سنة 
ُ
 م.1993وأ

 م صدر مرسوم جمهوري بتعيينها عضًوا في مجلس اآلثار.2008وفي سنة 

 م.2013شباط  6هـ املوافق 1434ربيع األول  26 في توفيت الدكتورة ليلى الصباغ يوم األربعاء

 الدكتورة ليلى الصباغ املجمعية

 في 
ً

تشرين  18مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخبت الدكتورة ليلى الصباغ عضًوا عامال

وأقيمت م، 2000آب  10، وصدر مرسوم تعيينها في خلًفا للدكتور حسني سبح م1998الثاني 

ل امرأة عضو في 2001شباط  21ا في حفلة استقباله م. وبذلك كانت الدكتورة ليلى الصباغ أو 

 م. 1919مجمع اللغة العربية بدمشق منذ تأسيسه عام 

و)لجنة  ،الدكتورة الصباغ في أعمال عدة لجان مجمعية؛ منها: )لجنة املكتبة(شاركت 

 .و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( ،و)لجنة املجلة واملطبوعات( ،النشاط الثقافي(

مقالين في ونشرت  .م2009ة في املجمع بعنوان )املرأة في صقلية العربية( سنة وألقت محاضر 

إضافة إلى  ،مي العربي بدمشق واملرأة( و)املدرسة الفارسية في دمشق(: )املجمع العلمجلة املجمع

 استقبالها. ةالكلمة التي ألقتها في حفل

 آثارهامن 

: الكتب
ً

 أوال

 م.1973، وزارة الثقافة، دمشق، العهد العثمانياملجتمع العربي السوري في مطلع  .1

 م.1975: في تاريخ العرب قبل اإلسالم، وزارة الثقافة، دمشق، املرأة في التاريخ العربي .2

 م.1982-1981، جامعة دمشق، معالم تاريخ أوربة في العصر الحديث .3

، الشركة وكتابه خالصة األثر ياملحب  من أعالم الفكر العربي في العصر العثماني األول: املؤرخ  .4

 م.1986املتحدة للتوزيع، 

 م.1988، دار الكتاب، دمشق، تاريخ العرب الحديث واملعاصر .5

 م.1988، وزارة الثقافة، دمشق، دراسة في منهجية البحث التاريخي .6

، سادس عشر والسابع عشرفي العهد العثماني في القرنين الالجاليات األوربية في بالد الشام  .7

 م.1989 ،بيروتالرسالة،  مؤسسة

رات الفارس دارفيو .8
 
املكتب اإلسالمي للطباعة و  ناشرون-، الدار العربية للعلومفلسطين في مذك

 م.1994والنشر، 

 م.1995، جمعية الندوة الثقافية النسائية بدمشق، نساء ورجال في األدب والسياسة وإصالح املجتمع .9

 م.1995)تحقيق(، دار البشائر للطباعة والنشر، املنح الرحمانية في الدولة العثمانية  .10

 م.1996، وزارة الثقافة، دمشق، من األدب النسائي املعاصر العربي والغربي .11
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 ثانًيا: البحوث واملقاالت
عدًدا كبيًرا من البحوث واملقاالت في )املوسوعة العربية( السورية، الدكتورة ليلى الصباغ نشرت 

عدد من املجالت مثل: )مجلة املجاهد الثقافي( الجزائرية، و)مجلة في و)املوسوعة الفلسطينية(، و

علم العربي( األصالة( الجزائرية(، و)الفكر العسكري( السورية، و)املجلة التاريخية املغربية(، و)امل

 الدمشقية، و)مجلة أوراق( اإلسبانية، و)مجلة آفاق الثقافة والتراث( الدمشقية. 

 مصادر ترجمتها

 إضبارة الدكتورة ليلى الصباغ املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.2001، 2، ج76استقبال ليلى الصباغ في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .2

 م.2014تأبين ليلى الصباغ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .3

الدكتورة ليلى الصباغ: العضو النسائي األول في مجمع الخالدين، محمد مروان مراد، موقع  .4

 م.2013األزمنة، 

، محمود الحسن، مطبوعات مجمع أول امرأة عضو في مجمع اللغة العربية :الدكتورة ليلى الصباغ .5

 م.2018بدمشق،  اللغة العربية

 الدكتورة ليلى الصباغ، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

استقباله يتحدث فيها عن سلفه ليلى الصباغ، مجلة مجمع اللغة  ةحفلكلمة رفعت هزيم في  .7

 م.2017، 2، ج90العربية بدمشق، مج

 م.2018ليلى الصباغ: أول سيدة في مجمع اللغة العربية، سوسن صيداوي، صحيفة الوطن،  .8

ليلى الصباغ: خلقت لتكون علًما من أعالم العلم والفكر واألدب، عزة علي آقبيق، مدونة ومضات  .9

 دمشقية.

ا وتدريًسا، إسماعيل مروة ونزيه الخوري، الهيئة  .10
ً
ا وتحقيق

ً
ليلى الصباغ: رحلة في التاريخ تأليف

 م.2018العامة للكتاب، 

 لثقافية العربية.ليلى الصباغ، موقع أرشيف املجالت األدبية وا .11

 ليلى الصباغ، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .12

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .13

 م.2000، 1ط
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 محمود السيد -67

 (000 - هـ1358)

 (000 - م1939)

 نشأته وحياته

 .التابعة ملحافظة طرطوسصافيتا( ( من قرى ))بعمرةم في قرية 1939ولد محمود السيد سنة 

قل إلى )صافيتا( ونال الشهادة االبتدائية سنة 
ُ
ى علومه االبتدائية في قريته، ثم ن م، ثم 1951وتلق 

م. التحق بعدها 1958م، ثم انتقل إلى طرطوس ونال الشهادة الثانوية سنة 1955اإلعدادية سنة 

م، ثم انتسب إلى 1962سنة حصل على اإلجازة في اآلداب ، و بقسم اللغة العربية بجامعة دمشق

والدبلوم الخاصة في م، 1963 سنةالدبلوم العامة في التربية نال و )كلية التربية( بجامعة دمشق 

ا في جميع مراحل دراسته.1964 سنةاإلدارة واإلشراف التربوي 
ً
 م، وكان متفوق

جامعة في )تخصص مناهج( من كلية التربية ر في التربية )يعلى املاجستم حصل 1969في سنة و

 (، وكانت رسالته بعنوان )دراسة مقارنة بين طرق تدريس قواعد اللغة العربية(.عين شمس

على الدكتوراه في التربية )تخصص مناهج وطرائق تدريس اللغة حصل م 1972في سنة و

)أسس اختيار موضوعات في الجامعة نفسها، وكانت رسالته بعنوان العربية( من كلية التربية 

 .القواعد النحوية في منهج تعليم اللغة العربية في املرحلة اإلعدادية في الوطن العربي(
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 املناصب والوظائف الحالية

 م(.1979منذ سنة ، )دمشقأستاذ في كلية التربية بجامعة  .1

الصادرة عن املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر  رئيس تحرير مجلة التعريب .2

 (.م1989التابع ملنظمة األلكسو، )منذ سنة 

 م(.2001)منذ سنة عضو عامل في مجمع اللغة العربية بدمشق  .3

 م(.2007، )منذ سنة ئيس لجنة التمكين للغة العربيةر  .4

 م(.2007منذ سنة ، )اتحاد مجامع اللغة العربية بالقاهرةعضو  .5

 م(.2008، )منذ سنة نائب رئيس مجمع اللغة العربية بدمشق .6

 م(.2009، )منذ سنة ئيس تحرير مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقر  .7

 (.م2010 منذ سنة، )عضو مجلس األمناء في الجامعة االفتراضية .8

 م(.2013، )منذ سنة ةعام لهيئة املوسوعة العربيالدير امل .9

 م(.2013)منذ سنة  في القاهرةعضو عامل في مجمع اللغة العربية  .10

 م(.2019رئيس مجلس األمناء في جامعة اليرموك، )منذ سنة  .11

 أهم املناصب والوظائف السابقة

 م(.2003 - 2000، )السوريةلتربية في الجمهورية العربية اوزير  .1

 م(.2006 - 2003، )لثقافة في الجمهورية العربية السوريةاوزير  .2

 اوزير  .3
ً
 م(.2002 - 2001، )لشؤون االجتماعية والعمل وكالة

 م(.1996 - 1992املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، )مدير قطاع التربية في  .4

 م(.1987 - 1984التعليم العالي، )خبير في املركز العربي لبحوث  .5

املجلس و سيف، يمكتب اليونو خبير في مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية،  .6

وزارة التربية في دولة اإلمارات العربية و وزارة التربية بالبحرين، و العربي للطفولة والتنمية، 

 مركز البحوث في اليمن..و األردن، مشروع االتحاد األوروبي إلعداد املعلمين في و املتحدة، 

 م(.1992 - 1986، )عميد كلية التربية بجامعة دمشق .7

األمين العام املساعد للشبكة العربية لتطوير أعضاء الهيئة التدريسية في جامعات الوطن  .8

 م(.1994 - 1991اإلسكندرية، )-العربي

 (.م1992 - 1990، )عضو املكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب بدمشق .9

أستاذ في عدة جامعات عربية )جامعة دمشق، وجامعة وهران بالجزائر، وجامعة الكويت(  .10

 وفي جامعات أجنبية )سيانا في إيطاليا، وعدة جامعات صينية(.

عضو الهيئة االستشارية لعدد من املجالت التربوية )مجلة البحوث التربوية في جامعة قطر،  .11

ث التربوية في جامعة البحرين، والبحوث التربوية في جامعة الكويت، ومجلة اللسان والبحو 

 اللغة العربية باألردن(.مجمع العربي باملغرب، واملجلة التربوية في الجامعة األردنية، ومجلة 

رئيس تحرير )مجلة جامعة دمشق للعلوم التربوية والنفسية(، و)املجلة العربية لبحوث  .12
 ي(.التعليم العال
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مدير مسؤول عن )مجلة املعلم العربي( في وزارة التربية، و)مجلة املعرفة( في وزارة الثقافة،  .13

 و)املجلة العربية للتربية( في منظمة األلكسو.

 م(.2013-رئيس املجلس العلمي ملكتب تنسيق التعريب في املؤتمر الثاني عشر للتعريب )الرباط .14

 م(.2011 – 2006عضو مجلس األمناء في جامعة الوادي الخاصة )السورية األملانية(، ) .15

 م(.2017 – 2007عضو مجلس األمناء في جامعة الشام الخاصة، ) .16

 الجوائز

 التقديرية للتربية العربية من املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الدورةالجائزة  .1

مها(. (م2001-2002)
 
 في مجال )االرتقاء بتعليم اللغة العربية وتيسير تعل

م من جامعة الدول العربية، سنة  .2  م. 2008مكرَّ

 م.2018لدولة التقديرية في الجمهورية العربية السورية لعام اجائزة  .3

 الدكتور محمود السيد املجمعي
 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 

ً
نيسان  11انُتخب الدكتور محمود السيد عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 2001أيار  14م خلًفا للدكتور أمجد الطرابلس ي، وصدر مرسوم تعيينه في 2001

 م. 2002شباط  6في  استقباله

دا لرئيس املجمع، و م انُتخب نائبً 2008كانون األول  17وفي  انتخابه مرتين وما يزال يشغل  ُجد 

 هذا املنصب حتى اآلن. 

ورئيس تحرير مجلة  والدكتور محمود السيد رئيس )لجنة مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(

)لجنة النشاط الثقافي(، و)لجنة املعجم التاريخي للغة العربية(، )لجنة رئيس ، و املجمع

 مصطلحات علوم التربية(، وكان رئيًسا )للجنة اللغة العربية وعلومها(. 

وهو عضو في )لجنة مكتب املجمع( و)لجنة مصطلحات اإلعالم( و)لجنة مطبوعات املجمع(. 

 جانه(.وكان عضًوا في )لجنة تقويم عمل مجلس املجمع ول

 في أعمال: محمود السيدشارك الدكتور 
  وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2002املؤتمر السنوي األول للمجمع )تيسير علوم النحو( سنة

 .(مواضع تيسيره وحلول مقترحة :تعليم النحو)

  وألقى فيه  ،م2006املؤتمر السنوي الخامس للمجمع )اللغة العربية في عصر املعلوماتية( سنة

 .(موقع اللغة في الدراسات اإلنسانيةة بعنوان )محاضر 

  وألقى فيه محاضرة  ،م2007املؤتمر السنوي السادس للمجمع )لغة الطفل والواقع املعاصر( سنة

 .(طرائق تعليم اللغة لألطفالبعنوان )

  وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2008املؤتمر السنوي السابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة

 .في مجال تعليم اللغة وتعلمها(التجديد )

 وألقى فيه محاضرة  ،م2009ملؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة ا

 .(التراث بين املاض ي الحي والغد املنشودبعنوان )
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  م، وألقى فيه محاضرة 2010املؤتمر السنوي التاسع للمجمع )الكتابة العلمية باللغة العربية( سنة

 (.خصائص الكتابة العلمية باللغة العربية)بعنوان 

 ( سنة اللغة العربية معالم الحاضر وآفاق املستقبلندوة )محاضرة بعنوان اوألقى فيهم، 1997 

 (.أسباب الضعف ووسائل العالج :األداء في اللغة العربية)

 ( سنة اللغة العربية واإلعالمندوة )العربية واإلعالم اللغة ) محاضرة بعنوان اوألقى فيهم، 1998

 (.املقروء

 ( سنة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعتهندوة )م، 1999

 (.املبادئ األساسية في وضع املصطلح وتوليده) محاضرة بعنوان اوألقى فيه

 ( سنة مرصد اللغة العربية وآفاق التعريبندوة )اللغة  واقع) محاضرة بعنوان اوألقى فيهم، 2009

 (.العربية في الوطن العربي وآفاق التطوير

 ( سنة أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالحندوة )مجاالت ) محاضرة بعنوان اوألقى فيهم، 2014

 (.اإلصالح عند عبد الوهاب حومد وأمجد الطرابلس ي وشكري فيصل وسليم الجندي

 ( سنة اليوم العاملي للغة العربيةندوة )(.عاملية اللغة العربيةمحاضرة بعنوان )م، وألقى فيها 2016 

 ( سنة دور املؤسسات الوطنية العاملة في خدمة اللغة العربيةندوة )كلمة  اوألقى فيهم، 2017

 (.لجنة تمكين اللغة العربية)

 بدًءا من سنة  43في مجلة املجمع الدكتور محمود السيد نشر 
ً

ا ومقاال
ً
 .م1998بحث

االستثمار في اللغة العربية (، و)م2008-التربية على املواطنةعامة: ) محاضراتأربع وألقى في املجمع 

لغوي التخطيط ال(، و)طبيعة العصر واملحتوى الرقمي العربي(، و)م2015-ثروة قومية في عالم املعرفة

 (، إلى جانب املحاضرات التي ألقاها في املؤتمرات والندوات.ودوره في حماية اللغة العربية

 محمود السيد عضًوا  انُتخب الدكتور 
ً

م، 1994سنة في مجمع اللغة العربية بالقاهرة  مراسال

 
ً

وأقيمت حفلة م، 2013تشرين األول  25خلًفا للدكتور إحسان النص في ثم عضًوا عامال

 م.2014آذار  24في  استقباله

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال
ف الدكتور محم

َّ
 ؛ منها:في مجاالت التربية والثقافة واللغة عدًدا كبيًرا من الكتبد السيد و أل

 م. 1974دليل املعلم في تعليم املحادثة لألجانب، معهد تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها،  .1

 م.1978 ،الكويت ،وكالة املطبوعات، في قضايا اللغة التربوية .2

 م.1978 ،الكويت ،دار البحوث العلمية ،معجزة اإلسالم التربوية .3

 م.1980في طرائق تدريس اللغة العربية وآدابها، دار العودة، بيروت، املوجز  .4

 م.1980االستعماالت اللغوية النحوية في التعبير، مكتبة األنوار، دمشق،  .5

 م.1982 ،جامعة دمشق ،في طرائق تدريس اللغة العربية .6

 أساسيات القواعد النحوية مصطلًح  .7
ً
 م.1984 ،دار دمشق ،اا وتطبيق
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اعد النحوية وأساليب التعبير في مراحل التعليم العام في الوطن العربي، مطبوعات تطوير مناهج القو  .8

 م.1985املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
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 ثانًيا: البحوث واملقاالت

املجالت؛ بحث ومقال في )املوسوعة العربية( وفي عدد من  100نشر الدكتور محمود السيد أكثر من 

(، و)مجلة التراث العربي(، الرافد(، و)مجلة الثقافة(، و)مجلة جلة مجمع اللغة العربية في القاهرةمنها: )م

املجلة العربية للتربية (، و)مجلة التربية الجديدة في اليونسكوو)مجلة املعرفة(، و)مجلة املوقف األدبي(، و)

(، مجلة بناة األجيال(، و)مجلة املعلم العربي(، و)يبمجلة التعر (، و)مجلة جامعة دمشق(، و)في األلكسو

 .والعربية الصحف املحليةما نشره في (، إضافة إلى مجلة املرأة العربية(، و)مجلة نهج اإلسالمو)

ا: اإلشراف على الرسائل الجامعية وتقويمها
ً
 ثالث

 .رسالة ماجستير ودكتوراه في التربية بجامعة دمشق 35أشرف على  .1

جامعة السلطان قابوس بسلطنة من الرسائل الجامعية في الجامعات السورية، و  ناقش العديد .2

 .غيرهاعمان، وجامعة البحرين، وتونس و 

م عدًدا من النتاجات الفكرية ألعضاء هيئات التدريس املرشحين للترقية في عدد من جامعات  .3 قو 

لعربية املتحدة واليمن )الكويت والبحرين وقطر والسعودية واألردن واإلمارات ا الوطن العربي

 وفلسطين(.

 : نشاطات أخرى رابًعا
، وألقى برامج إذاعية وتلفزية وندوات ثقافية في سورية والكويت وتونس والسعودية والبحرينأعدَّ 

 عشرات املحاضرات في املراكز الثقافية بدمشق وأغلب املحافظات السورية.

 مصادر ترجمته

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة الدكتور محمود السيد  .1

 في مجمع اللغة العربية في القاهرة، مجلة  ةحفل .2
ً

استقبال الدكتور محمود السيد عضًوا عامال

 م.2015، 1، ج88مجمع اللغة العربية بدمشق، مج

 في مجمع اللغة العربية بدمشق، مجلة  ةحفل .3
ً

استقبال الدكتور محمود السيد عضًوا عامال

 م.2002، 3، ج77العربية بدمشق، مج مجمع اللغة

 م.2007، 520د. محمود السيد بين املواهب واملناصب، مجلة املعرفة، العدد  .4

 الدكتور محمود السيد، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

اب العرب .6
َّ
 دمشق.-محمود السيد، موقع اتحاد الكت

 العربية.محمود السيد، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية  .7

 محمود السيد، موقع االقتصادي: من هم؟ دليل الشخصيات العربية. .8

 املدير العام لهيئة املوسوعة العربية األستاذ الدكتور محمود السيد، موقع املوسوعة العربية. .9

 م.2012، 444، 443، 442من أعالم التربية د. محمود السيد، مجلة املعلم العربي، العدد  .10

 في مؤسسة: الدكتور محمود السيد، أحمد علي هالل، موقع جهينة.مؤسسة في رجل ورجل  .11

 م.2000موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق،  .12
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 الحسني مكيمحمد  -68

 (000 - هـ1351)

 (000 - م1932)

 نشأته وحياته

ها األمير دمشق ألسرة علم وفضل، جدُّ في  م1932ولد محمد مكي الحسني الجزائري سنة 

 .ي الجزائري املجاهد عبد القادر الحسن

ى في هذه 1949سنة  جودة الهاشمي( مدرسةنال شهادة الدراسة الثانوية من ) م. وكان تلق 

املدرسة دروس العربية عن أساتذة كبار؛ كاألستاذ سعيد األفغاني وإحسان النص وياسين 

 م1954سنة  جامعة دمشق(-)كلية العلومحاز إجازة العلوم الفيزيائية الرياضية من ثم طربوش. 

خالل ذلك وأتقن  ،م1955معيًدا في قسم الفيزياء في كلية العلوم سنة  ُعينو ، بتقدير امتياز

وفد بعدو . اإلنكليزية والفرنسية تيناللغ
ُ
، (جامعة موسكو الحكومية) إلىأدائه الخدمة اإللزامية  أ

د إلى االتحاد السوفييتي للقيام بدراسات عالية في الفيزياء النووية،
 
ل سوري يوف وحصل  وكان أو 

 بتخصص: )التفاعالت النووية عند الطاقات املنخفضة(. م1965سنة على شهادة الدكتوراه 
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، جامعة دمشقكلية العلوم بفي  ًسا في قسم الفيزياءمدر   ُعينم 1965سنة  وملا عاد إلى دمشق

ا مساعًدا سنة 
ً
م الهيئة التدريسية، فأصبح أستاذ

 
ى في سل

 
ا سنة م، ثم 1970وترق

ً
، م1975أستاذ

سندت إليه س جميع املواد العلميةوظل  يدر  
ُ
حيل على التقاعدة واقتدار يبكفا التي أ

ُ
سنة  إلى أن أ

ل ذلك إعارته إلى )دار املعلمين العليا( بمكة املكرمة مدة سنة1998
 
ها إعارة ت، تبعدراسية م، وتخل

 .دراسية م مدة ثالث سنوات1975إلى )جامعة الجزائر( سنة ثانية 

 (هيئة الطاقة الذرية)في وظائف علمية عدة  - في أثناء تدريسه في جامعة دمشق -شغل يوكان 

 .(العلميةالبحوث الدراسات و مركز )وو)املجلس األعلى للعلوم( 

 مكي الحسني املجمعيمحمد الدكتور 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب 
ً

 11الدكتور محمد مكي الحسني عضًوا عامال

م، 2001أيار  14وصدر مرسوم تعيينه في ، عدنان الخطيبمحمد خلًفا للدكتور  م2001نيسان 

 م. 2002حزيران  26في  وأقيمت حفلة استقباله

دو م، 2008كانون األول  17أميًنا للمجمع في الدكتور الحسني انُتخب  وما انتخابه مرتين،  ُجد 

  يزال يشغل هذا املنصب حتى اآلن.

عدة لجان؛ منها: )لجنة أعمال في  -إضافة إلى عمله أميًنا للمجمع  -الدكتور الحسني يشارك 

(. وهو رئيسها – و)لجنة مصطلحات العلوم الفيزيائية ،و)لجنة مجلة املجمع( ،مكتب املجمع(

و)لجنة  ،و)لجنة مصطلحات العلوم الكيميائية( ،(اللغوية وكانت له مشاركة في )لجنة املعجمات

و)لجنة الذخيرة  ،و)لجنة املكتبة( ،و)لجنة التدقيق اللغوي( ،الهندسة الكهربائية واإللكترونية(

 .و)لجنة مطبوعات املجمع( ،و)لجنة مصطلحات االستشعار عن بعد(اللغوية(، 

 :شارك الدكتور مكي الحسني في أعمال

  وألقى فيه كلمة أمين مجمع  ،م2008املؤتمر السنوي السابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة

 .(يوسف الصيداوي املجدد اللغوي اللغة العربية في جلسة االفتتاح ومحاضرة بعنوان )

  وألقى فيه كلمة أمين  ،م2009املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة

 .مجمع اللغة العربية في جلسة االفتتاح

 وألقى فيه كلمة  ،م2010لكتابة العلمية باللغة العربية( سنة املؤتمر السنوي التاسع للمجمع )ا

الكتابة العلمية والتعريب أمين مجمع اللغة العربية في جلسة االفتتاح ومحاضرة بعنوان )

 .(والتقدم العلمي

  وألقى  ،م2019املؤتمر السنوي العاشر للمجمع )واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر( سنة

 ع اللغة العربية في جلسة االفتتاح.فيه كلمة أمين مجم

  40نشر في مجلة املجمع 
ً

ر ، م1990بدًءا من سنة  مقاال
 
معظمها تحت عنوان )صفحة لغوية( ذك

ه فيها على بعض األخطاء الشائعة الدائرة  اب، ونب  فيها بأهم قواعد اللغة العربية التي يحتاج إليها الكت 

 وتعقيباته وتعريفه بالكتب.والتأبين كلماته في حفالت االستقبال على األلسنة واألقالم، إضافة إلى 



 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب: 

)ط ▪ العربية  باللغة  العلمية  الكتابة  إتقان  )ط2009،  ( 1نحو  م،  2015(،  3)طم،  2011(،  2م، 

 م.2018(، 4)ط

 م.2011، ( 1)ط( 1) صفحات لغوية  ▪

 م.2012، األمير جعفر عبد القادر الحسني  ▪

 م. 2014، معجم مصطلحات الكيمياء )باملشاركة(  ▪

 م.2014، ( 2)ط( 1) صفحات لغوية  ▪

 م.2015، معجم مصطلحات الفيزياء )باملشاركة(  ▪

 م.2016، ( 1( )ط2صفحات لغوية )  ▪

ا عن أعمال املجمع   12إضافة إلى   . م(2018 وحتى  م2007من سنة  )تقريًرا سنوي 

 من آثاره 

 :
ً

 في التأليف أوال

 م. 1974 ،جامعة دمشقمنشورات القياسات الفيزيائية وتحليل نتائجها،  .1

 م.1990، م1987، م1981منشورات جامعة دمشق،  ، الكهرباء واملغنطيسية .2

 م. 1986، م1983منشورات جامعة دمشق،  ،املدخل إلى الفيزياء النووية .3

 .م1985/1986 ،منشورات جامعة حلب ،اللغة العربية لغير املختصين )باالشتراك(  .4

ص  كان و 
ُ
 العربية(.ص له ركن لغوي في )مجلة جامعة دمشق( بعنوان )نحو إتقان الكتابة العلمية باللغة خ

 في الترجمة ثانًيا: 

 . م1974 ،دمشق، وزارة التعليم العالي  ،( باالشتراكترجمة )  ( فاينمان )تأليف االهتزازات والترموديناميك .1

 .م 1974 ،دمشق، وزارة التعليم العالي  ،باالشتراك( ترجمة )  ( فاينمان  )تأليفالضوء واإلشعاع  .2

 . م1974 ،دمشق، وزارة التعليم العالي  ،باالشتراك( ترجمة )  ( فاينمان  )تأليف امليكانيك .3

 م. 1985 ، دمشق ،منشورات هيئة الطاقة الذرية ،النظائر املشعة في الحياة اليومية .4

 م. 1986  ، دمشق ،  هيئة الطاقة الذرية   ، معجم املصطلحات العلمية والتقنية في الطاقة الذرية )باالشتراك(  .5

 م. 1993دمشق ، للدراسات والترجمة والنشر دار طالس ،( ماكاي)تأليف نشوء العصر الذري  .6

 م. 1995دمشق  ،للدراسات والترجمة والنشر دار طالس، ( جاك ليبوا )تأليف املرشد إلى وحدات القياس .7

 م. 1995  ، دمشق ،  للدراسات والترجمة والنشر   دار طالس ،  ( إعداد أكاديمية العلوم الفرنسية ) مستقبل العلم   .8

الكون   .9 الالنهاية: حل أسرار  فريزر  ) البحث عن  دار    ،باالشتراك( ترجمة  ) ،  ( سيليفاكو ليلستول  و تأليف 

 م. 1997 ،دمشق ،للدراسات والترجمة والنشر طالس

شرت في )مجلة العلوم( في الكويت.  
ُ
 وترجم كثيًرا من املقاالت ن
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ا: 
ً
 واملراجعة لغوي الق يدقالتفي ثالث

، وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، ترجمة بسام معصراني(-)تأليف شولكين فيزياء عالم الصغائر  .1

 م.1968دمشق، 

 .الجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةوأصدرتها  مرجعية في املعلوماتية ترجمتها كتبثمانية  .2

اكت 30زهاء  .3  )تشمل املعلوماتية والرياضيات واالتصاالت في جامعة دمشقكلية املعلوماتية ل اًبا جامعيًّ

 .، مطبوعات جامعة دمشقوالفيزياء(

مقاالت متخصصة في املعلوماتية مترجمة من  تتضمن) (مجلة الثقافة املعلوماتية)عدًدا من  60قرابة  .4

 . الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، تصدرها (مجالت علمية مرموقة

هة إلى عموم ) (لة املعلوماتيةعدًدا من )مج 70قرابة  .5 تتضمن مقاالت وأخباًرا في املعلوماتية موجَّ

 .الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، تصدرها (القراء

 م.2000مصطلحات املعلوماتية، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، معجم  .6

اب لصالح الدين الزعبالوي  .7
َّ
، دار الثقافة )باالشتراك مع األستاذ مروان البواب( معجم أخطاء الكت

 م.2006التراث، دمشق، و 

 معجم مصطلحات الحرب اإللكترونية، مكتب تنسيق التعريب. .8

 مصادر ترجمته

 الدكتور محمد مكي الحسني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.إضبارة  .1

 م.2009، للطباعة والنشر البارق السني من حياة مكي الحسني، خلدون الحسني، دار البينة .2

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، محمد الدكتور استقبال حفلة  .3
ً

مكي الحسني عضًوا عامال

 م.2003، 1ج ،78 مج

 الحسني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. محمد مكيالدكتور  .4

 مكي الحسني، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.محمد  .5
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 شحادة الخوري -69

 (هـ1437 - 1343)

 (م2016 - 1924)

 وحياتهنشأته 

 تعليمه فيى تلق  و  .م1924 سنة دمشقمدينة قرب  (صيدنايا)لد شحادة الخوري في بلدة و 

، بدمشقاإلعدادية والثانوية في )مدارس اآلسية( ة س املرحل، ودر  )صيدنايا(املرحلة االبتدائية في 

م، وكان من املتفوقين في جميع مراحل 1944م، والثانية سنة 1942األولى سنة  البكالورياونال 

 .شغف شديد باللغة العربية وآدابهادراسته، وله 

م، 1947في الحقوق سنة  على اإلجازة( بجامعة دمشق، وحصل معهد الحقوق انتسب إلى )

انتسب  -شهادة الحقوق مع أنه كان يحمل  -وبعد سبع سنوات قضاها في تدريس اللغة العربية 

 م.1957سنة اللغة العربية وآدابها في بجامعة دمشق وحصل على اإلجازة  (كلية اآلدابإلى )

 أهم الوظائف واملناصب

  اب السوريين )أحد مؤسس ي
َّ
 م(.1954م(، التي تحولت إلى رابطة الكتاب العرب )1950رابطة الكت

 ( 1969 - 1965م( و )1959 - 1955عضو املجلس األرثوذكس ي البطريركي بدمشق.)م 
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  ،في وزارة الشؤون االجتماعية مدير إنعاش الريف و مدير العالقات الدولية، و مدير التخطيط

 .م(1969 - 1960)والعمل 

  م1969منذ تأسيسه عام  (اتحاد الكتاب العرب)عضو. 

  م(1981 - 1969) وزارة التعليم العاليفي  لتأليف والترجمة والنشرامدير. 

  م(.1976 - 1975جمعية املكتبات والوثائق في القطر العربي السوري )رئيس 

  م(1989 - 1981)خبير وحدة الترجمة بإدارة الثقافة في املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 

  م(2002)رئيس اتحاد املترجمين العرب. 

 شهادات التقدير
 :نال األستاذ شحادة الخوري شهادات تقدير من

  م(.1976األعلى للعلوم )املجلس 

 ( 2005املجمع التونس ي للعلوم والفنون.)م 

 ( 2005الجمعية الكونية السورية.)م 

 ( اب العرب
َّ
 م(.2008اتحاد الكت

 ( 2009جامعة الفاتح في ليبيا)م. 

 م.2016أيلول  18هـ املوافق 1437ذي الحجة  17توفي األستاذ شحادة الخوري يوم األحد في 

 ري املجمعياألستاذ شحادة الخو 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في األستاذ شحادة الخوري خب انتُ 
ً

آذار  20عضًوا عامال

وأقيمت حفلة ، م2002 أيلول  16تعيينه في رسوم م، وصدر خلًفا للدكتور مسعود بوبو م2002

 .م2002كانون األول  18في  استقباله

و)لجنة  ،و)لجنة ألفاظ الحضارة( ،في أعمال )لجنة الترجمة(األستاذ شحادة الخوري شارك 

، و)لجنة اللغة ، و)لجنة املعجمات اللغوية(و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( ،النشاط الثقافي(

 . العربية وأصول النحو(

 :في أعمال أيًضاشارك و 

  وألقى فيه  ،م2003املؤتمر السنوي الثاني للمجمع )اللغة العربية في مواجهة املخاطر( سنة

 .(تعريب تدريس املواد العلميةمحاضرة بعنوان )

  وألقى فيه محاضرة  ،م2004املؤتمر السنوي الثالث للمجمع )قضايا املصطلح العلمي( سنة

 .(منهجية موحدة لوضع املصطلح العلميبعنوان )

  رة م وألقى فيه محاض2009( سنة نحو رؤية معاصرة للتراثللمجمع ) الثامناملؤتمر السنوي

 (.أثر التراث العربي في النهضة الغربيةبعنوان )

  م، وألقى فيها محاضرة 1997( سنة اللغة العربية معالم الحاضر وآفاق املستقبل)ندوة

 (.التعريب واملصطلحبعنوان )
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م: 2009م و 1989ي بين عام   مقاالتفي مجلة املجمع تسعة األستاذ شحادة الخوري نشر و 

أسماء األشهر في البالد (، )تعريب تعليم العلوم والتكنولوجيا(، )العلمياللغة العربية والبحث )

تعريب تدريس العلوم في (، )العربية لغة العلم(، )التعريب واملصطلح(، )العربية وطريقة توحيدها

(، أبو نصر الفارابي: املعلم الثاني(، )العالمة الكبير الدكتور محمد السويس ي(، )الوطن العربي

 في املجمع. استقباله ةفي حفلته كلمإضافة إلى 
ً

 عضًوا عامال

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 واملترجمة أوال

 .م1977، 2، طم1947 ،1دمشق، ط (،باالشتراك) حول املرأة .1

 حلب، (،االشتراك)ب)كتاب مدرس ي(  تاريخ األمة العربية من الجاهلية حتى اليوم وتاريخ املخترعات .2

 .م1949

 .م1950 دمشق، ،األدب في امليدان .3

 دار الفارابي، بيروت، ،باالشتراك( )ترجمة)جزءان( )تأليف ألكسندر فادييف(  فتيالحرس ال .4

 .م1955، م1954

 .م1956 دمشق، ،فصول في األدب واالجتماع والتربية والثقافة والحياة العامة .5

وزارة التعليم  ،)ترجمة فصول منه( واإلنسانية االجتماعية العلوم في للبحث الرئيسية االتجاهات .6

 .م1977 العالي،

 .م1984 وزارة التعليم العالي، (،باالشتراك)ترجمة  التجديد في تدريس العلوم .7

 م.1985 (في جزأين)دراسات عن واقع الترجمة في الوطن العربي  .8

 .م1987 دار الرائد العربي، بيروت، ،تعريب التعليم الطبي والصيدلي في الوطن العربي .9

 م.1987، ومؤسسات الترجمة والنشر في الوطن العربيدليل املترجمين  .10

  االترجمة قديًم  .11
ً
 .م1987 دار املعارف بسوسة، تونس، ،اوحديث

 .م1989 دار الطليعة الجديدة، دمشق،(، 1ج) دراسات في الترجمة والتعريب واملصطلح .12

 .م1989 العربية للتربية والثقافة والعلوم )مراجعة(، املنظمة ،املعجم العربي األساس ي .13

 .م1991 وانتصار اللغة العربية، القضية اللغوية في الجزائر  .14

 .م1992 دار املحيط، باريس، )باالشتراك(، مجلدات ثالثة، العربية اللغة معجماملحيط:  .15

 .م2001 دار الطليعة الجديدة، دمشق، ،(2)ج دراسات في الترجمة والتعريب واملصطلح .16

 .م2001دمشق، ، ، دار الطليعة الجديدةوتسمياتهاقصة األيام والشهور واألرقام  .17

 .م2001، دار الطليعة الجديدة، دمشق، القدس في مواجهة الخطر .18

 .م2001 دمشق، دار الطليعة الجديدة، ،أوراق ثقافية .19
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 م.2006، دار الطليعة الجديدة، دمشق، (3)ج دراسات في الترجمة والتعريب واملصطلح .20

 م.2012(، وزارة الثقافة، الهيئة العامة السورية للكتاب، 2)ج أوراق ثقافية .21

 م.2013، دار الطليعة الجديدة، دمشق، (4)ج دراسات في الترجمة والتعريب واملصطلح .22

 م.2013موضوعات وطنية،  .23

 م.2013األسريات،  .24

 م.2013الشعر،  .25

 م.2014حياتي في صفحات،  .26

واملنزل واملالبس( )باملشاركة(، مطبوعات الجزء األول )املهن والحرف -معجم ألفاظ الحضارة .27

 م.2014مجمع اللغة العربية بدمشق، 

 الدراساتثانًيا: 
دراسة في موضوعات الثقافة واللغة العربية والتعريب  75 كتب األستاذ شحادة الخوري قرابة

، واملدن السورية األخرى  في املراكز الثقافية العربية في دمشق محاضراٍت ى أكثرها ألق ،والترجمة واملصطلح

 
ُ
وصدرت مجموعات منها في أربعة كتب تحمل عنوان )دراسات في  شرت في املجالت السورية والعربية.ثم ن

 الترجمة واملصطلح والتعريب(.

ا
ً
 : املقاالتثالث
في موضوعات ثقافية وأدبية م( 2013و  1946)ما بين عامي مقالة  160األستاذ شحادة الخوري  كتب

شرت واجتماعية وتراثية 
ُ
؛ منها )مجلة في املجالت والصحف السورية والعربية والصحف العربية في املهجرن

مدحت عكاش(، -الكويتية(، و)مجلة التراث العربي(، و)مجلة الثقافة-اآلداب األجنبية(، و)مجلة البيان

و)مجلة الكاتب و)مجلة الناشر العربي(، و)مجلة العرفان(، و)مجلة الحياة الثقافية(، و)مجلة املعرفة(، 

دمشق(، -)مجلة كل جديددمشق(، و-)مجلة املعلم العربيحلب(، و-القاهرة(، و)مجلة الحديث-املصري 

دمشق(، -دمشق(، و)مجلة النقاد-بيروت(، و)مجلة الصرخة-و)مجلة اإليمان(، و)مجلة الثقافة الوطنية

-و)مجلة الضاددمشق(، -و)مجلة الصباح)مجلة املجتمع العربي االشتراكي(، و)مجلة املرأة العربية(، و

و)مجلة دمشق(، و)مجلة بناة األجيال(، -أستراليا(، و)مجلة الثقافة األسبوعية-حلب(، و)مجلة كلمات

و)مجلة عصا و)مجلة الجالية العربية بأمريكا(، أثينا(، -بيروت(، و)مجلة الزمن العربي-العواصف اللبنانية

حلب(، -دمشق(، و)جريدة العلم(، و)جريدة النذير-و)جريدة اإلنشاءو)مجلة املناضل(، دمشق(، -الجنة

أخبار بيروت(، و)جريدة النصر(، و)جريدة ألف باء(، و)جريدة اليوم(، و)جريدة -و)جريدة التلغراف

-(، و)جريدة الشرق األوسطامدمشق(، و)جريدة الرأي الع-جريدة النور )األسبوع(، و)جريدة الحضارة(، و

دمشق(، -بيروت(، و)جريدة الجمهور -و)جريدة الوقتالواليات املتحدة(، -و)جريدة بانورامالندن(، 

الكويت(، و)جريدة الراية(، و)جريدة البعث(، و)جريدة الثورة(، -و)جريدة إلى األمام(، و)جريدة القبس

و)جريدة حمص(، -و)جريدة حمصبيروت(، -النداءبيروت(، و)جريدة -و)جريدة تشرين(، و)جريدة األنوار

 . لوس أنجلوس(-، و)جريدة أنباء العربدمشق(-األسبوع األدبي
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 التي شارك فيهااملؤتمرات أهم : رابًعا

اب السوريين، دمشق،  .1
َّ
 م.1954مؤتمر رابطة الكت

 م.1975مؤتمر أسبوع العلم الذي أقامه املجلس األعلى للعلوم، دمشق،  .2

 م.1981الرابع، طنجة، املغرب، مؤتمر التعريب  .3

 م.1982املؤتمر السنوي السادس لتاريخ العلوم عند العرب، جامعة حلب،  .4

 م.1983مؤتمر الوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي، مدينة الحمامات، تونس،  .5

 م.1983مؤتمر وزراء الثقافة في الوطن العربي، الجزائر العاصمة،  .6

 م.1987حة العرب، الخرطوم، مؤتمر وزراء الص .7

 .م1989املؤتمر الرابع للوزراء املسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي، دمشق،   .8

 م.2002مؤتمر التعريب العاشر، دمشق،  .9

 : أهم الندوات التي شارك فيهاخامًسا

 م.1981املطبوعات الجامعية والعلمية العربية، الجزائر،  .1

 م.1982السبعينيات وآفاقه في الثمانينيات، الكويت، واقع الكتاب العربي في  .2

 م.1983التعريب والترجمة، الكويت،  .3

ا، تونس،  .4
ً
 م.1986التعاون العربي في مجال املصطلحات علًما وتطبيق

 م.1988تعريب التعليم الصحي في الوطن العربي، دمشق،  .5

 م.1996التعريب وصلته بشخصيتنا الوطنية والقومية، جامعة تشرين،  .6

 م.1997اللغة العربية: معالم الحاضر وآفاق املستقبل، مجمع اللغة العربية بدمشق،  .7

 م.2000مكانة اللغة العربية بين اللغات العاملية، املجلس األعلى للغة العربية في الجزائر،  .8

ان،  .9  م.2002الترجمة ودورها في خدمة الحضارة، جمعية املترجمين األردنيين، عمَّ

 م.2002دورها في تعزيز القيم العربية األصيلة، دمشق، اإلعالم والتربية و  .10

 مصادر ترجمته

 م.1967االتجاهات األدبية في العالم العربي الحديث، أنيس الخوري املقدس ي، دار العلم للماليين،  .1

 م.1969اتجاهات النقد العربي الحديث في سورية، جميل صليبا، جامعة الدول العربية،  .2

 م..1997االستقالل، سيف الدين القنطار، وزارة الثقافة، دمشق،  األدب العربي السوري بعد .3

 األستاذ شحادة الخوري، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 إضبارة األستاذ شحادة الخوري املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .5
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 م.2003، 1، ج78، مجمجمع اللغة العربية بدمشقل شحادة الخوري في املجمع، مجلة استقبا ةحفل .6

 م.2018تأبين شحادة الخوري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .7

، 451-450حوار مع املربي وألاديب شحادة الخوري، سمر وعد، مجلة املعلم العربي، دمشق، العددان  .8

 م.2012خريف وشتاء 

 م.2007شحادة الخوري أول رئيس التحاد املترجمين العرب، علي بدر، موقع ميدل إيست أونالين،  .9

 .م2019، 1، ج92شحادة الخوري: رائد العمل العام، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج .10

شحادة الخوري: كاتب ومدرس ومترجم، عبد الغني العطري في كتابه )حديث العبقريات(، دار البشائر،  .11

 م.2000

اب العربشحادة الخوري،  .12
َّ
 دمشق.-موقع اتحاد الكت

 شحادة الخوري، موقع أرشيف املجالت ألادبية والثقافية العربية. .13

 شحادة الخوري، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .14

 م.1978املدرسة الواقعية في النقد العربي الحديث، حنا عبود، وزارة الثقافة ولارشاد القومي، دمشق،  .15

، 78ة الخوري عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مجمرسوم تعيين ألاستاذ شحاد .16

 م.2003، 1ج

، 1(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، ط2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .17

 م.2000
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 موفق دعبول  -70

 (000 - هـ1355) 

 (000 - م1936)

 وحياتهنشأته 

حصل على الشهادة و  م.1936سنة  دمشقحي )امليدان( بفي  براهيم دعبول إموفق ولد 

من )مدرسة شهادة الثانوية م، وعلى ال1951م، وعلى الشهادة إلاعدادية سنة 1947الابتدائية سنة 

 وكان في جميع مراحل دراسته املتفوق على زمالئه. ، م1953 سنةالتجهيز ألاولى( 

لنجاحه في مسابقة الحصول على  - م في )كلية الطب(، لكنه1953الجامعية سنة بدأ دراسته 

ل إلى )كلية العلوم( بجامعة دمشق، ودر س الرياضيات، وحصل  -شهادة أهلية التعليم الثانوي  تحو 

ل م1957 سنة في العلوم الرياضية والفيزيائيةإلاجازة على   .في دفعته، وكان ألاو 

وفد ببعثة دراسية 
ُ
الدكتوراه في  شهادة، وحصل على بالنمسا (جامعة فيينا التقنيةإلى )أ

  .بدرجة امتياز م1961سنة  )ميكانيك السوائل(
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ألن  -ًسا في )قسم الرياضيات( كان عليه أن ينتظر سنتين لتعيينه مدر   وملا عاد إلى الوطن

 در س ف -سنوات على حصوله على اإلجازة الجامعية  ست   مض ي  يقض ي بشرط التعيين 
ً
في سنة

 سنة دراسية ة الليبية(جامع)الفي ودر س )قسم الرياضيات( بصفته معيًدا، ثم سافر إلى ليبيا 

ا 1963، وعاد سنة واحدة
ً
م إلى )جامعة دمشق( ليصبح عضًوا في هيئة التدريس، ثم أستاذ

ا سنة 1968مساعًدا سنة 
ً
 م.1975م، ثم أستاذ

 العلمية واإلدارية املناصب

  م(.2001 - 1963)في جامعة دمشق  يةتدريسالهيئة العضو 

 م(.1996 - 1983) في جامعة دمشق رئيس قسم الرياضيات 

  م(.2001 - 1985)دمشق للبحوث العلمية جامعة رئيس تحرير مجلة 

  (.000 -م 1995)رئيس تحرير مجلة الثقافة املعلوماتية 

  م(.2001 - 1997)نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون العلمية 

  (.2016 -م 2002)رئيس مجلس إدارة جمعية بدر الدين الحسني 

  م(.2004 - 2003)رئيس جامعة القلمون 

 م(.2007 - 2003) رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية 

  (.000 -م 2005)رئيس تحرير مجلة املعلوماتية 

  م(.2011 - 2006)رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية املساجين 

  م(.2015 - 2007)رئيس مجلس أمناء جامعة اليرموك الخاصة 

  (.000 -م 2008)عضو لجنة تمكين اللغة العربية 

 الدكتور موفق دعبول املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

 م2002آذار  20انُتخب الدكتور موفق دعبول عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 2002أيلول  16، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عبد الوهاب حومد

 بتاريخ م. 2003آذار  19في  استقباله
ً

 م.2000كانون األول  21وكان انُتخب عضًوا مراسال

د، و 28/6/2009في  (مكتب املجمع)انُتخب الدكتور موفق دعبول عضًوا في  انتخابه  ُجد 

 املكتب حتى اآلن.هذا يزال يشغل عضوية  مرتين، وما

)لجنة مصطلحات : فهو يرأسفي أعمال عدة لجان مجمعية؛ دعبول يشارك الدكتور موفق 

يشارك و و)لجنة مصطلحات املعلوماتية(، و)لجنة موقع املجمع على الشابكة(، العلوم الرياضية(، 

  .و)لجنة مصطلحات العلوم الفيزيائية( ،)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها(في أعمال: 

و)لجنة  ،و)لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة( ،)لجنة النشاط الثقافي( أعمال: وكان يشارك في

، و)لجنة مشروع تعريب الرموز العلمية للمرحلة الجامعية في مواد مصطلحات العلوم الكيميائية(

 .مجلس املجمع ولجانه(، و)لجنة تقويم عمل الرياضيات والفيزياء والكيمياء(
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 :في أعمال موفق دعبول شارك الدكتور 

  وألقى فيه  ،م2003املؤتمر السنوي الثاني للمجمع )اللغة العربية في مواجهة املخاطر( سنة

 .(بيوت حكمة معاصرةمحاضرة بعنوان )

  وألقى فيه محاضرة  ،م2004املؤتمر السنوي الثالث للمجمع )قضايا املصطلح العلمي( سنة

 .(معجم مصطلحات املعلوماتيةبعنوان )

  وألقى  ،م2019املؤتمر السنوي العاشر للمجمع )واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر( سنة

 (.املصطلحات العلمية ومشكالتهافيه محاضرة بعنوان )

 للغة العربية اوألقى فيه محاضرة بعنوان ) ،م2016( سنة اليوم العاملي للغة العربية) ندوة

 (.والعلوم

 ؛في املجمعين محاضرتالدكتور دعبول ألقى و 

 .م(2005، )اللغة العربية ومجتمع املعرفة .1

شرت في مجلة املجمع(م2014، )مسيرة العدد عبر العصور  .2
ُ
  .م[2015، 159، ص1، ج88]مج ، ن

استقبال ة استقباله، وفي حفلة في حفل :ست  كلمات ألقاهاأيًضا مع نشر في مجلة املجو 

يوم ية التفالالدكتور محمد عزيز شكري، والدكتور عمر شابسي ، والدكتور عبود السراج، وفي اح

 .، وفي يوم اللغة األم ويوم اللغة العربيةللغة العربيةالعالمي 

 م.2018، )باملشاركة( (معجم مصطلحات الرياضياتصدر له ضمن مطبوعات املجمع )و 

 من آثاره

 :
ً

 الكتب املؤلفةأوال

 .م1963، مؤسسة الرسالة ،باالشتراك( ،أجزاء 8سلسلة الرياضيات العالية ) .1

 .م1967، مطبوعات جامعة دمشق ،ميكانيك السوائل .2

 .م1992م، 1981، مطبوعات جامعة دمشق (،جزءان)يكانيك امل .3

 .م1989م، 1982، مطبوعات جامعة دمشق (،جزءان)التحليل العقدي  .4

 م.1983، مؤسسة الرسالة ،)باالشتراك(معجم الرياضيات املعاصرة  .5

 .م1992، مطبوعات جامعة دمشق ،نظرية املعادالت التفاضلية .6

 م.1993(، مؤسسة الرسالة، باالشتراك ،جزءان)الرياضيات املعاصرة  .7

 .م1998، مؤسسة الرسالة ،الرياضيات املعاصرة لآلباء )باالشتراك( .8

 م.2000، مؤسسة الرسالة، توازن السوائل .9

 .م2013)باالشتراك(،  الرياضياتموسوعة  .10

 م.2018، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، )باالشتراك( معجم مصطلحات الرياضيات .11
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 الكتب املترجمةثانًيا: 

 .م1969، وزارة التعليم العالي ،(باالشتراك ،جزًءا 13) دروس في الرياضيات العالية .1

 .م1979، مؤسسة الرسالة ،(باالشتراكهندسة التحويالت ) .2

 .م1980، مؤسسة الرسالة ،(باالشتراكدليل الرياضيات ) .3

معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا )ترجمة من اإلنكليزية باملشاركة(، معهد اإلنماء العربي،  .4

 م.1982بيروت، 

 .م1992، مؤسسة التقدم العلمي في الكويت ،ات )باالشتراك(يالرياضيات املدرسية في التسعين .5

ا: 
ً
 املؤتمرات والندواتثالث

 شارك الدكتور موفق دعبول في عدد من املؤتمرات والندوات وألقى فيها محاضرات؛ منها:

 م.1989ندوة في تونس،  واقع مادة الهندسة في العالم العربي، .1

 م.1995ندوة في البحرين،  اللغة العربية لغة العلم في املاض ي والحاضر واملستقبل، .2

 ابن البيطار، أسبوع العلم الثالث والثالثون.الحركة العلمية في عصر  .3

 الحركة العلمية في عصر أحمد بن ماجد، أسبوع العلم الخامس والثالثون. .4

 م.2001التنسيق بين مؤسسات البحث العلمي، مؤتمر وزراء التعليم العالي العرب،  .5

 م.2014لغة األم والتعددية الثقافية، املركز الثقافي في كفر سوسة، دمشق،  .6

 ًعا: البحوث واملقاالتراب

 في املوسوعة العربية. 22نشر الدكتور موفق دعبول 
ً

 مقاال

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور موفق دعبول املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .2
ً

استقبال موفق دعبول عضًوا عامال

 م.2004، 1، ج79مج

 موفق دعبول، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. الدكتور  .3

مرسوم تعيين الدكتور موفق دعبول عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  .4

 م.2003، 1، ج78مج

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .5

 م.2000، 1ط

 م.2017ين، ابتسام بوسعد، شخصيات من دمشق، موقع دمشق، موفق دعبول: عاشق القطب .6

 موفق دعبول، رهف النحالوي، موقع فرسان الثقافة. .7

 املوسوعة العربية )البحوث حسب الباحثين(.هيئة موفق دعبول، موقع  .8
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 عاصم البيطار -71

 (هـ1426 - 1345)

 (م2005 - 1927)

 نشأته وحياته

و سليل أسرة عريقة جزائرية هم، و 1927بهجة البيطار في دمشق سنة محمد عاصم ولد 

ءمحمد نشأ في بيت علم وفضل، فأبوه الشيخ  األصل.
 

 أحدو  بهجة البيطار من كبار العلماء األجال

 أركان مجمع اللغة العربية بدمشق.

ث في البيت إال   عاصم االستماع إلى الفصحى منذ نعومة أظفاره؛ فقد كان والده ال يتحد 
 

ف أل 

دخل )مدرسة خالد بن الوليد( االبتدائية في )حي امليدان(
ُ
، وكان من بين معلميه: بالفصحى. ثم أ

التحق ، واألستاذ أمجد الطرابلس ي. ثم الشيخ زين العابدين التونس ي، والشيخ قاسم القاسمي

م، وعلى الشهادة 1944، وحصل على الشهادة الثانوية األولى سنة ـ)ثانوية جودة الهاشمي(ب

 ه في السعودية.سنتين رافق فيهما والد   انقطاعم بعد 1947الثانوية الثانية سنة 

عة دمشق، واإلجازة في م نال اإلجازة في اآلداب من )قسم اللغة العربية( بجام1952وفي سنة 

ًسا للعربية في )ثانوية الكواكبي( في حي امليدان مدر   ُعينالتربية والتعليم من )دار املعلمين العليا(، و 
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عير سنة 
ُ
 1959بدمشق، ولبث فيها سبع سنين، ثم أ

ً
ا ملادة اللغة العربية سنة

ً
ر( مفتش

 
ط

 
 م إلى )ق

 )ثانوية ابن خلدون(.س في دراسية واحدة، عاد بعدها إلى دمشق ليدر  

 1963وفي سنة 
ُ
ًسا للنحو والصرف في )كلية اللغة العربية(، وقض ى عير إلى السعودية مدر  م أ

م انُتدب إلى )قسم اللغة العربية( من كلية اآلداب بجامعة 1970فيها خمس سنوات. وفي سنة 

س مادة النحو والصرف سبعة عشر عاًما  حيل على التقاعدمشق، ودر 
ُ
ا إلى أن ا

ً
د، فعمل مشرف

ا في )معجم العماد املوسوعي( ثالث سنوات.  لغوي 

س فيها مدة خمس سنوات، وكان يعمل 1989وفي سنة  م سافر إلى )جامعة امللك سعود(، ودر 

م إلى في أثنائها في  انصرف إلى م 1994)مجلة الفيصل(. وفي سنة تقويم املقاالت والبحوث التي تقد 

س في ليدر  م 2002سنة ثماني سنوات، عاد بعدها إلى دمشق  عمله فيهاوامتد العمل في املجلة 

 )معهد الفتح اإلسالمي(.القسم الجامعي والعالي من 

حزيران  24هـ املوافق 1426جمادى األولى  18 فيتوفي األستاذ عاصم البيطار يوم الجمعة 

 م.2005

 املجمعي عاصم البيطار األستاذ 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب األستاذ عاصم البيطار 
ً

حزيران  25عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 2003آب  12، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عادل العوا م2003

  م.2004كانون الثاني  12 في استقباله

)لجنة املجلة واملطبوعات(، و)لجنة املخطوطات وإحياء في أعمال األستاذ عاصم شارك 

ي  و)لجنة اللغة العربية وأصول النحو(التراث(،   بمجلة املجمع تدقيًقا وإخراًجا. ، وُعن 

وتصحيًحا لفهارس تعريًفا بمعجم شواهد العربية لعبد السالم هارون، نشر في مجلة املجمع و 

 .استقباله ةشرح املفصل البن يعيش، وتعليًقا على فهرس شواهد املفصل، إضافة إلى كلمته في حفل

 م.1990مطبوعات املجمع كتاب )فهارس شرح املفصل البن يعيش( سنة صدر له ضمن 

 آثارهمن 

 
ً

 الكتب: أوال

 م.1960التسهيل في دراسة األدب العربي الحديث )باالشتراك(، املطبعة الجديدة، دمشق،  .1

 م.1965دمشق،  الدليل في دراسة األدب العربي )باالشتراك(، مكتبة الشرق حلب، ودار الفكر .2

 م.1968، أضواء على شرح ابن عقيل على األلفية )باالشتراك( .3

 م.1983مطابع جامعة حلب، اللغة العربية لغير املختصين )باالشتراك(،  .4
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 م.1988، 3دار النفائس، بيروت، طالفضل املبين على عقد الجوهر الثمين )تحقيق(،  .5

 م.1990فهارس شرح املفصل البن يعيش، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  .6

 م.2002، 9موعظة املؤمنين من إحياء علوم الدين )تحقيق(، دار النفائس، بيروت، ط .7

 م. 2003، 2من شواهد النحو والصرف: فوائد وتعليقات، دار البشائر، دمشق، ط .8

 م. 2004، 2العربية لألنباري )تحقيق باالشتراك(، دار البشائر، دمشق، طكتاب أسرار  .9

)كتاب جامعي أصله محاضرات األستاذ عاصم على طالب قسم اللغة  النحو والصرفكتاب  .10

العربية بجامعة دمشق، ومايزال هذا الكتاب مقرًرا في جامعة دمشق وجامعة صنعاء وجامعة 

 الكويت(.

 املقاالت: ثانًيا
 عدًدا من املقاالت في )مجلة الفيصل(.نشر 

 مصادر ترجمته

 م.2005األستاذ عاصم البيطار وأمانة العلم والتعليم، محمد حسان الطيان، مجلة الرأي العام،  .1

 األستاذ عاصم البيطار، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .2

 إضبارة األستاذ عاصم البيطار املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 م.2003، 4، ج78انتخاب األستاذ عاصم البيطار عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، مج .4

 م.2004، 2، ج79استقبال األستاذ عاصم البيطار في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، مج ةحفل .5

 م.2005، 3، ج80تأبين األستاذ عاصم البيطار في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، مج ةحفل .6

 م.2005، 956عاصم البيطار وحوار األيام األخيرة، محمود الربداوي، مجلة األسبوع األدبي، العدد  .7

 م.2005عاصم البيطار: البسمة التي انطفأت، شوقي املعري، صحيفة البعث،  .8

 عاصم البيطار، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .9

ن أعالم الشام، أيمن ذو الغنى، مجلة األسبوع األدبي، عاصم بن محمد بهجة البيطار: علم م .10

 م.2005، 980العدد 

عاصم بهجة البيطار: مسيرة نصف قرن من العمل الدائب في محراب اللغة العربية املقدسة،  .11

 م.2005، 9312محمد مروان مراد، صحيفة تشرين، العدد 

م البيطار، مجلة مجمع اللغة استقباله يتحدث فيها عن سلفه عاص ةحفلكلمة مازن املبارك في  .12

 م.2006، 4، ج81العربية بدمشق، مج

13.  
 
م: عاصم بهجة البيطار، أيمن الشوا، مطبوعات مجمع اللغة العربية اللغوي املجمعي املعل

 م.2016بدمشق، 
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 محمد عزيز شكري  -72

 (هـ1434 - 1356)

 (م2012 - 1937)

 نشأته وحياته

حصل على الشهادة االبتدائية سنة ، و م1937محمد عزيز شكري في دمشق سنة ولد 

، وكان ترتيبه الثاني على طالب الجمهورية العربية 1955م، ثم على الثانوية العامة سنة 1948

 السورية آنذاك.

م، 1959ج سنة انتسب إلى )كلية الحقوق( بجامعة دمشق، وأمض ى فيها أربع سنوات وتخر  

ل عام في تاريخ الكلية حتى عام  وكان األول   ه أعلى معد 
ُ
ل دائًما في دراسته الجامعية، وكان معد 

ده تخرُّ 
 
جه، فاستحق  بذلك )شهادة امتياز أوائل الجامعات في الجمهورية العربية املتحدة( وقل

ر إيفاده إلى الواليات املتحدة للحصو قالرئيس عبد الناصر )وشاح التفوق( وميداليته، وت ل على ر 

ون املاجستير في القان، وحصل على م سافر إلى الواليات املتحدة1960وفي سنة  درجة الدكتوراه.

 م.1961من )جامعة فرجينيا( سنة 

وكان ، الدكتوراه في علم القانون من )جامعة كولومبيا(م حصل على شهادة 1964وفي سنة 

 عنوانها )نظرية تقرير املصير في األمم املتحدة(.



 محمد عزيز شكري 325  في العقد التاسع أعضاء المجمع

ن مدر  شكري عزيز الدكتور عاد  س  القانون الدولي في )جامعة دمشق(، وكان إلى الوطن ليعي 

ا في كليتي الحقوق والشريعة م الهيئة التدريسية  .حينذاك أصغر األساتذة سن 
 
ى في سل

 
أصبح فوترق

ا مساعًدا سنة 
ً
 م، ثم 1970أستاذ

ً
. واستمر في التدريس مدة أربعين سنة، م1980سنة ا أستاذ

لها س
 
ثم ، في )الجامعة األردنية(دراسية واحدة  في )جامعة الكويت( وسنةدراسية بع سنوات تخل

 .م2003أحيل على التقاعد سنة 

 والوظائف املناصبأهم 
  م(.1961األمريكية للقانون الدولي، )منذ عام عضو الجمعية 

 ( ،1970 - 1964مدرس القانون الدولي في جامعة دمشق.)م 

  م(.1964عضو الجمعية املصرية للقانون الدولي، )منذ عام 

 ( ،1983 - 1977م( و)1970 - 1965مستشار قانوني لوزارة الخارجية السورية.)م 

 م(.1990 - 1968دول العربية، )مستشار قانوني لألمانة العامة لجامعة ال 

  م(.1969عضو نقابة املحامين في سورية، )منذ عام 

 ( ،1977 - 1970أستاذ القانون الدولي املساعد في جامعة دمشق ثم في جامعة الكويت.)م 

  م(.1977 - 1974التخطيط الكويتية، )الخارجية ووزارة مستشار قانوني لوزارة 

 م(.1977 - 1975لكويت، )أستاذ القانون الدولي في جامعة ا 

 ( ،1977 - 1976وكيل كلية الحقوق والشريعة بجامعة الكويت.)م 

 ( ،1981 - 1978محرر مؤازر في املوسوعة الفلسطينية.)م 

 م(.1980 - 1979، )رئيس لجنة صياغة تعديل ميثاق جامعة الدول العربية 

 ( 2003 - 1996م( و)1989 - 1980رئيس قسم القانون الدولي في جامعة دمشق.)م 

 ( ،2003 - 1980أستاذ القانون الدولي العام بجامعة دمشق.)م 

 ( ،)م(.1981أستاذ زائر في الجامعة األردنية )الدراسات العليا 

 ( ،1995 - 1987م( و)1985 - 1984عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق.)م 

 )م(.1991، )منذ عام عضو الجمعية الدولية للقانون الجزائي الدولي )فيينا 

 ( ،)م(.1992أستاذ زائر في املعهد الدولي لحقوق اإلنسان )ستراسبورغ 

 ( ،2012 - 1995رئيس قسم العلوم القانونية واالقتصادية والسياسية في املوسوعة العربية.)م 

 ( ،2012 - 2000رئيس شعبة الشريعة والقانون في معهد الفتح اإلسالمي.)م 

 م(.2012 - 2002، )عضو مجلس أمناء جامعة القلمون الخاصة 

 ( ،2005 - 2003عميد كلية العالقات الدولية والدبلوماسية في جامعة القلمون الخاصة.)م 

 م(.2012 - 2004، )املدير العام لهيئة املوسوعة العربية 

 ( ،2012 - 2005رئيس هيئة املوسوعة التخصصية القانونية والشرعية في هيئة املوسوعة العربية.)م 

كانون األول  10م املوافق 1434املحرم  27 في محمد عزيز شكري يوم اإلثنينتوفي الدكتور 

 م.2012
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 الدكتور عزيز شكري املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

 25انُتخب الدكتور محمد عزيز شكري عضًوا عامال

وأقيمت م، 2003آب  12، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور بديع الكسم م2003حزيران 

 م. 2004كانون الثاني  28في  حفلة استقباله

و)لجنة تنسيق  ،ملكتبة()لجنة او ،)لجنة مكتب املجمع(في أعمال الدكتور عزيز شكري شارك 

 (.، و)لجنة النشاط الثقافي(، و)لجنة ألفاظ الحضارة(وتوحيدها املصطلحات

 م.2008تكون( سنة ألقى في املجمع محاضرة بعنوان )األمم املتحدة: تكون أو ال 

 آثارهمن 

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال

 م.1966 ،مطبعة جامعة دمشق (،باالشتراك) القضاء الدولي .1

م، 1977م، 1973، م، دار الفكر1969 ، دار الكتاب،املدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم .2

 م.1983م، 1980

 م.1972 ،2، ط1970، 1ط دار الفكر، دمشق،، الجنسية العربية السورية .3

 م.1972قضايا معاصرة في السياسة الدولية )باالشتراك(، وكالة املطبوعات، الكويت،  .4

 م.1972مسألة الجزر في الخليج العربي والقانون الدولي، دمشق،  .5

 م.1973التنظيم الدولي العاملي بين النظرية والواقع، دار الفكر،  .6

 م.1974 ،كز أبحاث الخليج، الكويتالدول العربية الخليجية واملجتمع الدولي، منشورات مر  .7

، منشورات دار ذات السالسل، جامعة الدول العربية ووكاالتها املتخصصة بين النظرية والواقع .8

 م.1975، 1الكويت، ط

م، دار العلوم، 1975، 1، بيروت، طجولة في السياسة الدولية )باالشتراك(، الدار املتحدة للنشر .9

 م.1978، 2الكويت، ط

 م.1977الكويت، سلسلة عالم العرفة، األحالف والتكتالت في السياسة العاملية،  .10

 .مراتوتكررت طباعته سبع ، م1981، مطبوعات جامعة دمشق، مدخل إلى القانون الدولي العام .11

 م.1981، ، جامعة دمشق)باالشتراك( القضية الفلسطينية واملشاكل املعاصرة .12

 م.1985 مبادئ القانون الدولي العام، دمشق، .13

 م.1985)باالشتراك(، دمشق،  ميثاق جامعة الدول العربية وأنظمتها وأجهزتها .14

ا بأحكام الفقه اإلسالمي، مطبوعات جامعة دمشق،  .15
ً
 م.1986الوجيز في القانون الدولي العام مقارن

 م.1991 ،اإلرهاب الدولي: دراسة قانونية ناقدة، دار العلم للماليين، بيروت .16

 م. 2007، 1األمم املتحدة ملاذا؟ وإلى أين؟ )باالشتراك(، هيئة املوسوعة العربية، ط .17
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 ثانًيا: املؤتمرات والندوات
 ؛ منها:املؤتمرات والندوات واللجانشارك الدكتور عزيز شكري في عدد من 

 (.م1969(، فيينا، )مؤتمر فيينا لقانون املعاهدات )الدورة الثانية .1

 (.م1976جنيف، )، للقانون الدولي اإلنسانياملؤتمر الدبلوماس ي  .2

 م(.1976ندوة فلسطين، بروكسل، ) .3

 م(.1981الندوة الدبلوماسية التاسعة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، أبو ظبي، ) .4

 م(.1983الندوة الثامنة حول الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، إندونيسيا، ) .5

ية في جامعة جورج تاون عن فرص السالم في الشرق ندوة مركز الدراسات الدولية واالستراتيج .6

 م(.1985األوسط، )

 (.م1988) ،اللجنة الثمانية لوزراء املالية العرب في موضوع املنظمات العربية املتخصصة .7

ان،  .8  م(.1991)الندوة الثالثة للخبراء العرب في القانون الدولي اإلنساني، عمَّ

 م(.1991القاهرة، )ندوة العدوان العراقي على الكويت،  .9

 م(.1992، )القاهرة ،الندوة الرابعة للخبراء العرب حول حق الالجئين .10

 (.م1998) روما، ،مؤتمر روما الدبلوماس ي إلنشاء املحكمة الجنائية الدولية .11

 (.م1999) الهاي، ،م بشأن حماية امللكية الثقافية1954مؤتمر الهاي لتعديل بروتوكول عام  .12

م، 2001م، و2000، )للصليب األحمر حول نشر وتطوير القانون الدولي اإلنسانيندوات اللجنة الدولية  .13

 م(. 2003م، و2002و

ملحكمة الجنائية إلى اجدوى االنضمام لدراسة ندوة األمانة العامة لجامعة الدول العربية  .14

 (.م2002) القاهرة، ،الدولية

 م(.2003القاهرة، )الندوة العلمية التي أقامتها اللجنة الدولية للصليب األحمر،  .15

 م(.2007ندوة املحكمة الجنائية الدولية: الواقع والطموح، أكاديمية الدراسات العليا، ليبيا، ) .16

 م(.2007ندوة الصعوبات التي تواجه االنضمام إلى املحكمة الجنائية الدولية، أبو ظبي، ) .17

 م(.2007ندوة تدوين القانون الدولي اإلنساني العرفي، القاهرة، ) .18

ا: البحوث واملقاالت
ً
 ثالث

  120أكثر من الدكتور عزيز شكري نشر 
ً
نشرها في )املوسوعة العربية(، و)املوسوعة  ادراسة وبحث

بيروت(، و)مجلة املوسم -؛ منها: )مجلة دراسات في الدبلوماسية العربيةالفلسطينية(، وفي مجالت متعددة

القاهرة(، و)مجلة كلية التجارة واالقتصاد والعلوم -الدوليةجامعة الكويت(، و)مجلة السياسة -الثقافي

بيروت(، -مجلة قضايا عربية)جامعة الكويت(، و-جامعة الكويت(، و)مجلة كلية الحقوق والشريعة-السياسية

بيروت(، -تونس(، و)مركز دراسات الوحدة العربية-دمشق(، و)مجلة شؤون عربية-و)مجلة الفكر العسكري 

 دمشق(.-مجلة املحامون العربي(، و)مجلة الزمان و)
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 رابًعا: املحاضرات
إضافة إلى املحاضرات التي ألقاها الدكتور عزيز شكري في املؤتمرات والندوات، ألقى عدًدا من 

-)جامعة حلب(، و)مكتبة األسد(، و)املركز الثقافي العربي)مجمع اللغة العربية بدمشق(، واملحاضرات في: 

 املزة(.-ثقافيو)املركز ال، رمانة( أبو

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد عزيز شكري املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 م.2003، 4، ج78انتخاب الدكتور عزيز شكري عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، مج .2

 م.2004، 2ج، 79استقبال محمد عزيز شكري عضًوا في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية، مجحفلة  .3

 م.2014تأبين محمد عزيز شكري، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .4

 الدكتور محمد عزيز شكري، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

استقباله يتحدث فيها عن سلفه محمد عزيز شكري، مجلة مجمع  ةحفلكلمة عبود السراج في  .6

 م.2017، 3، ج90اللغة العربية، مج

 م.2008شكري: بحوث ومقاالت مهداة إليه، مجموعة مؤلفين، دار الفكر، محمد عزيز  .7

 م.2012محمد عزيز شكري، موقع دار الفكر،  .8

 محمد عزيز شكري، موقع معرفة. .9

 محمد عزيز شكري، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .10

مشق، (، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، د3موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .11

 م.2000، 1ط
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 مازن املبارك -73

 (000 - هـ1349) 

 (000 - م1930)

 نشأته وحياته

 .ودين علم وفضل بيتفي  م1930 سنة دمشق( بالعمارةفي )حي  مازن عبد القادر املباركولد 

مة اللغوي  هوالد نشأ في رعاية
 

ى القادر املبارك الشيخ عبدالعال
 
 بعد وفاة والدهرعايته ، ثم تول

 .أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشقوأحد والشريعة  اللغةعلماء وهو من  محمد املبارك وهأخ

، وأدرك في هذه املراحل نفًرا التعليم االبتدائي والثانوي والجامعي بدمشقمازن املبارك ى تلق  

مصطفى الدكتور و ي واألستاذ محمد املبارك من األساتذة العلماء الفضالء كاألستاذ سعيد األفغان

 حصل علىو  .واألستاذ شفيق جبري  والدكتور أمجد الطرابلس ي البيطار  ةبهجمحمد والشيخ الزرقا 

أهلية على دبلوم في التربية، و ، وعلى جازة في اآلداب من قسم اللغة العربية بجامعة دمشقاإل 

، وكان األول م1952 سنة )كلية التربية( بجامعة دمشقالتعليم الثانوي من املعهد العالي للمعلمين 

 .على خريجي كليتي اآلداب والتربية
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وفد إلى م، ثم 1954 سنةدر س اللغة العربية في ثانويات دمشق ودار املعلمين حتى نهاية 
ُ
أ

إليضاح في علل م، وكان عنوان رسالته )ا1957 سنةدرجة املاجستير  فحصل على (جامعة القاهرة)

اجي النحو  ج  م، وكان عنوان رسالته 1960 سنةدرجة الدكتوراه وحصل على  ،(تحقيق ودراسة-للز 

اني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويهالرُّ ) في قسم اللغة العربية  مدرًسا(، وعاد إلى دمشق م 

 ، وصار بجامعة دمشق
ً
 م، ثم 1965 ا سنةمساعًد ا أستاذ

 
 .م1971 سنةعلوم اللغة العربية  أستاذ

 املناصب والوظائفأهم 

 م(.1965، )منذ تأسيسها حتى عام العربية بجامعة دمشق مدير مدرسة تعليم األجانب اللغة  

 م(.1966 – 1965، )جامعة الرياض أستاذ في 

 م(.1973 – 1972، )الجامعة اللبنانية في زائر  أستاذ 

 ( ،1982 – 1974أستاذ في جامعة قطر.)م 

  م(.1984)، جامعة وهرانفي أستاذ زائر 

  م(.1987 – 1984، )في املعهد العالي للفنون املسرحية بدمشقمحاضر أستاذ 

 م(.1989 – 1987، )رئيس قسم الحضارة في هيئة املوسوعة العربية 

 م(.2002 – 1990، )رئيس قسم اللغة العربية في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي 

  معجم العماد في اللغة والعلوم والفنون واألعالم فيالخبير اللغوي. 

  م1969عضو اتحاد الكتاب العرب منذ تأسيسه عام. 

 عضو املجلس العلمي للمعجم التاريخي في اتحاد املجامع اللغوية بالقاهرة. 

 ة العربية وآدابهاغعضو الهيئة االستشارية للمجلة األردنية لل. 

 سنتين(. عضو جائزة امللك فيصل العاملية )مدة 

 الدكتور مازن املبارك املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

الجلسة التي عقدها  انُتخب الدكتور مازن املبارك عضًوا عامال

تموز  5، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ عاصم البيطار م2006حزيران  14 املجمع بتاريخ

 سنة م. 2006أيلول  20في  وأقيمت حفلة استقباله، 2006
ً

 م. 2002وكان انُتخب عضًوا مراسال

و)لجنة  ،و)لجنة اللغة العربية وعلومها( ،اللغوية( اتجم)لجنة املعالدكتور مازن املبارك يرأس 

 .و)لجنة املعجم التاريخي للغة العربية( ،ويشارك في أعمال )لجنة مجلة املجمع( .أعمال أعضاء املجمع(

 و)لجنة موقع املجمع(. ،و)لجنة املكتبة( ،املخطوطات وإحياء التراث(شارك في أعمال )لجنة كان يو 

 :في أعمال الدكتور مازن املباركشارك 

  م وألقى فيه محاضرة بعنوان 2008املؤتمر السنوي السابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة

 (.التجديد في قواعد العربية ومناهجها)

 ( أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالحندوة ) حركة م، وألقى فيها محاضرة بعنوان )2014سنة

 (.التعريب وإسهامات األعضاء األوائل فيها

 ( سنة األلفاظ واألساليب واألصول ندوة )(.لجنة اللغة العربيةم، وناقش قرارات )2017 
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  39نشر في مجلة املجمع و 
ً

نها بحوثه ومحاضراته م1959بدًءا من سنة  مقاال وتراجمه ، ضم 

 حفالت االستقبال وتعريفه بالكتب؛  وكلماته في

 ةخمس-)الزجاجي: حياته وآثارهستة مقاالت(، و-)مجتمع الهمذاني من خالل مقاماتهفمن املقاالت: 

الكلمات(،  وراء و)التجديد في قواعد اللغة ومناهجها(، و)الرحيلمقاالن(، -و)من تاريخ التعريبمقاالت(، 

باع(، و)تعليم واملبيع وأباع األمة(، و)باع حصن العربية ونسب(، و)اللغة هوية و)العربية
ُ
 المالنحو(، و) وامل

، (الناس سورة مع لغوية وقفة(، و)والتأنيث التذكير في اللغة مسالك من(، و)التوعية مفهوم(، و)التوقيت

 سيبويه(. كتاب على الرماني شرح من دمشق(، و)مثال في املعارض تاريخ من منسية و)صفحة

 العربية(. اللغة مجمع في شرف عضو األشتر الكريم ، و)عبدالعربية( اللغة وخدمة الجندي )سليمومن التراجم: 

 كرد محمد لألستاذ - الصالحية(، و)املعاصرون تاريخ في الجوهرية )القالئدومن التعريف بالكتب: 

 طبعتين(، و)كتاب بين موازنة خالويه، البن العرب كالم في الريحانية(، و)املعجزة(، و)ليس واملدرسة علي

 .، و)مسالك التراث في النحو والصرف(طبعتين( بين العوام بحر

استقباله، وفي  ةاملجمع، وفي حفل إنشاء على عاًما تسعين بمرور كلمته في االحتفالومن الكلمات: 

 عيس ى العاكوب.الدكتور استقبال  ةعبد اإلله نبهان، وفي حفلالدكتور استقبال  ةحفل

 ثالث محاضرات:وألقى في املجمع 

 شرت في مجلة املجمع ]مجم(2014) املهارة اللغوية في التواصل
ُ
 .[539، ص2، ج88، ن

 شرت في مجلة املجمع ]مجم(، 2015) التصحيح اللغوي: كالم في املنهج
ُ
 .[813، ص3، ج88ن

 م(2019) والتعريب يةمحطات مضيئة في مسيرة العرب. 

 عدة كتب: صدر له ضمن مطبوعات املجمع

 م.1969، كتاب الالمات لعبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي 

  م.2009، املجمعبتعريف تاريخي 

 ( 1قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2012)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (2قواعد اإلمالء )ط 

 ( 2013-2009قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2014)باملشاركة 

 م.2015، الدكتور صالح الدين املنجد 

 م.2015، املجمعيون األوائل 

 والدكتور مازن املبارك عضو في املجلس العلمي التحاد املجامع اللغوية العلمية العربية.

 من آثاره

 :
ً

  الكتبفي أوال
َّ
 فةاملؤل

اجي .1  .م1960 ،دمشق ،حياته وآثاره ومذهبه النحوي  :الزجَّ

اني النحوي في ضوء  .2 دار الكتاب  م،1963 ،1جامعة دمشق، ط ،شرحه لكتاب سيبويهالرمَّ

 م.1995 ،3دار الفكر، دمشق، ط م،1973 ،2اللبناني، ط
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 .م1981، 3م، ط1971، 2، دار الفكر، بيروت، طم1965 ،1، طدمشق، ار الفكرد ،النحو العربي .3

 م.1981 ،3دار الفكر، بيروت، ط م،1967 ،1دمشق، ط ،دار الفكر، النصوص اللغوية .4

 م.2006، 6ط م،1980 دار الفكر، دمشق، م،1968 ،1بيروت، ط ،دار الفكر ،املوجز في تاريخ البالغة .5

 م.1981 ،2دار الفكر، دمشق، ط م،1970 ،1ط ،دمشق ،مجتمع الهمذاني .6

 م،1979 ،2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط م،1970 ،1مكتبة الفارابي، دمشق، ط ،نحو وعي لغوي  .7

 م.2003 ،4دار البشائر، دمشق، ط

ة النحوية .8
 
 م.1981م، 1971 ،بيروت، دار الفكر، بحث في تاريخ النحو والعل

 ،يروتبمؤسسة الرسالة ودار النفائس،  ،اللغة العربية في التعليم العالي والبحث العلمي .9

 م.1998، 4دار النفائس، بيروت، ط م،1973

 م.1983، الالذقية، جامعة تشرين ،اللغة العربية لغير املختصين )باالشتراك( .10

دار الفكر، م، 1998 ،دمشق، دار الفكر ،نصوص من األدب العربي املعاصر )باالشتراك( .11

 م.2007، 2دمشق، ط

 النصوص املختارة لالبتدائي واإلعدادي والثانوي )باالشتراك(، الدوحة، قطر. .12

 م.1999 ،دمشق، دار البشائر ،مقاالت في العربية .13

 م.2000 ،دمشق ،مكتبة الغزالي ،الدعوة التامة .14

 م.2002 ،دمشق، دار القلم ،سعيد األفغاني .15

 م.2007 ،دمشق، دار البشائر ،: لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاًجا(1هذه سبيلي ) .16

 م.2007 ،دمشق، دار البشائر ،نظرات وآراء في اللغة وعلومها .17

 م.2007 ،دمشق، دار البشائر ،ث األكبر الشيخ بدر الدين الحسنياملحد   .18

 م.2008 ،دمشق، دار البشائر ،خواطر مضيئة .19

 م.2009 ،دمشق، دار البشائر ،أخالق دمشق :(2هذه سبيلي ) .20

 م.2010 ،دمشق، دار البشائر ،ثون نحويون قدماء ومحد   .21

 م.2011 ،دمشق، دار البشائر ،وهذا لسان عربي مبين :(3هذه سبيلي ) .22

 م.2016(: من القيم الدمشقية، دار البشائر، 4هذه سبيلي ) .23

 م.2018ابن املعتز وقدامة، دار البشائر،  البديع بين .24

 م.2019، 1لغويات قرآنية، دار البشائر، ط .25

 املحققة الكتبفي ثانًيا: 

اجي .1  م.1973 ،2دار النفائس، بيروت، ط م،1959، 1دار العروبة، القاهرة، ط ،اإليضاح في علل النحو للزجَّ

 ،2دار الفكر، بيروت، ط م،1964 ،1دمشق، ط ،دار الفكر ،مغني اللبيب البن هشام )باالشتراك( .2

 م.1979 ،5ط م،1972 ،3ط م،1969
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اجي .3 مات للزج 
َّ

دار الفكر، دمشق،  م،1969 ،1مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ط ،كتاب الال

 م.1985 ،2ط

ة البن هشام .4 ْرِضيَّ
 
 م.2006 ،2دار البشائر، دمشق، ط م،1987 دار ابن كثير، دمشق وبيروت، ،املباحث امل

 م.1987 دمشق وبيروت، ،دار ابن كثير ،املقتضب البن جني .5

 م.1988 ،دمشق، دار الفكر ،عقود الهمز، األلفاظ املهموزة :رسالتان البن جني .6

 م. 2001، 2م، ط1990، 1الصبر مطية النجاح )قصيدة البن الظهير اإلربلي(، دار الفكر، دمشق، ط .7

 م.1997م، 1995 ،دمشق، دار الفكر ،أشهر األمثال للشيخ طاهر الجزائري  .8

9.  
 
 م.2003 ،دمشق ،دار الفكر ،ظ البن األجدابي )باالشتراك(كفاية املتحف

 م.2018ترجمة شيخ القراء عبد هللا املنجد، دار البشائر، دمشق،  .10

ا: 
ً
 املؤتمرات والندواتفي ثالث

 م.1969تعليم اللغة العربية لألجانب بدعوة من الجامعة العربية، القاهرة،  ندوة .1

 م.1970 ،جامعة دمشق ،ملؤتمر التربوي لتطوير التعليم الجامعيا .2

 م.1977 ،البندقية ،بدعوة من الجامعة العربية)نشر الثقافة العربية في أوربا( الحوار العربي األوربي  .3

 م.1978 ، بغداد،مؤتمر تعريب التعليم العالي بدعوة من جامعة بغداد .4

 م.1979 ،الكويت ،بدعوة جامعة الكويتاللغة العربية في جامعات الخليج مؤتمر  .5

 ،لدول الخليج بدعوة من مكتب التربيةبين جامعات الخليج لعربي ندوة التخطيط للقاءات الطالبية  .6

 م.1981 ،الرياض

 م.1984 ،الجزائر ،العربية بدعوة من اتحاد الجامعاتفي الجامعات العربية ندوة تعليم اللغة العربية  .7

 املحاضراتفي : رابًعا

 م.1963نحو وعي لغوي سليم، املركز الثقافي بدير الزور،  .1

 م.1971 ،جامعة دمشق ،العالي والجامعيدور اللغة العربية في التعليم  .2

 م.1979 ،جامع الكويت ،اللغة العربية في الجامعة .3

 م.1980، الدوحة ،تدريس العربية في جامعة قطر .4

 م.1981 ،الدوحة ،تيسير النحو ما له وما عليه .5

 م.1984 ،جامعة وهران ،اللغة العربية في توحيد العربأثر  .6

 م.1984 ،جامعة الجزائر ،نحو منهج متكامل لعلوم اللغة العربية .7

 وألقى محاضرات عديدة في املراكز الثقافية )أبو رمانة، وكفر سوسة، وامليدان، وداريا(.

 ومقدمات الكتب املقاالتفي البحوث و : خامًسا

)مجلة آفاق الثقافة  مجالت عديدة؛ منها: بحوث فيالقاالت و عدًدا كبيًرا من املالدكتور مازن املبارك نشر 

و)مجلة  ،(دمشق-و)مجلة املعرفة ،(الكويت-و)مجلة العربي ،(دمشق-و)مجلة التراث العربي ،(دبي-والتراث
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و)مجلة الوعي  ،(قطر-و)مجلة الدوحة ،(قطر-و)مجلة العروبة ،(الرياض-و)املجلة العربية ،(الرياض-الفيصل

 .(مجلة معهد املخطوطات العربية بالقاهرةو) ،(دمشق-مجلة املعلم العربيو) ،(الكويت-اإلسالمي

م لعدد كبير من الكتب.  وقدَّ

 : في اإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتهاسادًسا
 العربي، وناقش كثيًرا منها.أشرف على عدد من رسائل املاجستير والدكتوراه في الوطن 

 اإلعالمي نشاطفي ال: سابًعا
 املشاركة في ندوة األسبوع في قطر. 

 .املشاركة في ندوات األستاذ ظافر القاسمي في لبنان واألردن 

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور مازن املبارك املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  استقبال الدكتور مازن املبارك ةحفل .2
ً

عضًوا عامال

 م.2006، 4، ج81مج

 م.2010حوار مع األستاذ الدكتور مازن املبارك، محمد حسان الطيان، موقع رابطة العلماء السوريين،  .3

 م.2016حوار مع الباحث اللغوي السوري الدكتور مازن املبارك، وحيد تاجا، موقع دار الفكر،  .4

 م.2010الدكتور مازن املبارك ومواسم الفرح، محمد حسان الطيان، موقع األلوكة،  .5

 الدكتور مازن املبارك، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

مازن املبارك: بحوث مهداة إليه بمناسبة بلوغه السبعين، مجموعة من املؤلفين، دار الفكر  .7

 م. 2001املعاصر، 

 م.2009جهاده في سبيل العربية، أحمد محمد قدور، دار الفكر املعاصر، مازن املبارك: جهوده العلمية و  .8

اب العرب .9
َّ
 دمشق.-مازن املبارك، موقع اتحاد الكت

 مازن املبارك، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .10

 م.2015مازن املبارك، موقع مؤسسة الحكمة للثقافة اإلسالمية،  .11

 ا املوسوعة الحرة.مازن املبارك، موقع ويكيبيدي .12

 م.2019مقاالت األستاذ الدكتور مازن املبارك وأبحاثه وتقديماته ودليل آثاره، دار اللباب، بيروت،  .13

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .14

 م.2000، 1ط
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 أنور الخطيب -74

 (هـ1439 - 1347)

 (م2018 - 1928)

 نشأته وحياته

ونشأ في أسرة عريقة معروفة بالعلم  م،1928سنة في دمشق  الخطيبمحمد أنور ولد 

 والتعليم والخطابة وتحفيظ القرآن الكريم.

 حياتهولكن م، 1952( سنة جامعة دمشقمن ) العلوم الطبيعيةجازة في ى اإل حصل عل

احين عمل محض   م1951الوظيفية بدأت سنة  ، ثم معيًدا في )قسم علم النبات( مدة ًرا رئيسي 

وفد 
ُ
 بتقدير دكتوراه العلى شهادة إلى فرنسا وحصل  - م1955سنة  -بعدها ثالث سنوات، أ

 (.هيجامعة مونبلي)من اختصاص )التصنيف والبيئة النباتية( في  م1959سنة ا جد   فمشر  

ًسا في قسم علم النبات بكلية العلوم، وتدر ج في مدر   ُعينم عاد إلى الوطن و 1959وفي سنة 

م الهيئة التدريسية
 
ا مساعًدا سنة  ،سل

ً
ا سنة 1964فصار أستاذ

ً
 م.1971م، ثم أستاذ
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عير إلى )جامعة اإلمارات العربية املتحدة(  م1980وفي سنة 
ُ
ا لأ

ً
خمس  لنباتعلم اأستاذ

 سنوات
 
 .(م1985 - 1983في املدة ))قسم علوم الحياة( في هذه الجامعة  س  ، ورأ

م، ولكن 1992سنة أحيل على التقاعد ، و تهافي جامعس دمشق ليدر   عاد إلىم 1985وفي سنة 

 .م2004جامعة تعاقدت معه واستمر التعاقد حتى سنة ال

 عضوية الهيئات العلمية والجمعيات واللجان

   م.1951، املعشب النباتي في قسم علم النبات في جامعة دمشقس مؤس 

  م.1958، الجمعية النباتية البيئية في أملانياعضو 

  م.1964، اللجنة الوطنية لألراض ي الجافةعضو 

   م.1968، علوم الحياة في الجمهورية العربية السوريةجمعية س لعضو مؤس 

  م.1971، لجنة اإلنسان والبيئة في املجلس األعلى للعلومعضو 

  في الجمهورية العربية السورية،  لجنة تحديد النباتات الطبية في وزارة الصناعةرئيس

 م.1976

  م.1977، السوريةلجنة دراسة وإنجاز مخطط البيئة الزراعية للجمهورية العربية عضو 

  عضو فريق العمل التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لدراسة املناخ الزراعي في الوطن

 م.1977العربي، 

  ،م.1985عضو لجنة مشروع إنتاج النباتات الطبية في إدارة املشاريع اإلنتاجية 

   م.1987س للشبكة العربية للبيئة والتنمية، عضو مؤس 

 م.1995، هيئة املوسوعة العربيةلبحتة في رئيس قسم العلوم ا 

 م.1998، رئيس لجنة حماية مدينة دمشق في جمعية أصدقاء دمشق 

 الجوائز

  ،م.1962جائزة املجلس األعلى للعلوم ألفضل البحوث العلمية املحلية 

   م.1979ل في لوحة الشرف للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، ُسج 

  م.1991شكر وتقدير من املركز الدولي للبحوث الزراعية في املناطق الجافة )إيكاردا(، كتاب 

كانون الثاني  30هـ املوافق 1439جمادى األولى  14 في الدكتور أنور الخطيب يوم الثالثاءتوفي 

 م.2018

 الدكتور أنور الخطيب املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق انُتخب 
ً

أيلول  17في الدكتور أنور الخطيب عضًوا عامال

وأقيمت م، 2008تشرين األول  30في وصدر مرسوم تعيينه خلًفا للدكتور مختار هاشم،  م2008

 م. 2009كانون الثاني  21في  حفلة استقباله
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)لجنة تنسيق و ،ة(يالزراعم و علالو)لجنة  ،)لجنة علم النبات( الدكتور الخطيب فيشارك 

و)لجنة  ،و)لجنة مصطلحات البيئة واملجتمع واملياه( ،و)لجنة الترجمة( ،املصطلحات وتوحيدها(

و)لجنة املخطوطات  ،و)لجنة مجلة املجمع( ،و)لجنة النشاط الثقافي( ،مصطلحات اإلعالم(

 وإحياء التراث(.

 :في أعمالأيًضا  الدكتور أنور الخطيبشارك و 

  م وألقى فيه محاضرة 2009السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة املؤتمر

 (.علم النبات في التراثبعنوان )

  م وألقى فيها محاضرة بعنوان 2014( سنة أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالح)ندوة

 (.أمين الريحاني وجبر ضومطمجاالت اإلصالح عند )

 التسمية حول  لغوي  حوار: )أتنيات نباتية عربية( و)مقاالتثالثة نشر في مجلة املجمع و 

 أمين املراسل العضو سيرة من قبس( و)العاملية النباتية العلمية والتسمية املتداولة النباتية

 استقباله. ة(، إضافة إلى كلمته في حفلالريحاني

 :وألقى في املجمع ثالث محاضرات

 م(.2009، )العلوم الحيوية واللغوية: آفاق ومنهجيات 

  شرت في مجلة املجمع م(، 2014( نموذًجا، )أرابيدوبسيس تاليانانبات العرباني )قصة
ُ
ن

 [.483، ص2، ج88مج]

 شرت في مجلة املجمع ]مجم(2016، )الوسطية واالعتدال في الفكر العربي
ُ
 .[1125، ص4، ج89، ن

 من آثاره

 :
ً

 الكتب املؤلفةفي أوال

ثالث عشرة أملية جامعية؛ منها: )أملية علم الحياة النباتية(، و)أملية الطحالب(، و)البيولوجيا  .1

 م(.1980 – 1954النباتية(، وذلك في املدة )

سبعة كتب جامعية؛ منها: )التكاثر في الزمر النباتية( و)الفصائل النباتية( و)أطلس العمل املخبري  .2

 م(.1999 – 1965ملدة )، وذلك في ا(في ثالثة أجزاء للنبات

 م.1982معجم مصطلحات العلم والتكنولوجيا )ترجمة باملشاركة(، معهد اإلنماء العربي، بيروت،  .3

 والبحوثاملقاالت في ثانًيا: 

ا في علم النبات. 90نشر في املوسوعة العربية  .1
ً
 بحث

  75نشر  .2
ً
 ونشرة

ً
وتقريًرا في مجالت سورية وأجنبية متخصصة، وكانت في مواضيع عديدة؛  مقالة

والترجمة  ،االستفادة من النباتات الطبية، و والتصحر ،والتلوث ،والتكاثر النباتي ،التصنيف النباتيك

 م(.1999 - 1962املصطلح العلمي، وذلك في املدة )و  ،والتعريب
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 ثا
ً
 املؤتمرات والندوات املحاضراتفي ا: لث

، إضافة إلى محاضرة في عدد من املراكز الثقافية بدمشق 30قرابة الدكتور أنور الخطيب ألقى 

 ؛ منها:اتندو الو  تؤتمراعدد كبير من املشارك في ، و املحاضرات التي ألقاها في مجمع اللغة العربية بدمشق

 م.1966، بغداد، املؤتمر العلمي العربي الخامس .1

 م.1971التعليم العالي، دمشق، املؤتمر التربوي لتطوير  .2

 م.1976كينيا، -مؤتمر إدارة نقاط التركيز لإلرشاد العاملي ملصادر املعلومات البيئية، نيروبي .3

 م.1976االجتماع التحضيري للدراسات البيئية، القاهرة،  .4

 م.1979كندا، -العربي(، كوبيك-الفرنس ي-اإلنكليزي )مؤتمر املعجم الزراعي  .5

 م.1989ملصطلحات العلمية في اللغة العربية، تونس، ندوة تقييس وتوحيد ا .6

 م.1994م، القاهرة، 1989االجتماع اإلقليمي للجان املاب العربي، اإلسكندرية،  .7

 م.1990ليبيا، -واقع وتطلعات، بنغازي -مؤتمر الكتابة العلمية باللغة العربية .8

 م.1991مؤتمر املنظمات غير الحكومية حول البيئة والتنمية، باريس،  .9

 م.1991االجتماع الثالث ملدخرات املحيط الحيوي، تونس،  .10

 م.1992إيطاليا، -اجتماع الخبراء الفنيين لشمال إفريقية والشرق األوسط، صقيلية .11

 م.1993اللقاء العربي للمنظمات البيئية غير الحكومية، القاهرة،  .12

 م.1993ندوة املعجمية الدولية الثالثة، تونس،  .13

 م.1995إسبانيا، -ملحيط الحيوي، إشبيليةاملؤتمر الدولي ملدخرات ا .14

 م.1996مؤتمر التشاور العربي للبيئة والتنمية، بيروت،  .15

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور أنور الخطيب املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .2
ً

استقبال الدكتور أنور الخطيب عضًوا عامال

 م.2009، 2، ج84مج

 م.2018تأبين الدكتور أنور الخطيب، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .3

 الدكتور أنور الخطيب، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4
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 خسارةممدوح  -75

 (000 - هـ1360)

 (000 - م1941)

 نشأته وحياته

حصل على ، و م1941سنة  )قطنا( في محافظة دمشقبلدة في  ممدوح محمد خسارةولد 

مارس التدريس حقبة من الزمن، وأعد  م، ثم 1966( سنة دمشق جامعةمن )اإلجازة في اآلداب 

من  م1989سنة حصل على هذه الدرجة ففي أثناء ذلك رسالة في النحو لنيل درجة املاجستير، 

 م.1993سنة  ، وحصل على شهادتها(اللغة فقه)رسالة الدكتوراه في  أعد  ، ثم جامعة دمشق

، س اللغة العربية في )جامعة الكويت(وبعد حصوله على الدكتوراه سافر إلى الكويت ليدر  

ا للغة العربية في )جامعة 
ً
واستمر في تدريسه مدة ثماني سنوات، عاد بعدها إلى دمشق أستاذ

في مجمع اللغة دمشق(، وفي )معهد الفتح اإلسالمي(، وخبيًرا في )لجنة اللغة العربية وعلومها( 

اب العرب.  العربية بدمشق، وعضًوا في اتحاد الكت 
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 الدكتور ممدوح خسارة املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب 
ً

أيلول  17الدكتور ممدوح خسارة عضًوا عامال

وأقيمت م، 2008تشرين األول  30وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور شاكر الفحام،  م2008

 م. 2009كانون الثاني  28في  حفلة استقباله

و)لجنة  ،(هامو علعربية و اللغة الفي أعمال عدة لجان؛ منها: )لجنة خسارة  يشارك الدكتور 

و)لجنة التدقيق اللغوي(،  ،و)لجنة مجلة املجمع(، و)لجنة ألفاظ الحضارة( ،(اللغوية املعجمات

 .و)لجنة النشاط الثقافي( ،وكان يشارك في )لجنة مصطلحات اإلعالم(

 :في أعمالأيًضا شارك الدكتور ممدوح خسارة و 

  وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2002النحو( سنة )تيسير علوم لمجمع لاملؤتمر السنوي األول

 .مبادئ عامة في تيسير تعليم النحو()

  وألقى فيه محاضرة  ،م2004املؤتمر السنوي الثالث للمجمع )قضايا املصطلح العلمي( سنة

 .(فاعلية االشتقاق اللغوي في وضع املصطلح: االشتقاق اإلبدالي نموذًجابعنوان )

  م وألقى فيه محاضرة بعنوان 2008للمجمع )التجديد اللغوي( سنة املؤتمر السنوي السابع

 .(معاجم فصاح العامية وأثرها في التجديد اللغوي )

  وألقى فيه  ،م2010املؤتمر السنوي التاسع للمجمع )الكتابة العلمية باللغة العربية( سنة

 .موذًجا(كتاب املناظر ن :الكتابة العلمية باللغة العربية قديًم محاضرة بعنوان )

 محاضرة  اوألقى فيه م،1997( سنة اللغة العربية معالم الحاضر وآفاق املستقبل) ندوة

 .(نحو منهجية للتعريب اللفظيبعنوان )

 م،1999( سنة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعته) ندوة 

 .(املتخصصةاملعرب والدخيل في املجالت محاضرة بعنوان ) اوألقى فيه

 املعاجم اللغوية وأهميتها في محاضرة بعنوان ) اوألقى فيه م،2001( سنة املعجم العربي) ندوة

 .(وضع املصطلحات: معجم لسان العرب أنموذًجا

 محاضرة بعنوان  اوألقى فيه م،1997( سنة أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالح) ندوة

 .(األمير مصطفى الشهابيمجاالت اإلصالح عند )

 يوم اللغة محاضرة بعنوان ) اوألقى فيه م،1997( سنة يوم اللغة األم ويوم اللغة العربية) ندوة

 .(األم

 (لجنة اللغة العربية) وناقش فيها قرارات م،1997( سنة األلفاظ واألساليب واألصول ) ندوة. 

  32 الدكتور ممدوح خسارة نشر  و 
ً

صم1995بدًءا من سنة  في مجلة املجمعمقاال  ، خص 

ن و  ،بعضها إلكمال مواد لغوية في املعجم العربي وانتقاداته وتراجمه بحوثه بعضها اآلخر ضم 

 وتقاريره وكلماته وتعريفاته ببعض الكتب.
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م(، و)وضع املصطلح 2010- ين: )نحو مصالحات لغوية ومصارحاتوألقى في املجمع محاضرت

 .(م2015 - العربي وتصحيح املفاهيم

 املجمع عدة كتب:صدر له ضمن مطبوعات 

  م.2007، (العلوم –معجم الكلمات املصطلحية في لسان العرب )الطب 

  م.2011، (النبات –معجم الكلمات املصطلحية في لسان العرب )الحيوان 

 م.2011، معجم فصاح العامية 

 ( 1قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2012)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (2قواعد اإلمالء )ط 

 ( 2013-2009قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2014)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (1معجم ألفاظ الحضارة )ج 

  م.2014، (االقتصاد –معجم الكلمات املصطلحية في لسان العرب )اإلدارة 

 م.2015، األمير املجمعي مصطفى الشهابي 

 م.2018، معجم اإلبدال 

 من آثاره

 :
ً

 أوال
َّ
 فاتاملؤل

 م.1994، دمشق، األهالي دار، التعريب والتنمية اللغوية .1

 م.1998، دمشق، والتوزيع للنشر املتحدة الشركة ،منهجية تعريب األلفاظ .2

 م.1999 ،دمشق، الرسالة ؤسسة، ممؤسساته ووسائله :التعريب .3

، نون واآلدابوالف للثقافة الوطني املجلس(، تحقيق) الفاخر في شرح جمل عبد القاهر في النحو .4

 م.2002، الكويت

 م.2003، دمشق، الجديدة الوطنية الدار ،قضايا لغوية معاصرة .5

 م.2008، دمشق ،الفكر دار، علم املصطلح وطرائق وضع املصطلحات في العربية .6

املهن والحرف واملنزل واملالبس( )باملشاركة(، مطبوعات مجمع  :الجزء األول ) معجم ألفاظ الحضارة .7

 .م2014اللغة العربية بدمشق، 

 م.2017التنمية اللغوية طريق إلى املعاصرة، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  .8

 م.2018اللغة العربية بين التشدد والتيسير، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة،  .9
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 ثانًيا: البحوث واملقاالت
ا في عدد من املجالت 40 قرابةالدكتور ممدوح خسارة نشر 

ً
مة بحث

َّ
 دمشق(،-)مجلة التعريب؛ منها: املحك

الكويت(، -املغرب(، و)املجلة العربية للعلوم اإلنسانية-و)مجلة اللسان العربي ،دمشق(-)مجلة التراث العربيو

، إضافة إلى ما نشره في )مجلة مجمع اللغة الجزائر(-و)مجلة اللغة العربيةالجزائر(، -و)مجلة اللسانيات

 العربية بدمشق(.

و)مجلة الكويت العربي(،  ،الكويت(-)مجلة العربي ونشر عدًدا من املقاالت في مجالت ثقافية؛ منها:

ة إلى عدد كبير من إضاف، دمشق(-و)مجلة بناة األجيال ،الكويت(-و)مجلة البيان ،الرياض(-)املجلة العربيةو

شرت في قاالت امل
ُ
 ولبنانية. وسعودية وكويتية وقطرية وأردنية سوريةصحف يومية التي ن

ا: املؤتمرات والندوات
ً
 ثالث

ية عقدت في دمشق وحمص والالذقعدد كبير من املؤتمرات والندوات  فيالدكتور ممدوح خسارة شارك 

 والكويت والجزائر وبيروت ودبي؛ منها:

 م.1996خبراء التعريب في الوطن العربي، دمشق،  وةند .1

 م.1996الكويت، مؤتمر تعريب التعليم الطبي،  .2

 م.1997، مجمع اللغة العربية بدمشق، ندوة اللغة العربية، مالمح الحاضر وآفاق املستقبل .3

 م.1998، ندوة تعميم التعريب والترجمة في الوطن العربي، الكويت .4

 م.1999، واملختصة، جامعة الكويتندوة املعاجم اللغوية  .5

 م.1999، ندوة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي، دمشق .6

ندوة استراتيجية التنمية والثقافة ودور كليات اآلداب في جامعات مجلس التعاون الخليجي،  .7

 م.2000، جامعة الكويت

 م.2001، مجمع اللغة العربية بدمشق، ندوة املعجم العربي .8

 م.2002، مر تيسير تعليم النحو، مجمع اللغة العربية بدمشقمؤت .9

 م.2003، مجمع اللغة العربية بدمشق، مؤتمر اللغة العربية في مواجهة املخاطر .10

 م.2003دمشق، ندوة التعريب في التعليم العالي،  .11

 م.2004، جمع اللغة العربية بدمشقممؤتمر قضايا املصطلح العلمي،  .12

 م.2004البعث، حمص،  ، جامعةواللغوية الجماليةمؤتمر الدراسات األدبية  .13

 م.2006، الالذقيةتشرين،  ، جامعةمؤتمر الترجمة في الوطن العربي .14

 م.2007دمشق،  ، جامعةمؤتمر اللغة العربية والتحديات املعاصرة .15

 م.2007، حمص، البعث والطموحات، جامعة : الواقعندوة الترجمة في الجامعات العربية السورية .16

 م.2008تشرين، الالذقية،  ، جامعةاللغة العربية في مواجهة املخاطرمؤتمر  .17

 م.2008، مجمع اللغة العربية بدمشقالتجديد اللغوي،  مؤتمر  .18
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 م.2009، مجمع اللغة العربية بدمشقنحو رؤية معاصرة للتراث، مؤتمر  .19

 م.2009، الجزائر، مستغانم، تقى الدولي للنقد العربياملل .20

 م.2010، مجمع اللغة العربية بدمشقالكتابة العلمية باللغة العربية، مؤتمر  .21

 م.2011، البليدة، ائر، الجز امللتقى الدولي للمعجمية .22

 م.2012، بيروت، املؤتمر الدولي األول للغة العربية .23

 م.2013، دبي، املؤتمر الدولي الثاني للغة العربية .24

 م.5201، دبي، للغة العربية الرابعاملؤتمر الدولي  .25

 م.9201، دبي، للغة العربية الثامناملؤتمر الدولي  .26

 م.9201، مجمع اللغة العربية بدمشقواقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر، مؤتمر  .27

  املحاضرات رابًعا:
 جامعة نادي)، و(اتحاد الكتاب العرب بدمشق)عدًدا من املحاضرات في الدكتور ممدوح خسارة ألقى 

  .(بالكويت القلم أصحاب منتدى)، و(الكويت

 نشاطات أخرى : خامًسا
عديدة حول قضايا لغوية في وإذاعية تلفزية ومقابالت حلقات في الدكتور ممدوح خسارة شارك 

 .التلفزيون العربي السوري وفي إذاعتي دمشق والكويت

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور ممدوح خسارة املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .2
ً

استقبال ممدوح خسارة عضًوا عامال

 م.2009، 2، ج84مج

 الدكتور ممدوح خسارة، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 م.2018محاضرة للعالمة ممدوح خسارة، موقع كلية العلوم اإلسالمية، جامعة بغداد،  .4

 للغوية، موقع شمرا.ممدوح خسارة يدرس التطور واملصالحات ا .5

اب العرب .6
َّ
 دمشق.-ممدوح خسارة، موقع اتحاد الكت

 ممدوح خسارة، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .7

 ممدوح خسارة، موقع دار الفكر. .8

 ممدوح خسارة، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .9

 ممدوح محمد خسارة، موقع مجالت نور التخصصية. .10

 م.2018ممدوح خسارة ينثر كنوز لسان العرب، موقع صحيفة الثورة، من أجل لغتنا:  .11
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 مروان البواب -76

 (000 - هـ1365)

 (000 - م1946) 

 نشأته وحياته

حصل على و  م.1946سنة في )باب السالم( أحد أحياء دمشق القديمة  روان أحمد البوابمولد 

اإلجازة في  ونال)جامعة دمشق(، في انتسب إلى كلية العلوم و  ،م1964شهادة الدراسة الثانوية سنة 

م. ثم التحق بكلية التربية في جامعة دمشق وحصل على الدبلوم العامة في 1968الرياضيات سنة 

 .م(1970 - 1968) ر س مادة الرياضيات في ثانويات دمشق وريفهام، ود1969التربية سنة 

ع في الجيش العربي السوري 1970وفي سنة  ا برتبة م تطو  ا جامعي 
ً
ى في األ الزم املضابط

 
ول، وترق

حيل على التقاعد برتبة العميد سنة 
ُ
  م.2004الرتب العسكرية إلى أن أ

 املناصبأهم الوظائف و 

 القيادة العامة للجيش والقوات -)فرع الشيفرة وأمن الوثائق رئيس قسم الشيفرة في

 .(م1981 - 1975) ،(املسلحة

  في األكاديمية العسكرية العليا (القيادة السريةو ترميز الخرائط )في محاضر. 

  (مركـــــز الدراســـــات والبحـــــوث العلميـــــة)ووأمـــــن الوثـــــائق( فـــــرع الشـــــيفرة )ضـــــابط ارتبـــــاط بـــــين، 

 .م(1977-1981)
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  م(1993 - 1986) ،)مركز الدراسات والبحوث العلمية(في  (الصوتياتوحدة )رئيس. 

 (املعهــــــــد العــــــــالي للعلــــــــوم التطبيقيــــــــة والتكنولوجيــــــــا)فــــــــي  (ة العربيــــــــةـمجموعــــــــة اللغــــــــ)س ـرئيــــــــ،  

 .م(1993-2004)

 العلميةاألعمال أهم 

إحصائية لدوران  ةدراس، و اللغة العربيةفي حروف الدراسات إحصائية لدوران  ثالثإعداد  .1

 .اللغة العبريةفي حروف ال

 .للغة العربية (ملعجم العربي التفاعليقاعدة معطيات )ااملشاركة في إعداد  .2

 لتأمين االتصاالت بين الوحدات والتشكيالت العسكرية. ة(فر يقاموس شإعداد ) .3

 تدريب عدة دورات على أجهزة التشفير وطرائقه في فرع الشيفرة وأمن الوثائق. .4

 ( في مركز الدراسات والبحوث العلمية.BASICتدريب عدة دورات على لغة البرمجة ) .5

 البرمجيةاألعمال أهم 

م خمسة دروس برامج حاسوبية  .1
 
 )باملشاركة(. في قواعد اللغة العربيةلتعل

 ة.منطوقنصوص إلى  ةاملكتوبالعربية  وصبرنامج حاسوبي لتحويل النص .2

 لبرنامج حاسوبي  .3
 
 .فعال في اللغة العربيةم إعراب األ تعل

رة بطريقة فيجونيير .4
َّ
 (.Vigenère) برنامج حاسوبي لكسر النصوص املشف

 )باملشاركة(. نظام االشتقاق والتصريف في اللغة العربيةلبرنامج حاسوبي  .5

 األستاذ مروان البواب املجمعي
 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 

ً
أيلول  17انُتخب األستاذ مروان البواب عضًوا عامال

تشرين األول  30وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور محمد عبد الرزاق قدورة،  م2008

 في املجمع م. 2009شباط  11في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 2008
ً

وكان انُتخب عضًوا مراسال

 م.2002 سنة

دو  م،2013كانون الثاني  27انُتخب األستاذ البواب عضًوا في )مكتب املجمع( بتاريخ و   ُجد 

مديًرا ملوقع مجمع اللغة العربية بدمشق على  ُعينم. و 2017كانون الثاني  11انتخابه بتاريخ 

 م.2014آذار  2بتاريخ  )اإلنترنت( الشابكة

و)لجنة مصطلحات  ،يشارك األستاذ البواب في أعمال )لجنة مصطلحات الرياضيات(

 و)لجنة املعجمات ،و)لجنة موقع املجمع على الشابكة( ،و)لجنة مصطلحات الفيزياء( ،املعلوماتية(

و)لجنة مصطلحات إدارة  ،و)لجنة تنسيق املصطلحات( ،و)لجنة أعمال أعضاء املجمع( ،(اللغوية

  .و)لجنة املعجم التاريخي للغة العربية( ،الجودة وعلم القياس(

و)لجنة التدقيق  ،)لجنة ألفاظ الحضارة(و ،)لجنة مصطلحات البريد(شارك في كان يو 

 .و)لجنة الذخيرة اللغوية( ،اللغوي(
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 :في أعمال األستاذ مروان البوابشارك 

  تينوألقى فيه محاضر  ،م2004املؤتمر السنوي الثالث للمجمع )قضايا املصطلح العلمي( سنة 

 .(نحو معجم ملصطلحات التعميةو) (معجم مصطلحات املعلوماتية)

  وألقى فيه  ،م2006)اللغة العربية في عصر املعلوماتية( سنة املؤتمر السنوي الخامس للمجمع

 .(امعالجة جمع املؤنث السالم حاسوبيًّ محاضرة بعنوان )

  وألقى فيه  ،م2007املؤتمر السنوي السادس للمجمع )لغة الطفل والواقع املعاصر( سنة

 (.الواقع والتطلعات :األلعاب التعليميةمحاضرة بعنوان )

 وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2008سابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة املؤتمر السنوي ال

 .(دور التقانات الحديثة في تحديث املعجم)

  وألقى فيه محاضرة  ،م2009املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة

 .(علم التعمية في التراث العربيبعنوان )

  وألقى  ،م2019اقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر( سنة املؤتمر السنوي العاشر للمجمع )و

 (.املحتوى العربي في املكتبة الرقمية العامليةفيه محاضرة بعنوان )

 ( سنة اللغة العربية معالم الحاضر وآفاق املستقبلندوة )م، وألقى فيها محاضرة بعنوان 1997

شرت في مجلة املجمع: املجلد  (املعجم الحاسوبي للعربية)
ُ
 .519الصفحة ، 3، الجزء 73ن

 م،1999( سنة إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعته) ندوة 

التكنولوجيا الحديثة واملصطلح العلمي العربي في ظل اقتصاد محاضرة بعنوان ) اوألقى فيه

شرت في مجلة املجمع: املجلد  (املعرفة
ُ
 .649، الصفحة 3، الجزء 75ن

 معايير ) ات:محاضر ثالث  اوألقى فيه م،2009( سنة املحلالت الصرفية الحاسوبية) ندوة

(، مواصفات نظام التحليل الصرفي في اللغة العربية، و)(وضوابط تقييم املحلالت الصرفية

 .(يةدراسة نقدية لغوية لعدد من املحلالت الصرفو)

 .لتاريخي للغة العربيةملفات دواوين الشعر في العصر األموي للمعجم افي إعداد أيًضا وشارك 

-م(، و)الترجمة اآللية2014-ين: )أبو العالء املعري: حياته من شعرهوألقى في املجمع محاضرت

  .م(2015

  م.2018، )باملشاركة( (معجم مصطلحات الرياضياتصدر له ضمن مطبوعات املجمع )

 :في مجلة املجمع وله

 رأي في رسم تنوين النصب( :مقال(. 

 :أمثلة وشواهد على استعمال عبارة )األهم فاألهم( ونظائرها( مقال(. 

 على مقال )العربية لغة العلم( تعقيب. 

  استقباله ةحفلكلمته في. 

 استقبال الدكتور عبد الناصر عساف. ةحفلفي  كلمته 
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 من آثاره

 
ً

 التأليف: في أوال

 م.1996 ،، مكتبة لبنان)باملشاركة( األفعال العربية في املعجم الحاسوبي حصاءإ .1

 م.1999منشورات جامعة دمشق،  )باملشاركة(، الجلسات العملية لقسم اللغة العربية .2

 م.2004، م2000دار الرضا، دمشق،  ،)باملشاركة( ليل األخطاء الشائعة في الكتابة والنطقد .3

 م.2000 ،، الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية)باملشاركة( معجم مصطلحات املعلوماتية .4

 م.2003، ، دمشقدار الرضا ،)باملشاركة( دليل جموع التكسير  .5

 م. 2014قواعد العدد واملعدود )باملشاركة(، الوعي اإلسالمي، اإلصدار الثالث والتسعون،  .6

 م.2018، دمشق، والنشر ة والتأليفدراسة في تقييم الترجمة اآللية، املركز العربي للتعريب والترجم .7

 )كتب ومقاالت( الترجمة ا: فينيً ثا

 م.2005 ،مكتبة العبيكان، الرياض ،إسحاق نيوتن والثورة العلمية، جيل كريستيانسن .1

 عملك .2
 
ِعد  خطة

ُ
 م.2007 ،مكتبة العبيكان، الرياض ،كيف ت

كان .3
ْ
ن وْد د 

ُ
 مبيعاتي، ت

 
ر ق ن س   م.2008 ،مكتبة العبيكان، الرياض ،م 

 م.2009 ،مكتبة العبيكان، الرياض ،ال تأخذ القطعة األخيرة، جوديث باومان .4

 (.)باملشاركة م2010 ،مصباح عالء الدين، جون فريلي، دار الكتاب العربي، لبنان .5

 )باملشاركة(. م2013 لبنان، ،إنترناشيونال أكاديميا ميشال بيزلي، املوسوعة الصحية للرجال، .6

 .(العلمية السورية للمعلوماتية الجمعية – ( و)مجلة الثقافة املعلوماتيةالكويتية العلوم في )مجلةمقاالت عدة  .7

ا
ً
 وورشات العمل : في الندواتثالث

 شارك و جامعة الفاتح، بنغازي، ليبيا، عقدت في  م،1990( سنة الكتابة العلمية باللغة العربية) ندوة

 .(خبير للغة العربيةاملعجم الحاسوبي في نظام محاضرة بعنوان )فيها ب

  )املعهد العالي للعلوم التطبيقية عقدت في ، م2010سنة ورشة عمل )إثراء املحتوى الرقمي العربي

والتكنولوجيا، دمشق، وشارك فيها بمحاضرة بعنوان )خوارزمية بحث متقدم ملحركات البحث في 

 النصوص العربية(.

 البحوث واملقاالت: في رابًعا
  20أعدَّ أكثر من 

ُ
 )بعضها باملشاركة(، ق

ً
ا ومقاال

ً
م قسٌم منها إلى مؤتمرات وندوات وورشات عمل دبحث

لقي قسٌم آخر 
ُ
في مؤتمرات مجمع اللغة العربية منها ُعقدت في دمشق وتونس والكويت وليبيا والسعودية، وأ

شر قسم ثالث في 
ُ
في تونس،  املجلة العربية للعلوم()مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق( و)بدمشق، ون

و)املجلة العربية للعلوم والهندسة( في السعودية، و)مجلة التقدم العلمي( في الكويت، و)مجلة املعلوماتي( 

 في دمشق، و)مجلة املعلوماتية( في دمشق، و)مجلة التعريب( في دمشق. 

ق معظم هذه البحوث واملقاالت بمعالجة اللغة العربية بالحاسوب، و 
َّ
 ،التعميةم علسائرها بيتعلق يتعل

 والتعليم. ،واملصطلح
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 واملراجعة لغوي الق يدق: في التخامًسا

 .(لجمعية العلمية السورية للمعلوماتيةمن إصدارات )ا كتب سبعة .1

 .(بدمشق لترجمة والتأليف والنشر للتعريب واستة كتب من إصدارات )املركز العربي  .2

 ستة أجزاء.باإلنكليزية، ( The Arabic Origins of Cryptologyكتاب ) .3

 أربعة كتب لألستاذ يوسف الصيداوي. .4

 (.مجلة الثقافة املعلوماتيةعدد من املقاالت املترجمة في ) .5

 .(مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق)عدد من مجلدات  .6

 عدد من املقاالت املترجمة في )مجلة العلوم( الكويتية. .7

 للمعلوماتية على الشابكة.)مجلة املعلوماتية( في موقع الجمعية العلمية السورية  .8

اب لصالح الدين الزعبالوي معجم أخطاء  .9
َّ
 .الكت

 بحوث )موسوعة العلوم والتقانات( في هيئة املوسوعة العربية. .10

 مصادر ترجمته

 األستاذ مروان البواب، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 .املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق األستاذ مروان البوابإضبارة  .2

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .3
ً

استقبال مروان البواب عضًوا عامال

 م.2009، 3، ج84مج

 موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.مروان البواب،  .4

 مروان البواب، موقع املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر. .5

 العرب.مروان البواب، موقع ديوان  .6

 مروان البواب، موقع شبكة األلوكة. .7
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 عمر شابسيغ -77

 (000 - هـ1355)

 (000 - م1936)

 نشأته وحياته

شهادة الدراسة م. ونال 1936 حزيران 28في في دمشق  عمر بن أحمد حمدي شابسي  ولد

م حصل على شهادة 1958( بدمشق. وفي سنة تجهيز البنين األولىمن )مدرسة  الثانوية

 البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من )جامعة اإلسكندرية(.

ى في 1959في سنة 
 
ا برتبة املالزم األول، وترق ا جامعي 

ً
ع في الجيش العربي السوري ضابط م تطو 

حيل على التقاعد برتبة العميد سنة الرتب 
ُ
بع دورة 1986العسكرية إلى أن أ م، وفي أثناء ذلك ات 

م، ودورة )االتصاالت واالختبارات الالسلكية( في إنكلترا 1960)منهجية التدريس( في القاهرة سنة 

وفد أو  م.1970ددة القنوات( في فرنسا سنة م، ودورة )االتصاالت البعيدة املدى املتع1963سنة 

روسيا(، -حصل على )شهادة الركن العليا( من أكاديمية االتصاالت في )سانت بطرسإلى روسيا و 

 م.1972ثم على شهادة الدكتوراه في )االتصاالت والحوسبة( من األكاديمية نفسها سنة 

 أهم الوظائف واملناصب
 ( ،2012 – 1965محاضر في كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق)وهو م ،

 .أحد مؤسس ي قسم الهندسة الكهربائية، وأحد واضعي منهاج الهندسة اإللكترونية

 ( ،1981 – 1977باحث رئيس ي في مركز الدراسات والبحوث العلمية.)م 
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  م(.1986 – 1981) ،مركز الدراسات والبحوث العلميةمعاون مدير فرع الصناعات اإللكترونية في 

  م(.1999 - 1986الحاسبات املحدودة، )رئيس وصاحب مؤسسة نظم 

 ( ،2003مستشار اتصاالت الكوارث في البرنامج اإلنمائي لألمم املتحدة.)م 

 عضوية الجمعيات واملعاهد واملجالس
 .عضو مجلس إدارة املؤسسة العامة لالتصاالت 

  أكاديمية العلوم في نيويوركعضو. 

  معهد املهندسين الكهربائيين واإللكترونيين عضوIEEE. 

  في معهد  والحوسبة جمعية االتصاالتعضوIEEE. 

  الجمعية السورية للمعلوماتيةعضو. 

  الجمعية الوطنية للجغرافياعضو. 

  جمعية الكواكب.عضو 

  الجمعية السورية العلمية التقنية لهواة الالسلكيعضو. 

  نقابة املهندسينعضو.  

  جمعية هواة الالسلكيعضو. 

  جمعية أصدقاء دمشقعضو. 

ذها
َّ
 أهم املشاريع الهندسية التي نف

 م(.1962، )إصالح واختبار ومعايرة أجهزة االتصاالت معمل .1

 م(.1962أنظمة تحكم عن بعد باألجهزة الالسلكية، ) .2

 م(.1963العربي السوري، ) نظام اتصاالت السلكية برقي وهاتفي على مستوى القطر  .3

 م(.1970ي، )العربي السور  نظام اتصاالت كوابل محورية في القطر   .4

 م(.1970مخبر اختبارات كوابل االتصاالت، ) .5

 م(.1980)نال على تنفيذه شهادة تقدير(، ) مودم زحزحة زاوية الطور متعدد السرعات .6

 م(.1986السلكية، )محطات اختبار  نظام .7

 م(.1989، )إدارة حقل نفطنظام أتمتة  .8

 م(.1998، )لسجل املدنيأتمتة انظام  .9

تخر ج لطالب كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية في جامعة دمشق،  وأشرف على ثمانية مشاريع

 وكانت جميع هذه املشاريع مبتكرة.

 الدكتور عمر شابسيغ املجمعي
 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 

ً
أيلول  17انُتخب الدكتور عمر شابسي  عضًوا عامال

وأقيمت م، 2008تشرين األول  30م خلًفا للشيخ سعيد الكرمي، وصدر مرسوم تعيينه في 2008

 م. 2009شباط  18في  حفلة استقباله
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شارك الدكتور عمر شابسي  في أعمال )لجنة مصطلحات الهندسة الكهربائية واإللكترونية 

واالتصاالت(، و)لجنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها(، و)لجنة الترجمة(، و)لجنة مصطلحات البريد(، 

 و)لجنة ألفاظ الحضارة(. 

 م. 2010وألقى في املجمع محاضرة بعنوان )صمود اللغة العربية عبر العصور ومرونتها في التطور( سنة 

ر  في مجلة املجمع
 

ش
 
: )خمسون عاًما من الكتابة العلمية( و)كيف نفهم فلسفة ثالثة مقاالت ون

إضافة إلى كلمتين ألقاهما في حفلة استقباله وفي حفلة استقبال  ،العلوم؟( و)إطالق سراح العلم(

 الدكتور محمد سعيد الصفدي.
 من آثاره

: في الكتب
ً

 املؤلفة واملترجمة أوال

 م.1962 منشورات إدارة اإلشارة، )مجلدان( )ترجمة من اإلنكليزية(، الالسلكي ئمباد .1

 م.1964 اإلشارة،منشورات إدارة  من الفرنسية(، ترجمة) الكهرباء ئمباد .2

 م.1965 مطبوعات جامعة دمشق، لطالب كلية الهندسة(، أملية) أجهزة القياس الكهربائية .3

 م.1965 مطبوعات جامعة دمشق، لطالب كلية الهندسة(، أملية) القياسات اإللكترونية .4

 م.1979 مطبوعات هيئة التدريب، (،ترجمة من الروسية) في األعمال العسكريةالرياضيات  .5

 م.1979 مطبوعات هيئة التدريب،(، ترجمة من الروسية)لعمليات بحوث ا .6

 م.1981التنبؤ عن انتشار املوجات القصيرة، جمعية هواة الالسلكي،  .7

 م.IEEE، 1982، طرق التعديل الرقمي الحديثة. الجزء األول: التعديل الترددي األدنى .8

 م.1986جمعية هواة الالسلكي، ، االتصاالت البعيدة لهواة الالسلكي .9

 م.1992(، منشورات املؤلف، ترجمة من الروسية) فك رموز الكتابات القديمة في القفقاس .10

مركز الجامعة العربية  (،ترجمة من اإلنكليزية) لكترونية املتقدمةأنظمة االتصاالت اإل .11

 م.1994 بدمشق،

 م.1995 منشورات املؤلف، (،ترجمة من الروسية) إبادة الشراكسة .12

 م.1997 منشورات املؤلف،(، ترجمة من الروسية) القفقاسذكريات ضابط في  .13

 م.2002 منشورات املؤلف،(، ترجمة من الروسية) ضياع بالد الشراكسة .14

 م.2003 مركز األمم املتحدة بدمشق، (،ترجمة من اإلنكليزيةئ )اتصاالت الطوار  .15

 م.2003 مركز األمم املتحدة بدمشق،(، ترجمة من اإلنكليزية)الكوارث  نظام قيادة .16

 م.2004، )ترجمة من األملانية(، جمعية هواة الالسلكي الالسلكي ئرجع في مبادامل .17

 م. 2007روس ي(،  –أملاني  –إنكليزي  –عربي  –قاموس إلكتروني متعدد اللغات )شركس ي  .18

 (، مركز الجامعة العربية بدمشق،ترجمة من اإلنكليزية) نظرية الكشف والتقدير وتطبيقاتها .19

 م.2011

املصطلحات الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت )باالشتراك(، مطبوعات املجمع، معجم  .20

 م.2015
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 م.2018اإلشعاع الكوني امليكروي الخلفي )باإلنكليزية(، في قيد النشر،  .21

 م. 2019أكبر محتال في العلم: ألبرت أينشتاين )باإلنكليزية(، في قيد النشر،  .22

 ثانًيا: في املقاالت

 20  
ً

ا تتعلق باالتصاالت )في املدة مقاال  م(.2004 - 1966علميًّ

 7 م(.1985 - 1966)في املدة  مقاالت في اإلدارة 

 7 شرت في صحيفة تشرين والثورة في املدة  مقاالت في اللغة العربية
ُ
 م(.2010 - 1997)ن

 15  
ً

شرت في صحيفة تشرين في املدة  في التعليم مقاال
ُ
 م(.2006 - 1997)ن

 3 شرت في صحيفة تشرين في املدة  حوسبةمقاالت في ال
ُ
 م(.2006 - 1997)ن

 18  
ً

شرت في صحيفة تشرين ومجلة أبيض وأسود في املدة   في االقتصادمقاال
ُ
 - 2002)ن

 م(.2006

 17  
ً

شرت في صحيفة تشرين ومجلة السفير في املدة  شأن العام في المقاال
ُ
 م(.2006 - 2002)ن

ا: في املحاضرات
ً
 واملؤتمرات ثالث

 ألقى الدكتور عمر شابسي :

 3  م(.2009 - 1999)في إدارة اإلشارة في املدة  في االتصاالتمحاضرات 

 م، 2008-)األولى: جمال اللغة العربية وماذا نحن فاعلون بها في اللغة العربيةن يمحاضرت

 (.العربية ومرونتها عبر العصور  والثانية: صمود اللغة

  م(.2001-)بعنوان: ما هو املطلوب من الجامعات الخاصة في سورية في التعليممحاضرة واحدة 

 5  م(.2008 - 2005محاضرات في مواضيع متفرقة )في املدة 

 :مؤتمرات 3في وشارك 
  ،م، 1979مؤتمر االتصاالت في الترددات العالية في لندن في معهد املهندسين الكهربائيين البريطاني 

  التابع لالتحاد الدولي لالتصاالتاملؤتمر الدولي اإلداري لالسلكي ITU ،1979،م 

 مؤتمر االتصاالت الدولي الخاص بمؤسسة املهندسين الكهربائيين واإللكترونيين IEEE ،1981.م 

 مصادر ترجمته

 .املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور عمر شابسيغإضبارة  .1

 م. 2009، 3، ج84، مجاملجمعاستقبال الدكتور عمر شابسيغ في املجمع، مجلة  ةحفل .2

 الدكتور عمر شابسيغ، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 عمر شابسيغ، موقع الجمعية السورية العلمية التقنية لهواة الالسلكي. .4

 

 
           



 محمد محفل 353  في العقد التاسع أعضاء المجمع

 محمد محفل -78

 (هـ1440 - 1346)

 (م2019 - 1928)

 نشأته وحياته

ى تعليمه االبتدائي 1928ولد محمد محفل في حلب سنة  في وجزًءا من اإلعدادي م، وتلق 

م فيه الفرنسية واإلنكليزية ومبادئ الالتينية واليونانية
 
، وتابع )معهد اإلخوة املريميين( بحلب، وتعل

م 
ُّ
اللغة العربية والديانة اإلسالمية في حلقات الشيخ عمر املرتيني وفي )املدرسة في الوقت نفسه تعل

. انتقل بعدها إلى )التجهيز األولى( بحلب، وحصل على الشرقية( بحشراف الشيخ مصطفى اللبابيدي

على  م1953سنة م. ثم انتسب إلى )املعهد العالي للمعلمين(، وحصل 1949الشهادة الثانوية سنة 

)الدبلوم في التربية وعلم النفس( و)اإلجازة في التعليم الثانوي(، ودر س في و (في التاريخاإلجازة )

 م(.1954 - 1953ثانويات حلب مادة التاريخ )

وفد إلى )جامعة م 1954وفي أواخر سنة 
ُ
وانتسب في الوقت تابعة الدراسات العليا، س( ملريابأ

وبعد ومتابعة دراسة اللغتين الالتينية واليونانية،  نفسه إلى )معهد اللوفر( لدراسة اللغة اآلرامية

رة الجزائرية(، الثو  تأييده بتهمةسنتين من الدراسة طلبت إليه السلطات الفرنسية مغادرة البالد )

عاد إلى باريس وتابع بحوثه في موضوع  وبعد انتهاء حرب الجزائر باستقاللها .فغادرها إلى جنيف

، وشرع في التي كانت بعنوان )دور الرقيق في انحطاط اإلمبراطورية الرومانية( رسالة الدكتوراه

 .تهرسالعاد إلى الوطن قبل مناقشة  هبكتابة الرسالة، إال أن م1967سنة 



 محمد محفل 354  في العقد التاسع أعضاء المجمع

فيه مقررات جامعة دمشق، ودر س كلية اآلداب بالتحق بقسم التاريخ في وإثر عودته إلى دمشق 

اللغات اليونانية والالتينية ، ودر س في )كلية اآلداب( واللغات القديمة التاريخ القديم املختلفة

ات وتاريخ في )كلية الفنون الجميلة( في تاريخ الحضار  وحاضر إضافة إلى مقررات التاريخ، واآلرامية 

مواد  التاريخ القديم م. ودر س 1990في )كلية هندسة العمارة( تاريخ العمارة حتى سنة حاضر ، و الفن

ان( ما بين )اللغات القديمة و   م(.1971 - 1968في )جامعة عم 

رئيس تحرير و  ،هاوأمين سر   (لجنة كتابة تاريخ العرب) والدكتور محمد محفل أحد مؤسس ي

 .، وعضو مجلس اآلثار(تاريخيةالدراسات المجلة )

مرتبة منحته )جامعة الدراسات اإلسالمية( في كراتش ي درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع 

 م.27/1/1999الشرف في 

 تقديًرا إلنجازاته العلمية. م2012حاز وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة سنة 

 .م2019كانون الثاني  3 هـ املوافق1440ربيع اآلخر  27 فيتوفي الدكتور محمد محفل 

 الدكتور محمد محفل املجمعي

 في 
ً

أيلول  17مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب الدكتور محمد محفل عضًوا عامال

م، 2008تشرين األول  30وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عبد الكريم اليافي،  م2008

 م. 2009آذار  4في  وأقيمت حفلة استقباله

و)لجنة مصطلحات ألفاظ  ،)لجنة مجلة املجمع(في أعمال محمد محفل شارك الدكتور 

 . الثقافي()لجنة النشاط و ،الحضارة(

 :في أعمالمحمد محفل شارك الدكتور 

  فيه محاضرة  ىم وألق2009املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة للتراث( سنة

 (.دور الحضارات القديمة في التراث العربي قبل اإلسالم وبعدهبعنوان )

 ( سنة أضواء مجمعية على مجاالت اإلصالحندوة )محاضرة بعنوان اوألقى فيهم، 2014 

 (.محمد كرد علي وكامل عيادمجاالت اإلصالح عند )

-، و)األبجدية وأصول الكتابات(م2010-)بالد كنعان في العالم القديم :اتمحاضر ثالث وألقى 

  .م(2014-م(، و)من كتابة أوغاريت إلى الكتابة العربية2014

 واحًدا في مجلة املجمعو 
ً

بعنوان )أضواء على دراسة العربية في جنوب الجزيرة  نشر مقاال

استقبال  ةاستقباله، وكلمتين في حفل ةكلمته في حفلإلى إضافة  ،العربية حتى ظهور اإلسالم(

 استقبال رفعت هزيم. ةالدكتور هاني رزق وحفل

 م.2014)باملشاركة(،  (1ج – معجم ألفاظ الحضارةصدر له ضمن مطبوعات املجمع )



 محمد محفل 355  في العقد التاسع أعضاء المجمع

 آثارهمن 

 :
ً

 الكتب الجامعيةأوال

 .م1973 جامعة دمشق، ،م1970 ،تاريخ الرومان .1

 .م1974، م1971 جامعة دمشق، ،(مع الدكتور كامل عياد باالشتراك) تاريخ اليونان .2

 .م1991م، أعيدت طباعته خمس مرات آخرها سنة 1971 ، جامعة دمشق،مدخل إلى اللغة اآلرامية .3

م، ثم أعيدت طباعته أربع 1977، 2م، ط1972 ،1دمشق، ط، جامعة مدخل إلى اللغة الالتينية .4

 .م1997مرات أخرى آخرها سنة 

 .م1997، م1981 جامعة دمشق، م،1976 ،)لطالب هندسة العمارة( تاريخ العمارة .5

 الكتب العلمية والثقافيةثانًيا: 

وزارة منشورات )ترجمة(، : دراسة عن دور العرب في فجر الحضارة األوربية أسالفنا العرب .1

 م.1994دمشق،  الثقافة،

 م.1995، دار طالس، دمشق، سارة: املرأة التي هدمت اإلمبراطورية العثمانية )ترجمة( .2

: سفر جامع ألعالم النهضة في الوطن العربي في القرن التاسع عشر النهضة القومية الثقافية العربية .3

 م.2005املكتبة الجديدة، دمشق، ، )تقديم ومراجعة الترجمة ألصل الكتاب الصادر باألرمنية(

الدولة واملجتمع: دراسة فريدة للمغرب العربي لألستاذ الجزائري بوخرسة بوبكر )تقديم وتحقيق(،  .4

 م.2005دار طالس، دمشق، 

األمانة العامة الحتفالية دمشق  ،من ذاكرة الحجر إلى ذكرى البشر دمشق: األسطورة والتاريخ .5

 م.2008 عاصمة الثقافة العربية،

الجزء األول )املهن والحرف واملنزل واملالبس( )باملشاركة(، مطبوعات -معجم ألفاظ الحضارة .6

 م.2014مجمع اللغة العربية بدمشق، 

ا
ً
 الدراسات واملقاالت: ثالث

 .عشرات الدراسات في املجالت العلمية حول أصول الفكر الصهيوني وجذوره التوراتية لدكتور محفلل

 عرفة(، و)مجلة دراسات تاريخية(.في )مجلة التراث العربي(، و)مجلة املنشرها عدد من املقاالت له أيًضا و 

 مصادر ترجمته

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. الدكتور محمد محفلإضبارة  .1

 في حفلة  .2
ً

 م.2009، 4، ج84، مجاملجمع، مجلة مجمع اللغة العربيةاستقبال محمد محفل عضًوا عامال

 م.2019الدكتور الباحث محمد محفل، موقع وزارة الثقافة،  .3

 الدكتور محمد محفل، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 السيرة الذاتية للدكتور محمد محفل، موقع شبكة املعرفة الريفية. .5

 موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية.محمد محفل،  .6
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 عيس ى العاكوب -79

 (000 - هـ1369)

 (000 - م1950)

 نشأته وحياته

وبدأ تعليمه في م. 1950الرقة سنة قرية )حالوة( من محافظة العاكوب في علي ولد عيس ى 

اب، وملا افتتحت أول مدرسة رسمية ابتدائية في قريته  كان هو أول  طالبها، وكان الناجح الكت 

ثم في )ثانوية بوقا(  ،الوحيد في امتحان الشهادة االبتدائية، ثم تابع دراسته في املدرسة الزراعية

ا سنة   م.1971الزراعية بالالذقية، وتخر ج مراقًبا زراعي 

اللغة م التحق بقسم اللغة العربية في )جامعة حلب(، وحصل على اإلجازة في 1972وفي سنة 

ثم على املاجستير سنة  م،1977ثم على دبلوم الدراسات العليا سنة  ،م1976سنة العربية وآدابها 

م الفارسية في األدب العربي في العصر العباس ي األول(، 1980
 
ك م، وكان عنوان رسالته )تأثير الح 

لته باألدب وقد فرض موضوع الرسالة على صاحبها إتقان اللغة الفارسية، فكانت تلك بداية ص

من البالغة والنقد الدكتوراه في الفارس ي والفكر الفارس ي. وتابع دراسته وحصل على شهادة 

 م.1984سنة دمشق  جامعة

 صباأهم األعمال واملن
  م(1986عضو الهيئة التدريسية في قسم اللغة العربية بجامعة حلب، )منذ 

 ( ،1990-1989رئيس قسم اللغة العربية بجامعة حلب )م(2009-2008م( و)2002-2000و)م. 

 م(1993 - 1990) ،ليبيا-لغة العربية بجامعة الجبل الغربيأستاذ في قسم ال. 

 م(1998 - 1994) ،أستاذ مساعد للنقد األدبي والبالغة في جامعة اإلمارات العربية املتحدة. 
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 م(1998 - 1997) ،عضو هيئة تحرير مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في جامعة اإلمارات. 

  (000-م2001)املجلس العاملي لرعاية اللغة العربية، بيروت، عضو. 

 اب العرب
َّ
 .(000-م2001) ،، سوريةعضو اتحاد الكت

 عضو عامل في رابطة األدب اإلسالمي العاملية. 

 .م في عدد من املجالت العلمية والجوائز األدبية
َّ
 محك

 م(2007 - 2005) .اآلداب والعلوم بجامعة قطر رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية. 

  (000-م2009) ،حلبعميد كلية اآلداب في جامعة. 

 الجوائز
 ي الجمهورية اإلسالمية اإليرانيةالجائزة العاملية لكتاب السنة ف 

َّ
مها من الرئيس اإليراني ، تسل

  م.2003سنة  محمد خاتمي في طهران

  م.2006، الدراسات اإليرانية، رئاسة الجمهورية اإليرانيةالجائزة العاملية للباحث الفعال في 

 الدكتور عيس ى العاكوب املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

أيلول  17انُتخب الدكتور عيس ى العاكوب عضًوا عامال

م، 2008تشرين األول  30وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ عيس ى إسكندر املعلوف،  م2008

 م. 2009آذار  18في  حفلة استقبالهوأقيمت 

و)لجنة  ،و)لجنة الترجمة( ،)لجنة املكتبة( يشارك الدكتور عيس ى العاكوب في أعمال

 و)لجنة اللغة العربية وعلومها(. ،و)لجنة املعاجم اللغوية( ،املخطوطات وإحياء التراث(

 :في أعمال الدكتور عيس ى العاكوبشارك 

  وألقى فيه  ،م2010)الكتابة العلمية باللغة العربية( سنة املؤتمر السنوي التاسع للمجمع

 .(لذات واملوضوع في الكتابة العلمية واألدبيةاأبعاد محاضرة بعنوان )

  وألقى  ،م2019املؤتمر السنوي العاشر للمجمع )واقع اللغة العربية في عصرنا الحاضر( سنة

تعليم أصول معاني املفردات، في الفاقد التعليمي والتعلمي في إهمال فيه محاضرة بعنوان )

 (.تعليم العربية الحديث

املجمع: )وجه لثالث مراء: الخيام  مقاالت في مجلة املجمع، وألقى أربع محاضرات فينشر عشرة 

-م(، و)األدب املؤدب ومجاليه عند أبي العالء املعري 2008-كما قرأه البستاني ورامي والعريض

م(، و)الريادة الشامية في 2016-بالغة القرآنية والعقل العربيم(، و)اآليات وأولو النهى: ال2010

 .م(2018-العربية والشعر في عصر سيف الدولة

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب:

 ( 1قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2012)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (2قواعد اإلمالء )ط 

 م.2014)باملشاركة(،  (2013-2009واألساليب ) قرارات املجمع في األلفاظ 
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 من آثاره

 :
ً

 ؤلفةاملكتب الأوال

 تأثير الِح  .1
 
 .م1988 دمشق، طالس، دار، م الفارسية في األدب العربي في العصر العباس ي األول ك

 م.1993جماليات الشعر النبطي، مؤسسة البيان، دبي،  .2

 .م1996املعاني والبيان والبديع، دار القلم، دبي،  :ل في علوم البالغة العربيةاملفصَّ  .3

 .م1997مدخل إلى نظرية األدب العربي، دار الفكر، دمشق، : التفكير النقدي عند العرب .4

 .م1997العروض والقوافي وفنون النظم املستحدثة، دار الفكر، دمشق،  :موسيقا الشعر العربي .5

قدي عند العرب إلى نهاية القرن الرابع الهجري، دار العاطفة واإلبداع الشعري: دراسة في التراث الن .6

 م.2002، 1الفكر، ط

 م.2017عقود الجمان في املعاني والبيان للسيوطي )تحقيق(، دار نينوى، دمشق،  .7

 )عن اإلنكليزية( ترجمةاملكتب الثانًيا: 

 .م1992معهد اإلنماء العربي، بيروت،  ،روبرت بارت اليسوعي ،الخيال الرمزي  .1

 .م1993دار الفرجاني، طرابلس، ليبيا،  ،بية بأقالم أعالمهاالرومانسية األور  .2

 .م1996القاهرة،  ،دار عين ،نظرية األدب في القرن العشرين .3

 .م1996معهد اإلنماء العربي، بيروت،  ،لغة الشعراء .4

 .م1998بيروت، معهد اإلنماء العربي، ، اللغة واملسؤولية .5

 .م1997، دمشقوزارة الثقافة،  ،طبيعة الشعر .6

 .م1998معهد اإلنماء العربي، بيروت، ، قضايا النقد .7

 .م1998خمسة شعراء التصوف الفارس ي الكبار، دار الفكر، دمشق،  :يد الشعر .8

 .م2001وزارة الثقافة اإليرانية، طهران، ، دراسة آثار جالل الدين الرومي: الشمس املنتصرة .9

 .م2001طهران، وزارة الثقافة اإليرانية، ، الرومي والتصوف .10

 م.2006، حلب ،دار امللتقى ،أبعاد صوفية لإلسالم .11

 م.2007، طهران، دار الهدى، وأن محمًدا رسول هللا .12

 م.2007، حلب، دراسة داللية لنظرة القرآن إلى العالم، دار امللتقى: بين هللا واإلنسان .13

ا: 
ً
 )عن الفارسية( ترجمةاملكتب الثالث

 .م2002دار الفكر، دمشق، فيه ملوالنا جالل الدين الرومي، كتاب فيه ما  .1

 .م2002مختارات من ديوان شمس تبريز ملوالنا جالل الدين الرومي، دمشق،  ..يد العشق .2

 .م2004رباعيات موالنا جالل الدين الرومي، دار الفكر، دمشق،  .3

 .م2004الفكر، دمشق، املجالس السبعة، أحد كتب موالنا جالل الدين الرومي النثرية، دار  .4

 .م2006حياة موالنا جالل الدين الرومي، دار الفكر، دمشق،  :من بلخ إلى قونية .5

 م.2012دار الفكر، دمشق، رسائل موالنا جالل الدين الرومي،  .6
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 حكمةاملعلمية البحوث ال :رابًعا

الكتاب العرب،  جماليات املفردة القرآنية عند ضياء الدين بن األثير، مجلة التراث العربي، اتحاد .1

 .44سورية، العدد 

نحو درس أسلوبي لبعض نصوص الشعر العربي، مجلة الدارة، اململكة العربية السعودية، العدد  .2

 .هــ1413الثاني، السنة الثامنة عشرة، 

تجليات الشخصية العربية اإلسالمية ومكونات قوتها، قراءة في شعر عمر أبي ريشة، مجلة رسالة  .3

 .26و 25 :سالمية، العددانلعاملي للتقريب بين املذاهب اإل ا التقريب، املجمع

كلية اإلنسانيات والعلوم ، مجلة املنتدى الثقافي، نحو استخدام واسع للعربية لغة للعلم واألدب .4

 .م2004، العدد الثاني، االجتماعية في جامعة قطر

، حلب جامعة بحوث مجلة ،تأمالت في املصادر اإلسالمية لثقافة جالل الدين الرومي :أزواد الركب .5

 .م2004، 47 العدد، والتربوية اإلنسانية العلوم سلسلة

، جلة جامعة قطر لآلداب، مأشكال من التناول النقدي للنص الشعري الواحد عند النقاد العرب .6

 .م2005، 27لعدد ا

 واملقاالتبحثية الوراق األ : خامًسا

م الدكتور عيس ى العاكوب  شرتبحثية  سبع أوراققدَّ
ُ
في مؤتمرات وندوات عقدت في دمشق واألردن  ن

 (مجلة شؤون أدبية)عدد من املقاالت في إضافة إلى  م(.2007 - 1989والقاهرة ودبي وقطر في املدة )

 .العربية املتحدة باإلمارات

 رسائل املاجستير والدكتوراه: سادًسا
  والدكتوراه.وأشرف على عدد من رسائل املاجستير الدكتور عيس ى العاكوب  ناقش

 مصادر ترجمته

 .املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور عيس ى العاكوبإضبارة  .1

، 4، ج84استقبال عيس ى العاكوب في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج ةحفل .2

 م.2009

 الدكتور عيس ى العاكوب، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 املجالت األدبية والثقافية العربية.عيس ى العاكوب، موقع أرشيف  .4

 عيس ى العاكوب، موقع جامعة الكويت. .5

 (.goodreadsعيس ى علي العاكوب، موقع ) .6

 عيس ى علي العاكوب، موقع دار الفكر. .7

 عيس ى علي العاكوب، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .8
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ِ بال -80
 حنة مشو 

 (000 - هـ1374)

 (000 - م1955)

 نشأتها وحياتها

 ح في دمشق سنة 
د  والدها األديب األستاذ محمد 1955ولدت لبانة مشو 

 
ف م ألسرة كريمة. و 

ي العلم، وأقام فيها.  
 ح من )البوكمال( إلى دمشق لتلق 

 ناجي مشو 

ث األكبر الشيخ بدر الدين الحسني.جدُّ والدتها   هو املحد 

ا سنة  م، 1977نالت اإلجازة في اللغة الفرنسية وآدابها من )جامعة دمشق( بتقدير جيد جد 

ا.  وفي العام التالي نالت دبلوم الدراسات العليا األدبية في اللغة الفرنسية بتقدير جيد جد 

ادة الدكتوراه في اللسانيات، فحصلت م أوفدت إلى فرنسا للحصول على شه1980وفي سنة 

م على املاجستير في اللسانيات العامة من )جامعة باريس الثامنة( بتقدير امتياز، 1983في سنة 

النحو التوليدي من )جامعة باريس الثامنة( أيًضا بدرجة -وعلى الدكتوراه في اللسانيات العامة

 م.1986الشرف العليا سنة 

جامعة -م در ست اللسانيات العامة والترجمة في )كلية اآلداب1986وملا عادت إلى الوطن سنة 

ا مساعًدا سنة 
ً
م الهيئة التدريسية فصارت أستاذ

 
ت في سل

 
ا سنة 1995دمشق(، وترق

ً
م، ثم أستاذ

ت في التدريس حتى سنة 2005  م.2016م، واستمر 
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 األوسمة والجوائز
 م.2006لفرنسية، سنة وسام السعفة األكاديمية برتبة فارس من الحكومة ا 

  م.2019جائزة الدولة التقديرية للدراسات والترجمة في الجمهورية العربية السورية لعام 

 أهم األعمال واملناصب
  م(.2014أيلول  –م 2012وزيرة الثقافة في الجمهورية العربية السورية )حزيران 

  م(.2012 حزيران –م 2010جامعة دمشق )أيلول  –عميدة املعهد العالي للغات 

  م(.2009 –م 2005جامعة دمشق ) –رئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها 

  م(.2011 –م 2007جامعة دمشق ) –رئيسة قسم اللغة اإلسبانية وآدابها 

  م(.2012 –م 2006املعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية، جامعة دمشق ) -رئيسة قسم الترجمة الفورية 

  م(.2017املنارة( الخاصة في الجمهورية العربية السورية )منذ عام رئيسة مجلس أمناء )جامعة 

  م(.2017مستشارة لالستراتيجيات الثقافية والتنموية لدى األمانة السورية للتنمية )منذ عام 

  من )جامعة ليون الثانية( و)جامعة ٍ
منسقة التعاون العلمي واألكاديمي بين )جامعة دمشق( وكل 

 و)جامعة اإلسكندرية(.بيروت( -القديس يوسف

  جامعة دمشق. –أستاذة الترجمة الفورية في املعهد العالي للترجمة 

 .باحثة في اللسانيات العامة وعلم الترجمة 

  .خبيرة في التدريب والتأهيل اإلعالمي 

  م(.1995مترجمة، ومترجمة فورية، ومترجمة مؤتمرات، )منذ عام 

  دمشق للعلوم الهندسية، والعلوم التربوية، والعلوم مدققة في اللغة الفرنسية في مجالت جامعة

اإلنسانية، وفي الكتب املترجمة من الفرنسية إلى العربية التي أصدرها املركز العربي للتعريب 

 والترجمة والتأليف والنشر بدمشق.

 عضوية الهيئات واالتحادات واللجان 

 لبنان. -عضو اتحاد املترجمين العرب .1

 م(.2012 –م 2005جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية )عضو هيئة تحرير مجلة  .2

 عضو هيئة تحرير مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

ز واإلبداع )منذ عام  .4  م(.2017عضو مجلس أمناء الهيئة العليا للتمي 

 عضو مؤسس للمعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية. .5

 جامعة دمشق. –كلية اآلداب  –عضو مؤسس لقسم اللغة اإلسبانية وآدابها  .6

 جامعة دمشق. –كلية اآلداب  –عضو مؤسس لقسم اللغة اإليطالية وآدابها  .7

 عضو اللجنة الوطنية ملعايير الجودة لآلداب واللغات، وزارة التعليم العالي. .8

 عضو لجنة ضمان الجودة واالعتمادية، جامعة دمشق. .9

 التربية. عضو لجنة تقويم الكتب املدرسية لتعليم اللغة الفرنسية، وزارة .10

 عضو في لجان تحكيم عدد من شهادات املاجستير والدكتوراه في سورية وفرنسا. .11

 عضو في لجان القبول في املعهد الوطني لإلدارة العامة )اإلينا(، وفي الجامعة، وفي اإلعالم. .12
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ِح املجمعية  الدكتورة لبانة مشو 

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

 ح عضًوا عامال
أيلول  17انُتخبت الدكتورة لبانة مشو 

م، 2008تشرين األول  30م خلًفا لألستاذ سليم عنحوري، وصدر مرسوم تعيينها في 2008

 م. 2009نيسان  29وأقيمت حفلة استقبالها في 

 ح )لجنة مصطلحات اللسانيات وت
اريخ اللغة( و)لجنة الترجمة(، ترأست الدكتورة لبانة مشو 

)لجنة مجلة املجمع(، و)لجنة املعجمات اللغوية(، و)لجنة مصطلحات ألفاظ وهي عضو في 

الحضارة(، و)لجنة مصطلحات اإلعالم(، و)لجنة مصطلحات البيئة واملجتمع واملياه(، و)لجنة 

 مصطلحات إدارة الجودة وعلم القياس(.

 حشاركت الدكتورة لبانة 
أعمال املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة في  مشو 

 م( وألقت فيه محاضرة بعنوان )علوم اللغة العربية في ضوء اللسانيات الحديثة(.2009-للتراث

 وألقت محاضرتين في املجمع:

 شرت في مجلة املجمع.2015-)املاء في ثقافة الشعوب
ُ
 م(، ن

 م(، ستنشر قريًبا في مجلة املجمع. 2019-)إشكالية ترجمة املشتركات اللفظية في القرآن الكريم 

ونشرت في مجلة املجمع عدة بحوث: )اللسانيات في التراث اللغوي العربي( و)آليات الدماغ في 

كلمتها اكتساب اللغة وتوليدها( و)الترجمة في التعليم العالي: جامعة دمشق نموذًجا(، إضافة إلى 

 في حفلة استقبالها.

م. 2014، سنة )باملشاركة(( 1ج –معجم ألفاظ الحضارة صدر لها ضمن مطبوعات املجمع )

وشاركت في إعداد أربعة معاجم ستصدر قريًبا: )معجم العبارات االصطالحية في العربية املعاصرة، 

 لوم البيئية( و)معجم اإلعالم(.ثالثي اللغات( و)معجم دالالت األبنية في اللغة العربية( و)معجم الع

 من آثارها

: الكتب املترجمة واملؤلفة
ً

 أوال

 م.1996( )ترجمة إلى الفرنسية( )باملشاركة(، تأليف أسعد حومد، دار البشائر، 1أيسر التفاسير )ج .1

 م.2004االقتصاد الهندس ي )ترجمة من اإلنجليزية( )باملشاركة(، املركز العربي للتعريب،  .2

 م.2008العربية في عصرها الذهبي )ترجمة إلى الفرنسية(، مطبوعات دمشق عاصمة الثقافة العربية، العلوم  .3

 م.2008(، MAMمسارات دمشق القديمة، ضمن مشروع تطوير وتحديث املدن واإلدارات املحلية ) .4

 م.2015ذهول وارتعاش )ترجمة من الفرنسية(، تأليف أميلي نوتومب، الهيئة العامة السورية للكتاب،  .5

 م.2015ميشيل رامبو، اتحاد الكتاب العرب،  عاصفة على الشرق األوسط الكبير )ترجمة من الفرنسية(، .6

 م.2019جان لو  إزامبير، الهيئة العامة السورية للكتاب،  الدولة الفرنسية متواطئة مع اإلرهاب )ترجمة من الفرنسية(، .7

 الهيئة العامة السورية للكتاب، في قيد اإلنجاز.ميشيل رامبو،  حروب سورية )ترجمة من الفرنسية(، .8
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 ثانًيا: املؤتمرات والندوات
ِح في عشرات املؤتمرات والندوات العلمية والثقافية وألقت في معظمها  شاركت الدكتور لبانة مشو 

ا في علوم اللغة والترجمة؛ منها:
ً
 بحوث

 في التعليم العالي، جامعة دمشق نموذًجا(.م، البحث )الترجمة 2010ندوة اتحاد املترجمين العرب، بيروت،  .1

 م، البحث )أثر الترجمة في التنمية الفكرية واإلدارية(.2010ندوة اتحاد املترجمين العرب، طرابلس، لبنان،  .2

 م، البحث )اللسانيات في التراث اللغوي العربي(.2010ندوة اللسانيات، مجمع اللغة العربية بدمشق،  .3

م، البحث )أثر 2016وير اللغوي، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق، ندوة أثر الترجمة في التط .4
 الترجمة في تطوير اللغة األم(.

 م، البحث )الترجمة في سورية: واقع وآفاق(. 2017ندوة الترجمة في سورية، الهيئة العامة السورية للكتاب، دمشق،  .5

 م، البحث )املناهج التربوية: أهداف ومشكالت(.2017ندوة املناهج التعليمية، مركز دمشق لألبحاث والدراسات،  .6

 م، البحث )املثقف والسلطة(.2018ندوة مركز دمشق لألبحاث والدراسات )مداد(،  .7

م، البحث )املحتوى 2019املؤتمر الثاني لصناعة املحتوى الرقمي العربي، دار األسد للثقافة والفنون،  .8

 ات(.الثقافي الرقمي في أثناء األزمة: سياسات وتحدي

ا: البحوث والدراسات واملقاالت
ً
 ثالث

ِح العديد من البحوث والدراسات واملقاالت باللغة العربية والفرنسية في  نشرت الدكتورة لبانة مشو 
مجالت علمية محكمة، منها: )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(، و)املوسوعة العربية(، و)املجلة العربية 

-الكويت(، و)مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية(، و)مجلة التعريبجامعة -للعلوم اإلنسانية

دمشق(، و)مجلة -املركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر(، و)مجلة املعرفة(، و)مجلة شرفات
(، Recherche Linguistiqueاآلداب العاملية(، و)مجلة املعرفة(، و)مجلة الحياة التشكيلية(، و)

 (.AUPELF, France(، و)modèles linguistiquesو)

 رابًعا: نشاطات أخرى 
 .اإلشراف على عدد من رسائل املاجستير والدكتوراه في اللسانيات، وعلم الترجمة، والترجمة الفورية 

  إعداد وتقديم العديد من البرامج اإلذاعية والتلفزية، منها: كنوز الحضارة العربية )بالفرنسية في إذاعة

 وركن الثقافة في القناة الفضائية السورية.دمشق(، 

  ترجمة عدد كبير من املؤتمرات والندوات الدولية املتخصصة، والبحوث والدراسات والوثائق، في شتى

مواضيع العلم واملعرفة واالقتصاد واملال واألعمال والصناعة والبيئة واإلدارة والسياسة واألدب 
 والفلسفة والفنون.

 مصادر ترجمتها

ِح املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1  إضبارة الدكتورة لبانة مشو 

 في املجمع، مجلة املجمع، مجحفلة  .2
ً

ِح عضًوا عامال  م.2010، 1، ج85استقبال الدكتورة لبانة مشو 

ِح، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3  الدكتورة لبانة مشو 

ِح، موقع أرشيف املجالت األدبية والثق .4  افية العربية.لبانة مشو 

ِح، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .5  لبانة مشو 

ِح، موقع بوابة الحكومة اإللكترونية السورية. .6  وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشو 
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 عبد اإلله نبهان -81

 (000 - هـ1364) 

 (000 - م1945)

 نشأته وحياته

حصل على الشهادة الثانوية سنة و . م1945 سنةنبهان في مدينة )حمص(  ولد عبد اإلله أحمد

اللغة العربية انتسب إلى قسم اللغة العربية في )جامعة دمشق(، وحصل على اإلجازة في ، و م1964

دبلوم الدراسات م، ثم على 1969سنة  التربيةالدبلوم العامة في م، ثم على 1968سنة  وآدابها

م، ثم 1980بمرتبة االمتياز سنة  اجستير في اللغة العربيةم، ثم على امل1976سنة  اللغوية العليا

 م.1990سنة  الشرف مرتبةب الدكتوراهعلى 

، جامعة البعثبقسم اللغة العربية  في التدريسية الهيئة ا فيعضوً  ُعينم 1991وفي سنة 

ا مساعًدا سنةوصار 
ً
 م، ثم 1996 أستاذ

ً
 .م2001ا سنة أستاذ

 األعمال واملناصبأهم 

 م(1980 - 1970) ،مدرس في ثانويات حمص ومعهد املعلمات فيها. 
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  م(1991- 1981) ،جامعة البعثقسم اللغة العربية بمدرس في. 

 م(1996 - 1991) ،وكيل كلية اآلداب للشؤون العلمية. 

 م(2002 - 1998) ،العربية املتحدة اإلمارات جامعة إلى أستاذ مساعد معار. 

 م(1996) ،مدرس زائر في جامعة قطر. 

 و)رابطة الخريجين الجامعيين( ،فرع حمص(-و)جمعية العاديات ،)اتحاد الكتاب العرب( عضو في، 

 .و)الجمعية التاريخية بحمص(

 الدكتور عبد اإلله نبهان املجمعي
 في مجمع اللغة العربية بدمشق 

ً
أيلول  17في انُتخب الدكتور عبد اإلله نبهان عضًوا عامال

وأقيمت م، 2008تشرين األول  30في  وصدر مرسوم تعيينهخلًفا للشيخ طاهر الجزائري،  م2008

 سنة م. 2009أيار  13في  حفلة استقباله
ً

 م. 2002وكان قد انُتخب عضًوا مراسال

أعمال أعضاء ( و)لجنة املكتبة)لجنة )لجنة مجلة املجمع( و في أعمال نبهانيشارك الدكتور ال

 .(اللغة العربية وعلومها( و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( و)لجنة املجمع

 :شارك الدكتور عبد اإلله نبهان في أعمال

  وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2002املؤتمر السنوي األول للمجمع )تيسير علوم النحو( سنة

 .(مقترحات في تيسر بعض صيغ اإلعراب)

  وألقى فيه محاضرة  ،م2005املؤتمر السنوي الرابع للمجمع )اللغة العربية واملجتمع( سنة

 .(دراسة في معايير الخطأ والصواب في حركة التصحيح اللغوي بعنوان )

 وألقى فيه  ،م2007عاصر( سنة املؤتمر السنوي السادس للمجمع )لغة الطفل والواقع امل

 .(تطلعات حول لغة لألطفال في مجالتهممحاضرة بعنوان )

  وألقى فيه محاضرة بعنوان  ،م2008املؤتمر السنوي السابع للمجمع )التجديد اللغوي( سنة

 .الشيخ عبد القادر املغربي داعية التجديد اللغوي()

  وألقى فيه محاضرة  ،م2009للتراث( سنة املؤتمر السنوي الثامن للمجمع )نحو رؤية معاصرة

 .(التراث العربي مفهومه ومواقف املفكرين املعاصرينبعنوان )

 وألقى فيه  ،م2010( سنة الكتابة العلمية باللغة العربيةللمجمع ) تاسعاملؤتمر السنوي ال

 .(الكتابة العلمية بأسلوب أدبيمحاضرة بعنوان )

 ( سنة وآفاق املستقبلاللغة العربية معالم الحاضر ندوة )وألقى فيه محاضرة م، 1997

 (.املعجم العربي الحديث الالاشتقاقي) بعنوان

 ( سنة املعجم العربيندوة )املعجم الفقهي اللغوي: ) وألقى فيه محاضرة بعنوانم، 2001

 (.)املغرب( و)املصباح( نموذًجا

 ( سنة يوم املخطوط العربيندوة )واقع املخطوطات ) وألقى فيه محاضرة بعنوانم، 2016

هاتها املستقبلية  (.العربية وتوج 

  36الدكتور نبهان نشر 
ً

نها بحوثه ، م(1972)بدًءا من سنة  في مجلة املجمع مقاال ضم 

 وتعريفاته ببعض الكتب.وكلماته في حفالت االستقبال واستدراكاته وتعليقاته 
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 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب:

  م.1977، (1للعكبري )طإعراب الحديث النبوي 

 م.1985، (1األشباه والنظائر في النحو للسيوطي )ج 

 م.1987، (2إعراب الحديث النبوي للعكبري )ط 

 م.1998، بهجة العابدين بترجمة جالل الدين السيوطي للشاذلي 

 ( 1قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2012)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (2قواعد اإلمالء )ط 

 ( 2013-2009قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2014)باملشاركة 

 من آثاره

 :
ً

 الكتب املؤلفةأوال

 م.1995بحوث في اللغة والنحو والبالغة، دار اليمامة، حمص،  .1

 م.1997ابن يعيش النحوي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  .2

 م.1998، معهد املخطوطات، القاهرة، في النحو والنظائر الفهارس الشاملة لكتاب األشباه  .3

 الكتب املحققةثانًيا: 

، 2طم، 1977، 1مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، طلعكبري، لإعراب الحديث النبوي  .1

 م.1989 ،3دار الفكر، دمشق، ط م،1987

 .(م1983 - 1982)، وزارة الثقافة، دمشق، أسفار( 3) لحموي ل املختار من معجم البلدان .2

 م.1983، دار قتيبة، دمشق، )باالشتراك( لفراءلاملقصور واملمدود  .3

مكتبة لبنان م، 1985، 1ط، الكويت، العربية للصفدي، معهد املخطوطات غوامض الصحاح .4

 م.1996، 2ناشرون، ط

 م.1985، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، (1)ج للسيوطي األشباه والنظائر في النحو .5

 م.1996 ،2مكتبة لبنان، ط م،1992 ،1ط بن دريد األزدي، وزارة الثقافة، دمشق،ال املالحن  .6

، مكتبة عمر ريحاوي، حلب، )باالشتراك( ألفقهس يلشرح منظومة آداب األكل والشرب والضيافة  .7

 م. 1994

 م.1995، وزارة الثقافة، دمشق، )سفران( لقاض ي التنوخيلاملختار من الفرج بعد الشدة  .8

طبع دار  مركز جمعة املاجد، دبي،منشورات ، )باالشتراك( ل البناء واإلعراب للعكبري اللباب في عل .9

 م.1995 الفكر، دمشق،

 م.1995آثار عبد الحميد الزهراوي، وزارة الثقافة، دمشق،  .10

 تراث الح .11
َّ

 م. 1996، دار الذاكرة، حمص، طواسينه )باالشتراك(-ديوانه-: أخبارهجال
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 م.1996شعيب كيالي، مطبعة اليمامة، حمص، لابن حجازي كشف النقاب املجازي عن دالية  .12

لشاذلي، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، ين السيوطي لبهجة العابدين بترجمة جالل الد .13

 م.1998

 .(م2001 - 2000)، وزارة الثقافة، دمشق، أجزاء( 4) املختار من نشوار املحاضرة .14

 م.2001ركز زايد للتراث، ، م)باالشتراك( بن هذيلال  حلية الفرسان وشعار الشجعان .15

 م. 2002، املجمع الثقافي، أبو ظبي، )باالشتراك( يوسف البديعيلهبة األيام فيما يتعلق بأبي تمام  .16

 م. 2003بن هذيل، مركز زايد للتراث، ال ، )باالشتراك( تحفة األنفس وشعار سكان األندلس .17

ا: 
ً
 الرسائل املحققةثالث
ر  

 
ش

 
و)مجلة  ،)مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق( :فيمحققة رسالة  17 الدكتور عبد اإلله نبهان ن

و)مجلة  ،و)مجلة معهد املخطوطات بالكويت( ،و)مجلة املجمع العلمي الهندي( ،التراث العربي بدمشق(

بلوغ الدكتور ، و)الكتاب التذكاري بمناسبة و)مجلة ثقافة الهند( ،معهد املخطوطات العربية بالقاهرة(

 .حسين نصار الخامسة والسبعين: ثمرات االمتنان(

 رابًعا: املؤتمرات والندوات والدورات
 ،مؤتمًرا وندوة ودورة عقدت في )جامعة دمشق( 25في أكثر من  الدكتور عبد اإلله نبهانشارك 

و)مجمع اللغة  ،و)جامعة البعث( ،و)الجامعة األردنية( ،األردن(-و)جامعة مؤتة ،األردن(-و)جامعة اليرموك

 .وغيرها و)جامعة حلب( ،و)جامعة اإلمارات( ،العين(-و)مركز زايد للتراث والتاريخ ،العربية بدمشق(

 خامًسا: البحوث واملقاالت
ر  

 
ش

 
 في )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق( 70زهاء  الدكتور عبد اإلله نبهانن

ً
ا ومقاال

ً
و)مجلة  ،بحث

 ،الرياض(-و)مجلة عالم الكتب ،و)مجلة جامعة البعث( ،دمشق(-و)مجلة التراث العربي ،(دمشق-املعرفة

و)مجلة املوقف  ،و)مجلة نهج اإلسالم( ،و)مجلة دراسات عربية( ،رأس الخيمة(-و)مجلة امللتقى األدبي

و)مجلة  ،ي(دب-و)مجلة آفاق التراث العربي ،و)مجلة عالمات( ،و)مجلة الفيصل( ،و)مجلة املنتدى( ،األدبي(

 ،، و)مجلة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة(و)مجلة معهد املخطوطات بالكويت( ،(بيروت-الطريق

، و)الكتاب الخاص ، و)مجلة املجمع العلمي الهندي(، و)مجلة املورد(و)مجلة مجمع اللغة العربية األردني(

 .خاص بالدكتور نعيم اليافي(ببلوغ الدكتور مازن املبارك سن السبعين(، و)الكتاب التذكاري ال

ا 
ً
وكتب بتكليف من املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم )وحدة املوسوعات املتخصصة( تعريف

شرت في موسوعة أعالم العرب واملسلمين )
ُ
 م( 2000 – 1999باثني عشر علًما من أعالم العربية ن

 سادًسا: التعريف بالكتب
ا بالكتب 25قرابة  الدكتور عبد اإلله نبهان كتب

ً
-في )مجلة نهج اإلسالم(، و)مجلة العربي نشرها تعريف

 الرياض(، و)مجلة الذخائر(.-الرياض(، و)مجلة التوباد-الكويت(، و)مجلة عالم الكتب

 سابًعا: مقاالت في نقد الكتب
 مقاالت في نقد الكتب نشرها في )مجلة مجمع اللغة العربية 10كتب الدكتور عبد اإلله نبهان 

 .(الكويت(، و)مجلة مجمع اللغة العربية األردني-بدمشق(، و)مجلة معهد املخطوطات العربية
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ا: الفهارس
ً
 ثامن

 أعدَّ الدكتور عبد اإلله نبهان فهارس لعدٍد من املؤلفات؛ منها:

 3، ج61فهرس شواهد املفصل للزمخشري مع تخريجها، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، مج-

 م.1987، 1ج، 62م، مج1986، 4

 م.1991، العدد األول، 12فهرس مؤلفات السيوطي املطبوعة، مجلة عالم الكتب، الرياض، مج 

  ،فهرس شواهد رسالة املالئكة للمعري مع تخريجها، مجلة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة

 م.1991، 2-1، ج35مج

   1، ج40بالقاهرة، مجفهرس أعالم شرح املفصل البن يعيش، مجلة معهد املخطوطات العربية-

 م.1996، 2

 ،47مجلة معهد املخطوطات العربية بالقاهرة، مج فهرس مخطوطات د. شاكر فرحان مطلق ،

 .م2003، 1ج

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عبد اإلله نبهان املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في  ةحفل .2
ً

املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية استقبال الدكتور عبد اإلله نبهان عضًوا عامال

 م.2010، 1، ج85بدمشق، مج

 الدكتور عبد اإلله نبهان، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .3

 عبد اإلله نبهان، أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .4

اب العرب .5
َّ
 دمشق.-عبد اإلله نبهان، موقع اتحاد الكت

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 4جموسوعة أعالم سورية في القرن العشرين ) .6

 م.2000، 1ط
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 العاشر دلعـقْا في لمجمعا ء  اعـضَأ
 م(2019 – 2009) 

 
 

  



 م(2019 – 2009) 370 في العقد العاشر أعضاء المجمع

            
 

 العقد العاشرأعضاء املجمع في 
 

 الصفحة

 371 هاني رزق

 375 أحمد قدور 

 379 محمد سعيد الصفدي

 382 وهب رومية

 386 رفعت هزيم

 389 عبد الناصر عساف

 392 عبود السراج

 396 محمد طيب تيزيني



 رزق خليل هاني 371 في العقد العاشر أعضاء المجمع

 رزق خليل هاني -82

 (000 - هـ1351)

 (000 - م1933)

 نشأته وحياته

 م.1933كانون الثاني  5في ولد هاني خليل رزق في بلدة )القصير( بمحافظة حمص 

 .محافظة حمص في الثاني ترتيبه وكان العلمي(، )الفرع نال شهادة الدراسة الثانويةم 1952وفي سنة 

بتقدير جيد ( جامعة دمشق)اإلجازة في العلوم الطبيعية من  حصل على م1956 سنةوفي 

  ا، وكان ترتيبه الثاني.جد  

ثم ، ركيةياألم (جامعة أيوا)املاجستير في علم الجنين من  شهادةحصل على م 1962 سنةوفي 

 م.1964سنة  ركيةياألم (جامعة فيرجينيا)دكتوراه الفلسفة في البيولوجيا من  شهادةعلى 

 أهم األعمال العلمية واملناصب
  م(2003 -1964)أستاذ علم الجنين في كلية العلوم بجامعة دمشق. 



 رزق خليل هاني 372 في العقد العاشر أعضاء المجمع

  وفي معهد البيولوجيا الجزيئية م(1972 - 1970) باحث زائر في كلية الطب بجامعة لوي باستور ،

 م(.1993 - 1992) فرنسا-والخلوية بستراسبورغ

 م(.2000 – 1997م( و)1983 – 1981م( و)1978 – 1975)قسم علم الحيوان بجامعة دمشق  رئيس 

  م(.1990 – 1980) دمشقفي مركز الدراسات والبحوث العلمية، رئيس قسم البيولوجيا 

 م(.1990 – 1980) دمشق -الدراسات والبحوث العلمية  في مركز  أنجز خمسة أعمال علمية 

  م(.1996 – 1995) الذرية السوريةهيئة الطاقة رئيس قسم البيولوجيا الجزيئية واملناعة في 

  ( في دمشق.مجموعة نظم العلوم والتكنولوجيا)ألعمال  منسق علمي وإداري 

   ورئيس مجلس إدارتها عدًدا من السنوات. ،في دمشق( جمعية علوم الحياة) س يأحد مؤس 

 س ي ساعد ملكتبه التنفيذي املعام ال ميناأل في بغداد، و  (اتحاد الحياتيين العرب) أحد مؤس 

 عديدة. سنوات

   ا حيوانيَّ  – مع الدكتورة ليلى مسوح بالتعاون  – ل  ز  ع
ً
املنشأ ذا كتلة جزيئية نسبية  بروتين

ا غير معروفمنخفضة 
ً
 وذا قدرة استثنائية على تسريع سيرورة التئام الجروح. ،سابق

 عضوية الجمعيات العلمية
 للتفوق األكاديمي (فاي فاي كابا) ةركيياألمة جمعيال عضو في. 

 ز في البحث العلمي (فاي سيكما)و (سيكما زاي) تينركيياألم ينجمعيتال عضو في  .للتمي 

 ( أكاديمية نيويورك للعلومعضو في.) 

 الجوائز
  )في  فضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربيةأل جائزة )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 

موجز تاريخ الكون: من االنفجار األعظم إلى عن كتاب الدكتور هاني رزق )م 2004عام 

 (.االستنساخ البشري 

  )عام في  فضل كتاب علمي مؤلف باللغة العربيةأل جائزة )مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

جينات النوع البشري  :الجينوم البشري وأخالقياتهعن كتاب الدكتور هاني رزق )م 2008

 (.وجينات الفرد البشري 

، ونشرت بهذه املناسبة الدكتور هاني خليل رزق بدمشق (دار الفكر)مت كر  م 20/4/2009 فيو

 به ومقاالت مهداة إليه يمياء الحياةبعنوان )ككتاًبا 
ً

 زمالؤه وطالبه. اكتبه( يتضمن تعريًفا كامال

 رزق املجمعيخليل الدكتور هاني 
 في مجمع اللغة العربية بدمشق في خليل انُتخب الدكتور هاني 

ً
آذار  10رزق عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 2010نيسان  12م خلًفا لألستاذ أنيس سلوم، وصدر مرسوم تعيينه في 2010

 م. 2010حزيران  9في  استقباله

)لجنة مصطلحات ألفاظ الحضارة( و)لجنة النشاط الثقافي( و)لجنة  يشارك الدكتور رزق في أعمال

ات البيئة واملجتمع واملياه( و)لجنة مصطلحات اإلعالم( و)لجنة مصطلحات إدارة الجودة وعلم مصطلح

 القياس( و)لجنة مصطلحات طب األسنان(، وكان يشارك في أعمال )لجنة مجلة املجمع(. 
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 محاضرات: ست  في املجمع الدكتور هاني خليل رزق ألقى 

م(، نشرت في مجلة املجمع 2012التعبير عن الذات، )اآللية اللغوية التي يستعملها العقل في  .1

 [.1113، ص4، ج88]مج

، 2، ج88م(، نشرت في مجلة املجمع ]مج2014انعدام الحياة وتالش ي الكون: ملاذا ومتى؟، ) .2

 [.519ص

 [.805، ص3، ج88م(، نشرت في مجلة املجمع ]مج2014العقل ظاهرة انبثاقية، ) .3

 [.223، ص1، ج90م(، نشرت في مجلة املجمع ]مج2015الخاليا الجذعية واملوت املبرمج، ) .4

 م(.2016هل يمكن تحوير الخصائص الوراثية لإلنسان، ) .5

 م(.2017طغيان الفكر العلمي الخاطئ: من أرسطو إلى داروين، ) .6

شر الدكتور هاني خليل رزق في مجلة املجمع:
 
 ون

 [.195، ص1، ج89ج)أربع حقائق علمية جانب الصواب فيها آينشتاين( ]م دراسة بعنوان .1

 [.821، ص3، ج89)العالقة التبادلية بين علوم الطبيعة واللغة(، ]مج دراسة بعنوان .2

 .[584، ص2، ج85استقباله. ]مج ةحفلكلمته في  .3

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال

أربعة كتب جامعية في علم الجنين وعلم املناعة والبيولوجيا الخلوية، مطبعة جامعة دمشق،  .1

 م(.1995 – 1966)

 م.1997، ، دار الفكر، دمشقاالستنساخ: جدل العلم والدين واألخالق .2

 م.2000، ، دار الفكر، دمشقاإليمان والتقدم العلمي .3

 .م2003، دمشق، دار الفكر، موجز تاريخ الكون: من االنفجار األعظم إلى االستنساخ البشري  .4

جينات النوع البشري وجينات الفرد البشري، دار الفكر،  :الجينوم البشري وأخالقياته .5

 .م2007، دمشق

 م.2010أصل اإلنسان: املكتشفات الحديثة تبطل التفسير الدارويني، دار الفكر، دمشق،  .6

 م.2014العقل والدماغ البشري، دار الفكر، دمشق،  .7

8.  (Evolution Oriented: Genome Personalized. The Big bang and its Output،) 

Hani K. Rizk،  ،م.2014دار الفكر، دمشق 

 م.2019االنفجار األعظم ونشوء الكون، دار الفكر، دمشق،  .9

 تطور موجه وجينوم شخص ي، في قيد الطباعة. .10
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 لدراسات والبحوثثانًيا: ا
 املوسوعة العربية: في دراسات رزق أربع خليل الدكتور هاني  نشر  

 .استمرار اليرقية )املجلد الثاني( .1

 .األرجية وفرط التحسس )املجلد األول( .2

 .التنشيط )املجلد السادس( .3

 .التكون البكري )املجلد السادس( .4

 .في مجالت علمية عاملية مرموقة، باللغتين اإلنكليزية والفرنسية بحوث 9ونشر 

 مصادر ترجمته

 رزق املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق.خليل إضبارة الدكتور هاني  .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، خليل استقبال هاني  ةحفل .2
ً

رزق عضًوا عامال

 م.2010، 2، ج85مج

 (.eKtabالدكتور هاني رزق، موقع ) .3

 الدكتور هاني رزق، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 م.2009كيمياء الحياة )كتاب تكريمي كتبه زمالؤه وطالبه(، دار الفكر، دمشق،  .5

6. Hani K. Rizk موقع ،Amazon. 

 (.goodreadsهاني رزق، موقع ) .7

 هاني رزق، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .8

 هاني رزق، موقع هيئة املوسوعة العربية )البحوث حسب الباحثين(. .9
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 أحمد قدور  -83

 (000 - هـ1367)

 (000 - م1948)

 نشأته وحياته

ه قبل  م،1948سنة  محافظة حلبمن أعمال ( تل رفعت) بلدة فيأحمد قدور لد و  وأتم  تعليم 

الجامعي في مدارس محافظة حلب وفي ثانويات دير الزور، ثم التحق بقسم اللغة العربية وآدابها 

 م. 1972م، وحصل على اإلجازة في اللغة العربية وآدابها سنة 1968في )جامعة حلب( سنة 

ومدينتها ملا يدنو من وبعد التخرج انتظم في سلك التدريس اإلعدادي والثانوي في محافظة حلب 

 عشر سنوات.

، م التحق ببرنامج الدراسات العليا في قسم اللغة العربية في )جامعة حلب(1981وفي سنة 

م، وكان عنوان رسالته )العربية الفصحى 1984وحصل على املاجستير في الدراسات اللغوية سنة 

 (.شعر األخطل الصغير املعاصرة: دراسة في تطورها الداللي من خالل

م حصل على الدكتوراه من قسم اللغة العربية في )جامعة دمشق(، وكان 1988وفي سنة 

فات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري(.  عنوان رسالته )مصن 

 ، وصار اللغة العربية بجامعة حلبًسا في قسم مدر   ُعينم 1989وفي سنة 
ً
 امساعًد  اأستاذ

ا سنة 1994سنة 
ً
 .م2000م، ثم أستاذ
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 األعمال واملناصبأهم 

  الالذقية( -ة دمشق( و)جامعة حلب( و)جامعة تشرينجامع)في  اللغة العربيةعلوم أستاذ

( دبي-كلية الدراسات اإلسالمية والعربيةاليمن( و)-حمص( و)جامعة تعز-و)جامعة البعث

 .فرنسا(-و)جامعة ليون 

  (.م1993 - 1992) ،اليمن-في جامعة تعز (قسم اللغة العربية)رئيس 

  (.م2003 - 2001) ،في كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بدبي (قسم اللغة العربية)رئيس 

  (.م2007 - 2005، ورئيسه )بجامعة حلب (قسم اللغة التركيةس )س  مؤ 

 (.م2007 - 2003) ،بجامعة حلب (كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية)ميد ع 

 (.م2010 - 2008) ،دير أوقاف حلبم 

  م(.2005منذ سنة ) ،اتحاد الكتاب العرب في دمشق عضو 

  (.م2008منذ سنة )، لسورية لتاريخ العلوم عند العربالجمعية امجلس اإلدارة في عضو 

 (.م2006 - 2003) ،(مجلة جامعة حلب)تحرير ستشار هيئة م 

  (.م2009 - 2006)جامعة حلب  (مجلة البحوث)هيئة تحرير  عضو 

   في اللغة واللسانيات  املاجستير والدكتوراهالجامعية لنيل درجة  رسائلالعشرات  ناقش

دمشق  :في جامعاتواللغات السامية والنقد والبالغة وعلوم القرآن والحديث واألسلوبية 

 .وطرابلس بلبنانحلب والبعث وتشرين و 

 أ 
 

العربية الرسائل في اللغة والنحو ودراسات القرآن والحديث في قسم اللغة عشرات على  شرف

 .بجامعة حلب

 الدكتور أحمد قدور املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

 م2010آذار  10انُتخب الدكتور أحمد قدور عضًوا عامال

وأقيمت حفلة م، 2010نيسان  12، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ رشيد بقدونس

 م. 2010حزيران  23في  استقباله

( اللغة العربية وعلومهاو)لجنة ( املعاجم اللغويةلجنة ) في أعمال قدور يشارك الدكتور 

 .و)لجنة اللسانيات وتاريخ اللغة(

في أعمال املؤتمر السنوي الثالث للمجمع )قضايا املصطلح  الدكتور أحمد قدور شارك 

 .(املدخل إلى تحليل املصطلح العلميم وألقى فيه محاضرة بعنوان )2004العلمي( سنة 

العربية الفصحى بحوث: ) 10 م، فنشر1994منذ  مجلة املجمعبدأ الدكتور قدور الكتابة في 

اللغة (، )اللسانيات واملصطلح(، )جهاز النطق عند اللغويين العرب القدامى(، )ومشكلة اللحن

، (اللسانيات واملشكالت اللغوية الراهنة(، )بين اللسانيات وعلوم اللغة(، )العربية والفكر اللغوي 

صوت الصدر بين (، )الجهر والهمس عند سيبويه(، )أصوات اللغة عند سيبويه: مراجعة وتفسير)

(، إضافة إلى كلمته في مسائل صوتية من كتاب القانون في الطب البن سينا(، )الهمس والجهر

 استقباله. ةحفل
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 :محاضراتأربع في املجمع الدكتور أحمد قدور وألقى 

 (.م2008، )الصوتي عند ابن سينا في رسالة حدوث الحروف اآلليات املنطقية في الدرس .1

 .(م2011، )سيبويه وأصوات اللغة .2

 .(م2016، )أثر اللسانيات في الدرس اللغوي الحديث .3

 (.م2018، )مبادئ التشكيل الصوتي للغة العربية .4

 صدر له ضمن مطبوعات املجمع عدة كتب:و 

 ( 1قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2012)باملشاركة 

 م.2014)باملشاركة(،  (2قواعد اإلمالء )ط 

 ( 2013-2009قرارات املجمع في األلفاظ واألساليب)  ،)م.2014)باملشاركة 

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال

العربية الفصحى املعاصرة: دراسة في تطورها الداللي من خالل شعر األخطل الصغير، الدار  .1

 .م1991 ،تونسالعربية للكتاب، 

، 2دار الفكر املعاصر، بيروت، طم، 1991 ،دخل إلى فقه اللغة العربية، جامعة حلبامل .2

 .م2010 ،4ط م،2003، 3طم، 1993

 م.1993 ،دمشق ، دار الفكر،، بيروتاملعاصر ، دار الفكر املختار من األدب اإلسالمي .3

 .م1996 ،دمشق ،الثقافة مصنفات اللحن والتثقيف اللغوي حتى القرن العاشر الهجري، وزارة .4

 .م2008 ،3ط م،1996 دار الفكر، دمشق، ،مبادئ اللسانيات، دار الفكر املعاصر، بيروت .5

مة )كتاب العين( .6  ،م1998 ،دار الفكر، دمشق ،أصالة علم األصوات عند الخليل من خالل مقد 

 .م2003 ،2ط

 .م2001 ،اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي، دار الفكر، دمشق .7

 .م2003 ،2ط م،2002 ،قواعد اإلمالء، دار الفكر، دمشق مذكرة في .8

 .م2005 ،صور من التحليل األسلوبي، دار القلم، دار الرفاعي بحلب .9

 .م2009 بحلب، مقاالت في اللغة والهوية، دار القلم، دار الرفاعي .10

 .م2009 ،جهوده العلمية وجهاده في سبيل العربية، دار الفكر، دمشق: مازن املبارك .11

 ،لنطق في رسالة أسباب حدوث الحروف البن سينا، دار القلم، دار الرفاعي بحلبآليات ا .12

 م.2010
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 ثانًيا: الدراسات والبحوث واملقاالت
-الم الفكرعدًدا كبيًرا من املقاالت والدراسات في مجالت متعددة؛ منها: )عالدكتور أحمد قدور نشر  

جلة و)م ،(الكويت-مجلة العلوم االجتماعيةو) ،(الكويت-املجلة العربية للعلوم اإلنسانيةو) ،(الكويت

 ،(دمشق-مجلة املوقف األدبيو) ،(تونس-مجلة الحياة الثقافيةو) ،(دبي-مجلة املنتدىو) ،(الكويت-العربي

  ،(الالذقية-مجلة جامعة تشرينو) ،(مجلة مجمع اللغة العربية األردنيو) ،(دمشق-مجلة املعرفةو)

 (.دمشقبمجلة مجمع اللغة العربية إضافة إلى ما نشره في )(، مجلة بحوث جامعة حلبو)

شرت للدكتور قدور بحوث ضمن كتب؛ منها:
ُ
 ون

 م.1998 ،كتاب عن األخطل الصغير، مؤسسة البابطين بيروت 

 م.2002 ،كتاب عن ابن املقر ب العيوني، مؤسسة البابطين، البحرين 

 الصادر عن املجمع عام  2008ملوسم عام  بدمشق كتاب محاضرات مجمع اللغة العربية

 .م2009

  م الصادر عن 1999كتاب أبحاث املؤتمر السنوي العشرين لتاريخ العلوم عند العرب لعام

  م.2006بحلب،  معهد التراث العلمي

ا: املؤتمرات والندوات
ً
 ثالث

و)وزارة الشؤون  ،إربد(-عقدت في )جامعة اليرموك ةا وندو مؤتمرً  11في الدكتور أحمد قدور شارك 

 ،(الالذقية-جامعة تشرينو) ،(دمشق-وزارة التعليم العاليو) ،اليمن(-و)جامعة عدنتونس(، -الثقافية

 ، وذلك في املدة موسكو(-و)جامعة الصداقة ،و)جامعة القاهرة( ،(املنامة وبيروت-مؤسسة البابطينو)

 .م(2010 - 1988)

 مصادر ترجمته

اب .1
َّ
 دمشق.-العرب أحمد قدور، موقع اتحاد الكت

 أحمد محمد قدور، موقع أبجد. .2

 أحمد محمد قدور، موقع دار الفكر. .3

 إضبارة الدكتور أحمد قدور املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية  ةحفل .5
ً

استقبال الدكتور أحمد قدور عضًوا عامال

 م.2010، 2، ج85بدمشق، مج

 موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. الدكتور أحمد قدور، .6

 الدكتور أحمد محمد قدور، موقع املوسوعة التاريخية ألعالم حلب. .7
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 صفديالمحمد سعيد  -84

 (000 - هـ1364)

 (000 - م1945)

 نشأته وحياته

 م. 1945سنة في دمشق  صفديال سعيد محمدولد 

، وحصل على م1964( سنة جامعة دمشق-انتسب إلى )كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية

 م، وكان األول في اختصاصه، 1969سنة اإللكترونية واالتصاالت اإلجازة في الهندسة 

-هجامعة بول ساباتي) من املعمقة الدراسات دبلومتابع دراساته العليا في فرنسا، فحصل على 

 .م1971( سنة تولوز 

 نفسها.تولوز( جامعة )دكتوراه في الهندسة اإللكترونية من على الحصل م 1974سنة وفي 

 أهم األعمال واملناصب

  في جامعة  (الكهربائيةامليكانيكية و كلية الهندسة )في واالتصاالت الهندسة اإللكترونية أستاذ

 .(2008-1974) ،دمشق

 ركزهذا املمدير بحوث في م، ثم 1975 دمشق،ز الدراسات والبحوث العلمية، باحث في مرك، 

 .(م2004 - 1978)
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  ،م.2004أستاذ في جامعة القلمون 

  ،م.2004أستاذ في الجامعة العربية الدولية 

 2005 ،بريطانيا-موثسأستاذ زائر في جامعة بورت. 

  (م2008 - 2006) ،الجامعة العربية الدوليةرئيس قسم هندسة الحاسوب واالتصاالت في. 

 (م2009 - 2006) ،رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم الهندسية. 

 م(2009 - 2008) ،العلمية للشؤون الخاصة الدولية العربية الجامعة نائب رئيس. 

 م2009 منذ ،الدولية العربية الجامعة عميد كلية الهندسة املعلوماتية في. 

 رسائل لنيل درجة املاجستير، وعلى رسالتين لنيل درجة الدكتوراه. شرف على أربعأ 

 الدكتور محمد سعيد الصفدي املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

 10انُتخب الدكتور محمد سعيد الصفدي عضًوا عامال

م، 2010نيسان  12، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عبد الحليم سويدان م2010آذار 

 م. 2010تشرين األول  13في  أقيمت حفلة استقبالهو 

الهندسة الكهربائية واإللكترونية  مصطلحات )لجنة شارك الدكتور الصفدي في أعمال

 واالتصاالت(.

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 واملترجمة أوال

 م.1975فيزياء العناصر نصف الناقلة )أملية جامعية(،  .1

 م.1981جامعة دمشق،  (، مطبوعات1الدارات اإللكترونية ) .2

 م.1996اإللكترونيات املتقدمة لالتصاالت )أملية جامعية(،  .3

 م.2004ت جامعة دمشق، ، مطبوعا)باملشاركة( (3الدارات اإللكترونية ) .4

 م.2004املنظمة العربية للترجمة، بيروت،  )ترجمة(، زمننصف الاختصار باملنتجات تطوير  .5

 م.2008)باملشاركة(، مطبوعات جامعة دمشق،  نظم االتصاالت الحديثة .6

 ثانًيا: املؤتمرات العلمية

عدد من املؤتمرات والندوات العلمية في مجال: اإللكترونيات، والتقانات في ي دفالدكتور الصشارك 

املكروية والنانوية، وتقانة املعلومات واالتصاالت، وامللكية الفكرية في مجال البحث والصناعة، واألمواج 

 املكروية، والتحكم واألتمتة، والهندسة الصناعية، ومعالجة اإلشارة.

ا: املقاالت
ً
 ثالث

  14 فديالدكتور سعيد الص نشر
ً

ا ومقاال
ً
 في مجالت عربية وأجنبية.)بالعربية واإلنكليزية(  بحث



 محمد سعيد الصفدي 381  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد سعيد الصفدي املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية  ةحفل .2
ً

استقبال الدكتور سعيد الصفدي عضًوا عامال

 م.2010، 4، ج85بدمشق، مج

 الدكتور محمد سعيد الصفدي، موقع كلية الهندسة امليكانيكية والكهربائية. .3

 الدكتور محمد سعيد الصفدي، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 شبكة املعرفة الريفية.محمد سعيد الصفدي، موقع مكتبة  .5

 محمد سعيد الصفدي، موقع هيئة املوسوعة العربية )البحوث حسب الباحثين(. .6

 

 
 

 

 

 



 وهب رومية 382  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 وهب رومية -85

 (000 - هـ1363)

 (000 - م1944)

 نشأته وحياته

 م.1944في الالذقية سنة  روميةأحمد  وهبولد 

 .م1967( سنة جامعة دمشقمن ) جازة في اللغة العربية وآدابهاحصل على اإل 

جامعة )اجستير في الدراسات األدبية بتقدير ممتاز من املشهادة على حصل  م1974وفي سنة 

 (.القاهرة

 ب بمرتبةفي اآلداالدولة دكتوراه على  ( أيًضاالقاهرة من )جامعةحصل م 1977سنة وفي 

 .وتبادلها مع الجامعاتمع التوصية بطبع الرسالة  األولى الشرف

 أهم األعمال واملناصب

   م(.1981 - 1978)، جامعة دمشق-بكلية اآلدابفي قسم اللغة العربية وآدابها  سمدر 

  ،م.1978أستاذ زائر في )معهد اللغات األول في بكين( جمهورية الصين الشعبية 

  ،م.1979عضو اللجنة التحضيرية ملؤتمر )اللسانيات( املنعقد في جامعة دمشق 

  م.1980م، و1979جامعة قسنطينة( الجزائر،  -أستاذ زائر في )قسم الدراسات العليا 



 وهب رومية 383  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 م(.1985 - 1981) ،اليمن (جامعة صنعاء) أستاذ في 

  م(.1985 - 1982)، جامعة صنعاءبرئيس قسم اللغة العربية وآدابها 

 م(.1992 - 1986) ،معة دمشقجا وآدابها العربية اللغة قسم في أستاذ مساعد 

  الكويت(، والتدريب التطبيقي للتعليم العامة الهيئة - العربية اللغة قسم)في ك أستاذ مشار ،

 م(.1992-2003)

 والتدريب(،  التطبيقي للتعليم العامة الهيئة -العربية  اللغة رئيس لجنة الترقيات في )قسم

 م(.2001 - 1997الكويت، )

 دمشق جامعة وآدابها العربية اللغة قسم في أستاذ. 

 م(.2009منذ ) ،جامعة دمشق فيكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  عميد 

 .رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم اإلنسانية 

 ( :م في
َّ
و)مؤسسة عبد العزيز البابطين لإلبداع  ،الكويت(-عالم املعرفةسلسلة باحث محك

-و)مجلة الدراسات العربية واإلسالمية ،الكويت(-و)حوليات كلية اآلداب ،الكويت(-الشعري 

و)مجلة بحوث  ،و)مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم اإلنسانية( ،اإلمارات العربية املتحدة(

 جامعة حلب( وغيرها.

  األردن(.-و)جامعة مؤتة ،و)جامعة تشرين( ،دمشق( )جامعة :علمية فيالترقية العضو لجنة 

 )و)جامعة حلب( ،عضو لجنة مناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه في: )جامعة دمشق، 

 الجزائر(.-و)جامعة قسنطينة ،و)جامعة تشرين(

 ب العرب.عضو هيئة تحرير )مجلة التراث العربي( في اتحاد الكتا 

 لدكتوراه في جامعة دمشق.شرف على عدد من رسائل املاجستير واأ 

 الدكتور وهب رومية املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

تشرين األول  27انُتخب الدكتور وهب رومية عضًوا عامال

م، 2016كانون األول  15، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ سليمان العيس ى م2016

 م. 2017آذار  15في  وأقيمت حفلة استقباله

)لجنة و)لجنة مجلة املجمع( )لجنة اللغة العربية وعلومها( و في أعمال روميةشارك الدكتور ي

  .كتبة(امل)لجنة والنشاط الثقافي( و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث( 

 محاضرتين: ألقى في املجمع

 .م(2017، )من نحن؟ بحث في الهوية .1

 .م(2018، )الثقافة والعوملة الثقافية .2

، 1، الجزء 90استقباله في املجلد  ةاملجمع كلمة الدكتور وهب رومية في حفلنشرت مجلة و 

 م.2017، سنة 263الصفحة 



 وهب رومية 384  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 من آثاره

 :
ً

 املؤلفة الكتبأوال

 م.1981قصيدة املدح حتى نهاية العصر األموي، وزارة الثقافة السورية،  .1

 م.1982 بيروت، ،مؤسسة الرسالةالرحلة في القصيدة الجاهلية،  .2

 م.1994القصيدة العربية، دار سعد، دمشق، بنية  .3

ونال هذا الكتاب جائزة  م.1996شعرنا القديم والنقد الجديد، سلسلة عالم املعرفة، الكويت،  .4

 م باعتباره أفضل كتاب أدبي مؤلف باللغة العربية.2007)مؤسسة الكويت للتقدم العلمي( لعام 

 م.2006م املعرفة، الكويت، الشعر والناقد: من التشكيل إلى الرؤيا، سلسلة عال .5

 البحوث واملقاالتثانًيا: 
  15 الدكتور وهب رومية نشر 

ً
ا ومقاال

ً
و)مجلة  ،القاهرة(-في عدد من املجالت؛ منها: )مجلة إبداع بحث

 ،دمشق(-و)مجلة املعلم العربي ،القاهرة(-فصول مجلة و) ،دمشق(-و)مجلة املعرفة ،دمشق(-التراث العربي

دار -، وضمن كتاب )النص املفتوحو)مجلة الكويت( ،و)مجلة اليمن الجديد( ،حلب( جامعة و)مجلة بحوث

 . جامعة القاهرة(-اآلداب، بيروت(، و)الكتاب التذكاري بمناسبة مرور عام على رحيل الدكتور يوسف خليف

ا: 
ً
 والدورات املؤتمرات والندواتثالث

 منها:؛ تمرات والندواتؤ في عدد من املالدكتور وهب رومية شارك 

 م.1985ندوة النقد العربي املعاصر، صنعاء،  .1

اب اآلسيويين واإلفريقيين، تونس،  .2
َّ
 م.1987مؤتمر الكت

 م.2000دورة )أبي فراس الحمداني(، الجزائر،  .3

 م.2001مؤتمر )األدب الكويتي في نصف قرن(،  .4

 م.2002دورة )علي بن املقرب العيوني(، البحرين،  .5

 م.2004انيا، إسبقرطبة، )ابن زيدون(،  مؤتمر  .6

 م.2005مؤتمر )الشعر العربي املعاصر(، الكويت،  .7

 م.2008املؤتمر الدولي للنقد األدبي، القاهرة،  .8

 م.2008)معجم البابطين(، الكويت،  ندوة .9

 مصادر ترجمته

 استقبال الدكتور وهب رومية عضًوا جديًدا في مجمع اللغة العربية بدمشق، موقع شمرا. .1

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. إضبارة الدكتور وهب رومية .2

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق،  ةحفل .3
ً

استقبال الدكتور وهب رومية عضًوا عامال

 م.2017، 1، ج90مج



 وهب رومية 385  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 م.2017د. وهب رومية عضو في مجمع الخالدين، موقع صحيفة الوطن،  .4

 الدكتور وهب رومية، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 أحمد رومية، موقع أبجد.وهب  .6

 وهب رومية، موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربية. .7

 وهب رومية، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .8

 

 
 

 

 

 

 

 



 رفعت هزيم 386  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 رفعت هزيم -86

 (000 - هـ1369)

 (000 - م1950)

 نشأته وحياته

م، وأتم  تعليمه االبتدائي 1950في بلدة )جيرود( في منطقة القلمون سنة  رفعت هزيم ولد

 .والثانوي في مدارس دمشق

س بعدها في  م،1972دمشق( سنة  جامعةمن ) اإلجازة في اللغة العربية وآدابهاحصل على  در 

 ى مصر وتابع دراساته العليا فيها.املدارس الثانوية في مدينة دمشق، ثم سافر إل

 ير في اآلداب من )جامعة عين شمس(.على املاجستحصل م 1981 وفي سنة

 في في )جامعة ماربورغ(من قسم اللغات السامية على الدكتوراه حصل م 1986سنة وفي 

 .أملانيا الغربية

 األعمال واملناصبأهم 

 م(1987 - 1983أملانيا الغربية، )-في جامعة ماربورغ السامية اللغات قسمي محاضر ف. 

 م(.1995-1988) ،ألردنا-اليرموكة عضو هيئة التدريس في قسم النقوش )اللغات الشرقية( في جامع 

 م(.1994 - 1993األردن، )-رئيس قسم النقوش بجامعة اليرموك 



 رفعت هزيم 387  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 ( ،األملانية )م(.1996 – 1993مترجم مشارك ملجلة )فكر وفن 

  رئيس اللجنة املنظمة للندوة اإلقليمية األولى عن )الكتابات القديمة في بالد الشام حتى ظهور

 م.1994اإلسالم(، جامعة اليرموك، األردن، 

 م(.1997 - 1996)، حلب جامعة في اآلداب كلية في محاضر 

 م(.1998 - 1997) ،اليمن-إببجامعة  اآلداب كلية عضو هيئة التدريس في 

 م(.2001 - 1998)، اليمن-تعز جامعةب اآلداب كلية عضو هيئة التدريس في 

 م(.2000 - 1998اليمن، )-رئيس قسم اللغة العربية بجامعة تعز 

 م(.2010 - 2005) ،باحث غير متفرغ في املعهد األملاني بدمشق 

  م(2011منذ ) ،هيئة املوسوعة العربيةفي خبير. 

 شرف على سبع رسائل لنيل املاجستير والدكتوراه، وعضو لجنة مناقشة تسع رسائل لنيل أ

 اليمن(.-األردن( و)جامعة صنعاء-املاجستير والدكتوراه في: )جامعة اليرموك

 الدكتور رفعت هزيم املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في
ً

تشرين األول  27 انُتخب الدكتور رفعت هزيم عضًوا عامال

وأقيمت م، 2016كانون األول  15، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتورة ليلى الصباغ م2016

 م. 2017آذار  29في  حفلة استقباله

 وكان قد انُتخب 
ً

  م.2015كانون األول  2بدمشق في  ةمجمع اللغة العربيفي عضًوا مراسال

العربية وعلومها( و)لجنة مصطلحات ألفاظ )لجنة اللغة  يشارك الدكتور هزيم في أعمال

 (. اإلعالم )لجنةالحضارة( و

 في املجمع محاضرتين:الدكتور رفعت هزيم ألقى و 

 شــــــــرت فــــــــي مجلــــــــة املجمــــــــع(م2017، )ألفــــــــاظ عربيــــــــة توضــــــــحها اللغــــــــات العروبيــــــــة القديمــــــــة
ُ
 ، ن

 [.215، ص1،ج91]مج

 (م2018، )هل الزباء ملكة تدمر؟. 

 :م2015بدًءا من سنة  مجلة املجمع فيونشر الدكتور رفعت هزيم 

 [.323ص ،2، ج88العربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم: نقوش املسند، ]مج 

  :[.639ص ،3، ج88، ]مجكتابات الزبور العربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم 

  :[.929ص ،4، ج88]مج ،الحميريةالعربية في جنوب الجزيرة العربية حتى ظهور اإلسالم 

  [.539، ص2، ج90استقباله، ]مج ةحفلكلمته في 

 ( مج1العربية الشمالية[ ،)595، ص3، ج90.] 

 ( مج2العربية الشمالية[ ،)833، ص4، ج90.] 



 رفعت هزيم 388  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 واملترجمة أوال

 م.1982 القاهرة، ،صيغة اسم الفاعل في العربية: أصلها وتطورها .1

 م.1986املركبة في النقوش الصفوية )باألملانية(، أسماء األعالم  .2

 م.1993عربي للمصطلحات األثرية، شتوتغارت، األملاني العجم امل .3

 م.1995األردن، كتاب املسند )ترجمة من اإلنكليزية(، -قواعد النقوش العربية الجنوبية .4

 ثانًيا: البحوث واملقاالت
شرت في عد 60قرابة الدكتور رفعت هزيم نشر 

ُ
 )بالعربية واألملانية( ن

ً
ا ومقاال

ً
د من املوسوعات بحث

مجمع اللغة العربية بدمشق(، و)مجلة مجمع )مجلة و ،دمشق(-)املوسوعة العربيةعلمية؛ منها: الجالت وامل

 و)مجلة بحوث ،األردن(-و)مجلة أبحاث اليرموك ،الرياض(-و)مجلة الدراسات اللغوية ،اللغة العربية األردني(

السعودية(، -، و)مجلة العصور ، و)مجلة دراسات تاريخية(و)مجلة جامعة دمشق( ،(اليمن-جامعة تعز

 .(Topoiو)مجلة  ،(Le Muséonو)مجلة 

 مصادر ترجمته

 .املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق الدكتور رفعت هزيمإضبارة  .1

، 90اللغة العربية بدمشق، مجاستقبال الدكتور رفعت هزيم عضًوا في املجمع، مجلة مجمع  ةحفل .2

 م.2017، 2ج

 د. رفعت هزيم عضو جديد في مجمع اللغة العربية في دمشق، موقع صحيفة الوطن. .3

 .(البحوث حسب الباحثين)هيئة املوسوعة العربية موقع د. رفعت هزيم،  .4

 .، موقع مجمع اللغة العربية بدمشقالدكتور رفعت هزيم .5

 .األدبية والثقافية العربيةموقع أرشيف املجالت رفعت هزيم،  .6

 



 عبد الناصر عساف 389  في العقد العاشر أعضاء المجمع

 عبد الناصر عساف -87

 (000 - هـ1384)

 (000 - م1965)

 نشأته وحياته

ى تعليمه 1965سنة  درعا( من أعمال محافظة الحراكبلدة ) في عسافعبد الناصر  ولد م. تلق 

ني   االبتدائي واإلعدادي والثانوي  ا في س 
ً
دراسته جميًعا، ونال  في مدارس )الحراك(، وكان متفوق

ه للعربية إلى االنتساب 1983شهادة الدراسة الثانوية العامة )القسم العلمي( سنة  م. ودفعه حبُّ

معيًدا  ُعيناللغة العربية  وبعد حصوله على اإلجازة فيإلى قسم اللغة العربية بجامعة دمشق، 

ق كتاب )شرح الشافية لألستر 1988سنة  به باذي( ونال ام. وملا أتم  مرحلة دبلوم التخصص، حق 

)جهود  بعنوانم، ثم أعد  رسالة 1992شهادة املاجستير في النحو والصرف بدرجة االمتياز سنة 

 .م1996ونال بها شهادة الدكتوراه بدرجة االمتياز سنة  (ةابن عطية األندلس ي النحوية والصرفي

 أهم األعمال واملناصب

 أستاذ النحو والصرف واألساليب اللغوية املعاصرة، كلية اآلداب، جامعة دمشق، )منذ 

 م(.1997

 ( ،في السعودية )م(.2006 – 2001أستاذ اللغة العربية وعلومها في )كلية املعلمين( بمدينة )أبها 
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   املاجستير( في قسم اللغة العربية شعبة النقد والبالغة لطالب الدراسات العليا ) س فيمدر

 .م(2011 - 2007، )دمشقبجامعة 

 م(2012 - 2007، )أستاذ النحو والصرف في )كلية اآلداب الثالثة( بدرعا. 

 شرف على نحو عشر رسائل ماجستير في النحو والصرف، في قسم اللغة العربية في جامعة أ

 .دمشق

  والدكتوراه. شارك في مناقشة أزيد من عشرين رسالة لنيل درجتي املاجستير 

  اإلنتاج العلمي لبعض أعضاء الهيئة التدريسية املرشحين للتعيين في بعض شارك في فحص

 .الجامعات السورية

  مة السورية.تحكيم بعض األبحاث شارك في
َّ
 لبعض املجالت املحك

  ة السورية للكتاب، واملديرية شارك في قراءة وتقويم املخطوطات املقدمة للنشر في الهيئة العام 

 العامة للتراث الشعبي في وزارة الثقافة.

  إعداد املسابقات التعليمية في املهارات اللغوية، ومراجعة الكتب والرسائل، وتحكيم البحوث

 في )كلية املعلمين( بأبها(.

 الدكتور عبد الناصر عساف املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب الدكتور 
ً

 عبد الناصر عساف عضًوا عامال

كانون  15، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ الشيخ سليم البخاري  م2016تشرين األول  27

م. وكان الدكتور عساف قد انُتخب 2017نيسان  12في  وأقيمت حفلة استقبالهم، 2016األول 

 
ً

ة بدمشق في في عضًوا مراسال  م، وصدر قرار تعيينه في 2015كانون األول  2مجمع اللغة العربي 

  م.2016شباط  17

و)لجنة  ،و)لجنة مجلة املجمع( ،)لجنة اللغة العربية وعلومها( يشارك الدكتور عساف في أعمال

 و)لجنة املكتبة(. ،و)لجنة املعاجم اللغوية( ،و)لجنة املخطوطات وإحياء التراث(، التدقيق اللغوي(

 :عساف في أعمالعبد الناصر شارك الدكتور 

 ( سنة يوم اللغة األم ويوم اللغة العربيةندوة )يوم اللغة م، وألقى فيها محاضرة بعنوان )2016

 (.العربية

 ( األلفاظ واألساليب واألصول ندوة)  (.لجنة اللغة العربيةم، وناقش فيها قرارات )2017سنة 

محاضرة بعنوان )التطور اللغوي في العربية  في املجمعالدكتور عبد الناصر عساف ألقى 

نها مقاالت م عشرة2008بدًءا من سنة ، ونشر في مجلة املجمع م2017املعاصرة( سنة  ، ضم 

نظراته في قرارات لجنة اللغة العربية في األلفاظ واألساليب، وفي كتاب )مختصر النحو( البن 

 .استقباله ة)إتمام األنس في عروض الفرس(، إضافة إلى كلمته في حفل وفي كتابسعدان، 
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 ثارهمن آ

 :
ً

 الكتب الجامعيةأوال
 م.2011، جامعة دمشقمطبوعات ، (املشاركة)ب النحو وتاريخه 

  م.2011، جامعة دمشقمطبوعات  ،(املشاركة)بالنحو ومسائله 

 البحوث والدراسات: ثانًيا
ا  30قرابة الدكتور عبد الناصر عساف نشر  

ً
ًما بحث

َّ
 محك

ً
ا ومراجعة ي مجالت ف ودراسة ومقالة وردًّ

و)مجلة جامعة دمشق لآلداب والعلوم  ،؛ منها: )مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق(ودوريات محلية وعربية

 ،(الرياض-و)مجلة الفيصل ،(دمشق-و)مجلة املوقف األدبي ،(دمشق-و)مجلة التراث العربي ،اإلنسانية(

 ،(األدبي أبهانادي -و)مجلة بيادر ،الرياض(-و)املجلة العربية ،أبها(كلية املعلمين ب-و)مجلة اللغة العربية

عتوقد  .(دمشق-األسبوع األدبيمجلة و) ،(جدة-و)مجلة املنهل ،و)مجلة أحمد البيروتية(
موضوعات هذه  توزَّ

كالنحو والصرف، والنقد والتصويب اللغوي، وفصاح العامية واللهجات  ؛عةواملقاالت في مناٍح متنو  البحوث 

 دب األطفال.أالعربية املعاصرة، و 

 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور عبد الناصر عساف املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة  ةحفل .2
ً

العربية استقبال الدكتور عبد الناصر عساف عضًوا عامال

 م.2017، 3، ج90بدمشق، مج

د. عساف يتحدث عن سلفه في مجمع اللغة العربية، سوسن صيداوي، موقع نقطة وأول السطر،  .3

 م.2017

 م.2009دراسات نحوية للدكتور عبد الناصر عساف، موقع منتديات جامعة درعا،  .4

 الدكتور عبد الناصر عساف، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .5

 م.2006م الدكتور عبد الناصر عساف، موقع صحيفة الرياض، ين في أبها تكر  كلية املعلم .6

مجمع اللغة العربية في دمشق يستقبل العضو الجديد الدكتور عبد الناصر عساف، موقع وكالة  .7

 سانا.

محاضرة األساليب اللغوية للدكتور عبد الناصر عساف، موقع ملتقى طالب جامعة دمشق،  .8

 م.2012

 م.2017)يوم اللغة العربية(، موقع الهيئة العامة لإلذاعة والتلفزيون، سورية، ندوة بعنوان  .9
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 جار ود السَّ عب   -88

 (000 - هـ1355)

 (000 - م1936)

 نشأته وحياته

اج في مدينة )دير الزور( عبُّ  ولد من  جازة في الحقوق حصل على اإل  م.1936سنة ود علي السر 

دبلوم على م. وتابع دراساته العليا في )جامعة باريس(، فحصل منها 1960( سنة جامعة دمشق)

 دبلوم الدراسات العليا في القانون م، ثم على 1968سنة  الدراسات العليا في العلوم الجنائية

دكتوراه م، ثم على شهادة 1970سنة  دبلوم معهد العلوم الجنائيةم، وعلى 1969 سنة الخاص

ل رسالة دكتوراه في القانون الجزائي والعلوم ضم، وحاز جائزة أف1971سنة دولة في الحقوق ال

 .م1971 مالجنائية لعا

ى في م، 1971عضًوا في الهيئة التدريسية في )كلية الحقوق( في جامعة دمشق سنة  ُعين
 
وترق

ا سنة  يةالتدريسالهيئة سلك 
ً
 م.1981إلى أن أصبح أستاذ

كانون الثاني  27منحته الحكومة الفرنسية )وسام السعفة األكاديمية( بدرجة فارس في 

 م.2005
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 أهم األعمال واملناصب
 م(.1960منذ عام ) ،محاٍم ومستشار قانوني 

 م(.1964 - 1962) ،قاٍض في مجلس الدولة 

  م(.1974 - 1972إعداد مشروع قانون العقوبات العسكري السوري، )عضو لجنة 

  م(.1999 - 1973) ،(جامعة دمشق)رئيس قسم القانون الجزائي في كلية الحقوق في 

 ( ،2009 - 1975عضو الجمعية الدولية لقانون العقوبات.)م 

  م(.1980 - 1976) ،(جامعة الكويت)أستاذ مساعد في كلية الحقوق في 

  واألحداث ،واملخدرات ،واإلجراءات الجنائية ،العقوبات :مشاريع قوانينعضو لجنة إعداد، 

 .م(1980 - 1976، )في دولة الكويت ،واملخالفات

  م(.1988 - 1981) ،(الجامعة األردنية)أستاذ في قسم الدراسات العليا في كلية الحقوق في 

  منذ عام  ،املحاكمات الجزائية السوريةعضو لجنة إعداد تعديل قانون العقوبات وأصول

 م(.1981)

 م(.1983) ،عضو لجنة إعداد مشروع القانون الجزائي الدولي واملحكمة الجزائية الدولية 

 د للمخدرات مجلس وزراء )، رئيس لجنة إعداد مشروع القانون العربي النموذجي املوحَّ

 م(.1986 - 1983، )(الداخلية العرب

 االستراتيجية العربية ملكافحة االستعمال غير املشروع للمخدرات  رئيس لجنة إعداد مشروع

 م(.1987 - 1983، )(مجلس وزراء الداخلية العرب)، واملؤثرات العقلية

 ( ،1993 - 1992عضو ومقرر لجنة إعداد قانون املخدرات الجديد في سورية.)م 

 1993، )(العربمجلس وزراء الداخلية )، عضو اللجنة املتخصصة في الجرائم املستجدة-

 م(.1994

 الجامعة) في واإلدارية السياسية والعلوم الحقوق  كلية أستاذ في قسم الدراسات العليا في 

 م(.1994) عام منذ ،(اللبنانية

 ( ،2009 - 1995عضو لجنة تعديل القوانين الجزائية في سورية.)م 

  التشريعات الوطنية في الدول خبير دولي معتمد من األمم املتحدة للمشاركة في لجان تطوير

 م(.1995األعضاء، منذ عام )

  م(.1998 - 1996، )(أكاديمية نايف العربية للعلوم األمنية)عضو مجلس إدارة 

  م(.2003 - 1999) ،(جامعة دمشق)عميد كلية الحقوق في 

  رئيس الوفد السوري إلى اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجريمة

 م(.2001-1999املنظمة، )

  ،رئيس الوفد السوري إلى اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 م(.2001-2003)

  م(.2006منذ عام ) ،للدراسات العليا في األردن (اجامعة جدار )أستاذ في 

 ( ،2015 - 2012رئيس لجنة وضع قانون العقوبات الجديد في الجمهورية العربية السورية.)م 

 ( 2013رئيس تحرير مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، منذ عام.)م 
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 الدكتور عبود السراج املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في 
ً

تشرين  27انُتخب الدكتور عبود السراج عضًوا عامال

م، 2016كانون األول  15، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا للدكتور عزيز شكري  م2016األول 

 م. 2017أيار  10في  وأقيمت حفلة استقباله

 و)لجنة تنسيق املصطلحات (النشاط الثقافي )لجنة يشارك الدكتور السراج في أعمال

 .( و)لجنة أعمال أعضاء املجمع(وتوحيدها

في واقع اللغة العربية للمجمع ) العاشر في أعمال املؤتمر السنوي  الدكتور عبود السراجشارك 

 املصطلح القانوني ومشكالته(.) ة بعنوانوألقى فيه محاضر  م2019( سنة عصرنا الحاضر

 من آثاره

: الكتب املؤلفة
ً

 أوال

مطبوعات  ،)الجزء األول( التشريع الجزائي املقارن في الفقه اإلسالمي والقانون السوري .1

 .م1976، جامعة دمشق

 .م1976دمشق،  مطبوعات جامعةقواعد الطعن في األحكام الجزائية،  .2

، : دراسة تحليلية في أسباب الجريمة وعالج السلوك اإلجراميعلم اإلجرام وعلم العقاب .3

 .م1990، 2منشورات دار السالسل، الكويت، ط ،م1981 ،1ط ،جامعة الكويتمطبوعات 

 .م1984، 2ط ،م1981 ،1ط ،جامعة دمشقمطبوعات القسم العام، -قانون العقوبات .4

 .م1982، جامعة دمشقمطبوعات الجرائم االقتصادية،  .5

 .م1982، جامعة دمشقمطبوعات ، ابالوجيز في علم اإلجرام وعلم العق .6

 .م1984، جامعة دمشقمطبوعات النظرية العامة، -شرح قانون العقوبات .7

 .م2004، جامعة دمشقمطبوعات نظرية الجريمة، -املبادئ العامة في قانون العقوبات .8

 .م2004، جامعة دمشقمطبوعات نظرية العقوبة، -املبادئ العامة في قانون العقوبات .9

 .م2004، جامعة دمشقمطبوعات النظريات الكبرى في علم اإلجرام وعلم العقاب )باالشتراك(،  .10

الجرائم االقتصادية والجرائم الواقعة على األموال )باالشتراك(، -قانون العقوبات الخاص .11

 .م2004، شقجامعة دممطبوعات 

 .م2007، جامعة دمشقمطبوعات القسم العام، -شرح قانون العقوبات .12

 .م2009، جامعة دمشقمطبوعات شرح قانون العقوبات االقتصادي،  .13

، جامعة دمشقمطبوعات شرح قانون العقوبات االقتصادي في التشريع السوري واملقارن،  .14

 .م2011

 م.2014 شرح قانون العقوبات العام، مطبوعات جامعة دمشق، .15
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 ثانًيا: البحوث والدراسات
بحث ودراسة باللغة العربية والفرنسية واإلنكليزية في  100ما يزيد على الدكتور عبود السراج نشر  

مة متعددة؛ منها: )مجلة القانون السورية(
َّ
 ،الكويت(-و)مجلة الحقوق والشريعة ،مجالت علمية محك

-منشورات وزارة التعليم العاليو) ،"املحامون" السورية(مجلة و) ،و)مجلة نقابة املحامين األردنيين(

 .الرياض(-و)منشورات املركز العربي للدراسات األمنية والتدريب ،دمشق(

ا: املحاضرات
ً
 ثالث

و)املركز  ،و)نقابة املحامين األردنيين( ،عدة محاضرات في )جامعة دمشق(الدكتور عبود السراج ألقى 

و)مؤتمر  ،إيطاليا(-و)املعهد الدولي العالي للدراسات الجنائية ،الرياض(-العربي للدراسات األمنية والتدريب

و)ندوة أثر رعاية األمومة والطفولة في الوقاية من انحراف  ،الشارقة(-مسيرة التعاون الشرطي األمني العربي

أبو -و)مراكز الشرطة ،عمان(-نظام نفتقده في األردن :و)ندوة السجل العدلي ،املدينة املنورة(-األحداث

 ،بوفالو(-كلية الحقوق في جامعة نيويوركو) ،جامعة حلب(-و)ندوة املخدرات وآثارها الصحية ،ظبي(

 .غيرهاو  ،باريس(-CNRSو)جامعة  ،إسالم آباد(-و)املؤتمر اإلسالمي العاملي

 مصادر ترجمته

 جديًدا في مجمع اللغة العربية بدمشق، موقع وكالة سانا.استقبال الدكتور عبود السراج عضًوا  .1

 املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. الدكتور عبود السراجإضبارة  .2

بطاقة شكر وامتنان للدكتور عبود السراج بمناسبة إحالته على التقاعد، موقع كلية الحقوق  .3

 بجامعة دمشق.

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، استقبال الدكتور عبود السراج عضًوا عام ةحفل .4
ً

ال

 م.2017، 3، ج90مج

 د. عبود السراج، موقع الجامعة العربية الدولية. .5

 الدكتور عبود السراج، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .6

 عبود السرج، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .7

 (، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 2موسوعة أعالم سورية في القرن العشرين )ج .8

 .م2000، 1ط .9
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 طيب تيزينيمحمد  -89

 (هـ1440 - 1355)

 (م2019 - 1936)

 نشأته وحياته

م 1936سنة مدينة )حمص( )باب الدريب( في في  تيزيني طيب محمد ولد
 
م، وقرأ القرآن وتعل

سنة  نال الشهادة الثانويةو ل في املدارس تنق  الحساب في أحد كتاتيب الحي الذي ولد فيه، ثم 

ثم درس فيها سنة واحدة، حيث رحلة العلم والتحصيل بجامعة دمشق بعدها بدأت و  م،1958

ه  أملانيا وتابع تحصيله العلمي في )جامعة برلين(، فحصل على املاجستير في الفلسفة سنة  إلىتوج 

لى في الفلسفة العربية اإلسالمية في العصر )مفهوم الهيو  :م، وكان عنوان رسالته فيها1965

إشكالية ) :م، وكان عنوان رسالته فيها1968الوسيط(، ثم حصل على الدكتوراه في الفلسفة سنة 

  الفلسفة في الفكر العربي الوسيط(.

جاءته فرصة جامعة دمشق، ثم در س في فسم الفلسفة بم، 1968عاد إلى سورية سنة وملا 

العلمي في )جامعة برلين(، فأعد  رسالة بعنوان )قضية التراث العربي الفكري ملتابعة تحصيله 

 ُعينو رجع إلى سورية و  م.1973وإشكاليته(، ونال بها درجة األستاذية في العلوم الفلسفية سنة 

ا مساعًدا للفلسفة والفكر العربي في )قسم الفلسفة
ً
 .بجامعة دمشق (أستاذ
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 عضوية الجمعيات

  الفلسفية العربية.الجمعية عضو 

  لجنة الدفاع عن الحريات في العالم العربي.عضو 

  مجموعة الدراسات القومية العربية في القيادة القومية بدمشق.عضو في 

  بيروت.-مجلس األمناء في مركز دراسات الوحدة العربيةعضو 

ان وبيروت  مته مؤسسات علمية مختلفة في سورية ومصر وعم   والسويد.وبرلين كر 

 (Concordia Philosophical Foundationالفلسفية  ردياو م أدرجت )مؤسسة كونك1998في سنة و

ه واحًدا من مئة   فيلسوف في العالم للقرن العشرين.اسم 

 م.2019أيار  17هـ املوافق 1440رمضان  12 في توفي الدكتور طيب تيزيني يوم الجمعة

 الدكتور طيب تيزيني املجمعي

 في مجمع اللغة العربية بدمشق في انُتخب الدكتور طيب 
ً

تشرين األول  27تيزيني عضًوا عامال

وأقيمت م، 2016كانون األول  15، وصدر مرسوم تعيينه في خلًفا لألستاذ جورج صدقني م2016

 م.2017أيار  24في  حفلة استقباله

، 4، الجزء 90استقباله في املجلد  ةنشرت مجلة املجمع كلمة الدكتور طيب تيزيني في حفلو 

 م.2017، سنة 1029الصفحة 

 من آثاره

: املؤلفات
ً

 أوال

 م.1971مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط، دار دمشق،  .1

 م.1971حول مشكالت الثورة والثقافة في العالم الثالث: الوطن العربي نموذًجا، دار دمشق،  .2

 م.1973دار ابن خلدون، روجيه غارودي بعد الصمت،  .3

 م،1976دار ابن خلدون، بيروت،  ،: حول نظرية مقترحة في التراث العربيمن التراث إلى الثورة .4

 م.1979دار الجيل، بيروت، 

 م.1981تاريخ الفلسفة القديمة والوسيطة )باالشتراك(، جامعة دمشق،  .5

عاصر، جامعة دمشق، التفكير االجتماعي والسياس ي: أبحاث في الفكر العربي الحديث وامل .6

 م.1981

 م.1982مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى املرحلة املعاصرة، دار دمشق،  .7

 م.1982الفكر العربي في بواكيره وآفاقه األولى، دار دمشق،  .8
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 م.1985، دار دمشق، )مجلدان( من يهوه إلى هللا .9

 م.1988دمشق، دراسات في الفكر الفلسفي في الشرق القديم، جامعة  .10

ا، دار الفكر الجديد،  .11
ً
في السجال الفكري الراهن حول بعض قضايا التراث منهًجا وتطبيق

 م.1989بيروت، 

 م.1989فصول في الفكر السياس ي العربي، دار الفارابي، بيروت،  .12

 م.1989، دار الفارابي، بيروت، : كتابات في الفلسفة والفكر العربيعلى طريق الوضوح املنهجي .13

 م.1990ت أولية في اإلسالم املحمدي الباكر نشأة وتأسيًسا، دار دمشق، مقدما .14

، : بحث في القراءة الجابرية للفكر العربي وفي آفاقهامن االستشراق الغربي إلى االستغراب املغربي .15

 م.1996دار الذاكرة، حمص، 

 م.1997النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة، دار الينابيع، دمشق،  .16

 م.1998اإلسالم والعصر: تحديات وآفاق )باالشتراك(، دار الفكر دمشق،  .17

 م.2001من ثالثية الفساد إلى قضايا املجتمع املدني، دار جفرا، دمشق،  .18

بترا،  دار  الفكر العربي قبل الفلسفة وحتى تخومها،من الالهوت إلى الفلسفة العربية الوسيطة:  .19

 م.2002دمشق، 

 م.2005في تحققها، وزارة الثقافة، دمشق، الفلسفة العربية الوسيطة  .20

 م.2005بيان في النهضة والتنوير، دار الفارابي، بيروت،  .21

 م.2011التصوف العربي اإلسالمي، وزارة الثقافة، دمشق،  .22

 م.2011السورية اللبنانية للنشر، الفكر العربي الراهنة، الدار الجديدة في سئلة األ استكشاف  .23

 ثانًيا: الدراسات والبحوث

نشرت في مجالت  حول قضايا الفكر العربي والعاملي واألبحاث دراساتلا عشراتلدكتور طيب تيزيني ل

 ، و)مجلة الكرمل(، و)مجلة املعرفة(،)مجلة التراث العربي()مجلة اآلداب(، ووصحف متعددة مثل: 

و)مجلة امللتقى(، و)مجلة عالم الفكر(، و)مجلة عيون املقاالت(، و)مجلة فكر وفن(، و)مجلة نزوى(، 

 ، و)جريدة االتحاد(.و)مجلة صروح السورية( ،و)مجلة العرب اليوم(

ا: اإلشراف على الرسائل الجامعية
ً
 ثالث

عة دمشق وجامعات في جام رسائل الدكتوراه واملاجستير  عشرات علىالدكتور طيب تيزيني أشرف 

 .عربية وأجنبية أخرى 

 والندوات رابًعا: املؤتمرات

 .وندوات عديدة عقدت في العالم العربية والبالد األجنبيةفي مؤتمرات الدكتور طيب تيزيني شارك 
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 مصادر ترجمته

 إضبارة الدكتور محمد طيب تيزيني املحفوظة في مجمع اللغة العربية بدمشق. .1

 في املجمع، مجلة مجمع اللغة العربية استقبال الدكتور  ةحفل .2
ً

محمد طيب تيزيني عضًوا عامال

 م.2017، 4، ج90بدمشق، مج

 د. الطيب تيزيني، مقابلة تلفزية، برنامج القنديل، قناة الغد. .3

 الدكتور محمد طيب تيزيني، موقع مجمع اللغة العربية بدمشق. .4

 الطيب تيزيني من التراث إلى النهضة، موقع مجلة بيارق. .5

اب العربيب تيزينيط .6
َّ
 .دمشق-، موقع اتحاد الكت

 .موقع أرشيف املجالت األدبية والثقافية العربيةطيب تيزيني،  .7

 الطيب تيزيني، موقع الراصد. .8

 الدكتور طيب تيزيني، موقع فالسفة العرب. .9

 الطيب تيزيني، موقع مجلة الفيصل. .10

 الطيب تيزيني، موقع ويكيبيديا املوسوعة الحرة. .11

(، سليمان سليم البواب، مؤسسة املنارة، دمشق، 1سورية في القرن العشرين )ج موسوعة أعالم .12

 .م2000، 1ط

 

 
 



 فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع  400  فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع

 عفهرس ألفبائي بأسماء أعضاء املجم

 رقم

 العضوية
 اسم العضو

 رقم

 الصفحة

 239 أحمد راتب النفاخ 51

 375 أحمد قدور  83

 139 أديب التقي 28

 111 الحكيمأسعد  23

 84 إلياس قدس ي 16

 202 أمجد الطرابلس ي 42

 42 أمين سويد 6

 335 أنور الخطيب 74

 28 أنيس سلوم 2

 159 جعفر الحسني 33

 154 جميل صليبا 32

 275 جورج صدقني 61

 163 حسني سبح 34

 182 حكمة هاشم 38

 115 خليل مردم بك 24

 45 رشيد بقدونس 7

 386 رفعت هزيم 86

 39 سعيد الكرمي 5

 81 سليم البخاري  15

 31 سليم عنحوري 3

 282 سليمان العيس ى 63

 221 شاكر الفحام 46

 311 شحادة الخوري 69

 126 شفيق جبري  26

 197 شكري فيصل 41

 76 طاهر الجزائري  14

 277 عادل العوا 62

 103 عارف النكدي 21

 321 عاصم البيطار 71

 364 عبد اإلله نبهان 81



 فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع  401  فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع

 عفهرس ألفبائي بأسماء أعضاء املجم)تابع( 

 رقم

 العضوية
 اسم العضو

 رقم

 الصفحة

 253 عبد الحليم سويدان 55

 88 عبد الرحمن سالم 17

 49 عبد القادر املبارك 8

 53 عبد القادر املغربي 9

 235 عبد الكريم اليافي 50

 249 عبد الكريم زهور عدي 54

 92 عبد هللا رعد 18

 266 عبد هللا واثق شهيد 59

 389 عبد الناصر عساف 87

 215 عبد الهادي هاشم 45

 271 عبد الوهاب حومد 60

 392 عبود السراج 88

 71 عز الدين التنوخي 13

 349 عمر شابسيغ 77

 58 عيس ى إسكندر املعلوف 10

 356 عيس ى العاكوب 79

 67 فارس الخوري 12

 360 لبانة مشوح 80

 297 الصباغليلى  66

 329 مازن املبارك 73

 36 متري قندلفت 4

 146 محسن األمين 30

 242 محمد إحسان النص 52

 150 محمد البزم 31

 293 محمد الدالي 65

 206 محمد املبارك 43

 263 محمد بديع الكسم 58

 107 محمد بهجة البيطار 22

 143 محمد جميل الخاني 29

 259 محمد زهير البابا 57



 فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع  402  فهرس ألفبائي ألعضاء المجمع

 عفهرس ألفبائي بأسماء أعضاء املجم)تابع( 

 رقم

 العضوية
 اسم العضو

 رقم

 الصفحة

 173 محمد سامي الدهان 36

 379 محمد سعيد الصفدي 84

 95 محمد سليم الجندي 19

 178 محمد صالح الدين الكواكبي 37

 396 محمد طيب تيزيني 89

 229 محمد عبد الرزاق قدورة 48

 191 محمد عدنان الخطيب 40

 324 محمد عزيز شكري  72

 185 ادمحمد كامل عي 39

 21 محمد كرد علي 1

 353 محمد محفل 78

 245 محمد مروان املحاسني 53

 307 مكي الحسنيمحمد  68

 232 محمد هيثم الخياط 49

 300 محمود السيد 67

 256 مختار هاشم 56

 63 مرشد خاطر 11

 344 مروان البواب 76

 100 مسعود الكواكبي 20

 288 مسعود بوبو 64

 120 مصطفى الشهابي 25

 133 معروف األرناؤوط 27

 339 ممدوح خسارة 75

 168 منير العجالني 35

 317 موفق دعبول  70

 226 ميشيل خوري 47

 371 هاني رزق 82

 211 وجيه السمان 44

 382 وهب رومية 85

 



 مالحق الكتاب 403 مالحق الكتاب

 

 
 
 
 
 
 

 ب لكتاا  حقمال
 
 

  



 مالحق الكتاب 404 مالحق الكتاب

 ب الكتا حقمال   سهرفِ            
 الصفحة   

 405 رؤساء مجمع اللغة العربية بدمشق 1امللحق 

 408 نواب رؤساء مجمع اللغة العربية بدمشق 2امللحق 

 410 اللغة العربية بدمشقأمناء مجمع  3امللحق 

 412 صور جماعية ألعضاء املجمع 4امللحق 

 428 م(2019أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق سنة ) 5امللحق 

 430 من العائلة نفسهااملجمع أعضاء  6امللحق 

 435 أعضاء املجمع الوزراء 7امللحق 

 439 أعضاء املجمع اإلناث 8امللحق 

 440 األمراءأعضاء املجمع  9امللحق 

 441 أعضاء املجمع رؤساء هيئة املوسوعة العربية 10امللحق 

 442 أعضاء املجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 11امللحق 

 447 أعضاء حازوا وسام االستحقاق السوري 12امللحق 

 449 أعضاء حازوا جائزة الدولة التقديرية 13امللحق 

 450 أعضاء املجمع الضباط 14امللحق 

 452 أعضاء املجمع مديرو املكتبة الظاهرية 15امللحق 

 453 أعضاء املجمع اختصاصات 16امللحق 

فوا زمالءهم 17امللحق 
َ
ل
َ
 454 أعضاء املجمع الذين خ

 455 أعضاء املجمع بحسب العقود الزمنية 18امللحق 

 456 األعضاء الراحلون في املجمعاملدد التي قضاها  19امللحق 

 457 أعضاء املجمع ةأماكن والد 20امللحق 

 458 ن في مجلة املجمعياألعضاء الراحلعدد مقاالت  21امللحق 

 459 ن في املجمعياألعضاء الراحلعدد محاضرات  22امللحق 

 460 املجمع مطبوعاتفي  الراحلين عضاءعدد كتب األ  23امللحق 

 461 األعضاء في مجامع أخرى املجمع أعضاء  24امللحق 

 463 أعضاء شاركوا في تأسيس جمعيات ومجالت وغيرها 25 امللحق

 466 من وثائق املجمع 26امللحق 

 498 أعضاء راحلون سميت شوارع بأسمائهم 27امللحق 

 500 عضاء ووااههم وعضويههماأل  ةتواريخ والد 28امللحق 

 504 املجمع سنة تعيينهم في عضاء أعمار األ  29امللحق 



 رؤساء المجمع 405 الملحق األول

 امللحق األول

 للغة العربية بدمشقرؤساء جممع ا
 

 (م1953 – 1876األستاذ محمد كرد علي )

 (م1953 – 1919الرئيس األول للمجمع )

 

 (م1959 – 1895األستاذ خليل مردم بك )

 )م1959 – 1953لمجمع )لالرئيس الثاني 



 رؤساء المجمع 406 الملحق األول

 رؤساء مجمع اللغة العربية بدمشق)تابع(  
 

 (م1968 – 1893األمير مصطفى الشهابي )

 (م1968 – 1959لمجمع )لالرئيس الثالث 
 

 
 

 (م1986 – 1900لدكتور حسني سبح )ا

م(1986 – 1968لمجمع )لالرئيس الرابع 



 رؤساء المجمع 407 الملحق األول

 رؤساء مجمع اللغة العربية بدمشق ()تابع
 

 (م2008 – 1921الدكتور شاكر الفحام )

 م(2008 – 1993لمجمع )لالرئيس الخامس 
 

 

 (000 -م 1926الدكتور مروان املحاسني )

 م(2008 سنةلمجمع )منذ لالرئيس الحالي 



 نواب رؤساء المجمع 408 الملحق الثاني

 امللحق الثاني

 رؤساء جممع اللغة العربية بدمشقنواب 
 

 (م1968 – 1893األمير مصطفى الشهابي )                        (م1956 – 1867) الشيخ عبد القادر املغربي             

 )م1959 – 1956ملجمع )لرئيس االثاني  النائب                (م1956 – 1941ملجمع )رئيس ااألول ل النائب          
 
 (م1970 – 1895حسني )األمير جعفر ال      (م1966 – 1893) األستاذ عز الدين التنوخي             

 م(1970 – 1970ملجمع )رئيس ال الرابع النائب            م(1966 – 1964ملجمع )رئيس ال الثالث النائب           
  



 نواب رؤساء المجمع 409 الملحق الثاني

 رؤساء مجمع اللغة العربية بدمشقنواب )تابع( 
 (م2008 – 1921) شاكر الفحامالدكتور        (م1995 – 1914) عدنان الخطيبمحمد الدكتور        

 م(1993 – 1977ملجمع )رئيس ال السادس النائب              م(1977 – 1973ملجمع )رئيس ال الخامس النائب       
 

 (000 – م1926) الدكتور مروان املحاسني      (م2012 – 1921) الدكتور إحسان النص            

 )م2008 – 2005ملجمع )رئيس ال الثامن النائب  (م2005 – 1993ملجمع )رئيس ال السابع النائب       
 

 (000 – م1939) الدكتور محمود السيد

 (م2008منذ سنة )ملجمع رئيس ال التاسع النائب



 أمناء المجمع 410 الملحق الثالث

 امللحق الثالث

 جممع اللغة العربية بدمشق أمناء
 

 (م1959 – 1895األستاذ خليل مردم بك )            (م1966 – 1893) عز الدين التنوخياألستاذ           

 )م1954 – 1941لمجمع )الثاني لاألمين                     م(1966 – 1964)(م1937 – 1934لمجمع )األمين األول ل   

 

 

 (م1985 – 1918) شكري ايصللدكتور ا               (م1970 – 1895) جعفر الحسنياألمير                 

 م(1982 – 1971لمجمع )األمين الرابع ل                م(1970 – 1956لمجمع )األمين الثالث ل              
 



 أمناء المجمع 411 الملحق الثالث
 

 اللغة العربية بدمشق مجمعأمناء )تابع( 
 

 (م2015 – 1927) عبد هللا واثق شهيد الدكتور           (م1995 – 1914) محمد عدنان الخطيبالدكتور        

 م(2008 – 1995لمجمع )األمين السادس ل              م(1995 – 1982لمجمع )األمين الخامس ل            
 
 

 (000 – م1932) الدكتور مكي الحسني

 (م2008منذ لمجمع )األمين السابع ل



 صور جماعية ألعضاء المجمع 412 الملحق الرابع

 امللحق الرابع

 معاجمل صور مجاعية ألعضاء

 

 

 

 أعضاء املجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق(

 م1919في )املدرسة العادلية( مقر املجمع سنة 

 
  :(من اليمين)الجالسون 

 سعيد الكرمي.ي )رئيس املجمع(، طاهر الجزائري، أمين سويد، أنيس سلوم، محمد كرد عل

 

 الواقفون )من اليمين(: 

 .متري قندلفت، عيس ى إسكندر املعلوف، عبد القادر املغربي، عز الدين التنوخي

 

 

   



 صور جماعية ألعضاء المجمع 413 الملحق الرابع

 م1919 سنة دمشق(ب املجمع العلمي العربي) ذكرى املشتركين في تأسيس

العام ورئيس أول حكومة عربية(، الصف ألاول )من اليمين(: علي رضا الركابي )حاكم سورية العسكري 

 فيصل بن الحسين )قائد الجيش العربي وملك سورية(، محمد كرد علي.

 الصف الثاني )من اليمين(: الشيخ أمين سويد، الشيخ عبد القادر الغربي، الشيخ سعيد الكرمي.

 يس سلوم.الصف الثالث )من اليمين(: متري قندلفت، عز الدين التنوخي، عيس ى إسكندر املعلوف، أن

 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 414 الملحق الرابع

 

 

 

 أعضاء املجمع العلمي العربي )مجمع اللغة العربية بدمشق(

 م1922في )املدرسة العادلية( مقر املجمع سنة 

 

  :(من اليمين) الصف األمامي

 ، سليم البخاري  محمد كرد علي،عبد القادر املغربي، ، أنيس سلوم، مسعود الكواكبي

 .، عبد القادر املباركسليم عنحوري

 )من اليمين(:  الصف الخلفي

 محمد بهجة البيطار، عيس ى إسكندر املعلوف، إلياس قدس ي، أسعد الحكيم، اارس الخوري،

 محمد سليم الجندي، عبد هللا رعد، عارف النكدي، مرشد خاطر.

 

 

 

 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 415 الملحق الرابع

 

 

 

 

 

 

 م(1944األعضاء املشاركون في املهرجان األلفي ألبي العالء املعري سنة )

 

 رئيس الجمهورية شكري القوتلي في الوسط،

 عبد القادر املبارك )عضو املجمع(.و طه حسين، و اارس الخوري )عضو املجمع(،  ه: ـوإلى يمين

      عارف النكدي )عضو املجمع(، و محمد كرد علي )رئيس املجمع(، و إسعاف النشاشيبي،  وإلى يساره: 

 وخليل مردم بك )عضو املجمع(.

 

  



 صور جماعية ألعضاء المجمع 416 الملحق الرابع

 م(1952في املدرسة العادلية ) 

 األستاذ خليل مردم بك في وسط الصف األول 

 إلى يمين الصف الثاني واألمير جعفر الحسني 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 417 الملحق الرابع

 

 

 م(1954في القاهرة )

 األستاذ اارس الخوري

  



 صور جماعية ألعضاء المجمع 418 الملحق الرابع

 

 

 

 م1961 –ه 1381 العربي سنةعضاء املجمع العلمي تذكارية أل  لوحة

 

 محمد بهجة البيطار ، عز الدين التنوخي.  :(من اليمين) األول الصف 

 الصف الثاني )من اليمين(: مرشد خاطر ، اارس الخوري، عارف النكدي، أسعد الحكيم.

 سامي الدهان، جميل صليبا، حسني سبح، مصطفى الشهابي )رئيس املجمع(، الصف الثالث )من اليمين(:

 شفيق جبري، كامل عياد، حكمة هاشم.

              الصف الرابع )من اليمين(: أمجد الطرابلس ي )بدون صورة(، شكري ايصل، عدنان الخطيب، 

 جعفر الحسني )أمين املجمع(، صالح الدين الكواكبي، محمد املبارك

  



 صور جماعية ألعضاء المجمع 419 الملحق الرابع

 

 

 

 

 

 

 

 م1961في مشفى السادات بدمشق أواخر سنة 

 البيطار يعود األستاذ اارس الخوري في مرضه األخيرالشيخ محمد بهجة 

 

  



 صور جماعية ألعضاء المجمع 420 الملحق الرابع

 (م1992)في املدرسة العادلية جمع املأعضاء 

 
 .شاكر الفحام، عبد الحليم سويدانعبد الرزاق قدورة، وجيه السمان، محمد عدنان الخطيب،  :(من اليمين) الصف األمامي

 .هاشم، بديع الكسم، إحسان النص، أحمد راتب النفاخعبد هللا واثق شهيد، مختار الصف الخلفي )من اليمين(: 
 

 (م1994) أمام الباب الشمالي ملبنى املجمعجمع املأعضاء 

 .محمد زهير البابا، جورج صدقني، إحسان النص، شاكر الفحام، عبد هللا واثق شهيد، عادل العوا :(من اليمين) الصف األمامي

 قدورة، عبد الوهاب حومد، بديع الكسم، مختار هاشم، عبد الكريم اليافي، عبد الحليم سويدان.عبد الرزاق الصف الخلفي )من اليمين(: 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 421 الملحق الرابع

 في املجمع ةمن حفل
ً

 (م1995) استقبال عبد هللا واثق شهيد عضًوا عامال

 الدكتور شاكر الفحام )رئيس املجمع( يقلد الدكتور عبد هللا واثق شهيد شعار املجمع

 
 م2002سنة  الشمالي ملبنى املجمع أمام البابجمع املأعضاء 

 محمد مروان املحاسني، جورج صدقني، ليلى الصباغ، عبد هللا واثق شهيد، شاكر الفحام، :(من اليمين) الصف األمامي

 إحسان النص، محمود السيد، سليمان العيس ى.

               مواق دعبول، عادل العوا، محمد زهير البابا، عبد الرزاق قدورة، عبد الكريم اليافي،  الصف الخلفي )من اليمين(:

 .مكي الحسني، عبد الحليم سويدان



 صور جماعية ألعضاء المجمع 422 الملحق الرابع

 في املجمع  ةمن حفل
ً

 (م2009)استقبال مروان البواب عضًوا عامال

 شعار املجمعالدكتور محمد مروان املحاسني )رئيس املجمع( يقلد األستاذ مروان البواب 

 
 م(2009) استقبال مروان البواب ةجانب من الحضور في حفل

 العطار وإلى يسارها: األستاذ جورج صدقني، والدكتور عبد هللا واثق شهيدالدكتورة نجاح 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 423 الملحق الرابع

 في املجمع  ةمن حفل
ً

 (م2010)استقبال أحمد قدور عضًوا عامال

 الدكتور مروان املحاسني في الوسط 

 الدكتور عيس ى العاكوب وإلى يساره الدكتور أحمد قدور وإلى يمينه 
 

 في املجمع  ةمن حفل
ً

 (م2010)استقبال سعيد الصفدي عضًوا عامال

 الدكتور مروان املحاسني في الوسط 

 وإلى يساره الدكتور سعيد الصفدي وإلى يمينه الدكتور عمر شابسيغ



 صور جماعية ألعضاء المجمع 424 الملحق الرابع

 (م2010)مكتبة األسد بهو في 

 الخياط وإلى يساره الدكتور مواق دعبول الدكتور محمد هيثم 

 

 ( م2010)مكتبة األسد بهو في 

  الدكتور مكي الحسني في الوسط وإلى يمينه الدكتور محمد محفل وإلى يساره الدكتور أحمد قدور 



 صور جماعية ألعضاء المجمع 425 الملحق الرابع

 (م2010)املؤتمر السنوي التاسع للمجمع 

 وإلى يساره الدكتور عبد اإلله نبهانالدكتور مروان املحاسني في الوسط وإلى يمينه الدكتور هيثم الخياط 

 

 (م2010)في بهو املجمع 

 الدكتورة لبانة مشوح وإلى يسارها األستاذ شحادة الخوري



 صور جماعية ألعضاء المجمع 426 الملحق الرابع

 

 

 

 

 منح عضو املجمع الدكتور محمد محفل ةالدكتورة نجاح العطار في حفل

 م(2012وسام االستحقاق السوري من الدرجة املمتازة )

 

 ،رئيس الجمهورية في الوسطالدكتورة نجاح العطار نائب 

 وإلى يسارها: 

 الدكتورة لبانة مشوح، والدكتور محمد محفل، والدكتور محمد مروان املحاسني )رئيس املجمع(،

 والدكتور محمد أنور الخطيب، والدكتور هاني رزق.

 وإلى يمينها:

 عبد هللا واثق شهيد، الدكتور محمود السيد )نائب رئيس املجمع(، والدكتور  

 والدكتور ممدوح خسارة، والدكتور محمد سعيد الصفدي.                           

  



 صور جماعية ألعضاء المجمع 427 الملحق الرابع

 (م2017) استقبال الدكتور وهب رومية عضًوا في املجمع ةمن حفل

 الدكتور محمد مروان املحاسني )رئيس املجمع( يقلد الدكتور وهب رومية شعار املجمع

 

 

 م(2018)في قاعة محاضرات املجمع 

 مازن املبارك وإلى يساره الدكتور ممدوح خسارةالدكتور 



 م(2019العاملون سنة ) أعضاء المجمع 428 الملحق الخامس

 امللحق اخلامس

  جممع اللغة العربية بدمشق أعضاء
 م(2019)سنة 

 الدكتور مروان املحاسني

 رئيس املجمع

 الدكتور محمود السيد

 نائب رئيس املجمع

 الدكتور مكي الحسني

 أمين املجمع

 الدكتور محمد هيثم الخياط

 

 الدكتور مازن املبارك الدكتور مواق دعبول 

 
 األستاذ مروان البواب الدكتور ممدوح خسارة

 
 الدكتور عمر شابسيغ



 م(2019العاملون سنة ) أعضاء المجمع 429 الملحق الخامس

 (م2019) بدمشق سنةاللغة العربية )تابع( أعضاء مجمع 

 
 الدكتور عيس ى العاكوب

 
 الدكتورة لبانة مشوح

 
 الدكتور عبد اإلله نبهان

 
 الدكتور هاني رزق

 
 الدكتور أحمد قدور 

 
 الدكتور سعيد الصفدي

 
 الدكتور وهب رومية

 
 الدكتور راعت هزيم

 
 الدكتور عبد الناصر عساف

 
 الدكتور عبود السراج



 المجمع ذوو القراباتأعضاء  430 الملحق السادس

 السادسامللحق 

 ذوو القرابات اجملمع أعضاء
:  آل املبارك أوًلا

 محمد املبارك والدكتور مازن املبارك األستاذ وابناهالشيخ عبد القادر املبارك 

 الشيخ عبد القادر املبارك

 مازن بن عبد القادر املباركالدكتور     الدكتور محمد بن عبد القادر املبارك



 المجمع ذوو القراباتأعضاء  431 الملحق السادس

ا
ا
 البيطارآل  :ثاني

 

 ستاذ عاصم البيطاراأل  وابنه محمد بهجة البيطارالشيخ 

 الشيخ محمد بهجة البيطار

 

  األستاذ عاصم بن محمد بهجة البيطار 



 المجمع ذوو القراباتأعضاء  432 الملحق السادس

ا
ا
 الكواكبيآل  :ثالث

 

 الدكتور محمد صالح الدين الكواكبي وابنه مسعود الكواكبيالشيخ 

 الكواكبيالشيخ مسعود 

 

  الدكتور محمد صالح الدين بن مسعود الكواكبي 



 المجمع ذوو القراباتأعضاء  433 الملحق السادس

ا
ا
 احلسنيآل  :رابع

 الدكتور مكي الحسني عمومتهوابن  األمير جعفر الحسني

 األمير جعفر بن طاهر بن أحمد بن األمير عبد القادر الحسني الجزائري 

   كلثوم بنت األمير عبد القادر الحسني الجزائري  بن أممكي بن عبد املجيد الدكتور 



 المجمع ذوو القراباتأعضاء  434 الملحق السادس

ا
ا
 هاشمآل  :خامس

 األستاذ عبد الهادي بن راغب بن علي هاشم

 الدكتور حكمة بن محمود بن أحمد بن راغب بن علي هاشم

 الدكتور مختار بن عارف بن مصطفى بن حسن بن علي هاشم



 أعضاء المجمع الوزراء 435 الملحق السابع

 امللحق السابع

 ءاروزالأعضاء اجملمع 
 الدكتور مرشد خاطر           األستاذ محمد كرد علي        

  وزير الصحة           وزير املعارف                  

 

 األستاذ خليل مردم بك           األستاذ اارس الخوري             

  وزير املعارف، وزير الصحة          مجلس الوزراء، وزير املعارف، وزير املاليةرئيس       

 

 األمير مصطفى الشهابي

  املعارف، وزير املالية، وزير العدلوزير 



 أعضاء المجمع الوزراء 436 الملحق السابع
 

 )تابع( أعضاء املجمع الوزراء

 الدكتور أمجد الطرابلس ي                    منير العجالنيلدكتور ا           

 التربية والثقااة والتعليم العالي وزير           زير العدل، وزير الدعاية والشبابوزير املعارف، و        

 وزير الشؤون االجتماعية                     
 

 املهندس وجيه السمان            محمد املبارك الدكتور                           

 وزير الصناعة              وزير األشغال العامة، وزير املواصالت، وزير الزراعة       
 

 شاكر الفحاملدكتور ا

  وزير التربية، وزير التعليم العالي



 أعضاء المجمع الوزراء 437 الملحق السابع
 

 )تابع( أعضاء املجمع الوزراء
 الدكتور عبد الحليم سويدان     عبد الكريم زهور عدي األستاذ       

 الزراعة وزير                ، وزير الزراعة، وزير اإلدارة املحلية االقتصادوزير        

                   
 الدكتور عبد الوهاب حومد                الدكتور عبد هللا واثق شهيد                        

 وزير املعارف، وزير املالية، وزير العدل والخزانة    وزير التعليم العالي        
 

          

 األستاذ جورج صدقني

 اإلعالم ، وزيروزير التربية
 

 

 

 



 أعضاء المجمع الوزراء 438 الملحق السابع
 

 )تابع( أعضاء املجمع الوزراء 
           

 ة لبانة مشوحالدكتور                     محمود السيدلدكتور ا             

 وزيرة الثقااة                      وزير التربية، وزير الثقااة        

                   

 



 أعضاء المجمع اإلناث 439 الملحق الثامن

 امللحق الثامن

 اإلناثاجملمع  أعضاء

 الدكتورة ليلى الصباغ

 )أول امرأة عضو في مجمع اللغة العربية بدمشق(
 

 الدكتورة لبانة مشوح



 أعضاء المجمع األمراء 440 الملحق التاسع

 التاسعامللحق 

 األمراءاجملمع  أعضاء

  طفى الشهابياألمير مص

 

 جعفر الحسنياألمير 



 الموسوعة العربيةأعضاء المجمع رؤساء هيئة  441 الملحق العاشر

 العاشرامللحق 

 هيئة املوسوعة العربيةرؤساء اجملمع  أعضاء

 الدكتور مسعود بوبو            الدكتور شاكر الفحام         

 املدير العام لهيئة املوسوعة العربية   املدير العام لهيئة املوسوعة العربية        

 م(1999 – 1997)               م(1993 – 1981)                

 الدكتور محمود السيد            الدكتور عزيز شكري          

 املدير العام لهيئة املوسوعة العربية   املدير العام لهيئة املوسوعة العربية        

  م(2013نذ سنة )م         م(2012 – 2004)                  



 أعضاء المجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 442 الملحق الحادي عشر

 احلادي عشرامللحق 

 أعضاء اجملمع الشعراء ومن نظموا الشعر

 األستاذ أنيس سلوم

 

 األستاذ سليم عنحوري

 

 

 الشيخ سعيد الكرمي

 

 

 

 الشيخ عبد القادر املبارك

 

 



 أعضاء المجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 443 الملحق الحادي عشر
 

 الشعراء ومن نظموا الشعرأعضاء املجمع )تابع(  

 األستاذ إلياس قدس ي الخورياألستاذ اارس  

 

 الشيخ عبد الرحمن سالم

 

 األستاذ محمد سليم الجندي

  



 أعضاء المجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 444 الملحق الحادي عشر
 

 الشعراء ومن نظموا الشعرأعضاء املجمع )تابع( 

 الشيخ محمد بهجة البيطار الشيخ مسعود الكواكبي

 

 األستاذ خليل مردم بك

 

 األمير مصطفى الشهابي

  



 أعضاء المجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 445 الملحق الحادي عشر
 

 نظموا الشعر الشعراء ومنأعضاء املجمع )تابع( 

 األستاذ معروف األرناؤوط شفيق جبري األستاذ 

 

 األستاذ أديب التقي

 

 األستاذ محمد البزم

  



 أعضاء المجمع الشعراء ومن نظموا الشعر 446 الملحق الحادي عشر
 

 الشعراء ومن نظموا الشعرأعضاء املجمع )تابع( 

 عبد الوهاب حومدالدكتور   الدكتور أمجد الطرابلس ي

 

 األستاذ سليمان العيس ى 

 

 
 



 أعضاء حازوا وسام االستحقاق السوري 447 الملحق الثاني عشر

 عشر الثانيامللحق 

 أعضاء حازوا وسام اًلستحقاق السوري

 الدكتور مرشد خاطر عيس ى إسكندر املعلوفاألستاذ 

 الدكتور أسعد الحكيم األستاذ سليم الجندي

 عدنان الخطيبمحمد الدكتور  الدكتور حسني سبح
 



 أعضاء حازوا وسام االستحقاق السوري 448 الملحق الثاني عشر
 

 )تابع( أعضاء حازوا وسام االستحقاق السوري

 عبد الكريم اليافيالدكتور  الدكتور محمد عبد الرزاق قدورة

ا الدكتور عبد الوهاب حومد  الدكتور عادل العوَّ

 محفلمحمد الدكتور  األستاذ سليمان العيس ى



 أعضاء حازوا جائزة الدولة التقديرية 449 الملحق الثالث عشر

 عشر الثالثامللحق 

 حازوا جائزة الدولة التقديريةأعضاء 
 مصطفى الشهابيالدكتور 

 م1965جائزة الدولة التقديرية لعام 

 )وهو أول من نالها(
 

 الدكتور محمود السيد

 م2018جائزة الدولة التقديرية لعام 
 

 الدكتورة لبانة مشوح

 م2019جائزة الدولة التقديرية لعام 



 أعضاء المجمع الضباط 450 الملحق الرابع عشر

 عشر الرابعامللحق 

 ضباطالاجملمع  أعضاء

 رشيد بقدونساألستاذ 

 

 الدكتور مرشد خاطر

 األمير مصطفى الشهابي أسعد الحكيمالدكتور 

 

  



 أعضاء المجمع الضباط 451 الملحق الرابع عشر
 

 ضباطالأعضاء املجمع )تابع( 

 األستاذ مروان البواب الدكتور مختار هاشم

 عمر شابسيغالدكتور 

 



 أعضاء المجمع مديرو المكتبة الظاهرية 452 الملحق الخامس عشر

 عشر اخلامسامللحق 
 مديرو املكتبة الظاهريةأعضاء اجملمع 

 الشيخ سليم البخاري  الشيخ سعيد الكرمي

 األستاذ عبد الهادي هاشم الشيخ طاهر الجزائري 

 األستاذ عبد الكريم زهور عدي

 



 اختصاصات أعضاء المجمع 453 الملحق السادس عشر

 عشر السادسامللحق 
 أعضاء اجملمع  اختصاصات

 االختصاص اءـــاألعض

 محمد كرد علي، أنيس سلوم، سليم عنحوري، متري قندلفت، عبد القادر املبارك،

 الدين التنوخي، إلياس قدس ي، عبد هللا رعد، محمد سليم الجندي،  عز 

خليل مردم بك، شفيق جبري، معروف األرناؤوط، أديب التقي، محمد البزم، 

اخ،
ّ
 شكري ايصل، أمجد الطرابلس ي، عبد الهادي هاشم، شاكر الفحام، أحمد راتب النف

 لي، شحادة الخوري،محمد إحسان النص، سليمان العيس ى، مسعود بوبو، محمد الدا

 عيس ى العاكوب، عبد اإلله نبهان، مازن املبارك، ممدوح خسارة، عاصم البيطار،

 عضًوا( 31) وهب رومية، عبد الناصر عساف

 علوم العربية

                سعيد الكرمي، أمين سويد، عبد القادر املغربي، طاهر الجزائري، سليم البخاري، 

عبد الرحمن سالم، مسعود الكواكبي، محمد بهجة البيطار، محسن األمين، 

 ضاء(أع 10) محمد املبارك

علوم العربية 

 والشريعة

عبد الكريم جميل صليبا، حكمة هاشم، محمد كامل عّياد،  ،محمود السيد

             عبد الكريم زهور عدي، محمد بديع الكسم، جورج صدقني، اليافي،

 أعضاء( 10) عادل العوا، محمد طيب تيزيني

الفلسفة التربية و 

 وعلم النفس

 واالجتماع

                       مرشد خاطر، أسعد الحكيم، جميل الخاني، حسني سبح، ميشيل خوري، 

صالح الدين الكواكبي،  ،محمد هيثم الخياط، مروان املحاسني، مختار هاشم

 عضًوا( 12) هاني رزق ،عبد الحليم سويدان ،محمد زهير البابا

 العلوم الطبية

والصيدلة 

 والبيولوجيا

        ارف النكدي، منير العجالني، محمد عدنان الخطيب، اارس الخوري، ع

 أعضاء( 7) عبد الوهاب حومد، محمد عزيز شكري، عبود السراج
 العلوم القانونية

      مواق دعبول، ، عبد الرزاق قدورة، عبد هللا واثق شهيد، مكي الحسني

                وجيه السّمان، عمر شابسيغ، محمد سعيد الصفدي ،مروان البواب

 أعضاء( 8)

الرياضيات و  الفيزياء

 الهندسةو 

رشيد  ، راعت هزيم،ليلى الصباغ، محمد محفل، لبانة مشوح، أحمد قدور 

          جعفر الحسني ،بقدونس، عيس ى إسكندر املعلوف، محمد سامي الّدهان

 أعضاء( 9)

وعلم  اللسانيات

اللغات والتاريخ 

 واآلثار

 )عضوان( أنور الخطيب ،مصطفى الشهابي
 العلوم الزراعية

 والنبات
 



أعضاء المجمع الذين خلفوا زمالءهم 454 عشر السابعالملحق 

 عشر السابعامللحق 
 أعضاء اجملمع 
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ينيطيب تيز  جورج صدقني كامل عيادمحمد كرد عليمحمد 

هاني رزقأنيس سلوم

لبانة مشوحسليم عنحوري

عمر شابسيغسعيد الكرمي

أحمد قدور رشيد بقدونس

مكي الحسنيعدنان الخطيبعبد القادر املغربي

عيس ى العاكوبعيس ى املعلوف

محمد زهير الباباميشيل خوريمرشد خاطر

 واثق شهيدعبد هللاوجيه السّماناارس الخوري

محمد الداليعبد الهادي هاشمين التنوخيدال عز 

عبد اإلله نبهانطاهر الجزائري 

عبد الناصر عسافسليم البخاري 

أنور الخطيبمختار هاشممحمد املباركسليم الجندي

إحسان النصعارف النكدي

شحادة الخوريمسعود بوبوأحمد راتب النفاخبهجة البيطارمحمد 

مروان املحاسنيأسعد الحكيم

مواق دعبول عبد الوهاب حومدشكري ايصلخليل مردم

ممدوح خسارةشاكر الفحاممصطفى الشهابي

وهب روميةسليمان العيس ىشفيق جبري 

محمد محفلعبد الكريم اليافيسامي الدهانمعروف األرناؤوط

محمود السيدأمجد الطرابلس يمحمد البزم

عبود السراج عزيز شكري بديع الكسمالكريم عدي عبدجميل صليبا

مروان البوابعبد الرزاق قدورةجعفر الحسني

راعت هزيمليلى الصباغحسني سبح

محمد هيثم الخياط صالح الدين الكواكبي

سعيد�الصفديحكمة�هاشممحسن�األم�ن

مازن املبارك عاصم البيطارعادل العوا

عبد الحليم سويدان



 أعضاء المجمع بحسب العقود الزمنية 455 الثامن عشرالملحق 

 عشر الثامنامللحق 
 العقود الزمنية حبسبأعضاء اجملمع 

 :العقد ع فيـــــــمــوا إلى املجـــــمــن انضــذيــاء الــاألعض

، ســعيد الكرمــي، متــري قنــدلفت، ســليم عنحــوري، أنــيس ســلوم، محمــد كــرد علــي

 ، عبــــــــد القــــــــادر املغربــــــــي، عبــــــــد القــــــــادر املبــــــــارك، رشــــــــيد بقــــــــدونس، أمــــــــين ســــــــويد

 ، عــــز الــــدين التنــــوخي، اــــارس الخــــوري، مرشــــد خــــاطر، عيســــ ى إســــكندر املعلــــوف

   ،عبـد هللا رعـد، عبد الرحمن سالم، إلياس قدس ي، سليم البخاري ، طاهر الجزائري 

       ، بهجـــــــة البيطـــــــارمحمـــــــد ، عـــــــارف النكـــــــدي، مســـــــعود الكـــــــواكبي، ســـــــليم الجنـــــــدي

 عضًوا( 26) شفيق جبري ، مصطفى الشهابي، خليل مردم بك، أسعد الحكيم

 األول 

 م(1929 – 1919)

 األرناؤوط )عضو واحد(معروف 
 الثاني

 م(1939 – 1929)

         ، جميــــــل صـــــــليبا، محمــــــد البـــــــزم، محســــــن األمـــــــين، جميــــــل الخـــــــاني، أديــــــب التقـــــــي

 أعضاء( 8) منير العجالني، حسني سبح، جعفر الحسني
 الثالث

 م(1949 – 1939)

               ، حكمــــــــــة هاشــــــــــم، محمــــــــــد صــــــــــالح الــــــــــدين الكــــــــــواكبي، محمــــــــــد ســــــــــامي الــــــــــّدهان

 أعضاء( 4) محمد كامل عّياد

 الرابع

 م(1959 – 1949)

                 ، محمــــــــــــد املبــــــــــــارك، أمجــــــــــــد الطرابلســــــــــــ ي، شــــــــــــكري ايصــــــــــــل، عــــــــــــدنان الخطيــــــــــــب

 أعضاء( 6) عبد الهادي هاشم، وجيه السّمان

 الخامس

 م(1969 – 1959)

         ، هيـــــثم الخيــــــاط، عبـــــد الـــــرزاق قـــــدورة، محمــــــد ميشـــــيل خـــــوري، شـــــاكر الفحـــــام

اخ،  عبد الكريم اليافي
ّ
 ،مروان املحاسنيمحمد ، إحسان النص، أحمد راتب النف

 أعضاء(  9) عبد الكريم زهور عدي

 السادس

 م(1979 – 1969)

     ، بــــديع الكســــم، محمـــد زهيـــر البابــــا، محمــــد مختــــار هاشـــم، عبـــد الحلــــيم ســـويدان

 أعضاء( 5) عبد هللا واثق شهيد

 السابع

 م(1989 – 1979)

  مسعود بوبو، سليمان العيس ى، عادل العوا، جورج صدقني، الوهاب حومدعبد 

 أعضاء( 5)

 الثامن

 م(1999 – 1989)

 ، شـــحادة الخـــوري، مكـــي الحســـني، محمـــود الســـيد، ليلـــى الصـــباغ، محمـــد الـــدالي

  ، أنـــــور الخطيـــــب، مـــــازن املبـــــارك، عزيـــــز شـــــكري ، عاصـــــم البيطـــــار، مواـــــق دعبـــــول 

، عيســ ى العــاكوب، محمــد محفــل، عمــر شابســيغ، مــروان البــواب، ممــدوح خســارة

 عضًوا( 17) عبد اإلله نبهان، لبانة مشوح

 التاسع

 م(2009 – 1999)

     ، راعــــت هــــزيم، وهــــب روميــــة، ســــعيد الصــــفديمحمــــد ، أحمــــد قــــدور ، هــــاني رزق

 أعضاء( 8) محمد طيب تيزيني، عبود السراج، عبد الناصر عساف
 العاشر

 م(2019 – 2009)
 



 المدد التي قضاها األعضاء الراحلون في المجمع 456 الملحق التاسع عشر

 عشر التاسعلحق امل
 الراحلون يف اجملمع األعضاءاملدد التي قضاها 

(لعدد السنوات بالترتيب التنازلي – مقدرة بالسنوات)

 املدة العضو

  56 أسعد الحكيم

  53 محمد بهجة البيطار

  53 شفيق جبري 

  43 اارس الخوري

  42 مرشد خاطر

  42 مصطفى الشهابي

  41 حسني سبح

  38 عز الدين التنوخي

  38 عارف النكدي

  37 القادر املغربيعبد 

  35 محمد عدنان الخطيب

  34 محمد كرد علي

  34 خليل مردم بك

  33 محمد سليم الجندي

  33 شاكر الفحام

  31 عبد الكريم اليافي

  28 جعفر الحسني

  28 محمد كامل عّياد

  26 عبد القادر املبارك

  24 رشيد بقدونس

  24 وجيه السّمان

  23 محمد إحسان النص

  22 جميل صليبا

 املدة والعض

  22 عبد الحليم سويدان

  22 محمد زهير البابا

  20 عبد الهادي هاشم

  20 عبد هللا واثق شهيد

  19 صالح الدين الكواكبي

  19 شكري ايصل

  19 جورج صدقني

  18 معروف األرناؤوط

  18 محمد سامي الّدهان

  17 عبد الرزاق قدورة

اخأحمد راتب 
ّ
  15 النف

  14 سليم عنحوري

  14 عبد هللا رعد

  14 شحادة الخوري

  13 محمد البزم

  13 مختار هاشم

  12 سليمان العيس ى

  12 ليلى الصباغ

  11 منير العجالني

  11 عبد الوهاب حومد

  11 عادل العوا

  10 محسن األمين

  10 ميشيل خوري

 املدة العضو

  10 محمد محفل

  9 بديع الكسممحمد 

  9 أنور الخطيب

  8 سليم البخاري 

  8 حكمة هاشم

  8 محمد عزيز شكري 

  6 أنيس سلوم

  6 أمين سويد

  6 عيس ى إسكندر املعلوف

  6 مسعود الكواكبي

  5 إلياس قدس ي

  5 جميل الخاني

  5 محمد املبارك

  5 عبد الكريم زهور عدي

  3 سعيد الكرمي

  3 عبد الرحمن سالم

  3 أديب التقي

 2 متري قندلفت

 2 مسعود بوبو

 2 عاصم البيطار

 2 محمد طيب تيزيني

 0.25 طاهر الجزائري 

 0 أمجد الطرابلس ي



 أعضاء المجمعأماكن والدة  457 الملحق العشرون

 العشرونامللحق 

 اجملمع أعضاءأماكن وًلدة 
 األعضاء

مكان 

 الوالدة

 أمـــين ســـويد، رشـــيد بقـــدونس، عبـــد القـــادر املبـــارك،محمـــد كـــرد علـــي، ســـليم عنحـــوري، متـــري قنـــدلفت، 

عـــــز الـــــدين التنـــــوخي، طـــــاهر الجزائـــــري، ســـــليم البخـــــاري، إليـــــاس قدســـــ ي، عبـــــد هللا رعـــــد، محمـــــد بهجـــــة 

            البيطــار، أســعد الحكــيم، خليــل مــردم بــك، شــفيق جبــري، جميــل الخــاني، محمــد البــزم، جعفــر الحســني، 

حسني سبح، منير العجالني، حكمة هاشـم، محمـد عـدنان الخطيـب، شـكري ايصـل، أمجـد الطرابلسـ ي، 

         محمــــــد املبــــــارك، وجيــــــه الســــــّمان، عبــــــد الهــــــادي هاشــــــم، عبــــــد الــــــرزاق قــــــدورة، محمــــــد هيــــــثم الخيــــــاط، 

ــاخ، محمــد إحســان الــنص، محمــد مــروان املحاســني، مختــار هاشــم، محمــد زهيــر البابــ
ّ
ا، أحمــد راتــب النف

       محمـــــد بــــــديع الكســــــم، عــــــادل العـــــوا، ليلــــــى الصــــــباغ، مكــــــي الحســـــني، مواــــــق دعبــــــول، عاصــــــم البيطــــــار، 

       محمــــــد عزيــــــز شــــــكري، مــــــازن املبــــــارك، أنــــــور الخطيــــــب، مــــــروان البــــــواب، عمــــــر شابســــــيغ، لبانــــــة مشــــــوح، 

 عضًوا( 47) محمد سعيد الصفدي

 دمشق

            مســــــعود الكــــــواكبي، محمــــــد ســــــامي الــــــّدهان، محمــــــد صــــــالح الــــــدين الكــــــواكبي، عبــــــد هللا واثــــــق شــــــهيد، 

 أعضاء( 7)  عبد الوهاب حومد، محمد محفل، أحمد قدور 
 حلب

 أنـــــيس ســـــلوم، شـــــاكر الفحـــــام، عبـــــد الكـــــريم اليـــــافي، عبـــــد اإللـــــه نبهـــــان، هـــــاني رزق، محمـــــد طيـــــب تيزينـــــي

 أعضاء( 6)
 حمص

 الالذقية أعضاء( 3)  القادر املغربي، مسعود بوبو، وهب روميةعبد 

 القلمون  (ان)عضو  راعت هزيم، عبد الحليم سويدان

 أنطاكية )عضو واحد( سليمان العيس ى

 حماة )عضو واحد( عبد الكريم زهور عدي

 درعا )عضو واحد( عبد الناصر عساف

 دير الزور )عضو واحد( عبود السراج

 الرقة )عضو واحد( عيس ى العاكوب

 صاايتا )عضو واحد( محمود السيد

 صيدنايا )عضو واحد( شحادة الخوري

 طرطوس )عضو واحد( جورج صدقني

 طولكرم )عضو واحد( سعيد الكرمي

 قطنا )عضو واحد( ممدوح خسارة

 مصياف )عضو واحد( محمد الدالي

 معرة النعمان )عضو واحد( محمد سليم الجندي

 ،عبــد الــرحمن ســالم، عــارف النكــدي، معــروف األرنــاؤوط مصــطفى الشــهابي، أديــب التقــياــارس الخــوري، 

 عضًوا( 11) مرشد خاطر ،عيس ى إسكندر املعلوف ،محسن األمين ،جميل صليبا ،ميشيل خوري
 لبنان

 الغرب طرابلس )عضو واحد( محمد كامل عّياد



 عدد مقاالت األعضاء الراحلين في مجلة المجمع   458 الملحق الحادي والعشرون

 العشروناحلادي وامللحق 

 (*) يف جملة اجملمعالراحلني األعضاءعدد مقاًلت 

 (لعدد املقاالت )بالترتيب التنازلي

 املدة (25)أكثر من  عدد املقاالت االسم

 م1953 – 1921 519 محمد كرد علي

 م1956 – 1921 383 عبد القادر املغربي

 م1980 – 1921 374 جبري شفيق 

 م1975 – 1924 198 عارف النكدي

 م1968 – 1924 182 مصطفى الشهابي

 م1973 – 1933 181 محمد بهجة البيطار

 م1969 – 1925 160 جعفر الحسني

 م2006 – 1973 130 شاكر الفحام

 م1986 – 1946 117 حسني سبح

 م1966 – 1928 102 عز الدين التنوخي

 م1992 – 1949 100 الخطيبمحمد عدنان 

 م1977 – 1925 97 جميل صليبا

 م1941 – 1921 86 عيس ى إسكندر املعلوف

 م1982 – 1942 69 محمد صالح الدين الكواكبي

 م1985 – 1960 54 عبد الكريم زهور عدي

 م1957 – 1923 50 أسعد الحكيم

 م1945 – 1924 49 سليم الجنديمحمد 

 م1929 – 1923 46 مسعود الكواكبي

 م1960 – 1924 45 خليل مردم بك

 م1985 – 1952 41 شكري ايصل

 م2010 – 1986 40 إحسان النصمحمد 

 م1935 – 1922 39 عبد هللا رعد

 م2009 – 1977 31 عبد الكريم اليافي

 م1972 – 1949 29 سامي الدهان

 م1988 – 1959 27 محمد كامل عياد

 ...البحوث والدراسات واملحاضرات والكلمات والتعريف بالكتب وتراجم األعالم واالستدراكات والتعقيبات يشمل ذلك (*)



 عدد محاضرات األعضاء الراحلين في المجمع   459 الملحق الثاني والعشرون

 والعشرون الثانيامللحق 

  يف اجملمعنيالراحل األعضاءعدد حماضرات 
 (لعدد املحاضرات )بالترتيب التنازلي

 املدة املحاضرات عدد االسم

 م1946 – 1921 55 عبد القادر املغربي

 م1945 – 1921 51 محمد كرد علي

 م1925 – 1920 19 عيس ى إسكندر املعلوف

 م1925 – 1921 13 أنيس سلوم

 م1942 – 1926 12 مصطفى الشهابي

 م1931 – 1923 10 الحكيمأسعد 

 م1932 – 1923 7 عبد هللا رعد

 م1942 – 1923 6 محمد بهجة البيطار

 م1930 – 1921 6 مرشد خاطر

 م1945 – 1929 5 جعفر الحسني

 م1945 – 1942 5 جميل صليبا

 م1930 – 1921 5 عارف النكدي

 م1930 – 1927 4 شفيق جبري 

 م1936 – 1922 4 عبد القادر املبارك

 م2016 – 2009 3 أنور الخطيب

 م1943 – 1925 3 خليل مردم بك

 م2014 – 2010 3 محمد محفل

 م1942 – 1923 2 أديب التقى

 م1921 2 سعيد الكرمي

 م1936 – 1925 2 محمد سليم الجندي

 م1996 – 1993 2 عادل العوا

 م1922 – 1921 2 عبد الرحمن سالم

 م1998 – 1993 2 عبد الوهاب حومد

 م1924 – 1922 2 اارس الخوري

 م2008 – 1996 2 محمد إحسان النص

 م1996 – 1995 2 محمد زهير البابا



 عدد كتب األعضاء الراحلين في مطبوعات المجمع   460 الملحق الثالث والعشرون

 العشرون لثالثاامللحق 

 اجملمع مطبوعات يف الراحلني عضاءعدد كتب األ
 (لعدد املطبوعات )بالترتيب التنازلي

 

 االسم
عدد 

 الكتب

 11 عز الدين التنوخي

 10 محمد عدنان الخطيب، محمد كرد علي

 7 شكري ايصل

 5 شاكر الفحام ،سامي الدهان، مصطفى الشهابي

 4 محمد سليم الجندي، خليل مردم بك، محمد بهجة البيطار

 3 عبد هللا واثق شهيد، صليباجميل 

 2   أمجد الطرابلس ي، جعفر الحسني، عبد القادر املغربي

، محمد إحسان النص، محمد صالح الدين الكواكبي، حسني سبح، شفيق جبري 

 عاصم البيطار
1 

 

 



 أعضاء المجمع األعضاء في مجامع أخرى   461 الملحق الرابع والعشرون

 العشرونو الرابعامللحق 

 األعضاء يف جمامع أخرىاجملمع  أعضاء

 ايها أعضاء املجامع األخرى التي كانوا أسماء األعضاء

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة محمد كرد علي

 اإليطالي، مجمع الفنون واآلداب البلجيكيةاملجمع العلمي  سليم عنحوري

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي عبد القادر املغربي

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة عيس ى إسكندر املعلوف

 مرشد خاطر
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع الطبي البرازيلي، 

 املجمع العلمي الفرنس ي

 مجمع اؤاد األول للغة العربية، املجمع العلمي العراقي الخورياارس 

 املجمع العلمي العراقي عز الدين التنوخي

 املجمع العلمي العراقي عارف النكدي

 املجمع العلمي العراقي محمد بهجة البيطار

 املجمع العلمي العراقي أسعد الحكيم

 خليل مردم بك
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي، 

 مجمع البحر املتوسط في بالرمو، املجمع العلمي لالتحاد السواييتي

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي مصطفى الشهابي

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي شفيق جبري 

 املجمع العلمي العراقي جعفر الحسني

 حسني سبح

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، اتحاد املجامع العربية، 

 املجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة العربية األردني، 

 ،املجمع الهندي العربي املجمع امللكي األردني لبحوث الحضارة اإلسالمية،

 أكاديمية العلوم في نيويورك

 املجمع العلمي العراقي محمد سامي الدهان

 محمد عدنان الخطيب

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، اتحاد املجامع العربية، 

 املجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة العربية األردني، 

 املجمع الهندي العربي

 



 أعضاء المجمع األعضاء في مجامع أخرى   462 الملحق الرابع والعشرون
 

 األعضاء في مجامع أخرى املجمع أعضاء )تابع(  

 ايهاأعضاء املجامع األخرى التي كانوا  أسماء األعضاء

 شكري ايصل

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي، 

 ،املجمع امللكي األردني لبحوث الحضارة اإلسالمية مجمع اللغة العربية األردني،

 بيت الحكمة في تونس، املجمع الهندي العربي

 العراقيمجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي  أمجد الطرابلس ي

 مجمع اللغة العربية بالقاهرة، املجمع العلمي العراقي محمد املبارك

 املجمع العلمي العراقي عبد الهادي هاشم

 شاكر الفحام

 اتحاد املجامع العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 املجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة العربية األردني، 

 لبحوث الحضارة اإلسالمية، األكاديمية امللكية املغربية،املجمع امللكي األردني 

 املجمع الهندي العربي

 املجمع الهندي العربي ميشيل الخوري

 محمد هيثم الخياط

 اتحاد املجامع العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 املجمع العلمي العراقي، مجمع اللغة العربية األردني، 

 املجمع الهندي العربي

 اتحاد املجامع العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة محمد إحسان النص

 مروان املحاسني
 اتحاد املجامع العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 

 أكاديمية العلوم في نيويورك

 مجمع اللغة العربية األردني عبد الكريم زهور عدي

 اللغة العربية بالقاهرةاتحاد املجامع العربية، مجمع  محمود السيد

 اتحاد املجامع العربية مازن املبارك

 أكاديمية العلوم في نيويورك عمر شابسيغ

 أكاديمية العلوم في نيويورك هاني رزق

 



 أعضاء شاركوا في تأسيس جمعيات ومجالت وغيرها 463 الملحق الخامس والعشرون

 والعشرون اخلامسامللحق 

 أعضاء شاركوا يف تأسيس مجعيات وجمالت وغريها

 محمد كرد علي

 )املجمع العلمي العربي(.  

 ،)مجلة املجمع العلمي العربي( 

 )املكتبة الظاهرية(. 

 جريدة املقتبس( اليومية(. 

 .مجلة املقتبس( الشهرية( 

 سليم عنحوري

 (.)مجلة مرآة األخالق 

 ()مجلة الشتاء. 

 ()صحيفة العصر الجديد. 

 ( جريدة مرآة الشرق.) 

 .)مدارس الفالح( في الهند والحجاز  أمين سويد

 رشيد بقدونس

 ()جمعية الثقااة والتعليم الخيري. 

 (جريدة الوطن) سالونيك( -مدينة )كولكي ، في باللغة التركية. 

 (للعسكريين واملدنيين.جمعية إسعاف املتقاعدين ) 

 )املدرسة العربية(.  عبد القادر املبارك

 عبد القادر املغربي
  ،كلية صالح الدين األيوبي( في القدس( 

 (،)جريدة البرهان 

 عيس ى إسكندر املعلوف
 )مجلة املهذب(. 

  .)مجلة اآلثار( 

 مرشد خاطر

 (مدرسة التمريض) ،في حلب 

 )مجلة املعهد الطبي العربي(. 

 (مركز مكااحة السل) في دمشق وفي حمص. 

 ( الطفولة واألمومةمركز رعاية)  دمشقفي. 

 .()معهد الحقوق العربي  اارس الخوري

 .)مجلة التربية والتعليم(  عز الدين التنوخي

 .املكتبة الظاهرية()  طاهر الجزائري 

 .املكتبة الظاهرية()  سليم البخاري 

 إلياس قدس ي
 )الجمعية الخيرية(. 

 )الجمعية الفقهية(. 



 أعضاء شاركوا في تأسيس جمعيات ومجالت وغيرها 464 الملحق الخامس والعشرون
 

 جمعيات ومجالت وغيرها)تابع( أعضاء شاركوا في تأسيس 

 عبد الرحمن سالم

 .املدرسة العلمية( في بيروت(  

 (في بيروت )صحيفة روضة املعارف. 

 .)النادي العربي( 

  )في بيروت.جريدة اكاهية أسبوعية )القلم العريض 

 خليل مردم
 )جمعية الرابطة األدبية(. 

 )مجلة الثقااة(. 

 معروف األرناؤوط

 ()جريدة االستقالل العربي. 

 (الشهرية )مجلة الَعلم العربي. 

 جريدة اتى العرب( يومية(. 

 (.مجلة التربية والتعليم)  أديب التقي

 .)مجلة املعهد الطبي العربي(  محمد جميل الخاني

 محسن األمين

  املدرسة املحسنية( للذكور(. 

 ( ،لإلناث )املدرسة اليوسفية 

 )جمعية اإلحسان( 

 ( واأليتامجمعية االهتمام بتعليم الفقراء.) 

 جميل صليبا

 )مجلة الثقااة(. 

 )مجلة املعلمين واملعلمات(. 

 )مجلة املعلم العربي(. 

 (.جمعية املواساة الخيرية)  حسني سبح

 منير العجالني

 )في باريس ،)مجلة الحياة األدبية. 

 ()جريدة النضال. 

 )املجلة العربية(. 

 محمد كامل عياد

 ()مجلة الحمامة. 

 ( باألملانيةجريدة صدى )اإلسالم. 

 )مجلة الثقااة(. 

 محمد مروان املحاسني

  (.املجلس األعلى للعلوم)سكرتارية 

  (البورد العربي –)املجلس العربي لالختصاصات الطبية. 

 (جمعية أصدقاء دمشق.) 
 

 



 أعضاء شاركوا في تأسيس جمعيات ومجالت وغيرها 465 الملحق الخامس والعشرون
 

 )تابع( أعضاء شاركوا في تأسيس جمعيات ومجالت وغيرها 

 العربي(.معهد التراث العلمي )  محمد زهير البابا

اب العرب)  سليمان العيس ى
َّ
 (.اتحاد الكت

 شحادة الخوري
 (اب السوريين

َّ
 (.رابطة الكت

 .)اب العرب
َّ
 )رابطة الكت

 أنور الخطيب

 (.في قسم علم النبات في جامعة دمشق )املعشب النباتي 

 (.)جمعية علوم الحياة في الجمهورية العربية السورية 

 ( الشبكة العربية للبيئة.)والتنمية 

 (.لجنة كتابة تاريخ العرب)  محمد محفل

 (.ملعهد العالي للترجمة والترجمة الفوريةا)  لبانة مشوح

 هاني رزق
 (جمعية علوم الحياة )في دمشق. 

 (اتحاد الحياتيين العرب) في بغداد. 

 .بجامعة حلب (قسم اللغة التركية)  أحمد قدور 

 



 من وثائق المجمع 466 الملحق السادس والعشرون

 والعشرون السادسامللحق 

 وثائق اجملمع من
  رئيس البعثة اإلارنسية بدمشق إلى حاكم مقاطعة دمشق (كاترو )كتاب 

 بشأن املوااقة على تعيين محمد كرد علي رئيًسا للمجمع العلمي 

 م(1920كانون األول  28)



 من وثائق المجمع 467 الملحق السادس والعشرون

 

 

 إلى رئيس املجمع العلمي العربي ألستاذ عبد هللا رعد ا كتاب

 القادمة قراءة مقترحه في جلسة املجمعشأن السماح له بب

 م( 1923نيسان  28)



 من وثائق المجمع 468 الملحق السادس والعشرون

 

 

 رئيس املجمع األستاذ محمد كرد علي كتاب 

 من قصائده األستاذ إلياس قدس ي إلقاء قصيدة تكليفب

 األستاذ كرد عليبعد محاضرة 

 م(1923حزيران  16)

 

 

 

  



 من وثائق المجمع 469 الملحق السادس والعشرون

 

 محمد كرد علي األستاذ رسالة من رئيس املجمع 

 اارس الخوري وسليم عنحوري وعارف النكدياألساتذة إلى 

 مكتب املجمعيذكرهم ايها بموعد اجتماع 

 م(1924تشرين األول  23)

 )تواقيع األساتذة في أسفل الرسالة(

  



 من وثائق المجمع 470 الملحق السادس والعشرون

 

 إلى رئاسة املجمعرسالة 

 عيس ى إسكندر املعلوف وعبد القادر املغربي وأنيس سلوماألساتذة من 

 تتعلق بالتقرير السنوي الذي سيراعه املجمع إلى رئاسة دولة سورية

 م(1924كانون األول  22)

  



 من وثائق المجمع 471 الملحق السادس والعشرون

 حول عبد القادر املغربي  لألستاذمقترح 

 اليازجياألستاذ سليم الجندي لكتاب )لغة الجرائد( للشيخ إبراهيم انتقادات 

والطلب إلى املجمع بأن يعهد إلى األستاذ أنيس سلوم واألستاذ عبد القادر املبارك 

 بالنظر في هذه االنتقادات 

 م(1924كانون الثاني  18)

 

  



 من وثائق المجمع 472 الملحق السادس والعشرون

 عبد هللا رعد األستاذ و  محمد بهجة البيطار الشيخ تقرير 

 في حي امليدان عن املدرسة الخانكية

 قراءة تابعة للمجمع العلمي غراةمن أجل اتخاذ إحدى قاعاهها 

 م(1924شباط  12)



 من وثائق المجمع 473 الملحق السادس والعشرون

 ه من وظيفته في املجمعي ايأنيس سلوم يستعفطلب لألستاذ 

 م(1925حزيران  4) 

 

 

 مقدم إلى رئيس املجمع مقترح للشيخ محمد بهجة البيطار 



 من وثائق المجمع 474 الملحق السادس والعشرون

 كتاب األستاذ شفيق جبري يقترح ايه على رئيس املجمع انتخاب

 (م1930أيلول  25) في املجمع معروف األرناؤوط عضًوااألستاذ 

 

 في املجمع األستاذ رشيد بقدونس محاضرةإلى ستماع ة لال دعو بطاقة 

 م(1931نيسان  2)



 من وثائق المجمع 475 الملحق السادس والعشرون

 

 

 الجمهوري القاض ي رسوم امل

 عضوً تعيين محسن األمين ب
ً

 في املجمع ا عامال

 م(1942شباط  28)

 

 

 



 من وثائق المجمع 476 الملحق السادس والعشرون

 

 

 اض ي قالجمهوري الرسوم امل

 العلمي العربي بدمشق في املجمعحسني سبح عضًوا الدكتور تعيين ب

 م(1946كانون الثاني  19)

 

  



 من وثائق المجمع 477 الملحق السادس والعشرون

 

 املجمعالدكتور حسني سبح في عضوية  شهادة

 م(1946)

 
 

 الجمهورية السورية
 وزارة املعارف

 املجمع العلمي العربي بدمشق
 

 يـربـي العــلمـع العـجمـت المــثب

  م 1946  هـ1365هذا ثبت يشهد للسيد الدكتور حسني سبح بانتخابه سنة 
ً

 عضًوا عامال

 هـ 1375جمادى األولى سنة  11وكتب في       للمجمع العلمي العربي بدمشق.          

 م 1955كانون األول سنة  26                                                         

 رئيس املجمع العلمي العربي                                  أمضيه  

 خليل مردم بك        وزير املعارف 

 

  



 من وثائق المجمع 478 الملحق السادس والعشرون

 

 

 الجمهوري القاض يرسوم امل

 عبد القادر املغربي الشيخ األستاذ تعيين ب

 نائًبا لرئيس املجمع

 م(1948حزيران  26)

  



 من وثائق المجمع 479 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض يرسوم امل

 جميل الخاني من املجمعالدكتور قبول استقالة ب

 م(1949تموز  16)



 من وثائق المجمع 480 الملحق السادس والعشرون

 

 

 تحديد رواتب موظفيجدول 

 العلمي العربي وداري الكتب بدمشق وحلب املجمع 

 م(1950أيار  26)

  



 من وثائق المجمع 481 الملحق السادس والعشرون

 

 

 قرار وزاري بمنح األستاذ اارس الخوري 

 ة العربيفي مجمع اؤاد األول للغة  لقب عضو مراسل

 م(1952آذار )

   



 من وثائق المجمع 482 الملحق السادس والعشرون

 

 

 اليمينعبد القادر املغربي السيد ضبط حلف 

 في محكمة االستئناف بدمشق

 بشرف وأمانة وإخالص أن يقوم بواجبات وظيفته

 ينتمي 
َّ

 يقوم بأي نشاط سياس يإلى أي حزب سياس ي وأال
َّ

 وأال

 يخضع ألي تأثير حزبي 
َّ

اوأال
ً
 مادام موظف

 م(1952آذار  15)

  



 من وثائق المجمع 483 الملحق السادس والعشرون

 

 

 منير العجالني القاض يالدكتور وزير املعارف قرار 

 جميل صليبا الدكتور جعفر الحسني و األمير تعيين ب

 للمجمع عضوين في اللجنة اإلدارية

 م(1955كانون الثاني  15)

   



 من وثائق المجمع 484 الملحق السادس والعشرون

 

 

 املخصصةجلس املجمع العاشرة ملجلسة المحضر 

 السر العاموأمين املجمع النتخاب نائب رئيس 

 م(1956تموز  4)

  



 من وثائق المجمع 485 الملحق السادس والعشرون

 قرار نائب رئيس الجمهورية العربية املتحدة عبد الحكيم عامر

 ب
ً

 تعيين الدكتور عدنان الخطيب عضًوا عامال

 العربي بدمشقفي املجمع العلمي 

 م(1960تشرين األول  6)



 من وثائق المجمع 486 الملحق السادس والعشرون

 

 إلى أمانة سر املجمع العلمي العربي رسالة من األستاذ عز الدين التنوخي 

 يعتذر ايها عن عدم حضور 

 رئيًسا للمجمعمصطفى الشهابي  جلسة انتخاب األمير 

 م(1963كانون األول  4)

 

  



 من وثائق المجمع 487 الملحق السادس والعشرون
 

 املجلس الوطني لقيادة الثورة القاض ي مرسوم 

 اللغة العربية جمعمصطفى الشهابي رئيًسا ملاألمير تجديد تعيين ب

 م16/12/1963مدة أربع سنوات بدًءا من 

 م(26/1/1964) 



 من وثائق المجمع 488 الملحق السادس والعشرون

 رسالة من الدكتور مصطفى الشهابي إلى الدكتور عدنان الخطيب

 مسألة لغوية)عضو مجمع القاهرة( إلبالغ الدكتور شوقي 

 م(1967نيسان  12)



 من وثائق المجمع 489 الملحق السادس والعشرون

 حسني سبح تعيين الدكتور القاض ي بالجمهوري رسوم امل

  م(1968حزيران  26) ملجمع اللغة العربية بدمشق رئيًسا



 من وثائق المجمع 490 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض ي رسوم امل

 تعيين الدكتور شاكر  الفحام والدكتور ميشيل حنا الخوريب

 عضوين عاملين في مجمع اللغة العربية بدمشق

 م(1971شباط  16)



 من وثائق المجمع 491 الملحق السادس والعشرون

 

 

 الجمهوري القاض ي رسوم امل

 مجمع اللغة العربية بدمشق ملجلس العطلة الصيفيةتحديد ب

 من أول شهر تموز إلى آخر شهر آب من كل عام 

   م(1972)



 من وثائق المجمع 492 الملحق السادس والعشرون

 

 القاض ي جمهوري الرسوم امل

 منح األستاذ عبد العزيز امليمني الراجكوتيب

 العضو املراسل ملجمع اللغة العربية بدمشق )من باكستان(

 األولىوسام االستحقاق السوري من الدرجة 

 م(1977تموز  9)

 

   



 من وثائق المجمع 493 الملحق السادس والعشرون

 

 

 رئيس املجمع العلمي العراقي كتاب 

 شفيق جبري األستاذ تجديد انتخاب ب

 عضًوا مؤازًرا في املجمع العراقي

 م(1979كانون األول  3)

 

 

  

 

  



 من وثائق المجمع 494 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض يرسوم امل

  تعيين األستاذ الدكتور محمود السيدب

 
ً

 في مجمع اللغة العربية بدمشق  عضًوا عامال

م(2001أيار  14)



 من وثائق المجمع 495 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض يرسوم امل

 عاملين تعيين ثمانية أعضاءب

 اللغة العربية بدمشقفي مجمع 

م(2008تشرين األول  30)



 من وثائق المجمع 496 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض يرسوم امل

اب   في مجمع اللغة العربية بدمشق تعيين األستاذ سليمان العيس ى عضًوا اخريًّ

 م(2010تموز  11)



 من وثائق المجمع 497 الملحق السادس والعشرون

 الجمهوري القاض يرسوم امل

 عاملين تعيين خمسة أعضاءب

 في مجمع اللغة العربية بدمشق

 م(2016كانون األول  15)



 أعضاء راحلون سميت شوارع بأسمائهم 498 الملحق السابع والعشرون

 والعشرون السابعامللحق 

 بأمسائهمأعضاء راحلون مسيت شوارع 

 األستاذ اارس الخوري مرشد خاطرالدكتور  األستاذ محمد كرد علي

 أسعد الحكيمالدكتور  الشيخ محمد بهجة البيطار األستاذ عارف النكدي

 األستاذ شفيق جبري  األمير مصطفى الشهابي األستاذ خليل مردم بك

 



 أعضاء راحلون سميت شوارع بأسمائهم 499 الملحق السابع والعشرون
 

 )تابع( أعضاء راحلون سميت شوارع بأسمائهم

 محمد سامي الدهانالدكتور  الدكتور جميل صليبا محمد البزماألستاذ 

 حكمة هاشمالدكتور  محمد صالح الدين الكواكبي الدكتور 

 

 
 



 األعضاء ووفاتهم وعضويتهم تواريخ والدة 500 الملحق الثامن والعشرون

 امللحق الثامن والعشرون

 ووفاتهم وعضويتهم األعضاء ةتواريخ وًلد
 الوااة الوالدة االسم

جلسة 

 االنتخاب

مرسوم 

 التعيين

 ةحفل

 االستقبال

 1977 1976 1976 1992 1927 أحمد راتب النفاخ

 2010 2010 2010   1948 أحمد قدور 

     1942 1945 1895 أديب التقي

 1923   1923 1979 1886 أسعد الحكيم

     1921 1926 1850 إلياس قدس ي

 1971 1961 1960 2001 1916 أمجد الطرابلس ي

     1919 1936 1855 أمين سويد

 2009 2008 2008 2018 1928 أنور الخطيب

     1919 1931 1862 أنيس سلوم

   1942 1942 1970 1895 جعفر الحسني

   1942 1942 1976 1902 جميل صليبا

 1991 1991 1990 2010 1931 جورج صدقني

   1946 1946 1986 1900 حسني سبح

 1954 1953 1953 1982 1913 حكمة هاشم

 1925   1925 1959 1895 خليل مردم بك

     1919 1943 1875 رشيد بقدونس

 2017 2016 2016   1950 راعت هزيم

     1919 1935 1852 سعيد الكرمي

     1920 1928 1851 سليم البخاري 

     1919 1933 1856 سليم عنحوري

 2001 1991 1990 2013 1921 سليمان العيس ى

 1975 1971 1970 2008 1921 شاكر الفحام

 2002 2002 2002 2016 1924 شحادة الخوري

     1926 1980 1897 شفيق جبري 

 



 األعضاء ووفاتهم وعضويتهم تواريخ والدة 501 الملحق الثامن والعشرون

 ووااههم وعضويههم األعضاء ةتواريخ والد)تابع( 

 الوااة الوالدة االسم
جلسة 

 االنتخاب

مرسوم 

 التعيين

 ةحفل

 االستقبال

 1962   1961 1985 1918 شكري ايصل

     1919 1920 1852 طاهر الجزائري 

 1991 1991 1990 2002 1921 عادل العوا

   1944 1944 1975 1887 عارف النكدي

 2004 2003 2003 2005 1927 عاصم البيطار

 2009 2008 2008   1945 عبد اإلله نبهان

 1984 1983 1983 2006 1914 سويدانعبد الحليم 

     1922 1941 1868 عبد الرحمن سالم

     1919 1945 1876 عبد القادر املبارك

     1919 1956 1868 عبد القادر املغربي

 1977 1976 1976 2008 1919 عبد الكريم اليافي

 1980 1979 1979 1985 1917 عبد الكريم زهور عدي

     1922 1936 1864 عبد هللا رعد

 1995 1988 1985 2015 1927 عبد هللا واثق شهيد

 2017 2016 2016   1965 عبد الناصر عساف

 1969 1968 1968 1988 1912 عبد الهادي هاشم

 1991 1991 1990 2002 1915 عبد الوهاب حومد

 2017 2016 2016   1936 عبود السراج

     1919 1966 1889 عز الدين التنوخي

 2009 2008 2008   1936 عمر شابسيغ

     1919 1956 1869 عيس ى إسكندر املعلوف

 2009 2008 2008   1950 عيس ى العاكوب

     1919 1962 1873 اارس الخوري

 2009 2008 2008   1955 لبانة مشوح

 2001 2000 1998 2013 1924 ليلى الصباغ



 األعضاء ووفاتهم وعضويتهم تواريخ والدة 502 الملحق الثامن والعشرون

 ووااههم وعضويههم األعضاء ةتواريخ والد)تابع(  

 الوااة الوالدة االسم
جلسة 

 االنتخاب

مرسوم 

 التعيين

 ةحفل

 االستقبال

 2006 2006 2006   1930 مازن املبارك

     1919 1933 1859 متري قندلفت

   1942 1942 1952 1867 محسن األمين

 1989 1979 1979 2012 1919 محمد إحسان النص

   1942 1942 1955 1887 محمد البزم

 2001 2000 1998   1953 محمد الدالي

 1962 1961 1961 1981 1912 محمد املبارك

 1991 1988 1985 2000 1924 محمد بديع الكسم

     1923 1976 1894 محمد بهجة البيطار

   1942 1942 1951 1892 محمد جميل الخاني

 1989 1988 1985 2011 1924 محمد زهير البابا

 1954 1953 1953 1971 1912 الدهانمحمد سامي 

 2010 2010 2010   1945 محمد سعيد الصفدي

 1922   1922 1955 1881 محمد سليم الجندي

 1954 1953 1953 1972 1901 محمد صالح الدين الكواكبي

 2017 2016 2016 2019 1936 محمد طيب تيزيني

 1990 1975 1974 2007 1928 محمد عبد الرزاق قدورة

   1960 1960 1995 1914 محمد عدنان الخطيب

 2004 2003 2003 2012 1937 محمد عزيز شكري 

اد  1958 1958 1958 1986 1901 محمد كامل عيَّ

     1919 1953 1876 محمد كرد علي

 2009 2008 2008 2019 1928 محمد محفل

 1989 1979 1979   1926 محمد مروان املحاسني

 2002 2001 2001   1932 محمد مكي الحسني

 1976 1976 1975   1937 محمد هيثم الخياط



 األعضاء ووفاتهم وعضويتهم تواريخ والدة 503 الملحق الثامن والعشرون

 اههم وعضويههمووا األعضاء ةتواريخ والد)تابع(  

 الوااة الوالدة االسم
جلسة 

 االنتخاب

مرسوم 

 التعيين

 ةحفل

 االستقبال

 2002 2001 2001   1939 محمود السيد

 1989 1988 1985 2002 1914 مختار هاشم

     1919 1961 1888 مرشد خاطر

 2009 2008 2008   1946 مروان البواب

     1923 1929 1865 مسعود الكواكبي

 1997 1997 1996 1999 1938 مسعود بوبو

     1926 1968 1893 مصطفى الشهابي

     1930 1948 1892 معروف األرناؤوط

 2009 2008 2008   1941 ممدوح خسارة

   1948 1948 2004 1912 منير العجالني

 2003 2002 2002   1936 مواق دعبول 

 1971 1971 1970 1980 1902 ميشيل خوري

 2010 2010 2010   1933 هاني رزق

 1969 1968 1968 1992 1913 وجيه السّمان

 2017 2016 2016   1944 وهب رومية

 

 



 أعمار األعضاء سنة تعيينهم في المجمع 504 الملحق التاسع والعشرون
 

 امللحق التاسع والعشرون

 أعمار األعضاء سنة تعيينهم يف اجملمع
 )بالترتيب التصاعدي لسنوات األعمار(

 العمر األعضاء

 29 محمد بهجة البيطار، شفيق جبري 

 30 عز الدين التنوخي، خليل مردم بك

 31 مرشد خاطر

 33 الشهابيمصطفى 

 36 عارف النكدي، منير العجالني

 37 أسعد الحكيم

 38 معروف األرناؤوط

 39 محمد هيثم الخياط

 40 جميل صليبا، حكمة هاشم

 41 محمد سليم الجندي، محمد سامي الدهان

 43 محمد كرد علي، عبد القادر املبارك، شكري ايصل

 44 رشيد بقدونس

 45 أمجد الطرابلس ي

 46 الخوري، حسني سبح، محمد عدنان الخطيباارس 

 47 أديب التقي، جعفر الحسني، عبد الرزاق قدورة، محمد الدالي

 49 محمد املبارك، أحمد راتب النفاخ

 50 عيس ى إسكندر املعلوف، جميل الخاني، شاكر الفحام

 51 عبد القادر املغربي، عبد الناصر عساف

 52 محمد صالح الدين الكواكبي

 53 محمد مروان املحاسني، لبانة مشوح

 54 عبد الرحمن سالم

 55 محمد البزم، وجيه السمان

 56 عبد الهادي هاشم



 أعمار األعضاء سنة تعيينهم في المجمع 505 الملحق التاسع والعشرون
 

 )تابع( أعمار األعضاء سنة تعيينهم في املجمع

 العمر األعضاء

 57 عبد الكريم اليافي، اد، محمد كامل عيأنيس سلوم

 58 عيس ى العاكوب، مسعود الكواكبي، عبد هللا رعد

 59 مسعود بوبو

 60 جورج صدقني، محمد إحسان النص، متري قندلفت

 61 عبد هللا واثق شهيد

 62 أحمد قدور ، مروان البواب، محمود السيد، عبد الكريم زهور عدي

 63 عبد اإلله نبهان، سليم عنحوري

 64 محمد بديع الكسم، محمد زهير البابا، أمين سويد

 65 محمد سعيد الصفدي

 66 راعت هزيم، محمد عزيز شكري ، دعبول مواق 

 67 ممدوح خسارة، طاهر الجزائري ، سعيد الكرمي

 69 مكي الحسني، عبد الحليم سويدان، خوريالميشيل ، سليم البخاري 

 70 سليمان العيس ى، عادل العوا

 71 إلياس قدس ي

 72 وهب رومية، عمر شابسيغ

 74 مختار هاشم

 75 محسن األمين

 76 مازن املبارك، عاصم البيطار، ليلى الصباغ، حومدعبد الوهاب 

 77 هاني رزق

 78 شحادة الخوري

 80 محمد طيب تيزيني، عبود السراج، محمد محفل، أنور الخطيب
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