
  

 - ١٣١ -  

 فهرس موضوعات مجلة اللسان العربي
٤٧- ١من العدد   

)١() الخامسالقسم(  
 حرف الميم

دنان عبد ربهع.أ: إعداد  

  ٦/٥٢٥  نقابة احملامني األردنيني  معجم الفقه والقانون يف امليزان

  ٤/٢١٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الفقهي املالكي

  ١٧/١/٢٩٧  عبد اللطيف عبيد. أ   العريباملعجم الفالحي

  ٢/١٠٣  املكتب الدائم للتعريب  معجم الفنون اجلميلة

معجـــــــــم الفنـــــــــون اجلميلـــــــــة والرتفيهيـــــــــة 
  ...واإلذاعة والتلفزة

  ١٠/٢/٢٠٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اقرتاحـــــــــــــــات .. (معجـــــــــــــــم الفيزيـــــــــــــــاء 
  )وتصحيحات

  ٧/٢/٣٤٧  فتحي قدورة. أ

إعــــــــــــــــــــداد وزارة الرتبيــــــــــــــــــــة   معجم الفيزياء أو الطبيعة
ــــــــــــــــسيق  »م.ع.ج« ــــــــــــــــــ تن

  ائم للتعريباملكتب الد

٨/٣/٦٥  

  ٢٠/٢٢٩، ١٨/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم القياسي أو معجم املتواردات

                                                            
 

لد نشر) ١( لد ٧٦ القسم األول يف ا  اجلزء ٧٧ اجلزء الرابع، ونشر القسم الثاين يف ا
لد الثاين، لد ٧٨ ونشر القسم الثالث يف ا  اجلزء ٧٩ اجلزء الثاين، ونشر القسم الرابع يف ا
  .الرابع



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٢  

مالحظـــــــــــــــــات اللجنـــــــــــــــــة   معجم الكيمياء
للتعريـــب والرتمجـــة  األردنيـــة
  والنشر

٧/٢/٣٥٣  

الرتبيـــــــــــــــــة  وزارة: إعـــــــــــــــــداد  كيمياءمعجم ال
  »م.ع.ج«
  املكتب الدائم للتعريب: يقستن

٨/٢/٦٤  

  ٣/٢٦٢  حممد داود. أ  معجم اللغة العامية بتطوان

  معجم املرتولوجيا القانونية
  )علم القياس القانوين(

  ٢٤/٢٧٢  فؤاد محودة. أ: تقدمي

، ٢١/٢٢١،٢٢/٢١٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املتواردات
٢٣/٣٠٥،٢٦/٢٥٩ ،
٢٨/٢٣٥  

  ١٠/٣/١٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املرأة

  معجم املصطلح اللساين
  ) عريب– فرنسي - إنكليزي (

عبــــــد القــــــادر الفاســــــي . د
  الفهري

٢٣/١٣٩،٢٦/
١٩٣،٢٧/٢٥٩ ،

٢٨/٢١٧  
  معجم مصطلحات البرتوكيمياء

  ) عريب-  إنكليزي - فرنسي (
  ٢٣/١٩٩  مصطفى ديبون. د

  ٧/٢/١٢٣  املكتب الدائم للتعريب  معجم املصطلحات التقنية اإلخراطية

  ١٤/١/٢١٥  ور الدين عرتن. د  معجم املصطلحات احلديثية

إنكليـزي ( معجم املصطلحات الـصوتية
  ملاملربج» الصوتيات«لكتاب )  عريب- 

  ٢٣/١٠٧  ّحممد حلمي هليل. د

      

ــــــــب  معجم مصطلحات صيانة الطبيعة ــــــــد احلــــــــق . أ: تعري   ١٢/١/٢٠٦عب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٣  

  فاضل

  معجم مصطلحات ضبط اجلودة
   عريب- نكليزي إ

املنظمـــــــة الدوليـــــــة لـــــــضبط 
  اجلودة

٢٣/٢١٧  

  السيد رضوان حممد. د  . معجم مصطلحات العلف واملراعي
  عبد اهللا الفخري. ود

٢١/٢٣٧  

  عزت حجازي. د  معجم مصطلحات علم االجتماع
  أمحد زكي بدوي. ود

١٣/٣٢٨  

معجــم مــصطلحات علــم حيــاة اجلهــاز 
  العصيب

 ٢٨/١٢١،٢٩/١٩٧  صادق اهلاليل. د

  معجم مصطلحات علم اللغة احلديث
  ) وإنكليزي عريب،عريب إنكليزي(

  وضع خنبة من اللغويني العرب

يد املا. أ: بقلم   ٢٤/١٣٧  شطةعبد ا

  معجم مصطلحات علم املتحجرات
  )عريب - إنكليزي (

  ٢٨/١٧٥  فاروق صنع اهللا العمري. د

  ٩/١/٤٣٨  ممدوح حقي. د  معجم املصطلحات العلمية

ـــة،  وألفـــاظ معجـــم املـــصطلحات العلمي
  احلضارة يف مواجهة الغزو اللغوي الوافد

  ٣٩/٥٦  خليل عودة. د

  العلوم االجتماعية مصطلحات معجم
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  للدكتور أمحد زكي بدوي

عـــديل عبـــد العزيـــز . د: بقلـــم
  مصطفى

١٧/١/٢٦٨  

  أمحد زكي بدوي. د  معجم مصطلحات العلوم اإلدارية
مــساعد عبــد اهللا . أ: عــرض
  مساعد

٢٦/٣٥٦  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٤  

  معجم مصطلحات علوم البيئة
  ) عريب- إنكليزي (

 /٣٢  فاضل حسن أمحد. د
١٧٧،٣٦/

٢٦٣،٣٧/٢١٩ ،
٤٠/١٩١،٤١/

١٠٣،٤٢/٢٢٢ ،
٤٣/٢٢٧،٤٤/
١٩٦  

معجــــــم مــــــصطلحات القــــــوى العاملــــــة 
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (

أمحــــــــــد زكــــــــــي . إعــــــــــداد د
حممـــــد كمـــــال . بـــــدوي ود
  : عرض ،مصطفى

  مساعد عبد اهللا مساعد. أ

٢٦/٣٥٧  

ــــاس النفــــسي  معجــــم مــــصطلحات القي
  ) عريب- إنكليزي (

  ٢٢/٢٧٥  عبد الرمحن عيسوي. د

  ٤/٢٩٦، ٣/٢٧٥  املكتب الدائم للتعريب  املعجم املصور

 خــــالل ةمعجــــم املعــــاجم العربيــــة املؤلفــــ
  مئة عام

  ٧/٢/١٦٠  الصديق بن العريب. أ

  ١٠/٣/٢٤٧  املكتب الدائم للتعريب  )ملحق(معجم املعاجم العربية 

/ ٢/ ٧، ٦/٣٢٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املعاين
٩/٢/٣٨٥، ٢٠٨  

  ٨/٢/٣٦  حممد عنرب. أ  معجم املعاين

االحتـــــــاد الربيـــــــدي العـــــــريب   »قل وال تقل«معجم املعاين و
  )القاهرة(

٨/٢/٣٩  

      
  ٣/١٦٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم املغرب التارخيي



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٥  

  ٢٢/٢٠١  مؤسسة ايزو  معجم مفردات علم املصطلح

  معجم مفردات علم املصطلح
  )  عريب-  فرنسي - إنكليزي (

  )١٠٨٧(مواصفة ايزو 

ـــــة املواصـــــفات : ترمجـــــة هيئ
  واملقاييس العربية السورية

٢٤/٢٠٣  

املعجــــم املفــــصل ألمســــاء املالبــــس عنــــد 
  العرب 

  ينهارت دوزير
  أكرم فاضل. تعريب د

٨/٣/٢٥، ٥/٢١٥ ،
٩/٢/١٠ ،
١٠/٣/١٥٤  

  ١٠/٢/١٣٦   اهللاعبد العزيز بنعبد. أ  معجم املالبس

  املعجم املالحي البحري
   عريب- فرنسي 

  ١٧/٢/٣٢٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

، ٧/٢/٢٣١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم املنـزيل
١٠/٣/٢٥٢  

ـــــم املـــــصطلحات  املعجـــــم املنهجـــــي لعل
  ) فرنسي- عريب (

  ٣٦/١٩١  عصام عمران. أ: ترمجة

  ٤٦/١٤٦  مصطفى غلفان. د  ملصطلحات اللسانيات اوحدامل املعجم

ــــدخيل  املعجــــم املوســــوعي للمعــــرب وال
  يف اللغة العربية

/٣٧/٢٧٤،٤٠  مناف مهدي املوسوي. د
١٦٧  

وزارة الرتبيـــــــــــــــــة : إعـــــــــــــــــداد  معجم النبات
ــــــــــــــــسيق » م.ع.ج« تنـــــــــــــــــ

  املكتب الدائم للتعريب

٨/٢/١٩٧  

  ١٢/٢/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم النبات األصيل
      

 - معجـــــم النباتـــــات املفيـــــدة إنكليـــــزي 
   عريب-  فرنسي - التيين 

األمــــــــم املتحــــــــدة منظمــــــــة 
  للتغذية والزراعة

٢٢/٢٩٣  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٦  

لوجيـــــة وعلـــــم امليـــــاه جيومعجـــــم اهليدرو
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي (اجلوفية 

  ١٢/٢/٩٢  حممد بن زيان. أ
  من اليسار

ليميــــــــة ملعلمــــــــي معجــــــــم الوســــــــائل التع
  ) عريب- إنكليزي ...(اللغات

  حممود إمساعيل صيين. د
  عمر الصديق عبداهللا. وأ

٢٠/٢٤٩  

  ٤٦/١٤٥  -   املعجم واللغات األجنبية

  ١٣/١٤٤  مكتب تنسيق التعريب  معجما الدم والعظام يف امليزان

  ٤٤/١٩٥  -   معجمات وقوائم مصطلحية

ّاملعـــــرب والـــــدخيل ضـــــروريان الزدهـــــار 
  ...اللغة

  ١٤/١/١٨٦  نور الدين صمود. أ

  ٣٤/٩٩  ويمناف مهدي املوس. د  ّاملعرب والدخيل يف اللغة العربية

  ٢/١٣٨  املكتب الدائم للتعريب  معرض الكتاب العريب

  ١/١٥٣  املكتب الدائم للتعريب  معرض الكتاب املدرسي العريب

  ٩/١/١٣  حممود عبد املوىل. د  معركة العربية يف اجلزائر

  ٥/٣١٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معركة الفصحى والعامية يف الصني

  ،٨/١/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب  املعلمة العربية
٩/١/٢٢٣  

  ٧/١/٣٢٨  مكتب التعريب  معلمة مركزة من القبائل واملدن والقرى

جامعــــة اإلمــــام حممــــد بــــن   معهد تعليم العربية لغري العرب
  سعود اإلسالمية

٢٤/٣٠٨  

      

      
مفــــــاهيم وإصــــــطالحات يف الرتبيــــــة وطــــــرق 

  ) عريب- إنكليزي .. (التدريس
  ١٧/٢/٧١  رشدي أمحد طيمة. د



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٧  

املفردات الـشائعة يف اللغـة العربيـة للـدكتور 
  داود عبده

  ١٩/١/١٧٤  أمحد أسلمو: بقلم

املفقود من اللغة العربية موجود يف معاجم 
  مرقمة

  ٨/٢/٤٥  )جملة األسبوع العريب(

ـــــني جومـــــسكي  مفهـــــوم البنيـــــة العميقـــــة ب
  ريبوالدرس النحوي الع

  ٣٤/٥  مرتضى جواد باقر. د

  ١٥/١/١٧٧  املكتب الدائم للتعريب  مفهوم تنسيق التعريب

ْمفهوم احلـزاز والطحلـب واألشـن يف اللغـة  ُ ْ ََ
  والطب وعلم النبات

  ٣٦/١٧٥  حلسن بنلفقيها. أ

  ١٤/١/١٧٠  اهلادي الطرابلسي حممد. أ  وأسس تطوير اللغة» حياة اللغة«مفهوم 

ـــــل اللغـــــوي املفهومـــــات األساســـــ ية للتحلي
  عند العرب

  ١٦/١/١٣  عبد الرمحن أيوب. د

مقـــــابالت مـــــع شخـــــصيات علميـــــة مـــــع 
  األستاذ الفاضل ابن عاشور

   ٤/٣١٤  املكتب الدائم للتعريب

رحلـــة األمـــني العـــام إىل =     مقابالت مع صحف عربية
  العواصم العربية

  ٤/٣١٦  املكتب الدائم للتعريب  مقابلة مع األستاذ إبراهيم الكتاين

مقارنـــــــات بـــــــني املـــــــصطلحات القانونيـــــــة 
  العربية واألجنبية

  ٧/٢/٣٣  م بن سالمةعبد الرحي. أ

 ومتنيب املشرق ي متنبمقارنات خفيفة بني 
  املغرب

  ٤/٨٧   القاسم كروأبو. أ

مقارنــــة بــــني بعــــض التــــشبيهات يف ســــت 
  لغات حديثة

  ٢٠/٣٣  حممد علي اخلويل. د



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٣٨  

يم العــــــــشاري مقرتحــــــــات حــــــــول التــــــــصم
  ملوسوعة املغرب العريب

  عائشة عبد الرمحن. د
  )بنت الشاطئ(

٦/٢٨٩  

الت   مقتطفات من الكتب وا
  )قضايا لغوية(

  ١٥/١/١٨١  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢١٩  الدائم للتعريب املكتب  مقتطفات وآراء

  مقدمة تاج العروس
   دراسة نقدية

حممد عبد الـسالم شـرف . د
  الدين

١٣/١٢٩  

لة اللسان العريبمقدمة ال   ٣/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  عدد الثالث 

  ١٥/٣/٣  الدائم للتعريب املكتب  مقدمة ملؤمتر التعريب الثالث

  ٨/٢/٥٥  الدائم للتعريب املكتب  مقدمة املعاجم العلمية

حممـــــــد احلـــــــسين . أ: تـــــــأليف  املقوالت العشر
: حه وقــدم لــهَّصــح ،دييــالبل
  ممدوح حقي. د

٩/١/٣٣٩  

  مسائل فنية ولغوية: ربيةاملكانز الع
ـــــــشاء ختطـــــــيط العـــــــريب العـــــــام ز  املكن إلن

ــــة  للمــــصطلحات االقتــــصادية واالجتماعي
  والسياسية

  ٢٥/٧٧  شوقي سامل. د

اجلهـد، واملعتمـد : مكتب تنـسيق التعريـب
  ...واآلمال

  ٣٩/٤٧  أمحد شحالن. د

مكتــــــب تنــــــسيق التعريــــــب يف الــــــصحافة 
  العربية

  ٢٢/٣٣٤  املكتب الدائم للتعريب

لـــــــــس  مكتـــــــــب تنـــــــــسيق التعريـــــــــب يف ا
  التنفيذي

  ١٣/٣٥٤  ئم للتعريبالدا املكتب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٣٩  

- ١٩٦٢املكتــب الــدائم يف ســنته الثامنــة 
١٩٧٠  

  ٨/١/٥٢٩  الدائم للتعريب املكتب

ـــــــــة  ـــــــــدائم يف مـــــــــشاريعه العربي ـــــــــب ال املكت
  والدولية

  ٩/١/٤٧٠  الدائم للتعريب املكتب

املكتــــــب الــــــدائم قلعــــــة صــــــامدة حلمايــــــة 
   الفكري العريبالرتاث

  ٧/١/٤٠٥  صبيح الغافقي. أ

املكتـــب الـــدائم للتعريـــب يف املـــؤمتر الثـــاين 
  ملنظمة الرتبية والثقافة والعلوم

  ٩/١/٤٦٧  الدائم للتعريب املكتب

املكتب الدائم ينظم املوسم العلمـي لـسنة 
١٩٦٧  

  ٥/٣٣١  الدائم للتعريب املكتب

  ١٤/١/١٢٢  عبد احلق فاضل. أ  مكة ومحورايب

  :الحظات حولم
  »أسرار العربية البن األنباري«

  ١٩/١/١٨٠  صالح اخليمي. أ

  ١٢/١/٣٠٢  منذر البكر. د  مالحظات حول األلفاظ اهلندية املعربة

أدوات التعريــــــب (مالحظــــــات حــــــول حبــــــث 
  للدكتور عفيف دمشقية) املواكب

عبــــد العزيــــز بنعبــــد . أ: بقلــــم
  اهللا

١٩/١/١٧٨  

  ١١/١/٣٢٣  حممود اجلليلي. د  عربيةمالحظات حول تطوير اللغة ال

ـــــل مـــــصطلحات : مالحظـــــات حـــــول دلي
  املواصفات القياسية العربية

العربيـــة للمواصـــفات  املنظمـــة
  واملقاييس

١٦/١/١٨١  

مـــــــــشروع دليـــــــــل «: مالحظـــــــــات حـــــــــول
  »مصطلحات احلاسب اإللكرتوين

  ١٣/٣٤٧  مصطفى بنموسى املهندس

مـــــــــــــــصطلحات : مالحظـــــــــــــــات حـــــــــــــــول
  اإلعالمية

  ١٦/٢/٢٦٩  الدائم للتعريب املكتب



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٠  

مــــصطلحات التنميــــة : مالحظــــات حــــول
  االجتماعية

  ١٦/٢/٢٢٥  الدائم للتعريب املكتب

  ٢٧/٢٩٤  حممود فيصل الرفاعي. د مصطلحات اخلرسانة: مالحظات حول

مــــصطلحات الطــــرق : مالحظــــات حــــول
 -  فرنـــسي - إنكليـــزي ... (والنقـــل الـــربي

  )عريب

النقــــــــــــل واملواصــــــــــــالت  إدارة
  جلامعة الدول العربية

١٥/٢/٧٥  

مــــصطلحات علــــم «: مالحظــــات حــــول
ــــــــــــة ــــــــــــة والعلــــــــــــوم الوراثي ومقــــــــــــرتح » الوراث

  ملصطلحات علوم الوراثة

   صادق اهلاليل.د
  سفيان العسويل. د

٢٢/١٥٧  

ــــوم : مالحظــــات حــــول مــــصطلحات العل
  اهلندسية للدكتور حممود فوزي محد

  ٢٢/١٩٧  فيصل الرفاعي. د

مــصطلحات امللكيــة «: مالحظــات حــول
  »الصناعية

  ١/٣٠٦/ ١٧  عدنان شفيق فهمي. د

معجـم ألفـاظ الفالحـة : مالحظات حول
ـــــــز  ـــــــد العزي ـــــــدكتور عب يف مشـــــــال األردن لل

  طشطوش

  ٣٨/٢١٨ حممد علي الزركان. د: بقلم

مالحظــــــات حــــــول معجــــــم الدبلوماســــــية 
  )مقاربة لسانية(والشؤون الدولية 

  ٤٦/١٦٤  ليلى املسعودي. د

  ١٢/١/٢٨٢  عبد احلق فاضل. أ  يعةمالحظات حول معجم صيانة الطب

  ٢٣/٧٦  صادق اهلاليل. د  املعجم الطيب املوحد: مالحظات حول

      
املعجــــــم العــــــسكري : مالحظــــــات حــــــول

  املوحد
  ٨/٢/٤٦  الدائم للتعريب املكتب



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٤١  

املعجــــــــــم الكهربــــــــــائي : مالحظــــــــــات حــــــــــول
  ) عريب-  فرنسي - إنكليزي .. (اإللكرتوين

  ١٥/٢/٣٢١  الدائم للتعريب املكتب

حظـــــــات حـــــــول معجـــــــم اللـــــــسانيات مال
  املوحد

  ٣٥/٢٠٩  ليلى املسعودي. د

  ٨/١/٢٤٤  حممد رجب البيومي. د  مالحظات حول النقد األديب

  ٦/٥٤٨  وهيب دياب. أ  مالحظات عابرة

مالحظـــــات علـــــى أمســـــاء املالبـــــس عنـــــد 
  العرب

  ٦/٥٤٦  روكس بن زائد العزيزي. أ

مالحظــــــات علــــــى بعــــــض املــــــصطلحات 
  الفلكية

  ٦/٤٧١  حممد رضا مدور. د

ــــاموس املــــصطلحات  مالحظــــات علــــى ق
  الربيدية

  ٢/٣٧٤/ ٧  الدائم للتعريب ملكتبا

مالحظـــــــــــات علـــــــــــى مـــــــــــشروع معجـــــــــــم 
ــــــــه  مــــــــصطلحات املــــــــؤمترات الــــــــذي أعدت

  اليونسكو

  ٩/٢/٢٩٦  الدائم للتعريب املكتب

املــصطلحات التعليميــة : مالحظــات علــى
  والنفسية

  ١٩/٢/٣٠٧ محدي أبو الفتوح عطيفة. د

  ٧/٢/٣٦٦  جورج حبيب اخلوري. أ  مالحظات على املصطلحات الفلكية

 والفصحى العامية: مالحظات على مقال
  ٢٢يف القاهرة والرباط يف العدد 

  ٢٧/٢٩٩  أمحد مدينة. أ

      
مالحظــــــات منهجيــــــة حــــــول الدراســــــات 

  االجتماعية يف الوطن العريب
  ١٠/١/١٥٨  حممود عبد املوىل. د



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٢  

ء املركزيــة املكونــة مالحظــات جلنــة الكيميــا
  من خرباء عرب بالرباط

  ٤/٢٩٣  الكيمياء املركزية جلنة

مالحظـــــات املكتـــــب حـــــول املعـــــاجم يف 
  املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/٩١  الدائم للتعريب املكتب

ورقة عمل ندوة : مالحظات وأفكار حول
  توحيد منهجيات وضع املصطلح

  ٢٤/١١٣  شفيق اخلطيب أمحد. د

لغة العربية مالحظات ومقرتحات جممع ال
  )على معجم الكيمياء(بالقاهرة 

  ٤/٢٦٣  جممع القاهرة

مالحظات ومقرتحات وزارة الرتبية والتعليم 
  )على معجم الكيمياء(األردنية 

  ٤/٢٩١ وزارة الرتبية والتعليم باألردن

  ٣١/٣٧  مناف مهدي حممد. د  مالمح من حياة اللغة العربية

ــــــــسنغ ال امللتقــــــــى العــــــــريب اإلفريقــــــــي يف ال
١٩٨٤  

  ٢٣افتتاحية العدد =   - 

  ملحق معجم اإلعالمية
   عريب-  فرنسي - إنكليزي 

  ١٧/٢/٧٥  مصطفى بنموسى. م

  ٨/٢/٥٢٥ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم البرتول

  ٨/٣/٢٩٩ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم اجليولوجيا

  ٨/٢/٤١٤ إعداد املكتب الدائم للتعريب  ملحق معجم احليوان

  ٨/٣/٦١٦ اد املكتب الدائم للتعريبإعد  ملحق معجم الرياضيات

إعــــــــــــداد املكتــــــــــــب الــــــــــــدائم   ملحق معجم الفيزياء أو الطبيعة
  للتعريب

٨/٣/١٣٥  

إعــــــــــــداد املكتــــــــــــب الــــــــــــدائم   ملحق معجم الكيمياء
  للتعريب

٨/٢/١٤٣  



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٤٣  

  ١٠/٣/٨٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ملحق معجم املرأة

وزارة الـــــــــصحة يف مجهوريــــــــــة   ق معجم املصطلحات الطبيةملح
  مصر

٦/٤٧٩  

  ١٠/٢/٢٠١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ملحق معجم املالبس

  ٨/٢/٢٧٩  الدائم للتعريب املكتب  ملحق معجم النبات

  ١١/١/٢٠٧  الدائم للتعريب املكتب  ملحوظات بشأن معجم املالية

ـــــــــــف اللقـــــــــــاء الطـــــــــــيب األول  املفـــــــــــاهيم (مل
  )اضي التأملي والواقع العلميامل: واملصطلح

  ٤٣/٩  املكتب الدائم للتعريب

لة   ٢٩٣/ ٢٧    ملف ا

  ٢٥/١٥  عبد اجلبار حممد علي. د  من أجل مفهوم أدق لالشتقاق

  ٨/١/١١  عائشة عبد الرمحن. د  من أسرار العربية يف البيان القرآين

  ١٨/٢/٣٤٥  نذير سنكري حممد. د  من األنواع النباتية جلزيرة العرب

م شـرف حممد عبد الـسال. د  )الرتكيب(من الرتاث اللغوي 
  الدين

١٣/١٠٨  

  ٨/١/٣٨  أمحد عبد الرحيم السايح. أ  من خصائص اللغة العربية

  ٣٧/١٠٢  حممد السيد علي بالسي. أ  من خصائص اللغة العربية

مـــــن رســـــالة الطـــــرق إىل القـــــاموس التقـــــين 
  ...للطرق

  ٧/٢/٦٣  املهندس أنيس شباط

  :من روائع تراثنا
  غراس األساس البن حجر

توفيـــــــق . د: حتقيـــــــق وتعليـــــــق
  اهنيحممد ش

٢٩/٨٧  

  ١٦/١/٧١  حممد بن تاويت. أ من عجائب التصغري يف بعض الكلمات

  ١٣/١٥٧  الدائم للتعريب املكتب  من كنوز العربية

  ٦/٣٠٢  زكي احملاسين. د  من مآسي الفردوس املفقود



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٤٤  

  ٢٢/١٣٣  أمحد الشاوين بنعبد اهللا. أ  من مشاكل الداللة

  ١٥/٢/٣٢٨  املكتب الدائم للتعريب  عريب- من مصطلحات املطاعم فرنسي 

عبــد العزيــز بنعبــد . أ: تعريــب  من مصطلحات املطبخ
  اهللا

١٢/٢/١٧٥  
  من اليسار

قـــــسم تفتـــــيش اللغـــــة العربيـــــة   من مظاهر إعجاز القرآن
  )الكويت(

٦/٢٢٤  

مـــن مظـــاهر الوحـــدة التكامـــل بـــني شـــقي 
  بةالعرو

  ١٠/١/٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢٢/١٥١  ي برماردالفريد لويس . أ  جمامن معجم إىل مع

  ٤/٣٧٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  من نربات الشباب

املكتــــــــــب الــــــــــدائم لتنــــــــــسيق  من نشاط املكتب الدائم لتنسيق التعريب
  التعريب

١/١٥١  

توصـــــيات اللجنـــــة  منـــــاظرة حـــــول التعلـــــيم
  تعريب والتوحيدالثامنة حول ال

املكتــــــــــب الــــــــــدائم لتنــــــــــسيق 
  التعريب

٤/٥٩  

  ٤/٢٣  نعمان ماهر الكنعاين. أ  مناعة العربية

منافـــذ الـــوعي اإلســـالمي إىل العقـــل ولغـــة 
  القرآن

ثلة من أسـاتذة كليـة الـشريعة 
  )دمشق(

٦/٢٠١  

  ٤٦/٢٣٧  -   مناقشات وآراء

  ١٨/١/١٧٠احلياويحممد شيت صاحل . أ  مناقشة رأي يف عالمة التأنيث

اقـــــشة رأي يف عالمـــــة التأنيـــــث ومفـــــرد من
  »شبه اجلمع«

  ٢٠/١٧٧  حممد احلسايين. أ

ـــــــــة  منتجـــــــــات مـــــــــن املـــــــــصطلحات العربي
  ألشكال سطح األرض

عبـــــد اهللا يوســـــف الغنـــــيم . د
ـــــــــــد . أ: تقـــــــــــدمي إســـــــــــلمو ول

٢٤/٢٧٥  
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١٤٥  

  سيدي أمحد
  ١١/١/١٨٠  مديرية املناهج يف األردن  املنجد

  منجزات وأهداف
  ١٩٩١- ١٩٦١مكتب تنسيق التعريب 

  ٣٤/١٨٩  حممد أفسحي. أ

  ١/١٠٨  القباجعبد الكرمي . أ  منجزات ومشاريع املكتب الدائم

  ١/١٥٧  املكتب الدائم للتعريب  منشورات املكتب الدائم لتنسيق التعريب

، ١٠/١/٢٥٣  املكتب الدائم للتعريب  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم
١٦/١/٢٤١  

املنظمـــــة العربيـــــة للرتبيـــــة والثقافـــــة والعلـــــوم 
ودورهــــــا يف احلفــــــاظ علــــــى اللغــــــة العربيــــــة 

  وتراثها التليد

املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
  والعلوم

١٥/١/٨  

املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم يف 
مواجهــة مــشاكل التعلــيم العــايل والبحـــث 

  العلمي

  ٢٤/٢٤٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢٩/ ٤٧  أمحد شحالن. د   واإلجراء منظومة التنسيق، املفهوم

  ٥/٣٢٥  املكتب الدائم للتعريب  منهاج لتنسيق التعريب يف العامل العريب

  ٢٠/٨٥  أنور اخلطيب. د  يبمنهج بناء املصطلح العلمي العر

ي للغـــات األجنبيـــة عمـــنهج التعلـــيم اجلمـــا
  وعالقته بتدريس اللغة العربية

  ١٩/١/١٣٣  يوسف حممود. د

صطلح لــــــدى القــــــدماء مــــــنهج وضــــــع املــــــ
مــــــستفاد مــــــن الطريقــــــة العربيــــــة اجلديــــــدة 

  للتحليل اللغوي

  ٤٤/١٤١  حممد بلقزيز. أ

  ٤٠/١٢٧  جواد حسين مساعنه. أمنهجيات وضـع املـصطلح العلمـي العـريب 
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١٤٦  

  وتوحيده 

منهجيـــــــة اإلمـــــــام الـــــــسيوطي يف البحـــــــث 
  ًأصل اللغة منوذجا: اللغوي

  ٣٨/٨٥  علي القامسي. د

  ٣٨/٢١٥  ممدوح خسارة. د  ى احملدثنيمنهجية التعريب لد

منهجيـــة تعريـــب املـــواد العلميـــة يف التعلـــيم 
  الثانوي

  ٤٤/١٥٩  حممد الطالب. أ

معهـــد الدراســـات والبحـــوث   منهجية التعريب
  للتعريب يف اململكة املغربية

١٥/٣/٦٠  

  ٣١/٢١  مكتب تنسيق التعريب  منهجية التنسيق يف منهجية التعريب

  ٣٥/١٤٩  علي القامسي. د  ل يف الرتمجةمنهجية عبد احلق فاض

املنهجيــة العربيــة لوضــع املــصطلحات مــن 
  التوحيد إىل التنميط

  ٢٤/٤١  حممد رشاد احلمزاوي. د

  ٣٩/١٤٠  عواد الزحلف. د  منهجية املصطلح العريب يف علوم املواد

املنهجيــــة املعجميــــة العربيــــة بــــني الــــصوت 
  ...واملعىن والباب والفصل واملصطلح

  ٣٩/١٨٥  عمر موسى باشا. د

منهجية مكتب تنـسيق التعريـب يف وضـع 
  مشروعاته املعجمية

  ١١/١/٢٦٧  املكتب الدائم للتعريب

  ٣٩/١٣٤  مجيل عيسى املالئكة. د  منهجية وضع املصطلح وتوحيده

      

      

      

منهجيـــة وضـــع املـــصطلحات اجلديـــدة يف 
  امليزان

  ٢٤/٥٧  وجيه محد عبد الرمحن. د
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١٤٧  

  ٩٣ /٢٧  صادق اهلاليل. د  صطلحات الطبيةمنهجية وضع امل

ـــــــة  ـــــــة وضـــــــع املـــــــصطلحات العلمي منهجي
ـــــسوابق واللواحـــــق  ـــــدة مـــــع ترمجـــــة لل اجلدي

  الشائعة

  ١٩/١/٣٧  أمحد شفيق اخلطيب. د

  ١٩/١/١٩٩  حميي الدين صابر. د  املواجهة الشاملة حملو األمية

ت املنظمـــة العربيـــة للمواصـــفا  املواصفات القياسية العربية
  واملقاييس

٨/٢/١٩  

مـــــؤمتر التـــــضامن اإلســـــالمي يف جمــــــاالت 
 املنعقــد ١٩٧٦العلــم والتكنولوجيــا لــسنة 

  بالرياض

  ١٤/١/٣٦٠  كتب الدائم للتعريبامل

مــؤمتر تعريــب تعلــيم الطــب والعلــوم الطبيــة 
  يف الوطن العريب

 -  ٣٧/٣٠٣  

مــؤمتر التعريــب الثالــث باجلماهرييــة العربيــة 
  الليبية

  ١٥/٣/٥  املكتب الدائم للتعريب

ــــــب الثــــــامن والتاســــــعمــــــؤمتر ا أيــــــار : لتعري
١٩٩٨  

 -  ٩/ ٤٧  

  ١٩/١/١٨٣  املكتب الدائم للتعريب  طنجة/ مؤمتر التعريب الرابع

  ٣١/٩  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر التعريب السادس يف الرباط

  ٣٨/٢٢١  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر التعريب السابع

  ١/١٠٢  حممد إدريس العلمي. أ  مؤمتر التعريب وفعاليته

      
  ٧/٢/٥٦  املكتب الدائم للتعريب  مؤمتر توحيد املصطلحات العلمية

  ٦/٥٨٩  املكتب الدائم للتعريب  املؤمتر الثالث لوزراء الرتبية العرب بالكويت
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١٤٨  

  ١١/١/٢٥٤  املكتب الدائم للتعريب  املؤمتر الثاين للتعريب

املنظمة العربية للرتبية والثقافة   قافية يف الوطن العريبمؤمتر الشؤون الث
  والعلوم

١٥/١/٢١٨  

املؤمتر العام الرابع الحتاد اجلامعـات العربيـة 
  حول تعريب التعليم العايل

  ٢١/٢٠٥  املكتب الدائم للتعريب

املــــؤمتر العلمــــي العــــريب الــــسادس بدمــــشق 
١٩٦٩  

  ٧/١/٣٤٩  عبد احلليم منتصر. د

اقعهــــا مــــؤمتر اللغــــة العربيــــة يف اجلامعــــات و
ا   اإلسكندرية/ ووسائل االرتقاء 

  ١٩/١/١٩٢  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢٥١  املكتب الدائم للتعريب  مؤمترات التعريب

مــــــــؤمترات التعريــــــــب ودورهــــــــا يف توحيــــــــد 
  املصطلح العريب

  ١٩/١/١١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

، ١٧/١/٢٧٥    مؤمترات وندوات
١٩/١/١٨٢  

  ٢١/٢٠٣،٢٦/٣٣٦    مؤمترات وندوات واجتماعات

املـــــــؤثرات الفاعلـــــــة يف الرتاكيـــــــب اللغويـــــــة 
دراســة مــوجزة عــن طبيعــة الــذات اللغويــة (

  )للسان العرب

  ٤٢/٧٣  يف اخلياطلط. د

  ٢٤/٢٨٥  املكتب الدائم للتعريب  املؤسسات واملعاهد العلمية

  ١٠/٣/٩  املكتب الدائم للتعريب  مؤسسة التعريب والرتمجة يف دمشق

      
ـــــدة املوســـــم الث ـــــاين انطالقـــــة جدي قـــــايف الث

لوحــدة الفكــر العــريب، وبرهــان آخــر علــى 
  ٣/١٧١  املكتب الدائم للتعريب
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١٤٩  

  قدرة لغة الضاد

  ٤/٣٢٨  املكتب الدائم للتعريب  املوسم السنوي للجان الثقافية

  ٥/٣٣١  املكتب الدائم للتعريب  ١٩٦٧املوسم العلمي لسنة 

  املوسم القضائي باملغرب 
  ١٩٦٦ يونيو - يناير 

  ٤/٣١١  املكتب الدائم للتعريب

  ٢/١٣٦  املكتب الدائم للتعريب  موسم الكتاب العريب باملغرب

  ٥/٢٣١  مصطفى الزرقا. أ  موسوعة الفقه اإلسالمي

، ٣/١٢٣، ٢/١٢٢  املكتب الدائم للتعريب )املوسوعة املغربية(موسوعة املغرب العريب 
٤/٧٣، ٤/٧١ ،
٦/٢٨٧، ٥/٢٤١ ،
٧/١/٢٥٧  

  ٨/١/٢٦٦  إبراهيم الدرويش املصري. أ  يقى لغة الروحاملوس

ــــــة  مؤشــــــرات ودروس مــــــستفادة مــــــن جترب
وكالـــــــــة متخصـــــــــصة يف الرتمجـــــــــة التقنيـــــــــة 

  والعلمية إىل اللغة العربية

  ٢٣/١٨٧  كمال السيد حممد. أ

  ٢١/٣٧  جواد حسين عبد الرحيم. أ  ّموقف ابن جين من الضرورات الشعرية

املنظمة العربية للرتبية والثقافة   دة الثقافية العربيةميثاق الوح
  والعلوم

١٩/١/٢٠١  

  ٧/١/١٦٩  خليل عبد اهللا. أ  ميزة البيان يف نشأة اإلنسان

مــــيالد أداة اســــتقبال جديــــدة يف األفعــــال 
  العربية

  ٣٧/١٩٩  تيحممد تاو. أ

  حرف النون

  ١٢/١/٣٠٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  نادي املعاجم بالرباط
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١٥٠  

  ١٣/٣٦٨  حممد حممد اخلطايب. أ  نادي املعاجم

 التعريــــــب يف  حركــــــةنبــــــذة عــــــن تــــــاريخ
  السودان

وفــــــــــــــــــــد كلمــــــــــــــــــــة =   
الــــــــــسودان يف املــــــــــؤمتر 

  اخلامس للتعريب
  ٣١/٣٤  املكتب الدائم للتعريب  نبذة عن مؤمترات التعريب الستة

  ٤٤/٩٣  عبد احلميد زاهيد. د  نرب الكلمة وقواعدها يف اللغة العربية

منــــــاف مهــــــدي حممــــــد . د  النرب والتنغيم يف اللغة
  املوسوي

٣٥/٩٣  

  ٥/٨٧  املكتب الدائم للتعريب  نتائج االستفتاء حول اللغة العربية

  ٢/١١  أمحد احلويف. د   عريب النشأةالفينالنثر 

ــــــــب  ــــــــسورية يف تعري ــــــــة ال جنــــــــاح التجرب
  التعليم اجلامعي

  ٥/١٩٢  عبد اهللا واثق شهيد. د

  ٢/١٣٧  املكتب الدائم للتعريب  جناح موسم الكتاب العريب باملغرب

  ١٢١/ ٣٤  فارس فندي البطاينة. د  النحت بني مؤيديه ومعارضيه 

ـــــــــسيد علـــــــــي . د  النحت يف اللغة العربية حممـــــــــد ال
  بالسي

٢٧٥/ ٤٧  

ًالنحت قدميا وحديثا   ٩/١/١٦٢  كيفورك ميناجيان. أ  ً

  ٦/٨١  حممد حيىي اهلامشي. د  حنن على مفرتق الطرق

يـــــــة يف حنـــــــو اســـــــرتاتيجية جديـــــــدة للرتب
  البالد العربية

  ١٠/١/٢٦٤  املكتب الدائم للتعريب

  ١٦/١/٢٤٨  املكتب الدائم للتعريب  حنو إنشاء بنك الكلمات 

و إنشاء بنك املصطلحات املركزي حن
  يف الوطن العريب

  ١٦/١/١٠٩  علي القامسي. د
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١٥١  

  ٢٨/٧٧  علي القامسي. د  حنو تطوير بنوك املصطلحات

حنو التعريب يف جمال العلوم 
  كنولوجياوالت

  ١٤/١/٧٧  دفع اهللا الرتايب. د

حنـــــو تعلـــــيم املـــــصطلحيات والتـــــدريب 
  مشروع للعامل العريب... عليها

  ٣٢/١٠١  ّحممد حلمي هليل. د

  ١/١٢  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  حنو تفصيح العامية يف العامل العريب
٤٨٩/ ١/ ٩  

ـــــوطن العـــــريب  ـــــة يف ال حنـــــو تفـــــصيح العامي
  ) العاميات العربيةدراسات مقارنة بني(

  ٩/٢/٥٢٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

حنــو تنــسيق أفــضل للجهــود الراميــة إىل 
  تطوير اللغة العربية

  ١١/١/٢٨٤  ّمتام حسان. د

  ٤٥/٩١  حممد خان. د  النحو العريب بني التخصص والتعليم

  حنو معجم مصور للعلوم الطبية
   إنكليزي- عريب -فرنسي 

  ٤٣/٤٧  عبد احلفيظ هلاليدي. د

  النحو من القرآن الكرمي
ا-١    تقومي جديد لكاد وأخوا

الم حممـــــــود عبـــــــد الـــــــس. د
  شرف الدين

١٢/١/١١٦  

  ٣٧/٤٩  حممد خليفة األسود. د  حنو منهج حمدد يف الدراسات اللغوية

  ٣٩/٢٢٥  فارس الطويل. أ  حنو منهجية شاملة للعمل املصطلحي

  ٢٧/٣٩  أمحد سعيدان. د  حنو نظام عريب للرموز العلمية

حنو نظرية وظيفية لنحت املصطلحات 
  يف اللغة العربية

  ٣٧/١٤١  نامحسن عطية ط. د

األمني العام جلامعـة الـدول   نداء األمني العام جلامعة الدول العربية
  العربية

١/٥  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٥٢  

  ١٧٣/ ١/ ١٨  -  ندوات

   ٣٦٥ /٧/١  أمحد احملالوي. أ  ماهيتها وأهدافها: الندوات

  ٢٧١/ ٣٦  -  ندوات واجتماعات

   ٢٤/٢٥٩  عريباملكتب الدائم للت  ندوات وتوصيات

ــــــامع العلميــــــة اللغويــــــة  نــــــدوة احتــــــاد ا
  ١٩٨٤الرباط يف العربية 

  )تعريب التعليم العايل واجلامعي(

جــــــواد حــــــسين . أ: إعــــــداد
  عبد الرحيم

٢٤/٢٥٩  

ندوة اجتماع خرباء احلسابات القومية 
  ١٩٨١ - بالدول العربية الرباط 

  ١٨/١/٢١٦  املكتب الدائم للتعريب

نــــــــدوة إشــــــــكالية املــــــــنهج واملــــــــصطلح 
  ١٩٨٥الرباط ... النقدي 

  :وتلخيصعرض 
 جواد حسين عبد الرحيم.  أ

٢٤/٢٦٤  

النــــدوة األوىل للــــذخرية اللغويــــة العربيــــة 
  ...باجلزائر

  ٣٦/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب

ـــــــــرتاث العلمـــــــــي   ندوة التاريخ العلمي للعرب معهـــــــــد ال
  العريب

١٥/١/٧٠  

نـــدوة تـــأليف كتـــب التعلـــيم العربيـــة للنـــاطقني   
  ١٩٨٥الرباط / باللغات األخرى

  ١٧/١/٢٨٩  باملكتب الدائم للتعري

  ٢٨/٢٦٩  املكتب الدائم للتعريب ندوة التعاون العريب يف جمال املصطلحات

  ١٧/١/٢٧٦  احتاد الكيميائيني العرب  ١٩٧٩ تونس/ ندوة تعريب الكيمياء

      
نونيـــــة بكليـــــة نـــــدوة تعريـــــب املـــــواد القا

  احلقوق واملعاهد العليا بتونس
  ٢١/٢٠٩  رشيد عبد احلق. أ

  ١٨/١/١٧٩  املكتب الدائم للتعريبتــونس / نــدوة تنمــيط األمســاء اجلغرافيــة
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١٥٣  

١٩٨١  

ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلح 
  ١٩٨١الرباط / العلمي العريب

  ١٨/١/١٧٥  املكتب الدائم للتعريب

  ٣/٢٤٧  املكتب الدائم للتعريب  ندوة حول فلسطني العربية

نـــــدوة دراســـــة معـــــاجم مـــــؤمتر التعريـــــب 
  السابع

  ٣٧/٢٩٢  املكتب الدائم للتعريب

ـــــــــب  ـــــــــد وتعري ـــــــــدوة الـــــــــسابعة لتوحي الن
  مصطلحات األلعاب الرياضية

  ٣٧/٣٠٠  املكتب الدائم للتعريب

الندوة العاملية حول املشكالت النظريـة 
ــــــــــصطلحات ــــــــــة يف علــــــــــم امل / واملنهجي

  ١٩٧٩موسكو 

  ١٧/١/٢٨٧  املكتب الدائم للتعريب

النـــــــدوة العامليـــــــة لتـــــــاريخ العلـــــــوم عنـــــــد 
  العرب

ـــــــــرتاث العلمـــــــــي  معهـــــــــد ال
  العريب

١٥/١/٧٠  

نــــدوة لدراســــة األلفــــاظ ومفاهيمهــــا يف 
  التعليم االبتدائي

  ١/١٥١  املكتب الدائم للتعريب

ــــة  ــــة باجلامعــــة األردني ــــدوة اللغــــة العربي ن
١٩٨٢  

  ٢١/٢٠٧  املكتب الدائم للتعريب

نـــــدوة مـــــشكالت اللغـــــة العربيـــــة علـــــى 
  ١٩٧٩الكويت / مستوى اجلامعة

  ١٧/١/٢٨١  لتعريباملكتب الدائم ل

      
ــــــــــد . أ ندوة املصطلحات واملفاهيم يف التاريخ جــــــــــواد حــــــــــسين عب

  الرحيم مساعنه
٣٧/٣٢٤  

  ٢٤/٢٦٨  هاشم منقذ األمريي: عرض  ندوة وظيفة ومهام االقتصادي
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١٥٤  

  ٨/١/٥٢١  حممد العابد الفاسي. أ  ويه ال تصحإىل ابن خال» احلجة«نسبة 

  ٢/٤٠  إبراهيم حركات. أ  نشأة اللغة العربية ومصادرها

النشاط الثقايف للمنظمـة العربيـة للرتبيـة 
  والثقافة والعلوم

  ٢٢/٣١٧  املكتب الدائم للتعريب

امع واملكتب الدائم للتعريب   ٨/١/٥٢٧،٩/١/٤٥٥  املكتب الدائم للتعريب  نشاط ا

امع العربيةنشا   ٢٢/٣٣٥  املكتب الدائم للتعريب  ط ا

ـــــــامع العربيـــــــة واملؤســـــــسات  نـــــــشاط ا
  األكادمييةوالعلمية 

  ٢٨/٢٦٩  املكتب الدائم للتعريب

لس األعلى للعلوم يف سورية لــــس األعلــــى للعلــــوم يف   نشاط ا ا
  سورية

٧/١/٣٧٦  

مع السوري للغة العربية   ٨/١/٥٣٦  جعفر احلسين. أ  نشاط ا

مع العلمي العراقي   ٧/١/٣٦٩   الدينعبد الرزاق حميي. د  نشاط ا

  ١/٩٤  املكتب الدائم للتعريب  نشاط جممع اللغة العربية بالقاهرة

، ٢/١٣٥،٤/٢٩٩  املكتب الدائم للتعريب  يبنشاط مكتب التعر
٥/٣٢٣،٦/٥٨٧ ،
٧/١/٣٩٣، 
١١/١/٢٤٩، 
٢٠/٣٦٦ ،
٢١/٣٤١،٢٢/

٣٢٨،٢٣/٣٤٢، 
٢٦/٣٢٩ ٢٤/٣١٧ 
، ٣٦٠ /٢٧،  

٢٨/٢٦٦،٣٠/٢٧٣ ،
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١٥٥  

٣٧/٢٩٢  

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
  والعلوم

  ٢٠/٣٦٠،٢١/٣٣٧ ،
٢٣/٣٣٧، ٢٢/٣١٩ ،
٢٦/٣٢٧، ٢٤/٣١٣ ،
٢٨/٢٦١، ٢٧/٣٠٢ ،
٣٢/٢١٩، ٣٠/٢٧١  

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
والعلـــــــــوم واملكتـــــــــب الـــــــــدائم لتنـــــــــسيق 

  التعريب

  ١٠/١/٢٥١  املكتب الدائم للتعريب

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
 حقـــــــوق اإلنـــــــسان ومبـــــــادئ :والعلـــــــوم
  اإلسالم

  ١٨/١/٢٢١  عزيز بنعبد اهللاعبد ال. أ

نـــشاط املنظمـــة العربيـــة للرتبيـــة والثقافـــة 
ــــــــــوم ــــــــــة :والعل  معــــــــــامل احلــــــــــضارة العربي

  اإلسالمية يف إفريقيا

  ١٩/١/١٩٧  حميي الدين صابر. د

  ١٥/١/٢٢٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  الثقافة العربيةنشر اللغة و

  ٣٢/١٢٩  حممد ديداوي. أ  مشكلة ترمجتها: النصوص القانونية

  ٧/١/٣٩٥  مكتب تنسيق التعريب  النظام األساسي ملكتب تنسيق التعريب

نظـــــام التـــــصنيف العـــــشري ألكـــــسفورد 
  )العلوم احلراجية(

  ٩/٢/٨٧  أبو فارس. أ

  ٦/٥٨١  حممد كيليطو. أ  نظام فهرسة املكاتب

جـــــــذور حتـــــــصي َّالنَّظامـــــــة اإللكرتونيـــــــة 
  مفردات اللغة العربية

  ١٠/١/٢٠٧  براهيم أنيسإ. د
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١٥٦  

النظــــائر يف القــــرآن الكــــرمي بــــني مقاتــــل 
ي وحممـــد بـــن علـــي خـــلببـــن ســـليمان ال
  يمذاحلكيم الرت

  ١٥/١/١١٦  حممد الشاذيل. د

  نظرة جديدة إىل املعجم العريب
 مراحــــل تــــشكل نظــــام املعجــــم العــــريب(

  )واكتماله

  ٢٦/٨٣  جعفر دك الباب. د

  ٢٣/٨٣  حممد شيت صاحل احلياوي. أ  نظرة يف آراء مطروحة للمناقشة

نظــــرة يف حاضــــر العربيــــة، وتطلــــع حنــــو 
  مستقبلها

  ١٨/١/٢١  حممد راجي الزغلول. د

ــــــة الفارســــــية  ــــــصالت العربي نظــــــرة يف ال
  حىت مطلع اإلسالم

  ، ٧/١/١٢٦  حممد التوجني. د
٨/١/١٥٩  

  ١٦/١/١٦١  عيسى فتوح. أ   معامجنا اللغويةنظرة يف

نظــــــــرة يف معجــــــــم الطحانــــــــة واخلبــــــــازة 
  والفرانة

ـــــــــــــدين . د صــــــــــــــــــــــالح الــــــــــ
  الكواكيب

٧/٢/٣٢٣  

  ١/١١٣  عبد اهللا كنون. أ  نظرة يف منجد اآلداب والعلوم

  ٢/١٠/ ٧  عبد احلق فاضل. أ  نظرة معجمية سريعة

نظريـــة جديـــدة يف دراســـة بنيـــة اللـــسان 
  العريب

  ٣٢/٩  جعفر دك الباب. د

ـــــــة اخلاصـــــــة يف علـــــــم املـــــــصطلح  النظري
ا يف مهنة احملاماة   وتطبيقا

  ٤٥/١١١  علي القامسي. د

النظريــــــة العامــــــة لوضــــــع املــــــصطلحات 
  وتوحيدها وتوثيقها

  ١٨/١/٧  علي القامسي. د
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١٥٧  

النظرية العامة والنظرية اخلاصـة يف علـم 
  املصطلح

  ٢٩/١٢٧  علي القامسي. د

للـــــــــسانيات احلـــــــــديث نظريـــــــــة علـــــــــم ا
  وتطبيقها على أصوات العربية

  ٣٥/١٩  ْكونغ إجلو الكوري. د

  ساجر. ج  نظرية املفاهيم يف علم املصطلحات
ي  جــــــــواد حــــــــسن. د: ترمجــــــــة
  مساعنة

١٨٧/ ٤٧  

  ١١/١/١٦٣  أسرة جملة اللسان العريب  نعي املغفور له كمال إبراهيم

  ،٨/١/٢٦٤  ممدوح حقي. د  نقد الكتب
٣٠٩/ ١/ ٩  

 - املــورد قــاموس إنكليــزي : كتــبنقــد ال
  عريب

  ١١/١/١٦٩  علي القامسي. د

نقـــــــــد للـــــــــصور املقرتحـــــــــة يف إصـــــــــالح 
  الكتابة العربية

  ١١/١/٩٥  مهدي الظاملي. أ

  ٢٤/١٢٥  مروان العطية. أ  يب علي الفارسيألنقد املسائل العسكريات 

  ١٨/١/٩٢  إبراهيم حنال. د  نقل ألفاظ التصنيف النبايت واحليواين

  ٥/١٧٩  عبد الواحد العلوي. أ  اء اللغة العربية وانتشارهامن

ــج جديــد يف التعريــب الصــطالحات 
  العلوم اهلندسية

  ٢٢/١٩٣  حممود فيصل الرفاعي. د

تنميــــــــة : النهــــــــوض بالعربيــــــــة يتطلــــــــب
تمـــــــع  ـــــــة توحيـــــــد -ا ـــــــة اإلقليمي  حمارب

  الفكر العريب

  ٥/١٦٦  علي أمحد الغامن. أ

ـــا حرفـــا مفـــ   ١٨/١/١٠٢  أمحد كشك. دًردا أو ًنـــون الوقايـــة بـــني كو



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )١(اجلزء ) ٨٠( ا
  

  

١٥٨  

  ًجزءا من ضمري

  حرف الهاء

هجمـــــــات الـــــــصهاينة علـــــــى اللغـــــــة 
  العربية يف فلسطني احملتلة

تقريـــر الوفـــد الفلـــسطيين يف 
  املؤمتر الثالث للتعريب

١٥/٣/٤٢  

ابــــــن هــــــشام اللخمــــــي وآثــــــاره مــــــع 
  »شرح الفصيح«العناية بكتابه 

  ٣٨/١٠٢  عبد الكرمي عويف. د

يـــــــة لغـــــــة خليـــــــل هـــــــل كانـــــــت العرب
  الرمحن؟

  ٨/١/٤٧  علي اخلطيب. أ

  هل اللغة العربية صعبة؟
  كيف ميكن تيسريها؟

  ٥/٥٦  رشاد دارغوث. أ

ًهل يعد معجم االستشهادات معجما   ٢٠١/ ٤٧  علي القامسي. د  ُّ

ــــدين   ُّهم العاملني ــــاء ال للــــشاعر عمــــر 
  األمريي

٤/٣٧١  

  ٣/١٢٤  املكتب الدائم للتعريب  اهليئة املغربية ملوسوعة املغرب العريب

  حرف الواو
  ٩/١/٥١٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  واحات الفصحى

ــــــة يف  ــــــدة حــــــول العامي وثيقــــــة جدي
  املغرب واألندلس

  ٢/٧٢  جورج كوالن. أ

  ١١/١/٢٧١  املكتب الدائم للتعريب  وثيقة املؤمتر الثاين للتعريب

وجـــــــوب إعـــــــداد املراجـــــــع العلميـــــــة 
  امعيبالعربية يف املستوى اجل

  ٥/١٧٢  أمحد حممد حسني. د

  ٥/١١٥  جامعة الكويتوجــــــوب االهتمــــــام بتعريــــــب مجيــــــع 



  

   عدنان عبد ربه.  أ–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 
  

  

١٥٩  

مظــــــاهر احليـــــــاة العربيــــــة مـــــــع رفـــــــع 
  مستوى الكتاب العلمي

  ١/٥/ ٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  الوحدة األصلية بني اللغات

وحـــــــدة العربيـــــــة كامنـــــــة يف متاســـــــك 
  العرب

  ٥/١٧١  عبد الرمحان مرحبا. د

ة العربية نقطة انطـالق لتوحيـد الوحد
  املصطلح العريب

  ٥/١٧٧  حممد العريب اخلطايب. أ

ـــــة مـــــن خـــــالل اللغـــــة  الوحـــــدة القومي
  والفن

نسي. د   ٩/١/٢٢٥  عفيف 

مظـــــــاهر الوحـــــــدة : وحـــــــدة اللغـــــــات
ـــــــــسانني العـــــــــريب  ـــــــــني الل ـــــــــشابه ب والت

  واإلنكليزي

  ١٦/١/٨٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٢/٢٩  خري الدين حقي. د  وحدة املصطلح العلمي

وحــدة املــصطلح املــالكي يف القــانون 
  واالقتصاد بني شقي العروبة

  ١٧/١/١٣٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

اللــــــــــــسان « إىل جملــــــــــــة ...الوديعــــــــــــة
  »العريب

  ١٠/١/٢٥٠  يوسف الغريب

  ١٠٧/ ٤٧  عبد الرمحن احلاج صاحل. د  رة اللغوية ورقة حول مشروع الذخي

  ١٢/١/٥٠  عبد الكرمي خليفة. د  ربيةوسائل تطوير اللغة الع

الوشـــائج العريقـــة بـــني اخللـــيج العـــريب 
  واملغرب األقصى

  ١٠/١/٢٣٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٣١/٥٩  حممد السيد علي بالسي. أ  وشائج القرىب يف العربية

  ٩/٢/٣  أمحد شفيق اخلطيب. دوضـــع املـــصطلحات العلميـــة وتطـــور 
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١٦٠  

  اللغة

ثلة من أساتذة كليـة الـشريعة   سالمي ولغة القرآنالوعي اإل
  )دمشق(

٢٠١/ ٦  

الــــــوعي اإلســــــالمي يقــــــوى بانتــــــشار 
  اللغة العربية

  حسين احملتسب. أ
  ندمي عدي. وأ

٧/١/١١٧  

الوقـــف علـــى املختـــوم بالتـــاء وطبيعـــة 
  ذلك الوقف

  ١٧/١/١٢٠  أمحد كشك. د

  


