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 مجمعيون في ذمة الله

 األستاذ إيميليو غارثيا غوميت -1
نعى مجمع اللغة  العبيةة  ادبينةل العةالس اد ةيال وةملةةي  ابمةةا  يمةة    ةي 
الشبف فل مجمع اللغ  العبية ، يقي يعث اد يال بئةس المجمع ييبقة  يعزة ، فةمةا 

 ةلل نصها:

 يحة ، ييعي:
ةملةي  ابمةا اة العالس الجلةل اد يال وفقي يلقةنا ييالغ الحزن ياد ى نيأ يف

ننل ول أيعث ولةكس   يمة    ي الشبف فل مجمع اللغ  العبية  ادبينل. يا 
يا مل ييا س زمالئل أ  اء مجمع اللغ  العبية  ادبينل يأصيق مشا ب العزاء 

بحميه يأن ةلهمكس جمةل الصيب يح ن يالميا اة د أل الله أن ةيغمي الفقةي ييا ع 
 العزاء.

نا ولةه باجعين  ونا لله يا 

 بئةس مجمع اللغ  العبية  ادبينل
 اليكييب  ييالكبةس خلةف     

 الدكتور عدنان الخطيب -2
نعةةةى مجمةةةع اللغةةة  العبيةةةة  ييمشةةةق المبيةةةل الفا ةةةل ياد ةةةيال الكيةةةةب الةةةيكييب 

نيقةل ولةى بحميةه يعةالى ةةيس ادحةي فةل  ينان الخطةة  ادمةةن العةاس للمجمةع الةل  ا
س، يقةةةي يعةةةث بئةةةةس المجمةةةع ييبقةةةة  يعزةةةة  ولةةةى ال ةةةاية أنجةةةال الفقةةةةي 62/9/5991

 ي ائليه، يفةما ةلل نصها:

 ال الس  لةكس يبحم  الله ييبكايه، ييعي:
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فقي يلقةنا ييالغ الحزن ي مةق اد ى، نيأ يفاة الزمةل الةيكييب  ةينان الخطةة  
ننل ديعث ولةةكس يا ةمل يا ةس زمالئةل ادمةن العاس لمج مع اللغ  العبية  ييمشق، يا 

أ  ةةاء مجمةةع اللغةة  العبيةةة  ادبينةةل يةةأحب اليعةةاز  يأ مةةق مشةةا ب الحةةزن يادلةةس، 
 يالفقةي الباحل.

يقةةي فقةةي  مجةةامع اللغةة  العبيةةة  مفكةةبال أصةةةالل، ي المةةال فةةلال، يمجمعةةةال مخلصةةال 
بحمةة  يا ةةع  يأ ةةكنه ف ةةة  جنانةةه، يألهمكةةس دميةةه يللغيهةةا يح ةةابيها، بحمةةه اللةةه 
 يعيه الصيب يال ليان يح ن العزاء.

نا ولةه باجعين  ونا لله يا 

 بئةس مجمع اللغ  العبية  ادبينل
  اليكييب  ييالكبةس خلةف     

كما يعث ولى اد يال اليكييب شاكب الفحاس بئةس مجمةع اللغة  العبيةة  ييمشةق 
 ين ةخ  اليعزة  اليالة :

 لله البحمن البحةسي س ا

 ادخ الكبةس اد يال اليكييب شاكب الفحاس المحيبس
 بئةس مجمع اللغ  العبية  ييمشق

 (762ص.  )
 7277727فاكس )نا يخ( 

 ال الس  لةكس يبحم  الله ييبكايه، ييعي:

فقةةةةي يلقةنةةةةا، ييةةةةالغ الحةةةةزن ي مةةةةةق اد ةةةةى، نيةةةةأ يفةةةةاة الزمةةةةةل الةةةةيكييب  ةةةةينان 
لةى زمالئكةس أ  ةاء الخطة  ادمةةن العةاس لمج ننةل ديعةث ولةةكس يا  معكةس المةيقب، يا 
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المجمةةع يا ةةمل يا ةةس زمالئةةل أ  ةةاء مجمةةع اللغةة  العبيةةة  ادبينةةل يةةأحب اليعةةاز  
 يأ مق مشا ب الحزن يادلس، يالفقةي الباحل.

يقةةي فقةةي  مجةةامع اللغةة  العبيةةة  مفكةةبال أصةةةالل، ي المةةال فةةلال، يمجمعةةةال مخلصةةال 
يها، بحمةةه اللةةه بحمةة  يا ةةع  يأ ةةكنه ف ةةة  جنانةةه، يألهمكةةس دميةةه يللغيهةةا يح ةةاب 

 يعيه الصيب يال ليان يح ن العزاء.

نا ولةه باجعين  ونا لله يا 

 بئةس المجمع 

 اليكييب  ييالكبةس خلةف    

 
س، فةةل يمشةةق، يحصةةل  لةةى ا جةةازة فةةل الحقةةيق مةةع 5952يلةةي الفقةةةي  ةةن  

ي لى وجازة فل العليس المالةة   س،5952يبج  الشبف اديلى من جامع  يغياي  ن  
 يا يابة ، من جامع  يغياي فل ال ن  نف ها.

فةةل القةةانين مةةن جامعةة  يةةابةس  س حصةةل  لةةى يبجةة  الةةيكييباه5922 ةةن  فةةل 
كمةةةا حصةةةل  لةةةى وجةةةازا  مخيلفةةة  مةةةن يعةةةي مشةةةا ةب شةةةةيخ العصةةةب فةةةل العلةةةيس 

 الشب ة  يالعبية .
س، يانيخةة  5920مشةق  ةةن  انيخة    ةةيال  ةةامالل يةالمجمع العلمةةل العبيةةل يي

س، يكةان   ةيال مبا ةالل فةل 5922  يال  امالل يمجمع اللغ  العبية  يالقةا بة  ةن  
 كل من مجامع العباق يادبين يالهني.

 مةةل فةةل المحامةةاة، يمنحيةةه  5926 مةةل الفقةةةي فةةل أ مةةال ميعةةيية ففةةل  ةةن  
 مةل  5922س لق  "محامل شةبف". يفةل  ةن  5922نقاي  المحامةن ييمشق  ن  
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س فشةةغل منصةة  نائةة   ةةاس 5912قا ةةةال، ييةةيب  فةةل مناصةة  الق ةةاء حيةةى  ةةن  
 فل يزابة العيل ال يبة .

كمةةةا كةةةان منةةةل للةةةى اليقةةة  ةيةةةيلى يةةةيبةس المةةةياي القانينةةةة  فةةةل كلةيةةةل الشةةةبةع  
 يالحقيق يجامع  يمشق يفل معهي اليحيث ياليبا ا  العبية  فل القا بة.

لس الييل  فةل الجمهيبةة  العبيةة  الميحةية س م يشابال فل مج5919اخيةب  ن  
ي ةةةن أمةنةةال  امةةال لةةه فةةل ا قلةةةس ال ةةيب ، يقةةي مملةةه فةةل لجةةان ييحةةةي القةةيانةن، كمةةا 
اخيةةةةب مقةةةببال للجنةةة  القةةةانين يالعلةةةيس ال ةا ةةةة  فةةةل المجلةةةس اد لةةةى لب اةةةة  الفنةةةين 

 ياآليا  يالعليس االجيما ة .

ياب  فةةةةل الجمهيبةةةةة  العبيةةةةة  س بئا ةةةة  محكمةةةة  الق ةةةةاء ا 5926يةةةةيلى  ةةةةن  
ال ةيبة  يانيةةي  محاف ةةال لاللقةةة  للشةةباف  لةى االنيخايةةا  فةهةةا فيلقةةى يهةةانل يزابة 

 الياخلة  يجزةل شكب ا.

س بئة ال لمجلس الييل  فل الجمهيبةة  العبيةة  ال ةيبة  يفةل 5929انيخ   ن  
 س أحةل  لى اليقا ي ييبج  يزةب.5922نهاة   ن  

 القانين نلكب منها:له  ية مؤلفا  فل 
 شبح قانين العقييا  )الق س الخاص( الجبائس المخل  ياآليا  العام . -5
 اليجةز فل شبح الميايئ العام  فل قانين العقييا  ال يب . -6

 الن بة  العام  للجبةم  فل قانين العقييا  ال يب . -7

 اليجةز فل أصيل المحاكا . -2

 الميايئ العام  فل قانين العقييا . -1

 يى فل الق اء ا ياب .ن بة  الي  -2

 يابةخ الق اء ا ياب  ين اس مجلس الييل  ال يب . -2
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 حقيق ا ن ان فل ا  الس. -2

 يفل اللغ ، نلكب منها:
 لغ  القانين فل اليالي العبية . -5
 المعجس العبيل ين با  فل المعجس الي ةط. -6

 المعجس العبيل يةن الما ل يالحا ب. -7

 قا بة.العةي الل يل لمجمع اللغ  العبية  يال -2

يا  ةةةةاف  ولةةةةى يقةةةةائع مةةةةؤيمبا  مجمةةةةع اللغةةةة  العبيةةةةة  فةةةةل القةةةةا بة منةةةةل  ةةةةن  
 س. يله فل اليابةخ ياليباجس مؤلفا  نلكب منها:5921
 الشةخ طا ب الجزائب  يأ الس من خبةجل ميب يه. -5
 اد  اء المؤ  ين. -المجمعةين فل خم ةن  امال  -6

 محمي كبي  لل يقص  الملكبا . -7

 حةايه يآمابه. -ةطابالشةخ محمي يهج  الي -2

  بيي  ال بةان ياليطبةبكان يب يس يةعقي . -1

 حةايه العاصف  يحيه الل  ال ةفنى. –ييي  الجيل  -2

 اليكييب شكب  فةصل يصياق  خم ةن  ن . -2

 اليكييب ح ةن  ي  يممانين  ن  من الكفاح الميياصل. -2

كفةةةةاح خم ةةةة  ي ةةةةيةن  امةةةةال يفا ةةةةال  ةةةةن العبييةةةة   –الةةةةيكييب  مةةةةب فةةةةبيخ  -9
 س.يا  ال

 اليكييب أحمي  ييال ياب الجياب  حةايه يآمابه.-50

 اليكييب صيحل المحمصانل، حةايه يآمابه.-55
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ون فقةةةةي المبحةةةةيس خ ةةةةابة كيةةةةةبة لليةةةةباث العلمةةةةل العبيةةةةل ا  ةةةةالمل، يللمجةةةةامع 
نةا العبيةة ، بحمةه اللةه بحمة  يا ةع  يأيالعلمةة    اللغية  ةكنه ف ةة  جنانةه. ونةا للةه يا 

 ولةه باجعين.
 صفاء خلوصي الدكتور -3

نعةةةى مجمةةةع اللغةةة  العبيةةةة  ادبينةةةل، المبيةةةل الفا ةةةل اد ةةةيال الةةةيكييب صةةةفاء 
 نصها:ةلل خليصل. يقي يعث بئةس  المجمع ييبقة  يعزة  ولى آل الفقةي يفةما 

 ولى آل الفقةي اليكييب صفاء خليصل المحيبمةن

 ال الس  لةكس يبحم  الله ييبكايه، ييعي:

اد ةةةى، نيةةةةأ يفةةةاة المجمعةةةل   ةةةةي الشةةةبف الزمةةةةةل فقةةةي يلقةنةةةا ييةةةةالغ الحةةةزن ي 
ننةةل ديعةةث ولةةةكس يا ةةمل يا ةةس زمالئةةل أ  ةةاء مجمةةع  الةةيكييب صةةفاء خليصةةل، يا 

 اللغ  العبية  ادبينل يأحب اليعاز  يأ مق مشا ب الحزن يادلس يالفقةي الباحل.

ال يقةةي فقةةي  مجةةامع اللغةة  العبيةةة  أيةيةةال جلةةةالل يمفكةةبال أصةةةالل، يمجمعةةةال مخلصةة
دميةةةه يللغيهةةةا يح ةةةابيها، بحةةةس اللةةةه الفقةةةةي بحمةةة  يا ةةةع ، يأ ةةةكنه ف ةةةة  جنانةةةه، 

 يألهمكس يعيه جمةل الصيب يح ن العزاء.

نا ولةه باجعين  ونا لله يا 
 بئةس المجمع

 اليكييب  ييالكبةس خلةف 

س فةةل محلةة  جةةامع  لةةل أفنةةي  ييغةةياي، يكانةة  يبا ةةيه 5952يلةةي الفقةةةي  ةةن  
  فل يغياي يالميصل يالكةي  يالناصةبة  ياليصةبة ميةنقالل مةع يالةيه االيييائة  يالمانية

 الل  يقلي منص  الق اء، فل مخيلف محاف ا  العباق.
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يخةةب  فةةل المانيةةة  المبكزةةة  ييغةةياي يعةةي أن أيى اميحةةانل  ةةنيةن ميةةيالةيةن فةةل 
 ةةةن  ياحةةةية ينجةةة  ييفةةةيق فكةةةيفث يإةفةةةايه فةةةل يعمةةة  ولةةةى ونجليةةةبا، فاجيةةةاز اميحةةةان 

كيلةشةةن خةةالل أشةةهب مةةن يصةةيله ولةهةةا، يانصةةبف ولةةى اليبا ةةا  اال يشةةباقة  الميبة
فةةيبس العبيةةة  ياليبكةةة  يالفاب ةةة  يالعيبةةة ، ي كةةف  لةةى ويقةةان ا نجلةزةةة  يآيايهةةا، 
ييبس كللى الفبن ةة  يالاليةنةة  يا ةطلع ييبا ة  الم ةبحةا  الشك ةيةبة  فا ةيخب  

 الكمةب من العناصب العبية  الكامن  فةها.

 لى يبج  اليكاليبةيس فل اآليا  )يمبيي  شبف(، ي ةةن  5920صل  ن  ح
 5921ي 5927س أ يالال فل المانية  الع كبة  ييغياي ينقل يةةن  ةامل 5925 ن  

 ولى يةيان يزابة اليبية  ياليعلةس لةقيس يأ مال اليبجم  يالنشب.

 س.5910-5921ي ةن محا بال فل ادي  العبيل يجامع  لنين يةن  امل 

س، يكةةان 5922فةةل اآليا  مةةن جامعةة  لنةةين  ةةاس  حةةاز  لةةى يبجةة  الةةيكييباه
  نيان أطبيحيه "اليشّةع يأمبه فل ادي  العبيل".

ي ةن م ةا ي أ ةيال مةس أ ةيالال للعبيةة  يآيايهةا فةل ياب المعلمةةن العالةة  ييغةياي 
ه اليةةل أصةةيح  يعةةبف يكلةةة  اليبيةةة ، يياليةةالل انةةيمج  يكلةةة  اآليا ، يقةةي نةةةط يةة

 كللى ييبةس اليبجم  فل ق س اللغ  ا نجلةزة .

فةةل يةةيء يأ ةةةس جامعةة  الم ينصةةبة  انيخةة  بئة ةةال لق ةةس اللغةة  العبيةةة  فةهةةا 
كما ييلى يكال  بئا   ق س اللغ  العبية  يجامع  يغياي  ةةب مةبة، يانيخة  ممةمالل 

 لكلة  اليبية  فل مجلس الجامع .
س، ي ةةةةن أ ةةيالال ميمب ةةةال 5926أحةةةل  لةةى المعةةةا  ينةةاءل  لةةةى طليةةه  ةةاس 

فةةةل أمبةكةةةا ييبةطانةةةةا مةةةس  مةةةل  ي.  مةةةل مميحنةةةال خابجةةةةال للةةةيكييباهيجامعةةة  يغةةةيا
 أ يالال لليبجم  يالل انةا  فل ق س اليبا ا  العلةا يجامع  )ياث( ييبةطانةا.
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ح ب العيةي من المؤيمبا ، يألقى المحا با  يشابى فل المناقشا ، ينشةب 
 جال  العبية  يا نجلةزة  )فل يبةطانةا ياليالةا  الميحية(.يحيمال فل مخيلف الم

انيخةةةة  بئة ةةةةال للمجلةةةةس ا  ةةةةالمل اد لةةةةى لليبيةةةةة  ياليعلةةةةةس يالمقافةةةة  فةةةةل ي
ةبلنةية  572يبةطانةا، فقةي انيخيةه بؤ ةاء  جمعةة  و ةالمة  فةل المملكة  الميحةية يا 
 لةقيس يا شباف  لى مياب ها.

 س.5925بية  ادبينل  اس انيخ    ي شبف فل مجمع اللغ  الع
 له مؤلفا   ية، نلكب منها:

يحقةق الجةزء اديل مةن كيةا  يةابةخ يغةياي أي حيةقة  الةزيباء فةل  ةةبة الةيزباء  -5
 للشةخ  ييالبحمن ال يةي .

 يحقةق الجزء اديل يالمانل من كيا  "الَفْ ب" أي شبح اين جنل ليةيان المينيل. -6

 The  Concise Oxford عبيةةةل اليجةةةةزال  –معجةةةس  أك فةةةيبي ا نجلةةةةز   -7

English- Arabic Dictionary 

 فن اليبجم  فل  يء اليبا ا  المقابن . -2

 اليبجم  اليحلةلة . -1

 اليبجم   ني العب . -2

 فن اليقطةع الشعب  يالقافة . -2

 يبجم . -"يابةخ العب  ادييل" لليبيفة يب بةنيلي نةكل ين -2

 )فل  ل ل  المي ي   الصغةبة(. ألف لةل  يلةل  فل  يء ادي  المقابن -9

 شيا ب العباق المعاصبا  )يا نجلةزة (. -50

 معبيف البصافل )يا نجلةزة (. -55

مقابنةةة  يةةةةن معةةةبيف البصةةةافل يالشةةةا ب ا نجلةةةةز   ةةةيةنيبن )يا نجلةزةةةة (،  -56
 طيع فل أمبةكا.

 يبا   فل ادممال العبية . -57
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 يةيان شعب ) ميي (. -52

 ولى ادنيلس، يبحل  ولى أمبةكا. كيايان فل أي  البحال : بحل  -51

)قصةةةةص فةةةةةل  ةةةةةيء  لةةةةةس الةةةةةنفس مجمي يةةةةان قصصةةةةةةيان: نفةةةةةيس مبة ةةةةة   -52
 "النافلة المفييح ".الحيةث( ي

 اليحث  ن ال عاية لماى آةفب )ميبجس(. -52

 النقي ادييل يميازةن الشعب. -52

ون فقةةي المبحةةيس الةةيكييب صةةفاء خليصةةل ةعةةي خ ةةابة كيةةةبة لليةةباث ادييةةل العبيةةل 
 ةكنه ف ةة  أمل يللمجامع اللغية  يالعلمة  العبية . بحمه الله بحم  يا ةع  ي ا  ال

نا ولةه باجعين. نا لله يا   جنانه. يا 

 األستاذ ميخائيل عواد -4
نعى المجمع العلمل العباقل ييغياي المبيل الفا ل اد يال مةخائةل  ياي، 

د يال اليكييب يقي يعث بئةس مجمع اللغ  العبية  ادبينل ييبقة  يعزة  ولى ا
 صال  أحمي العلل بئةس المجمع العلمل العباقل، يفةما ةلل نصها:

 
 ي س الله البحمن البحةس

 ادخ الكبةس اد يال اليكييب صال  أحمي العلل المحيبس
 بئةس المجمع العلمل العباقل

 يغياي –( 52067اليزةبة  )
 جمهيبة  العباق

 

 :ال الس  لةكس يبحم  الله ييبكايه، ييعي
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فقةةي يلقةنةةا، ييةةالغ الحةةزن ي  ةةةس اد ةةى، نيةةأ يفةةاة الزمةةةل اد ةةيال مةخائةةةل  ةةياي، 
لةةى أ ةةبة الفقةةةي يا ةةمل  لةةى الةةزمالء أ  ةةاء مجمعكةةس المةةيقب، يا  ننةةل ديعةةث ولةةةكس يا  يا 
يا س زمالئل أ  اء مجمع اللغ  العبية  ادبينل يأحب اليعاز  يأ مق مشا ب الحزن 

العبية   المال جلةالل يياحمال مجيال، بحس الله الفقةي بحمة   يادلس، يقي فقي  مجامع اللغ 
 يا ع  يألهس ليةه يعيه الصيب يح ن العزاء.

نا ولةه باجعين  ونا لله يا 
 بئةس المجمع     

 اليكييب  ييالكبةس خلةف 
 

س، ينشةةةأ يهةةةا ييب ةةةبف، ييلقةةةى فةةةل 5956يلةةةي الفقةةةةي فةةةل ميةنةةة  الميصةةةل  ةةةن  
اصةةةةل اليبا ةةةة  فةةةةل يغةةةةياي، فيخةةةةب  فةةةةل ياب المعلمةةةةةن مياب ةةةها ميةةةةايئ العلةةةةس، مةةةةس ي 

 س.5975االيييائة   ن  

س. 5922اشةةيغل فةةل  ةةلى اليعلةةةس  ةةية  ةةنيا ، ياخيةةابه يزةةةب المعةةابف  ةةن  
،  مل خاللها 5920لةكين  كبيةبال خاصال له، ييقل ةشغل  له الي ةف  حيى  ن  

 مع  يي كيةب من يزباء المعابف ياليبية  ياليعلةس.

 فا   يةية منها:له مؤل
 يْةب قنى: ميطن اليزباء يالكيا . -5
 المآصب فل يالي البيس يا  الس. -6

 صيب من ح ابة العباق فل العصيب ال الف : صنا   الزجا  ياليليب. -7

فب. -2  صيب من ح ابة العباق فل العصيب ال الف : صنا   الصُّ

 ألف لةل  يلةل : مبآة الح ابة يالمجيمع فل العصب ا  المل. -1
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ماس الطائل: حةايه يشعبه فل المباجةع العبيةة  يادجنيةة . )ياالشةيباى أيي ي -2
 مع كيبكةس  ياي(.

الخلةةةل يةةن أحمةةي الفبا ةةةي : حةايةةه يآمةةابه فةةل المباجةةع العبيةةة  يادجنيةةة   -2
 )ياالشيباى مع كيبكةس  ياي(.

)ياالشةةةيباى مةةةع: طةةةّباي  5926لغاةةةة   5925الشةةةعب العبيةةةل: منةةةل مطلةةةع  -2
 ب يايي اليصب (.الكية ل، ي ييالجيا

 ةحةى اليا طل: شةخ المصيبةن فل العباق. -9

الفنان العباقل حنا  ياي، يأمبه فل آال  المي ةقى الشبقة  )يألةف يليةه  -50
 كيبكةس  ياي يمةخائةل  ياي(.

 المي ةقى يالغناء فل العباق فل العصب العيا ل. -55

 س( )ياالشةةيباى921-951 ةةة   712-707بائةةي اليبا ةة   ةةن المينيةةل ) -56
 مع كيبكةس  ياي(.

 مخطيطا  المجمع العلمل العباقل: يبا   يفهب  . -57

 صيب مشبق  من ح ابة يغياي فل العصب العيا ل. -52

 يفل مجال يحقةق الكي  فقي حقق الفقةي مجمي   من الكي :

ب ةةائل أحمةةي يةمةةيب ولةةى اد  أن ةةياس مةةاب  الكبملةةل )حققهةةا ياالشةةيباى  -5
 مع كيبكةس  ياي(.

كيا  "يحف  ادمباء فل يابةخ اليزباء" يألةف:  الل ين أق اس  ائع  من  -6
 س( جمعها يحققها.5012 - ة222الُمَح ِّن الصايث )  
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فصةةةةل مةةةةن كيةةةةا : "ف ةةةةائل يغةةةةياي العةةةةباق" يةةةةألةف ةزيجةةةةبي يةةةةن َمْهَمْنةةةةياب  -7
 س( حققه ينشبه.9 ة  7الفاب ل )المئ  

ةن "مقامةةةةة  فةةةةةل قيا ةةةةةي يغةةةةةياي فةةةةةل الييلةةةةة  العيا ةةةةةة " يةةةةةألةف:  هةةةةةةب الةةةةةي -2
 س( )حققها ياالشيباى مع كيبكةس  ياي(.57 ة  2الكازبينل )المئ  

"نصةةةةةيص  ةةةةةائع  مةةةةةن كيةةةةةا  "الةةةةةيزباء يالكيةةةةةا " لمحمةةةةةي يةةةةةن  يةةةةةييس  -1
 س( جمعها يحققها.927 ة  775الجهشةاب  )  

 ةةة( 222-719"ب ةةيس ياب الخالفةة "، يةةألةف  ةةالل يةةن الُمَح ِّةةن الصةةايث ) -2
  نل ييحقةقه ياليعلةق  لةه ينشبه.

لب ةةائل المييايلةة  يةةةن الكبملةةل ييةمةةيب" )حققهةةا ياالشةةيباى مةةع كةةيبكةس "ا -2
  ياي، يجلةل العطّة (.

"أي  الب ائل يةن ادلي ل يالكبملل" ي ل الب ائل المييايل  يةن  الميةل  -2
العةةةةباق: ال ةةةةةي محمةةةةيي شةةةةكب  ادلي ةةةةل ياد  أن ةةةةياس مةةةةاب  الكبملةةةةل 

 ةس  ياي(.)جمعها يحققها ي لق  لةها، ياالشيباى مع كيبك

يا  ةةةاف  ولةةةى مجمي ةةة  كيةةةةبة مةةةن المقةةةاال  فةةةل المجةةةال  يالصةةةحف، ةيلةةةغ 
لةةةةى المؤلفةةةةا  المخطيطةةةة  مةةةةن كيةةةة  يب ةةةةائل  يعةةةةياي ا المئةةةة  يادبيعةةةةةن مقالةةةة ، يا 

 مي ي   أي محقق .

ةعةةةي فقةةةي المبحةةةيس خ ةةةابة كيةةةةبة لليةةةباث العبيةةةل يا  ةةةالمل يللمجةةةامع اللغيةةةة  
نةةا ولةةةه يالعلمةةة  العبيةةة ، بحمةةه اللةةه بح نةةا للةةه يا  مةة  يا ةةع  يأ ةةكنه ف ةةة  جنانةةه. يا 

 باجعين.

 إبراهيم مدكور -5
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نعى مجمع اللغ  العبية  يالقا بة العالس الجلةةل يالمبيةل الفا ةل اد ةيال الكيةةب 
الةةيكييب ويةةبا ةس مةةيكيب، يقةةي يعةةث بئةةةس مجمةةع اللغةة  العبيةةة  ادبينةةل ين ةةةخ  

 –بئةةةس مجمةةع اللغةة  العبيةةة   يعزةةة  ولةةى اد ةةيال الةةيكييب شةةيقل  ةةةف، نائةة 
 القا بة. يفةما ةلل نصها:

 
 ي س الله البحمن البحةس

 الزمةل العالس الجلةل اليكييب شيقل  ةف المحيبس
 القا بة –نائ  بئةس مجمع اللغ  العبية  

 (7256006نا يخ بقس )

 ال الس  لةكس يبحم  الله ييبكايه، ييعي:

الةةةةيس، نيةةةأ يفةةةاة الةةةبئةس المجمعةةةل فقةةةي يناقلةةة  يكةةةاال  ادنيةةةاء، صةةةياح  ةةةلا 
اد ةةةيال الجلةةةةل الةةةةيكييب ويةةةبا ةس مةةةةيكيب، بئةةةةس ايحةةةاي المجةةةةامع اللغيةةةة  العبيةةةةة ، 
ننةةةل ول أ ةةةب   ةةةن ُحزنةةةل الشخصةةةل، ديي أن  يبئةةةةس مجمعنةةةا العيةةةةي يالقةةةا بة. يا 
أ جل وح ا ل العمةق يالخ ابة الج ةم  اليل منة  يهةا أمينةا، ففقةةينا كةان  المةال 

، يفةل ةةيفال مجمعةةةال يةةبى آمةةابال  مةقةة  فةةل الحةةةاة الفكبةةة  العبيةةة  الحيةمةة . يةةلل جلةةةالل 
  اة  الجهي فل خيم  اللغ  العبية  ييباث أمينا الفكب  ياللغي .

يكان بحمه الله، ة يلهس فل حةايه المجمعة ، أ مى ما يعيز يه أمينا من ُممل 
 زاز ياالحيباس.يصفا  حمةية يمياقف ون انة  ييعث ييمال  لى اال ي

يكان بحمه الله، ةيلل ا يمامال خاصال يالعمل المجمعل العبيةل، يأب ةى قيا ةي 
يحية المجامع من خالل ايحاي المجامع اللغية  العبية ، يجعل منهةا فل ةف  للمجمةع 
اللغةةي  الميحةةي. فكةةان مجمةةع اللغةة  العبيةةة  يالقةةا بة يايحةةاي المجةةامع اللغيةةة ، ميئةةل 
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ةابى  لى يباث ادم  العبية  ييحييها، مكان اجيما هس ال ني ،  لماء العبية  يالغ
 يعي أن  صف  يأمينا بةاح االنك اب ياليفكى، يالقطةع .

لةةى جمةةةع  فيا ةةمل يا ةةس أ  ةةاء مجمةةع اللغةة  العبيةةة  ادبينةةل، أيعةةث ولةةةكس يا 
الزمالء أ  اء مجمع اللغ  العبية  يالقا بة، يعازةنا،  ائلةن الميلى  ةز يجةل، أن 

يغمي الفقةي يبحميه، يأن ةحف كس يجمةع الزمالء لخبال دمينا ييبامها المجةي يلغيهةا ة
 الخالية، لغ  القبآن الكبةس، يالحيةث النيي  الشبةف.

 ييف ليا يقييل فائق االحيباس،،،

 بئةس مجمع اللغ  العبية  ادبينل

 اليكييب  ييالكبةس خلةف     

يةأيل النمةبس، يمبكةز الجةةزة  لةى ي ةع كةلةيمبا  مةن  5906يلي الفقةي  ن  
القةةا بة. يبيةةل يبيةةة  يةنةةة ، يحفةة  القةةبآن الكةةبةس، يأيةةس مباحةةل الميب ةة  اديلةةة  مةةس 
اليحةةق يةةادز ب، فميب ةة  الق ةةاء الشةةب ل، حةةةث اجيةةاز ق ةةمها االييةةيائل، مةةس يةةياب 

. ياشةةيغل ياليةةيبةس  ةةن  فةةل 5962العلةةيس حةةةث حصةةل  لةةى ييليمهةةا ييخةةب   ةةاس 
وحةةةيى مةةةيابس القةةةا بة االيييائةةةة ، اخيةةةةب يعةةةي ا ليعمةةة  حكيمةةةة  ولةةةى ونجليةةةبا، يلكةةةّن 
الخالفا  ال ةا ة  ياال طهايا  الحزية  يقف  فل طبةقه ف ةلييه حقةه، ينقةل ولةى 

 أيفي ييل أن ةل   ولى لنين.

مةةةن ي ةفيةةةه،  يأيةةةى وال أن ة ةةةةف ولةةةى مقافيةةةه الشةةةبقة  مقافةةة   بيةةةة ، فا ةةةيقال
. يلةس ةكةي ةم ةل  ةاس حيةى ُبّي 5969ي افب ولى فبن ا  لى نفقيةه فةل أيائةل  ةن  

ولةه حقه، يُ ّس ولى اليعم  مبة أخبى. يفل يابةس يبس الفل ف  يالقانين، يا يكمل 
 5975ي ةةةائل اليحةةةث العلمةةةل، ييةةةزيي يةةةزاي مةةةن لغةةةا  قيةمةةة  يحيةمةةة . يفةةةل  ةةةن  
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 لةى لة ةانس الحقةيق  5977ين، يفةل  ةن  حصل  لى لة انس اآليا  من ال بي
 الييل  فل الفل ف .  لى يكييباه 5972ابةس، يفل نهاة  من جامع  ي

يان ةةةس ولةةةى  ةئةةة  اليةةةيبةس يكلةةةة   5971 ةةةاي ولةةةى مصةةةب، فةةةل مةةةابس  ةةةن  
اآليا  يجامعة  القةا بة، يانيةةي  لليةيبةس فةل يعةةي كلةةا  ادز ةب، يييلمةةل لةه  ةةيي 

بؤ ةةةاء أق ةةةاس فةةةل المةةةياي الفل ةةةفة  ياالجيما ةةةة   ةةةةب قلةةةةل ممةةةن أ ةةةحيا أ ةةةايلة ي 
 يكلةا  الجامعا  العبية  المخيلف .

يلس يصبفه   ية  مجلس الشةيخ  ن اليحث يالةيبس، حيةى يعةي أن ا ةطب 
لال يقال  من الجامع  نزيالل  لى مييأ  يس الجمةع يةةن الي ةفة  ي  ةية  اليبلمةان. 

ي، ياشةيبى فةل  ةية مةؤيمبا  ييقل ةيبس يةحا ب، يةكي  يةؤلةف مةا ي ةعه الجهة
 لمةةة  يفل ةةفة  فةةل أيبييةةا يآ ةةةا، ي ةةا س م ةةا م  كيةةبى فةةل وحةةةاء الةةلكبى ادلفةةة  

(، يلةس ةفيةه أن ة ةا س فةل 5912( يطهةبان ييةابةس )5915اليةن  ةةنا فةل يغةياي )
، يُي ةةل 5926، يايةةن خلةةيين يالقةةا بة  ةةن  5926مهبجةةان الغزالةةل ييمشةةق  ةةن  

مخيلفةة  شةةبقال ي بيةةال، مةةن يةنهةةا ال ةةبيين. يأشةةبف  لةةى ولةةى المحا ةةبة فةةل معا ةةي 
وخةةبا  كيةةا  الشةةفاء اليةةن  ةةةنا، ييةةايع وخةةبا  كيةةا  المغنةةل للقا ةةل  يةةيالجياب، 
ياشيبى فل ا شباف  لى و ياي "المي ي   العبية " اليل أخبجيهةا الجامعة  العبيةة  

 يمؤ    فبانكلةن.

يقةةةيةبال لخيمايةةةه  5922 ةةةن  الفخبةةةة   ي منحيةةةه جامعةةة  يبةن ةةةيين الةةةيكييباهيقةةة
 العلمة  ينشاطه فل الييايل المقافل يةن أيناء العبيي  يأيناء الغب .

يكةةان لةةه فةةل مجلةةس الشةةةيخ نشةةاط ملحةةي :  ةةأل يا ةةيجي ، ياقيةةبح ينةةاق ، 
. يكان ةبةةي 5916ييينى ا يجيا  "اد لح  الفا ية" الل  جاء وب اصال لميبة  ن  

اييةة  يأصةةيل يا ةةح  يحةةاب  الطغةةةان ييينةةّزه  ةةن يال ةا ةة  أن يقةةيس  لةةى ميةةايئ م
اد ةةةياء، فأ  ةةة  الةةةبأ ، يا ةةةطب دن ة ةةةيقةل مةةةن حةةةز  اليفةةةي، أكيةةةب ادحةةةزا  
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ال ةا ة ، يآمب اال ةيقالل  لةى الحزيةة . ياشةيبى فةل  ةية لجةان، يا ةطلع خاصة  
يعةة ء لجنيةةل المالةةة  ياديقةةاف يالمعا ةةي اليةنةةة . يكةةس أمةةاب ا يبا ةةه  لةةى يعةةي 

يا  يالمشةةبي ا  مةةن  ةةخط ي  ةة . يايصةةل  مةةالل يالحةةةاة االقيصةةاية ، اال يمةةا
فأشةةةبف  لةةةى يعةةةي المؤ  ةةةا  المالةةةة  يالصةةةنا ة ، يأفةةةاي منهةةةا خيةةةبا  ييجةةةاب  

 يا ع .

  يال يالمجمع اللغي   لى أمب زةاية  يي  5922اخيةب اليكييب ميكيب  اس 
قيلهس المبحةيس أحمةي أمةةن أ  ائه ولى أبيعةن، فهي أحةي "الَعَشةبة الطّةية " الةلةن ا ةي

يأبةةةةي يةةةه أن ةكةةةين مةةةيكلمهس، فكانةةة  كلميةةةةه اديلةةةى يا ةةةمهس  ةةةن "اللغةةة  الممالةةةةة " 
(. يمنةل للةى اليةابةخ ي ةي مقيةل  لةى المجمةع، مةؤمن يب ةاليه 55ص 2)المجل   /

، فاشةةيبى فةةل  يةةةي مةةن لجانةةه، ي نةةل ة ةةا س فةةل نشةةاطه مةةا يجةةي ولةةى للةةى  ةةيةالل 
لةةيس االجيما ةةة  اليةةل قةةاس  لةةى أمب ةةا )منةةل ممةةانل  شةةبة خاصةة  يلجنةة  الفل ةةف  يالع

 ن ( ييلجن  المعجس الكيةب اليل ةخيصها ينصة  يافب من  لمةه ييقيةه. يلةس يقةف 
م ا ميه  ني الجان  العلمل، يل ايصةل  ةن قةب  يالناحةة  ا يابةة ن فكةان   ةيال 

يأمةنةةال ، 5919فةةل مكيةة  المجمةةع، يفةةل مجلةةس ويابيةةه، مةةس اخيةةةب كايةة   ةةّبه  ةةن  
 .5925 امال له  ن  

يةييي أن  ّمةه فةل للةى كلةه أن ةةيفع نشةاط المجمةع ولةى ادمةاس يةخةب  ونياجةه 
ولةى النةةيب، يأن ةيمةق صةةليه يالعلمةةاء يادييةاء مةةن العةةب  يالم ةيعبيةن. ف ةةا ي فةةل 
وخةةةةبا  "المعجةةةةس الي ةةةةةط" يا ةةةةيطاف أن ةخةةةةب  فةةةةل  ةةةةيع  ةةةةنيا  مجمي ةةةةا  مةةةةن 

قةةةب  مةةةن خم ةةة  ي شةةةبةن ألةةةف مصةةةطل   لمةةةل المصةةةطلحا  يشةةةيمل  لةةةى مةةةا ة
يح ةةاب ، ين ةةس وصةةياب "المجلةة " ييةةيابى مةةا كةةان ميخلفةةال مةةن أ ةةياي ا، يأصةةيح  

 ي هب مبيةن كل  اس.
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يللمجمةةع الةةةيس صةةال  يمةقةة  فةةل الشةةبق يالغةةب ، ةبا ةةل المعا ةةي اليةةل يعنةةى 
هةةةةيى يالعبيةةةةة ، يةييةةةةايل معهةةةةا مجليةةةةه، يةقصةةةةيه الزائةةةةبين مةةةةن الةةةةيالي المخيلفةةةة ، يي

 العالس العبيل يأ به. فلمطيي ايه ياني اس ولى المكييا  العام  يالجامعا  

يقةةي اخيةةةب ليممةةةةل المجمةةع فةةل  ةةةية مةةؤيمبا  ممةةل مةةةؤيمب اللغةةيةةن ال ةةةايس 
 7، 6  52ييةةةةابةس، يمةةةةؤيمب الم يشةةةةبقةن الحةةةةاي  يالعشةةةةبةن ييةةةةابةس أة ةةةةال )ي/

 للمؤيمب(.

 مجمع المخيلف  أخصها:يلليكييب ميكيب يحيث ميالحق  فل ييبا  ال
 –للمةةةةةؤيمب  56 / 52نشةةةةةأة المصةةةةةطلحا  الفل ةةةةةفة  فةةةةةل ا  ةةةةةالس )ي/ -5

 (.625ص 2المجل   
 2المجلةةةة   / –للمةةةةؤيمب  2  51"منطةةةةق أب ةةةةطي يالنحةةةةي العبيةةةةل" )ي/ -6

 (.772ص

 –للمةةةؤيمب  5 / 51"مجمةةةع اللغةةة  العبيةةةة  فةةةل خم ةةة   شةةةب  امةةةال )ي/ -7
 (.55ص 2المجل   /

 –للمةؤيمب  50 / 65)ي/ –بف فةل اللغة " "ميى حق العلماء فةل اليصة -2
 (.527ص 55المجل   /

 (.2اليحيث يالمحا با  ص –مؤيمب الييبة المالمةن )الييبة المالمين  -1

اليحةةةيث  –مةةةؤيمب الةةةييبة الحايةةةة  يالمالمةةةةن )الةةةييبة الحايةةةة  يالمالمةةةين  -2
 (.9يالمحا با  ص

 (.كلم  مجمع اللغ  العبية  )الجل   االفيياحة  لمؤيمب يغياي -2

 المجمع فل  اس )الييبة المانة  يالمالمين(. -2

 " )الجزء اديل(.يله كيا  "مجمع اللغ  العبية  فل مالمةن  امال  -9
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ي ل يبمل كلها ولى ويباز نشاط المجمع ييصيةب ونياجه يصيةبال ةعةن  لى 
 فهس مهميه، يةحمل الم ؤيلةن  لى يمكةنه من أياء ب اليه.

 ةةةن   -معّةةةةةين"، لليكيةةةةيب محمةةةي مهةةةي   ةةةةالس)أخةةةل  المعليمةةةا   ةةةن كيةةةا  "المج
5922.) 

 

 إعالنات علمية
يلقةةةى اد ةةةيال الةةةيكييب  يةةةيالكبةس خلةفةةة ، بئةةةةس مجمةةةع اللغةةة  العبيةةةة  ادبينةةةل 

لى ال ةعي  اب ال  من ميةب ميب   الملى فهي العلةا لليبجم  اليايع  لجامع   يةيالم
وصةياب  ةله الميب ة  يلةةالل  فل طنج  يالمملك  المغبية ، ةطل  فةها نشب خيب  ةن

لغيةةةةةال ميب ةةةةةال ميجهةةةةال ولةةةةى طليةةةة  الجامعةةةة  يياب ةةةةل اليبجمةةةة  ياد ةةةةايلة المهيمةةةةةن 
 ياليبجم  من يألةف اد يال يا ل حايس، يفل ما ةلل نص ا  الن:

 إصدارات جديدة في ميدان الترجمة
 الترجمة اإلنجليزية العربية والعربية اإلنجليزية:

 دليل علمي
 بريطانيا - هجامعة إدنبر  –باسل حاتم لألستاذ 

 

لى االم يةةةيافييحةة  ميب ةةة  الملةةةى فهةةي العلةةةةا لليبجمةةة  يطنجةة  اليايعةةة  لجامعةةة  
ال ةةةعي  مي ةةةس وصةةةيابايها لهةةةله ال ةةةن  يةةةيلةل لغةةةي  ميب ةةةل ميجةةةه ياد ةةةاس ولةةةى 

 الطلي  الجامعةةن ياد ايلة يياب ل اليبجم .

ليلقةةةةةةن اليبجمةةةةة  العبيةةةةةة  يةعةةةةةي  ةةةةةلا المؤلةةةةةف أيل كيةةةةةا  جةةةةةامعل يةةةةةةيا يجل 
ا نجلةزة  يا نجلةزة  العبيةة  يييبة ةها، فهةي ةعيمةي  لةى ميةايئ ن بةة  بي ةل فةل 
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خباجهةةةا أحةةةيث االيجا ةةةا  فةةةل  لةةةيس اللغةةة  ياليبيةةةة ، للةةةى أنةةةه  يألةفهةةةا يا  ةةةياي ا يا 
ةيجةةايز اليق ةةةما  اليقلةيةةة  الجافةة  المعيمةةي  لةهةةا  نةةي الةةيعي كاليبجمةة  الحبفةةة  

لحبة ياليبجمة  العامة  مقايةل اليبجمة  الميخصصة  ي ةب ةا مةن اليق ةةما  ياليبجم  ا
 ةةةب المجيةةة ، يةبكةةز  لةةى ية ةةةب  ملةةة  اليبجمةة  يينمةةة  الةةييافع النف ةةة  يالقةةيبا  
الل نةةة  لةةيى الطليةة  يكةفةةة  يجعلهةةس يائمةةل االيصةةال يالم ةةا ب الجي بةةة  للغةة  فةةل 

يص المنيقةةاة ياليباكةةة  ياليعةةايةب  ةةاقايها المخيلفةة  انطالقةةال مةةن مجمي ةة  مةةن النصةة
اليقةق  يمقاياليهةا ياليةل يممةل حصةةل  لغيةة   زةةبة يينا ة  مةع مقي ةةا  العصةب 
ييشمل  ييال من مجاال  الحةاة  ياء يعلق ادمب يال ةا   أي المقاف  أي االقيصةاي 

 أي االجيماف ولخ....

ي ةا ي م ةيعمله  يالكيا  ةمكن ا ييابه من زاية  أخةبى  ةجالل لنمةال  يطيةقةة 
 لةةى اليةةزيي يةةادييا  اليحلةلةةة  الالزمةة  يغةةة  ي ةةع يعلةقةةا  يجةهةة  حةةيل اليبجمةة  

 ياليبجما .

يقي نهج المؤلةف فةل  ةلا الةيلةل نهجةال يةيبةجةال يالن ةي  ولةى الشةكل يالم ةمين 
حةةةةث ق ةةةمه مالمةةة  أق ةةةاس، ةحيةةةي  كةةةل ق ةةةس منهةةةا  لةةةى يحةةةيا  ييعينةةةل كةةةل يحةةةية 

ا، كمةةةةةا يينةةةةةايل جملةةةةة  مةةةةةن المالح ةةةةةا  المي ةةةةةي ة  ي ةةةةةةاق النصةةةةةيص ياخيةاب ةةةةة
يالمعةةةاجس اليةةةل ي ةةةا ي  لةةةى اليعامةةةل مةةةع النصةةةيص يحةةةةث يكةةةين اال ةةةيفاية أة ةةةب 

 يأيفب.

يفل  يء  لا الييجه نجي أن صاح   ةلا الكيةا  ةيةيأ يةاليبكةز  لةى يطةيةب 
مهةةابا  يا ةةيبايةجةا  اليبجمةة  لةةيى الطليةة  ييبجمةة  نصةةيص جةةي مي ةةي ة  لةنيقةةل 

 ييبةجةال ولى يبجم  نصيص أكمب يعقةيال.يعيه 

يمما ةة ب ا يعمال  لا الكيا   ةي أن صةاحيه لةلةه يمعجةس للعيةابا ، ف ةالل 
  ن قائم  يأ ماء المصايب يالمباجع.
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 رسائل الماجستير والدكتوراه
مةةةن المجمةةةةع  لةةةى اليعةةةةاين يالين ةةةةق يةنةةةه ييةةةةةن المؤ  ةةةا  العلمةةةةة   حبصةةةال 

مةة  يالجامعةة  ادبينةةة  يخاصةة  فقةةي يمةة  فةةل قا ةة  النةةييا  يادكايةمةةة  ادبينةةة  يعا
 يالمحا با  فل المجمع مناقش  الب ائل اآلية  المقيم  ولى الجامع  ادبينة :

يعنيان "االيجا ا  النحية  ليى القيماء، يبا   يحلةلةة  فةل  ب ال  يكييباه -5
ةبة، ييألفةة   ةةيء المنةةا ج المعاصةةبة"، مقيمةة  مةةن الطاليةة  حلةمةة  أحمةةي محمةةي  مةةا

لجن  المناقش  من اد يال اليكييب محميي ح نل مغال   المشبف بئة ال، ي  ية  
كل من: اد يال اليكييب  ييالكبةس خلةف ، ياد يال اليكييب نهاي المي ى، ياد ةيال 

 ةة، الميافةق 5252اليكييب  ييالفياح الحميز، يللةى ةةيس االمنةةن اليا ةع مةن صةفب 
 س.5991ال ايع  شب من يميز 

يعنةةةيان "ب ةةةس الشةةةةخيص فةةةل القةةةبآن الكةةةبةس"، مقيمةةة  مةةةةن  ب ةةةال  يكيةةةيباه -6
الطال  نزةه محمةي  يةيالكبةس و ةالي ، ييألفة  لجنة  المناقشة  مةن اد ةيال الةيكييب 
 اشةةةس ةةةةا ل المشةةةبف بئة ةةةال، ي  ةةةية  كةةةل مةةةن اد ةةةيال الةةةيكييب محمةةةيي ال ةةةمبة، 

لةةيكييب  يةةيالجلةل  ييالمهةةي ، يللةةى ياد ةةيال الةةيكييب محمةةيي ويةةبا ةس، ياد ةةيال ا
 س.5991 ة، الميافق الخامس من آ  5252ةيس ال ي  المامن من بيةع اديل 

يعنةةيان "النمةةب الفنةةل فةةل العصةةب المملةةيكل اديل"، مقيمةة   ب ةةال  يكيةةيباه -7
مةةةن الطالةةة  جةةةالل ةي ةةةف ح ةةةن العطةةةاب ، ييألفةةة  لجنةةة  المناقشةةة  مةةةن اد ةةةيال 

المشبف بئة ال، ي  ية  كل من اد يال اليكييب  ييالكبةس اليكييب محميي ويبا ةس 
خلةفةةةةةة ، ياد ةةةةةةيال الةةةةةةيكييب نصةةةةةةب   يةةةةةةيالبحمن، ياد ةةةةةةيال الةةةةةةيكييب  يةةةةةةيالجلةل 

 ةة الميافةق المالةث مةةن 5252 ييالمهةي ، يللةى ةةيس ادحةةي المةامن مةن بيةةع المةةانل 
 س.5991أةليل 
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 ةةةا فةةةل الشةةةعب ادمةةةي " يعنةةةيان: "الحةةةةاة االقيصةةةاية ، يأمب  ب ةةةال  يكيةةةيباه -2
مقيمةة  مةةن الطاليةة  ونعةةاس مي ةةى ويةةبا ةس بياقةة ، ييألفةة  لجنةة  المناقشةة  مةةن اد ةةيال 

س ةةةا ل المشةةبف بئة ةةال، ي  ةةية  كةةل مةةن: اد ةةيال الةةيكييب محمةةيي اشةةالةةيكييب  
ال مبة، ياد يال اليكييب محمةيي ويةبا ةس، ياد ةيال الةيكييب  يةيالجلةل  ييالمهةي ، 

 ة، الميافق المالمةةن مةن أةلةيل 5252ال ايس من جمايى اديلى  يللى ةيس ال ي 
 س.5991

يعنةةةةيان"  يةةةةيالبحمن مجةةةةةي البيةعةةةةل فةةةةل البياةةةةة  العباقةةةةة   يباهب ةةةةال  يكيةةةة -1
الب ةةةا حمةةةيي  الفالحةةل، ييألفةةة  لجنةةة   الحيةمةة "، مقيمةةة  مةةن الطالةةة   ةةةةاء  يةةي

مةةةن اد ةةةيال  المناقشةةة  مةةةن الةةةيكييب  ةةةمةب قطةةةامل المشةةةبف بئة ةةةال، ي  ةةةية  كةةةل
اليكييب محميي ال ةمبة، ياد ةيال الةيكييب ويةبا ةس ال ةعافةن، ياد ةيال الةيكييب  لةل 

 ةةة الميافةةق 5252الشةةبف، يللةةى ةةةيس االمنةةةن المةةانل يالعشةةبةن مةةن جمةةايى اآلخةةبة 
 س.5991العشبةن من يشبةن المانل 

قيمةة  يعنةةيان "مجلةةس المةةبأة يزةنيهةةا فةةل العصةةب الجةةا لل" م ب ةةال  يكيةةيباه -2
مةن الطاليةة  لةلةى ييفةةةق أحمةي العمةةب ، ييألفةة  لجنة  المناقشةة  مةن اد ةةيال الةةيكييب 
ح ةن  طيان المشبف بئة ال ي  ةية  كةل مةن: اد ةيال الةيكييب  يةيالكبةس خلةفة  
ياد ةةةيال الةةةيكييب نصةةةب   يةةةيالبحمن، ياد ةةةيال الةةةيكييب  يةةةيالجلةل  ييالمهةةةي ، 

 ة الميافةق المالةث مةن كةانين اديل 5252يللى ةيس ادحي الحاي   شب من بج  
 س.5991

يعنةةةيان "ينةةةاء القصةةةةية لةةةيى شةةةعباء الحجةةةاز فةةةل العصةةةب  ب ةةةال  يكيةةةيباه -2
ادمةةي " مقيمةة  مةةن الطالةة  محمةةيي أحمةةي محمةةي الحلحةةيلل، ييألفةة  لجنةة  المناقشةة  
مةةن اد ةةيال الةةيكييب ح ةةةن  طةةيان "المشةةبف" بئة ةةال، ي  ةةية  كةةل مةةن اد ةةايلة: 

الةةةيكييب نصةةةب   يةةةيالبحمن ياد ةةةيال الةةةيكييب "محمةةةي يبكةةةا " أيةةةي  لةةةل اد ةةةيال 
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ياد ةةةةيال الةةةةيكييب فةةةةياز أحمةةةةي طيقةةةةان، يللةةةةى ةةةةةيس المالمةةةةاء العشةةةةبةن مةةةةن بجةةةة  
 س.5991 ة، الميافق المانل  شب من كانين اديل 5252

يعنيان " ا بة الحلف فل القبآن الكبةس" مقيم  مةن الطالة   ب ال  يكييباه -2
محمةةةي وشةةةية ، ييألفةةة  لجنةةة  المناقشةةة  مةةةن اد ةةةيال الةةةيكييب "محمةةةي   حةةةافحف ةةةل 

يبكةةةا " أيةةةي  لةةةل "المشةةةبف" ي  ةةةية  كةةةل مةةةن اد ةةةيال الةةةيكييب محمةةةيي ال ةةةمبة 
ياد يال اليكييب نهاي المي ةى ياد ةيال الةيكييب محمةيي ح ةنل مغال ة ، يللةى ةةيس 

كةةةانين اديل  ةةةة، الميافةةةق المالةةةث يالعشةةةبةن مةةةن 5252ال ةةةي  اديل مةةةن شةةةعيان 
 س.5991

يعنةيان "منزلة  المعنةى فةل ن بةة  النحةي العبيةل" مقيمة  مةن  ب ال  يكييباه -9
الطاليةة  لطةفةةة  النجةةاب، ييألفةةة  لجنةةة  المناقشةة  مةةةن اد ةةةيال الةةيكييب نهةةةاي المي ةةةى 
"المشةةةةبف" بئة ةةةةال ي  ةةةةية  كةةةةل مةةةةن اد ةةةةايلة: اد ةةةةيال الةةةةيكييب محمةةةةيي ح ةةةةنل 

ّياي، ياد ةةيال الةةيكييب  يةةيالفياح الحمةةيز، يللةةى مغال ةة ، يالةةيكييب محمةةي ح ةةن  ةة
 ةةةة، الميافةةةق ال ةةةايس يالعشةةةبةن مةةةن كةةةانين 5252ةةةةيس المالمةةةاء البايةةةع مةةةن شةةةعيان 

 س.5991اديل 

يبا ةة  نقيةةة " مقيمةة  مةةن  –ب ةةال  ماج ةةيةب يعنةةيان "ب ةةائل ايةةن المقفةةع  -50
 صةم   يشة   الطالي  مها أحمي محمي صال . ييألفة  لجنة  المناقشة  مةن الةيكييبة

"المشبف" بئة ال ي  ية  كل من اد يال الةيكييب محمةيي ويةبا ةس يالةيكييب صةالح 
 ةةة، الميافةةق المةةامن 5252جةةّباب. يللةةى ةةةيس المالمةةاء الحةةاي   شةةب مةةن بيةةةع اديل 

 س.5991من آ  

ب ال  ماج يةب يعنيان "لم  ال حب من بيح الشعب الين لةين اليحةيل،  -55
مةةةة  مةةةةن الطاليةةةة  منةةةةال محمةةةةي  ةةةةلةمان منةةةةةزل، ييألفةةةة  لجنةةةة  "يبا ةةةة  ييحقةةةةةق" مقي

المناقشةة  مةةن اد ةةيال الةةيكييب  يةةيالكبةس خلةفةة  "المشةةبف" بئة ةةال ي  ةةية  كةةل مةةن 
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اد يال اليكييب محميي ويبا ةس ياد ةيال الةيكييب  يةيالجلةل  ييالمهةي . يللةى ةةيس 
مةةةةن أةلةةةةيل   ةةةةة الميافةةةةق ال ةةةةايس5252ادبيعةةةةاء الحةةةةاي   شةةةةب مةةةةن بيةةةةةع المةةةةانل 

 س.5991

ب ةال  ماج ةيةب يعنةيان "ايةن معصةةيس حةايةه يشةعبه" مقيمة  مةن الطالةة   -56
محمةةةةي م ةةةةةعيي أبجةةةةن. ييألفةةةةة  لجنةةةة  المناقشةةةةة  مةةةةن اد ةةةةةيال الةةةةيكييب  يةةةةةيالجلةل 
 ييالمهةةي  "المشةةبف" بئة ةةال ي  ةةية  كةةل مةةن: اد ةةيال الةةيكييب  يةةيالكبةس خلةفةة  

كييب  يةةيالكبةس الحةةةاب ، يللةةى ةةةيس ادبيعةةاء ياد ةةيال الةةيكييب محمةةيي ويةةبا ةس يالةةي
 ةةة الميافةةق الخةةامس  شةةب مةةن يشةةبةن 5252المةةانل يالعشةةبةن مةةن جمةةايى اآلخةةبة 

 س.5991المانل 

ب ال  ماج يةب يعنيان "مفهيس اليال    ني اين قةس الجيزة " مقيمة  مةن  -57
مةي  لةل الطال  ح ةن أحمةي ح ةةن كيانة . ييألفة  لجنة  المناقشة  مةن الةيكييب مح

أيي حمية "المشبف" بئة ال ي  ةية  كةل مةن اد ةايلة: الةيكييب "محمةي يبكةا " أيةي 
 لةةةةةل يالةةةةةيكييب  يةةةةةيالكبةس الحةةةةةةاب ، يللةةةةةى ةةةةةةيس ادبيعةةةةةاء الخةةةةةامس مةةةةةن شةةةةةعيان 

 س.5991 ة، الميافق ال ايع يالعشبةن من )كانين اديل( 5252

يل النحةةةي ب ةةةال  ماج ةةةيةب يعنةةةيان " ةةةا بة اليعةةةابي ياليةةةبجة  فةةةل أصةةة -52
العبيةةل" مقيمةةة  مةةةن الطاليةةة  حيةيةةة  محمةةةي نعمةةان جيةةةب ييألفةةة  لجنةةة  المناقشةةة  مةةةن 
اد يال اليكييب محميي ح نل مغال   "المشبف" بئة ال، ي  ية  كةل مةن الةيكييب 

 ةةة، 5252جعفةةب  ياينةة  يالةةيكييب يلةةةي  ةةةف يللةةى ةةةيس ال ةةي  المةةامن مةةن شةةعيان 
 س.5991الميافق المالمةن من كانين اديل 

يبا ةة  نقيةةة "  –ب ةةال  ماج ةةيةب يعنةةيان "فةةن الخطايةة  فةةل العصةةب ادمةةي   -51
 يةيالبحمن  ةعةي أحمةي العلةل. ييألفة  لجنة  المناقشة  مةن  بةةالةمقيم  مةن الطالية  فة

الةةةةيكييب جا ةةةةب أيةةةةي صةةةةفة  "المشةةةةبف" بئة ةةةةال، ي  ةةةةية  كةةةةل مةةةةن اد ةةةةيال الةةةةيكييب 
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مةةن شةةعيان  ن. يللةةى ةةةيس ادحةةي اليا ةةع يةةيالكبةس خلةفةة  ياد ةةيال الةةيكييب فةةياز طيقةةا
 س.5991 ة، الميافق الحاي  يالمالمةن من كانين اديل 5252
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 الموسم الثقافي الرابع عشر
 قي  لجن  النييا  يالمحا با  فل المجمع اجيما ةن  لا العاس، ناقش  فةهما 

يةةةي س، ييح5992مي ةةيف اخيةةةاب المحةةيب البئة ةةل للمي ةةس المقةةافل البايةةع  شةةب لعةةاس 
 محا بايه، يقي أقب  ما ةلل:

أيالل: ةكين المحيب البئة ل للمي س المقافل البايةع  شةب للمجمةع يعنةيان "اللغة  
 العبية  ياليقنةا  الحيةم ".

 مانةال: ةيألف المي س المقافل من    محا با   لى النحي اليالل:
  .ةاللغ  يالمقاف  العبية  فل  صب ونيبن -5
   الميخصص  يييب الحا ي .المعجما  العلمة  العبية -6

 اليحلةل الصبفل للغ  العبية  يا يخياس الحا ي . -7

 اليقنةا  الحيةم  يآفاقة  المعبف . -2

 الحا ي  يالنحي العبيل. -1

 المصطل  الكةمةائل العبيل ين س الييحةي القةا ل. -2

مالمال: ةييأ المي س المقافل البايع  شب للمجمع فل اد ييف اديل من شهب 
 س.5992أةاب  اس 

 المؤتمرات والندوات

انطالقةةال مةةةن حةةبص المجمةةةع  لةةى المشةةةابك  الفا لةة  فةةةل المةةؤيمبا  يالنةةةييا  
العلمة  ياديية  اليل يعقي ياخل ادبين يخابجه فقي شابى الةيكييب  ةايل محا ةن ، 
 مةةةةةي كلةةةةة  العلةةةةيس فةةةةل الجامعةةةة  ادبينةةةةة  منةةةةيييال  ةةةةن المجمةةةةع فةةةةل نةةةةيية "يبا ةةةة  

اليعبة  اليا ع" اليل  قي  فل يينس يا ي اف  المجمع مشبي ا  معاجس مؤيمب 



 676 

-2يةةةةةة  الحكمةةةةة ، فةةةةةل الفيةةةةةبة الياقعةةةةة  يةةةةةةن  –اليين ةةةةةل للعلةةةةةيس ياآليا  يالفنةةةةةين 
 س.2/56/5991

 


