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 أخبار مجمعيةرابعاً: 
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 م6991إصدارات المجمع لعام 
 المصطلحات -6

لهنا مجمع اللغة العربية األردني منن أج إن من األهداف األساسية التي أنشئ
داب والفنون، ووضع المعناجم والمشنار ة  ني  لن  هو توحيد مصطلحات العلوم واآل

علميننننة واللغويننننة والاخا يننننة دا نننن  بالتعنننناون مننننن ورارة التربيننننة والتعلننننيم والم سسننننات ال
 الممل ة و ارجها.

وانطالقننننا  مننننن  لنننن   خنننند طلننننب المجمننننع إلنننن  الجهننننات المعنيننننة  نننني الننننورارات 
وضننع والنندوا ر الم تلفننة تروينندص بالمصننطلحات األجنبيننة التنني يسننتعملونها مننن أجنن  

ينننة لهنننا. وقننند تلخننن  المجمنننع مجمو نننة منننن هننن ص المصنننطلحات التخنينننة مخنننابالت  رب
 مخابالت العربية المناسبة لها. لوضع ال

قرارهننا و نن   وقنند ات نن  المجمننع اتجننرامات الالرمننة لدراسننة هنن ص المصننطلحات وا 
 لجاننا  المنهجية التي يتبعها  ي وضع المخابالت العربينة للمصنطلحات األجنبينة، وألنف 

 نيننة مننن  بننرام م تصننين ومننن أ ضننام م تصننين مننن المجمننع، وقامننت هنن ص اللجننان 
لحات وقندمتها إلن  لجنان المصنطلحات  ني المجمنع لدراسنتها. وشنار  شة المصطقبمنا

الالرمنننة ر عتهنننا لجننننة ، وبعننند إجنننرام التعنننديالت  ننني اجتما اتهنننا ال بنننرام والم تصنننون
 ولننننننة بنننننن قرار هنننننن ص مالمصننننننطلحات إلنننننن  مجلننننننئ المجمننننننع، وهننننننو الهي ننننننة العلميننننننة ال

، وبعند منعلنئ المجالمصطلحات وقد شار  ال بنرام الم تصنون أيضنا  ني جلسنات مج
لنن  المن مننة  أن أقرهننا المجلننئ أرسننلها المجمننع إلنن  اتحنناد المجننامع اللغويننة العلميننة وا 

لنن  ورارات التعلننيم العربيننة للتربيننة والاخا ننة والعلننوم وم تننب تنسنني   التعريننب بالربنناط، وا 
، والمرا نننر العلمينننة  ات العالقنننة ، والجامعنننات العربينننةالعنننالي، وورارات التربينننة والتعلنننيم

لمناقشتها  ي م تمرات التعريب من أج  توحيد المصطلح العلمي  ل  مسنتو   تمهيدا  
 الوطن العربي. 
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الت نننننالف مجننننن تننمنننن المجمنننع  لننن  توحيننند المصنننطلح العلمننني  ننني م وحرصنننا  
مننننن   خنننند وضنننع بنننين أيننندا ال بنننرام  نننددا   – لننن  مسنننتو  النننوطن العربننني  - لومنننننالع

 .المعاجم المت صصة لالستعانة بها

لغنننننة لرتينننننب هننننن ص المصنننننطلحات حسنننننب ترتينننننب الحنننننروف الهجا ينننننة باوجنننننام ت
اتنجليريننة ال تبننارينو األو  أن هنن ص المصننطلحات نخلننت مننن اتنجليريننة إلنن  العربيننة، 

النننننن ين يريبننننننون  نننننني معر ننننننة المخننننننابالت العربيننننننة   والانننننناني للتسننننننهي  والتيسننننننير  لنننننن
 للمصطلحات األجنبية  ي ه ا المجا . 

 ها المجمع:ومن المصطلحات التي أصدر 

 .1طلحات سالح الجو واالست بارات طمص -
 .1 ة والتلفار وال هربام العامة طمصطلحات ات ا -

 .1مصطلحات التمريض ط -

 .2مصطلحات التجارة واالقتصاد والمصارف ط -

 الموجز في ممارسة الجراحة -2

من  أربعة أ وام ونيف، أوصت لجنة العلوم الصحية  ي مجمع اللغة العربينة 
 ترجمة  تابواألردني ب

Bailey &   Love's, Short Practice of  Surgery 

 

 ننني طبعتنننح الواحننندة والعشنننرين، المنننوجر  ننني ممارسنننة الجراحنننة   -والف  بيلننني"
و لنن  ضننمن مشننرو ح الرامنني لتعريننب التعلننيم العلمنني الجننامعي. وجننام ا تيننار ال تنناب 

إ  يعد أحد المراجع  ؛العربيو ي الوطن  يا  معة وانتشارص الواسع  اليلم انتح العلمية الر 
الر يسننية  نني الجراحننة  لنن  مسننتو  الب ننالوريوئ والدراسننات العليننا الجامعيننة،  مننا أنننح 
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مرجنننع جراحننني مهنننم للطبينننب الممنننارئ العنننام والمت صنننغ. وقننند ا تنننار مجمنننع اللغنننة 
 شراف  ل  الترجمة. العربية األردني هي ة تحرير  لمي لإل

يب  ي جميع مسنتويات التعلنيم والممارسنة، رأ  التعر من المجمع بأهمية  مانا  يوا  
لهننم  أن يشننتر   نني هنن ا العمنن  أ بننر  نندد مننن الننرمالم.  ا تننار ا تصاصننيين مشننهودا  

 ننني ا تصاصننناتهم الجراحينننة  ننني األردن، ليخومنننوا ب نجنننار هننن ا العمننن  العلمننني الخنننومي 
رجمنات بعند أن بندأت الت، وأحيلنت لرمالم  لن  هن ا العمن  بجند وحماسنةالنبي ، وأقب  ا

إلن  أ ضنام هي نة التحرينر لمراجعنة المنادة مراجعنة  لمينة. وا تمندت هي نة  تأتي تبا نا  
د منننن النصنننين العربننني واتنجلينننرا والتأ نننالتحرينننر  ننني المراجعنننة العلمينننة  لننن  مخابلنننة 

اسنننتعما  المصنننطلحات العلمينننة و ننن  منننا جنننام  ننني المعجنننم الطبننني الموحننند، وا تمننندت 
وحرصت  ل  وضع المصطلحات األجنبية إل   ي  رض المادة.  سهال أيضا أسلوبا  

ادة المترجمننة إلنن  المراجننع جانننب المصننطلحات العربيننة  نني المننتن. ومننن اننم د عننت المنن
مالم   نحوا  ال ا ضبط سالمة اللغة العربية  اللغوا  . وا 

و نندما شنار ت هي ننة التحرينر  لن  االنتهننام منن ترجمنة ال تنناب  ني بداينة  ننام  
الطبعننة الاانيننة والعشننرون مننن ال تنناب. ولمننا  ننان مجمننع اللغننة العربيننة   هننرت 1992

األردننني يعتمنند سياسننة واضننحة  نني ترجمننة ال تننب العلميننة، وم داهننا أنننح ال يتننرجم أا 
 تناب إال  ني طبعتنح األ ينرة،  خند  لنف المجمنع هي نة التحرينر الخينام بتحندي  الترجمنة 

تحريننر مننن جدينند  لنن  مراجعننة المننادة اللتوا نن  الطبعننة الجدينندة.  ع ننف أ ضننام هي ننة 
 يهننا. ومننن اننم د عننت  العلمينة ومخابلتهننا مننع الطبعننة الجديندة وتصننويبها وترجمننة مننا جند  

 المادة العلمية المترجمة إل  المراجع اللغوا اانية. 
  لنن  وضننع المننادة العلميننة  نني لغننة  ربيننة سلسننة، وأن التحريننروحرصننت هي ننة 

بح إل  حد  بير ما جنام  ني ال تناب األصنلي، حين  تش ي رج ال تاب بالعربية  ي حلة  
جننامت المننادة  نني  مننودين، ونخلننت جميننع الرسننوم والجننداو  والصننور  مننا وردت  نني 

 األص . 
تحريننر  نني أن يصنندر هنن ا ال تنناب  نني أربعننة أجننرام  نن  جننرم واجتهنندت هي ننة ال

رم يتضنننمن المننننواد الطبينننة المتشننننابهة، إ  تضنننمن الجننننرم األو  مبننناد  الجراحننننة، والجنننن
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، والجننرم الاالنن  جراحننة الننرأئ والعننن  والغنندد الصننم الانناني جراحننة الع ننام واأل صنناب
 والصدر والخلب، والجرم الرابع السبي  الهضمي والجهار التناسلي البولي.

ونحن إ  نخندم الطبعنة العربينة األولن  لهن ا المرجنع المهنم  ني الجراحنة لنأمن  أن 
 ننرام  اصننة والمهتمننون بعلننم الطننب  امننة يجنند  يننح رمال نننا المت صصننون وطلبتنننا األ

 لنن  للعمنن   لهننم جميعننا   النفننع ال ايننر،  مننا نأمنن  أن ي ننون هنن ا العمنن  المتواضننع حننا را  
جعنننن  اللغننننة العربيننننة لغننننة العلننننم والبحنننن  العلمنننني  نننني العلننننوم الطبيننننة ب اصننننة والعلننننوم 

علمينة  نني م انتهنا الال خننة بهنا  ني م تلننف ال لينات ال ةالطبيعينة بعامنة لتحتن  هنن ص اللغن
 جامعاتنا العربية، وأن ت ون لغة التدريئ والبح  العلمي. 

 التقرير السنوي العشرون  -3

بننننأهم منجننننرات  أصنننندر المجمننننع تخريننننرص السنننننوا العشننننرين النننن ا تضننننمن تعريفننننا  
م،  ننننننني مجنننننننا  تعرينننننننب التعلنننننننيم العلمننننننني الجنننننننامعي وتعرينننننننب 1992المجمنننننننع  نننننننام 

منن جهنود  ني مجنا  الحر نة الاخا ينة  المصطلحات وما أصدرص من منشورات ومنا ب لنح
العلمية  ن طري   خد موسمح الاخا ي السنوا، والمشار ة  ي م تمرات ونندوات دا ن  
، األردن و ارجح، وما قدمنح منن  نندوات وأحادين  إ ا ينة بعننوان    ني رحناب العربينة 

ح منن  ما تضمن ه ا التخرير ما قام بح مجلئ المجمع وم تبح التنفي ا ولجانح وأجهرت
أسنننمام أ ضنننام المجمنننع العننناملين وأ ضنننام  وتضنننمن أيضنننا  أ منننا   نننال  هننن ا العنننام، 

 بمنشورات المجمع الاخا ية والعلمية. الشرف واأل ضام الم اررين، وابتا  
ر  لنن  لغننتهم ي ننوالمجمننع وهننو يخنندم تخريننرص العشننرين، ليأمنن  مننن أبنننام أمتنننا الغ   

احنناتهم البنننامة ومالح نناتهم التنني ستسننهم وتننرااهم وحضننارتهم أن يت رمننوا بتروينندص باقتر 
  ي تطوير أ ما  المجمع ووسا    ملح وتم نح من أدام رسالتح وتحخي  أهدا ح.


