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  التقرير السنوي عن أعمال المجمع

   م٢٠٠١يف دورة عام 
  

َّشهدت هذه الدورة صدور قانون محدث للمجمع عن السيد  ُ
 كان بداية ٦/٦/٢٠٠١تاريخ / ٣٨/رئيس الجمهورية حمل الرقم   
  .مرحلة جديدة في تاريخ المجمع

مع، ووسائل حتقيقها، وتقسيماته  ّحدد القانون اجلديد أغراض ا
  .ة، وشروط انتخاب أعضائه، وصالحيات رئيسه ونائب الرئيس واألمنياإلداري

  :وكان من أهم ما جاء يف هذا القانون
مع إىل مخسة وعشرين عضوا بعد أن كانوا  - ًزيادة عدد أعضاء ا

  ً.عشرين عضوا
 إحداث هيئة البحث العلمي واهليئة الفنية، وتطبيق قانوين تنظيم -

  .ء اهليئتنياجلامعات والتفرغ على أعضا
/ ١١٤٤/وانتهى بصدور هذا القانون العمل بالقرار اجلمهوري ذي الرقم 

َّ، ومهد لصدور الئحة داخلية جديدة للمجمع أرست قواعد العمل ١٩٦٠لعام 
  .)١(َّفيه، وفصلت عمل أقسامه وأعضائه، وجلانه العلمية، والعاملني فيه

                                                            

 لسنة ٢٥نشر القانون اجلديد للمجمع يف اجلريدة الرمسية يف اجلزء األول، العدد ) ١(
  .١٢٦٢م يف الصفحة ٢٠٠١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  :لمجمع ولجانهيلي أهم األعمال التي تمت في أقسام ا ونبين فيما

  :مجلس المجمع: ًأوال
مــــع يف عــــام   م مثــــاين عــــشرة جلــــسة حبــــث فيهــــا ٢٠٠١عقــــد جملــــس ا

  :األمور اآلتية

  .ترشيح أعضاء جدد للمجمع -

 م ٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢ك فيصل لعام ـترشيح املؤهلني لنيل جائزة املل -
 . م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٣ولعام 

مع إذ جدد انتخاب األستاذ -  الدكتور شاكر َّانتخاب رئيس ا
 .الفحام ألربع سنوات قادمة

مع -  .تأليف اللجان العلمية يف ا

مع ونائبه إىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر  - إيفاد السيدين رئيس ا
-١٩/٣جممع اللغة العربية يف دورته السابعة والستني اليت عقدت يف املدة من 

امع اللغوية العلمي٢/٤/٢٠٠١  ٣ة العربية الذي عقد يف ، واجتماع احتاد ا
 .م٤/٤/٢٠٠١و

األستاذ الدكتور حممود : انتخاب عضوين جديدين للمجمع مها -
 .السيد، واألستاذ الدكتور حممد مكي احلسين اجلزائري

مع يف دورة عام  -  م ٢٠٠٠مناقشة التقرير السنوي عن أعمال ا
 .وإقراره

-٢٢مع يف املدة من اإلعداد لندوة املعجم العريب اليت أقامها ا -



  
مع يف دورة عام  ٨٢٧  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

٢٥/١٠/٢٠٠١. 

: ترشيح جممع دمشق لنيل جائزة الشارقة للثقافة العربية يف موضوع -
 .))الجهود الوطنية التي أسهمت في تطوير ونشر الثقافة العربية((

مع إذ جدد - ِّانتخاب نائب رئيس ا  األستاذ الدكتور حممد  انتخابُ
 .إحسان النص ألربع سنوات قادمة

مع فجدد انتخاب األستاذ جورج صدقين انتخاب - َّ عضو مكتب ا
 .ألربع سنوات قادمة

 .تأليف جلنة وضع التعليمات التنفيذية للقانون اجلديد للمجمع -

 .مناقشة مشروع الالئحة الداخلية اجلديدة للمجمع، وإقراره -

املشاركة يف أعمال مؤمتر التعريب العاشر الذي سيعقد يف دمشق يف  -
 . م٢٠٠٢م أيار عا

مع إىل املغرب  - أسئلة ((للمشاركة يف ندويت ) الرباط(إيفاد السيد أمني ا
 -  ٢٤ اليت أقامها معهد الدراسات واألحباث للتعريب من ))اللغة
استثمار المصطلح الموحد الصادر عن مؤتمرات ((م و٢٦/١٠/٢٠٠١

 .م٣١/١٠/٢٠٠١-٢٩ اليت أقامها مكتب تنسيق التعريب يف املدة من ))التعريب

مع ونائبه إىل القاهرة للمشاركة يف مؤمتر  - إيفاد السيدين رئيس ا
امع اللغوية العلمية العربية الذي عقد يف القاهرة يف املدة من   إىل ٦احتاد ا

  .م٨/١١/٢٠٠١



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٢٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  :)٢(مكتب المجمع: ًثانيا

مع يف هذه الدورة اثنتني وعشرين جلسة حبث فيها يف   ًعقد مكتب ا
َمع ودار الكتب الظاهرية، واختذ القرارات املالية واإلدارية املتعلقة شؤون ا

مع إىل عدد من املؤسسات والشخصيات، وشراء  ما، كما قرر إهداء جملة ا
مع ودار الكتب الظاهرية َّورشح . جمموعة من الكتب اليت أغنت مكتبيت ا

ٍالعاملني املناسبني لدورات تدريبية خمتلفة ٍ.  

مع الذي جرى واط - لع على تقرير جلنة اإلشراف على جرد مكتبة ا
ُهذا العام والنتائج اليت توصلت إليها جلنة اجلرد، ومنها النواقص واملفقودات  ُ

  .، وأوصى باعتماد هذه النتائج١٩٨٩ و١٩٧٣املقارنة مع نتائج جرد عامي 

مع، واختذ قرارا بأال يزيد عدد ا - َّونظر يف تأليف جلان ا للجان اليت ً
مع-  يشارك فيها العضو مع ومكتب ا  على أربع جلان -باستثناء جملس ا
  .وال يقل عن اثنتني

مع يف عامي  - -١٩٩٩واطلع على التقرير السنوي عن أعمال ا
معم، وأجرى٢٠٠٠   .َ عليه بعض التعديالت وأحاله على جملس ا

َ لتكونا مستودعني ووافق على جتهيز غرفتني يف دار الكتب الظاهرية -
ًللكتب النادرة وتزويدمها بالتجهيزات الالزمة للتكييف حرارة ورطوبة، وعلى  ً
مع خبزائن ومكاتب وجتهيزات  ٍاستكمال جتهيز غرف السادة أعضاء ا

َ َ
                                                            

مــع)٢( لجنــة اإلداريــة يف القــانون اجلديــد للمجمــع ويتــألف لحــل املكتــب حمــل ا:  مكتــب ا
مع ونائبـه واألمـني، واث مـع ينتخبـان ملـدة أربـع املكتب من رئيس ا نـني مـن أعـضاء ا

  .من القانون املذكور/ ٢١/سنوات، نصت على ذلك املادة 



  
مع يف دورة عام  ٨٢٩  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  .مكتبية

 واطلع على اخلطة اخلمسية للمجمع، ووافق على إرساهلا إىل وزارة -
  .ًالتعليم العايل بناء على طلبها

َوتابع البحث يف احتياجات املدرسة العادلية ودار الكتب الظاهرية،  -
  .ً على استكمال الرتميم فيهما أصوالووافق

  : وألف جلنة محاية اللغة العربية من السادة-

مع  األستاذ الدكتور حممد إحسان النص -   نائب رئيس ا

مع  األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان -   عضو ا

مع    الدكتور عادل العوااألستاذ  -   عضو ا

مع       األستاذ جورج صدقين -   عضو ا

دراسة أفضل املقرتحات لوضع قانون حلماية اللغة العربية يف : مهمتها
ًدولة اإلمارات العربية املتحدة بناء على طلب وزارة اإلعالم والثقافة يف دولة 

لعربية يف اجلمهورية اإلمارات، والشروع يف وضع مشروع قانون حلماية اللغة ا
  .العربية السورية

واطلع على جمموعة من االتفاقيات الثقافية بني حكومة اجلمهورية  -
السودان، وتونس، واألردن، وليبيا، واململكة : العربية السورية، وحكومات دول

مع لتنفيذ بنود كل منها   .املغربية، وعلى كتب وزارة التعليم العايل إىل ا

مع باألستاذ الدكتور معاون وزير وقد اجتمع األ ستاذ الدكتور أمني ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ُالتعليم العايل لبحث كيفية تنفيذ بنود هذه االتفاقيات، وخلصا إىل مايلي َ:  

االتفاق على تأليف جلنة يف وزارة التعليم العايل من ممثلني عن  -١
مع لتنسيق مقرتحات اجلهات اليت تضمها الوزارة يف املوا ضيع ُّاجلامعات وا

  ).وغريها… التعريب، واملصطلحات العلمية(املشرتكة 

ًتقرتح هذه اللجنة وفدا مشرتكا من اجلهات املختلفة، وتضع لكل  -٢ ً ُ
َوفد جدول أعمال يـقتـرح على اجلهة املقابلة يف البلد العريب اآلخر، ويوفد  ُ ََ ْ ُ َ ٍ

  .لتنفيذ ما مت االتفاق عليه

لية للمجمع بعد صدور قانون وقرر تأليف جلنة لوضع الالئحة الداخ -
مع ذي الرقم  م يف صيغته اجلديدة مؤلفة من ٦/٦/٢٠٠١تاريخ / ٣٨/ا

  :السادة

مع، واألستاذ الدكتور عبد  األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
احلليم سويدان، واألستاذ الدكتور عبد الوهاب حومد، واألستاذ جورج 

  .ِّصدقين

َرئاسة جملس الوزراء اعتماد السابع عشر من واطلع على تعميم  -
  .ًتشرين األول من كل عام يوما للوثيقة العربية

كما اطلع على تعميم وزارة الشؤون االجتماعية والعمل حول طلب  -
االهتمام بيوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاين من كل عام الذي عدته 

  . الفلسطيينًا لدعم انتفاضة الشعبًاجلمعية العامة لألمم املتحدة يوما عاملي

واطلع على دعوة مكتب تنسيق التعريب املوجهة إىل األستاذ الدكتور  -



  
مع يف دورة عام  ٨٣١  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

مع حلضور ندوة  َّاستثمار المصطلح الموحد ((عبد اهللا واثق شهيد أمني ا
 واملشاركة يف أعماهلا وتعقد يف املغرب يف ))الصادر عن مؤتمرات التعريب

كما اطلع على الدعوة املوجهة إليه من . م٢٤/١٠/٢٠٠١ إىل ٢٠املدة من 
 ))أسئلة اللغة((معهد الدراسات واألحباث للتعريب يف الرباط، للمشاركة يف ندوة 

ًوقدم مقرتحا إىل . م٢٦/١٠/٢٠٠١ إىل ٢٤اليت ينظمها املعهد يف املدة من 
مع بإيفاده أصوال إىل املغرب للمشاركة يف هاتني الندوتني   .ًجملس ا

ًدد قراره الذي اختذه مسبقا مبنح مؤلفي الكتب أو حمققيها َوج -  ممن –َّ
مع على طباعة ما قدموه له من أعمال حتقيقا أو تأليفا  ًوافق ا ً ً مخسا –َّ

  .ًوعشرين نسخة من كل كتاب

َّواطلع على الدعوة املوجهة إىل األستاذين الدكتور شاكر الفحام رئيس 
مع، والدكتور حممد إحسان ا مع للمشاركة يف مؤمتر ا لنَّص، نائب رئيس ا

امع اللغوية العلمية العربية الذي يعقد يف القاهرة يف املدة من   إىل ٦احتاد ا
  .ًم، ووافق على إيفادمها إليه أصوال٨/١١/٢٠٠١

مع املنتخب األستاذ الدكتور حممود  - َوحدد موعد استقبال عضو ا َ َّ
  .م٢٠٠٢عام السيد يف السادس من شهر شباط 

  :لجان المجمع: ًثالثا

  : لجنة المجلة والمطبوعات- ١

ُ عشرة جلسة عقدت  إحدى٢٠٠١عام بلغ عدد جلسات اللجنة يف 
 درست فيها املقاالت املرسلة إليها، لنشرها يف ٧/١٠/٢٠٠١ و/٧/١ما بني 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

لة، فقبلت منها ما هو صاحل للنشر  لد وا  والسبعني، السادسأخرجته يف ا
لةواستب   .عدت منها ما ال يناسب خطة ا

كتاب أمانة جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث املتضمن  علىاطلعت و -
  :موافقتها على طبع الكتب اآلتية

  .حتقيق الدكتور أمحد راتب محوش. ُّ أبنية كتاب سيبويه للزبيدي-١

 استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني للزبيدي، حتقيق الدكتور -٢
 .رطوسيصالح الف

  ).إعادة طبعه( ديوان ابن النقيب، حتقيق الدكتور عبد اهللا اجلبوري -٣

ًفوافقت على دفعها للطبع، وقد أجنز الكتاب األول تنضيدا وتصحيحا  ً
  .ومازال الثاين والثالث حتت الطبع

لة، صنعة األستاذ مأمون  - واطلعت على أمنوذجني من فهرس ا
فقررت اعتماد أحدمها وكلفته صنع ): ٧٥- ٦١(الصاغرجي للمجلدات من 
  .فهرس للمجلدات املذكورة

واطلعت على كتاب جلنة املخطوطات وإحياء الرتاث، املتضمن  -
لد  من تاريخ مدينة دمشق البن عساكر، حتقيق ) ٦٠(موافقتها على نشر ا

  .األستاذة سكينة الشهايب وقررت دفعه إىل املطبعة للتنضيد

 حول نشر املطبوعات وتصحيحها ورفع ًودرست اللجنة اقرتاحا -
أجور التعويضات املتعلقة باإلنتاج الفكري تقدم به األستاذ الدكتور إحسان 

مع لدراسته   .النص فقررت إحالته على مكتب ا



  
مع يف دورة عام  ٨٣٣  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

ندوة اللغة العربية ((وقررت أن تطبع البحوث اليت ألقيت يف  -
مع يف عام ))والتعليم   .تقل يف كتاب مس٢٠٠٠ اليت أقامها ا

مع املتضمن عرض موضوع  - واطلعت اللجنة على كتاب مكتب ا
لدات   من تاريخ ابن عساكر اليت حققتها األستاذة سكينة ٥٨ - ٥٥ا

مع لالتصال بإدارة  ا الشركة املتحدة فأحالته على مكتب ا الشهايب ونضد
ذا الشأن   .الشركة املتحدة 

  :لمجمعالكتب التي نجز طبعها وهي في مستودع ا

، حتقيق األستاذة سكينة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر - ١
  .٥٢الشهايب اجلزء 

  . تأليف الدكتور إحسان النص))كتب األنساب العربية(( كتاب -٢

  :الكتب التي ما تزال في التنضيد

، حتقيق األستاذة سكينة تاريخ مدينة دمشق البن عساكر - ١
  .٦٠الشهايب اجلزء 

، حتقيق الدكتور لواقع في كتاب العين للزبيدياستدراك الغلط ا -٢
 .صالح الفرطوسي

إعادة (، حتقيق الدكتور عبد اهللا اجلبوري ديوان ابن النقيب -٣
  .)طبعه

، صنعة األستاذ )٧٥-٦١(فهرس مجلة المجمع للمجلدات  -٤



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

  .مأمون الصاغرجي

  :الكتب التي في مطبعة دار البعث

قيق األستاذة سكينة ، حتتاريخ مدينة دمشق البن عساكر -١
  .٥٩الشهايب اجلزء 

  : لجنة المخطوطات وإحياء التراث- ٢

 سبع جلسات تناولت األمور ٢٠٠١عقدت جلنة املخطوطات يف عام 
  :اآلتية

تأليف جلنة إلمتام حتقيق كتاب تاريخ دمشق البن عساكر بالتعاون  -١
 خري اهللا –عدنان عبد ربه : مع األستاذة سكينة الشهايب مؤلفة من األساتذة

  . حممد أديب اجلادر– هال الضحاك – سامر ياماين –الشريف 

احلصول على استثناء من رئاسة جملس الوزراء لطباعة أجزاء من  -٢
 .تاريخ ابن عساكر يف مطابع خاصة

لدين  -٣  من كتاب تاريخ ابن عساكر حتقيق ٦١- ٦٠مراجعة ا
  .األستاذة سكينة الشهايب

  :ظ الحضارة لجنة المصطلح وألفا- ٣

معية سبع  عقدت جلنة املصطلح وألفاظ احلضارة يف هذه الدورة ا
  :ٍجلسات كان مما مت فيها

حول ) شرق املتوسط(ٍإرسال جواب إىل فرع منظمة الصحة العاملية  -



  
مع يف دورة عام  ٨٣٥  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

ّبرنامج املعجم الطيب املوحد الذي ميكن املستخدم من احلصول على مجيع 
ٍ املصطلحات األجنبية الواردة يف كل من الكلمات العربية املقابلة ملصطلح من

املعجم الطيب املوحد، ومعجم طب األسنان املوحد، ومعجم الصيدلة املوحد 
ويتضمن هذا اجلواب شكر أعضاء اللجنة على . ًمرتبة بالتتايل وبالعكس

ذا العمل العظيم م    .اجلهود املبذولة، وإشاد

مع  - حول ترمجة بعض اإلجابة عن بعض الكتب الواردة إىل ا
 .املصطلحات

ٍمتابعة العمل على وضع معجم يضم أكرب عدد ممكن من السوابق  - ٍ

واللواحق والدوامج املستخدمة يف وضع املصطلحات العلمية يف الوقت 
ًاحلاضر، وقد أعد الدكتور حممد زهري البابا قائمة بالسوابق مث أتبعها الدكتور 

 الروس الفرنسي، وتتألف هذه ًسويدان بقائمة أخرى معتمدا على معجم
َالقائمة من جدول يف أربعة أعمدة يضم السابقة وأصلها اليوناين أو الالتيين، 

 .ومعناها الفرنسي، ويف العمود الرابع أمثلة منتقاة باللغة الفرنسية

كما . ٍوقد رأت اللجنة ضرورة ختصيص املوضوع بدراسة متأنية أعمق
ه يف الدراسة من قواعد ال ميكن اعتبارها ذكر بعض األعضاء أن ما يصبون إلي

ًقانونا يسري على مجيع السوابق واللواحق والدوامج، بل تعد توجيها ال أكثر،  ًُّ ُ
ًألن السابقة أو الالحقة قد حتتمل أكثر من معىن تبعا للمصطلح الذي سيقت  ً

  . فيه، وأكدوا ضرورة التنبيه على ذلك يف مقدمة املعجم الذي يسعون إلجنازه

ًما زال العمل قائما على توحيد مصطلحات الفيزياء يف اجلامعات  -
ٍواملعاهد السورية، فقد مت إدخال مصطلحات الفيزياء احلاسوب ضمن جدول 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ُيتألف من أربعة أعمدة خصص األول منها للمصطلح باللغة اإلنكليزية، 
ٍوخصصت األعمدة الثالثة األخرى ملا يقابله باللغة العربية يف كل من 

ًوجيري حاليا . اجلامعات السورية، وهيئة الطاقة الذرية، ومكتب تنسيق التعريب
وسيتابع العمل يف هذا املوضوع ضمن . إدخال املصطلحات باللغة الفرنسية

معية    .٢٠٠٢خطة اللجنة للدورة ا

نشغال أعضاء اللجنة بتوحيد مصطلحات الفيزياء يف اوقد أدى 
  . تأجيل العمل يف موضوع السوابق واللواحقاجلامعات واملعاهد السورية إىل

  :لجنة النشاط الثقافي - ٤

 قررت م اثنيت عشرة جلسة٢٠٠١عقدت جلنة النشاط الثقايف يف العام 
  :فيها

ا    .))المعجم العربي((إقامة ندوة عنوا

على ورقة العمل اليت قدمها األستاذ الدكتور حممد إحسان املوافقة  -
ا، النص، واليت تضمنت حماور إرسال كتب و الندوة واألمور األساسية املتعلقة 

  .رتح مشاركتهم يف الندوةْقُتـإىل األساتذة الباحثني الذين 

الدكتور رئيس اجلمهورية العربية السورية تقدمي الشكر إىل السيد  -
  .رعاية الندوةتفضله ببشار األسد على 

مع للمشاركة يف الندوة بإعدادعوة السادة  - د حبث يف إطار أعضاء ا
  .أحد حماورها

م يف رحاب ٢٠٠١ تشرين األول ٢٥ -٢٢ندوة يف املدة من القد َع -



  
مع يف دورة عام  ٨٣٧  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  .جممع اللغة العربية بدمشق

  :وقد اشتملت هذه الندوة على خمسة محاور
  . حملة تارخيية عن بدء التدوين اللغوي عند العرب-1ً
  : معجمات األلفاظ– ًأوال-2ً
  :أساليب تأليف املعجمات-أ 
  .فق خمارج احلروف و-
اية اجلذر اللغوي-   . وفق 
  . وفق أول اجلذر اللغوي-

  . نظرة نقدية يف املعجمات العربية القدمية واحلديثة-ب 
  .معجمات املعاين: ً ثانيا-3ً
ضرورة وضع معجم عريب شامل يليب حاجات الباحثني يف هذا -4ً

اعه يف وضع هذا املنهج الذي ينبغي اتبوًالعصر مستوفيا الشروط املطلوبة 
  .املعجم

  : مشروعات معجمية-5ً
 – معجمات املصطلحات – املعجم املدرسي –املعجم التارخيي 

  .ُمعجمات أخرى متخصصة يقرتح وضعها -معجم املعاين 

 يف الساعة احلادية عشرة ))المعجم العربي((وقد أقيم حفل افتتاح ندوة 
 مبكتبة األسد الوطنية م يف قاعة احملاضرات٢٢/١٠/٢٠٠١من صباح االثنني 

وحضر احلفل السيد الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية، ممثل 
 للجبهة  بعض أعضاء القيادة القطرية والقيادة املركزيةهراعي احلفل كما حضر



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٣٨  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

، ولفيف من الوزراء والسفراء العرب ورئيس جممع اللغة العربية الوطنية التقدمية
مع بدمشق  وأساتذة والعلماءوصفوة خمتارة من الباحثني  وأعضاء ا

  .اجلامعات، وألقيت يف هذا احلفل عدة كلمات هامة

 عقدت هذه الندوة على مدى األيام اليت استغرقتها سبع جلسات وقد
وألقيت فيها حبوث قيمة من قبل . يف قاعة احملاضرات مبجمع اللغة العربية

 وأسفرت عن طائفة من  ،ريةباحثني متميزين من األقطار العربية ومن سو
  .التوصيات واملقررات

بالشكر اجلزيل إىل جممع اللغة العربية ها توجه املشاركون في :وفي ختام الندوة
ًبدمشق وإىل وزارة التعليم العايل وإىل وزارة الرتبية وإىل الباحثني مجيعا جلهودهم 

التقدير واإلكبار العظيمة يف الندوة، كما رفع املشاركون يف الندوة أسىن آيات 
 إىل سيادة الرئيس الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية لرعايته

  .الكرمية اليت مشلت أعمال هذه الندوة

  :لجنة األصول - ٥

  . مثاين جلساتيف هذه الدورةعقدت جلنة األصول 

  :وقد مت فيها

 أول الكلمة  فأقرت قواعد كتابة اهلمزة يف،دراسة قواعد اإلمالءمتابعة 
  .ووسطها وآخرها وقواعد كتابة األلف اللينة

  : لجنة المعجمات- ٦

معية جلستني مت فيهما  عقدت جلنة املعجمات يف هذه الدورة ا



  
مع يف دورة عام  ٨٣٩  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

  :مايلي

االتفاق على قراءة البحوث اليت أجنزها اخلرباء حول معجم األلوان،  -
  .واستخالص ما ميكن االستفادة منه

  :تية يف مقدمة األلوانتأكيد إدراج النقاط اآل -

  .مسوغات وضع املعجم -

إظهار اجلديد فيه، وأوجه اختالفه عن املعاجم األخرى اخلاصة  -
  .باأللوان كمعجم الدكتور زين اخلويسكي وغريه

  .توضيح خطة العمل يف املعجم -

ّاإلفادة من القانون اجلديد للمجمع وما تضمنه من فقرات متكن  -
خبرباء وخمتصني للعمل يف معجم األلوان، واألجور اليت األعضاء من االستعانة 

  .ستمنح هلم

  : لجنة المكتبة- ٧

ُم سبع جلسات حبث ٢٠٠١بلغ عدد جلسات جلنة املكتبة يف عام 
مع والظاهرية، وكان مما أجنزته األعمال اآلتية   :فيها واقع مكتبيت ا

ع مت إجناز هذا املشرو: مشروع إدخال فهرسة الكتب في الحاسوب
مع والظاهرية، ومتت أمتتة مجيع سجالت الكتب  يف كل من مكتبيت ا

  .ووضعت بتصرف الباحثني، وسيتابع العمل يف التصنيف املوضوعي

 فقد بلغ :شراء كتب من معرض الكتاب في مختلف المجاالت



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٠  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع وحنو ) ١٠٤: (عدد الكتب املشرتاة هلذا العام ًكتابا ) ٢٠(كتاب ملكتبة ا
  .جمموعة من املعاجم العلمية األجنبية وعددها عشرةو. للظاهرية

وبعد مراسلة الكثري من دور النشر مت استكمال ما صدر من املوسوعة 
اإلسالمية باللغتني الفرنسية واإلنكليزية واحلصول على عدة معاجم علمية 

مع   .أجنبية متخصصة إلغناء مكتبة ا

ب من كتب كتا) ٥٥٢( مت جتليد :تجليد الكتب في المجمع -
مع   .مكتبة ا

  :دار الكتب الظاهرية: ًرابعا

 بلغ عدد الكتب املهداة إىل دار الكتب :الكتب والمطبوعات
  ً.كتابا) ١٧(ًكتابا كما بلغ عدد الكتب املشرتاة ) ٦٧(الظاهرية يف هذا العام 

  .كتاب) ٧٦١٦٢(وبذلك يصبح عدد الكتب يف املكتبة 

الت املكرر مع واملكتبةومت تبادل عدد من ا أما . ة يف كل من ا
الت والدوريات األجنبية فقد اقتصرت على النشرات  وبلغ .إهداءات ا

الت والدوريات  ) ٩١( اليت أهديت إىل الدار – وكلها سورية –عدد ا
الت والدوريات يف املكتبة  جيمعها ) ٣٩٥٢٨(جملة، ويبلغ عدد ا

  .عنوان) ٥٥٧(

  :رواد المكتبة

ثالثة آالف ومئيت ) ٣٢٠٠(ملشرتكني من رواد املكتبة بلغ عدد ا
  .مشرتك



  
مع يف دورة عام  ٨٤١  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

يبلغ عدد الكتب اليت تعار إىل املشرتكني ما يقارب مئة كتاب يف كل 
  .يوم

وقد مت خالل هذا العام إدخال كتب الدار باللغة العربية احلاسوب، 
واحد باسم الكتاب، ) فهارس البطاقات(وصنعت هلا ثالثة ملفات على غرار 

وفق التصنيف املتبع يف . اين باسم املؤلف، والثالث حبسب موضوع الكتابوالث
  .املكتبة

ست وثالثني منضدة جديدة، كما ) ٣٦(وزودت قاعة املطالعة األوىل بـ
يأ ) عشرين خزانة برفوف(مت تزويد املكتبة بـ حلفظ الكتب النادرة فيها عندما 

  .الغرفة اخلاصة هلذه الكتب

  : ومشاركاته العلميةندوة المجمع: ًخامسا
مع يف املدة من  - م ندوة ٢٥/١/٢٠٠١- ٢٢عقد يف رحاب ا

 مت احلديث عنها ضمن أعمال جلنة النشاط الثقايف يف هذا ))المعجم العربي((
  .التقرير

  : مشاركات المجمع
مع ونائبه يف مؤمتر جممع القاهرة يف دورته -  شارك السيدان رئيس ا

  .م٢/٤/٢٠٠١-١٩/٣عقدت يف املدة من السابعة والستني اليت ان
امع اللغوية العلمية العربية الذي عقد  وش- اركا يف مؤمتر احتاد ا

  .م٨/١١/٢٠٠١-٦/١١بالقاهرة يف املدة من 
مع ما بني  ش-   : يف الندوات اآلتية٣١/١٠-٢٠ارك السيد أمني ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٢  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

ب  أقامها معهد الدراسات واألحباث للتعري))أسئلة اللغة((ندوة  -أ
  .م٢٦/١٠/٢٠٠١و٢٤بالرباط ما بني 

 أقامتها جامعة ))البحث العلمي في آفاق األلفية الثالثة((ندوة  - ب 
  .م٢٨/١٠/٢٠٠١و٢٦حممد اخلامس ما بني 

استثمار المصطلح الموحد الصادر عن مؤتمرات ((ندوة  -ج 
 أقامها مكتب تنسيق التعريب بالرباط ما بني ))التعريب

  .م٣١/١٠/٢٠٠١و٢٩

  :مطبوعات المجمع: ًسادسا

مع يف هذه الدورة اجلزء الثاين واخلمسني من كتاب  تاريخ ((أصدر ا
كتب (( البن عساكر، حتقيق األستاذة سكينة الشهايب، وكتاب ))مدينة دمشق

  . تأليف األستاذ الدكتور إحسان النص))األنساب العربية

  :مكتبة المجمع: ًسابعا

مع يف هذه الدورة  كتاب باللغة العربية منها / ١١٤٤/دخل مكتبة ا
كتاب شراء، وأصبح عدد الكتب / ١١٩/كتاب إهداء، ومنها / ١٠٢٥/

  .كتاب/ ٢٥٠٠٠/العربية يف املكتبة 

  .كتاب باللغات األجنبية شراء وإهداء/ ١٦٩/ودخل املكتبة األجنبية 

  .جملة باللغات األجنبية إهداء/ ٦٢/ودخلها 

  .جملة إهداء/ ٢٤٤/ذا العام ودخل قسم الدوريات العربية يف ه

  :أمور تنظيمية وإدارية: ًثامنا



  
مع يف دورة عام  ٨٤٣  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

صدر عن السيد رئيس اجلمهورية يف هذه الدورة القانون ذو الرقم 
م املتضمن حتديث قانون جممع ٦/٦/٢٠٠١هـ ١٥/٣/١٤٢٢تاريخ / ٣٨/

  .اللغة العربية بدمشق

مع باستقبال األستاذة الدكتورة ليلى الصباغ عضوا ج - ًديدا ًاحتفل ا
مع مساء األربعاء   م يف ٢١/٢/٢٠٠١بني أعضائه يف جلسة علنية عقدها ا

مع، حضرها خنبة من رجال العلم واألدب، ومجع من  قاعة احملاضرات يف ا
 .أصدقاء الدكتورة ليلى الصباغ وزمالئها

مع قد انتخب الدكتورة ليلى الصباغ عضوا عامال يف  ًوكان جملس ا ً
مع يف جلسة م، وصدر بتعيينها املرسوم ١٨/١١/١٩٩٨ عقدها بتاريخ ٍا

  .م١٠/٨/٢٠٠٠تاريخ / ١٥٤/اجلمهوري ذو الرقم 

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًبكلمة رحب فيها بالسادة احلضور، ومهنئا الدكتورة ليلى الصباغ بانضمامها  ٍ

معيني يف خدمة ال   .لغة العربية، والذود عنهاإىل زمالئها ا

مع، كلمة  ًمث ألقى األستاذ الدكتور عبد احلليم سويدان، عضو ا
ًحتدث فيها عن السرية العلمية للدكتورة ليلى الصباغ، مشيدا جبهودها 

  .وأخالقها

ًمث ألقت الدكتورة ليلى الصباغ كلمة حتدثت فيها عن سلفها الراحل 
  . السابق للمجمعاألستاذ الدكتور حسين سبح، الرئيس

مع حفال الستقبال األستاذ الدكتور حممد أمحد الدايل،  - ًكما أقام ا



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٤  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع مساء األربعاء  ًعضوا عامال فيه، جرت وقائعه يف قاعة حماضرات ا ً
م، حضره كوكبة من رجال العلم واألدب، وعدد من أصدقاء ٥/٩/٢٠٠١

 .الدكتور حممد الدايل وطالبه

مع قد  ًانتخب الدكتور حممد الدايل عضوا عامال يف وكان جملس ا ً
مع يف جلسة عقدها بتاريخ  م، وصدر بتعيينه املرسوم ٢٥/١/١٩٩٨ا

  .م١٠/٨/٢٠٠٠تاريخ / ١٥٥/اجلمهوري ذو الرقم   

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًبكلمة رحب فيها بالزميل اجلديد، مشيدا بعلمه وح   .به للعربيةٍ

مع، كلمة  ًمث ألقى األستاذ الدكتور إحسان النص، نائب رئيس ا
حتدث فيها عن جهود الدكتور حممد الدايل يف ميدان اللغة العربية، ومتكنه من 

ًعلومها تدريسا وحتقيقا ً.  

مع  ًمث ألقى الدكتور حممد الدايل كلمة حتدث فيها عن سلفه يف ا
  .محه اهللاألستاذ عبد اهلادي هاشم ر

ًمع حفال آخر الستقبال األستاذ الشاعر سليمان العيسى،  وأقام ا-
ًعضوا عامال فيه، خلفا لألستاذ الشاعر شفيق جربي، رمحه اهللا، وذلك يف  ً ً

مع مساء األربعاء  م، يف قاعة احملاضرات يف ١٩/٩/٢٠٠١ٍجلسة عقدها ا
مع، حضرها خنبة من رجال العلم واألدب ٌفري من أصدقاء الشاعر  ومجع غ،ا

 .واملعجبني بشعره

مع قد انتخب األستاذ سليمان العيسى عضوا عامال يف  ًوكان جملس ا ً



  
مع يف دورة عام  ٨٤٥  م٢٠٠١ التقرير السنوي عن أعمال ا

مع يف جلسة عقدها بتاريخ  م، وصدر بتعيينه املرسوم ٢٤/١١/١٩٩٠ا
م، وحالت أعماله وأسفاره ٢٧/٥/١٩٩١تاريخ / ٢٠٧/اجلمهوري ذو الرقم 

  .هدون استقباله منذ تاريخ تعيين

مع،  افتتح حفل االستقبال األستاذ الدكتور شاكر الفحام، رئيس ا
ًمشيدا بشاعر الوطن، األستاذ سليمان وٍبكلمة رحب فيها بالسادة احلضور، 

  .العيسى، وإبداعه يف مضمار الشعر، وخدمة قضايا األمة

مع، األستاذ سليمان  مث ألقى الشاعر الكبري، والعضو اجلديد يف ا
ًمة حتدث فيها عن سلفه الراحل الشاعر شفيق جربي، ومآثره العيسى كل

 .اخلالدة، وسجاياه احلميدة

مع عضوا بارزا من أعضائه، وعلما من أعالم العربية يف  - ًفقد ا ً ً
، األستاذ الدكتور أمجد الطرابلسي، وزير التربية األسبقالعصر احلديث هو 

مع حفال تأبينيا م، وأق٢٨/١/٢٠٠١الذي وافته املنية يوم األحد  ًام له ا ً
مع ألقيت فيه ١٤/٣/٢٠٠١مساء األربعاء  م يف قاعة احملاضرات يف مبىن ا
 :الكلمات اآلتية

ألقاها األستاذ الدكتور شاكر الفحام، : كلمة مجمع اللغة العربية -
مع   .رئيس ا

ألقاها األستاذ الدكتور حممود السيد، وزير : كلمة وزارة التربية -
 .يةالرتب

ألقاها األستاذ الدكتور عادل العوا، عضو : كلمة جامعة دمشق -



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٨٤٦  )٤(اجلزء ) ٧٧( ا

مع، واألستاذ يف جامعة دمشق  .ا

ألقاها األستاذ الدكتور عبد اهللا عبد الدائم، : كلمة أصدقاء الفقيد -
 ً.وزير الرتبية سابقا

  .ألقاها األستاذ املهندس حممد أمين الطرابلسي: كلمة أسرة الفقيد -

  :م٢٠٠١زنة المجمع عن عام موا: ًتاسعا

):اجلارية واالستثمارية(جمموع االعتمادات املخصصة  -أ
  .لرية سورية  ١٩.٣٥٥.٠٠٠  

لرية   ١٧.٠٩٤.٦٣٠  :جمموع ما أنفق من هذه االعتمادات -ب 
 .سورية

 لرية سورية  ٢.٢٦٠.٣٧٠  :االعتماد املتبقي من املوازنة -ج 

 ٪ ٨٨.٣٢٢  : م٢٠٠١النسبة املئوية إلنفاق عام  -و 

 .م٢٠٠٠ عن عام ٪ ١٨.٢٠بزيادة 


