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  تقـديم

  رئيس المجمع
  الدكتور مروان المحاسني

 
حني ننظر إىل أعامل جممعنا يف السنة التي َخَلت, وكانت أعقد السـنوات اخلمـس األخـرية, 

 اؤل: هل بقينا عىل ذلك املسار الذي اختّطه املؤسسون?البد لنا من التس
ثم هل بذل جممعنا ما هو مطلوب من جهود يف مسعاه إىل احلفاظ عىل اللغة العربية, وبقـي 
صامدًا يف وجه تلك العواصف اجلارفة التي حتاول إدخـال الشـكوك إىل أنفسـنا يف طاقـات لغتنـا, 

حلداثية العارمة, لعلها تتمكن من تسـخريها عونـًا لنـا وبخاصة مقدرهتا عىل استثامر تلك اهلجمة ا
 عىل إعادة العربية لغًة علمية عاملية?

ويمكن القول إن خالصة هذا التساؤل هـي عـن مـدى تـأثري هـذه الريـاح عـىل بقـاء موقـع 
اللغة العربية حمورًا لوجودنـا, َمحََلـًة لثقافـة عامليـة مل خيـُب إشـعاعها, ومـا زالـت البحـوث العلميـة 

 از قيمتها إلخراجها إىل الضوء.ة بكنوز فكرية تنتظر من يقوم بإبلعاملية تْسِرب فيها أغوارًا عامرا
فاللغة العربية, مستخَلص كياننا احلضاري, هي عرضة لتحديات يزداد َوقُعها مع ما تنتجه 

هـا يف حضارات احلداثة من تقانات حمّملة بجملة من املفاهيم املـؤثرة يف املجتمـع عـن طريـق تأثري
حياة األفراد, وال شك بأن تلك املفـاهيم هـي األسـاس الـذي تبنـى عليـه املركبـات الذهنيـة التـي 
ينتجها املجتمع, وتتجىل يف ذلك الفكر املجتمعي املشَرتك السائد يف عهد معني, والشامل ملختلف 

 طبقات األمة.
هـًة هلـا نحـو عقليـة  −ويمكن لنا أن نعترب أن موجات التغريب التي ُتغرقنا هبا احلداثـة موجِّ

ج هلـا التقانـات احلديثـة, التـي  −اإلنسان, بحجة مشاركته يف بناء عامل الغد هي تيـاراٌت خفيـة تـروِّ
ــا باالختصــار أو  ــتهم, إم ــّوهون لغ ــتهم يش ــراد وجعل ــاة األف ــا يف حي ــا وُبَجِره ــتقرت بُعَجِره اس

ينتمــون إىل لغــٍة تســودها  االستســهال, ليعــّربوا عــن خــواطرهم بكــالم ال نــواظم لــه, وكــأهنم ال
 املفاهيم والدقائق البالغية منذ قرون عديدة.
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وُهم بذلك يفرتضون وجوَد رصاع بني احلضارات بجعلهم يسارعون إىل االحتامء بقشـور 
ما وصل إليهم من احلضارة الغالبة, ُمنكـرين أصـالة ثقـافتهم, ومكانتهـا املتميـزة بـني احلضـارات 

ال يـدخل «َل هّدامـة حلقـائق جمـتمعهم, حيّققـون مقولـة أفالطـون الكونية, فيصبحون بذلك معاو
 ».الفساد إىل املدينة إال عن طريق املغالطة يف الكالم

وحقيقة األمر أن الرصاع العاملي ما هـو إال سـباٌق يف تطـوير التعلـيم هبـدف إجيـاد التنـافس 
معرفـة اإلنسـان ملاهيـة العـامل العلمي احلاّث عىل اإلبداع, والّدافع إىل فتح جمـاالت جديـدة ُتعّمـق 

الذي يعيش فيه, وتفتح أمامه مساراٍت ال متناهية يمكن له سلوك ما خيتاره منها, لَيـُربز يف جمتمعـه 
 عامَل ارتقاٍء وتقّدم.

وملا كان لكٍل من الفكر والعلم واألدب قيٌم متطّورة حّيـة حتتـاج إىل لغـة متاثلهـا يف التطـور 
ف يـتكلم بلغـة زمانـه كـام يعـّرب الفنّـان عـن روحـه مـن خـالل التامثيــل واحليـاة والنمـو, فـإن املؤّلـ

والنقوش والصور, وهذا ما جيعل جمموَع هذه الوسائل ُجمّرد تعبريات عن واقٍع أطلق عليـه هيغـل 
 ».العقل املوضوعي«اسم 

 وإن إرصاَرنا عىل إيصال اللغة العربية إىل االنـدماج الكامـل يف املسـارات احلداثيـة إنـام هـو
تأكيد لقـدرهتا عـىل اسـتيعاب جممـوع اإلنتـاج العـاملي اإلنسـاين, واإلفـادة مـن منعطفاتـه الفكريـة 
ــًة مــع  ــة حجــر األســاس يف التحــديث, متفاعل ــُة العربي ــدين رضورة أن تبقــى اللغ ــة, مؤّك والتقني

 التغّريات املعنوية والشكلية والداللية.
غايرتني, موقف يشبه الـذي وجـد ونحن اليوم يف موقف برزخي بني حالتني حضاريتني مت

الغرب نفَسه فيه, يف القرن العارش امليالدي, حني وجـدت أوربـا نفسـها ختتـار مسـارًا جديـدًا بـني 
ماضيها اإلغريقي الالتيني, وبني تلك الَعوَملة العربية احلاملة لرشوٍح وإنجـازات ومنـاهَج علميـٍة 

 ة األندلس.منتجٍة لعلوم جديدة تّم نقُلها إليهم عن طريق ترامج
وما دام اإلنسان هو اهلَدف والغايـة يف آن معـًا, فـإن عامليـة العلـوم تـرتبط بعامليـة اَملقاصـد, 
وهذا ما جعلهم ُيقبلون عىل املنهج الفكري العلمي, الـذي تبـّدى هلـم مـن دراسـة خمتلـف العلـوم 
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حليــوان), العربيــة, كالفلــك والبرصــيات, إضــافة إىل مــا وجــدوه حتــى يف فكــر اجلــاحظ (كتــاب ا
 ليجعلوه مستندًا لبناء علومهم.

وإن متّسكنا بتعريب العلوم دون االلتفات إىل التيارات املعاكسة هلذا االجتاه قد أوصـلنا إىل 
إنتاج عدد مـن املعـاجم العلميـة املـأخوذة مـن مسـارد الكتـب التدريسـية يف اجلامعـات السـورية: 

لرياضيات واملعلوماتية, وقـد أوشـك العمـل معجم ملصطلحات علم الفيزياء, ولعلم الكيمياء وا
عىل االنتهاء يف كل من اجليولوجيا والعلوم الزراعية وعلوم األحياء وطب األسنان وعلوم البيئـة. 
ومازالت جلنـة اإلعـالم جـادة يف حرصـ األلفـاظ الشـائعة يف وسـائل اإلعـالم, لتقـديم املقـابالت 

 الفصيحة هلا.
ت العلمية احلديثـة مل َحتُـل دون متابعتنـا لتحقيـق ونرشـ مـا ويف أية حال فإن عنايتنا باملجاال

تبّقى من املجلدات الثامنني لتاريخ دمشق البن عساكر, تلك التحفة التارخيية التي بقيـت نبعـًا َثـرا 
َتســتقي منــه الدراســات اللغويــة التارخييــة أصــالة ألفاظهــا, ويســتوحي منــه الكّتــاب الكثــري مــن 

تمعية اإلنسانية, ومجيعها أمور تساعد عىل استعادة َمَلكة الفصحى بإحياء األساليب والدقائق املج
 اَملنّيس من الرتاث, بام ُخيرج اللغة من إسارها يف كتاب يفوح منه أريج التاريخ.

وقــد أضــفنا كــذلك كتابــًا رابعــًا إىل دراســة األلفــاظ التــي يمكــن أن ُجتعــل مصــطلحاٍت يف 
ة مـن لسـان العـرب, تصـلح للتعبـري عـن مفـاهيم دقيقـة يف العلوم املختلفة, وهـي ألفـاظ مـأخوذ

 العلوم احلديثة.
ثم إن ِحرَصنا عىل توضيح حقائق جممعنا التارخيية قد حدا بنا إىل نرشـ سلسـلة مـن الكتـب 
(ستة عرش كتابًا) عن الراحلني من أعضاء املجمع اعرتافًا بفضلهم, وذلك إضافًة إىل إعادة طباعة 

 عدد من مؤلفاهتم.
حالت الظروف املؤملة التي متر هبا البالد دون إمكان انعقاد املـؤمتر السـنوي للمجمـع,  وقد

وهو أمر رضوري ألن وجود أعضاء املجـامع األخـرى يسـمح بـأن تصـُدر عـن املـؤمتر القـرارات 
 املجمعية اإلفرادية لتصبح املصطلحات ملزمًة بعد إقرارها من املؤمتر العام.
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ــ ــا نــدعو إىل ن ــا (األلفــاظ وهــذا مــا جعلن ــة تســاعد عــىل اعــتامد قــرارات جممعن دوات حمّلي
واألساليب), أو ندوات احتفالية يف اليوم العاملي للغة العربية أو االحتفال بعيد اللغة األم أو بيوم 

 املخطوطات.
وكلنا أمل بأن تبقى منطلقاتنا مستقاة من روح املجمعيني األوائل, ويبقى مسـارنا متكـامًال 

دون أن ُحتِْيَدنا ظروف طارئة عن املثـابرة يف مسـلك ال عـوج فيـه, ينتهـي إىل إعـادة  ساراهتم, مع م
 ».َزّلوا يف املناهج فوقعوا يف املراتج«العاملية إىل لغتنا حتى ال تنطبق علينا مقولة 

 وما أكثر الطُّرق الضيقة اليوم !
 والسالم

 
 

     
 



  

  ١١

 

  التقرير السنوي عن أعمال اجملمع
 م٢٠١٥ام يف دورة ع

 

 أعده: أمني املجمع  
 ي احلسنيالدكتور مكّ   

 بمساعدة أ.بسمة رحيم
 

 فيام ييل عرض ألهم ما قام به جملس املجمع ومكتبه وجلانه ودوائره من أعامل.
 

  أوًال: أعمال جملس اجملمع
, أربًعا وعرشين جلسة, بحث فيها شؤون املجمع, وعمل ٢٠١٥, يف عام املجمععقد جملس 

 تهى إىل مجلة من األعامل والقرارات أمهها :جلانه, وان
o  املوافقة عىل منح الدكتور حممد سعيد الصفدي, والدكتور عمر شابسيغ, إجازة بال تعـويض

 عام, ألسباب تتعلق بالسفر واألمور الصحية. مدهتا
o  عبـري للت ,»َفْعَلـنَ «بنـاء املوافقة عىل قرار جلنة اللغة العربية وعلومها, املتضمن جواز اسـتعامل

 عن املعاين اللغوية املعارصة.
o .املوافقة عىل قرار جلنة اللغة العربية وعلومها, املتضمن ضبط املركَّب املزجي وإعرابه 
o  ,ج مـن اجلامعـة املوافقة عىل قرار جلنة اللغة العربية وعلومها, املتضـمن جـواز أن ُيقـال: ختـرَّ

ج يف اجلامعة.  وخترَّ
o تسـاقطت الثلـوج ممـا «عربية وعلومها, املتضمن جواز استعامل املوافقة عىل قرار جلنة اللغة ال

 .»أدى إىل توقُّف السري
o  جممع وجممعيون«اإلرشاف عىل مشاركة السادة األعضاء يف الربنامج التلفزي«. 
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o  مواصلة اجلهود الفتتاح املكتبة الظاهرية, وإتاحة الفرصـة أمـام البـاحثني والطـالب لإلفـادة
 منها.

o  جلنـة اللغـة العربيـة وعلومهـا, يف جمـال األلفـاظ واألسـاليب, جواًبـا عـىل مناقشة ما أنجزتـه
استفسار املدير العام لإلذاعة والتلفزيون عن بعض االستعامالت اللغوية الشائعة يف وسـائل 

 اإلعالم.
o .مناقشة اخلطة السنوية للجنة النشاط الثقايف وإقرارها 
o  املحارضات الثقافية جمموعة من من إلقاءاملتضالثقايف املوافقة عىل اقرتاح جلنة النشاط. 
o  تكليف الدكتور هاين رزق إلقاء حمارضة ُمغلقة بعنوان: أربع حقائق علمية جانـب الصـواَب

 فيها أينشتاين.
o  ــوان رشح العضــد عــىل خمترصــ ابــن «تكليــف الــدكتور ســامر اليامــاين, حتقيــق خمطــوط بعن

 في يف أوقات الدوام الرسمي., عىل أن يكون التحقيق جزًءا من عمله الوظي»احلاجب
o  االطالع عىل ما تم إنجازه يف موقع املجمع عـىل الشـابكة, واعـتامد املوقـع, وفـق املواصـفات

 التي عرضها األستاذ مروان البواب, عضو املجمع, واملوافقة عىل إطالقه.
o هللا تأليف جلنة ملتابعة العمل يف مصطلحات الفيزياء تضم من أعضاء املجمع: الـدكتور عبـد ا

الـدكتور  واثق شهيد, والدكتور مكي احلسني, واألستاذ مروان البواب, إضافة إىل اخلـرباء :
 ,مصطفى صائم الدهر, مـن جامعـة دمشـقأمحد احلرصي, والدكتور حممد قعقع, والدكتور 

 والدكتور نضال شمعون من املعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
o  يف املجلــة واملعجــامت العلميــة اجلــاهزة للنرشــ, مــن الســادة تــأليف جلنــة للتــدقيق اللغــوي

 األعضاء:
 الدكتور مكي احلسني  −
 الدكتور ممدوح خسارة  −
 األستاذ مروان البواب  −
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o  تأليف جلنة لدراسة ملف األعضاء املراسلني, واقرتاح آلية للتواصل معهم, وترشـيح بعـض
 األسامء للعضوية باملراسلة, من السادة األعضاء:

 الدكتور حممود السيد رئيًسا. −
 والدكتور موفق دعبول عضًوا. −
 والدكتور مازن املبارك عضًوا. −

o  التـي أعـدها الـدكتور حممـود ٢٠١٥االطالع عىل اخلطة السنوية لعمل جلـان املجمـع لعـام ,
 السيد نائب رئيس املجمع, واملوافقة عليها.

o  حتى هناية الدوام الرسـمي يـوم  ٢٤/٦فتح باب الرتشيح للعضوية باملراسلة بدًءا من تاريخ
 , والطلب إىل السادة األعضاء ترشيح َمن يرونه مناسًبا.٧/٧/٢٠١٥الثالثاء 

o :اإلرشاف عىل إقامة ندوتني يف املجمع وفق اآليت 
  .٢٩/١١/٢٠١٥وموعدها يوم األحد  اللغة العربية واإلعالم, الندوة األوىل بعنوان:  - أ

وموعدها ة اللغة العربية وعلومها يف األلفاظ واألساليب. الندوة الثانية بعنوان: قرارات جلن
 .٢٧/١٢/٢٠١٥يوم األحد 

o  التسمية النباتية املتداولـة والتسـمية «املوافقة عىل إجراء مدارسة للدكتور أنور اخلطيب حول
 .٥/٨/٢٠١٥, وختصيص جلسة هلذه املدارسة يف يوم األربعاء »العلمية العاملية

o رســة للــدكتور هــاين رزق عــن العالقــة التبادليــة بــني علــوم الطبيعــة املوافقــة عــىل إجــراء مدا
 .٢٨/١٠/٢٠١٥واللغة, وختصيص جلسة هلذه املدارسة يف يوم األربعاء 

o  ترشيح كل من الدكتور حممود السيد, والدكتور ممدوح خسـارة, للمشـاركة يف أعـامل املـؤمتر
 .٢٠١٦) أيار ٧−٤يف املدة (اخلامس للمجلس الدويل للغة العربية, الذي سُيعقد يف ديب 

o  إعالن منح أربع جوائز يف أربع سنوات, بحيث ُمتنح يف كل عام جائزة, بحسـب عىل املوافقة
 الرتتيب التايل:

 جائزة حممد كرد عيل للعلوم اإلنسانية. −
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 جائزة خليل مردم بك يف األدب.  −
 جائزة مصطفى الشهايب يف العلوم الطبيعية والزراعية.  −
 حسني سبح يف العلوم الصحية. جائزة  −
  .عدد من األعضاء املراسلني من سورية والبالد العربية ترشيح

 
    



  

  ١٥

ا: أعمال مكتب اجملمع
ً
  ثاني

 

 إحدى عرشة جلسة, أنجز فيها ما يأيت: ٢٠١٥عقد مكتب املجمع يف عام 
   .تسعري بعض املطبوعات الصادرة عن املجمع •
ــه, وإجــراء بعــض التعــديالت عليهــا إعــادة النظــر يف قواعــد إهــداء جم • لــة املجمــع ومطبوعات

 والتوصية بتنفيذها.
للمجمـع أن يعيـد «إضافة فقرة إىل قرار املكتب يف شأن امللكية الفكرية ملطبوعات املجمع هي: •

ـق  ق) متى شاء ذلك, عىل أن يعطـى للمؤلِّـف/ للمحقِّ % مـن ٥طباعة الكتاب (املؤلَّف/ املحقَّ
أمـا إذا تعاقـد املجمـع مـع إحـدى دور النرشـ عـىل إعـادة طبـع الكتـاب عدد الكتب املطبوعـة. 

د املجمع للمؤلِّف أو املحقق نسبة مئوية من سعر الكتاب تلتزم هبا دار النرش  .»فيحدِّ
 تأليف جلنة من السادة: •

 ارئيًس   ع مكي احلسني, أمني املجمالدكتور  −
 اعضوً       الدكتور موفق دعبول −
 اعضوً     األستاذ مروان البواب −

), واقرتاح ما تراه من ٦٦٢١تعويضات اإلنتاج الفكري (ب القرار اخلاصمهمتها دراسة 
 تعديالت يف مواده.

مـن أجـل  ٢٠١٥وكالـة لعـام املوافقة عىل منح دار املاليني للطباعة والنرش والرتمجة والتوزيـع  •
رج اجلمهوريـة بيع وتسـويق مجيـع كتـب املجمـع يف املعـارض العربيـة والدوليـة التـي تقـام خـا

 العربية السورية بناًء عىل طلبها.
 جلنة تنسيق املصطلحات وتوحيدها يف جمال العلوم األساسية عىل النحو اآليت: إعادة تأليف •

 رئيساً     الدكتور مروان املحاسني رئيس املجمع −
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 عضواً     الدكتور مكي احلسني أمني املجمع −
 عضواً         الدكتور موفق دعبول −
 عضواً       وان البواباألستاذ مر −

 ويمكن للجنة االستعانة بمن تراه من اخلرباء بعد إقرار جملس املجمع لذلك.
املوافقة عىل اقرتاح الدكتور موفق دعبـول أن يضـع املجمـع معجـًام للمعلوماتيـة بالتعـاون مـع  •

 اجلمعية العلمية السورية للمعلوماتية.
الصادر عن املجمع, عىل  »عد اإلمالءاقو«منح دار البشائر اإلذن بطباعة ألف نسخة من كتيب  •

 أن هتدَي مئتي نسخة منها إىل املجمع.
النظر يف موضوع انتخاب أعضاء مراسلني يف املجمع وإقرار االكتفاء بعرشين عضوًا من  •

سورية, نصفهم عىل األقل من املختصني يف علوم اللغة العربية, وثالثة منهم من السيدات, ثم 
بني اختصاصات العلوم اإلنسانية والعلوم التطبيقية, ورفع املوضوع إىل ُيقسم العدد الباقي 

 جملس املجمع.
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ا: أعمال جلان اجملمع
ً
  ثالث

  

 جلنة اللغة العربية وعلومها −١

تضم هذه اللجنة السادة: الدكتور حممود السيد  (رئيسًا), والدكتور مازن املبـارك والـدكتور 
 سى العاكوب والدكتور عبد اإلله نبهان والدكتور أمحد قدور.ممدوح خسارة والدكتور عي

مخـس عرشـة جلسـة, أنجـزت فيهـا مـا  ٢٠١٥عقدت جلنة اللغة العربية وعلومهـا يف عـام 
 يأيت:
o   النظر يف عرشين دراسـة ملجموعـة مـن األلفـاظ واألسـاليب الشـائعة أعـدها الـدكتور ممـدوح

 لًة.خسارة, واختاذ القرارات املناسبة بشأهنا معلَّ 
o  للـدكتور  »مقاربة يف الدرس الرصيف النحـوي: الرتكيـب املزجـي حتقيقـه وإعرابـه«قشة بحث منا

االعـتامد يف ضـبط الرتاكيـب املزجيـة املعـارصة عـىل إتبـاع حركـة اجلـزء ممدوح خسارة, وإقـرار 
األول مــن الرتكيــب حركــة اجلــزء الثــاين الــذي يعــرب بحســب موقــع الرتكيــب املزجــي مــن 

ــراب يف ــن  اإلع ــَدلنا ع ــامليَة, وع ــا الرأَس رن ــامليُة, وطوَّ ــت الرأُس ــثًال: أخفق ــال م ــة, فيق اجلمل
 الرأِسامليِة, وذلك استصحابًا ملقولة اإلعراب من مكانني ولظاهرة اإلتباع اللفظي يف العربية.

o   ــاظ ــة يف األلف ــرارات اللجن ــة مــن ق ــواب بشــأن جمموع ــروان الب النظــر يف مقرتحــات األســتاذ م
نت قد رفعتها إىل جملس املجمع, واألخذ باملناسب منها, والتوصـية بتنفيـذه, ورفـع واألساليب كا

 .الكلامت اخلالفية إىل املجلس للنظر فيها
o   جملس املجمع.عىل , والتوصية بطباعتها وإحالتها ٢٠١٥إقرار خطة عمل اللجنة لعام 
o   الصـيغة النهائيــة رفـع كتـاب إىل الســيد رئـيس املجمــع مضـمونه طلـب إبــالغ اجلهـات املعنيــة

جلدول اخلطأ والصواب يف بعض األلفاظ الدارجة عىل األلسنة; الذي أقرته اللجنة ورفعتـه إىل 
 جملس املجمع الذي أقره بدوره.
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o   اإلجابة عن بعض االستفسارات اللغوية ونحوها الواردة عـىل اللجنـة مـن بعـض املؤسسـات
 احلكومية واخلاصة واألفراد.

o  از حذف نون الرفع يف األفعال اخلمسـة بـال عامـل) للـدكتور ممـدوح النظر يف بحث (عدم جو
ال جيوز حذف نون الرفع يف األفعال اخلمسة بال عامل نصـب أو «خسارة, واختاذ القرار اآليت: 

. والتوصـية برفعـه إىل السـيد »جزم, وذلك ملخالفته القواعـد القياسـية الثابتـة يف النحـو العـريب
 عىل جملس املجمع.رئيس املجمع ليحيله بدوره 

o   التـي  ٢٠١٤−٢٠١٣مراجعة جمموعة مـن قـرارات األلفـاظ واألسـاليب الشـائعة بـني عـامي
م, والتوصية ٢٧/١٢/٢٠١٥وافق عليها املجلس متهيدًا لبحثها يف الندوة التي عقدت بتاريخ 

لـذين بتنفيذ بعض التعديالت عليها متهيدًا إلرسال نسخ إلكرتونية وورقية منهـا إىل البـاحثني ا
ت مشاركتهم يف الندوة.  ُأقرَّ

 

 جلنة املعجامت−٢
واألسـتاذ مـروان الدكتور مازن املبارك رئيًسا, والـدكتور ممـدوح خسـارة,  تضم هذه اللجنة

ــواب,  ــدكتور عيســى العــاكوب, الب ــة مشــوح,وال ــدكتورة لبان ــه نبهــان,  وال ــد اإلل ــدكتور عب وال
للمشـاركة يف ان املحاسـني (رئـيس املجمـع) الدكتور مروالسيد وقد يدعى  والدكتور أمحد قدور,

 بعض املناقشات.
م اثنتني وستني جلسـًة جـرى فيهـا مـا ٢٠١٥عقدت جلنة املعجامت يف هذه الدورة املجمعية 

 ييل:
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 أوالً:
تابعت اللجنة العمل يف إعداد (معجم معاين أبنية اللغة العربية) قسـم معـاين أبنيـة األسـامء,  

 وجرى ما ييل:
ذ مروان البواب أوراًقا عرض فيها إحصاًء لألفعال واألسامء واملصادر والصفات أعد األستا •

واجلموع يف املعجم الوسيط, وبنيَّ حجم العمل املطلوب من اللجنة إذا عمدت إىل إيراد مجيع 
املعاين اللغوية للكلمة مصدًرا كانت أم اسًام. وبعد تداول اآلراء اتفق أعضاء اللجنة عىل ما 

 ييل:
 منَطَلًقا يف األبنية ومفردات كل بناء.للفارايب  »ديوان األدب«عتامد عىل . اال١
د عمل الباحثني بالعودة إىل (املعجم الوسيط, ولسان العرب, والقاموس املحيط) يف ٢ . أن ُحيدَّ

كل كلمة الستيفاء املعاين التي مل ترد يف ديوان األدب حتى يكون املعجم شامًال ملعظم معاين 
 بنية.دالالت األ

 . أن تضيف اللجنة, عند الرضورة, ما تراه مناسًبا من األبنية التي مل ترد يف ديوان األدب.٣
. بإمكان أعضاء اللجنة استدراك معاين الكلامت التي وردت يف ديوان األدب وكلامٍت أخرى ٤

 مل ترد يف ديوان األدب وذلك باالعتامد عىل املعجم الوسيط.
 (أسامء املعاين): . فيام يتعلق باملصادر ٥
عدم إيراد املصادر القياسية أسوًة بمعاجم اللغة العربية, وُيذكر يف أول البناء إن كان له معنًى   −  أ

 قيايس مع أمثلٍة حمدودة.
االكتفاء بجزٍء من املصادر السامعية التي ترد يف حقل (املفاهيم واملعارف) وحقل (بمعنى    −  ب

 املصدرية).
) يف حقل (معنى املصدرية تارُخت لكل بناء يف مقدمته, وأن  الغالب تزويد أبنية األفعال باملصدر  −  ت

من املصادر الغالبة, ومجيع الكلامت الدالة عىل املصادر ولكنها  الوارد يف أبنية األسامء أمثلةٌ 
 ليست من املصادر الغالبة. 
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بارات اتفق السادة األعضاء عىل اإلشارة يف مقدمة املعجم إىل أن اللجنة قد تضيف بعض الع •
 عىل ما ورد يف املعاجم بغرض التوضيح.

استعرض أعضاء اللجنة معاين بناء االسم (َفْعل) الذي أعده الدكتور ممدوح خسارة, وأجروا  •
 عليه التعديالت الالزمة. 

استعرض السادة األعضاء مالحظات األستاذ مروان البّواب عىل معاين أبنية األسامء (َفْعل,  •
ها الدكتور ممدوح خسارة, فأضافوا عدًدا من املفردات, وحذفوا املكرر َفَعل, فِْعل) التي أعد

من األلفاظ, وأجروا التعديالت الالزمة ملعاين بعض املفردات. ومازال العمل جارًيا يف بناء 
 االسم (فِْعل).

 ثانًيا: 
مه الدكتور ممدوح خسارة إلعـداد معجـٍم لغـويٍّ معـارص عـىل نسـ • ق ناقشت اللجنة اقرتاًحا قدَّ

 املعجم الوسيط, لكن عىل نحٍو أوسع وأشمل, فعّدلت فيه, وقررت رفعه إىل جملس املجمع. 
 

 جلنة ألفاظ احلضارة −٣

, تضم هذه اللجنة السادة: الدكتور مروان املحاسني (رئيسًا), واألسـتاذ شـحادة اخلـوري
 ,رة لبانة مشوحوالدكتو ,والدكتور حممد حمفل ,والدكتور ممدوح خسارة والدكتور أنور اخلطيب,

 والدكتور هاين رزق.
 ) سًتا وسبعني جلسًة, أنجزت فيها ما ييل:٧٦م (٢٠١٥عقدت اللجنة يف عام 

o   تابعت اللجنة دراسة ومراجعة بطاقات مصطلحات السياحة والسـفر التـي أعـدهتا الباحثتـان
ّرت ) مئتـني وسـبعٍة وعرشـين مصـطلًحا, وأقـ٢٢٧ميسم بّدور وروال عباس والبالغ عـددها (

ضـمن  حات املدروسة, وأدخلهـا إىل احلاسـوباملناسب منها. وقام أمني اللجنة بجمع املصطل
 قوائم مناسبة متهيًدا لطباعتها الحًقا.
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o   اّطلعت اللجنة عىل كتاب الـدكتور حممـود السـّيد رئـيس جلنـة متكـني اللغـة العربيـة ذي الـرقم
لًحا شائعًا عند املـرأة, وضـعْتها اثني عرش مصط )١٢ص م, املرفق بقائمة تتضّمن ( ٣٣٨/١٤

السيدة سـها عطـا رئيسـة مجعيـة أصـدقاء اللغـة العربيـة بحلـب, وقـد درسـتها اللجنـة وأقـّرت 
 مقابالهتا العربية, وأرسلتها إىل جلنة التمكني بكتاب رسمّي.

o   رقم ذي الــ لجنــة يف كتــاب الــدكتور حممــود الســّيد رئــيس جلنــة متكــني اللغــة العربيــةالنظــرت
) ٣٢م, ودرسـت املصـطلحات الـواردة فيـه وعـددها (١/٣/٢٠١٥تاريخ والص م  ٨٨/١٥

اثنان وثالثون, وهي مصطلحات متنوعة شائعة, أغلبهـا يتعّلـق بـاألمور اهلندسـية, واقرتحـت 
 املقابالت العربية املناسبة هلا.

o   م رقذي الــلجنــة يف كتــاب الــدكتور حممــود الســّيد رئــيس جلنــة متكــني اللغــة العربيــة النظــرت
م, املتضـــمن جمموعـــة مـــن مصـــطلحات املعجـــم ٣/١١/٢٠١٤تــاريخ وال ص م ٣٠٦/١٤

) مئتـان ومخسـة ٢٧٥( املرسحي الواردة من جلنة التمكـني الفرعّيـة يف حمافظـة حلـب, وعـددها
درست املصطلحات الواردة فيـه, واقرتحـت املقـابالت العربيـة املناسـبة وسبعون مصطلًحا, و

 هلا.

o  مجعها متهيًدا لدراسـتها رة قائمة مصطلحات أجنبية مستحدثة شائعة قّدم الدكتور ممدوح خسا
ضمن جلسات اللجنة, وقد اّطلع عليها السادة األعضاء, وأقّروها وأضافوا إليها مصطلحات 
أخرى, واقرتحوا وضع املقـابالت العربيـة واألجنبيـة والتعريفـات, ورأوا أن ُختّصـص جلسـة 

والســفر والفندقــة, وجلســة يــوم اخلمــيس ملناقشــة يــوم األحــد ملناقشــة مصــطلحات الســياحة 
 ) ستًة وستني مصطلًحا.٦٦األلفاظ األجنبية املستحدثة الشائعة, وقد أنجزت اللجنة منها (

 
 جلنة مصطلحات العلوم الرياضية −٤

). واألستاذ مـروان البـواب, اجمع: الدكتور موفق دعبول (رئيًس تضم هذه اللجنة عضوي امل
 الدكتور بشري قابيل.و خرض األمحد,واخلبريين الدكتور 
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م فيهـا ٢٠١٥هـذه الـدورة املجمعيـة عقدت هـذه اللجنـة يف وقد  م ثامنًيـا ومخسـني جلسـًة قـدَّ
الدكتور خرض األمحـد مالحظاتـه عـىل مصـطلحات الرياضـيات الـواردة يف املعجـم الـذي أعدتـه 

جـٍة إىل تعـديل, ثـم رشعـوا يف اللجنة, فأخذ السادة األعضاء بام رأوه مناسًبا, وعـّدلوا مـا هـو بحا
  ).Bمراجعة وتنسيق املصطلحات الواردة يف املعجم, ووصلوا إىل احلرف (

 

 الفيزياء جلنة مصطلحات −٥
 تتألف اللجنة من الدكتور مكي احلسني واألستاذ مروان البواب, 

كتور الـد يعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور أمحد احلرصي, الدكتور حممد قعقـع,و
 عقـدت اللجنـة عرشـ جلسـات ٢٠١٥ . ويف عاممصطفى صائم الدهر, والدكتور نضال شمعون

 ييل: بام قامت
o   يف إعـداد معجـم ملصـطلحات الفيزيـاء يف جمـال ميكانيـك الكـّم وضعت اللجنـة آليـة لعملهـا

واتفـق عـىل مـنهج وامليكانيك اإلحصائي والرتموديناميك, وذلك لطالب الدراسـات العليـا. 
تعـاريف واملراجـع املعتمـدة (ماغروهيـل) يف املقـام لعمـل وطريقـة مناقشـة املقـابالت والهذا ا

 األول.

o   (تـر)  :اتفق عىل أن يشار بعد كل مصطلح إىل فرع الفيزيـاء الـذي ينتمـي إليـه املصـطلح مـثًال
 (مكح) يعني ميكانيك إحصائي, (مكم) يعني ميكانيك الكم.يعني ترموديناميك, 

o  ــة وأ ــدوءة بــاألحرف (ناقشــت اللجن ــاء املب ), ووضــعت C, E, Fهنــت مصــطلحات الفيزي
 التعديالت املناسبة.

 

 جلنة مصطلحات العلوم الزراعية −٦
الـدكتور   األرشم, ودالدكتور حممـ ,  خليل املعرييعمل يف هذه اللجنة اخلرباء السادة: الدكتور 

 .بو غرة, الدكتور حييى حممد القييسـ, الدكتور صياح أالدكتور حممد عادل فَتيّح  ,حممد سعيد الشاطر
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جلسات طويلة, ثم جيتمعون من حني إىل آخر مع عضوي املجمع الدكتور  − وحدهم − وهم يعقدون
  .املحاسني (رئيس املجمع) والدكتور أنور اخلطيبمروان 

), ووضعت هلا املقابـل العـريب والفرنيسـ Fأهنت جلنة العلوم الزراعية مصطلحات احلرف (
املناسبة, إضافة إىل األصل الالتيني لبعض املصطلحات, واآلن تقوم اللجنة باملراجعة والتعاريف 

 األخرية هلذا احلرف.

 

 جلنة مصطلحات علوم األحياء احليوانية −٧
ا تضّم هـذه اللجنـة عضـو , واخلـرباء السـادة: )املجمـع الـدكتور مـروان املحاسـني (رئيًسـ

 عيسى, الدكتور حسن خاروف.  الدكتور حممد أبو حرب, الدكتور حميي الدين
ع املقابـل العـريب والفرنيسـ ضـوو Eبدراسـة احلـرف , ٢٠١٥قامت اللجنة خالل العـام 

وهـو اآلن يف مرحلـة املراجعـة  ,عـدة مـراتلالتينـي والتعريـف وأعـادت تصـحيحه واجلذر ا
تالنهائية, كام   للبدء بدراسته. Fاللجنة مع هناية العام احلرف  حرضَّ

 

 ات علوم األحياء النباتيةجلنة مصطلح −٨
ا), والـدكتور أنـور  تضّم هذه اللجنة عضوي املجمع الـدكتور مـروان املحاسـني (رئيًسـ
اخلطيب, واخلرباء السادة: الدكتور عبد اجلبـار الضـحاك, الـدكتور غسـان عيـاش, الـدكتور 

  يوسف بركودة.
o   لنبـات كاملـًة, كانت اللجنة قد انتهت من دراسـة املصـطلحات العلميـة اخلاصـة بعلـم ا

وُسلمت إىل أمانـة اللجنـة, إلدخاهلـا يف احلاسـوب بعـد أن يقـوم الـدكتور أنـور اخلطيـب 
ومراجعتهــا, وتــم يف هــذا العــام االنتهــاء مــن إدخــال كافــة  بالتــدقيق فيهــاعضــو املجمــع 

ــوم  ــة لتق ــة وســلمت إىل اللجن ــرة الثاني ــم طبعــت للم ــدقيق اإلدخــال املصــطلحات, ث بت
 وتصحيحه.



  

  ٢٤

o   هــت اللجنــة مــن عمليــة التــدقيق الثانيــة ملصــطلحات احلــروف مــن (وقــد انتA وحتــى (
ا عىل Lاحلرف ( ًدا لتسـليمها إىل تدقيق تتمة املصطلحات وتصـحيحها متهيـ) وتعمل حاليً

 دخاهلا يف احلاسوب.مانة اللجنة إلأ
 

 جلنة مصطلحات املعلوماتية −٩
ا), األســتاذ مــروان البــواب, تضــم هــذه اللجنــة عضــوي املجمــع: الــدكتور موفــق دعبــول (رئيًســ

 حلافظ.ا الدكتور نزار , وواخلبريين الدكتور ّنوار العّوا
ثالًثـا وسـتني جلسـًة م ٢٠١٥املعلوماتية يف هذه الـدورة املجمعيـة العلوم عقدت جلنة مصطلحات 

 ,N, O, P, Q, Rبـاحلروف ( جرى فيها وضع املقابل العريب ملصطلحات املعلوماتية اإلنكليزية املبـدوءة

S) مصطلًحا.٢٠٩٤), وعددها ألفان وأربعة وتسعون ( 
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 جلنة مصطلحات اإلعالم −٠١
تضــم هــذه اللجنــة أعضــاء املجمــع الــدكتور مــروان املحاســني (رئيًســا), والــدكتور حممــود 

, الـدكتور هـاين والدكتور ممدوح خسارة, والدكتورة لبانة مشوحوالدكتور أنور اخلطيب, السيد, 
 .رزق

ــة  ــدت اللجن ــام عق ــالل ع ــةم, ٢٠١٥خ ــني جلس ــا بدر أربع ــت خالهل ــقام ــن اس ــدد م ة ع
وبلـغ  Pحتى بدايـة احلـرف  Hاملصطلحات ووضع التعريف واملقابل العريب هلا, بدًءا من احلرف 

 ) مصطلًحا.٤٨٨عدد املصطلحات املعدة (
 

 ةيالبيئ العلومجلنة  −١١
الــدكتور أنــور اخلطيــب, تضــم ّهــذه اللجنــة األعضــاء الــدكتور مــروان املحاســني (رئيًســا) و

 والدكتورة لبانة مشوح, والدكتورهاين رزق.
) جلسة, بـدأت خالهلـا بدراسـة مصـطلحات ٧٩م (٢٠١٥عقدت جلنة العلوم البيئية يف عام 

) ووضـع املقابـل العـريب والتعريـف املناسـب هلـذه 2005معجم أكسـفورد للعلـوم البيئيـة (طبعـة 
 وأنجزت ما ييل:املصطلحات 

o مصطلحات احلرف (اللجنة  درستA) مصطلًحا.٣٩٥) وانتهت منها وبلغ عددها ( 

o ) بدأت بدراسة مصطلحات احلرفB) مصطلًحا منها.٥٨), وأنجزت ( 
 

 جلنة أعامل أعضاء املجمع  − ٢١
تضّم هـذه اللجنـة عضـوي املجمـع الـدكتور عبـد اهللا واثـق شـهيد (رئيًسـا) والـدكتور مـازن 

 واألستاذ مروان البواب. املبارك
 جرى فيها ما ييل: م,٢٠١٥اللجنة سبع جلساٍت يف عام  عقدت

مة املؤلِّف عىل أن من التّ  رأت اللجنة إعفاء املـُكلَّف مراجعَة كتاٍب  − ١ قديم له, واالكتفاء بُمقدِّ
 يقّدم املجمع صفحًة يصّدر هبا الكتاب, ويطّبق ذلك عىل ما تبّقى من الكتب.
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 قررت اللجنة تكليف: − ٢
 , تأليف الدكتور حممود السيد.»الدكتور حكمة هاشم«املبارك مراجعة كتاب الدكتور مازن  −أ

 , تأليف الدكتور حممود السيد.»الدكتور ليىل الصباغ«األستاذ مروان البواب مراجعة كتاب  − ب
, »األستاذ مرتي قندلفت«الدكتور مازن املبارك واألستاذ مروان البواب مراجعة كتاب  −ج

 حوش.تأليف األستاذ أهيم بط
اطلعت اللجنة عىل كتاب ألّفه الدكتور مازن املبارك, وهو كتاٌب موّسٌع عن حمارضة ألقاها يف  − ٣

 − ١٤التي عقدها املجمع بتاريخ  »أضواء جممعية عىل جماالت اإلصالح«ندوة 
م, فقررت عّد هذا الكتاب واحًدا من الكتب التي تتحّدث عن أعامل ١٥/١٢/٢٠١٤

ألستاذ مروان البواب مراجعة هذا الكتاب وإعداد التقرير املناسب أعضاء املجمع, وتكليف ا
 عنه.

قررت اللجنة إحالة الكتب التالية عىل السّيد أمني املجمع لتكليف املهندس مازن غراوي  − ٤
 إخراجها فنيا متهيًدا لدفعها للطباعة, وهي:

حياة لساًنا وإنساًنا املجمعيون األوائل يف املجمع العلمي العريب بدمشق وتعريبهم لل« −
 , تأليف الدكتور مازن املبارك.»ووطنًا

 , تأليف الدكتور أمحد احلرصي.»الدكتور عبد الرزاق قدورة«كتاب  −
 تأليف األستاذ أهيم بطحوش. »األستاذ مرتي قندلفت«كتاب  −
 تأليف الدكتور نزار أباظة. »نان اخلطيبالقانوين املجمعّي الدكتور عد«كتاب  −
 ة النشاط الثقايفجلن −٣١

واألستاذ شحادة اخلـوري (مقـرًرا), السادة: الدكتور حممود السيد (رئيسًا),  تضم هذه اللجنة
 والدكتور حممد حمفل والدكتور عمر شابسيغ والدكتور هاين رزق.والدكتور أنور اخلطيب 

فيام ييل أهم , و٢٠١٥) أربع عرشة جلسة خالل عام ١٤عقدت جلنة النشاط الثقايف (
 م٢٠١٥لفعاليات والنشاطات الثقافية التي أقامها املجمع يف عام ا
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 أوالً: املحارضات:
 م ٢٥/٢/٢٠١٥ الدكتور معن النقري   »العوملة وعوملة اللغة العربية«
الّتصــحيح اللغــوي, كــالم يف «

   »املنهج
 م٢٥/٣/٢٠١٥ الدكتور مازن املبارك

 
ـــــريب « وضـــــع املصـــــطلح الع

 »وتصحيح املفاهيم
 م٢٩/٤/٢٠١٥ ممدوح خسارة الدكتور

 
 ثـروة العربيـة اللغـة يف االستثامر«

 »املعرفة عامل يف قومية
 م٢٧/٥/٢٠١٥ السيد حممود الدكتور

 
ملـــاذا وكيـــف اخـــرتت الطـــب «

   »مهنًة?
الـــدكتور صـــادق فرعـــون  

   
 م١/٧/٢٠١٥

 م٢٨/١٠/٢٠١٥ ابألستاذ مروان البوّ ا   »الرتمجة اآللية  «

» وباملـــــاء يف ثقافـــــة الشـــــع «
   

 م٢٥/١١/٢٠١٥   الدكتورة لبانة مشّوح

وت ـواملــــ  اخلاليــــا اجلذعيــــة«
   »املربمج

 م٢٠١٥  /١٢/ ٢٣   هاين رزقلدكتور ا

 ثانيًا: الندوات:
 م, وتضمنت أربعة حماور هي:٢٩/١١/٢٠١٥:األحد )(اللغة العربية واإلعالم الندوة األوىل

 لدكتورة هنلة عيسى.األقت املحارضة دور اإلعالم يف األزمة الراهنة:   )١
السيد حممود ألقى املحارضة  واإلعالنية: اإلعالمية الوسائل يف العربية اللغة واقع  )٢

 اجلمعات.
 الدكتور حممود السيد.ألقى املحارضة األستاذ العربيزي ظاهرة خطرة عىل لغتنا العربية:  )٣

): األحد ليبقرارات جلنة اللغة العربية وعلومها يف األلفاظ واألسا( الندوة الثانية
 م.٢٧/١٢/٢٠١٥
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 ثالثًا: النشاطات:
ـــوم األربعـــاء  ـــق شـــهيد رمحـــه اهللا ي ـــد اهللا واث ـــدكتور عب ـــأبني األســـتاذ ال أقـــيم حفـــل ت

م الســاعة الثانيــة عرشــة يف مكتبــة األســد الوطنيــة ٣٠/٩/٢٠١٥ هـــ  املوافــق ١٧/١٢/١٤٣٦
 بدمشق.

 

 جلنة املجلة −٤١
 عبـد اهللا واثـق شـهيدوالـدكتور  ,سـيد (رئيًسـا)تضم هذه اللجنة السادة: الدكتور حممود ال

والـدكتور  أنـور اخلطيـب,والدكتور  مازن املبارك,والدكتور  مكي احلسني,والدكتور  ,(رمحه اهللا)
 .الدكتور حممد حمفل, والدكتورة لبانة مشوح, والدكتور هاين رزق ممدوح خسارة (مقرر اللجنة)

 :عرشة جلسة ست ٢٠١٥عقدت هذه اللجنة يف عام 
o   م.٢٠١٥انضمت الدكتورة لبانة مشوح إىل جلنة املجلة يف اجللسة التاسعة من عام 
o   م.  ٢٠١٥انضم الدكتور هاين رزق جمددًا إىل جلنة املجلة يف اجللسة اخلامسة عرشة من عام 
o  بعد طبعه اجلزء الرابع من املجلد السابع والثامنني نظرة نقدية يف اللجنة نظرت. 
o  املجلد الثامن  وع فهرس كل من األجزاء الثاين والثالث والرابع منناقشت اللجنة مرش

 .اوالثامنني وأقرهت
o   وافقت اللجنة عىل تغيري تاريخ اجلزء األول من املجلد الثامن والثامنني ليصبح ( كانون الثاين

 م ) مع اإلشارة إىل ذلك يف املجلة.٢٠١٥
o  بعد طبعه د الثامن والثامننياجلزء األول من املجلنظرة نقدية يف اللجنة ظرت ن. 
o  بعد طبعه اجلزء الثاين من املجلد الثامن والثامنني نظرة نقدية يف  اللجنة ظرتن. 
o  واختارت منها  وأنجزت تقويمها, ,كل ماورد إليها من بحوث ومقاالت نظرت اللجنة يف

 , وأدرجته يف قائمة النرش.ماهو صالح للنرش
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o   مع أن يف صالح البحوث للنرشأثناء التدقيق اللغوي النظر كلفت جلنة املجلة جلنة التدقيق ,
منيـُجلنة املجلة استمعت إىل تقارير امل  .قوِّ
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 جلنة طب األسنان: −٥١
ادة: الدكتور مروان املحاسني (رئيًسا), والدكتور هاين رزق (عضًوا), ة الستضم هذه اللجن

 والدكتور عدنان بركة (خبًريا).
 , جرى فيها ما ييل:ثالًثا وثالثني جلسة ٢٠١٥ عقدت اللجنة يف العام 

o  ) ناقشت اللجنة وأهنت مصطلحات طـب األسـنان (قسـم طـب الفـم) مـن احلـرفA حتـى (
)Z.ووضعت التعديالت املناسبة ,( 

o  اللجنة مصطلحات قسم اآلفات اجلراحية والترشحيية املرضية مـن احلـرف ( ناقشتA حتـى (
 ملناسبة.), ووضعت التعديالت اLهناية احلرف (

 
 جلنة التدقيق اللغوي: −١٦

, والدكتور ممـدوح خسـارة تضم هذه اللجنة السادة: األستاذ الدكتور مكي احلسني (رئيًسا)
 (عضًوا), واألستاذ مروان البواب (عضًوا).

 جرى فيها ما ييل: ثامين جلسات ٢٠١٥خالل عام  عقدت جلنة التدقيق اللغوي
o مـن جملـة  لثاين والثالث) من املجلد الثامن والثامنـنياألجزاء (األول وا يف دققت اللجنة

 . املجمع

o  قامــت بتصــحيح األخطــاء اإلمالئيــة والطباعيــة وأرشفــت عــىل تنفيــذها قبــل صــدور
 األعداد.

 
 جلنة مصطلحات العلوم اجليولوجية: −١٧

هلـا: د. مجـال أبـو ديـب, د. ل معطي ويشـاركه يف أعاميمثل اللجنة األستاذ الدكتور ميخائي
 لب سيدا, د. يوسف رضوان.غا

 , هي:٢٠١٥األعامل التي أنجزهتا اللجنة خالل العام 
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o  املصــطلحات املتعلقــة بــاحلرفD  بكامــل تفاصــيلها مطبوعــة عــىل احلاســوب مــن قبــل
 اللجنة, بصورة نظامية.

o  املصــطلحات املتعلقــة بــاحلرفE ســوب مــن قبــل بكامــل تفاصــيلها مطبوعــة عــىل احلا
 .اللجنة, بصورة نظامية

o اللجنة دراسة األحرف  أهنت عىل هذاو(A−B−C−D-E). 
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ا: املشاركة يف املناشط الثقافية خارج اجملمع
ً
  رابع

 

 السيد  مناشط الدكتور حممود
o  فاعليــة برنــامج مقــرتح لتنميــة «مناقشــة رســالة دكتــوراه يف الرتبيــة يف كليــة الرتبيــة, وعنواهنــا

يات التفكري املعرفية يف املرحلة الثانوية العامـة: دراسـة مهارات التعبري األديب باستخدام عمل
ــب ــة حل ــات مدين ــة يف ثانوي ــاريخ » ميداني ــد أجريــت املناقشــة بت ــن ســمو. وق ــة داري للطالب

٦/١/٢٠١٥. 
o  :طرائق التعلم والتعلـيم يف القـرآن «مناقشة رسالة دكتوراه يف الرتبية يف كلية الرتبية, وعنواهنا

للطالـب ينـال يعقـوب. وقـد »  تطبيقاهتا العمليـة: دراسـة حتليليـةالكريم, وآراء املدرسني يف
 .٢٧/١/٢٠١٥أجريت املناقشة بتاريخ 

o  للصف األول الثانوي الرشـعي ملصـلحة وزارة األوقـاف, » التفسري التحلييل«تقويم خمطوطة
 .٨/٢/٢٠١٥قبل دفعها إىل الطباعة بتاريخ 

o فضــائية الســورية حتــّدث فيهــا عــن مناســبة إجــراء مقابلــة تلفزيــة ملصــلحة القنــاة الرتبويــة ال
 .٢١/٢/٢٠١٥االحتفال بيوم اللغة األم بثت مساء يوم السبت يف 

o  دروب «إجراء مقابلة تلفزية ملصلحة القناة الرتبوية الفضائية السورية حتـّدث فيهـا يف برنـامج
ـــاريخ » املســـتقبل ـــاء بت ـــوم الثالث ـــه ي ـــت مع ـــة, أجري ـــة ونصـــائح للطلب ـــة الرتبي ـــن كلي ع

١٧/٢/٢٠١٥. 
o  نرش مقالة يف عدد خاص يف األسبوع األديب خصص لالحتفال بيوم اللغة العربية حتـّدثت فيـه

 عن املناسبات االحتفالية للغة العربية.
o  مناقشة رسالة دكتوراه يف الرتبيـة يف كليـة الرتبيـة بجامعـة دمشـق للطالبـة نـدى عـيل, عنواهنـا

رحلــة الثانويــة يف اجلمهوريــة العربيــة التكامــل بــني املهــارات اللغويــة يف كتــب صــفوف امل«
, وقــد »الســورية وتصــميم وحــدات درســية يف التكامــل: دراســة ميدانيــة حتليليــة وتطبيقيــة
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 .١٧/٣/٢٠١٥أجريت املناقشة بتاريخ 
o  املشاركة يف الفعاليات اللغوية التي نفذهتا جلنة التمكني للغة العربية يف حمافظة ريف دمشق يف

آذار عــام  ١ان بمناســبة االحتفــال بيــومي اللغــة األم واللغــة العربيــة, يف املركــز الثقــايف بامليــد
٢٠١٥. 

o  نيســان  ٢٠املشــاركة يف الفعاليــات اللغويــة التــي نفــذهتا وزارة األوقــاف يف مكتبــة األســد يف
بمناسبة تكريم الفائزين يف املسابقة التـي أعلنـت عنهـا مديريـة أوقـاف حمافظـة ريـف دمشـق 

 فية ابن مالك والمية ابن الوردي والقصة والعروض.واملشتملة عىل حفظ أل
o  تقــويم كــراس األلعــاب اللغويــة للحلقــة األوىل مــن مرحلــة التعلــيم األســايس, وإبــداء

 املالحظات عليه لتالفيها قبل دفعه إىل الطباعة من وزارة الرتبية.
o  ملرتبـة أسـتاذ تقويم نتاج عضوي هيئة تدريسية يف كليـة الرتبيـة بجامعـة دمشـق أوهلـام للرتقيـة

 مساعد والثاين لتعيينه مدرسًا يف الكلية.
o  املشاركة يف أعامل املجلس الدويل للغة العربية يف مؤمتره السنوي بديب خالل املدة الواقعة بـني

 ».التجربة السورية يف التمكني للغة العربية«, وتقديم بحث عنوانه ٢٠١٥أيار  ١٠و ٦
o  الثالث اإلعدادي الرشـعي ملصـلحة وزارة األوقـاف للصف » التفسري التحلييل«تقويم كتاب

 .١٧/٥/٢٠١٥وأرسل التقويم بتاريخ 
o  فاعليـة منـاهج النحـو «مناقشة رسالة دكتوراه يف الرتبية يف كلية الرتبية بجامعة دمشق عنواهنا

الوظيفية وفق املدخل التكاميل يف ضـوء املعـايري التـي أقرهتـا وزارة الرتبيـة السـورية: دراسـة 
للطالـب معتـز حممـد زهـري » ة جتريبية عىل تالميذ الصفني السـابع والثـامن األساسـينيميداني

 .٢٦/٥/٢٠١٥العلواين, وأجريت املناقشة بتاريخ 
o  فاعليـة مـنهج مقـرتح «مناقشة رسالة دكتوراه يف الرتبية يف كلية الرتبية بجامعة دمشق عنواهنـا

اطقني هبا: دراسة ميدانية يف املعهد الفرنيس لتنمية مهاريت احلوار يف اللغة العربية لدى غري الن
 .٢/٦/٢٠١٥للطالبة مها فهد أبو محرة بتاريخ » للرشق األدنى
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o  ــدة«تقــويم كتــاب ــانوي الرشــعي ملصــلحة وزارة األوقــاف » تفســري العقي للصــف األول الث
 .١٨/٦/٢٠١٥وأرسل التقويم بتاريخ 

o معـة دمشـق للطالـب سـامر أمحـد مخـيس مناقشة رسالة دكتوراه يف الرتبية يف كليـة الرتبيـة بجا
فاعلية تدريس اسرتاتيجيتي بوسنر وسوشامن يف تدريس مادة الرتبيـة اإلسـالمية يف «عنواهنا 

التحصيل الدرايس واكتساب مهارات التفكري الناقد: دراسة جتريبية عىل طلبة الصـف الثـاين 
 .٢/٧/٢٠١٥بتاريخ » الثانوي يف حمافظة القنيطرة

o فاعليـة برنـامج «جيل رسـالة دكتـوراه يف كليـة الرتبيـة بجامعـة دمشـق عـن مناقشة خمطط لتس
للطالبـة وداد سـفر » تدريبي لتحديد االحتياجات التدريبية ملعلمي اللغة العربية لغـري أبنائهـا

 .١٢/٨/٢٠١٥بتاريخ 
o  تقويم عدد من البحوث ملصلحة جملة احتاد اجلامعـات العربيـة, وجملـة جامعـة دمشـق للعلـوم

 ة والنفسية, وجملة التعريب.الرتبوي
o  إجراء مقابلة إذاعية مـع حمطـةBBC  العربيـة حتـدث فيهـا عـن التجربـة السـورية يف التعريـب

 .٢٩/٨/٢٠١٥بتاريخ 
o  تقـويم «مناقشة خمطط لتسجيل رسالة دكتوراه يف املعهد العايل للغات بجامعة دمشـق عنوانـه

ري الناطقني هبـا بدمشـق يف ضـوء مقاربـة حمتوى منهج القراءة يف معهد تعليم اللغة العربية لغ
 للكفاءة اللغوية واقرتاح تصميم حمتوى قرائي للطالبة هيام حممود. Actflاكتفل 

o  ملصلحة اهليئة العامة » لغتنا األم العربية الفصيحة«إعداد كّراس موجه إىل أبنائنا الطلبة عنوانه
 اهليئة ذلك. السورية للكتاب عىل أن تقوم بطباعته وتوزيعه. وقد أنجزت

o .مراجعة التدقيق اللغوي لبحوث هيئة املوسوعة العربية املعدة للطباعة 
o  حتـدث فيهـا عـن واقـع  ٧/١١/٢٠١٥إجراء لقاء تلفزي مع القناة الفضائية الرتبوية بتـاريخ

 اللغة العربية وإنجازات جلنة التمكني للغة العربية.
o  الثقافـة يف مكتبـة يـا للبحـث العلمـي ووزارة اهليئـة العلإلقاء حمـارضة يف النـدوة التـي أقامتهـا
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يف بنـاء اإلنسـان: «األسد حول بنـاء اإلنسـان ثقافيـًا وتربويـًا واجتامعيـًا, وعنـوان املحـارضة 
 .١١/١١/٢٠١٥بتاريخ » الرتكيز عىل الثقافة العلمية والرتبية عىل املواطنة

o  ث فيهــا عــن حتــد ١٤/١١/٢٠١٥إجــراء مقابلــة إذاعيــة مــع إذاعــة صــوت الشــعب بتــاريخ
 مستلزمات بناء اإلنسان يف إعادة اإلعامر.

o  حضور االجتامع الثاين للجمعية العمومية للمجلـس الـدويل للغـة العربيـة يف بـريوت بتـاريخ
١٨/١١/٢٠١٥. 

o  ٥/١٢/٢٠١٥للصـف الثالـث الثـانوي األديب بتـاريخ » اللغة العربيـة وآداهبـا«تقويم كتاب 
 بناء عىل طلب من وزارة الرتبية.

o اء مقابلة إذاعية مع إذاعة صوت الشعب حتدث فيها عن مناسبة االحتفال بـاليوم العـاملي إجر
 كانون األول. ١٨للغة العربية بتاريخ 

 

 مناشط الدكتور مكي احلسني
o  واد ي م دقيق اللغوي ف ة الت ع دمشق«مجل ع »مجم ة فصلية يصدرھا مجم ، وھي مجل

  .اللغة العربية بدمشق 
o  واد ي م وي ف دقيق اللغ ة مالت ب«جل ز التعري أليف والنشر مرك ة والت ابع  »والترجم الت

  للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (األلكسو)
o وهــي جملــة فصــلية تصــدرها اجلمعيــة »الثقافــة املعلوماتيــة«جملــة  مــواد التــدقيق اللغــوي يف ,

 العلمية السورية للمعلوماتية.
 

 مناشط الدكتور موفق دعبول
o لقناة الفضائية (التالقي).مقابلة تلفزية يف ا 

o .استمرار العمل يف جلنة التمكني للغة العربية 

o .إلقاء حمارضة يف وزارة األوقاف بمناسبة يوم اللغة العربية 
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 مناشط األستاذ مروان البواب
o .املشاركة يف مراجعة مواد املوسوعة العربية 

o .مراجعة مقاالت يف جملة الثقافة املعلوماتية 
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 ازن املباركمناشط الدكتور م
o ع الفتح اإلسالمي بيوم اللغـة العربيـة  كلمة عن اللغة العربية يف تارخيها يف احتفال جممَّ

 .»أبو أيوب األنصاري«يف مركز 

o   التصحيح اللغوي, كالم يف املنهج«حمارضة يف جممع اللغة العربية بعنوان«. 

o ائري.تسجيل ندوة يف برنامج (املجمع واملجمعّيون) عن الشيخ طاهر اجلز 

o تح مـن معهـد الشـام العـايل فـكلمة عن اللغة العربيـة والعلـوم اإلسـالمية, يف جممـع ال
 (مركز رضار بن األزور) بمناسبة اليوم العاملي للغة العربية.

 

 مناشط الدكتور ممدوح خسارة
o ١٥/١٠/٢٠١٥بتاريخ  حول التصحيح اللغويتلفزية  ةحلق. 

o ٢٠/٤/٢٠١٥بتاريخ لكتاب العاملي تلفزية يف قناة نور الشام حول يوم ا حلقة. 

o ٢٦/٤/٢٠١٥بتاريخ  يف قناة نور الشام عن املجمعي عز الدين التنوخيتلفزية  حلقة. 

o  يحمــارضة بعنــوان افي العرب ي المركز الثق ة) ف ة العربي ة واللغ ة الثقافي بتــاريخ  (العولم
١٩/١٢/٢٠١٥. 

o ٢٠/١٢/٢٠١٥ بية بتاريخيف القناة األوىل حول اليوم العاملي للغة العرتلفزية  حلقة. 
 

 مناشط الدكتورة لبانة مشوح
o يف الشهادة«عنواهنا:  »الثقايف منتدى البعث«يف إلقاء حمارضة«. 
o  منشـورات اهليئـة العامـة لألديبة البلجيكيـة إيمـييل نوتومـب »ذهول وارتعاش«ترمجة رواية .

 وزارة الثقافة. –السورية للكتاب 
o  ملؤلفه ميشل رامبو. يف مرحلة الطبـع لـدى  »سط الكبريعاصفة عىل الرشق األو«ترمجة كتاب

 احتاد الكتاب العرب.
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o .حتكيم بحوث يف اللسانيات وعلم الرتمجة ملصلحة عدد من املجالت العلمية املحّكمة 
o  إلقاء حمارضات يف الرتمجة التتبعية والرتمجة الفورية لطالب املاجستري يف املعهد العايل للرتمجة

 جامعة دمشق. –والرتمجة الفورية 
o  يف االمتحانات النهائية للقبول يف املعهد الوطني لـإلدارة العامـة  »رئيس جلنة«املشاركة بصفة

 .−اإلينا–
  

  مناشط الدكتور أنور الخطيب
o  ا عربي_التيني (إعداد معجم لغوي ة وربطھ ة اشتقاق التسمية العلمي ) يتضمن طريق

ة واع النباتي م األن مل المعج ة، ويش ة العربي اء  باللغ ذاء والكس توردة للغ ة والمس الطبيعي
  والدواء والزينة وغيرھا.

 
 

     



  

  ٣٩

ا: 
ً
  مطبوعات اجملمعخامس

  

 :اآلتية الكتب ٢٠١٥أصدر املجمع خالل عام 
o لدكتور مكي احلسني.ل, ٣نحو إتقان الكتابة العلمية ط 

o  ,خري اهللا الرشيف.تأليف الشيخ أمني سويد 

o لوم الفيزياء.معجم مصطلحات الفيزياء, جلنة ع 

o .صالح الدين املنجد, تأليف الدكتور مازن املبارك 

o  ديوان ابن اخليمي, تأليف مهذب الدين أيب طالب حممد بـن عـيل, مجـع حتقيـق ميسـم عـدنان
 الصواف.

o  خبايا الزوايا, لشهاب الدين أمحد بن حممد بن عمر اخلفاجي, حتقيق ودراسـة الـدكتور حممـد
 أديب اجلادر.مسعود أركني, اعتنى به حممد 

o .االشتقاق والتعريب, تأليف عبد القادر املغريب, راجعه وعلق عليه الدكتور عبد اإلله نبهان 

o .األمري املجمعي مصطفى الشهايب, تأليف الدكتور ممدوح خسارة 

o .رسالة الطرق, تأليف حممد سليم اجلندي, حتقيق ميسم عدنان الصواف 

o  املبارك.املجمعيون األوائل, تأليف الدكتور مازن 

o .عز الدين التنوخي, تأليف إبراهيم الزيبق 

o .عدنان اخلطيب, تأليف نزار أباظة 

o .حفل تأبني الدكتور عبد اهللا واثق شهيد 
 

 
     



  

  ٤٠

ا: دار الكتب الظاهرية
ً
  سادس

  

 ) كتاًبا.١٤٠بلغ عدد الكتب التي سجلت يف قيود املكتبة الظاهرية ( −
هـا متهيـًدا لفهرسـتها وتسـجيلها يال هديًة من ورثته, وبـدأنا بفرزتلقينا مكتبة الدكتور خالد شات −

 ضمن قيود املكتبة.
, عثامنية ١٥٢٥املكتبة وبلغ عدد الكتب فيه كام ييل: األملانية:  املختلفة يف تمَّ تدقيق قسم اللغات −

 .١٨٤, إيطالية: ١١٤, إسبانية: ١٣٧٧قديمة: 
 تمالك التابع للمكتبة الظاهرية.) من قسم االس٦, ٤تمَّ ترميم العقارين ( −
 يل التابع للمكتبة الظاهرية.تدعيم سقف منهار داخل بيت القوت تمَّ  −
  

      



  

  ٤١

ا: مكتبة اجملمع
ً
  سابع

  

 ) كتاًبا, وقد َمتَّت فهرستها مجيًعا.٢١٦املجمع ( بلغ عدد الكتب التي سجلت يف قيود مكتبة −
) كتاب وإدخال بياناهتا إىل احلاسوب, ٤٠٠٠فهرسة (متابعة مرشوع تأهيل مكتبة املجمع: تم  −

إضافة إىل جتهيز قاعٍة للباحثني الداخليني وختصيص أركاهنا وفًقا للعلـوم, وإكسـاب كـل علـم 
 صا به لسهولة التعامل.لوَن بطاقٍة خا

 يـزال تّم فرز الكتب باللغات املختلفة والبدء يف فهرستها (اإلسـبانية, اإليطاليـة, األملانيـة) وال −
 العمل مستمًرا يف بقية اللغات.

 
 

      



  

  ٤٢

ا
ً
  موازنة اجملمع -ثامن

  

 املوازنة اجلارية −١
, بـآالف اللـريات السـورية, ٢٠١٥/ لعام ١٥١٠٧مع اللغة العربية للفرع /جموازنة بلغت م

بموجـب قـرار وزارة املاليـة  بآالف اللريات السـورية/ ٢٢٦٥/قدرهنقل اعتامد وقد / ٨٠٩٢٥/
لوضعه حتت ترصف جممع اللغة العربيـة مضـاًفا إىل البنـد  ١٣/٧/٢٠١٥/و.ل املؤرخ يف ٣٨١/
 .لسداد نفقات الكهرباء/ ٢١٢/

/ مليونان من اللريات السـورية بموجـب قـرار ٢ُنقل اعتامد قدره / ١٩/٨/٢٠١٥وبتاريخ 
اك يف احتاد جمامع / من الباب الرابع لِسداد االشرت٤٦/ و.ل مضاًفا إىل البند /٥٣١وزارة املالية /

 / بآالف اللريات السورية.٨٥١٩٠اللغة العربية بالقاهرة, لتصبح املوازنة اجلارية /
ا  كافـة البنـود باملوازنـة:  عىل موّزعة  ل.س/٨٠٢٨٢٣٢٠فقد بلغت / ٥٤عاملرصفيات الأمَّ

ــات −صــيانة −قرطاســية −نفقــات −رواتــب وأجــور وتعويضــات  ــؤمترات  −حمروق ــدوات وم ن
 %.٩٤بنسبة ...إلخ. و

 املوازنة االستثامرية −٢
ا  مليون لرية سورية ال غـري, مقترصـة عـىل  بلغت فقد  ٢٠١٥املوازنة االستثامرية لعام وأمَّ

 ألف ل.س أثاث ومعدات. ٤٠٠عت كام ييل: زّ بند املباين واإلنشاءات, وأجريت عليها مناقلة وُ 
 مباين وإنشاءات. ألف ل.س ٦٠٠                        

فقط تسعمئة وسبعة وثامنني ألفًا / ٩٨٧٧٦٥فقد بلغت / ةاالستثامريمن أما الرصفيات و
  .%٩٨, ٧البندين السابقني أي بنسبة موزعة بني وسبعمئة ومخسًا وستني لرية سورية ال غري 

 
     



  

  ٤٣

  (( أنباء جممعية ))
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق ]١[

  ) م٢٠١٥ −ه ١٤٣٦يف مطلع عام (
 األعضـاء –أ 



 

  

 تاريخ دخول املجمع
 ١٩٧٦ الدكتور حممد هيثم اخلياط

 حاسنياملالدكتور حممد مروان 
»رئيس املجمع«

١٩٧٩ 

 ١٩٨٨ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد

 الدكتور حممود السيد
»نائب رئيس املجمع«

٢٠٠١ 

 الدكتور حممد مكي احلسني
»أمني املجمع«

٢٠٠١ 

٢٠٠٢األستاذ شحادة اخلوري
٢٠٠٢الدكتور موفق دعبول
٢٠٠٦الدكتور مازن املبارك

 تاريخ دخول املجمع
 ٢٠٠٨ الدكتور أنور اخلطيب
 ٢٠٠٨ الدكتور ممدوح خسارة
 ٢٠٠٨ األستاذ مروان البواب
 ٢٠٠٨ الدكتور عمر شابسيغ
 ٢٠٠٨ الدكتور حممد حمفل

 ٢٠٠٨ الدكتور عيسى العاكوب
 ٢٠٠٨ الدكتورة لبانة مشوح

 ٢٠٠٨ ه نبهانالدكتور عبد اإلل
 ٢٠١٠ الدكتور هاين رزق
 ٢٠١٠ الدكتور أمحد قدور

 ٢٠١٠ حممد سعيد الصفديالدكتور



  

  - ٥٧ -

  األعضاء املراسلون يف البلدان العربية −ب

 
 تاريخ دخول املجمع
  اململكة األردنية اهلاشمية
 الدكتور عبد الكريم خليفة

»رئيس املجمع«
١٩٨٦

١٩٨٦ الدكتور حممود السمرة
٢٠٠٢ الدكتور نشأت محارنة
٢٠٠٢ الدكتور عدنان بخيت
٢٠٠٢ الدكتور عيل حمافظة

  اجلمهورية التونسية
١٩٨٦ الدكتور رشاد محزاوي

١٩٩٣ األستاذ أبو القاسم حممد كرو
١٩٩٣ الدكتور إبراهيم شبوح
١٩٩٣ الدكتور إبراهيم بن مراد

 تاريخ دخول املجمع
 الدكتور عبد الوهاب بوحديبة

٢٠٠٠ »حلكمةرئيس بيت ا«

٢٠٠٢ الدكتور عبد السالم املسّدي
٢٠٠٢ الدكتور عبد اللطيف عبيد
  اجلمهورية اجلزائرية

١٩٧٢ الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي
 األستاذ عبد الرمحن احلاج صالح

 »رئيس املجمع«
١٩٧٧

٢٠٠٢ الدكتور عبد امللك مرتاض
٢٠٠٢ الدكتور العريب ولد خليفة

٢٠٠٧ بلعيد الدكتور صالح

 

 ) ذكرت األقطار وفًقا للرتتيب اهلجائي, واألسامء وفًقا للرتتيب الزمني.*( 
 



  

  - ٥٨ -

  اململكة العربية السعودية
٢٠٠٠ الدكتور أمحد حممد الضبيب

٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا صالح العثيمني
٢٠٠٠ الدكتور عبد اهللا الغذامي
٢٠٠٠ الدكتور عوض القوزي

٢٠٠٧  بن الرحيم عسيالنالدكتور عبد اهللا
  مجهورية السودان
 األستاذ عيل أمحد بابكر

»رئيس املجمع«
٢٠٠٧

  اجلمهورية العربية السورية
١٩٩٢ عمر الدقاقالدكتور 

٢٠٠٠ الدكتور أمحد دمهان
٢٠٠٠ الدكتور عدنان محوي

٢٠٠٠ الدكتور عدنان درويش
٢٠٠٠ الدكتور عمر موسى باشا

٢٠٠٠ مرايايتالدكتور حممد 
٢٠٠٠ الدكتور حممود فاخوري

٢٠٠٢ الدكتور رضوان الداية
٢٠٠٢ الدكتور صالح كزارة

٢٠٠٢ الدكتور عبد الكريم رافق
٢٠٠٢ الدكتور عيل أبو زيد

٢٠٠٢ الدكتور عيل عقلة عرسان
٢٠٠٢ الدكتورة فاتن حمجازي

٢٠٠٢ الدكتور حممد حسان الطيان
٢٠٠٢ ويالدكتور حممود الربدا
٢٠٠٢ الدكتور حييى مري علم

٢٠٠٧ الدكتور أمحد احلاج سعيد
٢٠٠٧ الدكتور صادق فرعون

٢٠٠٧ الدكتور عبد احلليم منصور
٢٠٠٧ الدكتور عامد الصابوين

  اجلمهورية العراقية
٢٠٠٠ الدكتور ناجح الراوي
٢٠٠٠ الدكتور أمحد مطلوب



  

  - ٥٩ -

»رئيس املجمع« 
٢٠٠٢ محاش الدكتور حممود حياوي

٢٠٠٢ الدكتور بشار عواد معروف
٢٠٠٧ الدكتور داخل حسن جريو

٢٠٠٧ الدكتور عيل القاسمي
٢٠٠٧ الدكتور صالح مهدي الفرطويس

  فلسطني
 الدكتور أمحد حسن حامد

»رئيس املجمع«  ٢٠٠٧

  الكويت
١٩٩٣ الدكتور عبد اهللا غنيم
٢٠٠٠ الدكتور عيل الشمالن

٢٠٠٠ ن العسكريالدكتور سليام
٢٠٠٠ الدكتور سليامن الشطي

٢٠٠٢ األستاذ عبد العزيز البابطني
  اجلمهورية اللبنانية
١٩٧٢ الدكتور فريد سامي احلداد

٢٠٠٠ الدكتور عز الدين البدوي النجار
٢٠٠٢ الدكتور أمحد شفيق اخلطيب
٢٠٠٢ الدكتور جورج عبد املسيح

  الليبية العربية اجلامهريية
١٩٩٣ الدكتور حممد أمحد الرشيف
  مجهورية مرص العربية

١٩٨٦ الدكتور رشدي الراشد
١٩٨٦ األستاذ وديع فلسطني

١٩٩٣ الدكتور حممود عيل مكي
١٩٩٣ األستاذ مصطفى حجازي

١٩٩٣ األستاذ حممود فهمي حجازي
٢٠٠٠ الدكتور جابر عصفور
٢٠٠٢ الدكتور حسني نصار

٢٠٠٠ حلافظ حلميالدكتور عبد ا
 فاروق شوشة لشاعرا
 »أمني املجمع«

٢٠٠٢

٢٠٠٢ الدكتورة وفاء كامل فايد



  

  - ٦٠ -

٢٠٠٧ الدكتور نبيل عيل

  اململكة املغربية
١٩٨٦ الدكتور حممد بن رشيفة
١٩٩٣ الدكتور عباس اجلراري

٢٠٠٠ الدكتور عبد اللطيف بربيش

٢٠٠٢ األستاذ عبد القادر زمامة
٢٠٠٢ هد البوشيخيالدكتور الشا

  اجلمهورية العربية اليمنية
٢٠٠٠ الدكتور عبد العزيز مقالح

 
     



  

  - ٦١ -

 األعضاء املراسلون يف البلدان األخرى −ج
 

تاريخ دخول املجمع
أزبكستان

١٩٩٣الدكتور نعمة اهللا إبراهيموف
إسبانية

١٩٩٢الدكتور خيسوس ريو ساليدو
أملانية

١٩٩٢دلف زهلايمالدكتور رو
٢٠٠٢الدكتور فولف ديرتيش فيرش

إيران
١٩٨٦الدكتور فريوز حريرجي
١٩٨٦الدكتور حممد باقر حجتي

١٩٨٦الدكتور مهدي حمقق
٢٠٠٢الدكتور حممد عيل آذر شب

٢٠٠٢الدكتور حممد عيل التسخريي
٢٠٠٢الدكتور حممد مهدي اآلصفي

باكستان
 ١٩٩٣ الدكتور أمحد خان

البوسنة واهلرسك

 تاريخ دخول املجمع
 ٢٠٠٢ الدكتور أسعد دراكوفيتش

 ٢٠٠٢ الدكتور فتحي مهدي
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد أرناؤوط

  تركية
 ١٩٧٧ الدكتور فؤاد سزكني

 ١٩٨٦الـــدكتور إحســـان أكمـــل الـــدين
  رومانية

 ٢٠٠٢ الدكتور نقوال دويرشيان
  الصني

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الرمحن ناجونغ
 ٢٠٠٧ كتورة أمل قوه شوه هوهالد

  فرنسة
 ١٩٨٦ ندره ميكيلأاألستاذ

 ١٩٩٣ األستاذ جاك النغاد
 ١٩٩٣ األستاذ جورج بوهاس
 ١٩٩٣ األستاذ جريار تروبو
  اهلنـد

 ٢٠٠٢ الدكتور حممد أمجل أيوب 
 



  

  - ٦٢ -

]٢[ 
 أعضاء جممع اللغة العربية بدمشق الراحلون

 الراحلونرؤساء املجمع  −أ
 

 مدة تولِّيه رئاسة املجمع رئيس املجمع

 )١٩٥٣ − ١٩١٩( األستاذ حممد كرد عيل
 )١٩٥٩ − ١٩٥٣( األستاذ خليل مردم بك
 )١٩٦٨ − ١٩٥٩( األمري مصطفى الشهايب
 )١٩٨٦ − ١٩٦٨( الدكتور حسني سبح
 )٢٠٠٨ −١٩٨٦( الدكتور شاكر الفحام

 

     



  

  - ٦٣ -

 

 بية بدمشق الراحلونأعضاء جممع اللغة العر
 األعضاء الراحلون −ب

 
 الوفاة 

 ١٩٢٠ الشيخ طاهر السمعوين اجلزائري
 ١٩٢٦ األستاذ إلياس قديس

 ١٩٢٨ األستاذ سليم البخاري
 ١٩٢٩ األستاذ مسعود الكواكبي

 ١٩٣١ األستاذ أنيس سلوم
 ١٩٣٣ وريحاألستاذ سليم عن

 ١٩٣٣ األستاذ مرتي قندلفت
 ١٩٣٥ رميالشيخ سعيد الك
 ١٩٣٦ الشيخ أمني سويد

 ١٩٣٦ األستاذ عبد اهللا رعد
 ١٩٤١ الشيخ عبد الرمحن سالم
 ١٩٤٣ األستاذ رشيد بقدونس
 ١٩٤٥ األستاذ أديب التقي

 الوفاة 
 ١٩٤٥ الشيخ عبد القادر املبارك

 ١٩٤٨ األستاذ معروف األرناؤوط
 ١٩٥١ الدكتور مجيل اخلاين
 ١٩٥٢ األستاذ حمسن األمني

 اذ حممد كرد عيلاألست
 »رئيس املجمع«

١٩٥٣ 

 ١٩٥٥ األستاذ سليم اجلندي
 ١٩٥٥ األستاذ حممد البزم

 الشيخ عبد القادر املغريب 
 »نائب رئيس املجمع«

١٩٥٦ 

 ١٩٥٦ األستاذ عيسى إسكندر املعلوف
 األستاذ خليل مردم بك 

 »رئيس املجمع«
١٩٥٩ 



  

  - ٦٤ -

 الوفاة 
 ١٩٦١ الدكتور مرشد خاطر
 ١٩٦٢ ياألستاذ فارس اخلور

 األستاذ عز الدين التنوخي
 »نائب رئيس املجمع«

١٩٦٦ 

 األستاذ األمري مصطفى الشهايب
 »رئيس املجمع«

١٩٦٨ 

 األمري جعفر احلسنـي 
 »أمني املجمع«

١٩٧٠ 

 ١٩٧١ الدكتور سامي الدهان
 ١٩٧٢ الدكتور حممد صالح الدين الكواكبي

 ١٩٧٥ األستاذ عارف النكدي
 ١٩٧٦ البيطار ةاألستاذ حممد هبج

 ١٩٧٦ الدكتور مجيل صليبا
 ١٩٧٩ الدكتور أسعد احلكيم
 ١٩٨٠ األستاذ شفيق جربي

 ١٩٨٠ الدكتور ميشيل اخلوري

 الوفاة 
 ١٩٨١ األستاذ حممد املبارك
 ١٩٨٢ الدكتور حكمة هاشم

 ١٩٨٥ األستاذ عبد الكريم زهور عدي
 الدكتور شكري فيصل

 »أمني املجمع«
١٩٨٥ 

 ١٩٨٦ ل عيادالدكتور حممد كام
 الدكتور حسني سبح

 »رئيس املجمع«
١٩٨٦ 

 ١٩٨٨ األستاذ عبد اهلادي هاشم
 ١٩٩٢ األستاذ أمحد راتب النفاخ

 ١٩٩٢ األستاذ املهندس وجيه السامن
 الدكتور عدنان اخلطيب

 »أمني املجمع«
١٩٩٥ 

 ١٩٩٩ الدكتور مسعود بوبو
 ٢٠٠٠ الدكتور حممد بديع الكسم

 ٢٠٠١ طرابليسالدكتور أجمد ال



  

  - ٦٥ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٢ الدكتور خمتار هاشم

 ٢٠٠٢ الدكتور عبد الوهاب حومد
 ٢٠٠٢ الدكتور عادل العوا

 ٢٠٠٥ األستاذ حممد عاصم بيطار
 ٢٠٠٦ الدكتور عبد احلليم سويدان

 ٢٠٠٧ الدكتور حممد عبد الرزاق قدورة
 الدكتور شاكر الفّحام

 »رئيس املجمع«
٢٠٠٨ 

 ٢٠٠٨ يفالدكتور عبد الكريم اليا
 ٢٠١٠ األستاذ جورج صدقني

 الوفاة 
 ٢٠١١ الدكتور حممد زهري البابا

 الدكتور عبد الكريم األشرت
 »عضو رشف«

٢٠١١ 
 

 ٢٠١٢الدكتور إحسان النص
 ٢٠١٢ الدكتور حممد عزيز شكري
 ٢٠١٣ الدكتورة ليىل الصباغ
 ٢٠١٣ األستاذ سليامن العيسى

  

 

    



  

  - ٦٦ -

 حلون من األقطار العربيةاألعضاء املراسلون الرا −ج
 

 الوفاة 
  اململكة األردنية اهلاشمية

 ١٩٧٠ األستاذ حممد الرشيقي
 الدكتور حممود إبراهيم

 الدكتور سامي خلف محارنة
١٩٩٩ 
٢٠١٠ 

 ٢٠١٥ الدكتور نارص الدين األسد

  اجلمهورية التونسية
ـني عبــــد ـتاذ حســــن حســـ األســـ

 الوهاب
١٩٦٨ 

 ١٩٧٠ عاشوراألستاذ حممد الفاضل بن 
 ١٩٧٣ األستاذ حممد الطاهر بن عاشور

 ١٩٧٦ األستاذ عثامن الكعاك
 ١٩٩٥ الدكتور سعد غراب
 ١٩٩٩ الدكتور سليم عّامر

 ٢٠٠٧ سوييس الالدكتور حممد 

 الوفاة 
 الدكتور صالح اجلابري

 األستاذ حممد املزايل
 الدكتور حممد احلبيب بلخوجة

٢٠٠٩ 
٢٠١٠ 
٢٠١٢ 

  اجلمهورية اجلزائرية
 ١٩٢٩ الشيخ حممد بن أيب شنب

 ١٩٦٥ األستاذ حممد البشري اإلبراهيمي

 ١٩٧٩ حممد العيد حممد عيل خليفة

 ١٩٩٢ األستاذ مولود قاسم
 ١٩٩٨ األستاذ صالح اخلريف

 ٢٠١٣ الدكتور أبو القاسم سعداهللا

  اململكة العربية السعودية

 ١٩٧٦ األستاذ خري الدين الزركيل

 ١٩٩٣ زيز الرفاعياألستاذ عبد الع



  

  - ٦٧ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٠ األستاذ محد اجلارس

 األستاذ حسن عبد اهللا القريش
 األستاذ عبد اهللا بن مخيس

٢٠٠٤ 
٢٠١١ 

  مجهورية السودان
 ١٩٧٠ الشيخ حممد نور احلسن

 ٢٠٠٣ الدكتور حميي الدين صابر
 ٢٠٠٣ الدكتور عبد اهللا الطيب

 ٢٠٠٥ األستاذ حسن فاتح قريب اهللا
 ٢٠٠٦ خلتم اخلليفةاألستاذ رس ا

اجلمهورية العربية 
 السورية

 

 ١٩٢٥ الدكتور صالح قنباز
 ١٩٢٨ األب جرجس شلحت
 ١٩٣٣ األب جرجس منش
 ١٩٣٣ األستاذ مجيل العظم
 ١٩٣٣ الشيخ كامل الغزي

 الوفاة 
 ١٩٣٥ األستاذ جربائيل رباط

 ١٩٣٨ األستاذ ميخائيل الصقال
 ١٩٤١ األستاذ قسطاكي احلميص

 ١٩٤٢ األمحد الشيخ سلامن
 ١٩٤٣ الشيخ بدر الدين النعساين
 ١٩٤٨ األستاذ ادوارد مرقص
 ١٩٥١ األستاذ راغب الطباخ

 ١٩٥١ الشيخ عبد احلميد اجلابري
 ١٩٥١ الشيخ حممد زين العابدين
 ١٩٥٦ الشيخ عبد احلميد الكيايل
 ١٩٥٦ الشيخ حممد سعيد العريف

 ١٩٥٧ البطريرك مار اغناطيوس افرام
 ١٩٥٨ ران ميخائيل بخاشاملط

 ١٩٦٧ األستاذ نظري زيتون
 ١٩٦٩ الدكتور عبد الرمحن الكيايل
 األستاذ حممد سليامن األمحد

 »بدوي اجلبل«
١٩٨١ 



  

  - ٦٨ -

 الوفاة 
 ١٩٩٠ األستاذ عمر أبو ريشة
 ١٩٩٧ الدكتور شاكر مصطفى
 ٢٠٠٠ الدكتور قسطنطني زريق
 ٢٠٠٠ الدكتور خالد املاغوط
 ٢٠٠٦ وحياألستاذ عبد املعني املل

 الدكتور عبد السالم الرتمانيني
 الدكتور عبد السالم العجييل

٢٠٠٦ 
٢٠٠٦ 

 ٢٠٠٨ الدكتور عبد اهللا عبد الدايم
 ٢٠١٠ الدكتور صالح الدين املنجد

 ٢٠١١ الدكتور عدنان تكريتي
 ٢٠١١ األستاذ مدحة عكاش

البطريرك مار أغنـاطيوس زكـا
 األول عيواص

٢٠١٤ 

 ٢٠١٤ ابدالدكتور برهان الع
  اجلمهورية العراقية

ـــــكري ـــــود ش ـــــتاذ حمم األس
 اآللويس

١٩٢٤ 

 الوفاة 
 ١٩٣٦ األستاذ مجيل صدقي الزهاوي

 ١٩٤٥ األستاذ معروف الرصايف
 ١٩٤٦ األستاذ طه الراوي

 ١٩٤٧ األب انستاس ماري الكرميل
 ١٩٦٠ الدكتور داود اجللبي املوصيل

 ١٩٦١ األستاذ طه اهلاشمي
 ١٩٦٥ لشبيبياألستاذ حممد رضا ا

 ١٩٦٩ األستاذ ساطع احلرصي
 ١٩٦٩ األستاذ منري القايض

 ١٩٦٩ الدكتور مصطفى جواد
 ١٩٧١ األستاذ عباس العزاوي
 ١٩٧٢ األستاذ كاظم الدجييل
 ١٩٧٣ األستاذ كامل إبراهيم

 ١٩٧٧ الدكتور ناجي معروف
ـــوب ـاطيوس يعق ــ ـــرك اغن البطري

 الثالث
١٩٨٠ 
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 الوفاة 
يـــيعبـــد الـــرزاق حمالـــدكتور 

 الدين
١٩٨٣ 

 ١٩٨٣ الدكتور إبراهيم شوكة
 ١٩٨٣ الدكتور فاضل الطائي
 ١٩٨٤ الدكتور سليم النعيمي

 ١٩٨٤ األستاذ طه باقر
 ١٩٨٤الدكتور صالح مهدي حنتوش
 ١٩٨٥ األستاذ أمحد حامد الرصاف

ــــد الســــتار ــــدكتور أمحــــد عب ال
 اجلواري

١٩٨٨ 

 ١٩٩٠ الدكتور مجيل سعيد
 ١٩٩٢ عواداألستاذ كوركيس 

 ١٩٩٦ الشيخ حممد هبجة األثري
 ١٩٩٨ األستاذ حممود شيت خطاب

 ١٩٩٨ الدكتور فيصل دبدوب
 ٢٠٠١ الدكتور إبراهيم السامرائي
 ٢٠٠٢ الدكتور حممد تقي احلكيم

 الوفاة 
 ٢٠٠٣ الدكتور صالح أمحد العيل
 ٢٠٠٥ الدكتور عبد العزيز البسام

 ٢٠٠٥ الدكتور مجيل املالئكة
 ٢٠٠٦ د اللطيف البدريكتور عبالد

 ٢٠٠٩ الدكتور حسني عيل حمفوظ
 كتور عبد العزيز الدوريالد

  الدكتور حممود اجللييل

٢٠١٠ 
٢٠١١ 

 ٢٠١١ أ. هالل ناجي

 ٢٠١٣ الدكتور يوسف عز الدين
  فلسطني
 ١٩٢١ األستاذ نخلة زريق

 ١٩٤١ الشيخ خليل اخلالدي
 ١٩٤٧ األستاذ عبد اهللا خملص

 ١٩٤٨ إسعاف النشاشيبي األستاذ حممد
 ١٩٥٣ األستاذ خليل السكاكيني

 ١٩٥٧ األستاذ عادل زعيرت
 ١٩٦٣األب أوغســــــــطني مرمرجــــــــي 



  

  - ٧٠ -

 الوفاة 
 الدومنيكي

 ١٩٧١ األستاذ قدري حافظ طوقان
 ١٩٩٦ األستاذ أكرم زعيرت

 ٢٠٠٣ الدكتور إحسان عباس
 ٢٠٠٣ األستاذ أمحد صدقي الدجاين

 ٢٠٠٣ الدكتور إدوارد سعيد
  تالكوي

 ٢٠١٣ الدكتور خالد عبدالكريم مجعة
  اجلمهورية اللبنانية

 ١٩٢٥ األستاذ حسن بيهم
 ١٩٢٧ األب لويس شيخو

 ١٩٢٧ األستاذ عباس األزهري
 ١٩٢٩ األستاذ عبد الباسط فتح اهللا

 ١٩٣٠ الشيخ عبد اهللا البستاين
 ١٩٣٠ األستاذ جرب ضومط
 ١٩٤٠ األستاذ أمني الرحياين

 ١٩٤١ جي ينياألستاذ جر
 ١٩٤٥ الشيخ مصطفى الغالييني

 الوفاة 
 ١٩٤٦ األستاذ عمر الفاخوري
 ١٩٤٨ األستاذ بولس اخلويل
 ١٩٥١ الشيخ إبراهيم املنذر

 ١٩٥٣ »العاميل«الشيخ أمحد رضا 
 ١٩٥٦ األستاذ فيليب طرزي
 ١٩٥٧ الشيخ فؤاد اخلطيب
 ١٩٥٨ الدكتور نقوال فياض
 ١٩٦٠ األستاذ سليامن ظاهر

 ١٩٦٢ تاذ مارون عبوداألس
األخطــــل«ذ بشــــارة اخلــــوري 

 »الصغري
١٩٦٨ 

 ١٩٧٦ األستاذ أمني نخلة
 ١٩٧٧ األستاذ أنيس مقديس

 ١٩٧٨ األستاذ حممد مجيل بيهم
 ١٩٨٦ الدكتور صبحي املحمصاين

 ١٩٨٧ الدكتور عمر فّروخ
 ١٩٩٦ األستاذ عبد اهللا العالييل



  

  - ٧١ -

 الوفاة 
 ٢٠٠٦ الدكتور نقوال زيادة

 ٢٠٠٩ كتور حممد يوسف نجمالد
 اجلامهريية العربية الليبية
 الشعبية االشرتاكية

 

 ١٩٨٥ األستاذ عيل الفقيه حسن
 ٢٠١١ الدكتور عيل فهمي خشيم
  مجهورية مرص العربية

األســــــتاذ مصــــــطفى لطفــــــي
 املنفلوطي

١٩٢٤ 

 ١٩٢٥ األستاذ رفيق العظم
 ١٩٢٧ األستاذ يعقوب رصوف

 ١٩٣٠ األستاذ أمحد تيمور
 ١٩٣٢ األستاذ أمحد كامل

 ١٩٣٢ األستاذ حافظ إبراهيم
 ١٩٣٢ األستاذ أمحد شوقي
 ١٩٣٣ األستاذ داود بركات

 ١٩٣٤ األستاذ أمحد زكي باشا
 ١٩٣٥ األستاذ حممد رشيد رضا

 الوفاة 
 ١٩٣٥ األستاذ أسعد خليل داغر

 ١٩٣٧ األستاذ مصطفى صادق الرافعي
 ١٩٣٨ األستاذ أمحد اإلسكندري

 ١٩٤٣ كتور أمني املعلوفالد
 ١٩٤٣ الشيخ عبد العزيز البرشي

 ١٩٤٤ األمري عمر طوسون
 ١٩٤٦ الدكتور أمحد عيسى

 ١٩٤٧ الشيخ مصطفى عبد الرازق
 ١٩٤٨ األستاذ أنطون اجلميل
 ١٩٤٩ األستاذ خليل مطران

 ١٩٤٩األستاذ إبراهيم عبد القادر املازين
 ١٩٥٣ األستاذ حممد لطفي مجعة

 ١٩٥٤ تور أمحد أمنيالدك
 ١٩٥٦ األستاذ عبد احلميد العبادي
 ١٩٥٨ الشيخ حممد اخلرض حسني
 ١٩٥٩ الدكتور عبد الوهاب عزام

 ١٩٥٩ الدكتور منصور فهمي
 ١٩٦٣ األستاذ أمحد لطفي السيد



  

  - ٧٢ -

 الوفاة 
 ١٩٦٤ األستاذ عباس حممود العقاد

 ١٩٦٤ األستاذ خليل ثابت
 ١٩٦٦ األمري يوسف كامل

 ١٩٦٨ د حسن الزياتاألستاذ أمح
 ١٩٧٣ الدكتور طه حسني
 ١٩٧٥ الدكتور أمحد زكي

 ١٩٨٤ األستاذ حسن كامل الصرييف
 ١٩٨٥ األستاذ حممد عبد الغني حسن

 ١٩٩٧ األستاذ حممود حممد شاكر
 ٢٠٠٢ األستاذ إبراهيم الرتزي
 ٢٠٠٣ الدكتور عبد القادر القط
 ٢٠٠٣ الدكتور أمحد خمتار عمر

 ٢٠٠٦ قي ضيفالدكتور شو
 ٢٠٠٧ الدكتور عز الدين إسامعيل

 ٢٠٠٩ الدكتور أمني عيل السيد
 ٢٠١١ الدكتور حممود حافظ

 ٢٠١٥ الدكتور كامل برش

 الوفاة 
  اململكة املغربية
 ١٩٥٦ األستاذ حممد احلجوي

 ١٩٦٢ األستاذ عبد احلي الكتاين
 ١٩٧٣ األستاذ عالل الفايس
 ١٩٨٩ األستاذ عبد اهللا كنُّون

 ١٩٩١ ستاذ حممد الفايساأل
 ١٩٩٤ األستاذ حممد املكي النارصي
 ٢٠٠١ األستاذ عبد الرمحن الفايس

ـــن ـــاب ب ـــد الوه ـــتاذ عب األس
 ٢٠٠٨ منصور

 ٢٠٠٨ األستاذ األخرض الغزال
 ٢٠١٥ الدكتور عبداهلادي التازي

  اجلمهورية العربية اليمنية
ـــيل ـــن ع ـــامعيل ب ـــايض إس الق

 األكوع
٢٠٠٨ 

 

    



  

  - ٧٣ -

 األعضاء املراسلون الراحلون من البلدان األخرى −د
 تاريخ الوفاة 

  »سابًقا«االحتاد السوفييتي
»أغناطيوس«األستاذ كراتشكوفسكي   ١٩٥١ 

»ايفكني ادواردوفيتش«األستاذ برتل   
 الدكتور غريغوري رشباتوف

١٩٥٧ 
٢٠٠٦ 

  إسبانية
 ١٩٤٤ »ميكل«األستاذ آسني بالسيوس 

 ١٩٩٥ غارسيا غومز األستاذ اميليو
  أملانية

 ١٩٢٨ »مارتني«األستاذ هارمتان 
 ١٩٣٠ »إدوارد«األستاذ ساخاو 

 ١٩٣١ »يوسف«األستاذ هوروفيتز 
 ١٩٣٦ »فربيتز«األستاذ هوميل 
 ١٩٤٢ »أوجني«األستاذ ميتفوخ 
 ١٩٤٨ »أرنست«األستاذ هرزفلد 

 ١٩٤٩ »أوغست«األستاذ فيرش 
 ١٩٥٦ »كارل«األستاذ بروكلامن 

 تاريخ الوفاة 
 ١٩٦٥ »ريتشارد«األستاذ هارمتان 

 ١٩٧١ »هلموت«الدكتور ريرت 
  إيران

 ١٩٤٧ الشيخ أبو عبد اهللا الزنجاين
 ١٩٥٥ األستاذ عباس إقبال

 ١٩٨١ الدكتور عيل أصغر حكمة
 ١٩٩٥ الدكتور حممد جواد مشكور

 ٢٠٠٧ الدكتور هادي معرفت
  إيطالية

 ١٩٢٥ »اوجينيو«األستاذ غريفيني 
 ١٩٢٦ »ليون«األستاذ كايتاين 

 ١٩٣٥ »اغنازيو«األستاذ غويدي 
 ١٩٣٨ »كارلو«األستاذ نّلينو 

 ١٩٩٦ »فرنسيسكو«األستاذ غربييّيل 
  باكستان



  

  - ٧٤ -

 تاريخ الوفاة 
 ١٩٧٧ األستاذ حممد يوسف البنوري

 ١٩٧٨ األستاذ عبد العزيز امليمني الراجكويت
 ١٩٩٦األستاذ حممد صغري حسن املعصومي

 ٢٠١٠ مود أمحد غازي الفاروقياألستاذ حم
 الربازيل
 ١٩٥٤ الدكتور سعيد أبو مجرة

 األستاذ رشيد سليم اخلوري
«الشاعر القروي»

١٩٨٤ 

 الربتغال
 ١٩٤٢ »دافيد«األستاذ لويس 

 بريطانية
 ١٩٢٦ »براون«األستاذ إدوارد 

 ١٩٣٣ »أنطوين«األستاذ بفن 
 ١٩٤٠ »د.س.«األستاذ مرغليوث 

 ١٩٥٣ »فريتز«كرينكو  األستاذ
 ١٩٦٥ »ألفريد«األستاذ غليوم 
 ١٩٦٩ »أ.ج.«األستاذ اربري 
 ١٩٧١ »هاملتون أ.ر.«األستاذ جيب 

 تاريخ الوفاة 
  بولونية

 ١٩٤٨ »كوفالسكي«األستاذ 
  تركية
 .... األستاذ أمحد اتش
 ١٩٣٢ األستاذ زكي مغامز

  تشكوسلوفاكية
 ١٩٤٤ »ألوا«األستاذ موزل 

  الدانمرك
 ١٩٣٢ »فرانز«ستاذ بوهل األ

 ١٩٣٨ »حييى«األستاذ اسرتوب 
 ١٩٧٤ »جون«األستاذ بدرسن 

  السويد
 ١٩٥٣ »ك.ف.«األستاذ سيرتستني 

 ١٩٨٦ األستاذ ديدرينغ سفن
  

  سويرسة



  

  - ٧٥ -

 تاريخ الوفاة 
 ١٩٢٧ »إدوارد«األستاذ مونتة 
 ١٩٤٩ ».ح.ح«األستاذ هيس 

  فرنسة
 ١٩٢٤ »رينه«األستاذ باسيه 
 ١٩٢٦ نجواألستاذ ماال

 ١٩٢٧ »كليامن«األستاذ هوار 
 ١٩٢٨ »أرثور«األستاذ غي 

 ١٩٢٩ »بلري«األستاذ ميشو 
 ١٩٤٢ »لوسيان«األستاذ بوفا 

 ١٩٥٣ »جربيل«األستاذ فران 
 ١٩٥٦ »وليم«األستاذ مارسيه 
 ١٩٥٨ »رينه«األستاذ دوسو 

 ١٩٦٢ »لويس«األستاذ ماسينيون 
 ١٩٧٠ »هنري«األستاذ ماسيه 

 ١٩٧٣ »رجييس«لدكتور بالشري ا
  »جورج«األستاذ كوالن 

 تاريخ الوفاة 
 ١٩٨٣ »هنري«األستاذ الوست 

 ١٩٩٧  األستاذ نيكيتا إيلييسف
  فنلندة

 .... »يوحنا اهتنن«األستاذ كرسيكو 
  املجر

 ١٩٢١ »أغناطيوس«األستاذ غولدزهير 

 .... »إدوارد«األستاذ ماهلر 

 ١٩٧٩ األستاذ عبد الكريم جرمانوس

  النروج

 .... األستاذ موبرج

  النمسا

 .... »كارل«الدكتور اشتولز 

 ١٩٢٩ »رودلف«األستاذ جري 

 ١٩٦١ »هانز«الدكتور موجيك 

  اهلند



  

  - ٧٦ -

 تاريخ الوفاة 
 ١٩٢٧ احلكيم حممد أمجل خان

 ١٩٨١ األستاذ آصف عيل أصغر فييض

 ١٩٩٩ أبو احلسن عيل احلسني الندوي أ. 

 ٢٠٠٥ الدكتور عبد احلليم الندوي

 ٢٠١٠ الدكتور خمتار الدين أمحد

  هوالندة
 ١٩٣٦ »سنوك«األستاذ هورغرونج 

 ١٩٤٣ األستاذ هوتسام

 تاريخ الوفاة 
 »مارتينوس تيودوروس«

 ١٩٤٧ »ك. فان«األستاذ اراندونك 
 ١٩٧٠ »يوسف«األستاذ شخت 

  الواليات املتحدة األمريكية

 ١٩٤٣ »ب«الدكتور مكدونالد 

 ١٩٤٨ »ارنست«األستاذ هرزفلد 

 ١٩٥٦ »جورج«ستاذ سارطون األ

 ١٩٧١ »بيارد«الدكتور ضودج 

 
    



  

 

  


