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 51 ....................................................أكباء جمؿعقة 
 

     



 - 4 - 

 

 
 

 رئقس ادجؿع

 الدكتور مروان ادحاسـي

 

 إكشاء جمؿعـا  فـا أن كتساءل بعد أن مّرت تسعقن شـة وكقٌّػ ظذ

ما هل ادفام اجلسقؿة افتل مازافت َتػرض كػسفا ظذ جمآت ظؿؾف  

وهؾ مـ آؾاق جديدة ٓ بّد فف مـ آفتػات إفقفا  إلدخاهلا يف مـاهجف 

 دسار ضقيؾ هدُؾف إيصال افؾغة افعربقة إػ ظادقٍة جديدة. متؿاًم  اجزءً 

قير وافـفضة  افتل وصؾت إػ ؾؼد اؿتػك جمؿعـا إرهاصات افتـ

بالدكا بعد أن ُأرؽؿت اإلمزاضقرية افعثامكقة ظذ اكػتاح َؿْني بِـِؼها 

فؾتـظقامت  وتال ذفؽ حرٌب ظادقة اكتفت إػ اكػصال شقرية ظـ 

 افسؾطـة افعثامكقة  وبؼقت تـتظر زوال آكتداب فؾقصقل إػ اشتؼالهلا.

تؼػ يف وجف ما وصؾت إفقف بالدكا  ؾزَز ظـدها جمؿُعـا مـارًة ثؼاؾقة

مـ هتؿقش فؾغة افعربقة  افتل بؼقت حتتؿل يف طالل افؽتاتقب  ظذ 

 حغ احتّؾت افؾغة افسـقة مجقَع مدارج افتعؾقؿ.

وفذا مل تؼترص ظضقية ادجؿع افعؾؿل ظذ أشاضغ افؾغة افعربقة 

سٍّ فغقي بام هلؿ مـ معرؾٍة بدؿائؼفا  وخزاٍت يف اختقار أفػاطفا  وحِ 
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ظؿقؼ  بؾ افتؼك يف جمؿعـا ظدٌد مـ افعؾامء ادختصغ بعؾقم ظرصية  

بدأت تدخؾ بنظة ؾقام تتطؾبف احتقاجات ادجتؿع يف افطب وافزراظة 

وهذا ما جعؾ  وافعؾقم افدؿقؼة  ـعؾقم احلقاة وافػقزياء وافؽقؿقاء 

 جمؿعـا َمـْبتًا فؾؿصطؾحات افتل حتتاجفا تؾؽ افعؾقم افدؿقؼة.

وهؽذا متؽـت شقرية أن ُترّص ظذ تدريس مجقع افعؾقم بافؾغة 

افعربقة يف اجلامعة افسقرية افتل ُأكشئت يف افعؼيـقات مـ افؼرن ادايض  

 راؾضة ـؾ افضغقط ادطافبة بلن يؽقن افتدريس ؾقفا بافؾغة افػركسقة.

إن هذه ادجفقدات افؾغقية يف جمال ادصطؾحات مل تؽـ مؼصقرًة 

ُيستشار  امجاظقً  ابؾ ـاكت ومازافت جمفقدً  تصغ بتؾؽ افعؾقم ظذ ادخ

ؾقف ادختصقن بافؾغة افعربقة يف خمتؾػ افؾجان  وـذفؽ حغ ُتعرض 

ادصطؾحات ظذ جمؾس ادجؿع إلؿرارها ؿبؾ اظتامدها يف افتدريس اجلامعل  

 ـام ُتعرض افدراشات افؾغقية افتل َتسز أظامق افساث إديب وافتارخيل.

وهؽذا بؾغـا إفػقة افثافثة وؿد اشتؼّرت افؾغة افعربقة فغًة تدريسقة 

 ظذ مجقع ادستقيات  وفغة رشؿقة يف مجقع جمآت افدوفة.

ا يف افضغقط افؾغقية احلضارية ظذ وٓ صؽ بلكـا كشفد افققم ازديادً 

افنذيعة افؾغة افعربقة  إثر ذفؽ آكػجار ادعريف افذذي أحدثتذف افتؼاكذات 

مـ افـصذػ افثذال فؾؼذرن افعؼذيـ  ةؿقفذًة ظذذ أمذقاج  اتطقر اكطالؿً اف

تعّؾؼذت اذا وإثر  أو خمزوكًة يف أجفزة ذـقة حّساشة دخؾذت اجلقذقَب  

مذـ تسذؿقات  ا ظارًمذؾذـحـ كقاجذف شذقاًل افؼؾقب يف افسـقات إخذرة. 
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 ؽاِزَيذذٍة  ؾروذذت كػسذذفا ظذذذ افتذذداول ؿبذذؾ أن يذذتؿّؽـ أصذذحاب افؾغذذة 

 ب مؽّقكاهتا متفقدًا إلدخاهلا يف مسارات ادعـذك  تؾذؽ ادسذاراتر  ذمـ تش

افتل هُتقؽؾ فؽؾ فػظة صقغتَفا  وحُتِؾ فذا مقؿَعفذا يف بحذر فغذقي  تذٍد ظذذ 

 مئات افسـغ.

ذفؽ أن ظامل ادصطؾحات مدرشٌة ظديدة افـقاطؿ  إذ إن إجياَد ادؼابؾ 

دؿقؼًا فؾؿصطؾح  افعريب ٕي مصطؾح أجـبل يتطَؾب ؿبؾ ـؾ رء ؾفامً 

افدخقؾ  ؿادرًا ظذ ربطف بادخزون ادعريف افؾغقي فؾؿتؾّؼل  ؿبؾ أن تتباَدر 

 إػ ذهـف حروف ٌتـتظؿ يف كسٍؼ  ُيدخؾف يف حؼؾ دٓيل مـاشب.

وهذذا مذذا جيعذذؾ ـذذالة مذذـ جلـذذة أفػذذاظ احلضذذارة وجلـذذة اإلظذذالم يف 

افؽبذذر مذذـ  جمؿعـذذا ؽارؿذذًة يف تذذقؾر ادؼذذابالت افعربقذذة فذذذفؽ افعذذدد

اُدحذَدثات اجلائؾذذة يف اخلطذذاب افقذذقمل  وادـثذذقرة يف صذذػحات وشذذائؾ 

 اإلظالم ادؽتقبة.

ا تطؾذب إفباشذفا فباًشذ وهل ُةَدثات تلتقـا متدّثرة بحروؾفا افغربّقة

ُيذذدخؾفا إػ إؾفذذام  وهذذق شذذقٌؾ ٓ يـتفذذل َاث ـذذا ظذذذ اإلهاع يف  اظربًقذذ

تسذذتؼّر تؾذذؽ إفػذذاظ يف جمذذآت  تذذقؾر ادؼذذابالت افعربقذذة ؿبذذؾ أن

 افتخاضب  وتطغك ظذ آشتعامل.

هاع بعذد أن ا فذإوؿد يؽقن ظؿؾ جلذان افعؾذقم افدؿقؼذة أصذد ضؾًبذ

دجفذذقدات ادجؿذذع ادؿتذذدة دون اكؼطذذاع مـذذذ  أصذذبحـا كخشذذك تعطذذقاًل 

فظفقر مقذٍؾ إػ إظذادة افـظذر يف  ا  وذفؽ كظرً تلشقسف إلكتاج ادصطؾحات
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بتلثر تعّدد ادشارب افؾغقية فؾجقؾ اجلديد مـ أشذاتذة  تؾؽ ادصطؾحات

افؽؾقات افعؾؿقة  كتقجًة دمثرات فغقية تابعة فؾغة إجـبقة افتل اظتؿذدها 

ادقؾدون يف دراشاهتؿ  أو فِطغقان ما يسؿك تعريذب ادصذطؾحات بنبذدال 

 حروٍف ظربقة بحروؾفا إجـبقة  وهق أمر يزيد يف ُظجؿتفا.

مـ أشاتذة جامعقغ يؼقمقن بافتـسقؼ  اجمؿعـا جلاكً  وفذا ؾؼد أكشل

ًٓ  بغ افػقارق ادطروحة  إػ مصطؾحات تعتؿد وزارة افتعؾقؿ  وصق

 افعايل إفزاَمفا يف مجقع افؽتب افعؾؿقة اجلامعقة.

ودا حافت افظروف ادمدة افتل متّر اذا بالدكذا دون إمؽذان افذدظقة 

رأيـا إؿامة بعذض افـذدوات ُتعذرض  إػ ادممترات افسـقية افـظامقة  ؾؼد

ؾقفا كتائج افدراشات افؾغقية افتل تؼقم اا جلـة افؾغة افعربقة وظؾقمفا  

وهل كدوات ُيدظك إفقفا إشذاتذة اجلذامعققن فإؾذادة مذـ خذزاهتؿ يف 

مـاؿشة افـتائج ادعرووة  وأمهفا ما يتعؾؼ بإشافقب افؾغقية افتل متثؾ 

 ــقز ُتـر ما يف صعركا افساثل وأدبـا مذـ رمذقٍز اتقي ظذ اا ثؿقـً مقروثً 

 وتؾؿقٍح وابتؽارات  كحتاج إفقفا فؾتعبر ظـ ُمعطقات احلداثة.

ومـ افتػتّحات اجلديدة افتل حرص جمؿعـا ظذ شؾقـفا إجياُد 

فعؾقٍم حديثِة افظفقر  ـعؾقم افبقئة وادعؾقماتقة وآتصآت   ادؼابالت

 قر  متساوؿًة مع هظة تطقر هذه افعؾقم.وهل مؼابالت هيعة افتط

ؿدت جلـة ادعجامت مؼوظًا وأما يف إمقر افؾغقية افبحتة ؾؼد اظت

  هق تصـقػ معال أبـقة أفػاظ فغتـا يف حؼقل دٓفقة جتعؾ دراشة اظرصيً 
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  وخاصة بعد آكتفاء مـ إكجاز ادعجؿ افتارخيل اا مقسقرً ر افؾغة أمرً تطقّ 

 ُيشارك ؾقف جمؿعـا ظؿَؾ ادجامع افعربقة إخرى. فؾغة افعربقة افذي

إهنذذا جفذذقد متؽامؾذذة تذذدخؾ إػ صذذؿقؿ ُحسذذـ اشذذتعامل افؾغذذة يف 

خمتؾػ جمآت حقاة ادجتؿع  وخاصة تؾؽ ادتعؾؼذة باـتسذاب ادعرؾذة  

وفؽـفا َمساٍع تتصادم مع ما اقط بـا مـ مظاهَر تشر إػ اكػالٍت ثؼايف  

يف حديثفؿ إػ مػردات أجـبقة مل يؽتؿذؾ ؾفُؿفذا جيعؾ إؾراد يستـدون 

ًٓ فدهيؿ تغريبقةذا ضقظقةذا خيذرجفؿ مذـ  ا أو اكسذالًخ   وذفؽ إمذا اشتسذفا

 حؼائؼ آكتامء إػ جمتؿعفؿ.

وحؼقؼة إمر أن ادجامع افؾغقية ٓ يؿؽـ هلا أن ُتؾزم إؾراد 

دود إكتاج باحسام ذاتقتفؿ افثؼاؾقة وهل هقيتفؿ  بؾ يؼػ تلثرها ظـد ح

ؿ  ؿ َ بَثروهتؿ افؾغقية  فتػف  إفػاظ وافساـقب افتل ُتتقح فألؾراد افتـع 

تطقرات احلداثة وتلثَرها يف ةقطفؿ  فقبؼقا ُةَتِؿغ بلظامق حضارهتؿ 

ادجقدة  يف مقاجفة افتسّؾط افذي تػروف افتؼاكات ادتسارظة  ظـ ضريؼ 

 وشائؾ افتقاصؾ أل.

ة ادخّقؿة ظذ بالدكا يػتح إذهان إػ أمهقة وفعّؾ اكؼشاع افغُ  ؿَّ

إظادة افؾغة إػ وجدان أمتـا  بام هيديـا إػ وظٍل حضاري رؾقع ٓ يؿؽـ 

 .فف أن  يتّؿ إٓ ظـ ضريؼفا

  6/9/1027   
 

     



 - 01 - 

 التقرير السنوي عن أعنال اجملنع

 م1026يف دورة عام 
 

 ه: أمني ادجؿعأعد   

 ـيي احلسالدكتور مؽ   

 بؿساعدة أ.بسؿة رحقم
 

ؾذذقام يذذع ظذذرض ٕهذذؿ مذذا ؿذذام بذذف جمؾذذس ادجؿذذع ومؽتبذذف وجلاكذذف 

 ودوائره مـ أظامل.
 

 : أعنال جملس اجملنعأواًل

ريـ جؾسذة  بحذث ذشذوظ امخًسذم 2116ظؼد جمؾس ادجؿع يف ظذام 

: مـ إظامل وافؼرارات ؾقفا صمون ادجؿع  وأظامل جلاكف  واكتفك إػ مجؾةٍ 

 ليت:أمهفا ما ي

اكتخذذب ادجؾذذس افذذدؾعتغ افثاكقذذة وافثافثذذة مذذـ إظضذذاء  :األول

   وهؿ افسادة:ادراشؾغ 

 .افدـتقر ظبد افـاس ظساف -6 .افدـتقر رؾعت هزيؿ -1

 .افدـتقر ؾايز افداية -7 .افدـتقرة أشقدة بشر صفبـدر -2

 .افدـتقر ظبد اجلبار افضحاك -8 .افدـتقر ةؿد ظبدو ؾؾػؾ -3

 .افدـتقر ظدكان برـة -9 .ـتقرة مـك إفقاسافد -4

 .افدـتقر مقخائقؾ معطل -11 .إشتاذ ةؿد ظدكان شامل -5
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ظؼد ادجؾس جؾسذة خاصذة بحضذقر افذدـتقر ةؿذد ظذامر  الثاين:

ادارديـل  وزير افتعؾقؿ افعايل  أضَؾَع ؾقفا افسذقد افذقزير ظذذ 

 كشاضات ادجؿع وأبرز ادشؽالت افتل تعسض كشاضف.

ؿرر ادجؾذس إؿامذة كذدوة بؿـاشذبة يذقم افؾغذة إم  ويذقم  الثالث:

   ُتؾؼك ؾقفا ةارضتان.1/3/2116افؾغة افعربقة  يف 

ر ادجؾس ادقاؾؼة ظذ ضؾب ةاؾظ دمشؼ  إكشاء مجعقذة  الرابع: ؿرَّ

 حلامية افؾغة افعربقة.

ر ادجؾذذس ادقاؾؼذذة ظذذذ إؿامذذة يذذقم احتػذذايل بقذذقم  اخلااامس: ؿذذرَّ

  ُيؼذذام ؾقذذف معذذرض 2116/كقسذذان/13ط افعذذريب يف ادخطذذق

ؼذة ومطبقظذة   وؿذد فؾؿخطقضات افتذل أصذدرها ادجؿذع ُةؼَّ

ؾقذذف: افذذدـتقر ظبذذد اإلفذذف كبفذذان  هذذذا آحتػذذال وأفؼذذك أؿذذقؿ

واؿذذذع ادخطقضذذذات افعربقذذذة وتقجفاهتذذذا » ةذذذارضة بعـذذذقان

 ةذذارضة بعـذذقان يوافذذدـتقر مصذذطػك ادقافذذد  شادسذذتؼبؾقة

فذذذذذد افذذذذذساث افعؾؿذذذذذل افعذذذذذريب يف جمذذذذذال إكجذذذذذازات مع»

افذذدـتقرة ظبذذر افعسذذاف ةذذارضة  وإشذذتاذة  شادخطقضذذات

   شآفقذذة احلػذذاظ ظذذذ ادخطقضذذات يف أيذذام اخلطذذذر»هنذذا اقظـ

إكجذازات جمؿذع »وإشتاذ ملمقن صاؽرجل ةارضة بعـذقان 

 .شافؾغة افعربقة يف جمال ادخطقضات
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ر جمؾذس ادجؿذع أن اخلذزاء ا السادس: فعذامؾغ يف ادجؿذع هذؿ ؿرَّ

أظضذذاء يف جلذذان ظؾؿقذذة  ووضذذع تعقيضذذاهتؿ فؼذذرار رئذذقس 

 اخلاص باإلكتاج افػؽري. (6621جمؾس افقزراء ذي افرؿؿ )

مـذذاء جمؾذذس ادجؿذذع  السااابع ر جمؾذذس ادجؿذذع اظذذتامد مفذذاّم أُ : ؿذذرَّ

ها افدـتقر أمغ ادجؿع  واظتؿذدها  وَمؽتبف  وجمّؾتف افتل أظدَّ

 م.2116/ 4/ 24اخلامسة بتاريخ ادؽتب يف جؾستف 

ر جمؾذس ادجؿذع إكشذاء جلـذة ُتعـذك  الثامن: بؿصذطؾحات ظؾذؿ ؿرَّ

ظضذذقية برئاشذذة إشذذتاذ افذذدـتقر ةؿذذقد افسذذقد وافسبقذذة 

اخلبَريـ: افدـتقر شام ظامر وافدـتقر ظع شعقد حسذـ ظذذ 

ج ظؿؾفا بنصدار معجؿ   .اذه ادصطؾحاتأن يتقَّ

ر جمؾس ادج التاسع: إحداث جائزة شـقية باشؿ أحد ؿع: أوًٓ: ؿرَّ

أظضاء ادجؿع ادمشسغ  وتؽقن إوػ باشؿ ممشس ادجؿع 

ظذع  جذائزة ةؿذد ـذردإشتاذ ةؿد ـرد ظذع  ومقوذقظفا: 

 . 2116فؾعؾقم اإلكساكقة فعام 

ك جل دون إظالم إظضذاءرئقس ادجؿع  ػذمفَّ يُ ثاكقًا:  ـذة ُتسذؿَّ

 جلـة اجلائزة. 

ؿغ( افؼارئغ فؾؿـتجات : تـفثًاثا ظر هذه افؾجـة يف تؼارير )ادحؽَّ

حة فـقؾ اجلائزة  ثؿ وتار افراجح مـفا.  افعؾؿقة ادرصَّ
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ر :العارش ؾتْح باب افسصقح فؾعضقية افعامؾة يف ادجؿع   ادجؾس ؿرَّ

 ُج 
ٍ
ؾؼذَدُهؿ ادجؿذع  ظؿـدد ُبدٓء وحتديد جؾسة اكتخاب أظضاء

ددؾء افشقاؽر   ُدد إربعذاء ذؾسة اكتخاب إظضاء اجلُ ج ثؿ حدَّ

 م.26/11/2116

واؾؼ أظضاء ادجؾذس ظذذ دظذقة رئذقس جمؿذع افؾغذة  عرش: احلادي

مممتر جمؿع افؼاهرة  حلضقر رئقس جمؿعـا وكائبفر فذافعربقة بؿص

 م.2117كقسان  24يف دورتف افثافثة وافثامكغ ادزمع ظؼده يف 

سة أظضذاء ظذامؾغ مذـ اثـَذل اكتخب أظضاء ادجؾس مخ ر:اعش ينالثا

حًا فعضقية ادجؿع  وهؿ افسادُة:  ظبد افـاس ظساف  ظؼ مرصَّ

 هزيؿ.ت رؾعوهب رومقة  ةؿد ضقب تقزيـل   ظبقد افناج 

د ظذدد أظضذاء  ر:اعش ثالثال دَّ ر جمؾس ادجؿذع أمذريـ: إول: اُذ ؿرَّ

ا أظذذ   افعؾؿقة افؾجان افعامة بخؿسة أظضاء مـ ادجؿعقغ حذدة

ا أدكذذك. افثذذال: جيذذب أن يؽذذقن يف ـذذؾ جلـذذة ظؾؿقذذة  وثالثذذة حذذدة

صقة ظضق واحد ظذ إؿذؾ مذـ أظضذاء ادجؿذع افعذامؾغ   وص 

 ويبؼك ظدد اخلزاء ؾقفا حسب احلاجة.

ر أظضذاء  ر:اعش رابعال ادقاؾؼذة ظذذ افـتقجذة افتذل  جمؾذس ادجؿذعؿرَّ

ؾت إفقفا جلـة جقائز ادجؿع: وهل ؾقُز افدـتق ر ظقد مرظل تقصَّ

م  2116بجائزة إشتاذ ةؿد ـرد ظذع فؾعؾذقم اإلكسذاكقة فعذام 
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وظذذ مؼسحفذذا ادتعؾذذؼ بؿقظذذد احلػؾذة اخلاصذذة باجلذذائزة يف يذذقم 

م  فققاؾؼ احتػال ادجؿع بافققم افعادل 18/12/2116إحد 

 فؾغة افعربقة.

تَْح بذاب افسصذقح  عرش: امساخل أظؾـ افدـتقر مروان ادحاشذـل ؾَذ

قةا فؽؾ ظضق يرؽب بسصقح كػسذف أو ؽذره فشذغؾ واحذد رشؿ

افرئقس  كائب افرئقس  ) اإلدارية افثالثةادجؿعقة مـ ادـاصب 

 م.31/11/2116وأن جيري آكتخاب يقم إربعاء  :(إمغ

ر ادجؾس تلجقؾ َظْؼد كدوة إفػاظ وإشافقب  عرش: ادسالس ؿرَّ

وافتلـقذد أكذف مذع  م  مذع افذـص  2117إػ صفر آذار مذـ ظذام 

اوطرَّ ادجؿذع إػ   أمهقة َظْؼد افـدوة بدًٓ ظـ ادممتر افسـقي

تلجقؾفا فؾعام افؼادم بسبب ُصح  إمؽاكاتف ادادية بعذد وػذقض 

اظتامداتف ادتعؾؼة بـػؼذات ادذممتر وافـذدوات بسذبب افظذروف 

ر آشذتػادة  احلافقة افتل َيؿر  اا افقضـ  وؿـاظة ادجؾس بتعذ 

ا مـ إؿامة هذه افـدوة يف إشبقع إخر مـ هذا افشفر.  حؼة

 ّريذبذذآؿساع افسذذؿذذام أظضذذاء ادجؾذذس بافتصذذقيت  ر:اعشاا سااابعال

حغ فؾؿـاصب اإلدارية افثالثة يف ادجؿع: ٓكتخاب افسادة ادُرصَّ 

 اقر مذذروان ادحاشذذـل رئقًسذذ ذدـتذذافتجديذذد فؾوـاكذذت افـتقجذذة 

فذدـتقر ةؿذد وا  رئقسفؾًا بكائسقد فدـتقر ةؿقد افاوجؿع  فؾؿ

 ؿجؿع.فؾ اأمقـً  مؽل احلسـل
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ر ادجؾس تعديؾ مؼوع محايذة افؾغذة افعربقذة افذذي  ر:اعش ثامنال ؿرَّ

ه ادجؿع وؾؼ مالحظات افسادة افقزراء أظضاء جلـة افتـؿقة  أظدَّ

قديـ وزيذر افبؼية فة مـف إػ ـؾ مذـ افسَّذ   وإرشال افـسخة ادعدَّ

 اإلظالم.افعدل ووزير 

ر ادجؾُس  :عرش تاسعال  اخلقري بعد افـَّظر يف ضَؾب افدـتقر وائؾ  ؿرَّ

ػؼقذد افتذلبغ  ةتلجقؾ مقظد حػؾذ  ؾ صحادة اخلقريكجؾ افراح

 م فصعقبة افسػر.2117مـ ظام  أيؾقل 27إػ 
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 ثانًيا: أعنال مكتب اجملنع

 
ز رة جؾسذة  أكجذذإحذدى ظشذ 2116ظؼد مؽتب ادجؿع يف ظام 

 ؾقفا ما يليت:

  إواؾة ـؾٍّ مذـ مؽتذب افسذقد رئذقس افذقزراء وكائبذف ومؽتبذة رئاشذة

افقزراء  واهلقئة افعامة فؾؽتاب  واجلؿعقة ادحسـقة بدمشؼ إػ ؿائؿة 

 اجلفات افتل هتدى إفقفا مطبقظات ادجؿع. 

   تؽذذقيـ جلـذذة مذذـ افسذذقديـ:افدـتقر مؽذذل احلسذذـل أمذذغ ادجؿذذع

ظضذق ادجؿذع  مفؿتفذا ادراجعذة افعؾؿقذة وإشتاذ مذروان افبذقاب 

دعجؿ افؽفرباء واإلفؽسوكقذات وآتصذآت  إوذاؾة إػ ادراجعذة 

افعؾؿقة دصطؾحات آتصآت وادصطؾحات افزيدية افقاردة مذـ 

 مديرية افشمون اإلدارية يف وزارة افدؾاع.

 ادقاؾؼة ظذ ضؾب دار ادـظقمة افسعقدية تزويدها بـسخة إفؽسوكقذة 

 .88إػ ادجؾد  84مـ أظداد جمؾة ادجؿع بدءًا مـ ادجؾد 

  ادقاؾؼة ظذ اشتفداء ادرـز افقضـل فتطقير مـذاهج افتعؾذقؿ يف وزارة

تاريخ مديـذة »افسبقة كسخة مـ جمؿقع ما أصدره ادجؿع مـ ـتاب: 

 ٓبـ ظساـر. شدمشؼ

  َرد ح جلـذة ادجؾذة أن ُيعذرض أي بحذث أو مؼذال يذادقاؾؼة ظذ مؼذس

 َؿغ  ظذ أن يعرض ظذ ةؽؿ ثافث إن اختؾػا.ظؾقفا ظذ ةؽَّ 
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  ادقاؾؼة ظذ افتعاؿد بافسايض بآتػاق ادباذ مع ـؾ مـ ادفـدشذغ

ةؿد زهر احلالق وظبد افرمحـ افـعسان ظذ إجراء افدراشذة افػـقذة 

 ؼ مالحظات مديريذة آثذارؾْ ٕظامل افسمقؿ وافتدظقؿ فبقت افؼقتع وَ 

إظالن مـاؿصة ظذ أظامل افسمقؿ ظذ وقابط تؾؽ إظامل  و دمشؼ

وافتدظقؿ فبقت افؼقتع وؾؼ افدراشة افػـقة اإلشذعاؾقة افتذل ووذعفا 

 اخلبران ادفـدشان ةؿد زهر احلالق وظبد افرمحـ افـعسان.

   ه حتديد ظدد أظضاء افؾجان افعامة يف ادجؿذع بخؿسذة أظضذاء يف حذد

ه إدكك. ويبؼك ظدد اخلزاء يف افؾجان يف حد   إؿىص  وثالثة أظضاء

افعؾؿقة ادتخصصة ؽر ةدود. وافتقصقة برؾع هذذا افؼذرار إػ جمؾذس 

( 13  وؿذذد واؾذذؼ جمؾذذس ادجؿذذع ظذذذ هذذذا افؼذذرار يف افبـذذد )ادجؿذذع

 .(17)صيف ادذـقر 
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 ثالًجا: أعنال جلان اجملنع

 

 جلـة الؾغة العربقة وعؾومفا -2

 هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر ةؿقد افسقد  )رئقسًا(  وافذدـتقر  تضؿ

مازن ادبارك وافذدـتقر  ذدوح خسذارة وافذدـتقر ظقسذك افعذاـقب 

 .(أظضاءً ) وافدـتقر ظبد اإلفف كبفان وافدـتقر أمحد ؿدور

  رة ذإحذدى ظشذ 2116ظؼدت جلـذة افؾغذة افعربقذة وظؾقمفذا يف ظذام

 جؾسة  أكجزت ؾقفا ما يليت:

 يف شبع دراشات دجؿقظذة مذـ إفػذاظ وإشذافقب افشذائعة  افـظر

أظدها ـؾ مـ افدـتقر  دوح خسارة وافدـتقر ظبد افـاس ظساف  

 واواذ افؼرارات ادـاشبة بشلهنا معؾَّؾًة.

  دراشذذة مالحظذذات افبذذاحثغ ادشذذارـغ يف كذذدوة ؿذذرارات افؾجـذذة يف

افتقصذقة بتـػقذذه  إفػاظ وإشافقب  وإخذ بام اتػؼ ظؾقف مـفذا و

مذذة يف افـذذدوة يف جمؾذذة ادجؿذذع وفؾَّ ذظذذذ أن ُتـشذذ  جـذذةِ ر افبحذذقث ادؼدَّ

 .فذفؽ افتعؼقب ظؾقفا إذا رأت رضورة

  وافتقصقة بطباظتفذا وإحافتفذا 2116إؿرار خطة ظؿؾ افؾجـة فعام  

 جمؾس ادجؿع. ظذ

 روع محايذذة افؾغذة افعربقذة إػ افسذذقد رئذقس ادجؿذع فرؾعذذف ذرؾذع مشذ

 ره إػ افسقد وزير افتعؾقؿ افعايل بـاًء ظذ ضؾبف.بدو
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  :مؼاربذة يف افذدرس »مـاؿشة بحث افذدـتقر  ذدوح خسذارة بعـذقان

   واواذ افؼرار افتايل:شافرصيف: بـاء )مَتَْػَعَؾ( وجقاز تؼققسف

  جيقز صقغ أؾعال ظذ بـاء )مَتَْػَعَؾ( مـ إشامء ادبذدوءة بؿذقؿ زائذدة

 بؼضغ:

رورة ذدرس ـؾ ؾعؾ ظذ حدة ظـد صققظف أو ظـد افضإول: أن يُ 

 ّٓ   يؼّر دجرد افشققع.ادصطؾحقة  وأ

ذَؾ  افثال: أن يمدي هذا افبـذاء دٓفذة مغذايرة فذدٓٓت بـذاءي )َتَػعَّ

 وَتَػْعؾَؾ( وكحقمها.

 وافتقصقة برؾعف إػ جمؾس ادجؿع.

  اإلجابذذة ظذذـ بعذذض آشتػسذذارات افؾغقيذذة وكحقهذذا افذذقاردة ظذذذ

 جـة مـ بعض ادمشسات احلؽقمقة واخلاصة وإؾراد.افؾ

  مراجعذة جذذدول إخطذذاء افشذذائعة ادزمذع إرشذذافف إػ ـذذؾ مذذـ جلـذذة

افتؿؽغ فؾغذة افعربقذة وادجؾذس افذقضـل فإظذالم مراجعذًة أخذرة  

وافتقصقة بنرشافف مذع ؿذرارات افؾجـذة يف إفػذاظ وإشذافقب بذغ 

 ذـقرتغ.إػ اجلفتغ اد 2114 -2119 افعامغ

  افـظر يف تعؼقبات افدـتقر ظبد افـاس ظسذاف ظذذ ؿذرارات افؾجـذة

افتل ظروت يف كدوة إفػاظ وإشافقب  وإخذ بادـاشذب مـفذا  

 .اوافتقصقة بتـػقذه
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  مراجعذذة جمؿقظذذة مذذـ ؿذذرارات افؾجـذذة يف إفػذذاظ وإشذذافقب بذذغ

  وإجراء بعض افتعديالت ظؾقفا  وافتقصذقة 2116-2115ظامل 

 تـػقذها وإحافتفا ظذ جمؾس ادجؿع إلؿرارها.ب

 جلـة ادعجامت-1

افدـتقر مازن ادبذارك رئقًسذا  وافذدـتقر  ذدوح  تضؿ هذه افؾجـة

وافذذذدـتقر ظقسذذذك افعذذذاـقب  وإشذذذتاذ مذذذروان افبذذذقاب  خسذذذارة  

وافذدـتقر ظبذد اإلفذف كبفذان  وافذدـتقر أمحذد  وافدـتقرة فباكذة مشذقح 

تقر مذروان ادحاشذـل )رئذقس ادجؿذع( يف ويشذارك افسذقد افذدـ ؿدور 

 .أظامل هذه افؾجـة

 ام أربًعذذ2116ورة ادجؿعقذذة ظؼذذدت جلـذذذة ادعذذاجؿ يف هذذذه افذذد

 وثامكغ جؾسذًة جرى ؾقفا ما يع:

  اشتدرـت افؾجـة كؼذص وزكذغ يف معذال أبـقذة إؾعذال مهذا )َؾْعَؾذـ

ـ وَتَػْعَؾذذـ( بقرؿذذاٍت أظذذدها افذذدـتقر  ذذدوح خسذذارة وذذّؿت هذذذي

فقا مذا  افبـاءيـ  كظر ؾقفا أظضاء افؾجـة ؾلواؾقا بعض إمثؾذة وظذدَّ

 هق بحاجة إػ تعديؾ.

  )تابعت افؾجـة افعؿذؾ يف إظذداد )معجذؿ معذال أبـقذة افؾغذة افعربقذة

 ؿسؿ معال أبـقة إشامء  ؾذلهنك افسذادة إظضذاء اشذتعراض معذال

ومعذال بـذاء  بـاء آشؿ )ؾِْعؾ( افذي أظده افدـتقر  ذدوح خسذارة 

 آشذذذؿغ )َؾِعذذذؾ وَؾُعذذذؾ( افؾذذذذيـ أظذذذدهتام افباحثذذذة خؾذذذقد ظؼذذذاد  
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ومعال بـاء آشؿ )ؾَِعؾ( افذي أظدتف افباحثة بسؿة رحذقؿ  ومعذال 

بـاء آشؿ )ُؾْعؾ( افذي أظده افباحث زياد حؾؿل. ـام أهنت افؾجـذة 

 دراشة ادالحظات وإواؾة آشتدراـات افتل أظدها إشتاذ مروان

 افبقاب ظذ هذه إبـقة.

  ؿت افؾجـة أبـقة افثالثل ادزيد بحرف ظذذ افبذاحثغ افعذامؾغ يف ؿسَّ

)معجؿ معال إبـقذة يف افؾغذة افعربقذة( واتػؼذت معفذؿ ظذذ تؼذديؿ 

ـؾامت معال إبـقة مرتبًة ترتقًبا أفػبائقةا مـ ؽر ذـر احلؼذؾ افذدٓيل  

ت رضورة اشتؼصذذاء مجقذذع ٕن افؾجـذذة شذذتؼقم اذذذه ادفؿذذة. وأـذذد

ادعذذال فؾؿػذذردات افذذقاردة يف ديذذقان إدب  وذفذذؽ بذذآظتامد ظذذذ 

 ادعاجؿ افتافقة: )فسان افعرب  وةقط ادحقط  وادعجؿ افقشقط(.

  :اتػؼ أظضاء افؾجـة ظذ اإلصارة يف مؼدمة ادعجؿ إػ ما يع 

ؾامت ؽر ظر - ء وفقسذت بقة هل مؾحؼذة بافبـذاأن ما ورد يف إبـقة مــ 

قخ: ضائػة ديـقف يف اهلـد  تممـ بتعدد أهلة(.)مثال: . مـف  افس 

 أن افؾجـة مل تعتؿد ما اكػرد بف ديقان إدب مـ ادعال. -

 جلـة ألػاظ احلضارة -3

تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقسًا(  وإشذتاذ 

  ر  ذذدوح خسذذارةوافذذدـتق   وافذذدـتقر أكذذقر اخلطقذذب صذذحادة اخلذذقري

 وافدـتقر هال رزق.  وافدـتقرة فباكة مشقح  وافدـتقر ةؿد ةػؾ
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  أكجزت جؾسةً  وثامكغ ثامكًقا( 88م )2116ظؼدت افؾجـة يف ظام 

 ؾقفا ما يع:

   تابعذذت افؾجـذذة دراشذذة ومراجعذذة بطاؿذذات مصذذطؾحات افسذذقاحة

 وافسػر افتذل اختارهتذا افذدـتقرة فباكذة مشذّقح مذـ معجذؿ افسذقاحة

وافسػر وافػـدؿذة  وأظذدهتا افباحثذة مقسذؿ بذّدور  وأؿذّرت ادـاشذب 

مـفا. وؿام أمغ افؾجـة بجؿع ادصطؾحات اددروشة   وأدخؾفذا إػ 

 ب وؿـ ؿقائؿ مـاشبة متفقدًا فطباظتفا ٓحؼًا.قاحلاش

  تابعت افؾجـة دراشة ؿائؿة ادصطؾحات إجـبقة ادستحدثة افشائعة

وح خسذذارة واؿسحذذت مؼابالهتذذا افعربقذذة افتذذل مجعفذذا افذذدـتقر  ذذد

افؾجـذذذة بجؿذذذع ادصذذذطؾحات  وافتعريػذذذات ادـاشذذذبة  وؿذذذام أمذذذغ

ب وذذؿـ ؿذذقائؿ مـاشذذبة متفقذذدًا ق  وأدخؾفذذا إػ احلاشذذاددروشذذة

 فطباظتفا ٓحؼًا.

 رحل ادرشؾة مـ جلـذة ذكاؿشت افؾجـة ؿائؿة مصطؾحات ادعجؿ ادس

بذدال ادـاشذبة فذبعض واؿسحذت إ -حؾذب-افتؿؽغ فؾغة افعربقذة 

 ادؼابالت افعربقة  وأؿّرت ما رأتف مـاشًبا.

 جلـة مصطؾحات العؾوم الرياضقة -4

جؿذذع: افذذدـتقر مقؾذذؼ دظبذذقل تضذذؿ هذذذه افؾجـذذة ظضذذقي اد

 ر إمحذد ذ(. وإشتاذ مروان افبقاب  واخلبريـ افذدـتقر خضذا)رئقًس 

 افدـتقر بشر ؿابقؾ.و
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 ثالًثذام 2116دورة ادجؿعقذة هذذه افذظؼدت هذه افؾجـذة يف وؿد 

أهنك ؾقفا أظضاء افؾجـة مراجعذة وتـسذقؼ مصذطؾحات جؾسًة  وتسعغ

 افرياوقات افذقاردة يف ادعجذؿ بعذد ظروذف ظذذ جلـذة افتذدؿقؼ افؾغذقي 

 يف ادعاجؿ.

 الػقزياء جلـة مصطؾحات -5

 افدـتقر مؽل احلسـل وإشتاذ مروان افبقاب   تضؿ هذه افؾجـة 

 زاء افسادة: افدـتقر أمحد احلرصي  افدـتقر ةؿد ؿعؼع اخلفا يعؿؾ ؾقو

 . ويف ظذذامافذذدـتقر مصذذطػك صذذائؿ افذذدهر  وافذذدـتقر كضذذال صذذؿعقن

 يع: بام ؿامت ـ جؾسةوظؼي ( مخًسا25)ظؼدت افؾجـة  2116

مذع  Z حتذك F أهنت افؾجـذة مـاؿشذة ادصذطؾحات ادبذدوءة بحذرف 

 .  بؾ جتري مـاؿشاهتا حسب ادقوقعقًاأفػبائ ترتقبًا افعؾؿ أن افؾجـة ٓ تتبع

 جلـة مصطؾحات العؾوم الزراعقة -6

افدـتقر     خؾقؾ ادعرييعؿؾ يف هذه افؾجـة اخلزاء افسادة: افدـتقر 

  افدـتقر ةؿذد ظذادل ؾَتذقّح   افدـتقر ةؿد شعقد افشاضر  إذم  قدةؿ

 عؼذذدونوهذذؿ ي .لذافذذدـتقر صذذقاح أبذذق ؽذذرة  افذذدـتقر اقذذك ةؿذذد افؼقسذذ

جؾسات ضقيؾة  ثؿ جيتؿعقن مذـ حذغ إػ آخذر مذع ظضذقي  -وحدهؿ -

  .ادجؿع افدـتقر مروان ادحاشـل )رئقس ادجؿع( وافدـتقر أكقر اخلطقب

 اهنائقةذ (Fاحلذرف ) 2116يف افعذام جلـة افعؾذقم افزراظقذة أكجزت 

 ( مصطؾحًا.2163وبؾغ ظدد مصطؾحاتف )
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وهذق  وأكجزتذف( Gرف )وتابعت افؾجـة ظؿؾفا يف مصذطؾحات احلذ

 ( مصطؾحًا.1583)قؼ وادراجعة افـفائقة  وبؾغ ظددها يف مرحؾة افتدؿ

 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء احلقواكقة -7

ادجؿذذع افذذدـتقر مذذروان ادحاشذذـل  تضذذّؿ هذذذه افؾجـذذة ظضذذق

  واخلذذزاء افسذذادة: افذدـتقر ةؿذذد أبذذق حذرب  افذذدـتقر ةقذذل ()رئقًسذا

 سـ خاروف. افديـ ظقسك  افدـتقر ح

ع وذذوو Fبدراشذذة احلذذرف   2116ؿامذذت افؾجـذذة خذذالل افعذذام 

فالتقـل وافتعريػ وأظادت تصذحقحف ادؼابؾ افعريب وافػركز واجلذر ا

 .وهق أن يف مرحؾة ادراجعة افـفائقة  ظدة مرات

 جلـة مصطؾحات عؾوم األحقاء الـباتقة -8

ـل تضذذّؿ هذذذه افؾجـذذة ظضذذقي ادجؿذذع افذذدـتقر مذذروان ادحاشذذ

)رئقًسا(  وافدـتقر أكقر اخلطقب  واخلزاء افسادة: افدـتقر ظبد اجلبذار 

  افضحاك  افدـتقر ؽسان ظقاش  افدـتقر يقشػ برـقدة.

دراشة ادصذطؾحات  2116افعام  خالل أكجزتـاكت افؾجـة ؿد 

إػ أماكة افؾجـة  إلدخاهلذا  ة اخلاصة بعؾؿ افـبات ـامؾًة  وُشّؾؿتافعؾؿق

اخلطقب ظضق ادجؿع بافتذدؿقؼ  د أن يؼقم افدـتقر أكقربعيف احلاشقب 

يف هذذا  جرىومراجعتفا ثؿ إدخال تعديالتف ظؾقفا يف احلاشقب  و ؾقفا

افعذذام إدخاهلذذا ثذذؿ ضباظتفذذا وتسذذؾقؿفا إػ أظضذذاء افؾجـذذة افذذذيـ ؿذذامقا 

 فتؽقن جاهزة فؾطباظة افـفائقة. بافتدؿقؼ ؾقفا
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 جلـة مصطؾحات ادعؾوماتقة -9

افؾجـذذة ظضذذقي ادجؿذذع: افذذدـتقر مقؾذذؼ دظبذذقل تضذذؿ هذذذه 

  ار افعذذّقاقّ وان افبذذقاب  واخلبذذريـ افذذدـتقر كذذ)رئقًسذذا(  إشذذتاذ مذذر

 حلاؾظ.ا افدـتقر كزار و

ادعؾقماتقذذة يف هذذذه افذذدورة افعؾذذقم ظؼذذدت جلـذذة مصذذطؾحات 

 ما يع: جؾسًة جرى ؾقفا  اثـتغ وتسعغم 2116ادجؿعقة 

 ؾحات ادعؾقماتقذذة اإلكؽؾقزيذذة ادبذذدوءة ووذذع ادؼذذابالت افعربقذذة دصذذط

( شذتؿئٍة واثـذان 672(  وظذددها )S, U, V, W, X, Y, Zبذاحلروف )

 وشبعقن مصطؾحًا.

  افبذذدء بؿراجعذذة وتـسذذقؼ ؿائؿذذة مصذذطؾحات ادعؾقماتقذذة افتذذل ووذذعت

 افؾجـة مؼابالهتا افعربقة.

 جلـة مصطؾحات اإلعالم -02

روان ادحاشذذـل تضذذؿ هذذذه افؾجـذذة أظضذذاء ادجؿذذع افذذدـتقر مذذ

وافذدـتقر وافذدـتقر أكذقر اخلطقذب  )رئقًسا(  وافدـتقر ةؿقد افسقد  

 .افدـتقر هال رزقو   دوح خسارة  وافدـتقرة فباكة مشقح

ؿامذت  جؾسذة أربعذغ و ثالًثا م 2116ظؼدت افؾجـة خالل ظام 

ة ظدد مـ ادصطؾحات وووع افتعريذػ وادؼابذؾ افعذريب اشخالهلا بدر

وبؾذغ ظذدد ادصذطؾحات  R حتذك بدايذة احلذرف Pمـ احلذرف هلا  بدًءا 

 ( مصطؾًحا.476ة )عدَّ ذُاد
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 ةقالبقئ العؾومجلـة  -22

تضذؿ ّهذذه افؾجـذة إظضذاء افذدـتقر مذروان ادحاشذـل )رئقًسذا( 

 وافدـتقر أكقر اخلطقب  وافدـتقرة فباكة مشقح  وافدـتقرهال رزق.

تابعذت ( جؾسذة  88م )2116ظؼدت جلـة افعؾقم افبقئقة يف ظذام 

دراشذذة مصذذطؾحات معجذذؿ أـسذذػقرد فؾعؾذذقم افبقئقذذة )ضبعذذة خالهلذذا 

( وووذذع ادؼابذذؾ افعذذريب وافتعريذذػ ادـاشذذب هلذذذه ادصذذطؾحات 2005

 وأكجزت ما يع:

  اكتفت افؾحـة مـ دراشة مصطؾحات احلرفB ( 323وبؾغ ظددها.) 

 ( بدأت بدراشة مصطؾحات احلرفC( وأكجزت  )مصطؾًحا مـفا.215 ) 

 جلـة أعامل أعضاء ادجؿع  -12

وإشذتاذ  تضّؿ هذه افؾجـة ظضقي ادجؿع افدـتقر مازن ادبذارك

 مروان افبقاب.

 جرى ؾقفا ما يع: م 2116جؾساٍت يف ظام ثامل افؾجـة  ظؼدت

  تسّؾؿت افّؾجـة افؽتب افتّافقة وؿامت بؿراجعتفا  ثّؿ ؿررت إحافتفذا ظذذ

 اظة  وهل:افّسقد أمغ ادجؿع فدؾعفا فؾطب

 قّد.  تلفقػ افدـتقر ةؿقد افّس شافدـتقر حؽؿة هاصؿ» ظـ ـتاب -

   تلفقػ افدـتقر أمحد احلرصي.شادفـدس وجقف افّساّمن»ظـ ـتاب  -

   تلفقػ افدـتقر ةؿقد احلسـ.شافدـتقرة فقذ افصباغ» ظـ ـتاب -

   تلفقػ افدـتقر أيؿـ افّشّقا.شإشتاذ ظاصؿ افبقطار» ظـ ـتاب -
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ظـذ  شرمحذف او ..افذدـتقر ظبذد او واثذؼ صذفقد»افؽتاب افذي أظذّده  -

 شرتف افذاتقّة.

  تابة مؼّدمة فؽتاب ؿررت افؾجـة تؽؾقػ افذدـتقر »افدـتقر مازن ادباركـ 

  ومؼّدمذة فؾؽتذاب افذذي   تذلفقػ افذدـتقر ةؿذقد افّسذقّدشحؽؿة هاصذؿ

 رتف افذاتقّة.ظـ ش شرمحف او»أظّده افدـتقر ظبد او واثؼ صفقد 

 جلـة الـشاط الثؼايف -32

افسذذادة: افذذدـتقر ةؿذذقد افسذذقد )رئقسذذًا(   تضذذؿ هذذذه افؾجـذذة

وافذدـتقر وافدـتقر أكذقر اخلطقذب وإشتاذ صحادة اخلقري )مؼرًرا(  

 ةؿد ةػؾ وافدـتقر ظؿر صابسقغ وافدـتقر هال رزق.

م رة جؾسذة خذالل ظذاذ( أربذع ظشذ14ظؼدت جلـة افـشاط افثؼذايف )

  وؾقام يع أهؿ افػعافقات وافـشاضات افثؼاؾقة افتل أؿامفذا ادجؿذع 2116

 :م2116يف ظام 

 أولً: ادحارضات:

ةارضة افدـتقر أكقر اخلطقب )افقشطقّة وآظتدال يف افػؽر افعريب(  -1

 م.2116/صباط/24

ةارضة افدـتقر مجال أبق ديب )ادغـاضقسقة إروقة: أصؾفا  -2

 م.2116/كقسان/27( وتلثرها ظذ احلقاة

ـفقض بدور افعربقة افػصقحة ةارضة افدـتقر مفدي افعش )اف -3

 م.2116/أيار/ 25( اتربقية 
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 ..جتؿع افشامل بغ إمس وافققمةارضة افدـتقر صادق ؾرظقن )اد -4

 م.2116/حزيران/29اكطباظات صخصقة( 

ؾساكقات يف افدرس افؾغقي ةارضة افدـتقر أمحد ؿدور )أثر اف -5

 م .2116/أيؾقل/28 احلديث(

ةارضة افدـتقر هال رزق )هؾ يؿؽـ حتقير اخلصائص افقراثقذة   -6

 م.2116/تؼيـ إول/26فإكسان؟( 

فعرص.. وادحتقى افرؿؿل ةارضة افدـتقر ةؿقد افسقد )ضبقعة ا -7

 م. 2116/تؼيـ افثال/31افعريب( 

: افبالؽذة كفذظقسك افعاـقب )أيات وأوفذق افـ  ةارضة افدـتقر  -8

 م.2116/ـاكقن إول/ 28فؼرآكقة وافعؼؾ افعريب( ا

 

 ثاكقًا: الـدوات والحتػالقات:

 م.2116/ـاكقن افثال/21احتػال بافققم افعادل فؾغة افعربقة يف  -1

كدوة بؿـاشبتل آحتػال بققم افؾغة إم  ويقم افؾغة افعربقة  -2

 م.2116/آذار/1

 م.2116ن//حزيرا1احتػافقة بققم ادخطقط افعريب  -3

احتػال بؿـح جائزة )ةؿد ـرد ظع فؾعؾقم اإلكساكقة( فألشتاذ  -4

ل بافققم افعادل فؾغة افدـتقر ظقد مرظل  وؿـ ؾعافقات آحتػا

 م.18/12/2116يقم إحد ادقاؾؼ   ؿقؿَ وؿد أُ افعربقة  
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 ثالثًا: الـشاصات:

ادة افتحضر إلؿامة حػؾ تلبغ فعضق ادجؿع افراحؾ إشتاذ صح -1

 م.2117مـ افعام  أيؾقل 27اخلقري رمحف او يف صفر 

 م.2117افتحضر جلائزة خؾقؾ مردم بؽ فألدب فؾعام  -2

 م.2117ووع بركامج ةارضات  -3

 

 جلـة ادجؾة -42

وافذدـتقر   تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افدـتقر ةؿقد افسقد )رئقًسا(

 أكذقر اخلطقذب تقر وافذدـ مذازن ادبذارك وافذدـتقر  مؽل احلسـل ةؿد 

افذذذدـتقر ةؿذذذد ةػذذذؾ  و  ذذذدوح خسذذذارة )مؼذذذرر افؾجـذذذة(وافذذذدـتقر 

 .وافدـتقرة فباكة مشقح  وافدـتقر هال رزق

 :جرى ؾقفا ما يع جؾسة ظؼيـ 2116ظؼدت هذه افؾجـة يف ظام 

  ذذ مذـذ إجذذزاء افثافذذث وافرابذذع مذـذ ادجؾذذد افثذذامـ  الة كاؿشذذت افؾجـذذةـ 

 جؾد افتاشع وافثامكغ.وافثامكغ  وإول مـ اد

  ذؾ مـذ إجذزاء إول وافثذال وافثافذث كاؿشت افؾجـة مؼوع ؾفر سـ 

 .اادجؾد افتاشع وافثامكغ وأؿرهت وافرابع مـ

  ذذؾ مذذا وأكجذذزت   ورد إفقفذذا مذـذ بحذذقث ومؼذذآت كظذذرت افؾجـذذة يفـ 

 هق صافح فؾـؼ  وأدرجتف يف ؿائؿة افـؼ. واختارت مـفا ما تؼقيؿفا 
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  ( 89/3( )89/2( )89/1ؾجـذذذة ظذذذذ إظذذذداد إجذذذزاء )أذؾذذذت اف

 إول. ءوؿد صدر اجلز  (89/4)

  ر  ؾتذدؿؼذ افبحقث إػ أماكة افساتػؼت افؾجـة ظذ آفقة افعؿؾ وهل: تليت 

إػ ادصذدر إذا افبحذث  دَّ رُ مـ حقث احلجؿ وضريؼة افتقثقؼ  وهلا أن تَ  ؾقفا

ث إػ رئقس افتحرير افذذي حمل يؽـ مطابؼًا هلذيـ افؼضغ  ثؿ ُيرشؾ افب

 جلـذذة ادجؾذذة ٓختقذذار ظذذذقذذف مذـذ حقذذث افشذذؽؾ افعذذام  ثذذؿ اقؾذذف ؾيـظذذر 

ادحؽؿغ  وفف أن يستعغ بلحد أظضذاء جلـذة افتحريذر يف تبقذان صذالحقة 

تؼذذارير ره بؿقجذذب ذافبحذذث فؾتؼذذقيؿ  وبعذذد افتحؽذذقؿ وادقاؾؼذذة ظذذذ كشذذ

ؿذذغ اإلجيابقذذة ي بتـؼقتذذف مذـذ إخطذذاء تؼذذقم جلـذذة افتذذدؿقؼ افؾغذذق  ادحؽَّ

افؾغقية  وإذا وجدت ؾقف إصؽآً تعقده إػ جلـة ادجؾة بعد تبقان إشذباب 

 ّٓ  ا.افتدؿقؼ ؾقف فغقية ؾعف إػ افطباظة بعد تد افداظقة إػ إظادتف  وإ
 

 جلـة صب األسـان: -52

تضذذؿ هذذذه افؾجـذذة افسذذادة: افذذدـتقر مذذروان ادحاشذذـل )رئقًسذذا(  

 )ظضًقا(  وافدـتقر ظدكان برـة )خبًرا(. وافدـتقر هال رزق

  جرى جؾسة ( شبًعا وثالثغ37) 2116 ظؼدت افؾجـة يف افعام 

 ؾقفا ما يع:

   مصذذطؾحات ضذذب إشذذـان )ؿسذذؿ أؾذذات اجلراحقذذة كاؿشذذت افؾجـذذة

 .Z احلرف حتك Jرف احلوافتؼاقة ادروقة( مـ 
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   قل ضذذب إشذذـان )ؿسذذؿ ظؾذذؿ افـسذذج حذذكاؿشذذت افؾجـذذة مصذذطؾحات

 .Pحتك  Aرف احلة( مـ قَّ ـ  افس  
 

 جلـة التدققق الؾغوي: -26

افذدـتقر و  تضؿ هذه افؾجـة افسادة: افذدـتقر مؽذل احلسذـل )رئقًسذا(

  دوح خسارة )ظضًقا(  وإشتاذ مروان افبقاب )ظضًقا(.

رة ذإحذدى ظشذ 2116خذالل ظذام  ظؼدت جلـذة افتذدؿقؼ افؾغذقي

 جرى ؾقفا ما يع: جؾسة

 إجذذذزاء )افرابذذذع مذذـذ ادجؾذذذد افثذذذامـ وافثامكذذذغ  يف ة دؿؼذذذت افؾجـذذذ 

 وإول وافثال وافثافث مـ ادجؾد افتاشع وافثامكغ(.

  ؿامت بتصحقح إخطاء اإلمالئقة وافطباظقة  وأذؾت ظذ تـػقذها ؿبذؾ

 صدور إظداد.
 

 جلـة مصطؾحات العؾوم اجلقولوجقة: -27

هلا: ؾ معطل ويشارـف يف أظاميؿثؾ افؾجـة إشتاذ افدـتقر مقخائق

 د. مجال أبق ديب  د. ؽافب شقدا  د. يقشػ روقان.

 2116أكجذذذزت جلـذذذة ادصذذذطؾحات اجلققفقجقذذذة خذذذالل افعذذذام 

 إفؽسوكقة. مطبقظة ظذ أؿراصٍ  F, E, D: إحرف افتافقة
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 جلـة عؾوم الرتبقة -28

  إشتاذ افدـتقر ةؿقد افسقد )رئقًسذا(تضؿ هذه افؾجـة افسادة: 

وإشتاذ افدـتقر شذام ظذامر )ظضذًقا(  وإشذتاذ افذدـتقر ظذع شذعقد 

 حسـ )ظضًقا(.

( جؾسذذات  6) 2116ظؼذذدت جلـذذة ظؾذذقم افسبقذذة خذذالل افعذذام 

ؿامذذذت خالهلذذذا بدراشذذذة ظذذذدد مذذذـ ادصذذذطؾحات بافؾغذذذات افعربقذذذة 

وبؾذذغ ظذذدد  Bواحلذذرف  Aواإلكؽؾقزيذذة وافػركسذذقة  بذذدًءا مذذـ احلذذرف 

 ( مصطؾًحا.99) ةادصطؾحات ادذُعدَّ 
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 أعضاء اجملنع يف املناشط الجقافية خارج اجملنعمشاركة رابًعا: 

 كنا ذكرها األعضاء أنفسوه

 

 السقد  مـاشط الدكتور حمؿود

  حضقر آجتامع افتشاوري فؾؿـظؿذة افعادقذة فؾصذحة يف افؼذاهرة بتذاريخ

حقة أمهقذة تذدريس افعؾذقم افصذ»  وتؼديؿ بحث ظـقاكذف 11/1/2116

 ش.بافؾغة افعربقة

  حضقر ورصة افعؿؾ افتل أؿامتفا اجلؿعقذة افعؾؿقذة افسذقرية فؾؿعؾقماتقذة

   ورئاشذذة اجلؾسذذة إوػ شمدوكذذة وضذـذ»حذذقل  31/1/2116بتذذاريخ 

 يف أظامهلا.

  تؼذقيؿ بحذذقث دجؾتذذل جامعذذة دمشذؼ فؾعؾذذقم افسبقيذذة وافـػسذذقة واحتذذاد

 اجلامعات افعربقة يف افسبقة وظؾؿ افـػس.

 يف جمؿذذع افؾغذذة افعربقذذة ش ظادقذذة افؾغذذة افعربقذذة»فؼذذاء ةذذارضة ظـقاهنذذا إ

 بؿـاشبة آحتػال بافققم افعادل فؾغة افعربقة. 21/1/2116بتاريخ 

  دصؾحة ادعفد افعذايل فؾغذات ش افتؼاكة وتعؾقؿ افؾغة»إكجاز بحث ظـقاكف

 يف ـؾقة أداب وافعؾقم اإلكساكقة بجامعة دمشؼ.

 افتذل تصذدر ظـذ ادرـذز افعذريب فؾتعريذب ش افتعريذب» تؼقيؿ بحقث جمؾة

وافسمجة وافتلفقػ وافـؼ  وذفؽ يف ظددها افصذادر ظـذ افـصذػ إول 

 .2116مـ ظام 
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  ادشارـة يف أظامل ادممتر افسـقي دجؿذع افؾغذة افعربقذة يف افؼذاهرة بعـذقان

ة بذغ   وذفذؽ يف افػذسة افقاؿعذشواؿع افؾغة افعربقة يف ادجتؿعات افعربقة»

  3/4/2116 و  23/3

 ش.ضبقعة افعرص وادحتقى افرؿؿل بافؾغة افعربقة»وتؼديؿ ةارضة ظـقاهنا 

  ادشارـة يف أظامل احتاد ادجامع افؾغقية افعؾؿقة افعربقذة يف افؼذاهرة خذالل

 .7/4/2116 و 4اددة افقاؿعة بغ 

 إجراء مؼابؾة إذاظقة مع صقت افشعب وـذان احلذديث ؾقفذا ظـذ افؼذراءة  

 وذفؽ بؿـاشبة آحتػافقة بافققم افعادل فؾؽتاب.

 ؾعافقذة » مـاؿشة رشافة دـتذقراه يف ـؾقذة افسبقذة بجامعذة دمشذؼ ظـقاهنذا

بركامج حاشذقيب فتـؿقذة مفذارة افؼذراءة يف مذادة افؾغذة افػركسذقة فتالمقذذ 

 .18/2/2116فؾطافبة أمال كاس بتاريخ ش ذوي صعقبات افتعؾؿ

 ؾقذذة افسبقذذة بجامعذذة دمشذذؼ ظـقاهنذذا  مـاؿشذذة رشذذافة دـتذذقراه ؾاظؾقذذة »يفـ 

افؼرائذل  بركامج تدريز ظـ ضريذؼ فعذب إدوار يف حتسذغ آشذتقعاب

فتالمقذذذذ افصذذذػ افثافذذذث إشذذذاد فؾطافذذذب خافذذذد اجلفذذذامل بتذذذاريخ 

1/3/2116. 

  مراجعذذة افتذذدؿقؼ افؾغذذقي دجؿقظذذة مذـذ افبحذذقث يف مقشذذقظة افعؾذذقم

 شقرية وادقشقظة افطبقة. وافتؼاكات ومقشقظة أثار يف

  حضقر آجتامظات افشفرية فؾجـة افتؿؽغ فؾغذة افعربقذة وـتابذة ةذارض

 آجتامظات وتقجقف افؽتب إػ اجلفات ادعـقة بافتؿؽغ.
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  ذذان إجذذراء مؼابؾذذة إذاظقذذة مذذع اإلذاظذذة افسذذقرية يف بركذذامج شذذفرة ثؼاؾقذذةـ 

 ؽؿة هاصؿ.احلديث ؾقفا ددة شاظة ظـ ادجؿعل افراحؾ افدـتقر ح

  يف بركذذامج إلذاظذذة  11/6/2116إجذذراء مؼابؾذذة إذاظقذذة بتذذاريخ

صقت افشعب جرى احلديث ؾقفا ظذـ افـشذاضات افتذل يؼذقم اذا 

 جمؿع افؾغة افعربقة.

  تؼقيؿ ظدة بحقث فـؼها يف جمؾة احتذاد اجلامعذات افعربقذة فؾسبقذة وظؾذؿ

 افـػس  وجمؾة جامعة دمشؼ فؾعؾقم افسبقية وافـػسقة.

 ؿ بحذقث جمؾذة افتعريذب افتابعذة فؾؿرـذز افعذريب فؾتعريذب وافسمجذة تؼقي

وافتلفقػ وافـؼ افتابع فألفؽسق  وافتل صدرت ظـ افـصذػ إول مـذ 

باظتبارها جمؾة كصػ شـقية  وتؼذقيؿ بحذقث افـصذػ افثذال  2116ظام 

 مـ افعام أيضًا فـؼها يف ادجؾة.

  ر يف جمؾذة جمؿذع ذفؾـشذش ر وتعؾذقؿ افؾغذةذضبقعة افعصذ»إكجاز بحث ظـقاكف

 افؾغة افعربقة بدمشؼ.

  حتؽقؿ اشذتباكتغ يف رشذافتل دـتذقراه إوػ ظـذ افذذـاء ادتعذدد إوجذف

 وافثاكقة ظـ احلاجات افتدريبقة ددرد افؾغة افعربقة فغر أبـائفا.

  إفؼاء ةذارضة ظـذ ظادقذة افؾغذة افعربقذة يف دورة اإلظذداد ادرـزيذة بتذاريخ

24/11/2116. 

 جراء مؼابؾة تؾػزيذة دصذؾحة افؼـذاة افسبقيذة افسذقرية حتذدث ؾقفذا ظذـ إ

 ش.ؿضايا راهـة فؾغة افعربقة»ـتاب 
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  مـاؿشذذة رشذذافة دـتذذقراه ظذـذ إبعذذاد افسبقيذذة وافتـؿقيذذة ٕدوار ادذذرأة

تب افؾغة افعربقذة اجلديذدة وادمفػذة وؾذؼ ادعذاير افقضـقذة يف  افسقرية يفـ 

 .8/11/2116يخ شقرية: دراشة حتؾقؾقة بتار

  فؾـؼذ يف ش افؽػايذة افؾغقيذة مػفقمذًا ومعقذارًا وؿقاشذاً »إكجاز بحث ظـقاكف

 جمؾة جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ.

  ؼه يف جمؾة افتعريب.ش جقفة يف رحاب افتجديد افؾغقي»إكجاز بحث ظـقاكف  ـف

  يف ادرـذز ش افؾغذة افعربقذة بذغ آمتذداد وآكحسذار»إفؼاء ةارضة ظـقاهنا

 .15/11/2116ثؼايف افعريب بليب رماكة بتاريخ اف

  ـتابة مؼافة كؼت يف جريدة افثقرة بؿـاشبة آحتػال بذافققم افعذادل فؾغذة

 .18/12/2116افعربقة  وذفؽ يف ظددها افصادر بتاريخ 

  ؿقاس درجة  ارشذة افقافذديـ »حتؽقؿ اشتباكة فبحث يف افدـتقراه ظـقاهنا

 أضػذذاهلؿ ذوي صذذعقبات افذذتعؾؿ ظذذذ فألكشذذطة افؾغقيذذة افتذذل تسذذاظد 

 ش.تعؾؿ افؼراءة وافؽتابة يف ادرحؾة إوػ مـ افتعؾقؿ إشاد

  تذذب افؾغذذة افعربقذذة فؾؿرحؾذذة افثاكقيذذة يف وزارة افسبقذذة افسذذقرية تؼذذقيؿـ 

 ادمفػة حديثًا واخلاوعة فؾتجريب.

  حضذذقر جؾسذذات جمؾذذس أمـذذاء جامعذذة افشذذام اخلاصذذة باظتبذذاره ظضذذًقا 

 س.يف ادجؾ

  حضذذقر جؾسذذات جمؾذذس أمـذذاء اجلامعذذة آؾساوذذقة باظتبذذاره ظضذذًقا 

 يف ادجؾس.
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 مـاشط الدكتور مؽي احلسـي

  وهل جمؾذة ؾصذؾقة يصذدرها شجمؿع دمشؼ»جمؾة افتدؿقؼ افؾغقي يف مقاد  

 .جمؿع افؾغة افعربقة بدمشؼ 

  شرذوافسمجة وافتلفقػ وافـشذ مرـز افتعريب»جمؾة افتدؿقؼ افؾغقي يف مقاد 

 .فتابع فؾؿـظؿة افعربقة فؾسبقة وافثؼاؾة وافعؾقم )إفؽسق(ا

 وهذذل جمؾذذة ؾصذذؾقة شافثؼاؾذذة ادعؾقماتقذذة»جمؾذذة  مذذقاد افتذذدؿقؼ افؾغذذقي يف  

 .تصدرها اجلؿعقة افعؾؿقة افسقرية فؾؿعؾقماتقة

 مـاشط الدكتور موفق دعبول

 ؾذذاة افعذذريب بؿـاشذذبة افذذذـرى افرابعذذة فق ادشذذارـة يف كذذدوة ادرـذذز افثؼذذايف

 افدـتقرة فقذ افصباغ )ظضق ادجؿع(.

  تاب   وهق يف ؿقد افطبذع شةّطات مـ ظبؼ افقاشؿغ» ادشارـة يف إظدادـ 

 )يف جزأيـ(.

  تاب  فقػ افدـتقر بؼ دظبقل.ل  تشمؾؽراس إ»مراجعةـ 

  يف مؽتبة إشد يف افققم افعادل فؾغة افعربقة.ادشارـة يف كدوة أؿقؿت 

 ظذذدد مذـذ ادجذذالت  مـفذذا جمؾذذة جامعذذة دمشذذؼ   ظذذدة مؼذذآت يفسكشذذ  

 وجمؾة هنج اإلشالم )افصادرة ظـ وزارة إوؿاف(.

 مـاشط األستاذ مروان البواب

 .ادشارـة يف مراجعة مقاد ادقشقظة افعربقة 

 .مراجعة مؼآت يف جمؾة افثؼاؾة ادعؾقماتقة 
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 مـاشط الدكتور مازن ادبارك

 ل يف معفد افشام افعايل )ؾرع جمّؿذع افػذتح ةارضة بؿـاشبة يقم افؾغة افعاد

بتذاريخ ش ؿع افؾغة افعربقة  تلشقسذًا وظؿذاًل وأمذاًل جم »اإلشالمل( بعـقان 

9/3/2116. 

  29/3/2116حقار مػتقح يف ادرـز افثؼايف )أبق رماكة( يقم. 

  افدراشات اإلشالمقة وافعربقذة  »ةارضة يف ادرـز افثؼايف )ادقدان( بعـقان

 .21/8/2116بتاريخ ش   افـفضةوأثرها يف

  يف ادرـذذذز افثؼذذذايف )ادقذذذدان( بتذذذاريخ ش  افؼذذذقؿ افشذذذامقّة »ةذذذارضة ظذذـذ

29/11/2116. 

 تاب مرا  وـتابة مؼدمة فف.ش  واثؼ صفقد افدـتقرذـريات  »جعةـ 

 مـاشط الدكتور ممدوح خسارة

  ادشارـة بقرصذة ظؿذؾ يف ادجؾذس افذقضـل فإظذالم حذقل فغذة اإلظذالم

 .14/2/2116بتاريخ 

  ادشارـة بـدوة يف احتذاد افؽتذاب افعذرب حذقل يذقم افؾغذة افعربقذة بتذاريخ

8/3/2116. 

  يف ادرـذذز افثؼذذايف افعذذريب بتذذاريخ  ش يذذقم افؾغذذة افعربقذذة »ةذذارضة بعـذذقان

11/3/2116. 

  اتذذذذب ومقؿذذذذػ يف اإلذاظذذذذة افسذذذذقرية بتذذذذاريخ ادشذذذذارـة يف كذذذذدوةـ 

27/9/2116. 
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 شذذام حذذقل افؾغذذة افعربقذذة وافعؾذذقم بتذذاريخ حؾؼذذة تؾػزيذذة يف ؿـذذاة كذذقر اف

17/12/2116. 

  حذذذقل يذذذقم افؾغذذذة إم بتذذذاريخ حؾؼذذذة تؾػزيذذذة يف ؿـذذذاة شذذذقرية درامذذذا

17/12/2116. 

  حذقل افؾغذة افعربقذة )بركذامج مصذارحات( حؾؼة تؾػزيذة يف افؼـذاة إوػ

 .22/12/2116بتاريخ افققم 

  وادعذذاسة بتذذاريخ حذذقل افؾغذذة افعربقذذة حؾؼذذة تؾػزيذذة يف ؿـذذاة كذذقر افشذذام

28/12/2116. 

 مـاشط الدكتورة لباكة مشوح

  شافؾغة افعربقة كؿقذًجذا -دور افسمجة يف تطقير افؾغة إم »ةارضة بعـقان 

  ش دور افسمجذة يف افتـؿقذذة افقضـقذذة »كذذدوة  يف مؽتبذة إشذذد وذؿـ أظذذامل

 .18/11/2116 -17دمشؼ 

 واإلذاظقة. افتؾػزيةظدد مـ افزامج  يفمـػردة  اشتضاؾة 

 احتذذاد    ش افؽبذذر رق إوشذذطذظاصذذػة ظذذذ افشذذ »ـتذذاب  صذذدور ترمجذذة

 .2116افؽتاب افعرب  

  تاب   معذرض افؽتذاب  ش رق إوشذط افؽبذرذظاصػة ظذ افش »تقؿقعـ 

 مؽتبة إشد.

 يف معجؿ افعبارات آصطالحقة )مشارـة(.افعؿؾ  متابعة 

 .ظضق جمؾس أمـاء جامعة ادـارة 
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 ارة اهلقئة افعؾقا فؾتؿقز.ظضق جمؾس إد 

 .مستشارة فدى إماكة افسقرية فؾتـؿقة 

  حتؽقؿ ظدد مـ افبحقث افؾساكقة وافسمجقة دجؾة جامعذة دمشذؼ فذمداب

 وافعؾقم اإلكساكقة.

 وافسمجات.افؾساكقة وافسمجقة مـ افبحقث  ظددٍ  إكجاز 

 يف ادعفذذذد افذذذقضـل -افؾجـذذذة افثؼاؾقذذذة  -جلـذذذة افؼبذذذقل افعذذذام  رئقسذذذة  

 فإدارة افعامة.

  بؽافقريذا -حتؽقؿ مشاريع ورج ضالب اددرشة افػركسذقة ظضق جلـة- 

 ؾركسقة.

 مـاشط الدكتور هاين رزق

  تذذابغ يف دار افػؽذذر بدمشذذؼذضباظذذة وكشذذ افعؼذذؾ وافذذدماغ »إول:   رـ 

 Evolution Oriented; Genome Personalised”افثذال:  شريذافبش

 .“(تطقر مقجف: جقـقم صخيص)
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 مطبوعات اجملنعخامًسا: 

 
 :أتقة افؽتب 2116أصدر ادجؿع خالل ظام 

 / 22/و/18تاريخ مديـة دمشؼ اجلزءان./ 

 / واجلذزء إول مـذ  /88/ مـذ ادجؾذد /4/ و/3جمؾة ادجؿع اجلزءان

 /.89ادجؾد /

 .ـتاب ظـ افدـتقر حؽؿة هاصؿ تلفقػ افدـتقر ةؿقد افسقد 

 ي ؿـدفػت تلفقػ إشتاذ أهيؿ بطحقش.ـتاب ظـ إشتاذ مس 

  م.2115افتؼرير افسـقي ظـ ظام 
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 سادًسا: دار الكتب الظاهرية

 
  ( ظـقاكذ4711بؾغ ظدد افؽتب افتل شجؾت يف ؿقذقد ادؽتبذة افظاهريذة ) ًا 

 ظـقان ؾركز مـ مؽتبة افدـتقر خافد صاتقال.( 3111مـفا )

 وكؼؾفذذا إػ  كاهتذذا ظذذذ احلاشذذقبتذذؿ ؾفرشذذة افؽتذذب ادسذذجؾة وإدخذذال بقا

 أماــفا ادخصصة.

   تؿ اشتحداث ؿسؿ فؾؿـاهج اددرشقة مـ ادرحؾة آبتدائقة حتك افثاكقيذة

( ظـذقان 511يعتـل بادـاهج افسذقرية  وبؾذغ ظذدد افؽتذب ادسذجؾة ؾقذف )

 وٓ يزال افعؿؾ جارًيا ظذ اشتؽامل مجقع ادـاهج إما تصقيًرا أو اشتفداء.

 ( 193اث ؿسذذؿ فؾخذذرائط بجؿقذذع أكقاظفذذا وؿذذد شذذجؾ ؾقذذف )تذذؿ اشذذتحد

 خريطة تتـقع فغاهتا بغ )افعربقة وإداكقة وافػركسقة وافعثامكقة(.

 .ؾ مـ اددرشة افعادفقة وادؽتبة افظاهرية  تؿ ظزل إشطح يفـ 

  افبذاب اخلذارجل فؾؿؽتبذة افظاهريذة  افقاجفذة اخلشذبقة : ؾ مـذ تؿ َدهــ 

 فإيقان افؼؿل ؾقفا.
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 سابًعا: مكتبة اجملنع

 
 ( 277بؾغ ظدد افؽتب افتل شجؾت يف ؿققد مؽتبة ادجؿع.) 

 تذذاب 3111روع تلهقذذؾ مؽتبذذة ادجؿذذع: ُؾفذذرس )ذجذذرت متابعذذة مشذذ (ـ 

:  وُأدخؾذذت بقاكاهتذذا إػ احلاشذذقب  إوذذاؾًة إػ اشذذتحداث ؿسذذؿ فؽذذؾ مذـذ

 ادممترات  افبقبؾقؽراؾقا  إدفة  افَػْصالت.

 وباذكا تصقير ادؾػات افشخصذقة   ادجؿعقة وع رؿؿـة ادؾػاتبدأكا مؼ

 فألظضاء ادجؿعقغ مع جتؾقد افقثائؼ ادفؿة ومعاجلة ادؿزق مـفا.

 مـ افعؿؾ.71ديؿة واكتفك بدأكا رؿؿـة مطبقظات ادجؿع افؼ % 

  تذذؿ ترـقذذب إوذذاءة دسذذتقدظات ادؽتبذذة افعربقذذة تعؿذذؾ يف حذذال اكؼطذذاع 

 افتقار افؽفربائل.

 شتُؽؿؾ كؼص جمؾة احلقفقات إثرية افسقرية.ا 
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 موازنة اجملنع -ثامًنا

 

 ادوازكة اجلارية -2

  2116/ فعام 15117ؿع افؾغة افعربقة فؾػرع /جمقازكة بؾغت م

  ./96 775بآٓف افؾرات افسقرية  /

ا   مقّزظذة  ل.س/83 144ؾؼذد بؾغذت / 2116 ظذاميف  ـػؼاتافأمَّ

 -كػؼذذات -د بادقازكذذة: رواتذذب وأجذذقر وتعقيضذذات افبـذذقمجقذذع  ظذذذ

 %.86كدوات ومممترات ...إفخ. وبـسبة  -ةروؿات -صقاكة -ؿرضاشقة

 ادوازكة الستثامرية -1

ذذا  /شذذتغ 61/ بؾغذذت ؾؼذذد  2116ادقازكذذة آشذذتثامرية فعذذام أمَّ

 ـام يع:  مقزظةمؾققن فرة شقرية ٓ ؽر  

 ومعدات. آٓت /ظؼة ماليغ فرة شقرية11/

 مبال وإكشاءات. / مخسقن مؾققن فرة شقرية51/  

 ثالثذة وثالثذغ مؾقذقن/ 33ؾؼد بؾغذت / ةآشتثامري كػؼاتأما و

  .% 55 افبـديـ افسابؼغ أي بـسبة مقزظة بغ فرة شقرية ٓ ؽر 
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 )) أكباء جمؿعقة ((

 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق [2]

  ( م1026 -ه 2437يف مطؾع عام )

 األعضااء –أ 

 

 تاريخ دخول ادجؿع

 1976 افدـتقر ةؿد هقثؿ اخلقاط

 حاشـلادافدـتقر ةؿد مروان 

شرئقس ادجؿع»  

1979 

 افدـتقر ةؿقد افسقد

شكائب رئقس ادجؿع»  

2111 

 افدـتقر ةؿد مؽل احلسـل

شأمغ ادجؿع»  

2111 

 2112 إشتاذ صحادة اخلقري

 2112 ظبقلافدـتقر مقؾؼ د

 2116 افدـتقر مازن ادبارك

 2118 افدـتقر أكقر اخلطقب

 تاريخ دخول ادجؿع

 2118 افدـتقر  دوح خسارة

 2118 إشتاذ مروان افبقاب

 2118 افدـتقر ظؿر صابسقغ

 2118 افدـتقر ةؿد ةػؾ

 2118 افدـتقر ظقسك افعاـقب

 2118 افدـتقرة فباكة مشقح

 افدـتقر ظبد اإلفف كبفان

 

2118 

 ر هال رزقافدـتق

 

2111 

 افدـتقر أمحد ؿدور 

 

2111 

 2111 افدـتقر ةؿد شعقد افصػدي 
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 األعضاء ادراسؾون يف البؾدان العربقة -ب

 
 تاريخ دخول ادجؿع

  ادؿؾؽة األردكقة اهلاشؿقة

 افدـتقر ظبد افؽريؿ خؾقػة

 شرئقس ادجؿع»

1986 

 1986 افدـتقر ةؿقد افسؿرة

 2112 اركةافدـتقر كشلت مح

 2112 افدـتقر ظدكان بخقت

 2112 افدـتقر ظع ةاؾظة

 2115 اجلؽتقر شؿر افدرويب

  اجلؿفورية التوكسقة

 1986 افدـتقر رصاد محزاوي

 1993 إشتاذ أبق افؼاشؿ ةؿد ـرو

 1993 افدـتقر إبراهقؿ صبقح

 1993 افدـتقر إبراهقؿ بـ مراد

 تاريخ دخول ادجؿع

 افدـتقر ظبد افقهاب بقحديبة

 شئقس بقت احلؽؿةر»
2111 

 2112 افدـتقر ظبد افسالم ادسّدي

 2112 افدـتقر ظبد افؾطقػ ظبقد

  اجلؿفورية اجلزائرية

 1972 افدـتقر أمحد ضافب اإلبراهقؿل

شتاذ ظبد افرمحـ احلاج صافح  ٕا

 شرئقس ادجؿع»
1977 

 2112 افدـتقر ظبد ادؾؽ مرتاض

 2112 افدـتقر افعريب وفد خؾقػة

 2117 ـتقر صافح بؾعقدافد

 2115 افدـتقر ظثامن افسعدي

 

 

 

 ( ذـرت إؿطار وؾًؼا فؾستقب اهلجائل  وإشامء وؾًؼا فؾستقب افزمـل.*) 
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  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 2111 افدـتقر أمحد ةؿد افضبقب

 2111 افدـتقر ظبد او صافح افعثقؿغ

 2111 افدـتقر ظبد او افغذامل

ـ افرحقؿ ظسقالنافد  2117 ـتقر ظبد او ب

  مجفورية السودان

 إشتاذ ظع أمحد بابؽر

شرئقس ادجؿع»  

2117 

 2115 افدـتقر حسـ بشر صديؼ

 2115 وايف صالح افديـ حاج ماجدد.

  اجلؿفورية العربقة السورية

 1992 ظؿر افدؿاقافدـتقر 

 2111 افدـتقر أمحد دمهان

 2111 افدـتقر ظدكان محقي

 2111 افدـتقر ظدكان درويش

 2111 افدـتقر ظؿر مقشك باصا

 2111 افدـتقر ةؿد مرايايت

 2111 افدـتقر ةؿقد ؾاخقري

 2112 افدـتقر روقان افداية

 2112 افدـتقر صالح ـزارة

 2112 افدـتقر ظبد افؽريؿ راؾؼ

 2112 افدـتقر ظع أبق زيد

 2112 افدـتقر ظع ظؼؾة ظرشان

 2112 قرة ؾاتـ ةجازيافدـت

 2112 افدـتقر ةؿد حسان افطقان

 2112 افدـتقر ةؿقد افربداوي

 2112 افدـتقر اقك مر ظؾؿ

 2117 افدـتقر أمحد احلاج شعقد

 2117 افدـتقر صادق ؾرظقن

 2117 افدـتقر ظبد احلؾقؿ مـصقر

 2117 افدـتقر ظامد افصابقل

 2115 افدـتقرة أشقدة بشر صفبـدر

 2115 افدـتقر رؾعت هزيؿ
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 2115 افدـتقر ظبد اجلبار افضحاك

 2115 افدـتقر ظبد افـاس ظساف

 2115 افدـتقر ظدكان برـة

 2115 افدـتقر ظؼقؾ ادرظل

 2115 افدـتقر ؾايز افداية

 2115 افدـتقر ؾقصؾ احلػقان

 2115 افدـتقر ؿاشؿ شارة

 2115 افدـتقر ةؿد ظبدو ؾؾػؾ

 2115 ظدكان شاملإشتاذ ةؿد 

 2115 افدـتقرة مـك إفقاس

 2115 افدـتقر مقخائقؾ معطل

  اجلؿفورية العراققة

 2111 افدـتقر كاجح افراوي

 افدـتقر أمحد مطؾقب

 شرئقس ادجؿع» 

2111 

 2112 افدـتقر ةؿقد حقاوي محاش

 2112 افدـتقر بشار ظقاد معروف

 2117 افدـتقر داخؾ حسـ جريق

 2117 افؼاشؿل افدـتقر ظع

 2117 افدـتقر صالح مفدي افػرضقد

 2115 افدـتقر مسارع افراوي

  فؾسطني

 افدـتقر أمحد حسـ حامد

شرئقس ادجؿع»  
2117 

  الؽويت

 1993 افدـتقر ظبد او ؽـقؿ

 2111 افدـتقر ظع افشؿالن

 2111 افدـتقر شؾقامن افعسؽري

 2111 افدـتقر شؾقامن افشطل

 2112 افعزيز افبابطغ إشتاذ ظبد

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 1972 افدـتقر ؾريد شامل احلداد

 2111 افدـتقر ظز افديـ افبدوي افـجار

 2112 افدـتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

 2112 افدـتقر جقرج ظبد ادسقح
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  الؾقبقة العربقة اجلامهريية

 1993 افدـتقر ةؿد أمحد افؼيػ

  مجفورية مرص العربقة

 1986 افدـتقر رصدي افراصد

 1986 إشتاذ وديع ؾؾسطغ

 افدـتقر ةؿقد ظع مؽل

 

 

 

1993 

 1993 إشتاذ مصطػك حجازي

 1993 إشتاذ ةؿقد ؾفؿل حجازي

 2111 افدـتقر جابر ظصػقر

 2112 افدـتقر حسغ كصار

 2111 افدـتقر ظبد احلاؾظ حؾؿل

 2112 افدـتقرة وؾاء ـامؾ ؾايد

 2117 كبقؾ ظع افدـتقر

 2115 افدـتقر صالح ؾضؾ

  ادؿؾؽة ادغربقة

 1986 افدـتقر ةؿد بـ ذيػة

 1993 افدـتقر ظباس اجلراري

 2111 افدـتقر ظبد افؾطقػ بربقش

 2112 إشتاذ ظبد افؼادر زمامة

 2112 افدـتقر افشاهد افبقصقخل

  اجلؿفورية العربقة القؿـقة

 2111 حافدـتقر ظبد افعزيز مؼاف
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 األعضاء ادراسؾون يف البؾدان األخرى -ج

 

 تاريخ دخول ادجؿع

  أزبؽستان

 1993 افدـتقر كعؿة او إبراهقؿقف

  إسباكقة

 1992 افدـتقر خقسقس ريق شافقدو

  أداكقة

 1992 افدـتقر رودفػ زهلايؿ

 2112 افدـتقر ؾقفػ ديسيش ؾقؼ

  إيران

 1986 حريرجل افدـتقر ؾروز

 1986 افدـتقر ةؿد باؿر حجتل

 1986 افدـتقر مفدي ةؼؼ

 2112 افدـتقر ةؿد ظع آذر صب

 2112 افدـتقر ةؿد ظع افتسخري

 2112 افدـتقر ةؿد مفدي أصػل

  باكستان

 1993 افدـتقر أمحد خان

 تاريخ دخول ادجؿع

  البوسـة واهلرسك

 2112 افدـتقر أشعد دراـقؾقتش

 2112 يافدـتقر ؾتحل مفد

 2112 افدـتقر ةؿد أركاؤوط

  تركقة

 1977 افدـتقر ؾماد شزـغ

 1986 وؽؾقأافدـتقر إحسان أـؿؾ افديـ 

  روماكقة

 2112 افدـتقر كؼقٓ دويرصقان

  الصني

 1985 إشتاذ ظبد افرمحـ كاجقكغ

 2117 افدـتقرة أمؾ ؿقه صقه هقه

  فركسة

 1986 كدره مقؽقؾأإشتاذ 

 1993 جاك ٓكغاد إشتاذ

 1993 إشتاذ جقرج بقهاس

 1993 إشتاذ جرار تروبق

  اهلـاد

ـتقر  2112 إلصالحلاةؿد أمجؾ أيقب  افد
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[1] 

 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق الراحؾون

 رؤساء ادجؿع الراحؾون -أ

 

 مدة تولِّقه رئاسة ادجؿع رئقس ادجؿع

 (1953 - 1919) إشتاذ ةؿد ـرد ظع

 (1959 - 1953) إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ

 (1968 - 1959) إمر مصطػك افشفايب

 (1986 - 1968) افدـتقر حسـل شبح

 (2118 -1986) افدـتقر صاـر افػحام
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 أعضاء جمؿع الؾغة العربقة بدمشق الراحؾون

 األعضاء الراحؾون -ب

 
 الوفاة 

 1921 افشقخ ضاهر افسؿعقل اجلزائري

 1926 إشتاذ إفقاس ؿدد

 1928 إشتاذ شؾقؿ افبخاري

 1929 إشتاذ مسعقد افؽقاـبل

 1931 إشتاذ أكقس شؾقم

 1933 قريحإشتاذ شؾقؿ ظـ

 1933 إشتاذ مسي ؿـدفػت

 1935 افشقخ شعقد افؽرمل

 1936 افشقخ أمغ شقيد

 1936 إشتاذ ظبد او رظد

 1941 مافشقخ ظبد افرمحـ شال

 1943 إشتاذ رصقد بؼدوكس

 1945 إشتاذ أديب افتؼل

 1945 افشقخ ظبد افؼادر ادبارك

 الوفاة 

 1948 إشتاذ معروف إركاؤوط

 1951 افدـتقر مجقؾ اخلال

 1952 إشتاذ ةسـ إمغ

 إشتاذ ةؿد ـرد ظع

 «رئقس ادجؿع»

1953 

 1955 إشتاذ شؾقؿ اجلـدي

 1955 زمإشتاذ ةؿد افب

 افشقخ ظبد افؼادر ادغريب 

 شكائب رئقس ادجؿع»

1956 

شتاذ ظقسك إشؽـدر ادعؾقف  1956 ٕا

 إشتاذ خؾقؾ مردم بؽ 

 شرئقس ادجؿع»

1959 

 1961 افدـتقر مرصد خاضر

 1962 إشتاذ ؾارس اخلقري
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 الوفاة 

 إشتاذ ظز افديـ افتـقخل

 شكائب رئقس ادجؿع»

1966 

مر مصطػك شتاذ ٕا  افشفايب ٕا

 شرئقس ادجؿع»

1968 

 إمر جعػر احلسـذل 

 شأمغ ادجؿع»

1971 

 1971 افدـتقر شامل افدهان

ـبل ـ افؽقا ـتقر ةؿد صالح افدي  1972 افد

 1975 إشتاذ ظارف افـؽدي

 1976 افبقطار ةإشتاذ ةؿد اج

 1976 افدـتقر مجقؾ صؾقبا

 1979 افدـتقر أشعد احلؽقؿ

 1981 جزي إشتاذ صػقؼ

 1981 افدـتقر مقشقؾ اخلقري

 1981 إشتاذ ةؿد ادبارك

 1982 افدـتقر حؽؿة هاصؿ

شتاذ ظبد افؽريؿ زهقر ظدي  1985 ٕا

 الوفاة 

 افدـتقر صؽري ؾقصؾ

 «أمغ ادجؿع»

1985 

 1986 افدـتقر ةؿد ـامؾ ظقاد

 افدـتقر حسـل شبح

 شرئقس ادجؿع»

1986 

 1988 إشتاذ ظبد اهلادي هاصؿ

 1992 إشتاذ أمحد راتب افـػاخ

 1992 إشتاذ ادفـدس وجقف افسامن

 افدـتقر ظدكان اخلطقب

 شأمغ ادجؿع»

1995 

 1999 افدـتقر مسعقد بقبق

 2111 افدـتقر ةؿد بديع افؽسؿ

 2111 افدـتقر أجمد افطرابؾز

 2112 افدـتقر خمتار هاصؿ

 2112 افدـتقر ظبد افقهاب حقمد

 2112 ادل افعقاافدـتقر ظ

 2115 إشتاذ ةؿد ظاصؿ بقطار

 2116 افدـتقر ظبد احلؾقؿ شقيدان
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 الوفاة 

 2117 افدـتقر ةؿد ظبد افرزاق ؿدورة

 افدـتقر صاـر افػّحام

 شرئقس ادجؿع»

2118 

 2118 افدـتقر ظبد افؽريؿ افقايف

 2111 إشتاذ جقرج صدؿـل

 2111 افدـتقر ةؿد زهر افبابا

 فؽريؿ إصسافدـتقر ظبد ا

 شظضق ذف»

2111 

 

 الوفاة 

إحسان افـصةؿد افدـتقر   2112 

 2112 يافدـتقر ةؿد ظزيز صؽر

 2113 افدـتقرة فقذ افصباغ

 2113 إشتاذ شؾقامن افعقسك

 2115 افدـتقر ظبد او واثؼ صفقد
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 األعضاء ادراسؾون الراحؾون من األقطار العربقة -ج

 

 الوفاة 

  ة األردكقة اهلاشؿقةادؿؾؽ

 1971 إشتاذ ةؿد افؼيؼل

 1999 افدـتقر ةؿقد إبراهقؿ

 2111 افدـتقر شامل خؾػ محاركة

 2115 افدـتقر كاس افديـ إشد

  اجلؿفورية التوكسقة

ـ حسـل ظبد افقهاب شتاذ حس  1968 ٕا

شتاذ ةؿد افػاوؾ بـ ظاصقر  1971 ٕا

 1973 إشتاذ ةؿد افطاهر بـ ظاصقر

 1976 إشتاذ ظثامن افؽعاك

 1995 افدـتقر شعد ؽراب

 1999 افدـتقر شؾقؿ ظاّمر

 2117 سقيز افافدـتقر ةؿد 

 2119 افدـتقر صافح اجلابري

 2111 إشتاذ ةؿد ادزايل

 2112 افدـتقر ةؿد احلبقب بؾخقجة

  اجلؿفورية اجلزائرية

 الوفاة 

 1929 افشقخ ةؿد بـ أيب صـب

شتاذ ة  1965 ؿد افبشر اإلبراهقؿلٕا

 1979 ةؿد افعقد ةؿد ظع خؾقػة

 1992 إشتاذ مقفقد ؿاشؿ

 1998 إشتاذ صافح اخلريف

 2113 افدـتقر أبق افؼاشؿ شعداو

  ادؿؾؽة العربقة السعودية

 1976 إشتاذ خر افديـ افزرـع

 1993 إشتاذ ظبد افعزيز افرؾاظل

 2111 إشتاذ محد اجلاه

 2114 إشتاذ حسـ ظبد او افؼرر

 2111 إشتاذ ظبد او بـ مخقس

 2113 إشتاذ ظقض افؼقزي

  مجفورية السودان

 1971 افشقخ ةؿد كقر احلسـ

 2113 افدـتقر ةقل افديـ صابر

 2113 افدـتقر ظبد او افطقب
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 الوفاة 

 2115 إشتاذ حسـ ؾاتح ؿريب او

 2116 إشتاذ ه اخلتؿ اخلؾقػة

  اجلؿفورية العربقة السورية

 1925 افدـتقر صافح ؿـباز

 1928 إب جرجس صؾحت

 1933 إب جرجس مـش

 1933 إشتاذ مجقؾ افعظؿ

 1933 افشقخ ـامؾ افغزي

 1935 إشتاذ جزائقؾ رباط

 1938 إشتاذ مقخائقؾ افصؼال

 1941 إشتاذ ؿسطاـل احلؿيص

 1942 امن إمحدقافشقخ شؾ

 1943 افشقخ بدر افديـ افـعسال

 1948 إشتاذ ادوارد مرؿص

 1951 إشتاذ راؽب افطباخ

 1951 افشقخ ظبد احلؿقد اجلابري

 1951 افشقخ ةؿد زيـ افعابديـ

 1956 افشقخ ظبد احلؿقد افؽقايل

 الوفاة 

 1956 افشقخ ةؿد شعقد افعريف

 1957 افبطريرك مار اؽـاضققس اؾرام

 1958 بخاش ادطران مقخائقؾ

 1967 إشتاذ كظر زيتقن

 1969 افدـتقر ظبد افرمحـ افؽقايل

 إشتاذ ةؿد شؾقامن إمحد

 شبدوي اجلبؾ»

1981 

 1991 إشتاذ ظؿر أبق ريشة

 1997 افدـتقر صاـر مصطػك

 2111 افدـتقر ؿسطـطغ زريؼ

 2111 افدـتقر خافد اداؽقط

 2116 إشتاذ ظبد ادعغ ادؾقحل

 فدـتقر ظبد افسالم افسماكقـلا

 افدـتقر ظبد افسالم افعجقع

2116 

2116 

 2118 افدـتقر ظبد او ظبد افدايؿ

 2111 افدـتقر صالح افديـ ادـجد

 2111 افدـتقر ظدكان تؽريتل

 2111 إشتاذ مدحة ظؽاش

 2114افبطريرك مار أؽـاضققس زـا 
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 الوفاة 

 إول ظققاص

 2114 افدـتقر برهان افعابد

 2116 فدـتقر ظؿر مقشك باصاا

 2116 إشتاذ ةؿقد ؾاخقري

  اجلؿفورية العراققة

 1924 إشتاذ ةؿقد صؽري أفقد

 1936 إشتاذ مجقؾ صدؿل افزهاوي

 1945 إشتاذ معروف افرصايف

 1946 إشتاذ ضف افراوي

 1947 إب اكستاس ماري افؽرمع

 1961 افدـتقر داود اجلؾبل ادقصع

 1961 إشتاذ ضف اهلاصؿل

 1965 إشتاذ ةؿد روا افشبقبل

 1969 إشتاذ شاضع احلرصي

 1969 إشتاذ مـر افؼايض

 1969 افدـتقر مصطػك جقاد

 1971 إشتاذ ظباس افعزاوي

 1972 إشتاذ ـاطؿ افدجقع

 1973 إشتاذ ـامل إبراهقؿ

 الوفاة 

 1977 افدـتقر كاجل معروف

ـاضقق  1981 س يعؼقب افثافثافبطريرك اؽ

 1983 ظبد افرزاق ةقل افديـافدـتقر 

 1983 افدـتقر إبراهقؿ صقـة

 1983 افدـتقر ؾاوؾ افطائل

 1984 افدـتقر شؾقؿ افـعقؿل

 1984 إشتاذ ضف باؿر

 1984 افدـتقر صافح مفدي حـتقش

 1985 إشتاذ أمحد حامد افرصاف

 1988 افدـتقر أمحد ظبد افستار اجلقاري

 1991 افدـتقر مجقؾ شعقد

 1992 إشتاذ ـقرـقس ظقاد

 1996 افشقخ ةؿد اجة إثري

 1998 إشتاذ ةؿقد صقت خطاب

 1998 افدـتقر ؾقصؾ دبدوب

 2111 افدـتقر إبراهقؿ افسامرائل

 2112 افدـتقر ةؿد تؼل احلؽقؿ

 2113 افدـتقر صافح أمحد افعع

 2115 افدـتقر ظبد افعزيز افبسام

 2115 افدـتقر مجقؾ ادالئؽة
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 الوفاة 

 2116 ـتقر ظبد افؾطقػ افبدريافد

 2119 افدـتقر حسغ ظع ةػقظ

 ـتقر ظبد افعزيز افدوريافد

 افدـتقر ةؿقد اجلؾقع

2111 

2111 

 2111 أ. هالل كاجل

 2113 افدـتقر يقشػ ظز افديـ

  فؾسطني

 1921 إشتاذ كخؾة زريؼ

 1941 افشقخ خؾقؾ اخلافدي

 1947 إشتاذ ظبد او خمؾص

شتاذ ةؿد إشعاف افـشاصقبل  1948 ٕا

 1953 إشتاذ خؾقؾ افسؽاـقـل

 1957 إشتاذ ظادل زظقس

ـقؽل ب أوؽسطغ مرمرجل افدوم  1963 ٕا

 1971 إشتاذ ؿدري حاؾظ ضقؿان

 1996 إشتاذ أـرم زظقس

 2113 افدـتقر إحسان ظباس

 2113 الإشتاذ أمحد صدؿل افدج

 2113 افدـتقر إدوارد شعقد

 الوفاة 

  الؽويت

 2113 افدـتقر خافد ظبدافؽريؿ مجعة

  اجلؿفورية الؾبـاكقة

 1925 إشتاذ حسـ بقفؿ

 1927 إب فقيس صقخق

 1927 إشتاذ ظباس إزهري

 1929 إشتاذ ظبد افباشط ؾتح او

 1931 افشقخ ظبد او افبستال

 1931 إشتاذ جز وقمط

 1941 إشتاذ أمغ افراال

 1941 إشتاذ جرجل يـل

 1945 افشقخ مصطػك افغاليقـل

 1946 إشتاذ ظؿر افػاخقري

 1948 إشتاذ بقفس اخلقيل

 1951 افشقخ إبراهقؿ ادـذر

 1953 شافعامع»افشقخ أمحد روا 

 1956 إشتاذ ؾقؾقب ضرزي

 1957 افشقخ ؾماد اخلطقب
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 الوفاة 

 1958 ؾقاضافدـتقر كؼقٓ 

 1961 إشتاذ شؾقامن طاهر

 1962 إشتاذ مارون ظبقد

شتاذ خطؾ افصغر»بشارة اخلقري ٕا  1968 شٕا

 1976 إشتاذ أمغ كخؾة

 1977 إشتاذ أكقس مؼدد

 1978 إشتاذ ةؿد مجقؾ بقفؿ

 1986 افدـتقر صبحل ادحؿصال

 1987 افدـتقر ظؿر ؾّروخ

 1996 يعإشتاذ ظبد او افعال

 2116 افدـتقر كؼقٓ زيادة

 2119 افدـتقر ةؿد يقشػ كجؿ

 2115 افدـتقر أمحد صػقؼ اخلطقب

  اجلامهريية العربقة الؾقبقة

 1985 إشتاذ ظع افػؼقف حسـ

 2111 افدـتقر ظع ؾفؿل خشقؿ

 الوفاة 

  مجفورية مرص العربقة

شتاذ مصطػك فطػل ادـػؾقضل  1924 ٕا

 1925 ؿإشتاذ رؾقؼ افعظ

 1927 إشتاذ يعؼقب سوف

 1931 إشتاذ أمحد تقؿقر

 1932 إشتاذ أمحد ـامل

 1932 إشتاذ حاؾظ إبراهقؿ

 1932 إشتاذ أمحد صقؿل

 1933 إشتاذ داود برـات

 1934 إشتاذ أمحد زـل باصا

 1935 إشتاذ ةؿد رصقد روا

 1935 إشتاذ أشعد خؾقؾ داؽر

شتاذ مصطػك  1937 صادق افراؾعل ٕا

 1938 إشتاذ أمحد اإلشؽـدري

 1943 افدـتقر أمغ ادعؾقف

 1943 افشقخ ظبد افعزيز افبؼي

 1944 إمر ظؿر ضقشقن

 1946 افدـتقر أمحد ظقسك
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 الوفاة 

 1947 افشقخ مصطػك ظبد افرازق

 1948 إشتاذ أكطقن اجلؿقؾ

 1949 إشتاذ خؾقؾ مطران

شتاذ إبراهقؿ ظبد اف  1949 ؼادر ادازلٕا

 1953 إشتاذ ةؿد فطػل مجعة

 1954 افدـتقر أمحد أمغ

 1956 إشتاذ ظبد احلؿقد افعبادي

 1958 افشقخ ةؿد اخلرض حسغ

 1959 افدـتقر ظبد افقهاب ظزام

 1959 افدـتقر مـصقر ؾفؿل

 1963 إشتاذ أمحد فطػل افسقد

 1964 إشتاذ ظباس ةؿقد افعؼاد

 1964 ذ خؾقؾ ثابتإشتا

 1966 إمر يقشػ ـامل

 1968 إشتاذ أمحد حسـ افزيات

 1973 افدـتقر ضف حسغ

 1975 افدـتقر أمحد زـل

 1984 إشتاذ حسـ ـامؾ افصريف

 الوفاة 

 1985 إشتاذ ةؿد ظبد افغـل حسـ

 1997 إشتاذ ةؿقد ةؿد صاـر

 2112 إشتاذ إبراهقؿ افسزي

 2113 ر افؼطافدـتقر ظبد افؼاد

 2113 افدـتقر أمحد خمتار ظؿر

 2116 افدـتقر صقؿل وقػ

 2117 افدـتقر ظز افديـ إشامظقؾ

 2119 افدـتقر أمغ ظع افسقد

 2111 افدـتقر ةؿقد حاؾظ

 2115 افدـتقر ـامل بؼ

 2115 افدـتقر ةؿقد ؾقزي ادـاوي

 2116 إشتاذ ؾاروق صقصة

  ادؿؾؽة ادغربقة

 1956 ذ ةؿد احلجقيإشتا

 1962 إشتاذ ظبد احلل افؽتال

 1973 إشتاذ ظالل افػاد

 1989 إشتاذ ظبد او ــ قن

 1991 إشتاذ ةؿد افػاد
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 الوفاة 

 1994 إشتاذ ةؿد ادؽل افـاسي

 2111 إشتاذ ظبد افرمحـ افػاد

 2118 إشتاذ ظبد افقهاب بـ مـصقر

 2118 إشتاذ إخرض افغزال

 2115 افدـتقر ظبداهلادي افتازي

 الوفاة 

  اجلؿفورية العربقة القؿـقة

 2118 إـقعافؼايض إشامظقؾ بـ ظع 
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 األعضاء ادراسؾون الراحؾون من البؾدان األخرى -د

 تاريخ الوفاة 

  «سابًؼا»الحتاد السوفققتي

راتشؽقؾسؽل  شتاذـ  ـاضققس»ٕا شأؽ  1951 

شتاذ برتؾ  شيػؽـل ادواردوؾقتشا»ٕا  1957 

ـتقر ؽريغقري ذباتقف  2116 افد

  إسباكقة

 1944 شمقؽؾ»إشتاذ آشغ بالشققس 

 1995 إشتاذ امقؾقق ؽارشقا ؽقمز

  أداكقة

 1928 شمارتغ»إشتاذ هارمتان 

 1931 شإدوارد»إشتاذ شاخاو 

 1931 شيقشػ»إشتاذ هقروؾقتز 

 1936 شؾزيتز»إشتاذ هقمقؾ 

 1942 شأوجغ»إشتاذ مقتػقخ 

 1948 شأركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 1949 شأوؽست»إشتاذ ؾقؼ 

 1956 شـارل»إشتاذ بروـؾامن 

 1965 شريتشارد»إشتاذ هارمتان 

 1971 شهؾؿقت»افدـتقر ريس 

 تاريخ الوفاة 

  إيران

 1947 افشقخ أبق ظبد او افزكجال

 1955 إشتاذ ظباس إؿبال

 1981  أصغر حؽؿةافدـتقر ظع

 1995 افدـتقر ةؿد جقاد مشؽقر

 2117 افدـتقر هادي معرؾت

  إيطالقة

 1925 شاوجقـقق»إشتاذ ؽريػقـل 

 1926 شفققن»إشتاذ ـايتال 

 1935 شاؽـازيق»إشتاذ ؽقيدي 

 1938 شـارفق»إشتاذ كّؾقـق 

 1996 شؾركسقسؽق»إشتاذ ؽزيقّع 

  باكستان

 1977 ؿد يقشػ افبـقريإشتاذ ة

شتاذ ظبد افعزيز ادقؿـل افراجؽقيت  1978 ٕا

ـ ادعصقمل شتاذ ةؿد صغر حس  1996 ٕا

شتاذ ةؿقد أمحد ؽازي افػاروؿل  2111 ٕا

  الربازيل
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 تاريخ الوفاة 

 1954 افدـتقر شعقد أبق مجرة

 إشتاذ رصقد شؾقؿ اخلقري

 «افشاظر افؼروي»

1984 

  الربتغال

 1942 شقدداؾ»إشتاذ فقيس 

  بريطاكقة

 1926 شبراون»إشتاذ إدوارد 

 1933 شأكطقل»إشتاذ بػـ 

 1941 شد.س.»إشتاذ مرؽؾققث 

 1953 شؾريتز»إشتاذ ـريـؽق 

 1965 شأفػريد»إشتاذ ؽؾققم 

 1969 شأ.ج.»إشتاذ اربري 

 1971 شهامؾتقن أ.ر.»إشتاذ جقب 

  بولوكقة

 1948 شـقؾافسؽل»إشتاذ 

  تركقة

 .... إشتاذ أمحد اتش

 1932 إشتاذ زـل مغامز

  تشؽوسؾوفاكقة

 1944 شأفقا»إشتاذ مقزل 

 تاريخ الوفاة 

  الداكؿرك

 1932 شؾراكز»إشتاذ بقهؾ 

 1938 شاقك»إشتاذ اشسوب 

 1974 شجقن»إشتاذ بدرشـ 

  السويد

 1953 شك.ف.»إشتاذ شقسشتغ 

 1986 إشتاذ ديدريـغ شػـ

  سويرسة

 1927 شإدوارد»إشتاذ مقكتة 

 1949 ش.ح.ح»إشتاذ هقس 

  فركسة

 1924 شريـف»إشتاذ باشقف 

 1926 إشتاذ مآكجق

 1927 شـؾقامن»إشتاذ هقار 

 1928 شأرثقر»إشتاذ ؽل 

 1929 شبؾر»إشتاذ مقشق 

 1942 شفقشقان»إشتاذ بقؾا 

 1953 شجزيؾ»إشتاذ ؾران 

 1956 شوفقؿ»شتاذ مارشقف إ

 1958 شريـف»إشتاذ دوشق 
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 تاريخ الوفاة 

 1962 شفقيس»إشتاذ ماشقـققن 

 1971 شهـري»إشتاذ ماشقف 

 1973 شرجيقس»افدـتقر بالصر 

  شجقرج»إشتاذ ـقٓن 

 1983 شهـري»إشتاذ ٓوشت 

 1997  إشتاذ كقؽقتا إيؾققسػ

  فـؾـدة

 .... شيقحـا اهتــ»إشتاذ ـرشقؽق 

  ادجر

 1921 شأؽـاضققس»إشتاذ ؽقفدزهير 

 .... شإدوارد»إشتاذ ماهؾر 

 1979 إشتاذ ظبد افؽريؿ جرماكقس

  الـروج

 .... إشتاذ مقبرج

  الـؿسا

 .... شـارل»افدـتقر اصتقفز 

 1929 شرودفػ»إشتاذ جر 

 1961 شهاكز»افدـتقر مقجقؽ 

 تاريخ الوفاة 

  اهلـد

 1927 ناحلؽقؿ ةؿد أمجؾ خا

 1981 إشتاذ آصػ ظع أصغر ؾقيض

 1999 أبق احلسـ ظع احلسـل افـدوي أ. 

 2115 افدـتقر ظبد احلؾقؿ افـدوي

 2111 الدكتور خمتار الدين أمحد

  ـدةهول

 1936 ششـقك»إشتاذ هقرؽروكج 

 إشتاذ هقتسام

 شمارتقـقس تققدوروس»

1943 

 1947 شك. ؾان»إشتاذ اراكدوكؽ 

 1971 شيقشػ»شتاذ صخت إ

  الوليات ادتحدة األمريؽقة

 1943 شب»افدـتقر مؽدوكافد 

 1948 شاركست»إشتاذ هرزؾؾد 

 1956 شجقرج»إشتاذ شارضقن 

 1971 شبقارد»افدـتقر وقدج 

 

    
 




