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 ةــالوظيف م ــاالس

 رئيس مجمع المغة العربية الميبي أ.د. عمي فهمي خشيم

 رئيس المجمع الجزائري لمغة العربية أ.د. عبد الرحمن الحاج صالح

 أ.د. محمود أحمد  السيد 
السورية ونائب رئيس مجمع  رئيس لجنة التمكين لمغة العربية

 المغة العربية بدمشق

 أ.د. محمد محمد الجوادي
أستاذ القمب بكمية الطب / المشرف  -عضو  مجمع المغة العربية

 عمى النشر بهيئة الكتاب بالقاهرة
 بدمشق مدير المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر  أ.د. زيد إبراهيم العساف

 أستاذ ومستشار الوزير د السميع محمدأ.د. مصطفى عب
 جامعة تونس( -أستاذ جامعي )بالمعهد العالي لمغات  أ.د. عبد المطيف عبيد

 المغرب -الرباط –  مدير مكتب تنسيق التعريب أ.د. ميمود حبيبي
 بالجامعة األردنيةرئيس قسم هندسة الكهرباء  أ.د. محمد زكي محمد خضر

ني أ.د.أحمد العموي )عموي حس
 أطمس(

 أستاذ بالجامعة المغربية –رئيس جمعية المسانيين المغاربة 

 رئيس المجمس األعمى لمغة العربية بالجزائر أ.د. محمد العربي ولد خميفة
، رئيس اتحاد المترجمين بدمشق عضو مجمع المغة العربية أ .د شحادة الخوري 

 العرب
 مجمع المغة العربية بدمشق/ خبير محمي في الندوةعضو  أ. د. عيسى العاكوب

 الوظيفــة االســم 
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 أستاذ جامعي -عضو مجمع المغة العربية بدمشق أ.د ممدوح محمد خسارة 
أ.د.محمد مكي الحسني 

 الجزائري
 األمين العام لمجمع المغة العربية بدمشق

 أستاذ في كمية الطب بدمشق يوسف بركاتأ.د. 
عميد كمية اآلداب في جامعة -أستاذ في قسم المغة العربية وآدابها روميه أ.د. وهب أحمد

 دمشق
 رئيس قسم طب األسرة والمجتمع، كمية الطب، جامعة دمشق أ.د. وليد الفيصل
 عضو مجمع المغة العربية بدمشق أ.د. لبانة مشرح

 عميد كمية التربية بجامعة دمشق أ.د. محمد الشيخ حمود
 مسؤول الشؤون المالية واإلدارية في مكتب تنسق التعريب بالرباط حبشأ. محمد سالم ال

 خبير في مكتب تنسيق التعريب  أ. محمد أفسحي 
 رئيس الدائرة الفنية في مجمع المغة العربية بدمشق  -مهندس أ. مازن نور الدين الغراوي

/أمين لجنة عضو الهيئة الفنية في مجمع المغة العربية بدمشق محمد خالد الفجر أ.
 النشاط الثقافي

 مسؤولة  المكتب اإلعالمي في مجمع المغة العربية بدمشق طهران محمود صارم أ.
 


