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يقول حافظ إبراهيم على لسان اللغة العربية:
ا ل ظع ع ع ع ع ع ع ععا و ايع ع ع ع ع ع ع ععة

ععا وغع ع ع ع ع ع ع ععا
وسع ع ع ع ع ع ع ع ً
فوي ع ع ععا يي ع ع ععي الي ع ع ععوم ع ع ع ععن و ع ع ععا ل ع ع ععة

بع ع ع ع ع ع وعظ ع ع ع ع ععاا

ا ع ع ع ع ع ععن
وم ع ع ع ع ععا ي ع ع ع ع ععق ً
وغنسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععي يسع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععما لم غرعع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاا

ينع ع ع ععا البحع ع ع ععر ف ع ع ع ع يح ع ع ع ععا ال ع ع ع ع ر وع ع ع ععامن

فهع ع ععل سع ع ععا لوا الغع ع ع صعواف عع ع ععن
إل ع ع ع ع ع ع ععى لغ ع ع ع ع ع ع ععة ل ع ع ع ع ع ع ععم غغ ع ع ع ع ع ع ععل ب ع ع ع ع ع ع ععروا

فجع ع ع ع ععا ا وجع ع ع ع ععو يع ع ع ع ع صعم سع ع ع ع ععبعين رنعع ع ع ع ععة

م ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععولة ايل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عوان م غل ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععاا

عنهم
ييهجرن ع ع ع ع ع ع ع نع ع ع ع ع ع ععوم ع ع ع ع ع ع ع ععا ا عع ع ع ع ع ع ع ً
س ع ع ععرا لوج ع ع ععة ارفع ع ع عرن فيه ع ع ععا وم ع ع ععا س ع ع ععر

ع ع ع فاغ

لع ع ع ع ع ععا

ايف ع ع ع ع ععاع فع ع ع ع ع ع مس ع ع ع ع ععيل فع ع ع ع ع عراا
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جهود مجمع اللغة العربية األردني

في تعريب التعليم العلمي الجامعي
د .ليلى العمري



َّ
الملخص:
الغعليم العلم الجامع منذ

اهغم مجمع اللغة العربية اير ن بغعري
ص
6791م ووان جعل هذا العمل ف مق ص مة م روعاغ الغ ين ى يجلهعا وعلعى ريأ يه افع الغع غي صعمنها نعانون
المجمع ويع ص ل الوسا ل الالزمة وايسالي الو يلة الغ غنقل غلك ايه اا من النظرية إلى الغطبي بعل إلعى وانعع
ح معيش؛ ريمان بين غعري

من زو جقاف

ع ور ار ار الملويعة بغيسيسع ععام

لع

الغعلعيم العلمع الجعامع يعرور حغميعة ونوميعة ي ريعها علعى يمغنعا معا غغععر

ويرور حيوية غقغيي طبيعة الع عر والغغيعراا المغسعارعة فع مجعال العلعوم والغقنيعاا الح يجعة

وما غ ري المواطنة ال ا نة واالنغما الم لف والوع الحيار

واالعغزاز بمنجزاا السلا فع

عغى ميعا ين

المعرفة وغملي النهية ال ورية وغع م عا ر المعرفعة وا عغالا منابعهعا والغيعر علعى
َّ
وفعال.
بها من يجل اللحا برو الحيار ارنسانية والم اروة فيها ب ول مب ع ص
بمسو اا وجير من يهمها:
سوغ المجمع لم روع الغعري
وانطالنا من هذه المبا
ص
والمرغوزاا فق ص
 -إ نا اللغة العربية بالم طلحاا العلمية الح يجة وبالم ر اا الج ي

عية ايمعة والنهعو

وغطويرها لمساير روح الع ر.

 -غوحيع الم ع طلحاا العلميعة والغقنيعة والمهنيعة فع متسسعاغنا العلميعة والغعليميعة علعى مسعغو العوطن العربع

ممعا

موح ف وطننا العرب .
يساع ف إيجا لغة علمية ص
 غعري ع الغعلععيم العلم ع الجععامع يععتص إلععى غن ععيط حروععة الغرجمععة والغععيليا والن ععر باللغععة العربيععة … ومععن جع َّعمإ نا ال زانة العربية بالم ا ر والمراجع العلمية ف م غلا الغ

اا.

يل.

مبرراا ي ر سييغ على بيانها بالغ
ويحو البحث على ص
وغن يذا لسياسة المجمع ف غعري الغعليم العلم الجعامع فقع ا عغمل م عروع علعى غرجمعة جميعع الوغع
العلميععة الغ ع
حولها جميع

غ ع صرأ ف ع وليععة العلععوم ف ع الجامعععاا اير نيععة وا غععار وليععة العلععوم ينهععا الوليععة ايسععاأ الغ ع غقععوم
ولياا العلعوم الغطبيقيعة مجعل الطع وال عي لة والهن سعة والز ارععة… ون صعذ هعذا الم عروع عبعر سعيره فع
يقا على ريسها:

مساراا ع ص
 -غعري الغعليم العلم الجامع سوا عن طري نقعل الوغع

العلميعة اي عول إلعى اللغعة العربيعة يو ععم الغعيليا

فع مجعاالا العلععوم الم غل عة .ونع ن عر المجمععع يعمن سياسعغ الراميععة إلعى غعريع

الغعلعيم العلمع الجعامع مععن

مقر ار ف الجامعاا اير نية.
الوغ المغرجمة ما يق ًر من غسعة ع ر وغابا غ ريسيا ص
 غعري ع الم ععطلحاا ويق ع ب ع ويععع المقععابالا العربيععة للم ععطلحاا ايجنبيععة ووععان المجمععع ينع صعر  -عبععرورسعاا غعميمعا
مسيرغ الطويلة  -مجموعة معن الم عطلحاا العلميعة والغونولوجيعة والغقنيعة ون عرها علعى عول صا
لا



الباحجين ف غ

اغهم وغوحي الغعامل بها على مسغو الوطن العرب .

يسغاذ م ارك نسم اللغة العربية و ابها ولية اآل ا

الجامعة الها مية.
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 ع ععم الغ ععيليا والغرجم ععة والن ععر فقع ع ي ع ع ر المجم ععع غعليم ععاا غقيع عالجامعية فع العلعوم البحغعة والغطبيقيعة وي وغع

ع ععم غ ععيليا وغرجم ععة الوغع ع

الغ ريس ععية

ي عر غعر اللجنعة ينهعا غ ع م رسعالة المجمعع ريمانع بعين هعذه

الغعليماا غساع ف نقل العلوم والغونولوجية والغقنية الح يجة إلى اللغة العربية.
يععمن لجان ع ال ا مععة غن يععذا لسياسععغ ف ع غعري ع

و ع صول المجمععع اللج عان ذاا العالنععة المبا ععر بالغعري ع
الغعليم العلم الجعامع وهع  :لجنعة الم عطلحاا ولجنعة الغعيليا والغرجمعة ولجنعة النع واا والمحايعراا ولجنعة
المعجماا.

المهغمين بالغعري
وبث روح العمل والج ص والمجابر ف
و صجع غعري العلوم ص
ص
الغ ينامها لذلك وعبر البحوث المح صومة الغ ن رغها مجلة المجمع.

عبعر ن واغع ومواسعم الجقافيعة

واذ يعععر البحععث المقع ص م إلععى الن ع و هععذا ول ع وي ععر يعره ب ع مععن الغ ععيل ليبع صعين نيمععة العمععل الععذ
ينجزه المجمع بعر نماذج غوييحية من وار ار إلى المنه المغصبع في ما يمون الم ارك ذلك.
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المقدمة:
ّ

إيمانا بمعا لغعريع

العلعوم معن يهميعة علعى المسعغو العلمع والعوطن

فع مواوبعة اللغعة العربيعة لمسعغج ص اا

الع ععر العلميععة والغونولوجيععة والغقنيععة الح يجععة ومسععايرغها لمغطلصبععاا الحايععر واسغ عرافها المسععغقبل للحععا برو ع

وهويغهعا العربيعة و ر ا لمحعاوالا المسعاأ باللغعة
الحيار ارنسانية وح اظهعا علعى وحع ايمعة وويانهعا القعوم
ص
العربية عن طري الغزو الجقاف وال وعر العذ غغع صعر لع ايمعة العربيعة؛ سععى مجمعع اللغعة العربيعة اير نع إلعى
غعريع الغعلععيم الجععامع وسععلك السععبل الو يلععة الغع غم صونع مععن غحقيع هععذا الم ععروع بغيععة جعععل اللغععة العربيععة لغععة
الغعلععيم فع جميععع مراحلع ولغععة البحععث العلمع

فع جميععع مجاالغع  .ونع سععار عمععل المجمععع فع غعريع

العلععوم فع

نن عواا ع ع ص جععا هععذا البحععث ليغح ع ص ث عنهععا ح ع يجا يبع صعين طبيعععة العمععل الععذ يقععوم ب ع المجمععع وجقععل المسععتولية
المنوطة ب .
ونبل ين يب ي البحث بالح يث عن هذه القنواا رسم لع منهجيعة وايعحة فع معالجعة هعذا المويعوع فابغع ي

بالغمهي ع بلمحععة عامععة عععن إن ععا المجمععع وغ ععويل لجان ع وبيععان المهععام المووولععة ب ع وايه ع اا الغ ع يسعععى إلععى
مبينعا
غحقيقها والغ يقا على ريسها هذا الم روع حغى إذا انغهى من هذا الح يث يلقى نظر على نعانون المجمعع ص

في ع ايه ع اا الغ ع يًن ععى المجمععع يجلهععا والغ ع غععغل ص ف ف ع الح ععاظ علععى سععالمة اللغععة العربيععة وجعلهععا غواو ع
مغطلصبععاا اآل ا والعلععوم وال نععون الح يجععة وغوحي ع م ععطلحاغها مغ ععذا الوسععا ل والغ ع ابير الالزمععة الغ ع غم صون ع مععن

غحقي ع هععذه ايه ع اا والغ ع منهععا غ ععجيع الغععيليا والغرجمععة والن ععر والقيععام بال ارسععاا والبحععوث المغعلصقععة باللغععة
العربية ون ر الم طلحاا الج ي و يرها من الوسا ل الغ يغى البحث على ذورها .جم يعقع
م هععوم الغعريع

بمعنععاه الواسععع الععذ يسعععى المجمععع اير ن ع إلععى اي ععذ ب ع

العربع وجعععل اللغععة العربيععة لغععة العلععم والغعلععيم والبحععث العلمع

ويعن ع غعريع

ذلعك بالحع يث ععن

الحيععا ولهععا ف ع الععوطن

ولغععة المتسسععاا الجقافيععة والعلميععة وغععاله بالح ع يث

عن اهغمام المجمع بغعري الغعليم الجامع فهو ًيع ص ه من ايه اا الر يسية الغ يسعى إلى غحقيقهعا لغحغعل اللغعة
العربية موانغها الال قة بها ف متسساغنا العلمية والغعليمية.
جعم يفععر البحعث حع يجا ععن مسععير الغعريع

فع المجمعع م

ععال فع القنعواا الغع سععار فيهعا وهع ننعواا
ععمل :غرجم ععة الوغع ع

اغص ععذا له ععا مس ععارين اجن ععين يم ععا المس ععار ايول فه ععو المس ععار العلمع ع ايس ععاأ ونع ع
المنهجيع ععة و عع ععم الغع ععيليا والغرجمع ععة والن ع ععر وغعري ع ع الرمع ععوز العلميع ععة وغعري ع ع الم ع ععطلحاا العلميع ععة وويع ععع
المعجم ععاا .ويم ععا المس ععار الج ععان

المبا ر بالغعري

وه ععو المس ععار العلمع ع المس ععان فقع ع

العلمي ععة

ععمل :غ ععويل اللج ععان ال ا م ععة ذاا ال ععلة

وعق الن واا والمتغمراا وانامة المواسم الجقافية ون ر البحوث المح صومة ف مجلة المجمع.
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 -التمهيد:

 لمحة عامة:غععو فوععر إن ععا مجمععع اللغععة العربيعة اير نع إلععى العقع الجالععث معن القععرن الع عرين منععذ السععنواا ايولععى

من غيسعيأ إمعار عرن اير ن حعين ي ع ر ايميعر عبع ا يمعره بغيسعيأ مجمعع علمع فع ع صمعان و ع صول حين عذ
عرين معن م عر وسعورية
لجنة من مسة يعيا من العلمعا ايجعالص وا غعار يعيعا عرا معن مسعة علمعا
بع ع المجمععع العلم ع العرب ع

يتسععأ ف ع الععوطن العرب ع
والع ع ار وفلسععطين فوععان بععذلك جععان مجمععع للغععة العربيععة ص
غيسععأ سععنة 6767م بي ع ين ظروفععا غعععو إلععى نلصععة ارموان عاا الماليععة والعلميععة حالععا ون اسععغمرار
ب م ع الععذ
ص

المجمع ف القيام بايعمال الغ يًن ى يجلها.
رح

جععم غوالععا الجهععو مغمجصلععة باللجنععة اير نيععة للغعريع

غو عياا معتغمر الغعريع

والغرجمععة والن ععر الغع يًن ع ا عععام 6716م اسععغجابة

ايول العذ عقع فع الربعاط فع

عهر نيسعان معن الععام ن سع

حغعى إذا وعان ععام

6791م ع ر نععانون مجمععع اللغععة العربيععة :نععانون متنصععا رنععم  )04لسععنة 6791م ًن ععر ف ع الجري ع الرسععمية رنععم
عة
 )4160غاريخ 6791/9/6م الذ يًسِّأ بموجب مجمع اللغعة العربيعة اير نع ب ع غ متسسعة علميعة مغ
ذاا

ية معنوية لها اسغقاللها المال وار ار .)6

إن المبععا راا ايولععى الغ ع حاولععا إن ععا المجمععع إلععى ين غحقص ع إن ععاته غ ععير إلععى يهميععة نيععام مجععل هععذا
وهويغهعا الجقافيعة .إذ
ال رح العلم للقيام بمهام علمية وي ر حيارية غمأ وح ايمة العربية وويانهعا القعوم
ص
ي رك المجمععع منععذ ن ععيغ ين المهععام الغ ع يسعععى إلععى غحقيقهععا ه ع  :ين غحغععل اللغععة العربيععة موانغهععا الال قععة بهععا ف ع
متسسععاغنا العلميععة والغعليميععة وجعلهععا لغععة الغعلععيم ف ع جميععع مراحل ع

ولغععة البحععث العلم ع والغ ع ريأ الجععامع ف ع

)4
غبنى م روعا مح ص ا فع مجعال الغعريع
جميع مجاالغ ومسغوياغ
ولذلك ص
العلمية الغ غ صرأ ف ولصيغ العلوم ف جامعغ اليرموك واير نية وغعري

الرياي ععياا وال يزي ععا والويمي ععا

وغعريع ع

الم ععطلحاا فع ع م غل ععا الغ

العلمع الجعامع

عمل غرجمعة الوغع

الرموز العلمية ف الحقول العلميعة فع
ععاا العلمي ععة والغونولوجي ععة والغقني ععة

الح يجععة ومععن ج ع صعم ن ععرها وغوزيعهععا عل ععى المتسسععاا العلميععة ذاا العالن ععة بالغعري ع
مسغو الوطن العرب .

العلم ع

بغي ععة غوحي ع ها علععى

 -تعريب التعليم العلمي الجامعي:

 -نظرة في قانون المجمع:

عف نعانون مجمعع اللغعة العربيعة اير نع فع المععا الرابععة علعى ايهع اا ايساسعية الغع يًن عى المجمععع
ن ص
يجلهععا والغع يعمععل المجمععع علععى غحقيقهععا فع مسععيرغ العلميععة إذ ي يع وععل هع ا منهععا إلععى اآل ععر حر ععا منع
علععى الح ععاظ علععى ًهوصيععة ايمععة العربيععة بح اظ ع علععى سععالمة اللغععة العربيععة ف ع مواوبغهععا روح الع ععر ومغطلصبععاا
الحاير وما يعر لها من العلوم وال نون والغقنياا الح يجة عن ايمم اي ر ومن هذه ايه اا:

)6

مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع

)4

انظر مجمع اللغة العربية اير ن

اير ن ف الغعري .409 :

م ع ل إلععى مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع  1 – 5 :وانظععر حع صعور غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة
"الغقرير السنو الرابع والع رون" 40 :ومونع المجمع على ارنغرنا.
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"ي -الح اظ على سالمة اللغة العربية وجعلها غواو
 -غوحي ع م ععطلحاا العلععوم واآل ا

مغطلصباا اآل ا

والعلوم وال نون الح يجة.

وال نععون وويععع المعععاجم والم ععاروة ف ع ذلععك بالغعععاون مععع وزار الغربيععة

والغعليم والمتسساا العلمية واللغوية والجقافية ا ل المملوة و ارجها …" .)6

وغحقيقععا للغايععاا المق ععو مععن هععذا القععانون فقع نععف القععانون فع المععا ال امسععة منع علععى المهععام الغع

ينبغ ين يقعوم بهعا المجمعع وهع مهعام غ عير إلعى الوسعا ل يو ايسعالي الغع سعيغصبعها المجمعع لينقعل غلعك ايهع اا
ويغرجم النظرية إلى غطبي عمل ؛ فمنها القيام بع:
من عالم الور إلى ير الوانع ً

"ي -ال راساا والبحوث المغعلصقة باللغة العربية.

 غ جيع الغيليا والغرجمة والن ر واج ار المسابقاا لذلك وان ا موغبة للمجمع.المغرجمة إلى العربية ومنها.

ج -غرجمة الروا ع العالمية ون ر الوغ

 -عق المتغمراا اللغوية ف المملوة و ارجها وانامة المواسم والن واا الجقافية.

هع – ن ر الم طلحاا الج ي الغ يغم غوحي ها ف اللغة العربيعة بم غلعا وسعا ل ارععالم وغعميمهعا علعى يجهعز
ال ولة.

و -إ

ار مجلة ورية غعرا باسم مجلة مجمع اللغة العربية اير ن ) .)0

 -مفهوم التعريب:

ويعذور معع وهعو الغرجمعة وهعم
ذه الباحجون ف غعري هم الغعري إلى غعريا الم طلح الذ يقغرن ب ً
ف ع غع عري هم هععذين الم ععطلحين ذوععروا يسععبقية يح ع هما اآل ععر؛ فقععالوا " :)5إن الغرجمععة مرحلععة يولععى ال ب ع ص منهععا ف ع

الععوطن العربع

يو هع مق ص مععة للغعريع

علععى غمييععزهم بععين الغرجمععة والغعري ع

… [ و ] إن الغعريع

هععو الهع ا وان الغرجمععة وسععيلة مععن وسععا ل " .وبنععا

غميي ع از مرحليععا وععون يح ع هما ه ع فا واآل ععر وسععيلة نقل عوا م ععطلح الغرجمععة إلععى

حقل العلوم الح يجة وجعلوا م عطلح الغعريع

عامال الحيعا العربيعة ولهعا

عامععة هععو "نقععل الل ععظ يو الععنف مععن لغععة إلععى لغععة ي ععر "

)9

)1

وذوعروا ين المعنع بم عطلح الغرجمعة

فععاذا ا غ ععا الغرجمععة مععن اللغععة ايجنبيععة إلععى اللغععة

العربيععة نععالوا إن الغرجمععة الحرفيععة لل ععظ ايجنب ع "غعن ع نقععل الل ععظ ايجنب ع بحععروا عربيععة بغحععوير بسععيط يو ون

غحوير"  .)8يما الغعري

فم طلح ن يم اوغسع

اللعة ج يع فع الع عر الحع يث وهعو يعنع " عبل الولمعة ب عبغة

عربيعة عنع نقلهعا بل ظهععا ايجنبع إلعى اللغعة العربيععة"  .)7والغعريع
)6

مجمع اللغة العربية اير ن

نانون مجمع اللغة العربية اير ن  64 – 66 :وانظر مجمعع اللغعة العربيعة اير نع

مجمعع اللغعة العربيععة اير نع  1 :ومجمععع اللغعة العربيعة اير نع

العربية اير ن ….408 :

)0

مجمع اللغة العربية اير ن

)5

ال ي ل الم ولة اللغوية العربية.76 :

)9

المرجع الساب .76 :

)1
)8

)7

اللغة العربية اير ن .9 :

مجمع اللغة العربية القاهر ) المعجم الوسيط :عر ).

مع ل إلعى

"الغقريعر السععنو الجالجعون" 45 :وح صعور غجربععة مجمعع اللغععة

نانون مجمع اللغة العربية اير ن  64 :وانظر مجمعع اللغعة العربيعة اير نع

المرجع الساب  78 :وانظر ف.76 :
المرجع الساب .79 :

بهعذا المعنعى "ينطععو علعى م هعوم ان عهار الل ععظ

مع ل إلعى مجمعع

-7)66

ععيغها ونوالبه ععا"  .)64وغ ععذور فع ع ه ععذا الس ععيا ولم ععة "المع ع صعر "
ايجنبع ع فع ع اللغ ععة العربي ععة و ولع ع فع ع
اسععغًعملا بمعنععى الل ععظ ايجنب ع الععذ صي عره العععر ليوععون علععى منهععاج والمهععم  )64وولمععة "ال ع يل" وغعن ع الل ععظ
ل العربية ون غغيير وعالغل ون معجال  )66يو بغحعوير بسعيط وايعافة همعز و عل مغحروعة للعغ لف
ايجنب الذ
ونع ع

م ععن االبغع ع ا بالس ععاون فع ع اس ععغبر م ععجال  .)60ويالح ععظ ين ل ظ ععة الع ع يل ي ع ًعمرا ول ععم غ ًعع ع غس ععغعمل فع ع الع ععر
وحل محلصها غعبير "الغرجمة الحرفية"  )65يما ل ظة الغعري فه الل ظعة ايوجعر اسعغعماال  )61و ا عة فع
الحاير
ص
مجال غعري

الغعليم الجامع .

ون ع لج ععي بعع ع الب ععاحجين إل ععى غعري ععا الغعريع ع بععالنظر إل ععى الغط ع صعور الع ع الل له ععذه الل ظ ععة
مهمعين؛ همعا الطعور اللغعو والطعور القعوم
االعغبار ايطوار الغ ص
مرا بها وا غزلها بعيهم ف طعورين ص

ععذين بع ععين
)69

يمعا

الطعور اللغععو فععالم ار بع " :اسععغعمال اللغععة العربيععة فع م غلععا فععروع المعرفععة والمععا ووغابععة ارسععة وغ ريسععا وبحجععا
وغرجمعة وغيلي عا"  .)68ويمععا الطعور القعوم فهععو الغطعور اي يععر ل اللعة ل ظعة الغعريع

والمع ار بع "جعععل اللغعة العربيععة

ي ا الغ وي ععر والوغاب ععة واالس ععغعمال فع ع الحي ععا االجغماعي ععة واالنغ ععا ية والعلمي ععة واي بي ععة والغربوي ععة العربي ععة بغي ععة
الععغ لصف مععن الغبعيععة وم لص ععاا االسععغعمار ومواوبععة الغنميععة وغمجنععل العلععوم وال نععون واآل ا ايجنبيععة لإلسععهام ف ع

الحيار العالمية والغعري يمن هذه ال اللة المح ص
وية الحيارية العربية ارسالمية" .)67
العربية عنوان الهً ص

يعن غعري

الحيا ولهعا فع العوطن العربع

وجععل اللغعة

فع يععو افغ ارنع يو انغ اربع مععن الم ععطلحاا اي ععر الغع

وف ص ععل بعيععهم الحع يث فع م هععوم الغعريع
ف م اهيم مح ص ؛ فجعل ل يربع الالا ه :
لا العربية يو ا غ ا
غغح ص ث عن ايل اظ ايجنبية الغ
 الغعري هو نقل الل ظ ايجنب ومعناه إلى اللغة العربيعة ومعا هعو ون غغييعر فيع ويسعمى عنع ها " عيال" مجعل:"معربا" مجل :الغلي ون والغلغراا.
ايووسجين والنيغروجين يو يجر علي غغيير وغع يل ويسمى عن ها ص

 )64يبو مغل

غعري

ايل اظ والم طلحاا ويجره ف اللغة واي

 00 :وانظر ف.05 06 :

واح .

المعر والغعري
 )66انظر معناه ن يما وح يجا ف برهومة يوابط الغعري ف وغا
المعر للجواليق  76 – 88 :و ص
ص
 )64وزار الغربية السورية المعجم الم رس  174 :وانظر برهومة يوابط الغعريع … 76 :وال ي عل الم عولة اللغويعة العربيعة:
.74

 )66وزار الغربي ععة الس ععورية المعج ععم الم رسع ع  601 :وانظ ععر ال ي ععل الم ععولة اللغوي ععة العربي ععة  74وفع ع مجم ععع اللغ ععة العربي ععة
القاهر ) المعجم الوسيط:

ل )" :ال يل :ول ولمة يً لا ف والم العر وليسا من ".

 )60ال ي ل الم ولة اللغوية العربية.74 :
 )65المرجع الساب .74 :

 )61انظ ععر حع ع يث "يب ععو مغلع ع " غعريع ع
الغعري

ايل ععاظ والم ععطلحاا … 58 – 06 :ع ععن ه ععذا وع ععن الم ععطلحاا الم ار ف ععة لم ععطلح

والم طلحاا اي ر الغ غجار ف

وال يل والمولص والمح ص ث.

 )69ال ي ل الم ولة اللغوية العربية.74 :
 )68الجليل

ول ايل اظ ايجنبية إلى اللغة العربية وه  :الغعريع

واالنغع ار

واالسعغعار

غجار ف الغعري  7 :وانظر الطويل ال راساا اللغوية فع اير ن فع الن عا الجعان معن القعرن الع عرين458 :

وال ي ل الم ولة اللغوية العربية.76 :

 )67ال ي ل الم ولة اللغوية العربية.76 :
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 الغعري عوالغعري
 -الغعري

هععو نقععل معنععى نععف مععن لغععة يجنبيععة إلععى اللغععة العربيععة ون ع يغععيلصا الععنف مععن فقععر يو وغععا

وامععل

بهذا المعنى م ار ا للغرجمة.

هو اسغ ام اللغة العربية لغة لإل ار يو الغ ريأ يو لوليهما.
ي غ ععبح لغععة الغ اطع

 الغعريع هععو اغص ععاذ نطععر بيوملع اللغععة العربيععة لغععة حيععارية لعر ارسالم يبان ال غوحاا ارسالمية .)44
ون اسغً م الغعري بهذا المعنى ف
ويغصيععح الغعري ع بمعنععى الغرجمععة ف ع غرجمععة المعععارا المغنوعععة إلععى اللغععة العربيععة ولععيأ ف ع غ

الغرجمععة ف ع حقععل العلععوم الح يجععة فقععط ليوععون الغعري ع

والوغابععة السععا

فيهععا
ععيف

ععامال لمنععاح الحيععا ايوا يميععة؛ يقععول يح ع البععاحجين ف ع

ذلك " :)46الغعري بمعنى الغرجمة يو النقل وي غف بنقعل الم صعن اا العلميعة واي بيعة و يرهعا معن اللغعاا ايجنبيعة
إلععى اللغععة العربيععة فغ ععبح ولمععة معع صعر بمعنععى مغععرجم .إذ يغع و وععل مععا هععو غرجمععة للعلععوم واآل ا وال نععون وسععا ر
ي ناا المعارا ي ل ف معنى الغعري ".
على ين للغعري

م هوما يوسعع ممعا ًذوعر ي عمل فع م هومع الغععاريا السعابقة وعان يوجزهعا يحع البعاحجين

ف ع ح ع يث واح ع يقععول برهومععة ف ع غعري ع الغعري ع " :)44الغعري ع

بم هوم ع الح ع يث هععو جعععل العربيععة لغععة العلععم

ويعة
والحيا وار ار وذلك يعنع سعيا ال وعر العربع والقعيم العربيعة واللسعان العربع فع حيعا المجغمعع باسعغر ا الهً ص
ية العربية لل عو العربية المنبا والمن ي".

الحيارية وال

إن الغع ععاريا الس ععابقة عل ععى غقاربه ععا وم ععن ج ععم اغصحا هع عا فع ع غعري ععا واحع ع غع ع ل عل ععى ين الب ععاحجين اعغمع ع وا
الغرجمععة والغعري ع وسععيلة لنقععل المعععارا مععن اللغععاا ايجنبيععة إلععى اللغععة العربيععة وهععذا يعن ع ين الحيععار العربيععة

وين اللغععة العربيععة ليسععا لغععة منعزلععة عععن ارفععا مععن

ارسععالمية غغوا ععل مععع الم نيععة الغربيععة ف ع غق ع ص مها العلم ع
اللغععاا اي ععر إذ ين الغرجمععة والغعري ع همععا "الغعبيععر الوايععح عععن ين الهويععة الحيععارية العربيععة ارسععالمية ال
غعنععى االنغععال

وانمععا غعن ع االن غععاح علععى الم نيععة الغربيععة بغيععة االسععغ ا منهععا ف ع غح ع يث المجغمععع العرب ع "

)46

وذلععك ي ع عو إلععى ار ععار إلععى ين اله ع ا العععام مععن الغرجمععة والغعري ع هععو "مواوبععة الم نيععة بمععا غ ع صل علي ع مععن جععور
علميععة غقنيععة ون الغ لص ع عععن الهًويععة الحيععارية العربيععة ارسععالمية" )40؛ ين هععذا اله ع ا يحععافظ علععى ويععان ايمععة
العربيععة وال ي

ععلها عععن الع ععر الحع يث وهععو الطريع القويمععة للغععيل الحيععار العربع الج يع " إيععافة إلععى ينع
فععل حيعار وليسعا نيعية لغويعة

يرسخ ف الوانعع العربع ين حروعة الغرجمعة والغعريع
ص
ال اف هو جعل اللغة العربية غواو الغنمية ب ال من ين غوون غابعة لها"

)44

)45

.

عرفا وين هع فها اللغعو

نععيم اللغ ععة العربيععة وال ععحو العلمي ععة الح يجععة 11 – 15 :وانظ ععر العليم ععاا يعمععال مجم ععع اللغ ععة العربيععة اير نع ع اللغوي ععة

والنحوية.69 – 61 :

 )46يوابط الغعري

….74 :

 )44المرجع الساب .74 :

 )46ال ي ل الم ولة اللغوية العربية.74 :
 )40المرجع الساب .74 :
 )45المرجع الساب .74 :
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وف ع هععذا ارطععار ووف ع هععذا الم هععوم للغرجمععة والغعري ع
غرجمة الوغع

جععا ا غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع ف ع

العلميعة فقع "انطلع المجمعع بالغرجمعة معن حيعث هع نقعل معا الوغعا

معن اللغعة ايجنبيعة إلعى اللغعة

العربيععة ولوععن اله ع ا الععذ يسعععى إلي ع هععو غعري ع العلععوم ال غرجمغهععا فقععط"  )41ولهععذا سع صعمى م ععروع "غعري ع
الغعليم العلمع الجعامع " ولعيأ "غرجمعة الوغع العلميعة الجامعيعة" )49؛ ينع "يحعرف فع النهايعة علعى غحويعل المعا
العلمية من معا

ريبعة ععن العقعل العربع واللسعان العربع والغع اول اليعوم إلعى معا نعا ر علعى الغمعازج معع ال وعر

العرب واللسان العرب

وذلك من الل غ اعل حقيق و

 اهتمام المجمع بتعريب التعليم الجامعي:يول المجمع نيية غعري

بين الما العلمية واللغة"

)48

.
من ور يساسع

الغعليم العلم الجامع اهغماما وبي ار إيمانا من بما للغعري

جمععة علععى المسععغو العلم ع والععوطن
ف ع طصععة الغنميععة الوطنيععة فهععو يعغب عره يععرور حغميععة ونوميععة ذاا فوا ع ص
ي ريعها علعى يمغنعا معا غغععر لع معن عزو جقعاف ويعرور حيويعة غقغيعي طبيععة الع عر والغغيعراا المغسععارعة
ف ع ع مجع ععال العلع ععوم والغقنيع ععاا الح يجع ععة وما غ ري ع ع المواطنع ععة ال ع ععا نة واالنغمع ععا الم لع ععف والع ععوع الحيع ععار
وغطورهعا وغمليع النهيعة
وهويغهعا
امغنعا ص
واالعغزاز بمنجزاا السلا ف غى ميا ين المعرفة والمحافظة على ويان ص
ص
ععية ايمععة والنهععو بهععا مععن يجععل اللَّحععا
ال وريععة وغع ع م ععا ر المعرفععة وا ععغالا منابعهععا والغيععر علععى
برو

وفعال .)47
الحيار ارنسانية والم اروة فيها ب ول مب ع ص

ف ع الجمانينيععاا مععن ه عذا القععرن

ويغواف ع إيمععان المجمععع بيععرور الغعري ع ونوميغ ع مععع المنععا ين بالغعري ع
ميعي ين إلععى اليعرور القوميععة للغعريع اليععرور اللغويععة معلِّلعين يسععبا ذلعك بععالقول " :)64الغعريع
ولغويععة ين الغعريع

عزو الوجععو القععوم العربع بين عطة ج يع
ولغويعة نوميععة ين الغعريع يع ص
اللغة ف ي ا وظي غها على ال عي ين :ل ل الجقة القومية بق ر لغغع علعى اي ا العلمع واي بع
عملية الغج

غعبيععر عععن اسععغمرار
والسعغمرارها فع

وال ل اللغويين ف مجال الم طلح العلم وال رح الم هوم".

ويع ن المجمع غعري

الغعليم الجامع من ايه اا الر يسعية الغع يسععى إلعى غحقيقهعا لغحغعل اللغعة العربيعة

موانغها الال قة بها ف متسساغنا العلمية والغعليميعة ولغ عبح لغعة الغع ريأ والبحعث العلمع فيهعا
الغععر

يععرور نوميععة

وغوزعععا حس ع
يربععع لجععان انبجقععا مععن لجنععة الغععيليا والغرجمععة والن ععر
ص

)66

ونع يلصعا لهعذا

ا غ ععاف عملهععا علععى العلععوم

ايساسععية والعلععوم الغطبيقيععة الهن سععية والزراعيععة والعلععوم ال ععحية والعلععوم ارنسععانية  .)64والمجمععع إذ ييععع هععذا

الم ععروع ف ع يولويععاا يعمال ع

)41

لي ة اللغة العربية والغعري

فان ع يحععرف علععى االسععغمرار في ع "عععن طري ع غق ع يم النمععوذج العمل ع إلععى جميععع

ف الع ر الح يث.659 :

 )49المرجع الساب .658 – 659 :
 )48المرجع الساب .658 :

 )47مجمع اللغة العربية اير ن
)64

الغقرير السنو الحا

العربية اير ن ….454 – 407 :

حور غجربة مجمع اللغة
ع ر 9 :ومونع المجمع على ارنغرنا وانظر ص

ليل اللغة والوجو القوم .614 :

 )66مجمع اللغة العربية اير ن
 )64مجمع اللغة العربية اير ن

"الغقرير السنو الرابع والع رون" 40 :ومونع المجمع على ارنغرنا.

الغقرير السنو الجان ع ر 65 :وانظر ح يجنا ف مويوع :عم الغيليا والغرجمة والن ر.
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جامعاغنا ف الوطن العرب

عيحة ين ِّ
غعبعر ععن ال وعر العلمع الحع يث وين غوعون لغعة

باسغطاعة اللغة العربية ال

الغ ريأ الجامع والبحث العلمع والغقنيعاا الح يجعة فع جميعع مجعاالا المعرفعة"  .)66سعوا وعان ذلعك بنقعل الوغع
اي ععول إلععى العربيععة يو الغععيليا فع مجععاالا العلععوم الم غل ععة

)60

فهععو يقععوم فع هععذا ارطععار "بغعريع

الم ععا ر

والهن سة ف الجامعاا العربية ووعذلك يقعوم بع عم الن عر

العلمية الغ غ صرأ ف الولياا العلمية وف ولياا الط
والغععيليا إ نععا للموغبععة العربيععة العلميععة بالوغ ع والم ععا ر الغ ع غعععين ال ارسععين علععى زيععا الغح ععيل والق ع ر علععى
اال غراع وارب اع" .)65

 مسيرة التعريب في المجمع:سععار المجمععع ف ع غن يععذ م ععروع ف ع غعري ع

الغعلععيم العلم ع الجععامع ف ع مسععارين اجنععين يح ع هما علم ع

را ويوون فع الغعيليا والغرجمعة وهعو ايسعاأ فع عمعل هعذا الم عروع والجعان مسعان لع ول وهعو علمع يييعا

يما المسار العلم ايساأ في مل:
جعل المجمع ف الجان العمل الغطبيق عن طري غ عيل عمل اللجان في ص
 -4عم الغيليا والغرجمة والن ر.
 -6غرجمة الوغ العلمية المنهجية.
 -6غعري

 - 0غعري

الرموز العلمية.

 -5ويع المعجماا.

الم طلحاا.

يما المسار العلم المسان في مل:
وص
 -6اللجان ال ا مة.

 -4الن واا والمتغمراا.

 -6المواسم الجقافية.

 -0مجلة المجمع.

أوالً  -المسار األول :المسار العلمي األساس:
 -5ترجمة الكتب العلمية المنهجية:

عغم المجمععع بغعريبهععا ه ع الوغ ع
ن ص ععا غعليمععاا " عععم الغععيليا والغرجمععة والن ععر" علععى ين الوغ ع الغ ع يهع ص
الغ ريسععية الجامعيععة ف ع العلععوم البحغععة والغطبيقيععة فق ع ععمل م ععروع المجمععع ف ع غعري ع الغعلععيم العلم ع الجععامع
"غرجمععة جميععع الوغع

العلميععة الغع غع رأ فع وليععة العلععوم فع الجامعععة اير نيععة وجامعععة اليرمععوك وا غععار المجمععع

وليععة العلععوم ينهععا الوليععة ايسععاأ الغع غقععوم حولهععا جميععع وليععاا العلععوم الغطبيقيععة مجععل الطع

والز ارعععة ...إلععخ"  .)61ون ع يولععى المجمععع هععذا الم ععروع عنايغع

في ع ر "غسعععة ع ععر مرجعععا ف ع ال يزيععا والويميععا

والرياي ععياا والعل ععوم الحياغي ععة والعل ععوم ال ععحية وعل ععم طبق ععاا اير

والجانيععة ووععان لهععذه الوغع
ومتسساغنا العلمية" .)69

ي ع ا علميععة جيع لع

 )66مجمع اللغة العربية اير ن

 )60مجمع اللغة العربية اير ن
 )65مجمع اللغة العربية اير ن

م ععن مس ععغو الس ععنغين الج ععامعيغين :ايول ععى

ععين ويعيععا هي ععاا الغع ريأ فع جامعاغنععا العربيععة

الغقرير السنو الجالجون.9 :

الغقرير السنو الجالث ع ر.60 :

الغقرير السنو الجالجون.9 :

 )61انظر مجمع اللغة العربية اير ن
"الغقرير السنو الرابع".1 :

المغ

وال ععي لة والهن سععة

 )69انظر مونع المجمع على ارنغرنا.

الغقرير السعنو حعول منجعزاا ععام 6798م ف 1 – 5 :ومجمعع اللغعة العربيعة اير نع
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مبررات التعريب:
ّ -

لععم يغ ععل المجمععع عععن يهميععة غعري ع

مجععل هععذه الوغ ع

يو غعري ع

الم ععطلحاا العلميععة يععمن سياسععغ

الرامية إلعى غعريع الغعلعيم العلمع الجعامع إذ ويعع بعين يع البعاحجين والم غ ص عين فع الحقعول العلميعة "مب صعرراا
سوغ بها هذا الم روع والغ انطل ف عمل منها وه :
الغعري " الغ ص
 -6غمجل اللغة العربية الرويز ايساسية ف غح يع هويعة يمغنعا العربيعة و
العربية يت

إلى زيا االعغزاز بلغغنا وغراجنا العلم وال ور .

 -4إ نا اللغة العربية بالم طلحاا العلمية الح يجة وبالم ر اا الج ي

عيغها ؛ ولعذا فعان غع ريأ العلعوم باللغعة

وغطويرها لمساير روح الع ر.

 -6غوحي الم طلحاا العلمية والغقنية والمهنية ف متسساغنا العلمية والغعليميعة علعى مسعغو العوطن العربع
يساع ف إيجا لغة علمية موح ف وطننا العرب .

 -0غع ع ريأ العل ععوم باللغ ععة العربي ععة فع ع جامعاغن ععا ومتسس ععاغنا الغعليمي ععة اي ععر ي ععت

ممعا

إل ععى غعميع ع ال و ععر العلمع ع

وبالغال إلى ارب اع واالبغوار والى از هار الحروة العلمية غيلي ا وغرجمة ون ار.

عيحة لغعة العروبعة

 -5غع م ا ر المعرفة والعلم ف العالم ي ر علينا ين ن صرأ هذه العلوم باللغة العربيعة ال
غوح ع جميععع ينطععار العروبععة مععن المحععيط ايطلس ع إلععى ال لععي
وارسععالم .فه ع اللغععة ايم وه ع اللغععة الغ ع
ص
العرب بروابطها العقا ية والوج انية واللسانية.

 -1غوجي ال لة بين المعطياا الحيارية لهذه ايمة ف الماي والحاير للو ول إلى مسغقبل ازهعر م عرا
وغعميع ي ععالة االنغمععا إلععى ايمععة العربيععة واريمععان ال ععا

ذلك إال بلغغها القومية.

 -9اللغة العربية بما حباهعا ا معن

بقع رغها علععى العطععا واربع اع وال يموععن ين يععغم

عا ف ومميعزاا وبمعا لهعا معن موانعة سعامية باعغبارهعا لغعة القعرن الوعريم

وبمععا ل ع يها مععن غجربععة غاري يععة نععا ر علععى اسععغيعا مععا يج ع ص مععن غطععوراا حيععارية وعلميععة .ي ععه لهععا بععذلك
فق وانعا لغعة العلعم والحيعار ل غعراا طويلعة معن غعاريخ ارنسعانية ولعم غغ ارجعع ععن هعذا الع ور
ورها الغاري

إال بغراجع ايمة العربية ويع ها.
 -8غعري ع

الغعلععيم العلم ع الجععامع يععت

إلععى غن ععيط حروععة الغرجمععة والغععيليا والن ععر باللغععة العربيععة ممععا يععت

يييا إلى غنمية المهاراا ال نية العربية ف مجعال الطباععة وغعوفير مبعالل طا لعة غعذه
وبالغال فان يت

إلى زيا ال ل القوم ف الوطن العرب .

 -7إ نا ال زانة العربية بالم ا ر والمراجع العلمية ف م غلا الغ

 -منهج المجمع في تعريب الكتب العلمية:

غبنى المغرجمون فلس ة المجمع ف غعري
ص
على الم سببا لغرجمة الوغ العلمية فع حملغع الراميعة إلعى غعريع

إلعى ايسعوا ايجنبيعة

اا .)68

العلوم العلمية وانطلقوا من المبا

ذاغها الغ يعلنهعا المجمعع

الغعلعيم العلمع الجعامع

وهع مبعا

غنقسعم

وفع فهعم المغععرجمين لهعا ينسععاما جالجعة :نوميعة وعلميععة وعمليعة فعلععى ال ععي القعوم نظععروا إلعى اللغععة العربيعة ينهععا

 )68انظ عر مونععع المجمععع علععى ارنغرنععا .وانظععر حع صعور غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع … 456 - 454 :والمبع صعرراا الغ ع
ذورها ب ر ف  :اللغة العربية بين الوهم وسو ال هم 447 – 445 :وه غقع يمن المعان المذوور ف المغن.
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"غمجععل الرويععز ايساسععية لوح ع ايمععة العربيععة وين الح ععاظ عليهععا واحاللهععا موانهععا الال ع بهععا لغوععون لغععة البحععث
والغ ريأ ف متسساغنا العلمية والغعليمية هعو واجع

نعوم

ي ريع علينعا االنغمعا ال عا

والحعرف ايويع علعى

ربط الماي بالحاير السغ راا المسغقبل والم اروة ال اعلة والمب ععة فع الحيعار ارنسعانية"  .)67وين الغرجمعة
ج ععا ا غلبي ععة لمطالع ع

نومي ععة غن ععا

بجع ععل اللغ ععة العربي ععة لغ ععة الغع ع ريأ الرس ععمية فع ع الولي ععاا العلمي ععة بالجامع ععاا

العربية وايمانا منهم بين هذه اللغة وه لغة ايم لطلبغنا سغوون بالغال ين ر اللغاا علعى نقعل ايفوعار واي عالها
إلى يذهان ال ارسين

)04

إذ وان غ ريأ العلوم بلغة يجنبية وما يعزال يحع مظعاهر الغبعيعة العلميعة الغع نععان منهعا

والغ ًيرجى الغ لف منها بالجهو المسغمر والعمعل الجعا رععا ايمعور إلعى ن عابها فع مويعوع غع ريأ العلعوم
باللغة العربية )06؛ لنمارأ حقصنا الطبيع ف ين نعلِّم بلغغنا يننا ف ذلك ين يرنا من ايمم .)04
يعمل على إجع ار الموغبعة العربيعة بالوغع

العلميعة لغوعون عونعا

يما على المسغو العلم فان غرجمة الوغ
ص
المرجعع العلميعة العربيعة الالزمعة لغع ريأ الغ
ل سغاذ العرب والطال العرب على إيجعا الحع ص اي نعى معن ا

عاا

)06
عك ين هعذا الجهع العذ يقعو ه المغرجمعون با عراا المجمعع سعيعمل
العلمية الم غل ة وغعلصمها باللغة العربيعة  .وال ص
على سع ص العنقف العذ ظهعر فع نع ر الوغع العربيعة فع المجعاالا العلميعة  )00و"علعى غقريع اليعوم العذ سغ عبح

اللغة ا لعربية في هع لغعة الغعلعيم فع وافعة فعروع العلعوم والغونولوجيعا فع الععالم العربع بيجمعع … [ و ] علعى رفعع

ع جقيل يقع علعى واهعل طلبعة الوليعاا العلميعة فع الجامععاا العربيعة والعذين معا ازلعوا يغلقصعون وجيع ار معن مسعاناغهم
باللغة ارنجليزية يو يرها من اللغاا ايجنبية" .)05
بغعري ع

العلععوم ويعععو علي ع بععالن ع وال ا ع

ين ال ارسععة باللغععة

يمععا العا ع العمل ع الععذ يجني ع الطال ع
وص
العربيععة سععغوون يسععهل فهمععا وييسععر إ اروععا علي ع مععن ال ارسععة بلغععة يجنبيععة  )01وسغ غ ععر علي ع جه ع ا وونغععا يععر
يسيرين ي رفهما ل صك مغالي اللغة ايجنبية نبل الو ول إلى جوهر المويوع  )09على يال يغص ذ المنعا ين بغعريع
الحية اي ر وانما ينبغ ين يوون حاف از لهعم لعغعلصم غلعك اللغعاا بعل
بغعري العلوم ذلك ذريعة رهمال غعلصم اللغاا ص
واغقانهععا انطالنععا مععن حر ععهم علععى لغععغهم ف ع مواوبععة مسععغج ص اا الع ععر وعلععى إع ع ا ايجيععال الج ي ع لمجابهععة

المسغقبل ون ازغع الغونولوجيعة  )08وايمانعا معنهم بعين هعذا العمعل يعع ص طعو حيعارية واجبعة غجعاه لغعغهم العربيعة الغع
هويغهم والجز الح المغبقص من غراجهم .)07
ه رمز ص
 )67الموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.
 )04البيولوجيا :ج 6مق ص مة المغرجمين.
 )06الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )04الويميا الغحليلية :ولمة المغرجمين.
 )06المرجع الساب  :ولمة المغرجمين.

 )00الويميا ير العيوية :مق ص مة المغرجمين وانظر الجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )05مق ص مة للغووين الجنين  :مق ص مة المغرجم.
 )01الجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )09الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين.

 )08مق ص مة للغووين الجنين مق ص مة المغرجم.
 )07الجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.
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ويسععغلزم ذلععك مععنهم مسععان هععذه ال طععو بوععل مععا غحغععاج إلي ع

مععن فععع محععاوالا ويععع العرانيععل وا ععغال

ال عععوباا الغ ع غه ع ا إلععى وي هععا نبععل ين ي ععغ ص عو هععا ون ععر جارهععا والغب ععير بهععا وجمععع مععا يلزمهععا مععن المععال
وال بر ما يم صونها من ين غسغمر وغغنامى ير منهم على م لحة هذه ايمة .)54
ونع اغصبعع المغرجمعون فع غرجمعة الوغع
على ول من يعمل ل ي ف هذا المجال وه :

العلميعة طعواا غعع ص يسسعا عامعة اعغمع ها المجمعع ونعام بغعميمهعا

 -6الب ع بغرجمععة الوغ ع العلميععة المقع صعرر بوليغ ع العلععوم ف ع الجامعععة اير نيععة وجامعععة اليرمععوك للسععنة ايولععى ف ع
عين معن يعيعا
حقول :الريايياا وال يزيا والويميا وايحيا والجيولوجيا وذلك بغوليا لجان معن المغ
هي ععاا الغ ع ريأ ف ع الجععامعغين ا غيععار يح ع ث الوغ ع

العلميععة ذاا المسععغو العلم ع الرفيععع الغ ع غعغم ع ف ع

الغ ريأ الجامع ف يرنى الجامعاا ف م غلا الغ

اا العلمية.

ونع غحقصع للمجمععع االلغعزام بهععذا اله ع ا وغطبيق ع علععى الوغ ع الغ ع غع صعم ا غيارهععا لمي عزاا ًوج ع ا فيهععا ون
يرهعا فوععان معن الميعزاا الغع غعوافرا فيهععا :الموانععة العلميعة الغع يحغلصهعا الوغععا وانغ ععاره الواسعع فع العععالم
ايساسععية الغع ينبغع ين يغعلصمهععا الطالع

وغغطيغع للمبععا

يح ع الم ارجععع ايساسععية لغلععك المععا

والسهولة إلى فهم الطال
ا غيععر وغععا

"الويميععا

ل ؛ فمجال:

فع مععا الوغععا

وم ععاروة ع ع مععن الم غ ص ععين ف ع

ععيا غ بمععا ييععمن ل ع ال نععة العلميععة

يععر العيععوية" ين ع يغط ع المعلومععاا اليععرورية الوافيععة لمسععانين ف ع الويميععا

العيوية للطال الذين يع ص ون ل رجة البوعالوريوأ فع الويميعا
وايمجلة الح يجة والمغنوعة .)56
وا غي ععر وغ ععا

فع مرحلععة البوععالوريوأ ووونع

"الويمي ععا الغحليلي ععة" ين الوغ ععا

يععر

باريعافة إلعى احغوا ع علعى الم ارجعع الواملعة

و ععاا لغغطي ععة مس ععاناا الويمي ععا الغحليلي ععة الغع ع غعط ععى فع ع

الجامعاا اير نية والعربية والولياا المغوسطة وما ين يحغو على يج از يمون غغطيغها ف مسعاناا الغحليعل

اآلل .)54

"الموجز ف ممارسة الج ارحعة" فقع جعا ا غيعاره لموانغع العلميعة الرفيععة وانغ عاره الواسعع عالميعا وفع

يما وغا
ص
الوطن العرب

إذ ًيع ن يح المراجع الر يسية ف الجراحة علعى مسعغو البوعالوريوأ وال ارسعاا العليعا الجامعيعة
مهم للطبي الممارأ العام والمغ ف .)56
وما ين مرجع جراح
ص
الغ وان من يبرزها ين ن

وا غير وغا "البيولوجيا" لميزاغ المغع ص
فع صعن الغع ع ريأ فجععا ا ما غع ع م ععا ة بيسععلو يي ععمن و ععولها بيس ععر وس ععهولة إلععى فه ععم الطلبععة م ععع ي ععمان

احغ اظها بيوبر ن ر ممون من الح اجة وال نة العلمية .)50

 )54الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )56مق ص مة المغرجمين.
 )54ولمة المغرجمين.

 )56مق مة المغرجمين وانظر غمهي المتلِّا.
 )50ج :6مق ص مة المغرجمين.

ارك ف

يا غ عع معن ال بع ار فع

- 14 -

وا غير وغا "الجيولوجيا العامة" لغ صر ه معن بعين يعره فع ينع يحعو بعين فصغيع الجيولوجيعا ال يزيا يعة والغاري يعة
والحياغية على الر م من وون ن يما نسبيا حيث وغ سنة 6717م .)55
وا غيععر وغععا "ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة" لمععا يغصسععم ب ع مععن عزار المععا العلميععة ور ععانغها و ععمول لمععا
ِّ
البعع الغعاري ال لسع لمويعوع ممعا
ال يزيا ف ًبع يها الغاري وال لس "فالمتلا يت صوع فع وعل مناسعبة ً
ععف المععغم صون.

سععيجذ ً وغاب ع ً – وال ري ع – إلععى القععار المجقصععا عمومععا عععالو علععى الطال ع الجععا ص والمغ
المغوسط والمغ صو على السعوا بعل إنع ال
يلب احغياجاا الطال
المنوعة ويس لغ
وما ين – بيمجلغ
الملونة – ص
ص
ص
ص
فيزو ها ف بع السطور المغ ِّرنة بما هو و يل بغح ص يها واسغجارغها علعى المزيع معن
ًيغ ًل حغى يعغى العقول
ص
حذ ال ور و حن الذهن" .)51
وجا ا غيار المجمع لوغعا

المععا الا الغ ايعلية وغطبيقاغهعا" ينع يععر

"مبعا

يي عذ بعععين االعغبععار االغجاهععاا الح يجععة فع المويععوع الغع يمليهععا الغقع ص م العلمع
اياا جالث ه  :مساع الطال

على اسغيعا

)59

المعا علعى نحعو مغط صعور
وينع يسعععى إلععى غحقيع

طبيعة المعا الا الغ ايلية ومععا الا ال عرو و الالغهعا إذ

يو يع ينع يعغعلصم فع هعذه المرحلععة المعععا الا الغ ايعلية العا يععة ممعا نع يوععون ب عها الوجيعرين

يعر وغععا

فع

مويععوع و ععل إلععى العععالم العرب ع  .)58ووععذلك إغاحععة الوسععا ل الع يععة الالزمععة لحععل مسععا ل غسغع ع علععى

الطععر المبا ععر وويعع يمجلععة ومسععا ل وفيععر مسععغم مععن العلععوم البيولوجيععة واالجغماعيععة باريععافة إلععى العلععوم

ال يزيا ية .)57

ولهععذه ايسععبا

مجغمعععة لععم يوععن ا غيععار المجمععع للوغ ع

واعيا للقيمة العلمية ال ا ة الغع ين عر بهعا وعل وغعا
العامععة الغ ع بع صعررا غرجمععة وغ ع
جععا ا غلبيععة للحاجععة العلميععة الماس ععة الغ ع غ ععر

السععال ة ا غيععا ار عبجععا وانمععا وععان ا غيععا ار م روسععا

والغع وانعا مب صعر ار لغرجمغع

ناهيعك ععن القيمعة العلميعة

ي ععر غمجصلععا ف ع نقععل العلععم والمعرفععة إلععى اللغععة العربيععة

)14

يو ين غرجمغهععا

علععى طلبععة جامعاغن ععا يععرور االطععالع وارلمععام بالن ععا أ

العلمية لمجل هذه الوغ ولجعل اللغة العربية لغة الغ ريأ ف جامعاغنا اير نية والعربية على ح ص سوا .)16
 -4غعميم نا مة الوغ الغ ا غيرا على جميع الجهاا العربية ذاا العالنة وذلك بالوغابة إلعى المجعامع اللغويعة
وو ازراا الغعلععيم العععال

والغربيععة والغعلععيم والجامعععاا العربيععة والمتسسععاا العلميععة العربيععة والمنظمععة العربيععة

للغربية والجقافة والعلوم؛ رعالمها بما ينو المجمع غرجمغ من الوغ

العلمية لمعرفة إن وانعا جهعة نع نامعا

بغرجمععة بعي عها يو غنععو غرجمععة ي منهععا لي ععار إلععى غرجمععة يرهععا حر ععا من ع علععى الغنسععي
االز واجية والغورار وغوحي الجهو الم غروة لغحقي هذا اله ا النبيل .)14

 )55مق ص مة المغرجمين.
 )51ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )59غ

 )58غ
 )57غ

 )14مبا

ير المغرجم.

ير المغرجمين.
ير المتلِّ ين.

الغحليل الرياي  :مق ص مة المغرجم وانظر مبا

 )16الويميا الحيوية :مق ص مة المغرجم.
 )14انظر ف هذا مجمع اللغة العربية اير ن

المعا الا الغ ايلية :غ

"الغقرير السنو الجان ع ر".61 :

ير المغرجمين.

وغحا ع
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 -6الوغابة إلى متلِّ

العلمية ونا ريها من يجل الح ول على إجاز الغرجمة والن ر.

الوغ

 -0بع الح عول علعى ارجابعاا الم صعجعة نعام المجمعع با غيعار لجعان علميعة م غ عة وعان معظمهعا معن يعيعا
عون
هي ة الغ ريأ الذين ي ِّرسون هعذه المعوا فع الجعامعغين اير نيعة واليرمعوك و عارك معهعم يعيعا مغ
مععن مجمععع اللغععة العربيععة اير نع ؛ فوععان ي غععار لغرجمععة الوغععا

الواحع لجنععة مععن المغ

ععين ذو الو ععا اا

يقسعم بعين العزمال يعيعا اللجنعة الغع غغعولى
وال يلجي إلى مغرجم واح إالص عن اليرور الق و ووان العمل ص
عين معن يعيعا
الغرجمة بحيث يغعرجم وعل عيعو الجعز العذ ي ص ع ويغعولصى مهمعة ار عراا يحع المغ
اللجععان ويحيانععا مععن يعيععا المجمععع حافظععا علععى وح ع الوغععا

وحر ععا علععى وح ع الم ععطلحاا العلميععة

مهمغ ع فقععط
المسععغعملة ف ع الوغععا الواح ع  .جععم يجيععز الغرجمععة النها يععة م ارجععع علم ع جععم م ارجععع لغععو غوععون ص
غ حيح اي طا النحوية والغراويع اللغويعة ويغعولصى مغ عف اربعع ار عراا علعى غجعار طباععة الوغعا
وا ارج ع

ويسغحسععن ين يوععون المغععرجم ذاغ ع – إن يموععن – هععو الععذ ي ععرا علععى الطباعععة وغ ع ني غجارغهععا.
ً

والمجمع يغو ص ى من هذا ول الح ول على يوبر ن ر ممون من ال نة العلمية ف الغرجمة وار راج ال ن .
ونع غحقصع للمجمععع جميععع البنععو الغع ذورهععا لغرجمععة الوغع العلميععة ابغع ا مععن غ ععويل اللجععان وغرجمععة الوغععا
المهمعة معن مغعرجم واحع
وانغها با راج وطباعغ إذ غراوح ع المغرجمين العذين ا غعارهم المجمعع للقيعام بهعذه
ص

إلعى اجنعين ويربععين مغرجمععا ومعا فع وغععا
وا عراج الوغ ععا

"المعوجز فع ممارسععة الج ارحعة" ووعان يغععولصى مراجععة الغرجمعة علميععا

يح ع يعي ععا اللجن ععة الغ ع نام ععا بغرجمغ ع

يو يحع ع يعي ععا المجمععع وم ععا ف ع وغ ععا

"حس ععا

الغ ايل والغوامل والهن سة الغحليلية" فق راجع وي را على إ راج يح يعيا لجنعة الغرجمعة وهعو الع وغور
يحم ع سعععي ان و ارجععع وغععا
ع نان عالو

وراجع وغا

"البيولوجيععا" وي ععرا علععى إ ارج ع يح ع يعيععا لجنععة الغرجمععة وععذلك هععو ال ع وغور

"الويميعا العامعة" وي عرا علعى إ ارجع

يحع يعيعا المجمعع هعو الع وغور إسعح

يحم فرحان.
ون يراجع الوغا

يحيانا

ف وي رج

ر وليأ باليرور ين يوونعا  -يو يوعون يحع هما  -معن يعيعا

اللجن ععة يو م ععن يعي ععا المجم ععع وانم ععا نع ع يوون ععان – يو يو ععون يحع ع هما  -م ععن الم غ ِّ ععين علمي ععا بالموي ععوع
المغععرجم فوغععا

"الويميععا الحيويععة لل ليععة" راجع ع م ععغف علميععا هععو ال ع وغور ع ع نان عععالو

و ارجععع وغععا

"الويميععا ي عر العيععوية" وي ععرا علععى إ ارج ع م ععغف يييععا هععو ال ع وغور عععا ل جع صعرار والحععال ن س ع ينطب ع
الغحلي ععل الريايع ع " فقع ع راجعهم ععا
المع ععا الا الغ اي ععلية وغطبيقاغهم ععا" ووغ ععا "مب ععا
عل ععى وغ ععا "مب ععا
م غف علميا هو ال وغور محم عرفاا النغ ة وي را على إ راجهما م غف يييا هو السعي ومعال ععو
ا

وراجع وغا

"الجبر المجر " م غف هو ال وغور محم عرفاا النغ ة وي را علعى إ ارجع يحع يعيعا

المجمععع هععو ال ع وغور يحم ع سعععي ان .ف ع حععين ععال وغععا "مق ص مععة للغوععوين الجنين ع " مععن ار ععار إلععى المراجععع
العلم للغرجمة والم را على إ ارجع ووعذلك وغعا "الويميعا الغحليليعة" فلعم يظهعر علعى ع حة الفع اسعم
الم را على إ راج

واوغ ى المجمع بذور المغرجم والم را على الغرجمة في

يحبععذه المجمععع ويسعععى إلععى
واجغمعععا غرجمععة الوغععا وا ارجع فع ع ف واحع م ععغف علميععا وهععو مععا وععان ص
غحقيق لي ل إلى يوبر ن ر ممون من ال نة العلمية وذلك وما ف وغا "الويميعا الحيويعة لل ليعة" فقع غرجمع
وي رج ال وغور إلياأ بييون.
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وغ ع صعر وغععا
مراجعين.

موونععة مععن يربعععة
"المععوجز ف ع ممارسععة الج ارحععة" بععين ي ععرا علععى مراجعغ ع علميععا هي ععة غحريععر ص
الواح ع علععى يعيععا اللجنععة الغ ع

ً ع ِّعولا لغرجمغ ع

يقسععم المجمععع غرجمععة الوغععا
ووععان مععن الطبيع ع ين ص
ظهور يسما هم علعى ي ل عة الوغع إالص ليعل علعى ذلعك يسعن ه معا ور فع مق ص معة المغعرجمين لوغعا "الجيولوجيعا
العامععة" مععن حع يث يععذور غوزيععع م عوا هععذا الوغععا علععيهم؛ فيقولععون" :غععرجم البععا ايول مععن الوغععا بععا م عوا
ن ععر اير
اير

ال ع وغور عب ع القععا ر عاب ع بينمععا غععرجم ال ع وغور ععاور المقبععل البععا

وبنياغهععا يمععا الع وغور سععع البا ععا فقع غععرجم غععاريخ اير

اير ن الجيولوج

وا غرك الجميع ف غرجمة البا

 -5ويع المجمعع بعين يع

ي البععا

الجالععث وهععو بععا

ولععيأ

غراوي ع

ال اربععع بمععا ف ع ذلععك وغابععة غععاريخ

الجان ".

اللجنعة جميعع معا ينغجغع المجعامع اللغويعة العلميعة العربيعة فع  :القعاهر و م ع وبغع ا

وم ععا ينجزغع ع م ععتغمراا الغعريع ع

والمتسس ععاا العلمي ععة فع ع ال ععوطن العربع ع م ععن م ععطلحاا علمي ععة ليس ععغ ي

المغرجمععون والمراجعععون مععن غجاربهععا ف ع هععذا المجععال مععن ناحيععة ولغوحي ع الم ععطلحاا العلميععة ف ع الععوطن

العرب ع مععن ناحيععة ي ععر

ي ععه لهععم بععذلك ايعمععال العلميععة المغرجمععة الغ ع

ع را عععن المجمععع فق ع اسععغ ا

الموح ف الغزامهم ما يموعن فع غعرجمغهم لهعذا
مغرجو وغا "الموجز ف ممارسة الجراحة" من المعجم الطب
ص
الوغا باسغعمال الم طلحاا العلمية وما جعا ا فع هعذا المعجعم  )16واسعغعان مغعرجم وغعا "الجبعر المجعر "
فع وجيععر معن ايحيععان فع غرجمغع لع بمعجععم م عطلحاا الريايععياا فع الغعلععيم العععال
المتغمر الجالث للغعري

الغ ن رغها المنظمة العربية للغربية والجقافة والعوم موغ

)10
وغقيع مغععرجم وغععا
الغععابع لجامعععة الع ول العربيععة
ص
العلمية في بما غ صعم االغ عا عليع فع معتغمراا الغعريع

"مبععا

ال عا ر عععن معععاجم

غنسعي الغعريع

فع الربعاط

المعععا الا الغ ايععلية" فع غرجمععة الم ععطلحاا

وبمعا سعب ين اسعغعمل والمغرجمعون فع وغعا

الغ ايععل والغوامععل"  )15واغصبععع مغرجمععو وغععا
البحغ ععة والغطبيقي ععة م ععع االحغ ععاظ ب ععبع ايس ععما ال ععا عة  )11واس ععغ م مغرجم ععا وغ ععا

"حسعا

" الويميععا العامععة" فع الغسععمياا نواعع االغحععا العععالم للويميععا
"ال يزي ععا الوالس ععيوية

والح يجة" بمجل اغ الجالجة إطا ار عربيا امال لرمعوز وحع اا النظعام الع ول العذ اسعغًق معن الم عروع اير نع
العذ ن ص مع المجمعع ععام 6797م وينع صعره اغحعا المجعامع اللغويعة العربيعة ومععتغمر الغعريع السعابع العذ ًعقع فع

ال رطوم .)19

السععال ة مععا ذو عره ف ع البن ع ال اربععع مععن المععا ال امسععة مععن

وبععذلك يوععون المجمععع حقص ع ف ع غرجمغ ع للوغ ع
عنف عل ععى "الغع عزام المتل ععا بالم ععطلحاا العربي ععة والرم ععوز
"غعليم ععاا ع ععم الغ ععيليا والغرجم ععة والن ععر" ال ععذ ي ع ص
ال ا ر عن المجمع يو عن المجامع العربية اي ر ومتغمراا الغعري " .)18

 )16مق ص مة المغرجمين.
 )10مق ص مة المغرجم.
 )15غ

ير المغرجم.

 )11مق ص مة المغرجمين.

 )19مق ص مة المغرجمين وانظر مونع المجمع على ارنغرنا.
 )18انظر ن ر المجمع :غعليماا عم الغيليا والغرجمة والن ر ف مجمع اللغة العربية اير ن .
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 -1فععغح بععا

االجغهععا لهععذه اللجععان علععى ين ينغه ع وععل وغععا

علم ع مغععرجم بقا مععة الم ععطلحاا العلميععة الغ ع

اسغ ما ومقابالغها باللغة العربية وين غرغص غرغيبا هجا يا.
وممععا ًيععذور ف ع عمععل المغ عرجمين إيععافة إلععى مععا سععب اعغمععا الطبعععة اي يععر ف ع غرجمععة الوغع
ملغزمين ف ذلك بغعليماا مجمع اللغة العربية اير ن

"مت اها ين ال يغرجم ي وغا

إالص ف طبعغ اي ير "

)17

العلميععة

فه ع ععو يعغمع ع ع سياس ع ععة واي ع ععحة فع ع ع غرجم ع ععة الوغع ع ع

ومجال ذلك :لما انغهى المغرجمعون معن غرجمعة وغعا

"المععوجز ف ع ممارسععة الج ارحععة" ف ع طبعغ ع الحا يععة والع عرين

ع را ل ع طبعععة ج ي ع ه ع الطبعععة الجانيععة

فعو ععا هي ععة

والع ععرون فولصععا المجمععع هي ععة الغحريععر العلم ع القيععام بغحع يث الغرجمععة لغوافع الطبعععة الج يع

الغحريععر مععن ج ي ع علععى مراجعععة المععا العلميععة ومقابلغهععا مععع الطبعععة الج ي ع وغرجمععة مععا ج ع ص فيهععا ومععن جع صعم
فعا الما العلمية المغرجمة إلى المراجع اللغو جانيعة للغي صوع معن سعالمة معا نع يعغريهعا معن ي طعا نحويعة يو

إمال ية .)94

غحععو مععن المي عزاا العلميععة مععا فععاا المتلِّععا ين يععيغ بهععا ف ع

ومععن الب ع يه ين الطبعععة اي يععر للوغععا

طبعغ السابقة ولعل ير ما يمجصل ذلك يييا وغا "المعوجز فع ممارسعة الج ارحعة"؛ يقعول المح صعررون ايجانع
عن هذا الوغا " :)96لق احغ ظا الطبعة الواح والع رون من هذا الوغعا ال عهير بموانغع العلميعة معن حيعث
هععو مرجععع علم ع عععالم

ون ع نععال الوغععا

ارعجععا

الواسععع لغق يم ع نواع ع الممارسععة الجراحيععة بمععنه مبا ععر

عاغهم الم غعار  .ونع حافظعا الطبععة الجانيعة والع عرون علعى

جراحين بع ار مغميعزين فع غ
موجز با راا ص
غلب ع بيس ععلو مغ ع صعر ج ع ص ا حاج ععاا
المبععا
وطورغه ععا … [ فه ع ] ص
الغ ع وانععا و ار نج ععاح الطبعععاا السععابقة ص
الجراحين الممارسين على ح ص سوا حغى غغن القاع للممارسة الجراحية الس ي ".
الطلبة و ص
وي ص ععل المحععررون ف ع المي عزاا الغ ع غمغصعععا بهععا هععذه الطبعععة عععن سععابقاغها فيقولععون " :)94ون ع غع صعم غبن ع
ول عام ج ي … لغحسين الق ار فق اسغعملا ورنة يوبر بعمو ين ويييا مل ف بمحغويعاا ال عل فع
ععول غقريب ععا بقا مععة ن ععير مععن الم ارج ععع الغ ع ين ععح بق ار غهععا نع ع ار إيععافية إذا ل ععزم

وزو ا و ععل ال
ب ايغ ع
ص
ايمر وييي ا ي وال وج اول ي ر ع ي لغيسير فهم المعلومعاا واسعغذوارها ونع غ صعم غعزيين المرجعع بالع يع
من ال ور ال وغو رافية السريرية بايلوان الغامة".
ولهذه الميزاا العلمية جا ا غرجمة وغا

"الويميا

ير العيوية" الطبععة الجانيعة ين فيهعا :غرويع از يوبعر

علععى الغ ععاعالا وميوانيويغهععا مععع االسععغمرار ف ع إظهععار ال عواف البنا يععة الوامنععة و ار ال اعليععة إيععافة إلععى
إلى عم ف ال هم .)96

الغطوراا الح يجة ينها غت
ذلك فان هذه الطبعة ملا
ص
وحر ععا هي ععة الغحريععر المغرجمععون) علععى اغصبععاع يسععلو سععهل مععيلوا فع عععر
الما العلمية ف لغعة عربيعة سعهلة سلسعلة  )95علعى نحعو ًيب صعين يهميعة محغويعاا الوغعا

 )17مجمع اللغة العربية اير ن
 )94انظر الحا ية السابقة.

العذ يقومعون بغرجمغع

الغقرير السنو الع رون 69 :والموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.

 )96الموجز ف ممارسة الجراحة :الغمهي .
 )94انظر الغمهي .

المععا

)90

 )96مق ص مة المغرجمين نقالص عن مق ص مة المتلِّا.

إذ ويعععا
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ا ة إذا وان فهم الما العلمية فهما مغراوبا يعغم

رها على يولها ويغوعى عليع

)91

ولوع ال غوعون اللغعة

حا ال ون الو ول إلى فهم المنان اا والمعالجاا الوافية الغ يح ل بها الوغا  .)99وغغميمعا لهعذا الهع ا فقع
سعععى المحععررون مععا يموععنهم الجه ع إلععى المحافظععة علععى وح ع ايسععلو وطريقععة العععر
موح  )98وراعوا نقل ول يفوعار المتلِّعا وايحا اغع نقعال
الوغا حغى ي رج الوغا بروح ص
على غرجمة الوغا

وغوحيع م ععطلحاا
عا نا

)97

وحر عوا

غرجمة يمينة واملعة بمعا فيع ظاللًع ً المغ اوغعةً وايما اغًع ً المغباينعة فعيور وا بعالبنط ايسعو معا

وععان ي ععال بععالبنط الما ععل ويبق عوا غبوي ع

ايسلو ما وسعهم ذلك

)84

الوغععا

وغرغيب ع ً علععى حالهمععا بق ع ر ارموععان ومععا حععافظوا علععى روح

وجعلوا الما ف عمعو ين ونقلعوا جميعع الرسعوم والجع اول وال عور ومعا ور ا فع

اي ل )86؛ بغية جعل الغرجمة طب اي عل لي عرج الوغعا فع حلصعة غ عب إلعى حع ص وبيعر معا جعا فع الوغعا
اي ل  )84بحيث يسغطيع الطال ين يقابل بين ييعة فقعر يو جملعة فع اي عل ونظيرغهعا فع الغرجمعة يقعول
المغرجمععون عععن الغعزامهم بغرجمععة اي ععل ومععا هععو " :)86ولععم ن ععرج عععن فوععر المتلِّععا ولععم نيععع يفوععا ار مععن عن ع
ين سنا حغى حيث وان المجال مغسعا لذلك .ومن نبيل المحافظة على ي عل الوغعا

الق ار اريافية وما ور ا في ".

ولوععن لوععل عمععل طبيعععة ا ععة بع غحومع

فقع

ععرج بعع

ين يبقينعا ايسع لة وم ارجعع

المغععرجمين فع غرجمععاغهم للوغع

مععة للمععا العلميععة وغسععهيال السععغ ام فبعيععهم ينع صعر ينع
الععذ ًويعععا عليع
جز بع ال قراا حيث ير الغجز ة ي عى لالنغباه .)80
نليلة مح و ف ار راج إذ صي
وي رج بعيهم ف ال من الوغا

وما ف وغا

ععالا اي ععل فع موايععع

"الجيولوجيا العامة" فق ي عرج المغرجمعون ال

والع عرين الععذ يغح ع ص ث عععن جيولوجيععة يواسععط ععمال يمريوععا  )85ووععان سععب
محلية؛ فهو يغح ص ث فقط عن جيولوجية غلك المنطقة من يمريوا حيث يلِّعا الوغعا

عععن اي ععل

ذلععك ين هععذا ال
فاسعغعا

عل الحعا

ععل ذو نيمععة

المغرجمعون عنع

حيز الوغا
ب ل يغح ص ث عن جيولوجية اير ن ون ارسها وبالق ر الذ يسمح ب ص
عن غ ريأ هذه الما وين الجيولوج المحل يوون بحاجعة ا معا للغع صعرا إلعى جيولوجيعة بعال ه .وهعو السعب
ن س ع الععذ عععا المتلِّععا لو ععا جيولوجيععة يواسععط يمريوععا ال ععمالية .ون ع اسععغعان المغرجمععون ف ع وغابععة هععذا
 )90الموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.
 )95المرجع الساب  :مق ص مة المغرجمين.
 )91الويميا الحيوية :مق ص مة المغرجم.

 )99الويميا ير العيوية :مق ص مة المغرجمين.
 )98الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين والموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.
المعا الا الغ ايلية :غ ير المغرجم.
 )97مبا
 )84ال يزيا الوالسيوية والح يجة :ج 6مق ص مة المغرجمين.
 )86الموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.

 )84انظر الموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين والجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )86الجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )80مبا

المعا الا الغ ايلية :غ

ير المغرجم.

Geologic History North America )85

لغوون يمجلعغهم محليعة
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ال

ععل ببحععث عععن جيولوجيععة اير ن للبروفسععور فر ريععك بنع الععذ ن عره سععنة 6795م فع من ععوراا المسععاحة

الجيولوجية ايميروية .)81

ويياا بعيهم اآل ر بع الولماا عنع ععورهم بالحاجعة إليهعا غو ص يعا للبيعان والغبيعين ورنصمعوا اي عوال
عححوا اي طعا البسعيطة العوار
العوار فع غعام وعل بععا ب عالا اي عل العذ غروهعا عا مععة ون يرنعام و
ص

ي ال .)89

وبلععل مععن عنايععة المغععرجمين بالمععا المغرجمععة وسعععيهم لغويععيحها لغيسععير فهمهععا علععى القععار

ذيلً عوا
ين ص

المععغن بع ع مععن الحوا ع واله عوامش يوبععر بوجيععر ممععا هععو مععيلوا ف ع مجععل هععذا العمععل به ع ا إذوععا ج ععذو

وي عبعها فع المسعغقبل بحجعا وغنقيبعا وذلعك
الحماسة ف ن أ القار و يسغق
هعذه ايمعور ب عور يوسعع ً
علععى نحععو مععا نج ع ف ع وغععا "ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة" وه ع غععر في ع ف ع جالجععة ي ععناا :ايول علم ع
بحععا ي صسععر بع ع مععا اسععغغل مععن يمععور يو يعلص ع ً علععى م ع لول رمععوز علميععة يععر ميلوفععة وي عربط المععا بمععا
يجر من بحوث وفريياا .والجان  :غراج بمعنى ين يعو إلى اي ول والجذور محلصعال عارحا .يمعا الجالعث:

را ًيلق اييوا على ي ل يح الم طلحاا يو ًيحي ولمعة علميعة جميلعة معن إرجنعا العلمع
فهو لغو
الق يم يو الح يث .ومن ناحية ي ر فق اعغنعوا عنايعة ا عة بعالغرنيم والغ عويل إمعانعا فع نصعة الغعبيعر وايمانعا
ال وعر الواحع فع لغغنعا .ويور وا ايسعما الق يمعة ومععا

بعين هعذا معن ععين ين ًيبعرز يوجعر غ عاوا الظععالل ورنعا
وغبها يسالفًنا بطلمًيوأ ب ال من بطليموأ ويًنلي أ ب ال من إنلي أ) .)88
وممععا ي ع صل علععى غ ع صعرفهم ف ع الغرجمععة مععة للمععا العلميععة ولغسععهيل اسععغعمالها ينهععم وععانوا يععذورون ف ع
الطبعععة ايولععى للوغععا
محع

المغععرجم مععا ينععوون عمل ع ف ع الطبعععة الغاليععة ل ع

طبعععة غجريبيععة؛ يقععول مغرجمععو وغععا

ين الطبعععة ايولععى ال غع ع و ين غوععون

"ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة" فع هععذا ايمععر " :)87وسععنحاول فع

طبعة نا مة ين نييا إلى الوغا فهرسا يبج يا امال حيث يننا نعغبر ياب ً فع الوغعا العربع ص عمومعا معن
مجالب ع الوب عر ) ونا مععة وافيععة مععن الم ارجععع اريععافية وبع ع ايجوبععة والحلععول للمسععا ل والغمارين ممععا ي ععل
ا عن إجباغ ف وغاب )".
المتلِّ ً
االجغها الذ منحع المجمعع للمغعرجمين ويعطعاهم فيع حريعة

وهذا الغ صرا ف عمل اللجان هو من با
الغعامل مع الما العلمية حس ما يقغيي المويوع وهو ن س الذ

صول لهم من ناحية ي عر اربقعا علعى
المععا العلميععة بلغغهععا ايجنبيععة ون غرجمععة يو غرجمععة اليسععير منهععا فيمععا يغعلص ع بيسععما ايعععالم يو المعععا الا
ععحة يسععما

الريايععية ف ع وغععا "ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة" لععم يبععذل المغرجمععون جه ع ا ف ع الغحقصع مععن
ايعععالم فوغبوهععا ومععا غًل ععظ عالميععا مسععغ مين الحععرا ج لل اللععة علععى الجععيم المعطص ععة ال ععامية) [مععجال ًجععول
 ]Jouleوالحععرا غ لل اللععة علععى الجععيم يععر المعط ععة الم عرية) [مععجال ععاوأ  )74 ]Gaussوغرو عوا ف ع
 )81الجيولوجيا العامة :مق ص مة المغرجمين.

 )89ال يزيا الوالسيوية والح يجة :ج 6مق ص مة المغرجمين.
 )88ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )87ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )74ج :6مق ص مة المغرجمين.

- 21 -

معظععم يج ع از وغععا

"الويميععا الغحليليععة" المعععا الا الريايععية ومععا ه ع

ون غرجمععة مععا ع ع ا جععز ا بسععيطا منهععا

الفغقار الموغبة العربية إلى المراجع العلمية إالص ينهم وغبوها معن اليمعين إلعى اليسعار حغعى يسعهل الغععوي

بيرنامنا لغبقى للطال

نافذ يغطلصع منها على نغاج الحيار الغربية من الوغ

الغ غطبع ول نيقة .)76

فيهعا

لق وان العجور على الم طلح العلم والغسمية العلمية المناسعبة يمع ار ي عغل بعال المغعرجمين فوعان علعيهم

اال غيععار مععن الم ععطلحاا المنغ ععر ف ع العععالم العرب ع

ولععم يسععع هم ف ع ذلععك وجي ع ار ممععا ظهععر مععن المعععاجم

المح ع و ولععذلك وععان علععيهم ف ع يحيععان وجيععر ين يبغ ع عوا م ععطلحا ج ي ع ا مغععو ص ين نقععل المعنععى علععى ن ع ر
م ععة
المس ععغطاع  .)74وم ععا غباين ععا اس ععغ ا المغ ععرجمين م ععن ه ععذه الم ععطلحاا وابغع ع اعهم م ععطلحاا ي ععر
للوغععا

ف ع وغععا

الععذ يقومععون بغرجمغع

"حسععا

الغ ايععل والغوامععل" لععم يجع المغرجمععون

عععوبة فع غرجمععة

معربعا ومسعغعمال فع م ارسعنا الجانويعة ومعع
الم عطلحاا الريايعية ين معظمهعا وعان  -فع هعذه المرحلعة َّ -

ذلععك ايععطروا إلععى ويععع يل ععاظ ج ي ع لم ععطلحاا نليلععة و ععال وا ف ع القليععل منهععا ارجمععاع العععام يسععبا
غ ع ععى عل ع ععى المغ

ع ععين

)76

واجغهع ع ع مغ ع ععرجم وغ ع ععا

"الجب ع ععر المج ع ععر " بوي ع ععع م ع ععر اا مناس ع ععبة ل ع ععبع

الم ععطلحاا الغ ع لععم غععر ف ع "معجععم م ععطلحاا الريايععياا فع الغعلععيم العععال "

"الويميععا العامععة" بععبع

ال

)70

واحععغ ظ مغرجمععو وغععا

ايسععما ال ععا عة علععى الععر م مععن ينهععم اغصبع عوا ف ع الغسععمياا نواع ع االغحععا العععالم

للويمي ععا البحغ ععة والغطبيقي ععة

)75

واجغهع ع مغ ععرجم وغع ععا

المع ععا الا الغ اي ععلية" فع ع وي ععع مقع ععابالا

"مب ععا

للم ععطلحاا الغع لععم يج ع لهععا مقععابال مناسععبا ف ع معععاجم الريايععياا يو العلععوم مععتج ار الغرجمععة علععى الغعري ع
فع ع الرب ععاط

ينره ععا م ععتغمر الغعريع ع
ومسغر ع ع ا بالمنهجي ععة الغع ع ص
والح يجععة" إلععى ع ع وفيععر مععن الم ععا ر ال غيععار ينسع

)71

ورج ععع مغرجم ععا وغ ععا

"ال يزي ععا الوالس ععيوية

الم ععطلحاا فلمععا يعيععغهم السعبل لجععيوا إلععى االبغع اع

عوغ ) وبينجمع ص بعين نجمع ص )
والى اسغعمال ع ال بيأ ب من الم عر اا المنحوغعة مجعل :فو عوغ ص فعو
عر علععى الععر م مععن
ون ععقًطر ص ن ععا نطععر ) إالص ينهععم لععم يسععرفوا فع هععذا المسععلك لعع م إل غع لوجيععر مععن القع صا

نناعغهم ب وغييي هم ل وايمانهم بج واه  )79ووذلك فعل مغرجمو وغا "الويميا ير العيعوية" فقع ويععوا
ع ا من الم طلحاا والغعابير الغ ال غغوافر ف ما ويع بالعربية من موا مغرجمعة يو متلَّ عة فهع ال غعزال
نليلععة ون ععك ونليععل مععن ذلععك وععان علععى مسععغو يجععار مععا ف ع هععذا الوغععا

الم ععطلح ايجنبع ع بجانع ع

الم ععطلح المقغ ععرح بالعربي ععة ومرحل ععة انغقالي ععة

)78

ولععذلك يروا ين ال ب ع مععن إي ع ار

واغنب ععع الم ععنه ن سع ع فع ع وغ ععا

"الم ععوجز فع ع ممارس ععة الج ارح ععة" فقع ع حر ععا هي ععة الغحري ععر عل ععى وي ععع الم ععطلحاا ايجنبي ععة إل ععى جانع ع

 )76ولمة المغرجمين.

 )74انظر الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين.
 )76ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )70مق ص مة المغرجم.
 )75مق ص مة المغرجمين.
 )71غ ير المغرجم.

 )79ج 6مق ص مة المغرجمين.
 )78مق ص مة المغرجمين.
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الم ععطلحاا العربيععة ف ع المععغن  .)77جععم جععابهغهم
يحي ععان وجي ععر إل ععى إيع ع ار االس ععم ايجنبع ع

عععوباا مماجلععة ف ع غسععمية المروبععاا ولععذلك ايععطروا ف ع

ون محاول ععة لوي ععع مقابلع ع بالعربي ععة والس ععب

الغسمياا ف ال اللة على المق و باالسم اي ل المرو .)644

ووععان مععن مععنهجهم ين وغبعوا المعععا الا الريايععية مععن اليمععين إلععى اليسععار

غعبيع ععر يو
اليسار

)644

.

)646

فع ع ذل ععك عع ع م وي ععوح
وعليع فععان وععل معا لععة يو

يمع ععا ع ععالا ذلع ععك ًفيق ع ع يًر مع ععن اليمع ععين إلع ععى
ع ععيغة يجنبيع ععة ينبغ ع ع ين غًق ع ع ير مع ععن اليسع ععار إلع ععى اليمع ععين ص

يما ف مجال اسغ ام الرموز العلمية فبعيهم اسغ م – ومعا فع وغعا
ص
إطا ار عربيا امال لرموز وح اا النظام ال ول الذ اسغًق بغ را ط يا معن الم عروع اير نع العذ ن ص مع
المجمعع عععام 6797م  )646ووععذلك فععل مغرجمععو وغععا "حسعا الغ ايععل والغوامععل" فقع جعلعوا ريايععياا هععذه
المرحلععة مععن ناحيععة العععر
يجنبيععة نليلععة هع ذاا

"ال يزيعا الوالسعيوية والح يجعة" –

اسععغم ار ار للريايععياا الغوجيهيععة بلغععة عربيععة ورمععوز عربيععة ال يغ للهععا سععو رمععوز

ع ة عالميععة وهع غغ ازيع ولمععا غقع ص م الطالع

فع

ارسععغ  .ولوععن الحععروا الالغينيععة فيهععا

غنععاظر وجيع ار مععا يسععغغل الريايععيون فع مجععل  A ,a,aومجععل  B,B,bفإليجععا مجععل هععذا الغنععاظر فع العربيععة
وج المغرجمون يالص ب لهم من اسغغالل ي وال الحروا العربية  .)640وف الجعز الجعان معن الوغعا

ايعمال الحسابية بالعربية إالص ينهم وانوا يوجر ج ير ف غعريعا الطالع

ن سع يبقعوا

بعالرموز العالميعة وفع اسعغعمال بعع

)645
وفي ععل مغ ععرجم وغ ععا
الح ععروا ارنجليزي ععة ذاا ال ععيغة العالمي ععة
ص
الرموز العربية ب ول عام ولون يبقى على اسغعمال الرموز ار ريقية ف غعريا االغ عال والنهايعاا ال عجع از

"مب ععا

ف اللغة العربية بل احغراما لهعذين الغععري ين اللعذين همعا معن يسعأ الغحليعل
"الجبععر المجععر " للرمععوز ايحععرا ار ريقيععة ومععا ه ع

وبع ع

الغحلي ععل الريايع ع " اس ععغعمال

)641

واسعغعمل المغعرجم فع وغعا

ايحععرا ارنجليزيععة الغ ع غسععغعمل ف ع معظععم

مق صعرراا الريايعياا مجععل  n ,n ,n ,R,Q,Zمعع إ ععال غعع يالا ط ي عة علععى بعيعها مجععل
)649
لغعبر عن مجموعاا معينة .
ووجي ار ما اسغعمل الحروا العربية با ال بع الغع يالا على رسمها ص
D A S

S

A

D

ن ن ن،

واغصبعع المغرجمعون فع وغابععة الرمعوز منهجعا يقيع ن ار غهعا معن اليمعين إلععى اليسعار علعى نحععو معا اغصبععوا فع
وغابععة الم ععطلحاا وغ ععبجوا ب ع م ععال ين في ع ار النقصععا ح اظععا علععى طععابع العربيععة وحر ععا علععى م ععلحة
الطالع

يع لك علعى ذلععك نعول مغعرجم وغعا

 )77مق ص مة المغرجمين.
 )644الويميا ير العيوية :مق ص مة المغرجمين.
 )646الويميا الغحليلية :ولمة المغرجمين.

"مبععا

 )644ال يزيا الوالسيوية والح يجة :ج 6مق ص مة المغرجمين.
 )646المرجع الساب  :مق ص مة المغرجمين.
 )640ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )645مق ص مة المغرجمين.
 )641مق ص مة المغرجم.
 )649مق ص مة المغرجم.
 )648غ ير المغرجم.

المععا الا الغ ايعلية" فع هععذا ال ع " :)648وربمعا وععان
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بالعربيعة معن اليمعين إلعى

غمسو بوغابة الرموز والمععا الا ومعا غوغع
يهم ما ال ً
ا في ار بع النقصا هو ص
عغعملا الحععروا الالغينيععة ذاا القيمععة الجابغععة عالميععا مجععل
عذا بجميععع الحععروا اليونانيععة واسع
ً
اليسععار .لق ع ي ع ً

.i,e

ولونن اسغعمل هذه الحروا ال يلة ف بي ة عربية وف معا الا ومغبايناا وانغراناا غميع وغابغهعا

مععن اليمععين إلععى اليسععار ال ح اظععا علععى طععابع العربيععة فحس ع

ويعرا الغجربة وم يعان الطال

بععل حر ععا علععى م ععلحة الطال ع

فينععا معلصععم

من غ غيا ف ال ور وايط ار ف ال ور الذهنية عنع ما غغقعاذا ناظريع

العباراا من اليمين غار ومن اليسار غار ي ر ".
إن المغ ععرجمين ح ععاولوا نع ع ر ارمو ععان غعريع ع

المجامع اللغوية ومتغمراا الغعري

الم ععطلحاا والرم ععوز والمع ععا الا باالس ععغ ا مم ععا ينجزغع ع

والمتسساا العلمية ف هذا المجال واجغه وا ويبع عوا ولجعيوا إلعى النحعا

عن ما لعم غسعع هم هعذه ايعمعال فع الح عول علعى المقابعل العربع للم عطلحاا والرمعوز العلميعة ايجنبيعة يو
وانععا ف ع مسععغو ال يرنععى إلععى مسععغو الوغععا

جانع

الم ععطلح العربع فع المععغن ل

الم ع ار غرجمغ ع

ولهععذا السععب

جعل عوا الم ععطلح ايجنب ع إلععى

ععيغهم ين غوععون الغسعمية العربيععة يععر نععا ر علعى نقععل المق ععو باالسععم

اي ل .

وممععا يععذور ف ع هععذا ال ع مععن العقبععاا الغ ع اعغريععا عمععل المغععرجمين وجععو يوجععر مععن مقابععل عرب ع

للم ععطلح ايجنب ع الواح ع فعلععى الععر م مععن ععيوع الم ععطلحاا الجيولوجيععة العربيععة ووجععو المعععاجم ال ر يععة
والجماعية والوغ المتلَّ ة باللغة العربيعة ممعا سعاع وجيع ار فع إيجعا الولمعاا المال معة للم عطلحاا ايجنبيعة
إالص ين ذلك وان ي صول يحيانا عامال معونا لوجو يوجر من مقابل عرب للم عطلح ايجنبع الواحع غبععا لغعع ص
اينطار العربية .)647
وييععاا إلععى هععذه ال عععوبة مععن ايمععور المجيععر للقلع  :ال
م ععن نق ععل م ععا فع ع الوغ ععا

للقار

.)664

ععية مععن ين ال غععغم صون ال نععون الطباعيععة المحليععة

م ععن رس ععوم و ععيل وي ععوال ب ععول م ععغقن يو ين ال غ ععرج بالوغ ععا

فع ع

ععول جع ع صذا

على ين من ايمور الغ ينبغ ين ًيلغ ا إليها لنجاح هذه ايعمعال  -ين ف علها يعع ص يوبعر عقبعة غعغعر
عك ين الممارسععة
غعري ع الغعلععيم العلم ع  -هععو السععع إلععى غرسععيخ هععذه الم ععطلحاا ليقبععل بهععا النععاأ وال ع ص

العملية وح ها ه الطري الوحي ررسا ها ف

ورغها النها ية ف العلوم الم غل ة .)666

وبعع ع االنغه ععا م ععن ه ععذا ولع ع وي ععذه بع ععين االعغب ععار غح ععال الم ععا المغرجم ععة إل ععى الم ععغف يو إل ععى هي ععة

الغحرير لمراجعغها مراجعة علمية جم إلى المراجع اللغو للغي صو من سالمغها نحوا وامعال

ووانعا طعريقغهم فع

المراجعة ين يقابل المغرجمون بين الن ص ين العرب وارنجليز .)664
وانغها الوغ المغرجمة بقا مة بالم عطلحاا ايجنبيعة العوار فيهعا ومقابالغهعا باللغعة العربيعة ف ع وغعا
"الجيولوجيععا العامععة" ًجمعععا الم ععطلحاا المسععغعملة في ع علععى ععول نععاموأ
 )647الجيولوجيا العامة مق ص مة المغرجمين.
 )664الويميا العامة :مق ص مة المغرجمين.

 )666المرجع الساب  :مق ص مة المغرجمين.
 )664الموجز ف ممارسة الجراحة :مق ص مة المغرجمين.

ذيععل ب ع الوغععا
ععغير ص

ليسععهل
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الرجععوع إليع

)666

ووععذلك فعععل مغرجمععو وغععا

"ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة" فقع جعل عوا الم ععطلحاا العلميععة

الوار في ف ناموأ جامع ف نهاية ول حز من يج از الجالجة

)660

ويلحقوا ف نهاية وغا
)665

ووغا "مق ص معة للغوعوين الجنينع " فهرسعا بالم عطلحاا الغع ور ا فيهمعا
الغ ايل والغوامل" جبغا بالم طلحاا الوار في يييا ونع يً عير فع الجبعا إلعى الم عطلحاا الغع اسعغح جها

المغرجمععون وغلععك الغع نحععوا فيهععا يععر النحععو ال ععا ع

)661

جبغا مل الم طلحاا والرموز الوار في .)669

وجعلعوا

ععر وغععا

ويلحقعوا فع

"الجبعر المجعر "

"مبععا

عر وغعا

"حسعا

المعععا الا الغ ايععلية"

 -9غ ععيغ بعع ع ذل ععك المرحل ععة النها ي ععة وهع ع العم ععل عل ععى ط ععرح ه ععذه الم ععطلحاا يم ععام اغح ععا المج ععامع العربي ععة
والمتسساا العلمية ف الوطن العربع لغوحيع ها

عية ين غن عي لغعاا علميعة عربيعة إذ ين وحع اللغعة العلميعة

نيية يساسية ال يمون الغهاون بها ولغعميم ال ا

المرجو معن هعذا العمعل ومعن يجعل ين يقع م المجمعع غجربعة

عملية وين يبين ين هذا العمل الوبير ممون الغن يذ .ون غ ر المجمع اير نع معن بعين جميعع المجعامع اللغويعة
بغوظيا اللغة العربية للغعبير عن ال ور العلم الح يث إلعى جانع
وذلك من الل ما غم نقل إلى العربية من الوغ

العلمية .)668

اسعغعمال الم عطلحاا العلميعة وا عاعغها

 إنجازات المجمع في مجال تعريب التعليم العلمي الجامعي:الوغ

ينجز المجمع المرحلة ايولى والجانيعة معن م عروع ال ارمع إلعى غعريع
العلمية الجامعية ف مسغو السنغين ايولى والجانية و

الغعلعيم الجعامع

را من من وراغ الوغ

العذ يقيع بغرجمعة

اآلغية:

-6

حسا الغ ايل والغوامل والهن سعة الغحليليعة ج-6ط 4غعيليا ييعرك و .سووووفسعو غرجمعة  .يحمع
سعععي ان  .يحم ع عالونععة  .محم ع عرفععاا النغ ععة  .ولي ع ي ع  .ي ع حسععين .حسععن العععز
راجع وي را على إ راج  .يحم سعي ان 6786م.

-4

حس ععا الغ اي ععل والغوام ععل والهن س ععة الغحليلي ععة ج 4غ ععيليا يي ععرك .و .سووووفس ععو غرجم ععة  .يحمع ع
 .ي ع حسععين  .حسععن العععز
سعععي ان  .يحم ع عالونععة  .محم ع عرفععاا النغ ععة  .ولي ع ي ع
راجع وي را على إ راج  .يحم سعي ان 6797م.

-6

البيولوجي ععا ج 6غ ععيليا ريغ ععار ي .جولع ع س ععب غرجم ععة  .عع ع نان ع ععالو  .حميع ع الح ععاج  .يحمع ع
 .نععاج يبععو رميلععة  .سععام عب ع الحافظ راجع ع وي ععرا علععى إ ارج ع  .ع ع نان عععالو
ال يس ع
6784م.

-0

البيولوجي ععا ج 4غ ععيليا ريغ ععار ي .جولع ع س ععب غرجم ععة  .عع ع نان ع ععالو  .حميع ع الح ععاج  .يحمع ع
 .نععاج يبععو رميلععة  .سععام عب ع الحععافظ راجع ع وي ععرا علععى إ ارج ع  .ع ع نان عععالو
ال يس ع
6784م.

 )666مق ص مة المغرجمين.

 )660ج :6مق ص مة المغرجمين وانظر مونع المجمع على ارنغرنا.
 )665مق ص مة المغرجم ومونع المجمع على ارنغرنا.
 )661ج :6مق ص مة المغرجمين.
 )669غ ير المغرجم.

 )668لي ة اللغة العربية والغعري

ف الع ر الح يث 656 – 656 :وانظعر العليمعاا يعمعال مجمعع اللغعة العربيعة اير نع …:

 04 – 06ومونع المجمع على ارنغرنا.
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-5

الجب ععر المج ععر بطريق ععة الغعل ععيم ال ععذاغ الن ععط غ ععيليا :ني ععل ي س ععون وفع عرانأ جيولي ععك غرجم ععة  .يع ع
حسين مراجعة .محم عرفاا النغ ة .ي را على إ راج .يحم سعي ان 6784م.

-1

الجيولوجيا العامة غيليا :روبعرا ج .فوسعغر غرجمعة  .عبع القعا ر عابع
سع حسن البا ا راجع وي را على إ راج  .عب القا ر عاب 6784م.

-9

الويميععا العامععة غععيليا :فريع ريك ر .لونجععو غرجمععة  .مععروان ومععال  .عععا ل جعرار  .ربحع الععزرو
 .سليمان سعسع  .ع نان يبو الح راجع وي را على إ راج  .إسح يحم فرحان 6786م.

-8

الويميععا الحيويععة لل ليععة وعلععم وظا هععا غععيليا :ن ي .ا وار ز ك .ي .هسععال غرجمععة وا عراج  .إليععاأ
بييون راجع  .ع نان عالو 6781م.

-7

الويمي ععا ي ععر العي ععوية ج 6غع عيليا :ج .ي هي ععوه
راجع وي را على إ راج  .عا ل جرار 6786م.

 -64الويمي ععا ي ععر العي ععوية ج 4غ ععيليا ج.ي  .هي ععوه
راجع وي را على إ راج  .عا ل جرار 6786م.

 .عاور رسعم المقبعل .

غرجم ععة  .حمع ع ا اله ععو ل

 .من ععار في ععا

غرجم ععة. :حمع ع ا اله ععو ل

 .من ععار في ععا

 -66ال يزيا الوالسيوية والح يجة المجل ايول غيليا وينيث و .فعور غرجمعة  .همعام
ي 6786م.
اهين راجع وي را على إ راج  .همام

عي

 .عيسعى

 -64ال يزي ععا الوالس ععيوية والح يج ععة المجلع ع الج ععان غ ععيليا ويني ععث و .ف ععور غرجم ععة . :عم ععر ال ععيخ و .
 .عب الجوا يبو الهيجا راجع وي را على إ راج  .عمر ال يخ 6789م.
محمو الووفح
 -66ال يزيععا الوالسععيوية والح يجععة المجل ع الجالععث غععيليا وينيععث و .فععور غرجمععة  .عمععر حسععن ال ععيخ .
عيسى سليم اهين راجع وي را على إ راج  . .عمر حسن ال يخ 6785م.
المعععا الا الغ ايععلية وغطبيقاغهععا مسععا مععوجز غععيليا :ولععيم ر .يععرك سععغانل روسععمان
 -60مبععا
غرجمععة . :يحمع ع س ععليم سعععي ان راجعع ع  . :محمع ع عرفععاا النغ ععة وي ععرا علععى إ ارجع ع السععي ومععال
عو ا 6780م.
الغحليل الرياي  .غيليا  :ي.ج معا ووأ غرجمعة  .وليع يع
 -65مبا
النغ ة ي را على إ راج السي ومال عو ا 6780م.
 -61مق مة للغووين الجنين

غيليا سغي ن

راجعع علميعا  .محمع عرفعاا

 .يوبنهايمر غرجمة  .رمسيأ لط

6786م.

 -69مق مععة للب عرياا الوالسععيوية والح يجععة غععيليا جيععرجين .مععاير ارن ع ا غرجمععة  .عمععر حسععن ال ععيخ
راجع  .يحم سالم ي را على إ راج  .عمر حسن ال يخ 6786م.
 -68الويمي ععا الغحليلي ععة غ ععيليا ونالع ع ج .بيغرزي ععك وواليع ع و .ف ارن ععك غرجم ععة  .عبع ع المطلع ع
سليمان سعسع ي را على الغرجمة  .مروان ومال 6780م.

ج ععابر .

 -67الم ععوجز فع ع ممارس ععة الج ارح ععة 0ج بيلع ع والا غرجم ععة اجن ععين ويربع ععين م ععن ايطب ععا الجع عراحين وهي ععة
غحرير علم 6779م.

 -8دعم التأليف والترجمة والنشر:
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لععم يقغ ععر عمععل المجمععع ف ع غعري ع

الغعلععيم الجععامع علععى غرجمععة الوغ ع

العلميععة بالغعععاون مععع ايسععاغذ

المغ ص ين وار راا على طباعغها وا راجها بل عمل على عم الغيليا والغرجمة والن عر ممعجصال بعذلك ال طعو
الجانية ف هذا الم عروع؛ إذ ين لغعيليا العلعوم باللغعة العربيعة يهميعة بالغعة وغععو يهميغع بال ا ع الغع غجنيهعا ايمعة
فبالغعيليا

غمأ لغغها وفورها وعلومها وغاري ها الطويل ويجر ذلعك فع غ ع صول وجع انها العميع
من النواح الغ
ص
غحيا اللغة العلمية ويساع ف غقويغها وغ عيمها فه غ فع بالمتلِّا إلى ارب اع واريجار وارنغعاج وبالغعيليا غنعغ

ونطورهعا وبالغعال غوعون ععامال نويعا فع الغنميعة ومعن
ايمة علومها وبع ن عرك الجمعاهير فع الغطعوراا العلميعة
ص
ين الغيليا باللغة العربية وعذلك ين يعربط المايع بالحايعر ويع فع نحعو غطعوير ايمعة ويسعاع فع بسعط العلعوم
وامغالوها وغنقيغها واب اعها وبذلك يسغطيع العر امغالك الغونولوجيا الح يجة وف يابها إعانعة للغط صعور العلمع
العرب  )667وانطالنا من هذه ايهمية الحاير ف وج ان القا مين على العمعل فع المجمعع اير نع وايمانعا معنهم
بيععرور الغععيليا والغرجمععة باللغععة العربيععة عمععا لسياسععة المجمععع ف ع غعري ع

الغعلععيم الجععامع

غعريبععا يه ع ا إلععى

"غ ع صعر العل ععم لل و ععر العلمع ع الحع ع يث والغعبي ععر ع ععن ه ععذا العل ععم ال ععذ غ غق ععر إليع ع بع ع الالا لغوي ععة ووج اني ععة وجقافي ععة
را ف نانون المجمع والسعع رنجازهعا سعلك
عربية"  )644والغزاما من المجمع ف الح اظ على ايه اا الغ
عأ المجمععع لجنععة الغععيليا والغرجمععة ويععع غعليمععاا " عععم
السععبل الو يلععة الغ ع غم صون ع مععن غحقيقهععا بععين ولصععا مجلع ً
)646
عف فع المعا
غم إنرارها فيما بع وي رها المجمعع فع ن عر ا عة ؛ ووعان ن ص
الغيليا والغرجمة والن ر" الغ ص

الجالجة والرابعة منها على ما يل :
"المعا

)6

ي عم المجمع غيليا الوغ

المعا

)0

 ي وغ ي ر غر اللجنة ينها غ م رسالة المجمع.يقرر الموغ الغن يذ عم ول وغا متلَّا يو مغرجم…" .)644

ي -الوغ

وغرجمغها حس

اآلغ :

الغ ريسية الجامعية ف العلوم البحغة والغطبيقية.

ونف ف الما السابعة منها على:
ص
للجنة ين غولا
"المعا )9

ا يو يوجر غيليا وغا

هذه الحال يوون المجمع

اح

من يجل اسغعمال ف الغ ريأ الجامع … وف

ح ن ر الوغا " .)646

وج المجمع رسا ل إلى يعيا هي ة الغ ريأ ف الولياا العلميعة فع الجامععاا اير نيعة لمعرفعة
وبنا على ذلك ص
ر بغهم ف المساهمة بم روع غعري الغعليم العلم الجامع غرجمة يو غيلي ا طالبا منهم غقع يم م عاريعهم ل ارسعغها

 )667ريوش حروة الغعري
 )644المرجع الساب .05 :

ف اير ن .05 – 06

 )646مجمع اللغة العربية اير ن

 )644مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع
العربية اير ن

الغقرير السنو العا ر.0 :

غعليمععاا عععم الغععيليا والغرجمععة والن ععر ف ع مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع

"الغقرير السنو الجامن".65 :

 )646مجمع اللغة العربية اير ن

غعليماا عم الغيليا والغرجمة والن ر.

وانظععر مجمععع اللغععة
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والنظععر ف ع إموانيععة عععم ن ععرها إذ يقععوم المجمععع علععى غقععويم مععا ي ععل إلي ع مععن هععذه الم ععروعاا لمعرفععة م ع

الحيغها لل عم حس ما ن ص ا علي غعليماا عم الغيليا والغرجمة والن ر المعمول بها ف المجمع .)640
ف م روع بغ جيع الغيليا العلمع الجعامع وغرجمعة الوغع
وغلقصى المجمع مجموعة من الر و فيما ي ص
العلمية ونام بغحويمها والموافقة على ن ر ما ي لح منها وبذلك فق عم ن ر الم صن اا الغالية ما يا ومعنويا:

 -6وغا

الع ساا الال قة :غيليا ال وغور سر سبع العيش.

 -4وغا

علم السموم الح يث :غيليا ايسغاذ ال وغور عب العظيم سله

الغراوي

المغقطعة ف علم الحاسو  :غيليا ال وغور

ا

 -6وغا

 -0معجم الغراوي

المغقطعة ف علم الحاسو  :غيليا ال وغور

ا

وزمال .

الحموز وزمال .

الحموز وزمال .)645

ونظ ار لجقل المسعتولية الملقعا علعى ععاغ هعذه اللجنعة فع غحقيع يهع اا المجمعع فقع ير مجلعأ المجمعع

غغوزع لجنة الغيليا والغرجمة إلى اللجان الغالية:
ين ص
 -لجنة الغيليا والغرجمة للعلوم ايساسية.

 لجنة الغيليا والغرجمة للعلوم الغطبيقية الهن سية والزراعية. -لجنة الغيليا والغرجمة للعلوم ال حية.

 لجنة الغيليا والغرجمة للعلوم ارنسانية .)641ون وان اله ا من ذلك غيسير عمل هعذه اللجعان والحعرف علعى ويعع م عروعاا للغرجمعة والغعريع
مجاالا العلوم وال نون .)649

 -3تعريب الرموز العلمية:

ي رك المجم ععع من ععذ الس ععنواا ايول ععى م ععن إن ععا

فع م غلعا

ين اربق ععا عل ععى وغاب ععة المع ععا الا والرم ععوز ب ععالحروا

ايجنبية :الالغينية واليونانية ف ال يزيا والويميا ال ينسجم مع فلسع غ فع غعريع العلعوم وي ع صول م عولة جوهريعة
ف ع عمليععة الغعري ع ين للرمععوز إيحععا اا ا ععة ال غنغقععل بانغقععال الرمععز مععن لغععة إلععى لغععة ي ععر وين الغرجمععة
إنمععا يغطلصع

إنبععاا

برمععوز يجنبيععة إنمععا ه ع مجع صعر غرجمععة وليسععا غعريبععا للعلععم ونقععال ل ع إلععى العربيععة وين الغعري ع
العلعم فع بي عة عربيعة ال عة  )648ومعا ي رك الم غ عون بعالحقول العلميعة ين "الحاجعة العلميعة غع عو إلعى اسعغعمال
ن …"

مغميعز م غل عة ومغرابطعة فع
يربعة ي وال م غل ة للحرا الواح … ويحيانعا مسعة لل اللعة علعى م عاهيم ص
والحععروا العربيععة الغع جععر اسععغعمالها للرمععوز الريايععية :نليلععة العع محع ص اي ععوال لوععل حععرا ععول واحع ال

 )640مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو العا ر.9 – 0 :

عمان.
مقر المجمع ف
 )645انظر مونع المجمع على ارنغرنا .والوغ المذوور من من وراا المجمع فليرجع إليها ف
ص
ص
 )641مجمع اللغة العربية اير ن الغقرير السنو الجان ع ر.65 :
 )649المرجع الساب .65 :

 )648سعععي ان م ععروع مجمععع اللغععة العربيععة اير نع للرمععوز العلميععة والعربيععة 1 9 :وانظععر اغحععا المجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة
الرمععوز العلميععة وطريقععة ي ا هععا باللغععة العربيععة 6 :و

.446

ععي

غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة اير نع فع غعريع

الغعلععيم الجععامع :

 - 27)647
لحععة والوانععع الععذ غًسععغ م فيع الرمععوز الالغينيععة واليونانيععة –
يغغيععر
ولععذلك ير المجمععع – إ از هععذه الحاجععة الم ص
ين غمي ع غرجمععة ال يزي ععا والويميععا متنصغععا ب ععالرموز ايجنبيععة  )664جععم ع ع صول لجنععة ا ععة ل ارس ععة نيععية الرم ععوز

العلمية ف الريايياا وال يزيا والويميا

والعمل على وغابغها بحعروا عربيعة مناسعبة بع ال معن الحعروا الالغينيعة

واليونانية وغيلص ا اللجنة من م غ ص عين بهعذه المجعاالا العلميعة وعقع ا عع ص اجغماععاا لهعا وغو ص علا إلعى ويعع
يغيمن ي واال من الحروا العربية الغ غر ينها ن غ لح لالسغعمال ونع ص مغها معع غقريعر بمعا غعراه و ععا
غقرير
ص

إلى عقع نع و عامعة لمنان عة هعذا الغقريعر  .)666ووعان الغقريعر يغي صعمن م عروع الرمعوز العلميعة العربيعة العذ انغرحغع
لجنععة الرمععوز العلميععة ون ع انطل ع مععن المب ع ي ين ف ع ايبج يععة العربيععة مععا ًيغن ع عععن الحععروا ايجنبيععة علععى ين
غًسغعمل حعروا يبجع صيغنا ولنهعا معع نقطهعا وين غًجعر غغييعراا ط ي عة فع ي عوال الحعروا عنع اسعغعمالها للرمعوز
غغميز ي وال .)664
هويغ وانما ص
يغغير نوام الحرا يو غ غلا ص
ون ين ص
وف ع 6786/6/66م ًعق ع ا ف ع مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع ن ع و طععرح فيهععا المجمععع مويععوع "الرمععوز
العلمي ععة وي ععوال الح ععروا العربي ععة" و ال ععة م ععا غو ص ععلا إليع ع لجن ععة الرم ععوز العلمي ععة م ععن انغ ارح ععاا  )666غمجص ععل
المبا

الغ انطلقا منها هذه اللجنة لرسم منهجية رمزية مسغقلصة وه :

 -6الغايعة هع غعريع العلععم ال مجع صعر الغرجمعة والغعريع
غجن
ينبج من بي ة عربية وفور عرب  .ولذلك ينبغ
ص

يقغيع إسعباغ طععابع عربع علععى العلععم يجعلع يبع و وينع
اسغعمال الحروا الغربية رمو از فع ًوغع

العلعم العربيعة

حغععى ال نبقععى يسععر الم ععطلحاا ايجنبيععة الغع انبجقععا عنهععا هععذه الحععروا وين فع ي ععوال الحععروا العربيععة
نى عن سواها.

من الوجر ما يجعلنا ف

 -4اي ذ بار اراا العلمية ال ولية واج ار ما يلزم عليها من غعع يل غقغيعي الوغابعة معن اليمعين إلعى ال عمال ين
هذه ار اراا ذاا الالا ليأ معها إيحا اا لغوية وال ظالل.
 -6االسغ ا ن ر ارموان من ن راا متسسة إيزو
منهجية ال غما بيية

)660

مع مراعا ينها رسما لغال م اللغعاا الغربيعة فهع غيعع

لة إلى العربية والغعري .

 -0ويع منهجية مغواملة غما

ه ا الغعري

ال امل للعلم .)665

صن ا ف يو ها الرموز العلميعة فع مجموععاا

ووانا اللجنة ن سارا ف عملها وف منهجية مح ص
حرفية يربعة ه :

أ -الحررروف الهندسررية :وغطل ع علععى ي ععوال الحععروا الغ ع جععر اسععغعمالها ف ع ًوغ ع
ومجوفة ومسغن .)661
هذه الحروا جالجة ي وال لها ه  :عا ية
ص

 )647سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن للرموز العلمية 1 – 5 :وانظر
.446

 )664سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن … 9 :وانظر
 )666مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو السابع.60 :

 )666مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو السابع.65 :

 )664سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن … 8 – 9 :وانظر

ي

ي

غجربة مجمع اللغة العربية اير ن …:

غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….446 :
ي

غجربة مجمع اللغة العربية اير ن … .444 :

 )660إيزو  ISOالمنظمة ال ولية للغقييأ .سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن ….66 :
 )665سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن ….65 – 60 :

الهن سععة االبغ ا يععة وغغ ععذ
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ب -الحروف المعقوفة :وه حروا هن سية غعقا يطرافها وه فع الم عروع غقابعل الحعروا الوبيعر فع اللغعاا
ايوروبية وغغ ذ هذه الحروا ولين لها هما عا ية ومسغن .

ج -حررروف االبتررداء وهع الحععروا الغع جععر اسععغعمالها فع يوا عل الولمععاا ونع ًويعععا لغقابععل حروفععا
بالنسبة إلى الحروا الهن سية وه غغ ذ ولين يييا عا ية ومسغن .

ععغير

د -الحرررروف المقةوعرررة وهع ع ح ععروا ابغع ع ا غقط ععع نهاياغه ععا للغميي ععز ونع ع اغ ععذا ععولين له ععا هم ععا :عا ي ععة
ومسغن .)669

ووانا هذه الن و حاف از للجنة إلى المي ف عملها وه غوال اجغماعاغهعا مسعغعينة بعين الحعين واآل عر
بايسععاغذ اال غ ا ععيين م ععن الجامع ععة اير ني ععة وجامع ععة اليرمععوك وم ععن ععارج الج ععامعغين للو ععول إلععى يفيععل

الوسا ل والطر لوغابة الرموز العلمية بحروا عربية .)668

وانغها لجنة الرموز من عملها عام 6780م ووان اسغغر عملها ف ويع يول م روع مغوامعل للرمعوز
العلمية باللغة العربية على مسغو الوطن العرب جالث سعنواا ويعع ص عملهعا فيع جمعر جهع مغوا عل و تو للجنعة
ععين بالريايععياا وال يزيععا والويميععا وينع صعر المجمععع هععذا الم ععروع ف ع السععنة ن سععها ون عره ف ع
ولل ب ع ار المغ
من وراا المجمع عام 6785م
عامععة لالغحععا لمنان ععغ

)667

ومن ج َّم رفع إلى اغحا المجامع اللغوية ف القاهر للمطالبعة بعقع نع و عربيعة

وغعمععيم رمععوزه ف ع العععالم العرب ع بع ع إنرارهععا إذ اعغبععر المجمععع عمععل هععذه اللجنععة "فاغحععة

نهية علمية ف الوطن العرب " .)604

وغحقيقععا لل ا ع المرجع صعو مععن هععذا الم ععروع فق ع ًوِّزع علععى و ازراا الغعلععيم العععال
والمنظمة العربية للغربية والجقافة والعلوم والمجامع اللغوية العلمية العربية والجامععاا العربيعة والمتسسعاا العلميعة

ف الوطن العربع

وو ازراا الغربيععة والغعلععيم

ل ارسعغ وغقع يم المالحظعاا والمقغرحعاا حولع غمهيع ا لمنان عغ فع هعذه النع و  .)606وبنعا علعى
)604

نرر اغحا المجامع اللغوية العلمية العربية عقع نع و فع مق صعر مجمعع اللغعة العربيعة اير نع ععام 6789م
ذلك ص
ي ارك فيها ب ار مغ ص ون معن اينطعار العربيعة لمنان عة هعذا الم عروع يوعون مويعوعها "م عروع مجمعع اللغعة

العربية اير ن للرموز العلمية العربية" .)606

 )661انظر رسم هذه الحروا والغ غليها ف الملح رنم .)6

 )669سعععي ان م ععروع مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع … 61 – 65 :وانظععر العليمععاا يعمععال مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع …:
.09

الغقرير السنو السابع.61 :

 )668مجمع اللغة العربية اير ن

 )667وهو يحمل عنوان" :م روع مجمع اللغة العربيعة اير نع للرمعوز العلميعة والعربيعة" .انظعر الوغعا
وانظر وذلك مجمع اللغة العربية اير ن

"الغقرير السنو الغاسع" 5 :و"الغقرير السنو الجان ع ر".9 :

 )604انظر ما سب ف مجمع اللغة العربية اير ن
 )606مجمع اللغة العربية اير ن
.64

 )606مجمع اللغة العربية اير ن
و"الغقرير السنو الحا

"الغقرير السنو الجامن".68 – 61 :

الغقرير السنو الغاسع 41 :وانظر مجمع اللغة العربية اير ن

 )604من 6789/6/47 – 49م.

ن سع فع من عوراا المجمعع

الغقرير السنو الغاسع 41 :وانظر مجمع اللغعة العربيعة اير نع

ع ر" 66 :و"الغقرير السنو الجان ع ر".9 :

"الغقرير السنو الحعا

ع عر":

"الغقريعر السعنو العا عر"67 :
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ومن رموز الم روع اير ن المعغم على سبيل المجال:

 -6رموز العنا ر الويماوية :)600

الرمز

الرمز
الع الذر

العن ر

الم ر

اير ن

الع الذر

العن ر

الم ر

اير ن

8

66

يوسجين
يلمنيوم

ي

ي

95

رنيوم

ر اف

نيم
ر

نم

68

ر ون

جو

و

46

فنا يوم

نا

ا

فن

ا

56

ينغيمون

نا

نا

89

فرنسيوم

فر

فر

75

يمري يوم

مر

مر

64

مغنيسيوم

ما

مل

05

ر يوم

هر

يم

9

نغروجين

ن

ن

إن يوم

07

إيربيوم

18

لو

لم
ن

ن

ير

84
09

ير

فية

لنجانوم

59

 -4رموز الوح اا والومياا ال يريا ية :رموز وح اا القياأ ايساسية :)605

ال

ا

لن

الوح

رمزها

غعري ها

الوح

رمزها

غعري ها

المغر

م

وح الطول ل)

الول ن

ك

الح اررية ح)

الجانية

ن

وح الزمن ن)

ايمبير

ي

الغيع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ععار القن يلة
الوهربا

ًمل

المول

ن

الوغلة

ك

الوجافة

ث

الز م

الوزن

 -0ار اراا الريايية :إ اراا ابغ ا ية :)609

خ

+

إ ار عملية الجمع وا ار الع الموج

÷

-

إ ار عملية الطرح وا ار الع السال

%

إ ار النسبة الم وية

×

ال يوارغ

والي ع ع ععر

=

و

اليغط
إ ار عملية القسمة

إ ع ع ععار عملي ع ع ععة الي ع ع ععر القياسع ع ع ع

ارنار ش)

ا)

 -6رموز الومياا ال يزيا ية :الومياا المغعلصقة بالميوانيوا الحروة والغحريك) :)601
القو

الما

)

إ ار الغساو

المغج )

ونانش الم اروون فع نع و الرمعوز العلميعة :م عروع مجمعع اللغعة العربيعة اير نع للرمعوز العلميعة العربيعة
وم ععروع الرمععوز الععذ غق ع ص م ب ع مجمععع اللغععة العربيععة ف ع القععاهر

)608

وانقسععم يعيععا الوفععو والم ععاروون ف ع هععذه

 )600انظر سعي ان م روع مجمع اللغة العربية اير ن للرموز العلمية والعربية.648 – 644 :
 )605المرجع الساب .11 :
 )601المرجع الساب .99 :
 )609المرجع الساب .67 :
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ولجنة الويميا

الن و – إ از ذلك – إلى جالث لجان ه  :لجنة الريايياا ولجنة ال يزيا

)607

حيعث نامعا وعل

لجنة بمنان ة ما ي غف بمويوعها ف م روع الرموز جم نع ص ما غو عياغها إلعى لجنعة ال عيا ة فع النع و رعع ا
الغقرير ال غام والغو ياا .)654
ووانا يلقيا الل ييام الن و جالجة بحوث علمية ه :

" -6اللغة العلمية العربية :سماغها وم ر اغها ورموزها" :لل وغور محم م غار.
سي رميان ه ص ار .
" -4الم طلح العلم بين الغرجمة والغعري " :لل وغور ص
" -6بع نيايا غعليم الريايياا ف اللغة العربية" :لل وغور غوفي ب يع حسن .)656
العامة والغو ياا الغ غو ص لا إليها ووانعا اغص عذا فيهمعا م عروع مجمعع اللغعة
ويًعلنا ف نهاية الن و المبا
العربيععة اير ن ع وم ععروع مجمععع اللغععة العربيععة بالقععاهر باريععافة إلععى الععر و ال عوار مععن الهي ععاا العلميععة العربيععة

اي ععر

وح ع للرمععوز العلميععة العربيععة واعغم ع الم ععروع مب ع ي الغعري ع
يساسععا لويععع الم ععروع الم ص

ال ععامل للرمععوز

العلمية وفقا ل سأ اآلغية:

 -5اسغعمال الحروا العربية االعغيا ية لغمجيل الومياا والوح اا ال يزيا ية والويميا ية.

 -4اسغعمال الحروا ايبج ية العربية ف الريايياا باسغجنا الحرا اليونان
 -6مراعا ا غيعار ال عول االعغيعا

لغا  Sلرمز ورونور و يراك).

للحعروا العربيعة العذ يغ ع معع ي عول ال عط العربع ومعع اآلالا الطباعيعة

المغوافر .

 -0اسععغعمال ي ععوال محع صعور للحععروا العربيععة االعغيا يععة عن ع اليععرور مععع م ارعععا ع ع م المسععاأ بجععوهر هععذه
الحروا.

 -5اعغبعار مععا انغًععرح معن ي ععوال للحععروا فع م ععروع مجمععع اللغعة العربيععة اير نع للرمعوز العلميععة العربيععة ر ععي ا
يمون اسغ ام عن الحاجة وما يمون اريافة إلي .

 -1جواز اسغعمال ي من سلسلغ ايرنام المغ اولغين ف الم ر والمغر العربيين باعغبارهما عربيغين.
 -9اسغعمال ار اراا ال ولية مع نل

بعيها عن اللزوم لمساير الوغابة من اليمين إلى ال ص مال.

-8وغابة العالناا والعملياا والمعا الا وافة من اليمين إلى ال مال .)654
ون ع

لععف الم ععاروون إلععى إن عرار م ععروع للرمععوز العلميععة ي ع ره اغحععا المجععامع اللغويععة والعلميععة العربيععة
)656

ووزعع علععى جميععع الجامعععاا العربيععة ومجععامع اللغععة العربيععة
بعنعوان "الرمععوز العلميععة وطريقععة ي ا هععا بالعربيععة"
ص
وو ازراا الغربية والغعليم والمنظماا العربية ذاا العالنة .)650
 )608اغحا المجامع اللغوية العلمية العربية الرموز العلمية وطريقة ي ا ها باللغة العربية.16 5 :
 )607المرجع الساب  7 :و 14 – 16ومجمع اللغة العربية اير ن
 )654مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الحا

ع ر.64 :

الغقرير السنو الحا

ع ر.64 :

 )656انظر هذه البحوث ف اغحا المجامع اللغوية العلمية العربية الرموز العلمية وطريقة ي ا ها باللغة العربية 64 – 46 :و– 67
 01و 50 – 56على الغوال

وراجع ال بر ف مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الحا

 )654اغحا المجامع اللغوية العلمية العربية الرموز العلمية وطريقة ي ا ها باللغة العربية.10 – 16 :
 )656مجمع اللغة العربية اير ن
مر من حواش.
فيما ص

الغقرير السنو الجان ع ر 9 :وانظر "الغقرير السنو الحا

ع ر.66 – 64 :

ع ر" 66 :وار ار إلى الوغا
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وينععر مععتغمر الغعري ع

السععابع الععذ انعق ع بععال رطوم ف ع الجمهوريععة السععو انية ف ع ال غععر مععا بععين – 6/45

6770/4/6م "م ععروع الرمععوز العلميععة وطريقععة ي ا هععا بالعربيععة" .وغعه ع موغ ع

غنسععي الغعري ع

– الغععابع للمنظمععة

العربية للغربية والجقافة والعلوم باعا طبع ون ره ب ور واسعة وغوزيع على الجامعاا العربية .)655

ووععان المجم ععع ن ع س ععاهم – نبععل ذل ععك – بالغعععاون م ععع م يريععة الموا ع ع اا والمقععاييأ فع ع و ازر ال ععناعة

والغجار اير نية وع من العلما ال ب ار على "غعري رموز وح اا النظعام الع ول وم عطلحاغها" إذ غ صعم االغ عا
موح ًروعيا في ايسأ الغالية:
بينهما على ويع م روع ص
 -6عربية الم روع :فالم روع عرب مبنى وغعبي ار.

 -4جب ععاا الرم ععز :الرم ععز ب ععالغعريا ع عول جاب ععا لمي ععمون م ععا وال بع ع ص م ععن وج ععو عالن ععة واي ععحة ب ععين ال ععول
والميمون.
 -6االغ ال واالن

ال :فايحرا المغ لة والمن

لة مزصية من مزايا الحروا العربية غجع ر االسعغ ا منهعا فع

هذا الم روع .ويسغحسن ين غوون الرموز يحرفا من

 -0ع م اال غالط والغ اب بين الرموز ل ال يت

لة جابغة ن ر ارموان يو مقاطع

ذلك إلى ا غالط الرمز على القار .

غير مح .

 -5مراعا سهولة وغابة الرمز سوا ف الوغابة الي وية يم اآللية.
 -1مراعا سهولة الغ اول الل ظ لهذه الرموز.
 -9معاملة البا اا على ينها يرنام من
 -8م ارع ععا ين غو ععون الرم ععوز
ير ونسمة.

لة عن الوح الالحقة بها.

ععالحة لوي عععها فع ع مع ععا الا رياي ععية نابل ععة للعملي ععاا الحس ععابية الم غل ععة م ععن

 -7مراعا اغساع الحعروا العربيعة يو يعيقها بمعنعى و ايعة الحعروا العربيعة بي عوالها و عورها لمجعل هعذا العع
الوبير من الرموز الم غل ة الغ سغويع للوح اا المعروفة اآلن وما ن يج ص من وح اا ورموز ي ر .
 -64ينع صعرا اللجنععة فوععر مجمععع اللغععة العربيععة اير نع بايععافة حروععة ععغير ل حععرا الغع غوععون فع ب ايععة الولمععة
ع ة االسععغقالل وارنهععا  .مجععال ذلععك :المععيم) غسععمى

وسع صعموها حروععة االسععغقالل) لو ع غعط ع هععذه ايحععرا
حرفا اعغيا يعا إذا وانعا عور م) وغسعمى حرفعا مسعغقالك إذا وانعا علعى
إذا وانا على

ور ( ﻣ).

 )650انظر مونع المجمع على ارنغرنا.
 )655انظر الحا ية السابقة.

عور (م) وغسعمى حرفعا مغ عال
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ينرا اللجنة اسغعمال ار اراا الغالية وغسمياغها:
 -11ص
) لغقابل  )dashوغسمى بالعربية "عارية" ويمون اسغعمالها فو الوغابة يو ف وسطها. )/لغقابع ععل  ) Slashوغسع ععمى بالعربيع ععة "ما لع ععة" ويموع ععن اسع ععغعمالها ف ع ع المعع ععا الا الريايع ععية وحس ع ع

وبع

اليرور .)651

غيمنها هذا الم روع ومنها:
مأ جلساا مغغالية اغ قا اللجنة على الرموز الغ
ص
الوح اا ايساسية

الومية

الوح

الرمز ال ول

الرمز العرب المقغرح

الطول

مغر

الزمن

جانية

ومية الما

مول

m
S
mol

م

ومنها يييا:
الوح اا الم غقصة

ث
ًمل

)659

الومية

الوح

الرمز ال ول

الرمز العرب المقغرح

غرص
نو
ص

هرغز

Hz
N
Lm

هز

ف منير

نيوغن
لومن

ومنها وذلك:

 )651مجمع اللغة العربية اير ن
 )659المرجع الساب .66 :
 )658المرجع الساب .60 :

غعري

رموز وح اا النظام ال ول وم طلحاغها.64 – 66 :

ن

لم

)658
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البا اا
الرمز ال ول

البا ة
إو از

exa
peta
deca

بيغا

يوا

الرمز العرب المقغرح

الم لول الع

اك

64

E
 Pب
 daك

68
65

64
64

وبع االنغها من ويع رموز الوح اا انغقلا اللجنة إلى مهمعة ي عر هع غعريع

)657

الم عطلحاا العلميعة

الوار ف الم روع ومنها:
الم طلح العلم ال ول

الم طلح العلم العرب

Admittance
Flux
Impedance
Luminous flux

نبولية ب ال من "مسامحة"

وي

ف

ب ال من "غ فن "

ًمعاونة ب ال من "ممانعة"

ر المجمع هذا العمل ف وغا

فوان يول وغا

يو "

)614

ف ًمنير ص ب ال من "في
علم ي ر ف من وراا المجمع عام 6786م.

ور ب ععة م ععن المجم ععع فع ع غعم ععيم ال ا ع ع م ععن ه ععذا العم ععل ن ععام بغق يمع ع إل ععى المنظم ععة العربي ععة للموا ع ع اا

والمقععاييأ واغح ععا المج ععامع اللغوي ععة والعلمي ععة العربي ععة والمج ععامع اللغوي ععة والجامع ععاا العربي ععة والهي ععاا العلميععة
يغم االغ ا العرب العام على رمعوزه وم عطلحاغ
رب ا مالحظاغهم وغعليقاغهم علي لو ص
نها ية مقبولة ل جميع البل ان العربية .)616

وغععا طباعغهعا ب عيغة

 -4تعريب المصةلحات:
ويق
ً

ب ويع المقعابالا العربيعة للم عطلحاا ايجنبيعة بغيعة إ نعا اللغعة العربيعة بيل عاظ وم عطلحاا

عغم المجم ععع من ععذ ن ععيغ بغعريع ع
ج يع ع وًيعع ع ص غعريع ع الم ععطلحاا هع ع فا م ععن يهع ع اا المجم ععع الر يس ععية فقع ع اه ع ص
الم طلحاا ويواله عناية منقطعة النظيعر فعيلَّا لعذلك لجنعة ًعرفعا بلجنعة "الم عطلحاا"  )614وهع إحع لجعان

مهمغهععا :غععيليا اللجععان المغ ص ععة لم غلععا حقععول العلععم والمعرفععة وويععع طععة عمععل
المجمععع ال ا مععة وغوععون ص
)616
والعمعل علعى إ ع ار معجعم مغ ص عف فع
غغيمن يسما اللجعان المغ ص عة وعمعل وعل واحع منهعا
سنوية
ص
الم طلحاا فع ي حقعل غعراه مناسعبا ر ع اره بمناسعبة معرور جالجعين عامعا علعى غيسعيأ المجمعع والغرغيع
مععتغمر الغعريع

والجقافة والعلوم

الحععا

)610

لعقع

ع ععر فع مجمععع اللغععة العربيععة اير نع لعععام 4449م بع عو مععن المنظصمععة العربيععة للغربيععة

والنظر فيما ييغ إليها من اللجنة ال رعية الم صولة من يعيا المجمع ومن ال بع ار المعنيعين

 )657المرجع الساب .65 :

 )614المرجع الساب .69 - 61 :

 )616المرجع الساب  5 :المق ص مة).
 )614مجمع اللغة العربية اير ن
 )616مجمع اللغة العربية اير ن
 )610مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الرابع والع رون.45 :

حور غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….454 :
الغقرير السنو الجالجون 04 :وانظر ص
الغقرير السنو الجالجون.64 :
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م ععن م غل ععا الع ع وا ر والمتسس ععاا باعع ع ا نع عوا م الم ععطلحاا العلمي ععة غمهيع ع ا لمنان ععغها ورفعه ععا لمجل ععأ المجم ععع

رنرارها ومن ج َّم لغحويلها إلى اغحا المجامع ل راسغها وغوحي ها ف الوطن العرب .)615

ووان جا ف الغقرير السعنو لمجمعع اللغعة العربيعة لععام 6798م معا يب صعرر عمعل هعذه اللجنعة بهعذه اآلليعة
نف على ين "الغر من جميع هذه ال طواا هو غوحي الم طلح العلم العرب ب ال معن ين يوعون لوعل بلع
إذ ص
عرب م طلحاغ وف هذا غ غا وبعجر للغة العلمية العربية" .)611
ونظ ع ار لغ ع صعع عمععل هععذه اللجنععة لغع ع ص الغ ص ععاا ووجععر الم ععطلحاا المغ ععلة بوععل غ ص ععف منهععا
صول المجمع لجانا متنصغعة فرعيعة) للم عطلحاا وهع لجعان مغ ص عة فع م غلعا حقعول العلعم والمعرفعة وانعا
على النحو اآلغ :
ي -العلوم ايساسية:

لجنة الريايياا

لجنة ال يزيا وال لك

لجنة الويميا

لجنة العلوم الحياغية

لجنة علوم اير

والبي ة

 -العلوم الغطبيقية:

لجنة الحاسو

لجنة الهن سة المعمارية

لجنة الهن سة الميوانيوية

لجنة الهن سة الم نية

لجنة الهن سة الوهربا ية

لجنة الهن سة الغونولوجية الزراعية

لجنة الهن سة الويميا ية

لجنة العلوم الزراعية

لجنة الهن سة ال ناعية

ج -العلوم ال حية:
لجنة الط

الب ر

لجنة ط

لجنة الط

البيطر

لجنة ال ي لة

لجنة الغمري

 العلوم االنغ ا ية وار ارية والمالية:لجنة االنغ ا

ايسنان

لجنة العلوم الطبية المساع
لجنة ار ار العامة

لجنة إ ار ايعمال

لجنة المحاسبة

لجنة العلوم السياسية وال بلوماسية

لجنة العلوم الم رفية والمالية

هع -العلوم ارنسانية واالجغماعية:
لجنة اآل ا

واللغاا

لجنة علم االجغماع

لجنة علم الن أ
لجنة علوم ارنسان

لجنة الجغرافيا والسوان

لجنة اآلجار والسياحة

لجنة العلوم الغربوية

لجنة ارعالم وال حافة

 )615مجمع اللغة العربية اير ن
 )611انظر ف 8 :من .

الغقرير السنو حول منجزاا عام 6798م ف.8 – 9 :
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لجنة الغاريخ واآلجار
و -العلوم ال رعية والقانونية:
لجنة العلوم ال رعية

لجنة علوم القانون

)619

ون ع واف ع المجمععع علععى غععيليا جععالث لجععان متنغععة للم ععطلحاا لعععام 4446م ف ع مجععال المعلومععاا والغقنيععاا

الحيوية وعلوم اير

بنا على غنسي

 -لجنة المعلوماغية.

لجنة الم طلحاا في

 -لجنة الغقنياا الحيوية.

وهذه اللجان ه :

 -لجنة المعلوماا واير

والبي ة

)618

.

ورسعاا علعى
و را عن هعذه اللجعان مجموععة معن الم عطلحاا العلميعة الغع غعولصى المجمعع ن عرها علعى عول صا
ما سغيغ ار ار إلي .
ووان ظهر اهغمام المجمع بغعري

إلععى اآلن اغصيععح ايول منهمععا عن ع ما طل ع

الم طلحاا ف عملين يو م روعين رافقعا مسعيرغ العلميعة معن الن عي
مععن المغععرجمين ين يجعل عوا نهايععة وععل وغععا

ال عوار في ع  )617علععى نحععو مععا مع صعر ف ع غرجمععة الوغ ع
نواميأ الم طلحاا العلميعة الغع اسعغً رجا معن الوغع

يغععرجم جبغععا بالم ععطلحاا

العلميععة بحيععث اسععغطاع بجهععو المغععرجمين "مععن بنععا ن عوا
عربهعا … [فعع] ي ع ر فع وعل علعم معن العلعوم نعوا
الغع َّ

ناموأ ينمو مع الزمن فغياا إلي الم طلحاا الغ سغج " .)694

واغصيععح الجععان منهمععا ف ع إن عرار المجمععع مجموعععة مععن الم ععطلحاا ف ع المجععاالا العلميععة والغونولوجيععة
ععاا والزراعي ععة والهن س ععية والطبي ععة واير ععا
والغقني ععة  )696ععملا الم ععطلحاا العس ععورية فع ع م غل ععا الغ
الجوي ععة

)694

ون ععام بغ زينه ععا فع ع وحع ع الحاس ععو فيع ع

 )619مجمع اللغة العربية اير ن

)696

وي ل ععا فع ع مون ععع المجم ععع عل ععى ععبوة المعلوم ععاا

الغقرير السنو ال امأ والع رون 40 – 44 :وانظر "الغقرير السنو السا أ والع رون"45 :

وحور غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….456 :
ص
 )618مجمع اللغة العربية اير ن الغقرير السنو السابع والع رون.44 :
)617

ي

غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….446 :

)696

ي

غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….446 :

 )694العليماا يعمال مجمع اللغة العربية اير ن ….10 :
 )694مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الجالجون.04 :

 )696غموععن المجمععع مععن غيسععيأ وح ع للحاسععو به ع ا غ عزين الم ععطلحاا العلميععة ف ع ذاوععر الحاسععو
والغعريع

علععى العلمععا المغ

لغيسععير عمليععة الغرجمععة

ععين والم ععغغلين فع هععذا المجععال واسععغطاع ين يطععور "وحع الحاسععو " إلععى م ارحععل مغق مععة

وعق اغ انية مع الجامعة اير نية غم بموجبها نقل مروز ايجهز ايساسية إلى مروز الحاسو فع الجامععة اير نيعة معن يجعل

الموحع وبعين وحع الحاسعو بمجمعع اللغعة العربيعة
غوحي الطاناا ون م ا بوة حاسوبية من نعوع  LANبعين هعذا المروعز
ص
ة و يرها
اير ن لغلبية جميع احغياجاغ ف مجاالا غ زين الم طلحاا العلمية وويع المعاجم اللغوية والعلمية المغ
ليعت

ويت صمعل ين يغطعور العمعل الحاسعوب
من الم اريعً .
ونع ع غ ععم غ ع عزين الم ععطلحاا الغع ع ينره ععا مجل ععأ المجم ععع فع ع الحاس ععو عل ععى نظ ععام مينع عزيأ) وم ععن ج ع صعم ًنقل ععا إل ععى نظ ععام
 )windowsالذ يغواف مع اينظمة الحاسوبية الغ غعمل عليها الجامعة اير نيعة باريعافة إلعى عع معن الم عطلحاا

الغ ينرغها المجامع اللغوية العربية ومتغمراا الغعريع

المجمعع وره فع مجعال غعريع

والمنظمعاا العربيعة المغ

العلعوم علعى مسعغو العوطن العربع .

عة .ومعا ين وحع الحاسعو فع المجمعع

مربوطععة بال ععبوة العالميععة "إنغرنععا" عععن طري ع الجامعععة اير نيععة ون ع نععام مجمععع اللغععة العربيععة بان ععا مونععع ل ع علععى ععبوة

ارنغرنا بحيث يمون ي از عر االطعالع علعى المونعع علعى العنعوان اآلغع  www.majma.org.jo:وارفعا منع فع ي
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ارنغرنععا)

)690

ويحغععو هععذا المونععع حاليععا علععى مععا يقععر مععن  )46 444واح ع وع عرين يلععا م ععطلح ه ع

ينرهععا مجلععأ المجمععع ويموععن ي جهععة يو ي باحععث يو مغععرجم ين ي ع ل إلععى ه ععذا
مجمععوع الم ععطلحاا الغ ع ص
المونع لإلفا من هذه الم طلحاا ون ي ني يو رط .)695
ورسعاا
وغج ر ار عار إلعى ين المجمعع وعان ن عر هعذه الم عطلحاا علعى عول صا

)691

"لغوعون م عروعاا

ي ي منها المعنيون ف مجاالا غ ص هم وي ي منها الذين يع ص ون م روعاا المعاجم فع موغع
غمهي ا لعريها على متغمراا الغعري الغ غعق ب عو من المنظمة العربية للغربيعة والجقافعة والعلعوم م صعر وعل يربعع
سنواا"  .)699وهذه المن وراا ه :
-6

م طلحاا اير ا الجوية ط 4سنة 6786م.

-4

غعري

-0

م طلحاا ال هاناا والورني اا سنة 6787م.

-1

الم طلحاا العسورية " م طلحاا الم ا " ط 4سنة 6770م.

-8

الم طلحاا العسورية "م طلحاا الغموين والنقل" ط 4سنة 6775م.

-7

الم طلحاا العسورية " م طلحاا المساحة" ط 4سنة 6775م.

-6
-5
-9

غنسعي الغعريع

رموز وح اا النظام ال ول وم طلحاغها ط 4سنة6786م.

م طلحاا زراعية سنة 6786م.

الم طلحاا العسورية "م طلحاا ال يانة" ط 4سنة 6770م.
الم طلحاا العسورية " م طلحاا ال روع" ط 4سنة 6770م.

 -64الم طلحاا العسورية "م طلحاا الم فعية" ط 6سنة 6775م.

 -66الم طلحاا العسورية "م طلحاا سالح الهن سة" ط 4سنة 6775م.
 -64الم طلحاا العسورية "م طلحاا الالسلو " ط 4سنة 6775م.
 -66م طلحاا سالح الجو واالسغ باراا ط 4سنة 6771م.
 -60م طلحاا الغمري

سنة 6771م.

 -65م طلحاا ارذاعة والغل از والوهربا العامة سنة 6771م.
 -61م طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا ط 6سنة 6771م.
معلومة ير

ف معرفغها عن المجمع من حيث إن اته ونانون ويعياته وانجازاغ وجهو ه ف

مة اللغة العربيعة وعالناغع

مععع المجععامع اللغويععة العربيععة والجامعععاا العربيععة والمتسسععاا ذاا العالنععة ب مععة اللغععة العربيععة .انظععر مونععع المجمععع علععى

عف االغ انيععة بععين الجامعععة اير نيععة والمجمععع ب ععين الغعععاون والغنسععي وارفععا مععن ال ع ماا الحاسععوبية فع
ارنغرنععا ووععذلك نع ص
مجال مة اللغة العربية الغ غق ص مها الجامعة للمجمع ف  :مجمع اللغعة العربيعة اير نع الغقريعر السعنو الغاسعع ع عر44 :
–  46و"الغقرير السنو السابع والع رون".45 – 40 :

 )690مجمع اللغة العربية اير ن
 )695المرجع الساب .06 :

 )691مجمعع اللغععة العربيععة اير نع
….446 :

 )699مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الجالجون.04 :
الغقريععر السععنو ال عامأ والع ععرون 44 :وانظععر
الغقرير السنو ال امأ والع رون.46 – 44 :

عي

غجربععة مجمععع اللغعة العربيععة اير نع
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 -69م طلحاا النجار سنة 6779م.
 -68م طلحاا ال راطة سنة 6779م.
 -67م طلحاا الغوييا والغبري واي واا ال حية سنة 6778م.
 -44م طلحاا الهن سة الم نية والمعمارية/الجز ايول 6778م.
 -46م طلحاا ميوانيك السياراا سنة 6778م.

 -44م طلحاا الهن سة الم نية والمعمارية /الجز الجان 4446م

)698

 -نماذج منها:

ولمعرفععة طبيعععة العمععل الععذ نععام ب ع المجمععع ف ع مجععال غعري ع
الوراساا انغباساا غ ل علي
نقغبأ من هذه ص
ف64 :
 -من م طلحاا الغمري

.
الم ععطلحاا ف ع م غلععا حقععول العلععم

غمهي ا ل راسغها والغعلي عليها فع:

ميا للح َّوة
م ص

antipuritic
antipyretic

للحرار

 ومن م طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا ف9 :نبول

acceptance
acceptance credit

اعغما نبول
 ومن م طلحاا الهن سة الم نية والمعمارية ج66:6حم

acid
acid resistance test

الحمو
ا غبار مقاومة ً

 ومن م طلحاا النجار ف9 :يسيغون

acetone
airdrying

غج يا بالهوا

 ومن م طلحاا الغوييا والغبري واي واا ال حية ف40 :رجة

degree
diesel

يزل

 -ومن م طلحاا الالسلو

ف46 :

عمو

shaft
sheath

م

ومععن يجععل غعمععيم ال ا ع والعمععل علععى غوحي ع الم ععطلح العلم ع ف ع الععوطن العرب ع
موح
علمية عربية ص

والو ععول إلععى لغععة

حرف المجمعع علعى غزويع المجعامع اللغويعة العلميعة العربيعة وو ازراا الغعلعيم الععال

والغربيعة

عمععان
 )698مجمععع اللغععة العربيععة اير نع الغقريععر السععنو الجالجععون 97 :وانظععر هععذه صا
الورسععاا فع مقع صعر المجمععع الع ا م فع م ينععة ص
وعلى مونع المجمع على ارنغرنا.
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والغعل ععيم والمنظم ععة العربي ععة للغربي ععة والجقاف ععة والعل ععوم والجامع ععاا العربي ععة وموغع ع

غنس ععي الغعريع ع

)697

والمرو ععز

العرب للغيليا والغرجمة والن ر واغحا المجامع العربيعة والمتسسعاا العلميعة العربيعة بمعا ي ع ره فع مجعال ويعع

الم طلحاا العلمية .)684

 -منهج المجمع في تعريب المصةلحات ،من حيث:

ضعها:
أ -مصدر المصةلحات ،والفئات التي شاركت في َو ْ

اسغعان المجمع بجهو ف اا وجير ف ويع الم طلحاا العلمية والغونولوجية والغقنيعة الح يجعة و عاروا

مرا بها الم طلحاا من لجنة ال ب ار إلى لجنة الم طلحاا وه :
ف اجغماعاا م غلا المراحل الغ ص
 -6القيععا العامععة للقعواا المسعلصحة اير نيععة فقع طلع المجمععع مععن القيععا العامععة غزويع ه بالم ععطلحاا العسععورية
ايجنبية الغ يسغعملونها لويع المقابالا العربية لها فقع ص ما لع ال بع ار العسعوريين معن وعل سعالح للمسعاع
فع ويععع م ععطلحاا :ال ععيانة والم ععا والع روع والغمععوين والنقععل والمسععاحة والم فعيععة وسععالح الهن سععة
والالسلو

 -4وليععة الط ع

وسالح الجو واالسغ باراا وويع المقابالا العربية لها .)686
ف ع الجامعععة اير نيععة ومتسسععة الغ ع ري

المعني ععة ب ععالغمري

المهن ع

ووزار الغربيععة والغعلععيم فق ع طل ع

مععن الجهععاا

غزويع ع ه بالم ععطلحاا ايجنبي ععة الغع ع يس ععغعملونها لوي ععع مق ععابالا عربي ععة له ععا ونع ع غلق ععى

المجمع مجموعة من م طلحاا الغمري

)684

.

المتسس ع عغين غزوي ع ع ه
 -6وزار ال ع ععناعة والبنع ععك المروع ععز فق ع ع طل ع ع المجمع ععع مع ععن الجهع ععاا المعنيع ععة ف ع ع هع ععاغين
ص
بالم ع ععطلحاا ايجنبيع ععة الغ ع ع يسع ععغعملونها لويع ععع مقع ععابالا عربيع ععة لهع ععا ون ع ع غلقع ععى المجمع ععع مجموعع ععة مع ععن
م طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا .)686

 -0وزار الغربيعة والغعلعيم ووانعا نامعا بالعع

ايوبعر فع هعذا الم عروع فقع طلع

فيها غزوي ه بالم طلحاا ايجنبية الغ يسغعملونها ف

مجال الغعليم الغقنع

المجمعع إلعى الجهعاا المعنيععة
والغعلعيم المهنع لويعع مقعابالا

عربي ععة له ععا وغلق ععى المجم ععع مجموع ععة م ععن الم ععطلحاا الغقني ععة و ععان م ععن بينه ععا م ععطلحاا ارذاعععة والغل ععاز

والوهربا العامعة
وال راطة

)681

)680

ومجموععة معن الم عطلحاا العلميعة المهنيعة) وعان معن بينهعا م عطلحاا النجعار

والغوييا والغبري واي واا ال حية

)689

)685

وميوانيك السياراا .)688

 )697بالرباط الغابع للمنظمة العربية للغربية والجقافة والعلوم.
 )684مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو الجالجون.06 :

 )686انظععر مق ص مععة ر ععيأ المجمععع للم ععطلحاا العسععورية فع م غلععا الغ
فيها.
 )684انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا الغمري

ععاا المععذوور ف ع المععغن فع الو ارسععاا الغع ن ععرها

.

 )686انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا.
 )680انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا ارذاعة والغل از والوهربا العامة.
 )685انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا النجار .
 )681انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا ال راطة.

 )689انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا الغوييا والغبري واي واا ال حية.
 )688انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا ميوانيك السياراا.
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 -5الجمعيععة العلميععة الملويععة فق ع طل ع

المجمععع إلععى الجهععاا المعنيععة فيهععا غزوي ع ه بالم ععطلحاا ايجنبيععة الغ ع

يسعغعملونها فع مجععال الهن سععة لويعع مقععابالا عربيععة لهععا وغلقععى المجمعع مجموعععة مععن الم ععطلحاا العلميععة
المسغ مة ف يعمال الهن سة الم نية والمعمارية وال ماا الميوانيوية والوهربا ية المغعلقة بالمبان .)687

ب -آلية العمل:
طلع ع

المجم ععع م ععن و ععل ف ععة م ععن ال ععاا الس ععابقة غزويع ع ه بالم ععطلحاا العلمي ععة الغع ع غس ععغعملها لوي ععع

ورسعاا ولوعن إيمانع بعين
المقابالا العربية لها حين ب ي عمل فيها للمر ايولى و ور الطبعة ايولى منها فع صا
هذا الجه يحغاج إلى غطوير مسغمر وايافة ما يج ص معن م عطلحاا فع هعذا المجعال فقع طلع معن هعذه ال عاا
الورسعاا – غزويع ه بقا معة م عطلحاا ج يع غغي صعمن معا اسعغج ص فع هعذا المجعال بغيعة
– ف الطبعة الجانيعة لهعذه صا

إيع ععافغها إلع ععى الطبعع ععة ايولع ععى فاسع ععغجابا هع ععذه ال ع ععاا لع ععذلك واغص ع ععذ المجمع ععع ارج ع ع ار اا الالزمع ععة ل ارسع ععة هع ععذه
الم طلحاا وانرارها وف المنهجية الغ يغصبعها ف ويع المقابالا للم طلحاا ايجنبية .)674
ويول طععو غلقانععا ف ع منهجيععة العمععل هععذه ه ع جمععع الم ععطلحاا إذ غقععوم اللجععان المغ ص ععة بجمععع
)676

ويلع هعاغين ال طعوغين معا

ومن ج صم ارسعغها وانغعراح المقعابالا العربيعة لهعا
الم طلحاا ول حس غ ص
يويععح ليععة العمععل الغ ع يغصبعهععا المجمععع ف ع غعري ع الم ععطلحاا
الورسععاا
جععا ف ع مق ص مععة ر ععيأ المجمععع لهععذه صا
ص
وييععيا إليهععا؛ فيقععول " :)674يلصععا [ المجمععع ] لجنععة فنيععة مععن ب ع ار م غ ععين
ويسععغومل ب ع هععذه النقطععة ً
ايجنبيععة ً
ومع ععن عيع ععو م ع ععغف مع ععن يعيع ععا المجمع ععع ونامع ععا هع ععذه اللجنع ععة بمنان ع ععة الم ع ععطلحاا ون ع ع ص مغها إلع ععى لجنع ععة
الم ععطلحاا ف ع المجمععع ل ارسععغها .و ععارك ف ع اجغماعاغهععا ال ب ع ار الم غ ععون وبع ع إج ع ار الغع ع يالا الالزمععة

نععانون المجمععع بععانرار هععذه

رفعغهععا لجنععة الم ععطلحاا إلععى مجلععأ المجمععع وهععو الهي ععة العلميععة الم صولععة حس ع
ينرهععا المجلععأ يرسععلها
الم ععطلحاا .ون ع ععارك ال ب ع ار الم غ ععون يييععا ف ع جلسععاا مجلععأ المجمععع وبع ع ين ص
المجمععع إلععى اغصحععا المجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة والععى المنظمععة العربيععة للغربيععة والجقافععة والعلععوم موغ ع غنسععي
الغعريع

بالربععاط والععى و ازراا الغعلعيم العععال

العالنععة غمهي ع ا لمنان ععغها ف ع مععتغمراا الغعري ع

وو ازراا الغربيععة والغعلععيم والجامععاا العربيععة والم اروععز العلميععة ذاا
القا مععة مععن يجععل غوحي ع الم ععطلح العلم ع علععى مسععغو الععوطن

العرب .

ج -توثيق المصةلحات وتوحيدها:
ويععع المجم ععع ب ععين ييع ع ال ععاا الس ععابقة عع ع ا م ععن المعجم ععاا المغ ص ععة حر ععا منع ع "عل ععى غوحيع ع
)676
يهمها:
الم طلح العلم والغقن ف م غلا مجاالا العلوم وال نون على مسغو الوطن العرب "
وان من ص

الموح الذ ويعغ لجنة من ال ب ار العسوريين ف جامعة ال ول العربية .)670
 المعجم العسورص
 )687انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا الهن سة الم نية والمعمارية  :ج6و.4
الوراساا جميعها.
 )674انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص
 )676مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو ال امأ والع رون.44 :

الوراساا و"الغقرير السنو ال امأ والع رون".44 :
 )674انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص
الوراساا جميعها.
 )676انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص
 )670انظر مق ص مة ر يأ المجمع للم طلحاا العسورية و"الغقرير السنو الرابع".1 :
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يعيعا لجنعة العمعل ال ا عة بالم عطلحاا

الموح الذ ويعغ مجموعة من ايساغذ ايطبا
 المعجم الطبص
الطبية العربية ف الموغ ارنليم لمنظمة ال حة العالمية ل ر البحر المغوسط .)675

الموح ع المععذوور فق ع ير المجمععع
وعلععى الععر م مععن الجهععو الغ ع بععذلغها اللجععان ف ع ويععع المعجمععاا
ص
وال ب ار الم غ ون اير نيون من ال اا الغ اروا ف ويع الم عطلحاا ين فع ارموعان إيعافة ي عيا إلعى

هعذه المعجمععاا يو غ ععحيح ي ععيا ي ععر فيهعا يو إيععافة مععا يجع ص مععن هعذه الم ععطلحاا اسععغوماال لل ا ع ور بععة
ف ين يوو ن لول غ ف علم "م طلحاغ الغ غًعين على غعري الم طلحاا ايجنبية الموجعو بعين ييع
يف ار ه" .)671

د -الترتيب والتنظيم:

و ععا ر ععيأ المجمععع المنهجيععة الغ ع يغصبعهععا المجمععع ف ع غرغي ع

واللغويين بين جا غرغيبها حس

غرغي

هععذه المعجمععاا بالغعععاون مععع ال ب ع ار

الحروا الهجا ية باللغة ارنجليزيعة معلصعال هعذا الغرغيع

العغبعارين" :ايول

ين هععذه الم ععطلحاا ًنقلععا مععن ارنجليزيععة إلععى اللغععة العربيععة والجععان للغسععهيل والغيسععير علععى الععذين ير بععون ف ع
معرفة المقابالا العربية للم طلحاا ايجنبية ف هذا المجال" .)679

هر -مالحظات على المنهج:

يويععح المقابععل العرب ع للم ععطلح ايجنب ع
اغصبععع المجمععع ف ع غعري ع الم ععطلحاا وععل مععا مععن ععين ين ص
فيرف مع الل ظ العرب الرسوماا الغوييحية الغ غح ص ب نصعة معنعى الم عطلح ايجنبع فع اللغعة العربيعة وغظهعر
هذه الرسوماا يوجر ما يوون ف ايعمال المهنية والنجار وال راطة وميوانيك السياراا والغوييعا والغبريع واي واا
ال ععحية
بغعري

)678

وعمع ع إلععى غ س ععير ايل ععاظ ف ع المقاب ععل العربع ع للم ععطلح ايجنبع ع

حغ ععى ال يغي ع

الم طلحاا معا العذ يعنيع الم عطلح فع الغطبيع العملع فع الحيعا العمليعة عنع معن يزاولعون ايعمعال

المهنية

ا ة إذا ًعِّر الل ظ وما ًيل ظ ف اللغة العربية وين يقول:

حيص
سبيوة من عن ر الح ي والوربون نسبة اي ير فيها من .)677 %0-4
-

المهغم ععين
ع ععن
ص

ال

cast iron
hardness

ا ة مقاومة الما لل ش يو الغآول ب عل المتجراا ال ارجية .)444

 -بنزين فحم

benzene

من م غقاا نطران ال حم الحجر .)446

 )675انظر مق ص مة ر يأ المجمع لم طلحاا الغمري
الوراساا.
 )671انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص
الوراساا.
 )679انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص

.

الوراساا الغ ن رها المجمع ف موايع مغ صرنة فيها.
 )678انظر ذلك ف م طلحاا الموا المذوور يعاله ف
ص
 )677مجمع اللغة العربية اير ن م طلحاا ال راطة.8 :
 )444المرجع الساب .65:

 )446مجمع اللغة العربية اير ن

م طلحاا النجار .7 :
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 -لوح الريأ

head board

ريسية السرير من جهة الريأ .)444

 -بوغين

pectin

ما بروغينية .)446

 -فاعة

impeller

الجز ال وار من المروحة

)440

.

 -ا غبار ال ان

smoke test

لمعرفة جو االحغ ار .)445

 جل السليوامرو

silica gel
ا ية امغ اف الرطوبة عن ارغ اع رجة ح اررغ .)441

سيليوون ل

ً -ب ًرنز

bronze

سبيوة النحاأ ايحمر والق
 غ ري البياعةغرغي

السلع ف

ير .)449

grading
رجاا .)448

 -فغر اليومية

journal

سجل للعملياا الغجارية اليومية المغغابعة .)447
 -هنر

henry

وح نياأ المحاجة للمل اا .)464
صوار

rotor

عن ر ا ر ف اآللة الوهربا ية .)466
وعلععى هععذا النحععو يمي ع المجمععع ف ع غويععيح الم ار فععاا العربيععة للم ععطلحاا ايجنبيععة غو يععا لل نععة ولغو ععيل

المعرفععة العلميععة إل عى المعنيععين بييسععر الطععر ويسععهلها بعي ع ا عععن الغعميععة والغمععو
غعري

هذه الم طلحاا.

 )444المرجع الساب .44 :
 )446المرجع الساب .60 :

 )440مجمع اللغة العرب اير ن
 )445المرجع الساب .90 :
 )441المرجع الساب .90 :

 )449مجمع اللغة العربية اير ن
 )448مجمع اللغة العربية اير ن
 )447المرجع الساب .76 :

 )464مجمع اللغة العربية اير ن
 )466المرجع الساب .690 :

م طلحاا الغوييا والغبري واي واا ال حية.07 :

م طلحاا ميوانيك السياراا.66 :

م طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا.95 :
م طلحاا ارذاعة والغل از والوهربا .645 :

غحقيقععا يه ع اا المجمععع مععن
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ووان إذا غع ص ا مويوعاا الم طلحاا ف العلعم الواحع يلجعي إلعى غبويبهعا فع عنعاوين وايعحة ليسعهل
الرجوع إليها واسغ امها وذلك على اولة ما فعل ف م طلحاا الهن سعة الم نيعة والمعماريعة ووانعا بلغعا معن
الوجر ين ن رها ف جزيين معنونة على النحو الغال :
 -م طلحاا موا

اا ايعمال الم نية والمعمارية.

 -م طلحاا ايحمال والقو .

 -م طلحاا موا البنا واسغعماالغها.

 -م طلحاا اسغطالع المونع.

 م طلحاا ايساساا … .)464 -م طلحاا الطوبار والقوال .

 -م طلحاا الغهوية الطبيعية … .)466

 -م طلحاا السقاالا.

غرغي ع

الورسععاا – حس ع
صا
ويالحععظ علععى غرغي ع هععذه الم ععطلحاا – عن ع ن ععرها ف ع
باللغة ارنجليزية  )460ين هذا الغرغي ي م من يعرا يو يح ظ الم عطلح ايجنبع ينع إذا ي ار ين يععرا معنعى
م طلح من هذه الم طلحاا ي المقابل ل بالعربية بحث عن ف هذا الغرغيع

ين يعرا معنى المقابل العرب باللغة ارنجليزيعة انع هعذا الغرغيع

المعجمع

الحععروا الهجا يععة

فع حعين ينع إذا ي ار

وععان فع الو عول إلعى بغيغع

غسلسل الحروا العربية وهذا يمعر فع

ين المقعابالا

ايعة معن ايهميعة ين يبنعا العربيعة ال

العربية لم غرغص غرغيبا هجا يا حس
ورسععة جبغععا – علععى اينععل –
يغقنععون جمععيعهم اللغععة ارنجليزيععة ولععذلك وععان ينبغ ع ين ييععع المجمععع ف ع نهايععة وععل صا
الورسععاا ومععن جع َّعم معرفععة
صا
لييسععر علععيهم الرجععوع إليهععا ف ع موايعععها ف ع
بالمقععابالا العربيععة مرغصبععة غرغيبععا هجا يععا
ص
الم طلح ايجنب لها وارفا منها غاليا.

وضع المعجمات:
ْ -1

يع ص ويع المعجماا الم غل ة ومنها "معجم يل اظ الحيا العامة ف اير ن" الحلقة الجالجة الغع لجعي إليهعا
المجمع يسغومل بها طصغ الرامية إلى غعريع الغعلعيم العلمع الجعامع ونع نهع بهعذا المعجعم بغوليعا معن اغحعا
المجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة عععام 6779م

)465

وهععو معجععم يعغم ع ايل ععاظ الغ ع يسععغعملها النععاأ جميعععا ف ع

)461
عغم علعى
حياغهم اليومية على وف فهمهم وغعري هم إياها
ووان المجمع ويع منذ الب اية منهجية العمل الغ ي ص
حيز الوجعو وهع منهجيعة
يساسها النهو بهذا المعجم ف جميع المراحل الغ
يمر بها غيلي إلى ين ي رج إلى ص
ص
وذلعك بويعع
ويسعر ون ين غعغعر عملهعم فيع عقبعاا يو يعغعوره معو
غو ل للباحجين سير العمل في بسعهولة ً

 )464انظر الجز ايول.

 )466انظر الجز الجان .

الوراساا جميعها.
 )460انظر مق ص مة ر يأ المجمع لهذه ص
 )465مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع المعجععم :مق ص مغ ع ف :و) وانظععر مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع
اير ن

ع 55ف 68 :و.04

مجلععة مجمععع اللغععة العربيععة
الحعواأ:

 )461انظر مجمع اللغة العربية اير ن المعجم :مق ص مغ ف :ا)ً .يعنعى هعذا المعجعم بالحع يث ععن وعل معا يغعلصع بعي
حيعة ومسعغعملة علعى يالص ًي هعم معن هعذا ينع ًيعنعى
من مطعوماا وم موماا وملموساا ومسعموعاا ومب عراا  ...معن يل عاظ ص
بالغع ععابير والغراويع ع العامي ععة واللهج ععاا المحلي ععة المرج ععع الس ععاب  :مق ص مغع ع ف :و ح) وانم ععا يقغ ععر عل ععى يل ععاظ اي ععيا
واي واا وايجهععز المحسوسععة الغ ع يسععغعملها عامععة النععاأ و ا ععغهم ف ع حيععاغهم العمليععة واليوميععة ف ع الونععا الحايععر ف ع

م غلا مناح الحيا ف البيا وال ارع والمهن والمتسساا ...المرجع الساب  :مق ص مغ ف :ح).
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والمع ععايير الغع ع غرس ععم لي ععة العم ععل فع ع ا غي ععار يل اظع ع

المب ععا

بالمويوع الذ نحن ب
 -6العمل على غعري

والغع ع و ععان منه ععا فع ع غعريع ع

ه وه :

ايل ععاظ م ععا يغعلصع ع

ايل اظ ايجنبية ما يمون فان غع صذر ذلك بقيا على ينر وج مقبول ف العربية .)469

 -4الولمة العربية يولى من الولمة ايجنبية إذا وانا الولمة ايجنبية يمون االسغغنا عنها بالولمة العربية.

الموونععة مععن ولمغععين فععيوجر .والم ععطلح ايجنب ع
الموونععة مععن ولمععة واح ع يولععى مععن الولمععة
 -6الولمععة ايجنبيععة
َّ
َّ
المغم

مع نواع ال وا العرب والوزن ال رف العرب

نواميأ العربية ف ي واغها ويوزانها.

يولى باي عذ معن ذلعك الم عطلح العذ ي غلعا معع

 -0ال نة ف ا غيار المقابالا العربية لنظا رها ايجنبية .)468
وريا هي ة الغحرير العلم لهذا المعجم ين غوج طريقغان لوغابة ايل اظ ايجنبية بالحروا العربية هما:
غجبا هذه ايل اظ ايجنبيعة بعالحروا العربيعة ومعا ينطقهعا يهلهعا وغواجع هعذه الطريقعة م عولة
الةريقة األولى :ين ص
متص اها ين ايل اظ ايجنبية واف من لغاا يمعم مغعع ص
الحروا الالغينية ف لغاغها.

غل ظهعا بي عوال م غل عة بمعا فع ذلعك ايمعم الغع غسعغعمل

الةريقة الثانية :الغ ي ذا بها هي ة الغحرير وه غقوم علعى غعريع

هعذه ايل عاظ ايجنبيعة إلعى الحعروا العربيعة

ووغابغهععا ومععا غل ععظ بالعربيععة .وف ع غراجنععا يمجلععة علععى هععذه الطريقععة فق ع غح ع ث مععجال عععن اللغععة "الالطينيععة" وعععن
"يرسععطو" و "يفالط ععون" و"فيج ععا ورأ" و"البطالسععة" .ون ععالوا :ب ععاريز ولنع ع ن ولن ع ره واس ععغعملوا" :يرجماطيقععا" و"فيزيق ععا"

..إلخ.

موحع
إن ا غيععار هععذه الطريقععة فع وغابععة ايل ععاظ ايجنبيععة غنسععجم والهع ا الر يسع لويععع معجععم عربع
ص

على مسغو الوطن العرب

والسع إلى غ

يح ما هو عام

فع إطعار

عا ف العربيعة وغراجهعا اليع م عبعر

الغععاريخ ووععذلك ف ع إطععار غجربغهععا الغنيععة مععع المولص ع وال ع يل والمعع َّعر والمسععغقر
وغيجيرها فيها .)467

وغيجرهععا باللغععاا ايجنبيععة

غيمنها:
موزعة على المويوعاا الغ
وللونوا على عمل المجمع ف هذا المعجم نقغبأ من يمجلة مغ صرنة ص
ص
 ايطعمة واي ربة:اسلغش :من الم روباا البار المجلصجة من مسحو الجل ونوهة م غار  .المعجم.)08 :
نسوافي  :ال ة البن النق

غحير لل ر سا نة .المعجم.)79 :

 ال ناعة والمهن:وولي ورمز :مجموعة بوغيرية وجو ها ف منغجاا ايلبان ليل على وجو ايحيا الممرية .المعجم.)719 :
ولوري الوالسيوم :ما ويماوية مروبة من الوالسيوم والولور غياا إلى الحلي

 -الط

المعجم.)718 :
والغمري

وال ي لة:

 )469المرجع الساب  :مق ص مغ ف :أ)

 )468المرجع الساب  :مق ص مغ ف :ع) و ا).
 )467المرجع الساب  :مق ص مغ ف.) :

المبسغر ل ناعة الجبن.
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يم  .المعجم.)6494 :
يغم  64يسبوعا غقريبا ف بطن ص
ييور ين :عملية إنزال الجنين نبل ين ص
بانا ول :وا اف للحرار ومس صون لآلالم .المعجم.)6494 :

بازافيل :فحف للو ا عن يم ار

ال م ويم ار

يعا الغ ال رنية .المعجم.)6494 :

يغم الغسعة هور بيوم يو يوجر .المعجم.)6490 :
بوسغيرم :وال الط ل بع ين ص
عل ال يعذو فع المعا يسعغ م لغطريععة الجلع ويع ل فع غرويع
فعازلين طِّبع ص  :معرهم ععب
المعجم.)6648 :

يعما اا الحععرو .

فحف اي رينالين :فحف للو ا عن م والا اي رينالين .المعجم.)6647 :

فحف إينوالز :فحف للو ا عن وجو سرطان اينسجة الع بية .المعجم.)6647 :
فحف روبيرغ ج) :فحف يسغ م لغح ي وغقييم ن اط الولية وعملها .المعجم.)6664 :

فحف هرمون و هوالمين :فحف للو ا عن سرطان الغ الوظرية .المعجم.)6661 :

فحف هيماغوريا) :فح

ارغ اع ي ل على الج اا ونق

ي ل على زيا بالزما ال م .المعجم.)6661 :

فحف الهيمو لوبين) :فحف يساع على غح ي نوع فقر ال م .المعجم.)6661 :
 -الموا الا :البرية البحرية الجوية:

ومزو بالمتونة الوافية غسعغ م فع حالعة
بارج  :س ينة حربية ي مة غقل الجنو وغوون معبي بالذ ير الم غل ة
ص
الحر والمناوراا والغ ريباا العسورية .المعجم.)6605 :
ار

ًبوينل :نوع من الطا راا الغ غغميز بوبر حجمها وه م ص ة ل
غرايسغار :نوع من ينوع الطا راا الغ غغسع لع  644راو وه م ص ة ل
و ير ذلك من ايمجلة.

الم نية .المعجم.)6605 :
ار

الم نية .المعجم.)6605 :

ثانياً  -المسار الثاني :المسار العلمي المساند:

 -5اللجان الدائمة:
لها

صول المجمع منذ ن يغ سبع لجان ا مة و لا إلى اجنغ ع ر لجنة هذا الععام وعان معن بينهعا يربعع لجعان

لة مبا ر بالغعري

ه  :لجنة الم طلحاا ولجنة الغيليا والغرجمعة ولجنعة النع واا والمحايعراا ولجنعة

المعجمععاا عملععا هععذه اللجععان جععا ص علععى غ عيععل ور المجمععع ف ع غعري ع
ين ععطة المجمععع وانجا ازغ ع ال ينو عره يح ع  .ومععا وععان مععن بينهععا لجنععة لععم غوععن علععى

ويجرهععا علععى

الغعلععيم العلم ع الجععامع

ععلة مبا ععر بالغعري ع

ارعععالم إذ وععان لهععا ور ف ع ارفععا مععن وسععا ل ارعععالم ف ع إب عراز عمععل المجمععع ف ع غعريع

طري عق الن واا واللقا اا وايحا يث ارذاعية.

ه ع لجنععة

الغعلععيم العلم ع عععن

 -8المؤتمرات والندوات:
اسععغوماال للع ور الريععا

الععذ يقععوم بع المجمععع فع غعريع

الغعلععيم العلمع الجععامع

وحر ععا منع فع الح ععاظ

ومقوماغهععا الحيععارية وويانهععا القععوم وا ععل حملغ ع بغ ععجيع الغعري ع
علععى ًهوصيععة ايمععة العربيععة
ص
المغاحععة ل يععة وذلععك بعق ع الن ع واا والمععتغمراا والمحاي عراا واللقععا اا الجقافيععة والعلميععة الغ ع غ ع ور محاورهععا حععول
جوانع

مغعع ص مععن نيعية غعريع

بوافععة الوسععا ل

الغعلعيم ويع عو للم ععاروة فيهعا رجععال العلعم وال وعر مععن ا عل اير ن و ارجع  .يو
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بم ععاروغ ف ع النع ع واا والمععتغمراا الغ ع غعقع ع ف ع اير ن يو علععى مس ععغو الععوطن العرب ع
الر يأ يو يح يعيا .
ومععا وا ععل هععذه الحملععة مععن ععالل لجنععة ارعععالم فيع
اير ن ف إبراز ور المجمع ب ور فاعلة ف

ويمجصععل المجمععع فيه ععا

وهع لجنععة غعمععل علععى ارفععا مععن وسععا ل ارعععالم فع

مة اللغة العربية عن طريع عقع النع واا واللقعا اا وايحا يعث

الغل ازيععة وارذاعيععة ون ع نامععا اللجنععة بهععذا ال ع ور ف ع ايع عوام السععابقة وه ع مسععغمر ف ع عملهععا هععذا لهععذا العععام

 4449م ومععا هععو مععذوور ف ع غقععارير المجمععع السععنوية .علععى ين يهععم الن ع واا والمععتغمراا الغ ع اسغيععافها المجمععع
ووانا على عالنة مبا ر بقيية الغعري

 -مؤتمر التعريب الخامس:

ه :

ععالل الم ع

)45-46

عمععان
اسغيععاا المجمععع مععتغمر الغعري ع ال ععامأ الععذ ًعق ع بمقع صعره ال ع ا م ف ع
ص
ييلعول 6785م ونع ععا إليع المنظمعة العربيعة للغربيعة والجقافععة والعلعوم بالغععاون معع مجمعع اللغعة العربيعة اير نع

و ععارك فيع ع وف ععو م ععن س ععا ع ععر ول ععة عربي ععة اير ن واحع ع منه ععا وم ععا ععارك فيع ع س ععبعة وف ععو م ععن المنظم ععاا
واالغحا اا العربية والهي اا العلمية.

وينععر المععتغمر ع ع م ععروعاا معجمععاا ه ع  :معج ععم الغربيععة ومعجععم ال يزيععا العامععة وال يزيععا النوويععة

ومعج ععم اللس ععانياا ومعج ععم الويمي ععا العام ععة ومعج ععم ايلع ععا

الرياي ععية القس ععم ايول) ومعج ععم عل ععم االجغم ععاع

والمعجم العربع للم عطلحاا ارح عا ية وال يمو رافيعة والقعاموأ العربع لم عطلحاا السعوك الح ي يعة والمعجعم
العرب يل اظ العلوم الزراعية وم طلحاغها.
ويلقى الم اروون ف اليوم الرابع من ييام المتغمر البحوث الغالية:

 نيايا الغعري -غعري

الم والا والحلول لل وغور جميل المال وة.

العلوم الطبية لل وغور حسن سبح.

 نحو نظام للرموز العلمية لل وغور يحم سعي ان.واغص ععذ المععتغمر غو ععية ب ععين م ععروعاا المعجمععاا وجههععا إلععى المنظمععة العربيععة للغربيععة والجقافععة والعلععوم
ينرغهععا مععتغمراا الغعريع وويعععها مويععع الغع اول
فع "… ين غععغم صون [ المنظمععة ] مععن طبععع جميععع المعععاجم الغع ص
على يوسع نطا

وف ينر ونا ممون بغية غعميم فا غها ف الوطن العرب " .)444

 -ندوة الرموز العلمية :

اسغيععاا المجمععع نع و الرمععوز العلميععة الغع يعع ص لهععا وينامهععا اغحععا المجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة ونع
ًعقع ع ا بمق ععر المجم ععع ععالل المع ع  )47-49جم ععا ايول ععى س ععنة 6049ه ع ع الموافع ع  )47-49و ععانون الج ععان
6789م .و ارك فيها ع من ال ب ار المغ ص ين من اير ن ومن بل ان عربية مغع ص .

ونععانش الم ععاروون ف ع هععذه الن ع و م ععروع مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع للرمععوز العلميععة والعربيععة ووععان

المجم ععع نع ع يعع ع ه وبع ععث بع ع إل ععى الجامع ععاا العربي ععة وو ازراا الغعل ععيم الع ععال

 )444مجمع اللغة العربية اير ن

وو ازراا الغربي ععة والغعل ععيم والمنظم ععة

حور غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….451 :
الغقرير السنو الغاسع 44 – 66 :وانظر ص
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العربيععة للغربيععة والجقافععة والعلععوم والمجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة والمتسسععاا العلميععة ل ارسععغ وابع ا المالحظععاا
علي غمهي ا لمنان غ ف ن و يعق ها اغحا المجامع على مسغو الوطن العرب .
ومععا نععانش الم ععاروون م ععروع الرمععوز الععذ غقع م بع مجمععع اللغععة العربيععة فع القععاهر  .و ل عوا إلععى إن عرار
م ععروع للرم ععوز العلمي ععة ي ع ع ره اغح ععا المج ععامع اللغوي ععة والعلمي ععة العربي ععة بعنع عوان "الرم ععوز العلمي ععة وطريق ععة ي ا ه ععا

بالعربية"

)446

ووزعع علعى جميعع الجامععاا العربيعة ومجعامع اللغعة العربيعة وو ازراا الغربيعة والغعلعيم والمنظمعاا
ص

العربية ذاا العالنة.

السععابع الععذ انعق ع بععال رطوم ف ع الجمهوريععة السععو انية ف ع ال غععر مععا بععين – 6/45

وينععر مععتغمر الغعري ع

6770/4/6م "م ععروع الرمععوز العلميععة وطريقععة ي ا هععا بالعربيععة" وغعه ع موغ ع

غنسععي الغعري ع

– الغععابع للمنظمععة

العربية للغربية والجقافة والعلوم  -باعا طبع ون ره ب ور واسعة وغوزيع على الجامعاا العربية .)444

شر المصةلح الموحَّد واشاعته":
ضع المصةلح العربي وبحث سبل َن ْ
 -ندوة "تةوير منهجية َو ْ

الغعري

اسغيععاا المجمععع هععذه الن ع و الغ ع

عععا إليهععا المنظمععة العربيععة للغربيععة والجقافععة والعلععوم /موغ ع

6060/6/44 – 67هع المواف 6776/7/7 – 1م) .)446

بمقره الل الم
بالرباط ً
وعق ا ص
ووان المجمع غلقى رسالة من م ير موغ

غنسي الغعريع

غنسععي

بالربعاط الغعابع للمنظمعة العربيعة للغربيعة والجقافعة

والعلوم بغاريخ 6776/4/68م جا فيها " :ونظ ار لما لمجمع اللغة العربية اير ن من إ عاع فور وحيعار فقع

انغرح موغ

غنسي الغعري

على المجلأ الغن يذ للمنظمة العربية للغربية والجقافة والعلوم وعلعى متغمرهعا الععام فع

ورغيهما اي يرغين عق ن و ف مجمعوم الزاهر ف الن ا الجان من ععام 6776م حعول غطعوير منهجيعة ويعع
الموح وا اعغ ".
الم طلح العرب وبحث سبل ن ر الم طلح
ص
ون رح الموغ الغن يذ للمجمعع باسغيعافة هعذه النع و ويلعا لجنعة لويعع برنعام وامعل لهعا بنعا علعى
طل

موغ

غنسي الغعري

وععر
ون يعع ا اللجنعة هعذا الغ عور ً

علعى الموغع

الغن يعذ فعينره جعم بععث المجمعع

بهعذا الغ عور إلعى المنظمعة العربيعة للغربيعة والجقافعة والعلععوم وبنسع ة منع إلعى ر عيأ اللجنعة الوطنيعة اير نيعة للجقافععة

والغربية والعلوم.
ون ع ولععا المجمععع يربعععة بععاحجين مععن م ععر والع ع ار

وح المويوعاا الغ يوغبون فيها.

وغععونأ وغابععة بحععوث علميععة غلقععى ف ع هععذه الن ع و

و ععارك فع ع ه ععذه النع ع و منع ع وبون ع ععن و ععل م ععن :الجامع ععاا العربي ععة ومج ععامع اللغ ععة العربي ععة وعع ع م ععن

المنظماا والهي اا العلمية العربية والمعاه ذاا العالنة بالغعري .)440
و

را عن الن و غو ياا ع غل َّ ف يوجرها ف مهام موغ

غنسي الغعري

بالرباط ويهمها:

 )446انظر إ ارغنا إلي فيما سب .

حور غجربعة مجمعع اللغعة العربيعة اير نع …:
 )444مجمع اللغة العربية اير ن الغقرير السنو الحا ع ر 66 – 66 :وانظر ص
 459 – 451ومونع المجمع على ارنغرنا وح يجنا عن الن و ف ح يجنا عن "غعري الرموز العلمية".
 )446مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو السابع ع ر.40 – 46 :

وحور غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ….458 – 459 :
 )440انظر مونع المجمع على ارنغرنا
ص
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 -6غ ريأ الم طلحية وغقنياغها ومغطل
الم غل ة لويع الم طلح المناس

غ رج ف ول ولية من ولياا الجامعاا ويغناول هذا المغطلع

وال حيح وما يغناول غرجمة الن عوف العلميعة العربيعة واسعغعمال اآلليعاا

والغقنياا المعلوماغية وول ما يهيى الطال
 -4انغراح منهجية مح

الوسعا ل

للغمون من اي ا العلم السليم باللغة العربية.

لغوحي الم طلح بطريقة عملية غقويمية غرغوز على يربعة عنا ر ه :

ي -االط ار وال يوع.

 -يسر الغ اول نلة حروا الولمة الواح ).

ج -المال مة غ رع الم طلح إلى ميا ين م غل ة).
 الغولي وجر اال غقا من الم طلح).موحع ع علععى يسععاأ غل ععك
علععى ين يغ ع علععى مقي ععاأ لر ع رجععاا لوععل عن ععر وي غععار الم ععطلح وم ععطلح ص
ال رجاا ويغو ل موغ غنسي الغعري بغق يم م روع ف هذا ال ين لمتغمر الغعري السابع ل راسغ وان ارره.
الموحع بوععل الوسععا ل واآلليععاا الغقنيععة
 -6يععرور اسععغعانة المتسسععاا العلميععة العربيععة المعنيععة بالم ععطلح العربع
ص
ومععا لهععا مععن منهجيععاا ف ع معالجععة الم ععطلحاا وغوحي ع ها ون ععرها وغطبيقهععا ف ع البحععث والغ ع ريأ والغععيليا
ويغو ل موغ

غنسي الغعري

بمغابعة ذلك وغن يذه.

 -0إن ا مروز عربع علعى هي عة م عرا م عغرك للم عطلحاا يغيعمن وسعا ل اسغق عا وجمعع وعل معا ي ع ر
ف العالم من م طلحاا ج ي يوال بيول وغوزيعها على المجامع اللغوية والهي اا العلميعة لغعريبهعا وغعري هعا
ويوععون ف ع
ولع

الم ععرا وسععا ل غ عزين وغوجيع غ ععمل جميععع الم ععطلحاا المعربععة علععى مسععغو الععوطن العرب ع

ويموععن علععى هععذا ايسععاأ االسععغ ا مععن غجععار المتسسععاا العالميععة للم ععطلحاا ويغو ععل بععذلك موغع

غنسي الغعري .
 -5ال يعه بويع الم طلحاا العلمية إال إلى م طلحيين غغوافر فيهم ال روط اآلغية:
ي -إجا اللغة الغ يغرجمون منها يو ينقلون عنها.
 -إجا اللغة العربية.

ج -ين يوونوا مغ

ين ف العلم الذ يغرجمون عن .

 -ين يوونوا ممارسين عمليا لعلوم ا غ ا هم.

ه ع -ين يوونعوا علععى اريععة غامععة بم هعوم الم ععطلح العلمع ويسععالي

ويععع فع غ

ععاغهم والغ

ععاا القريبععة

منها.
وي ععارك ف ع ويععع الم ععطلح العلم ع وععذلك اللغويععون الم غ ععون والمغرجمععون ال ب ع ار والمعلومععاغيون والمسععغ ي ون
من الم طلح العرب وغطبيق .)445

 -3المواسم الثقافية:
يقيم مجمعع اللغعة العربيعة اير نع وعل ععام موسعما جقافيعا يسعغمر حعوال سعغة يسعابيع يع عو للم عاروة فيع
ع ا من العلما والم ورين من اير ن ومن م غلا اينطار العربية وارسالمية وايجنبية وينانش فيع مويعوعاا
 )445مجمع اللغة العربية اير ن

الغقرير السنو السابع ع ر.64 – 45 :
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ذاا

لة وجيقة باللغة العربيعة والقيعايا الغع غواجههعا فع الع عر الحايعر والحيعار العربيعة ارسعالمية .وي غعار

لول موسم محو ار عاما .)441

ون اهغم المجمع ف مواسم الجقافية ايولى الممغ من ععام 6786م – 6789م بغعريع

الغعلعيم العلمع

فجعععل مويععوع هععذه المواسععم السععنوية يحمععل عنععاوين ذاا اللععة وايععحة و ععلة مبا ععر بقيععية الغعري ع

محاور مواسم ي ر غغ ل بجوانع

معن هعذه القيعية اغ عاال يسععى إلعى غحقيع هع ا المجمعع معن غعريع

وجعععل
الغعلعيم

ايمععة العربيععة وحر ععا علععى ين غبقععى اللغععة
العلم ع ف ع الجامعععاا والمتسسععاا الجقافيععة ح اظععا من ع علععى ًهويععة ص
حية غواو مسغج ص اا الع ر العلمية والغقنية والغونولوجية وذلك على النحو الغال :
العربية لغة ص
 -6الموسم الجقاف ايول 6786م ون ارا مويوعاغ حول العمل المجمع ومنها:
الغعليم العلم الجعامع " ي ار هعذه النع و و عارك فيهعا :ايسعغاذ



"غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ف غعري



"المعجم العرب والغعري " محاير ل سغاذ حسن الورم .

ال وغور عب الوريم لي ة وال وغور إسح يحم فرحان وال وغور همام

 -4الموسععم الجقععاف الجععان 6780م و ارا مويععوعاغ الر يسععية حععول الغعري ع

ي .

وغيسععير النحععو ووععان منهععا علععى

النحو الغال :






"غجار ف الغعري " محاير ل سغاذ ال وغور محمو الجليل .
"غعري

العلوم الطبية" لل وغور محم هيجم ال ياط.

" غونولوجيعا اللغعة والغعراث العربع اللغو اي يل " ل سغاذ ال وغور عب الرحمن الحاج

الح.

" ور المجععامع اللغويععة ف ع الحيععا العلميععة والعربيععة المعا ععر " ن ع و ععارك فيهععا ايسععغاذ ال ع وغور عب ع الو عريم
لي ة وال وغور اسح يحم فرحان والمرحوم ايسغاذ ال وغور محم يحم سليمان.

 -6الموسععم الجقععاف ال اربععع عععام 6781م ووععان محععوره الر يس ع "غعري ع

العلععوم الغطبيقيععة وارنسععانية" ووععان مععن

مويوعاغ على النحو الغال :




ور الحاسو ف غعري

"غعري ع

العلوم " ل سغاذ ال وغور محمو م غار.

علععم الز ارعععة ف ع الععوطن العرب ع بععين الوانععع والغطلععع" ن ع و ي ارهععا ايسععغاذ ال ع وغور عب ع الو عريم لي ععة

ر ععيأ المجمععع و ععارك فيهععا ال ع وغور عب ع اللطيععا عربيععاا وال ع وغور سععليمان عربيععاا وال ع وغور محم ع عل ع

حمي




وال وغور عب ا ج ار اا.

" ور عيو هي ة الغ ريأ ف غعري
"غعريع

الغعليم العلم الجامع " محاير ل سغاذ ال وغور إحسان عباأ.

العلعوم ارنسانية ف الجامعاا العربية" ن و ي ارهعا ايسعغاذ الع وغور عبع الوعريم لي عة ر عيأ المجمعع

و ععارك فيهععا ايس ععغاذ ال ع وغور محم ععو إب عراهيم وايس ععغاذ ال ع وغور محم ع
الويالن

وايسغاذ ال وغور عمر ال يخ.

 -0الموسععم الجق ععاف ال ععامأ ع ععام 6789م و ار محععوره الر يسع ع حععول مع ع
غطوير يسالي

ععقر وايسععغاذ الع ع وغور إب عراهيم زيعع
ارفععا م ععن الغقنيععاا الح يجععة فع ع

غ ريأ اللغة العربية ومناه البحث فيها ووان من مويوعاغ على النحو الغال :

 )441انظععر مق ص مععة ر ععيأ المجمععع ل ع"الموسم الجقععاف ال اربععع والع ععرون لمجمععع اللغععة العربيععة اير نع " 6049ه ع = 4441م ف9 :
وحور غجربة مجمع اللغة العربية اير ن … 457 – 458 :ومونع المجمع على ارنغرنا.
ص
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"الغقنياا الح يجة واللغة العربية" محاير ل سغاذ ظافر ال واا.
"اللغة العربية ف مواجهة اللغاا ايجنبية" محاير ل سغاذ ينور الجن .

 -5الموس ععم الجق ععاف الس ععا أ ع ععام  6788و ار مح ععوره الر يسع ع ح ععول "اللغ ععة العربي ععة فع ع متسس ععاا الغعل ععيم الع ععام
والعال



ف الوطن العرب ويسالي

النهو

بها" ووان من مويوعاغ على النحو الغال :

"اللغ ععة العربي ععة ف ع متسسععاا الغعلععيم العععام والعععال ف ع م ععر ويسععالي
حافظ.



"اللغة العربية فع متسسعاا الغعلعيم الععام والععال ويسعالي

النهعو

النهععو

بهععا" ل سععغاذ الع وغور محمععو

بهعا فع اير ن" محايعر ل سعغاذ الع وغور

محمو إبراهيم.



"اللغة العربية ف متسسعاا الغعلعيم الععام والععال ويسعالي
بلقاسم.

النهعو

بهعا فع الج از عر ل سعغاذ مولعو ناسعم نايعا

 -1الموسععم الجقععاف السععابع عععام 6787م و ار محععوره الععر يأ حععول "غعري ع
على النحو الغال :




"الم طلحاا الطبية الموح
"غجربة ولية ط

العلععوم ال ععحية" ووانععا مويععوعاغ

ح يث ف المنه والغطبي " محاير ل سغاذ ال وغور محم هيجم ال ياط.

ايزهر ف غعري

العلوم ال حية" محاير ل سغاذ ال وغور سالم نجم.

العلوم ال حية يرور حيارية" محاير لل وغور يحم

يخ السعروجية.



"غعري



"غ ع ريأ العلععوم ال ععحية باللغععة العربيععة" ن ع و ي ارهععا ال ع وغور سععميح يبععو ال ار ع

و ععارك فيهععا ال ع وغور حس عام

 -9الموسععم الجقععاف الجععامن لعععام 6064ه عع6774/م و ار محععوره الر يس ع حععول "غعري ع

العلععوم الهن سععية والغقنيععة"

الجراح وال وغور محمو غق ال ين.

ووان من مويوعاغ على النحو الغال :



"الغجربععة السععورية ف ع غعري ع
بم



"غعري ع

.

العلععوم الهن سععية" محايععر لل ع وغور وجي ع السععمان عيععو مجمععع اللغععة العربيععة

الم ععطلحاا الهن سععية الوانععع والمسععغقبل" محايععر لل ع وغور جميععل المال وععة عيععو المجمععع العلم ع

العران .



"المجامع العربية والحاسو " محاير لل وغور نبيل عل



"لغة المهن الهن سية" ن و ي ارها ال وغور إبراهيم ب ران عيو المجمع و ارك فيها ال وغور ع عام زععبالو
عمي ع وليععة الهن سععة الجامعععة اير نيععة وال ع وغور يوسععا

م ير البحوث ف العالمية للغقنية ف م ر.
ععيام مععن وليععة الهن سععة الجامعععة اير نيععة والمرحععوم

المهن أ حاغم نيم.
 -8الموسععم الجقععاف الغاسععع لعععام  6776و ار محععوره الر يس ع حععول "غعري ع
نومية وغنموية" ووانا مويوعاغ وما يل :

الغعلععيم الجععامع ف ع اير ن يععرور



المحاير ايولى "الغعري



المحاير الجانية " ور مجامع اللغة العربية ف الغعري " ل سغاذ ال وغور يحم مطلو من الع ار .



المحاير الجالجة "الغعري

يرور غنموية" ل سغاذ ال وغور عب المجي ن ير.

ووح ايمة" ل سغاذ ال وغور إبراهيم زي الويالن .
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ن و بعنوان "وانع الغعري
الع ع وغور هم ععام
الزعب



ععي

ف الجامعاا اير نيعة" ي ارهعا ايسعغاذ الع وغور ععو

لي عاا و عارك فيهعا ايسعغاذ

عي ععو المجم ععع والع ع وغور يو ععرم الروس ععان جامع ععة العل ععوم والغونولوجي ععا والعع وغور ناس ععم

جامعة اليرموك وال وغور سليمان الطراونة جامعة متغة.

ن و بعنوان " ور المتسساا السياسية وارعالمية ف الغعري " ي ارها ايسغاذ الع وغور عبع الوعريم لي عة ر عيأ
المجمععع و ععارك فيهععا :ايسععغاذ ال ع وغور محمععو السععمر وايسععغاذ ال ع وغور سعععي الغععل وايسععغاذ ال ع وغور عب ع

اللطيا عربياا.

 -7الموسععم الجقععاف العا ععر لعععام 6774م و ار محععوره الر يس ع حععول "اللغععة العربيععة و ورهععا فع غيويع هويععة ايمععة
العربية ووح غها" ووان من مويوعاغ على النحو الغال :



ن و بعنوان "هوية ايمة العربية ارسالمية ف مواجهة الغح

العلم والغقنياا الح يجة" ي ارهعا ايسعغاذ الع وغور

محمع ع حمع ع ان عي ععو المجم ععع و ععارك فيه ععا ايس ععغاذ الع ع وغور عبع ع المجيع ع ن ععير وايس ععغاذ الع ع وغور هم ععام
ي .

 -64الموسععم الجقععاف الحععا

ع ععر لعععام 6776م و ار محععوره الر يسع حععول " ور اللغععة العربيععة فع بنععا المجغمععع

العرب ونهية ايمة العربية" ووان من محايراغ على النحو الغال :



محاي ععر بعنع عوان " ور الم ععطلحاا العلمي ععة الغراجي ععة فع ع عملي ععة الغعريع ع
السويس

المعا ععر " ل س ععغاذ الع ع وغور محمع ع

من غونأ.

 -66الموسم الجقاف الجان ع ر لعام 6770م و ار محعوره الر يسع حعول "منهجيعة ويعع الم عطلح العربع نع يما
وح يجا" ووانا مويوعاغ على النحو الغال :



المحاير ايولى "ويع الم طلح العرب فع علعوم ال قع ارسعالم " ل سعغاذ الع وغور فغحع الع رين

الجامععة

اير نية.



المحاير الجانية "ويع الم طلح العرب ف ال لس ة وعلم الوالم" ل سغاذ ال وغور حسن حن

من م ر.



المحاي ععر الجالج ععة " وي ععع الم ععطلح العربع ع فع ع الغع عراث العلمع ع " ل س ععغاذ الع ع وغور محمع ع

ععالحية جامع ععة



المحايع ععر الرابع ععة " نح ععو منهجي ععة موحع ع لوي ععع الم ععطلح العربع ع الحع ع يث " ل س ععغاذ الع ع وغور محمع ع هي ععجم



المحايععر ال امسععة "ويععع الم ععطلح العرب ع ف ع النحععو وال ععرا" ل سععغاذ ال ع وغور غمععام حسععان جامعععة يم

اليرموك.

ال ياط من منظمة ال حة العالمية.

القر .



المحاير السا سة " ويع الم طلح العرب ف البال ة والنق " ل سغاذ ال وغور يحم مطلو

 -64الموسععم الجقععاف ال اربععع ع ععر لعععام 6771م و ار محععوره الر يس ع حععول "الحاسععو ف ع
ووانا محايراغ وما يل :



الع ار .

مععة اللغععة العربيععة"

محايععر بعنعوان "اللغععة والجقافععة العربيععة فع ع ععر إنغرنيععا" يلقاهععا الع وغور لع ون طبععاز والسععي جهععا عبع ا
من اير ن.
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محايععر بعنعوان "المعجمععاا العلميععة العربيععة المغ

ععة و ور الحاسععو " يلقاهععا ايسععغاذ الع وغور إبعراهيم بععن

م ار من غونأ.



محاير بعنوان "الغحليل ال رف للغة العربية باسغ ام الحاسو " يلقاها ايسغاذ ميمون الحطا



محاير بعنوان "الغقنياا الح يجة و فانية العربية" يلقاها ايسغاذ إسح عل حبيب من الهن .




من اير ن.

محاير بعنوان "الحاسو والنحو العرب " يلقاها ال وغور نبيل عل من م ر.
محايعر بعنوان "الحرا العرب والحاسو " يلقاها ال وغور محم زو

ير من الجامعة اير نية.

 -66الموسععم الجقععاف ال ععامأ ع ععر لعععام 6779م و ار محععوره الر يس ع حععول" اللغععة العربيععة وغجععار الغعريع
الوطن العرب

فع

الم والا والحلول" ووانا مويوعاغ على النحو الغال :



محاير بعنوان" اللغة العربية والغعري

العلم ف سعورية" فع الحايعر ونظعر إلعى المسعغقبل نيعايا وحلعول



محاير بعنوان" اللغة العربية والغعري

العلم ف اير ن" ف الحايعر ونظعر إلعى المسعغقبل نيعايا وحلعول



محاير بعنوان" اللغة العربية والغعري

العلم ف العع ار " فع الحايعر ونظعر إلعى المسعغقبل نيعايا وحلعول



محاير بعنوان" اللغة العربية والغعري

العلمع فع غعونأ" فع الحايعر ونظعر إلعى المسعغقبل نيعايا وحلعول

يلقاها ايسغاذ ال وغور

ير إبراهيم زيزفون من سورية.

يلقاها ايسغاذ ال وغور عا ل جرار من اير ن.

يلقاها ايسغاذ ال وغور جميل المال وة من الع ار .

يلقاها ايسغاذ ال وغور ينور الجراية من غونأ.



محاي ععر بعنع عوان" اللغ ععة العربي ععة والغعريع ع

العلمع ع فع ع الس ععو ان" فع ع الحاي ععر ونظ ععر إل ععى المس ععغقبل ني ععايا

وحلول يلقاها ايسغاذ ال وغور فع ا الغراب من السو ان.



محاير بعنوان" اللغة العربية والغعري

العلم فع م عر" فع الحايعر ونظعر إلعى المسعغقبل نيعايا وحلعول

يلقاها ايسغاذ ال وغور عب الحافظ حلم محم من م عر.
 -60الموسم الجقاف الغاسع ع ر 4446م و ار محوره حول "الغح ياا الغ غواج اللغعة العربيعة فع القعرن الحعا
والع رين" ووانا محايراغ واآلغ :



محاير بعنوان " :حوسبة الغراث العرب " يلقاها ايسغاذ ال وغور عل حلم موسى معن جامععة ععين عمأ –



محاي ععر بعن عوان " :المعالجععة اآللي ععة للغ ععة العربيععة بععين الوانععع والغح ع ياا" يلقاهععا المهن ع أ عععال ال ع ين

ععالح



محاير بعنوان " :اللغة العربية وغح ياا العولمة" يلقاها ال وغور نبيل عل من القاهر .



محاير بعنوان " :اللغة العربية والغرجمة اآللية " يلقاها ال وغور محم ال راير من جامعة اليرموك.

القاهر .

العجماو



م ير روة ينظمة المعلوماا العربية – القاهر .

محاير بعنوان  " :اللغة العربية و بوة المعلوماا " يلقاها ايسغاذ الع وغور عبع المجيع بعن حمعا و معن جامععة
انأ – غونأ.



محاير بعنعوان  " :الحعرا العربع والحوسعبة " يلقاهعا ايسعغاذ الع وغور محمع زوع
الجامعة اير نية.

يعر معن وليعة الهن سعة –
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 -65الموسم الجقاف الع رون 4444م و ار محوره حول "احغرام اللغة العربية والعناية بها يعرور وطنيعة ونوميعة
ووان من محايراغ واآلغ :



محاير بعنوان " :اللغة العربية ف الجامعاا اير نية الم والا والحلول" يلقاها ايسغاذ الع وغور ععا ل جعرار
نسم الويميا  -ولية العلوم /الجامعة اير نية.



محاير بعنوان " :اللغعة العربيعة فع الغ عريعاا والقعوانين" يلقاهعا المحعام ايسعغاذ الع وغور محمع يبعو حسعان –
عيو محومغ الغمييز والع ل العليا سابقا.

 -61الموسم الجقاف الحا

والع رون لعام 4446م و ار محوره الر يس حول مويعوعين ر يسعيين يحع هما غنعاول

الغحع ع ياا ال ارجي ععة الغع ع غواجع ع اللغ ععة العربي ععة م ععن حي ععث اس ععغعمالها والعناي ععة به ععا وط ععر غ ريس ععها واللغ ععاا
ايجنبي ععة الغع ع غزاحمه ععا والغحع ع ياا الذاغي ععة الغع ع غواجع ع اللغ ععة العربي ععة م ععن حي ععث نحوه ععا و ععرفها وامالته ععا
والمويععوع الجععان غنععاول " اللغععة العربيععة ف ع ارذاعععة والغل ععاز وال يععا ياا ف ع الععوطن العرب ع

ارسععة غحليليععة

ونق " ووان من محايراغ واآلغ :



محايععر بعن عوان " الرمععز العرب ع العلم ع – مبغوععر – اللغععة والم ععطلح والرمععز والغطععوير والحاسععو " ل سععغاذ
ال وغور عل المر.

 -69الموس ععم الجق ععاف الج ععان والع ععرون لع ععام 4440م و ار مح ععوره الر يسع ع ح ععول فن ععون اللغ ععة العربي ععة وغحع ع ياا
الع ر ووان من محايراغ واآلغ :



محايععر بعن عوان " النحععو العرب ع و وره ف ع غ ع ريأ اللغععة العربيععة وفهععم نظامهععا " ل سععغاذ ال ع وغور عل ع يحم ع
م وور.

 -68الموسععم الجقععاف ال اربععع والع ععرون لعععام 4441م و ار محععوره الر يس ع حععول "غيسععير العربيععة ومواوبععة الع ععر"
ووان من محايراغ واآلغ :



المحايعر ايولعى "غجربعة ار حوسعبة الععنف العربع فع معالجعة العنف العربع حاسعوبيا" يلقاهعا ايسعغاذ مععيمون
حطا



م ير ار حوسبة النف العرب .

المحاي ععر الجاني ععة "حوس ععبة من ععاه اللغ ععة العربي ععة" يلقاه ععا الع ع وغور فع عواز جع ع ار اا مع ع ير إ ار المن ععاه والوغع ع
الم رسية.

 -67الموسععم الجقععاف ال ععامأ والع ععرون لعععام 4449م و ار محععوره حععول مجمععع اللغععة العربيععة اير نع

ووعان مععن

محايراغ واآلغ :



المواسم الجقافية لمجمع اللغة العربية اير ن ويهميغها ف معالجة الغح ياا الغقنية والحاسعوبية الغع غواجع اللغعة
العربية يلقاها ايسغاذ ال وغور محم الحاج حسن يسغاذ علم الحاسو ف الجامعة اير نية.



غجربععة مجم ععع اللغ ععة العربي ععة اير نع ع فع ع غعري ع
ايسغاذ ال وغور همام

 -4مجلة المجمع:

ي

عيو المجمع.

الغعل ععيم الج ععامع  :ارنج ععازاا وال عععوباا والغحعع ياا يلقاهععا
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حععرف المجمععع اير ن ع علععى غن ععيط حروععة غعري ع
"مجل ععة مجم ععع اللغ ععة العربي ععة اير نع ع "
الغعري

سع عوا يو ععان ذلع عك بالمق ععاالا الغع ع ن ععرها فيه ععا يعي ععا المجم ععع ع ععن

يو الغ وانا ر ا على غجربغ ف غرجمة الوغ

ا ل اير ن و ارج

م

)449

العلععوم العلميععة مععن ععالل المجلععة الغ ع ي ع رها بعن عوان

سنواا مغغالية:

لقيية الغعري

غغعر
ووانا ص

العلميعة يم وعان بعالبحوث المح صومعة لبعاحجين علميعين معن
جوانبها وه ومعا

يو غمأ بع

ع را فع المجلعة علعى

 -مجلة المجمع :س،5ع(5ك5712 :8م):

 -6إبراهيم ب ران :غعري

رموز نظام الوح اا ال ولية ف694.-601 :

 -4يحم سعي ان :حول غعري
 -6يحم

الغعليم وغعري

العلم والغونولوجيا ف640. -664 :

ي ال طي  :يفوار وغيمالا ومر ياا ف مجال الم طلح علما وغطبيقا ف.644-665 :

 -مجلة المجمع :س ،8ع( 6-1أيار -ك5717 :5م):

 -6يحم سعي ان :ف سبيل غعري
 -4عا ل جرار :نيايا غعري

الغعليم الجامع ف العلوم الطبيعية ف04.-64 :
ف87. -95 :

الويميا وم اول

 -6عب الح فايل :غعري

يم انغباأ ف640. -641 :

 -0محمو إبراهيم :غعري

العلوم ارنسانية ف11. -06 :

 -5يوسا حسين بوار :من مزال الغرجمة بين العربية وال ارسية ف.606 -645 :
 مجلة المجمع :س ،8ع( 4-3ك -8نيسان5717 :م): -6عب الوريم لي ة :ور الغراث العلم ف غعري

العلوم والغقنياا ف.44 -5 :

 -مجلة المجمع :س ،3ع( 2-1ك -8تموز5720 :م):

 -6يحم سعي ان :ر على حسا
 -4حسن الورم  :حول وغا

الغ ايل والغوامل ف687. -689 :

الغ ايل والغوامل ف681. -680:

 -6عب الر از الجزار :حول م طلحاا الغجار واالنغ ا والم ارا ف670. -674 :
 -0نزار غوفي محم  :م طلح حاجز لل مة) مقابل واونغر) ف.679 -675 :
 مجلة المجمع :س ،4ع( 58-55ك -8حزيران5725 :م): -6يحم

ي ال طي  :حول م طلحاا اير ا الجوية ف.448-696 :

 -مجلة المجمع :س ،1ع( 56 -51ك -8حزيران5728 :م):

 -6محمو السمر  :غجربة مجمع اللغة العربية اير ن ف غعري

العلوم ف.646 -71 :

 -مجلة المجمع :س( 84-83 ،1ك -8حزيران5724 :م):

 -6يحم

ي ال طي  :غ ويباا على وغا

"م طلحاا زراعية" ف447.-449 :

 -4جوا الب ار  :ر على مالحظاا ايسغاذ الجزار حول الم طلحاا الزراعية ف447. -446 :

 -6عب الر از الجزار :غ ويباا لبع

 )449وه مجلة ورية علمية مغ

الم طلحاا الزراعية ف.444 -465 :

ة مح صومة :غ

ر مرغين ف السنة وغحمل الرنم ال ول

.)6470 – ISSN 0258
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 -مجلة المجمع :س ،2ع( 86 -81تموز -ك5724 :5م):

 -6يحم مطلو  :غعري

الغعليم العال ف الع ار

ف.94-05 :

 -مجلة المجمع :س ،7ع( 81ك -8حزيران5721 :م):

 -6محم حسين

العلوم ف.14-07 :

ور  :ولمة ف غعري

 -مجلة المجمع :س ،50ع( 30ك -8حزيران5726 :م):

 -6إبراهيم م وور :لغة العلم المعا ر ف64.-7 :

 -4يحم سعي ان :نحو نظام عرب للرموز العلمية ف08. -67 :
 -6جميل المال وة :ال عوباا الم غعلة "على ر الغعري " ف68. -49 :
 -0حسن سبح :غعري

علوم الط

ف.41 -66 :

 -مجلة المجمع :س ،50ع( 35تموز -ك5726 :5م):

 -6ع ععام سععليمان موسععى :م ععطلحاا االغ ععال الجمععاهير ف ع اللغععة العربيععة غعري ع
.496

يم غغري ع

ف-416 :

 -مجلة المجمع :س ،55ع( 38ك -8حزيران5721 :م):

 -6عب الوريم لي ة :علم الم طلح ف.614 -657 :
 -مجلة المجمع :س ،55ع( 33تموز -ك5721 :5م):

فعايز حسعن :لغععة الغعلعيم الععال فع الجامععاا العربيعة :ور ارنجليزيععة فع سعيا الغعريع

ف-05 :

 -6ريعا

 -4محم راج الز ول :لغة الغعليم العال ف الجامعاا العربيعة :ور ارنجليزيعة فع سعيا الغعريع

ف-05 :

16.
.16

 -مجلة المجمع :س ،58ع( 34ك -8حزيران5722 :م):

 -6حسععام ال طيع  :اللغععة العربيععة والغعريع

فع الع ععر الحع يث /غععيليا الع وغور عبع الوعريم لي ععة ف-486 :

.474
 مجلة المجمع :س ،53ع( 31تموز -ك5727 :5م):العرب ومقاييس

 -6مجي محم عل القيس  :مناه الم طلح الويميا

ف.691 -646 :

 -مجلة المجمع :س ،51ع( 40ك -8حزيران5775 :م):

 -6مجمع اللغة العربية اير ن  :غعري

الم طلحاا ف.465 -460 :

 -مجلة المجمع :س ،51ع( 41تموز -ك5773 :5م):

 -6حام

ا

القنيب  :العالنة بين الم طلح والل ظ الحيار

ف.661 -85 :

 -مجلة المجمع :س ،80ع( 10ك -8حزيران5776 :م):

 -6رفعا هزيم :حاجغنا إلى معجم ج ي لل يل ف ال

حى ف.608 -645 :

 -مجلة المجمع :س ،80ع( 15تموز -ك5776 :5م):

 -6مجي محم عل القيس  :نق م روع "معجم الم طلحاا الويميا ية الموح " ف.461 -466 :
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 -مجلة المجمع :س ،85ع( 18ك -8حزيران5771 :م):

 -6رفعا هزيم :يل اظ عربية معربة ف.648 -76 :

 مجلة المجمع :س ،86ع( 68ك -8حزيران8008 :م): -6جميل المال وة :بع

ما يميز العربية ف

 -4سععمير الع روب  :حروععة الغرجمععة والغعريع
.94 -66

فع

الحها للعلم وم طلح

يعوان ارن ععا المملععوو

 -مجلة المجمع :س ،81ع( 61تموز -ك:)8003 :5

 -6سمير ال روب  :ي ناا الغراجمة ف

يوان ارن ا المملوو

ف407. -406 :

البواعععث واللغععاا والمغرجمععاا) ف:

ف.06 -66 :

 -مجلة المجمع :س  ،87ع( 67تموز -ك:)8001 :5

 -6عب الح يظ جبار  :م طلحاا عربية ج ي مقغرحة ف440. -466 :
 -4عيسععى عععو برهومععة :اللغععة والغوا ععل ارعالنع مجععل مععن انغ ععار ايسععما ايجنبيععة فع الالفغععاا الغجاريععة فع
اير ن ف76. -15 :
 -6م ط ى طاهر الحيا ر  :م طلحاغنا اللغوية بين الغعري

والغغري

ف.655 -666 :
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 الخاتمة:سار الغعري

ف المجمع اير ن ف ننواا ع

غيافرا معا فع غرجمعة يه افع إلعى وانعع حع مععيش

فوان ين صجع غرجمة الوغ العلمية المنهجية الغ غ صر أ ف ولية العلعوم فع الجامععة اير نيعة وجامععة اليرمعوك
وا غععار وليععة العلععوم ينهععا الوليععة ايسععاأ الغ ع غقععوم حولهععا جميععع وليععاا العلععوم الغطبيقيععة جععم ويععع بععين يي ع

المغععرجمين مبع صعرراا الغعري ع الغ ع انطل ع ف ع عمل ع منهععا ورسععم لهععم ليععة الغرجمععة الغ ع غيععمن لغرجمععاغهم سععالمة
والسهولة إلى فهم الطال مع الحرف على نقل يفوار المتلِّا ولِّها نقعال عا نا وغرجمعة
اللغة وسالسة العر
الوغ غرجمة يمينة والسماح لهم ف الغ صرا ف الغرجمعة فع الموايعع الغع غقغيع ذلعك
و ون ال روج على مويوعاا هذه الوغ إسرافا ف الغرجمة.

معة للمعا العلميعة

عين علعى الغعيليا والغرجمعة

صعجع البعاحجين والمغ
و عما لسياسعة المجمعع فع غعريع الغعلعيم الجعامع
ًعرفعا بلجنعة الغعيليا والغرجمعة والن عر
صول بموجب لجنة لهعذا الغعر
والن ر وجعل ذلك يح بنو القانون الذ

ويووععل إليهععا ويععع غعليمععاا الغععيليا والغرجمععة ف ع المجمععع الغ ع غع صعم إنرارهععا فيمععا بع ع وي ع رها المجمععع ف ع ن ععر
ا ععة والغ ع غععنف ف ع يح ع بنو هععا علععى ين يع عم المجمععع غععيليا وغرجمععة الوغع الغ ريسععية الجامعيععة ف ع العلععوم
البحغة والغطبيقية يو ي وغ

الوغ

ف الغ

ي ر معن عينها ين غع عم هعذا الم عروع .ووعان معن نغيجعة ذلعك ين ععم ن عر بعع

اا العلمية ما يا ومعنويا؛ اللغزامها بغعليماا الن ر المعمول بها ف المجمع.

واسععغوماال لهععذا ال ع ور الريععا

نععام بغعري ع

الرمععوز العلميععة المسععغعملة ف ع الريايععياا وال يزيععا والويميععا

لوغابغهععا بحععروا عربيععة مناسععبة بع ال مععن الحععروا الالغينيععة واليونانيععة وذلععك بععاج ار غعع يالا ط ي ععة علععى ي ععوال
غغير نوام الحرا فيها.
هويغها يو ص
غميز ي والها ون ين غطمأ ص
الحروا العربية عن اسغعمالها للرموز ص
وما نام بغعري مجموععة معن الم عطلحاا فع المجعاالا العلميعة والغونولوجيعة والغقنيعة الح يجعة بالغععاون
ووزعهعا علعى اغحعا
مع وزار الغربية والغعليم والمتسساا العلميعة واللغويعة والجقافيعة فع اير ن ون عرها فع صا
ورسعاا ص
المج ععامع اللغويع ععة والجامعع ععاا العربيع ععة والمتسس ععاا العلميع ععة ذاا العالنع ععة بالغعري ع ع لإلف ععا منهع ععا ولغوحيع ع ها فع ع
المتسسععاا العلميععة والغعليميععة علععى مسععغو الععوطن العرب ع
العرب .

موح ع ف ع وطننععا
ممععا يسععاع علععى إيجععا لغععة علميععة ص

و عععم هععذه المسععير بععين لجععي إلععى ويععع المعجمععاا الم غل ععة منهععا معجععم يل ععاظ الحيععا العامععة فع اير ن

ونع رسععم للبععاحجين ليععة العمععل فع ا غيععار يل ععاظ هععذا المعجععم ومنهععا ايل ععاظ ال يلععة علععى اللغععة العربيععة مععن لغععاا

يجنبيععة والسععع إلععى غعريبهععا إلععى الحععروا العربيععة ووغابغهععا ومععا غل ععظ بالعربيععة مععا يموععنهم ذلععك ين وغابغهععا بهععذه
موح على مسغو الوطن العرب .
الطريقة غنسجم واله ا الر يس لويع معجم عرب
ص
فعل المجمع الن اط العلمع المغعلع بغعريع الغعلعيم الجعامع ععن طريع اللجعان ال ا معة فيع
ون ص
منهععا يربععع لجععان وانععا علععى

ععلة مبا ععر بالغعري ع

إذ وعان

ه ع  :لجنععة الم ععطلحاا ولجنععة الغععيليا والغرجمععة ولجنععة

النع واا والمحايعراا ولجنععة المعجمععاا ووععان غيجيرهععا علععى ن ععاط المجمععع وعلععى إنجا ازغع العلميععة والعمليععة غععيجي ار

المي ص ف هذا الم روع على الر م من ال ععوباا الغع
نويا وايحا فق عملا عبر اجغماعاغها المغوا لة على ً
اعغريا مسيرغ .
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و عععم هععذا العمععل ف ع ارفععا مععن وسععا ل ارعععالم ف ع إب عراز ور المجمععع ب ععور فاعلععة ف ع

مععة اللغععة

العربيععة عععن طري ع الن ع واا واللقععا اا وايحا يععث ارذاعيععة والغل ازيععة وعق ع المععتغمراا والن ع واا ف ع المويععوعاا
الغ غغعلع بغعريع

الغعلعيم الجعامع

وبيعان غجربعة المجمعع فيع

والم عاروة فع المعتغمراا والنع واا ال ارجيعة ذاا

العالنة بهذا المويوع والمويوعاا الغ غمأ اللغة العربية والغراث العرب ارسالم .
وغععابع هععذا ال ع عم عععن طري ع موسععم الجقععاف

الععذ يقيم ع وععل عععام ويسععغمر ح عوال سععغة يسععابيع فوععان

ي غععار لوععل موسععم محععو ار عامععا ي ع عو للم ععاروة في ع ع ع ا مععن العلمععا والم و عرين العععر

ون ع حععرف المجمععع منععذ

مواس ععم الجقافي ععة ايول ععى عل ععى ين يع ع ور موي ععوع ه ععذه المواس ععم ح ععول جوانع ع مغعع ع ص م ععن ني ععية غعريع ع
الجععامع ليغ عزامن هععذا الحععرف مععع ه ع ا المجمععع – ف ع ن ععيغ  -ف ع غن ععيط حروععة الغعري ع وغ ععجيع الغعري ع

العلم الجامع .

ومععا غابعع عععن طري ع مجلععة المجمععع بغحويم ع

عع ا مععن البحععوث ذاا العالنععة بغعريع

الغعل ععيم

الغعلععيم الجععامع

ومععن جع صعم نبولهععا ون ععرها ف ع يع ع ا المجلععة غم ص ععيا مععع سياسععغ ف ع ن ععر البحععوث المغعلصقععة باللغععة العربيععة ونيععاياها
ايساسععية وغ ععجيع البععاحجين علععى الغععيليا ف ع هععذا المويععوع رنجععاح حروععة الغعري ع وبيععان ج ع واها ف ع الغعلععيم
الجامع .

وبع

فان مسير المجمع اير ن فع غعريع الغعلعيم الجعامع مسعير حافلعة بالعطعا وهعو إذ يعع ص ه معن ايهع اا
جل اهغمام فق سلك السبل الو يلة الغ غم صون من غحقي هذا الم عروع وغغعرجم ايهع اا إلعى
الر يسية الغ يوالها ص
وانععع ح ع معععيش ي ععه ل ع بععذلك ارنجععازاا العلميععة والعمليععة الغ ع نععام بهععا ف ع مجععال الغععيليا والغرجمععة والن ععر

وا ع ار مععا غ ع صعم إنجععازه منه ععا ف ع من ععوراا المجمععع وغطبي ع ه ععذه الغجربععة عل ععى الغ ع ريأ الج ععامع ف ع ج ععامعغ
اير نية واليرموك ومع ين الغجربعة وانعا موفصقعة ويعطعا نغعا إيجابيعة إالص ين هعاغين الجعامعغين عع لغا ععن غع ريأ
العلوم باللغة العربية وعا غا إلى غ ريسها باللغة ارنجليزية .)448

 )448انظر ال راساا الغ ناما حول غقويم غجربة المجمع ف غعري

الغعليم الجامع ف  :لط ية و"يبعو حلعو" :غقيعيم المرحلعة ايولعى

غبناها مجمع اللغة العربية اير ن  60 – 66 :وانظر بع ذلك جري الع ير اير نيعة
ف غعري الغعليم العلم الجامع الغ ص
غاريخ 6786/8/64م و6786/7/7م و ريوش حروعة الغعريع فع اير ن 54 55 :وحع يث لي عة عنهعا فع  :اللغعة العربيعة
والغعري

ف الع ر الح يث 618 – 619 610 – 614 651 – 650 :والعليماا يعمعال مجمعع اللغعة العربيعة اير نع

… 56 – 07 00 – 06 :ومونع المجمع على ارنغرنا.
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الملحق رقم (:)5
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 المراجع:عمععان جمععا
 -6اغحععا المجععامع اللغويععة العلميععة العربيععة الرمععوز العلميععة وطريقععة ي ا هععا باللغععة العربيععة ن ع و َّ
ايولى 6049هع = وانون الجان

 -4برهومععة عيسععى عععو

يناير) 6789م) االغحا 6048هع = 6788م.

ي عوابط الغعري ع

ف ع وغععا

المعع َّعر للج عواليق

مجلععة "يطلععأ لل ارسععاا وايبحععاث"
حزيران 4441م.

عمان المجل ايول الع الجان
ي رها مروز يطلأ العالم لل راساا وايبحاث ص
 -6ب ر ومال اللغة العربية بين الوهم وسو ال هم ار ري القاهر 6799م.
 -0جري ال ير اير نية غاريخ 6786/8/64م و6786/7/7م.
محمععو غجععار ف ع الغعري ع

 -5الجليل ع

يععمن الموسععم الجقععاف الجععان لمجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع

عمان 6045هع = 6785م.
ص
 -1حع صعور محم ع إب عراهيم غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع ف ع الغعري ع
العال

ج "4وزار الغعليم العال

م

ط6

ف ع الغعلععيم

ًن ععر ف ع "ن ع و الغعري ع
من  8 – 1وال 6040هع= 4446/64/4 – 66/64م.

-9

عمان 4444م.
ريوش عب الرتوا حروة الغعري ف اير ن وزار الجقافة ص
لي ععة عبع ع الوع عريم اللغ ععة العربي ععة والغعريع ع فع ع الع ععر الحع ع يث ط 5ار ال رن ععان ع َّم ععان 6068ه ع ع =

-7

يععمن وغععا  :اللغععة العربيععة والععوع القععوم  :بحععوث ومنان ععاا الن ع و

-8

6779م.

ليععل ياسععين اللغععة والوجععو القععوم

ظ مهععا مروععز ارسععاا الوح ع العربيععة باال ععغراك مععع المجمععع العلم ع الع ارن ع
ال وريععة الغ ع ن ص

ومعه ع البحععوث

وال راساا العربية) ط 4مروز راساا الوح العربية بيروا 6781م.

 -64الطويل عمران يحم عب الوعريم ال ارسعاا اللغويعة فع اير ن فع الن عا الجعان معن القعرن الع عرين ط6
عمان 6045هع = 4440م.
وزار الجقافة ص
 -66سعي ان يحم م روع مجمع اللغة العربية اير ن للرموز العلمية والعربية 6785م.
 -64العليمعاا فاطمععة محمع سعليمان يعمععال مجمععع اللغععة العربيعة اير نع اللغويععة والنحويعة رسععالة وغععوراه وليععة
ال راساا العليا الجامعة اير نية غموز 4441م.

الغعلععيم الجععامع  :ارنجععازاا وال عععوباا

ًهمععام غجربععة مجمععع اللغععة العربيععة اير ن ع ف ع غعري ع
ععي
-66
والغح ياا يعمن الموسعم الجقعاف ال عامأ والع عرين لمجمعع اللغعة العربيعة اير نع
4449م.

-60

نيم وارم السي اللغة العربية وال حو العلمية الح يجة موغبة ابن سينا القاهر .

 -65ال ي ل سمر ًروح
 -61لط ية لط

ييو

الم ولة اللغو ية العربية جروأ برأ ط 6طرابلأ 6774م.

ويبو حلو يعقو

مجمع اللغة العربية اير ن

 -69مجمع اللغة العربية اير ن :



عمعان 6048هعع=
ط 6ص

غعري

غقيعيم المرحلعة ايولعى فع غعريع

غبناهعا
الغعلعيم العلمع الجعامع الغع ص

6784م .راسة مطبوعة على اآللة الواغبة).

رموز وح اا النظام ال ول وم طلحاغها ط6786 4م.
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وغعليمعاا ععم الغعيليا والغرجمعة والن عر فع مجمععع اللغعة العربيعة اير نع
ال قر

) من نانون مجمع اللغة العربية اير ن رنم  )04لسنة 6791م.



والغقرير السنو حول منجزاا عام 6798م.



والغقرير السنو الرابع حول منجزاا المجمع عام 6784م.



والغقرير السنو السابع حول منجزاا المجمع عام 6786م.



والغقرير السنو الجامن حول منجزاا المجمع عام 6780م.



والغقرير السنو الغاسع حول منجزاا المجمع عام 6785م.



والغقرير السنو العا ر حول منجزاا المجمع عام 6781م.



ن عر

عا ر بموجع

المععا

)66

والغقرير السنو الحا

ع ر حول منجزاا المجمع عام 6789م.



والغقرير السنو الجان ع ر حول منجزاا المجمع عام 6788م.



والغقرير السنو الجالث ع ر حول منجزاا المجمع لعام 6787م.



والغقرير السنو السابع ع ر حول منجزاا المجمع لعام 6776م.



والغقرير السنو الغاسع ع ر حول منجزاا المجمع لعام 6775م.



عم ع ععان – اير ن
والغقريع ععر الس ع ععنو الع ع ععرون  64ع عععبان 6061ه ع ع ع –  44ع عععبان 6069ه ع ع ع = 6771م ص
6068هع = 6779م.



عمان – اير ن 6046هع = 4444م.
والغقرير السنو ال امأ والع رون لعام 4446م ص
عمان – اير ن 6040هع = 4446م.
والغقرير السنو السا أ والع رون لعام 4444م ص





عمان – اير ن 6045هع = 4440م.
والغقرير السنو السابع والع رون لعام 4446م ص
عمان – اير ن 6048هع = 4449م.
والغقرير السنو الجالجون لعام 4441م ص



ونانون مجمع اللغة العربية اير ن

6049هع = 4441م.



ومجلععة مجمععع اللغععة العربيععة اير نع

العع  55السععنة الجانيععة والع ععرون ذو القعع 6068ه ع – ربيععع اآل ععر



وم ل إلى مجمع اللغة العربية اير ن

6067هع = غموز – وانون ايول 6778م.




6048هع = 6788م.

ومعجم يل اظ الحيا العامة ف اير ن ط 6موغبة لبنان نا رون بيروا 4441م.
ومن وراا المجمع العلمية ف غعري

الغعليم الجامع

ووراساا الم طلحاا العلمية المذوور ف البحث.
ص



والموسم الجقاف الرابع والع رون 6049هع = 4441م.



ومونع المجمع على ارنغرنا .www.majma.org.jo

 -68مجمع اللغة العربية القاهر ) المعجم الوسيط ط 6ار عمران القاهر 6045هع = 6785م.
 -67يبو مغل

سميح غعري

ايل اظ والم طلحاا ويجره ف اللغة واي

 -44وزار الغربية السورية المعجم الم رس

م

6785م.

عمان 4446م.
وزار الجقافة ص
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 -فهرس موضوعات البحث:

 المل َّ ف: المق ص مة: -الغمهي :

لمحة عامة:

الغعليم العلم الجامع :

 -غعري

نظر ف نانون المجمع:
م هوم الغعري :

اهغمام المجمع بغعري
مسير الغعري

الغعليم الجامع :

ف المجمع:

يوال  -المسار ايول :المسار العلم ايساأ:
 -6غرجمة الوغ

العلمية المنهجية:

مبرراا الغعري :
ص
منه المجمع ف غعري

الوغ

إنجازاا المجمع ف مجال غعري

العلمية:
الغعليم العلم الجامع :

 -4عم الغيليا والغرجمة والن ر:
 -6غعري

الرموز العلمية:

 -0غعري

الم طلحاا:

نماذج منها:
ي -م

منه المجمع ف غعري

الم طلحاا من حيث:

ر الم طلحاا وال اا الغ

اروا ف ويعها:

 لية العمل:ج -غوجي الم طلحاا وغوحي ها:
 -الغرغي

والغنظيم:

هع -مالحظاا على المنه :

 -5ويع المعجماا:

جانيا  -المسار الجان  :المسار العلم المسان :
 -6اللجان ال ا مة:

 -4المتغمراا والن واا:
 -6المواسم الجقافية:
 -0مجلة المجمع:
 -ال اغمة:
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 الملح رنم :)6 المراجع: -فهرأ مويوعاا البحث:

