
 األستاذ الدكتور محمود أحمد السّید

  المدیر العام لھیئة الموسوعة العربیة

 .۱۹۳۹صافیتا) عام  -من موالید محافظة طرطوس (قریة بعمرة •

حصل على اإلجازة في اآلداب من قسم اللغة العربیة وآدابھا بجامعة دمشق عام  •

۱۹٦۲. 

 .۱۹٦۳بجامعة دمشق عام وعلى الدبلوم العامة في التربیة من كلیة التربیة  •

 .۱۹٦٤وعلى الدبلوم الخاصة في اإلدارة واإلشراف التربوي من كلیة التربیة بجامعة دمشق عام  •

 .۱۹٦۹ر في التربیة (تخصص مناھج) من كلیة التربیة بجامعة عین شمس عام یوعلى الماجست •

 .۱۹۷۲كلیة التربیة بجامعة عین شمس عام وعلى الدكتوراه في التربیة (تخصص مناھج وطرائق تدریس اللغة العربیة) من  •

یعمل حالیاً مدیراً عاماً لھیئة الموسوعة العربیة وأستاذاً في كلیة التربیة بجامعة دمشق، ورئیساً للجنة التمكین للغة العربیة في  •

ة بالقاھرة وعضواً عامالً الجمھوریة العربیة السوریة ونائباً لرئیس مجمع اللغة العربیة بدمشق وعضو اتحاد مجامع اللغة العربی

في مجمعي اللغة العربیة بدمشق والقاھرة، ورئیساً لتحریر مجلة التعریب الصادرة عن المركز العربي للتعریب والترجمة 

والتألیف والنشر التابع لمنظمة األلكسو ورئیساً لتحریر مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، وكان سابقاً عضو مجلس األمناء في 

، وعضو مجلس األمناء في جامعة الشام الخاصة، وھو حالیاً عضو مجلس األمناء »السوریة األلمانیة«الوادي الخاصة جامعة 

 .في الجامعة االفتراضیة

 :عمل سابقاً  •

 .۲۰۰۳ -۲۰۰۰وزیراً للتربیة في الجمھوریة العربیة السوریة من عام  •

 .۲۰۰٦ -۲۰۰۳وزیراً للثقافة في الجمھوریة العربیة السوریة من عام  •

 .۲۰۰۲-۲۰۰۱زیراً للشؤون االجتماعیة والعمل وكالًة في أثناء غیاب الوزیر بین و •

 ۱۹۹٦ -۱۹۹۲بتونس من عام » ألیكسو«یراً لقطاع التربیة في المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم وز •



وخبیراً في عدة منظمات ووزارات: مكتب الیونسكو اإلقلیمي  ۱۹۸۷ -۱۹۸٤خبیراً في المركز العربي لبحوث التعلیم العالي  •

سیف، المجلس العربي للطفولة والتنمیة، وزارة التربیة بالبحرین، وزارة التربیة في دولة یللتربیة في الدول العربیة، مكتب الیون

 .شروع االتحاد األوروبي إلعداد المعلمین في األردن، مركز البحوث في الیمن...الخاإلمارات العربیة المتحدة، م

 ۱۹۹۲ -۱۹۸٦عمیداً لكلیة التربیة بجامعة دمشق  •

-۱۹۹۱أمیناً عاماً مساعداً للشبكة العربیة لتطویر أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعات الوطن العربي ومقرھا اإلسكندریة  •

۱۹۹٤. 

 .۱۹۹۲ -۱۹۹۰التنفیذي التحاد الكتاب العرب بدمشق من عضو المكتب  •

جامعة الكویت) وفي جامعات أجنبیة (سیانا في إیطالیا،  -جامعة وھران بالجزائر -دّرس في جامعات عربیة (جامعة دمشق •

 ).وعدة جامعات صینیة

على مئة بحث منشور في المجالت  لھ ما یزید على خمسین مؤلفاً منشوراً في مجاالت التربیة والثقافة واللغة، وما یزید •

برامج إذاعیة وتلفزیة وندوات ثقافیة في سوریة والكویت وتونس والسعودیة «المتخصصة، ولھ إسھامات في مجال اإلعالم 

 «والبحرین

أشرف على خمس وثالثین رسالة ماجستیر ودكتوراه في التربیة بجامعة دمشق، وناقش العدید من الرسائل في جامعة السلطان  •

 .قابوس بسلطنة عمان، وجامعة البحرین، وتونس، والجامعات السوریة

الكویت، «وقّوم عدداً من النتاجات الفكریة ألعضاء ھیئات التدریس المرشحین للترقیة في عدد من جامعات الوطن العربي  •

 .«البحرین، قطر، السعودیة، األردن، اإلمارات العربیة المتحدة، الیمن، فلسطین

مجلة البحوث التربویة في جامعة قطر، والبحوث التربویة في جامعة «ئة االستشاریة لعدد من المجالت التربویة وھو عضو الھی •

البحرین، والبحوث التربویة في جامعة الكویت، مجلة اللسان العربي بالمغرب، المجلة التربویة في الجامعة األردنیة، ومجلة 

 .مجمع اللغة العربیة باألردن

یساً لتحریر مجلة جامعة دمشق للعلوم التربویة والنفسیة، ورئیساً سابقاً لتحریر المجلة العربیة لبحوث التعلیم عمل سابقاً رئ •

المجلة «في وزارة الثقافة، و» المعرفة«في وزارة التربیة، ومجلة » المعلم العربي«العالي، ومدیراً مسؤوالً سابقاً عن مجلة 

وما یزال،  ۲۰۰۹وھو حالیاً رئیس تحریر مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق منذ عام في منظمة األلكسو، » العربیة للتربیة



وما  ۱۹۹۰ورئیس تحریر مجلة التعریب الصادرة عن المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر في األلكسو منذ عام 

 .یزال

مجلة جامعة  -المجلة العربیة للتربیة في األلكسو -الیونسكو مجلة التربیة الجدیدة في«من المجالت التي نشر فیھا بحوثاً ومقاالت  •

مجلة المعلم  -مجلة المعرفة -مجلة مجمع اللغة العربیة في القاھرة -مجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق -مجلة التعریب -دمشق

 .مجلة المرأة العربیة -مجلة نھج اإلسالم -مجلة بناة األجیال -العربي

 .ت في الصحف المحلیة، كما نشر في جریدة األھرام القاھریةنشر عدداً من المقاال •

 .شارك في مئات المؤتمرات التربویة والثقافیة على الصعید المحلي والعربي والدولي •

م من جامعة الدول العربیة ۲۰۰۲حائز على الجائزة التقدیریة للتربیة من المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم عام  • ، ومكرَّ

 .۲۰۰۸عام 

كلمة الدكتور محمود السید في حفل تكریمھ  ،۲۰۱۸حائز على الجائزة التقدیریة للدولة في الجمھوریة العربیة السوریة لعام  •

 -اضغط ھنا للتحمیل-بجائزة الدولة التقدیریة 

 .في المؤتمر الثاني عشر للتعریب رئیساً للمجلس العلمي لمكتب تنسیق التعریب في الرباط ۲۰۱۳انتخب عام  •

 .۱٤/۱۱/۲۰۱۳كلّف بأعمال المدیر العام لھیئة الموسوعة العربیة بتاریخ  •

 :العنوان في سوریة •

 mahmoudsyd@gmail.com :البرید اإللكتروني الخاص -

 :الوضع العائلي

 .زوجتھ المحامیة سمیة یونس غانم •

 .ابنتھ: الدكتورة الطبیبة شذا محمود السّید متخصصة بالھضمیة •

 .الدكتورة رفیف محمود السّید متخصصة بالمعلوماتیة :ابنتھ •

 .الدكتورة رنوة محمود السّید متخصصة بالصیدلة :ابنتھ •

http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/lectures2018/alsayed2018.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/lectures2018/alsayed2018.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/lectures2018/alsayed2018.pdf
mailto:mahmoudsyd@gmail.com


 .محمود السّید متخصص بالتشریح والجراحة العامة الدكتور الطبیب بیان :ابنھ •

 من النتاج الفكري

  رسالتا الماجستیر والدكتوراه -أوالً 

رسالة ماجستیر غیر منشورة في كلیة التربیة بجامعة عین شمس عام  -دراسة مقارنة بین طرق تدریس قواعد اللغة العربیة •

۱۹٦۹. 

رسالة دكتوراه  -تعلیم اللغة العربیة في المرحلة اإلعدادیة في الوطن العربيأسس اختیار موضوعات القواعد النحویة في منھج  •

 .۱۹۷۲غیر منشورة في كلیة التربیة بجامعة عین شمس عام 

 ثانیاً: من الكتب المطبوعة

 .۱۹۷٤معھد تعلیم اللغة العربیة لغیر الناطقین بھا بدمشق  -دلیل المعلم في تعلیم المحادثة لألجانب  •

 .۱۹۷۸الكویت  -وكالة المطبوعات -اللغة التربویة في قضایا  •

 .۱۹۷۸الكویت  -دار البحوث العلمیة -معجزة اإلسالم التربویة  •

 .۱۹۸۰بیروت  -دار العودة -الموجز في طرائق تدریس اللغة العربیة وآدابھا  •

 .۱۹۸۰دمشق  -مكتبة األنوار -االستعماالت اللغویة النحویة في التعبیر  •

 .۱۹۸۲جامعة دمشق  -اللغة العربیة  في طرائق تدریس •

 .۱۹۸٤دار دمشق  -أساسیات القواعد النحویة مصطلحاً وتطبیقاً  •

مطبوعات المنظمة العربیة للتربیة  -تطویر مناھج القواعد النحویة وأسالیب التعبیر في مراحل التعلیم العام في الوطن العربي  •

 .۱۹۸٥تونس  -والثقافة والعلوم

مطبوعات المنظمة العربیة للتربیة والثقافة  -في القرآن والسنة في موسوعة الفكر التربوي العربي اإلسالمي  التربیة االجتماعیة •

 .۱۹۸۸تونس  -والعلوم

 .۱۹۸۹الریاض  -دار الفیصل الثقافیة -اللغة تدریساً واكتساباً  •



تونس  -المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوممطبوعات  -االختبارات الموضوعیة المقننة في اللغة العربیة بالمرحلة اإلعدادیة  •

۱۹۹۰. 

 .۱۹۹۰دمشق  –دار الفكر بدمشق  -شؤون لغویة •

 .۱۹۹۰دار طالس بدمشق  -تدریس اللغة العربیة بین الواقع والطموح  •

 .۱۹۹۰دمشق  -دار الفكر بدمشق  -نصوص مختارة •

 .۱۹۹۲شق دم -دار الندوة للدراسات والنشر -في قضایا التربیة المعاصرة  •

 .۱۹۹۲دمشق  -دار الندوة للدراسات والنشر -األدب مفھوماً وتدریساً  •

 .۱۹۹۲جامعة دمشق  -علم النفس اللغوي  •

 .۱۹۹۷تونس  -دار المعرفة  -اللسانیات وتعلیم اللغة  •

 .۲۰۰۱دمشق  - وزارة التربیة السوریة ومنظمة الیونسیف -الكتاب المرجعي في مجال التربیة السكانیة بمشاركة آخرین  •

 .۲۰۰۲دمشق  -مطبعة العجلوني  -بعض السمات البارزة للتربیة العربیة اإلسالمیة  •

 .۲۰۰۲مطبعة العجلوني دمشق  -بعض السمات البارزة للمنھج التربوي للدكتور شكري فیصل  •

 .۲۰۰۲دمشق  -مطبعة العجلوني بدمشق  -في اإلعالم التربوي •

 .۲۰۰۲دمشق  –مطبعة العجلوني بدمشق  -اآلفاق المستقبلیة للتربیة العربیة •

 .۲۰۰۲دمشق  -مطبعة العجلوني بدمشق  –في قضایا الثقافة  •

 .۲۰۰۲دمشق  –مطبعة العجلوني بدمشق  -في تراثنا العربي •

 .۲۰۰۲دمشق  –مطبعة العجلوني بدمشق  -في البحث التربوي والتربیة الشاملة •

 .۲۰۰۲دمشق  -العجلوني مطبعة  -من مشكالت النظام التربوي العربي •

 .۲۰۰٤مطبوعات وزارة الثقافة السوریة  -األھداف التربویة في الجمھوریة العربیة السوریة تحلیالً وتصنیفاً  •



 .۲۰۰٤وزارة الثقافة السوریة  -في األداء اللغوي  •

 .۲۰۰٤وزارة الثقافة السوریة  -مقاالت في الثقافة  •

 .۲۰۰٥وزارة الثقافة السوریة  -كلمات تربویة  •

 .۲۰۰٥وزارة الثقافة السوریة  -كلمات ثقافیة  •

 .۲۰۰۸وزارة الثقافة السوریة  -في طرائق تعلیم اللغة لألطفال  •

 .۲۰۰۸وزارة الثقافة السوریة  -اللغة العربیة وتحدیات العصر  •

 ۲۰۱۰وزارة الثقافة السوریة  -اللغة العربیة واقعاً وارتقاء  •

 ۲۰۱۰وریة وزارة الثقافة الس -دراسات تربویة  •

 .۲۰۱۰دمشق  -المركز العربي للتعریب والترجمة والتألیف والنشر -في قضایا التعریب  •

 .اإلسھام في الموسوعة العربیة الصادرة عن ھیئة الموسوعة العربیة في سوریة بكتابة بحوث فیھا •

 .۲۰۱۱تونس  -المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم -الخطة العامة لتعریب التعلیم •

 .-اضغط ھنا للتحمیل- ۲۰۱۲مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  –نجوم ال تأفل  •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱۳مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  -النھوض باللغة العربیة والتمكین لھا  •

 .۲۰۱۳الرباط  -مكتب تنسیق التعریب –الخطة العامة لتنسیق التعریب  •

 .۲۰۱۳مطبوعات اتحاد الكتاب العرب بدمشق لعام  -سات في المعاصرة والتراث درا •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱۳مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  -حیاة الدكتور عبد الوھاب حومد  •

 .-اضغط ھنا للتحمیل- ۲۰۱۳مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  -الھویة ولغة التعلیم في البالد العربیة  •

 .-اضغط ھنا للتحمیل- ۲۰۱٤مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  -الدكتور أمجد الطرابلسي: مفكراً ومربیاً وأدیباً  •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱٤مطبوعات مجمع اللغة العربیة بدمشق عام  -ة لتنسیق التعریب في الوطن العربي الخطة العام •

http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/nojoum.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/alnohodh.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/homad.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/alhaweia.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/altrabulsi.pdf
http://www.arabacademy.gov.sy/uploads/academy_publication/books/arabitization_plan.pdf


 عّمان -مطبوعات دار اإلعصار العلمي  -نصوص أدبیة مختارة  •

 دمشق -الھیئة العامة السوریة للكتاب بوزارة الثقافة  -في سبیل العربیة  •

 .۲۰۱٥دمشق  -العامة السوریة للكتاب بوزارة الثقافة  الھیئة -لغتنا األم العربیة الفصیحة  •

 .-اضغط ھنا للتحمیل- ۲۰۱٦دمشق  –مطبوعات مجمع اللغة العربیة  -الدكتور حكمة ھاشم مفكراً جامعیاً ومجمعیاً  •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱٦مطبوعات وزارة الثقافة السوریة عام  -قضایا راھنة للغة العربیة  •

 .۲۰۱٦دمشق  -منشورات دار الشرق  -أزاھیر أدبیة  •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱٦مطبوعات جامعة دمشق  -) ۱طرائق تدریس اللغة العربیة ( •

 -اضغط ھنا للتحمیل-. ۲۰۱٦ الجامعة االفتراضیة السوریة مطبوعات -) ۲طرائق تدریس اللغة العربیة ( •

 .۲۰۱۷مطبوعات وزارة الثقافة السوریة عام  -في رحاب لغتنا العربیة  •

 .۲۰۱۸مطبوعات الھیئة العامة السوریة للكتاب عام  -من سمات اللغة العربیة ولطائفھا  •

 .۲۰۱۹الثقافة عام وزارة  -مطبوعات الھیئة العامة السوریة للكتاب -الھاجس اللغوي •

 .۲۰۲۰الھیئة العامة السوریة للكتاب  -المختار من تراث الجاحظ وأبي حیان التوحیدي •

 ثالًثا: البحوث والمقاالت  

 -اضغط ھنا للتحمیل-إعداد معلم اللغة العربیة  .۱

 -اضغط ھنا للتحمیل-االتجاھات الجدیدة في التربیة عند عبد هللا عبد الدائم ومحمد عابد الجابري  .۲

 -اضغط ھنا للتحمیل-ید في مجال تعلیم اللغة وتعلمھا التجد .۳

 -اضغط ھنا للتحمیل-التجربة السوریة في التعلیم باللغة األم  .٤

 -اضغط ھنا للتحمیل-التجربة السوریة في وضع المصطلحات  .٥

 -اضغط ھنا للتحمیل-التربیة على المواطنة  .٦
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 -اضغط ھنا للتحمیل-التعریب قاطرة األمة للنھوض  .۷

 -اضغط ھنا للتحمیل-الرسول األكرم وبناء اإلنسان  .۸

 -اضغط ھنا للتحمیل-  العزوف عن القراءة رؤیة تربویة .۹

 -تحمیلاضغط ھنا لل-اللغة العربیة في اإلعالم المقروء  .۱۰

 -اضغط ھنا للتحمیل-اللغة العربیة في الجمھوریة العربیة السوریة واقعاً وطموحاً  .۱۱

 -اضغط ھنا للتحمیل-اللغة العربیة بین التوصیات والممارسات النھوض ب .۱۲

 -اضغط ھنا للتحمیل-تجلیات المقاومة في الشعر العربي المعاصر  .۱۳

 -اضغط ھنا للتحمیل-خصائص الكتابة العلمیة باللغة العربیة  .۱٤

 -للتحمیل اضغط ھنا-خطة عمل للتمكین للغة العربیة  .۱٥

 -اضغط ھنا للتحمیل-طرائق تعلیم اللغة لألطفال  .۱٦

 -اضغط ھنا للتحمیل-المفكر الكبیر د. فاخر عاقل  كلمة الدكتور محمود السید في حفل تأبین .۱۷

 -اضغط ھنا للتحمیل-كلمة د. السید في احتفالیة إنشاء مؤسسة جائزة البابطین  .۱۸

 -اضغط ھنا للتحمیل-لغة اإلذاعة ومؤھالت مذیع األخبار  .۱۹

 -اضغط ھنا للتحمیل-لغة الغالب والمغلوب  .۲۰

 -اضغط ھنا للتحمیل-معاییر المنھج المدرسي الوثیقة اإلقلیمیة للغة العربیة  .۲۱

 -اضغط ھنا للتحمیل-من أسباب تدني مستوى تعلیم اللغة العربیة  .۲۲

 -اضغط ھنا للتحمیل-من جھود مجمع اللغة العربیة بدمشق في وضع المصطلحات  .۲۳

 -اضغط ھنا للتحمیل-ذلیلھا من معوقات التعریب في الوطن العربي وسبل ت .۲٤

 -اضغط ھنا للتحمیل-واقع اللغة العربیة في الوطن العربي وآفاق التطویر  .۲٥
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 -اضغط ھنا للتحمیل-ثقافتنا بین البناء والھدم  .۲٦

 -اضغط ھنا للتحمیل-األمن الثقافي العربي  .۲۷

 -اضغط ھنا للتحمیل-الحوار الثقافي في ضوء العولمة  .۲۸

 -ا للتحمیلاضغط ھن-األمن اللغوي ودوره في الحفاظ على ھویة األمة  .۲۹

 -اضغط ھنا للتحمیل-أھمیة تدریس العلوم الصحیة باللغة العربیة  .۳۰

 -اضغط ھنا للتحمیل-عربیة في التعلیم العام تحدیات تعلیم اللغة ال .۳۱

 -اضغط ھنا للتحمیل-طبیعة العصر وتعلیم اللغة  .۳۲

 -اضغط ھنا للتحمیل-  ء اإلنسانفي بنا .۳۳
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