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 رابعًا: أخبار مجمعية
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 الندوات والمؤتمرات والمحاضرات
 

  اجتماع اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية وندوة "صوغ المصطلح
م في رحاب مجمع 72/01/7112-77العلمي وتوحيده" في المدة من 
 اللغة العربية في طرابلس/ ليبيا.

 
 )طرابلس(توصيات الندوة العلمية لمجمع اللغة العربية 
 "صوغ المصطلح العلمي وتوحيده"

  
عقـــــــد اتحـــــــاد المجــــــامع اللغويــــــة العلميــــــة العربيــــــة اجتماعـــــــ  ال ــــــنو  فــــــي 

م، فـــــــي رحـــــــاب مجمـــــــع 7112تشـــــــرين الكـــــــاني    تـــــــوبر   72 – 70المـــــــدة مـــــــن 
ــــــا. وعلـــــ   ـــــام  اجتماعـــــا  ا تحـــــاد عقــــــد   اللغــــــة العربيــــــة فـــــي طرابلــــــس/ ليبيـ

 " صوغ المصطلح العلمي وتوحيده ".في طرابلـس نـدوة بعنوان 
ومكــــــ  مجمـــــــع اللغــــــة العربيـــــــة ارردنـــــــي فــــــي  ـــــــ ه النــــــدوة الـــــــد تور عبـــــــد 
ال ـــــريم  لييـــــة ر ـــــيس المجمـــــع ،  مـــــا دـــــدم ع ـــــو المجمـــــع الـــــد تور عبـــــد المجيـــــد 

 نصير بحكًا إل  الندوة ول ن  لم يح ر ر باب  اصة.
مة من  ما  ودد  صدر  الندوة توصيا    ر  فيها  ن اللغة العربية  

الش صية الح ارية رمتنا العربية، فهي ل اننا المبين ولغة القرآن ال ريم، ورمز 
ح ا ًا من  بنا ها الغيورين بما يعاني  مت لمو   ه اللغة  من رموز وجود ارمة ، وا 
من تأ ر، وما تواجه  من حمال  محاربة وتشوي . إن عالمنا المعاصر يشهد 

اًل عارمًا من المصطلحا  العلمية ارجنبية في ميادين العلم تطورًا علميًا  ريعًا و ي
الم تلية، إ  لم يبق علم من العلوم إ  ات ع مجا  النظر في ، بما تأت  لـ  من 
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البحوث في  دق م ا ل ، والدرا ا  التي  ر ي  لها النظريا  وا  تشافا  
  لها.المتواصلة وا  تراعا  التي عمل  عل  تطوير مجا   الحياة 

لقد  ان من الطبيعي مع   ه التطورا   ن تشهد اللغة ت ارعًا  بيرًا في  
مجا  المصطلحا  العلمية حت   صبح  اإلحاطة بمصطلحا  العلم الواحد عل  

 ددر  بير من الصعوبة.
وا تشعارًا للم ؤولية الملقاة عل  عاتق  بناء العربية،  ب الم لصون من  

ة ، فبادروا إل  تعريب المصطلحا  وترجمتها ب  إل   بنا ها إل  ح    ه المش ل
و ع المصطلحا ، إ   ن   ه الجهود تحتاج إل  مزيد من التن يق والتوحيد 
تمهيدًا لتوحيد المصطلح العلمي، ف ان للمجامع العربية جهود مش ورة في   ا 

مية ال بي ، من   ا المنطلق بادر مجمع اللغة العربية الليبي إل  عقد ندوة عل
م 72/01/7112 -77بعنوان: "صوغ المصطلح العلمي وتوحيده" في اليترة من 

بمجمع اللغة العربية بطرابلس، بالتعاون مع  مانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم 
العالي. وبعد عرض علمي لما يقرب من العشرين وردة ددمها ن بة من ار ات ة 

ا جمع ممن لديهم ا تمام بلغتنا بنقا  من م تلف الدو  العربية، وشارك في إكرا ه
  ادف من  ال  المحاور ار ا ية اآلتية:

 ِإش ا   المصطلح العلمي، المظا ر وار باب والعالج. .0

 تجارب المؤ  ا  العلمية اللغوية في تعريب المصطلح وتوحيده. .7

 المصطلح العلمي بين التعريب والترجمة. .2

  وابط تعريب المصطلح عبر العصور. .4

ـــــــب معجمـــــــا .5 ـــــــي العربيـــــــة، و  ميـــــــة الرجـــــــوع إليهـــــــا فـــــــي تعري   المعـــــــاني ف
 المصطلح العلمي.

 توص  المشار ون إل  اآلتي:
 أواًل: صوغ المصطلح:
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 عند صياغة المصطلح العلمي يجب  ن يراع  ما يأتي: 
 . تحديد معالم الميهوم تحديدًا دديقًا دب  و ع المصطلح المنا ب ل 

 ية  حتـــواء  ـــ ا الم ـــمون، ا تيـــار  دـــرب  لمـــة، و ن ـــب صـــيغة صـــرف
 والتعبير عن .

  ا  ــتيادة مــن ال ــوابق واللواحــق والــدوا   عنــد صــوغ المصــطلح، مــع
مراعاة الد    التي تؤديهـا  ـ ه اردوا ، وا تيـار  دربهـا إلـ  المعنـ  

 المراد التعبير عن .

 . ا تصار المصطلح في  د  عدد مم ن من ال لما 

 تدراك. لو المصطلح من  دوا  العطف وا   

  الحـــــر  علـــــ   ـــــبط المصـــــطلحا  عامـــــة، والمعـــــرب منهـــــا  اصـــــة
 بالش   حرصا عل  صحة نطق  وددة  دا  .

  تجنـــب ا رتجـــا  اليـــرد  فـــي صـــوغ المصـــطلح والعـــودة إلـــ  المجـــامع
 العربية في .

  ــــا القــــدام  فــــي صــــوغ ــــداء بعلما ن ا  ترشــــاد بالمصــــادر التراكيــــة لال ت
 المصطلحا  العلمية.

 عد الصـوتية والصـرفية التـي ت ـير عليهـا العربيـة فـي صـوغ مراعاة القوا
  لياظها.

  يــــتم ا لتــــزام بالو ــــا   التــــي  درتهــــا مجــــامع اللغــــة العربيــــة فــــي صــــوغ
 المصطلح العلمي و ي:

ا شتقاق، المجاز  و القياس ، النح  والتر يب ، ا دتراض ، التعريـب 
 والترجمة.

  عنــد صــوغ المصــطلح ا بتعــاد عــن النزعــة اليرديــة والتعصــب القطــر  
 ومراعاة مصلحة ارمة عامة.



 757 

 ثانيًا : توحيد المصطلح:
اتيـــــاق مجامعنـــــا علـــــ  مصـــــطلح واحـــــد مقابـــــ  الوافـــــد، و ن ي ـــــون لهـــــا  -

 حق فرض ا تعمال  عل  الجميع.

تن ــــــيق الجهــــــود بــــــين المجــــــامع اللغويــــــة العربيــــــة والو ــــــا   الم تليــــــة  -
 لإلعالم والكقافة.

بقـــــــــًا ل طـــــــــة عربيـــــــــة متوافقــــــــــة إ ـــــــــافة المعلومـــــــــا  المصـــــــــطلحية ط -
 عالميًا.

 و ع  طة للعم  العربي المصطلحي مع توزيع ارعباء. -

ــــــة  - ــــــ  د ل ــــــة واحــــــدة، تقاب ا لتــــــزام بحصــــــر المصــــــطلح المطــــــروة بد ل
الليظـــــــة ارجنبيـــــــة بحيـــــــث   نـــــــدع مجـــــــاً  لاللتبـــــــاس بـــــــين ميهـــــــومين 

 متقاربين.

مراعـــــــــاة مـــــــــا اتيـــــــــق عليـــــــــ  الم تصـــــــــون مـــــــــن مصـــــــــطلحا  ود     -
ـــــــة  انـــــــ   و مترجمـــــــة شـــــــريطة  ن تقر ـــــــا  علميـــــــة  اصـــــــة بهـــــــم معرب

 .المجامع اللغوية

 توصيات عامة: ثالثًا:
   ت ــــــجي  المصــــــطلحا  المتاحــــــة التــــــي  درتهــــــا المجــــــامع والمؤ  ــــــا

 العلمية.

  الــــــدعوة إلــــــ  توحيــــــد الميــــــا يم وكقافــــــة المت صصــــــين، دبــــــ  صــــــياغة
 المصطلح حت    ت تلف صيغ .

  ف المصطلحا  العالمية.تنظيم التعاون الدولي مع مصار 

  الحــــــــث علــــــــ  التواصــــــــ  بــــــــين الهي ــــــــا  والمؤ  ــــــــا  العلميــــــــة فــــــــي
 الوطن العربي لتوحيد المصطلح العلمي.
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  ــــة الحــــث علــــ  عقــــد المزيــــد مــــن النــــدوا  لصــــوغ المصــــطلحا  العلمي
 وتعريبها وتوحيد ا.

 .تأ يد الر   القا   برد ارعجمي إل  رّ   العربي 

 لنـــــــــدوا  والمـــــــــؤتمرا  العلميـــــــــة التقيـــــــــد الـــــــــدديق بمـــــــــا يصـــــــــدر عـــــــــن ا
 صياغة وتوحيدًا. –ال اصة بالمصطلح 

  ــــــــي صــــــــوغ المصــــــــطلح العلمــــــــي ــــــــة ف ــــــــويم م ــــــــيرة المجــــــــامع العربي تق
 وتوحيده.

   ــــ ــــة دب ــــا مــــن المصــــطلحا  ارجنبي ــــرد إلين ــــب مــــا ي ــــي تعري اإل ــــراع ف
  ن يشيع ا تعمالها.

 .عرض المصطلحا  عل  المؤ  ا  المشار ة و برا ها 

  فـــــي التـــــدريس والتـــــأليف والترجمـــــة، وفـــــي التعلـــــيم ا ـــــت دام المصـــــطلح
 العام والتعليم الجامعي وفي المجا   الكقافية واإلعالمية.

   ت ـــــوين جيـــــ  مـــــن ا صـــــطالحيين للعمـــــ  فـــــي المجـــــامع والمؤ  ـــــا
 المعنية.

  دعـــــوة المجـــــامع اللغويـــــة العربيـــــة التـــــي لـــــم ت ـــــتحدث بعـــــد مودعـــــًا لهـــــا
ـــــــــ ـــــــــة  ن ت ـــــــــارع إل ـــــــــي شـــــــــب ة المعلومـــــــــا  الدولي ـــــــــك لتي ـــــــــير ف    ل

التواصـــــــ  بينهـــــــا وبـــــــين غير ـــــــا مـــــــن المجـــــــامع والمؤ  ـــــــا  العلميـــــــة 
 العربية لنشر المصطلحا  المقررة.

   ـــــــــاد ـــــــــة لتب ـــــــــة ارجنبي ـــــــــراة إنشـــــــــاء مرصـــــــــد للمصـــــــــطلحا  العربي ادت
 المعلوما  المصطلحية وتي ير عم  ال براء والباحكين.

  ــــــم المصــــــطلح فــــــي ــــــة بتــــــدريس عل ــــــتح م ــــــادا  متعلق ــــــدعوة إلــــــ  ف ال
 معا  العربية.الجا
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  ــــــي ــــــة ف ــــــوان "دور المجــــــامع اللغوي ــــــة تحــــــ  عن ــــــة وكقافي ــــــاءا  علمي لق
ـــــة اللغـــــة العربيـــــة وتطوير ـــــا لموا بـــــة ال ـــــير الح ـــــار  والتقـــــدم  حماي
التقنــــي"  دامتهــــا الجامعـــــة ار ــــمرية للعلـــــوم اإل ــــالمية فـــــي ليبيــــا فـــــي 

 م.70/00/7112-71المدة من 

ــــــد تور عب ــــــاءا  ال ــــــي  ــــــ ه اللق ــــــ  المجمــــــع ف ــــــد مك ــــــد ود دالحمي
ـــــــ  بحكـــــــًا حـــــــو  مجمـــــــع اللغـــــــة  اليـــــــالة ارمـــــــين العـــــــام للمجمـــــــع و لق
العربيــــــــــة ارردنـــــــــــي ي   دافــــــــــ  ودوره فـــــــــــي حمايــــــــــة اللغـــــــــــة العربيـــــــــــة 

 وتطلعات  الم تقبلية.
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 رسائل الدكتوراه والماجستير
 

ــــــة  ــــــ  التعــــــاون والتن ــــــيق مــــــع المؤ  ــــــا  العلمي حرصــــــًا مــــــن المجمــــــع عل
ــــــ  ر  ــــــها الجامعــــــة  ــــــة، وعل ــــــي داعــــــة النــــــدوا  وار اديمي ــــــد تمــــــ  ف ــــــة، فق ارردني

 والمحا را  في المجمع منادشة الر ا   اآلتية:

 اللغة العربية وآدابها

  ر ـــــالة د تـــــوراه مقدمـــــة مـــــن الطالبـــــة فوزيـــــة جميـــــ  عبـــــدال ريم دنـــــود وعنوانهـــــا
"شـــــروة جمــــــ  الزجـــــاجي فــــــي النحـــــو للبطليو ــــــي وابـــــن عصــــــيور وابـــــن  بــــــي 

د تور محمــــد ح ــــن عــــواد، و لــــك يـــــوم درا ــــة موازيــــة"، ب شــــراف الــــ –الربيــــع 
 م.05/2/7112

  ــــــا ، عنوانهــــــا ــــــ  ال ب ــــــب محمــــــد عبدالل ر ــــــالة ماج ــــــتير مقدمــــــة مــــــن الطال
"النيـــــــــي بـــــــــين النظريـــــــــة والتطبيـــــــــق"، ب شـــــــــراف ار ـــــــــتا  الـــــــــد تور إ ـــــــــماعي  

 م.01/2/7112عمايرة و لك يوم 

  ــــي، عنوانهــــا "ار ــــطورة والم ــــان ــــب بشــــير  حمــــد عل ر ــــالة مقدمــــة مــــن الطال
 دب إبـــــــرا يم ال ـــــــوني"، ب شـــــــراف الـــــــد تور إبـــــــرا يم  ليـــــــ ، و لـــــــك يـــــــوم فـــــــي 
 م.20/2/7112

  ر ــــــالة مقدمــــــة مــــــن الطالبــــــة جنــــــا  علــــــي محمــــــد  حمــــــد، عنوانهــــــا "التر يــــــب
اإل ـــــــافي فـــــــي العربيـــــــة نحـــــــو توصـــــــيف فـــــــي  ـــــــوء الل ـــــــانيا  الحا ـــــــوبية" 

 م.0/2/7112و لك يوم 
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 نوانهـــــا " كــــــر ر ـــــالة مقدمـــــة مــــــن الطالـــــب نــــــاجح جميـــــ  عبداللـــــ  صــــــوافطة ع
الد لـــــة النحويـــــة فـــــي ا ـــــتنباط ارح ـــــام اليقهيـــــة فـــــي  تـــــاب "بـــــدا ع الصـــــنا ع 
فـــــي ترتيـــــب الشـــــرا ع"، ب شـــــراف ار ـــــتا  الـــــد تور محمـــــد ح ـــــن عـــــواد، و لـــــك 

 م.7/2/7112يوم 

  ر ــــالة مقدمــــة مــــن الطالــــب محمــــد  مــــيي العجمــــي عنوانهــــا "شــــعر جريــــر ابــــن
د الق ــــــــاة و لــــــــك يــــــــوم عطيــــــــة: درا ــــــــة   ــــــــلوبية"، ب شــــــــراف الــــــــد تور محمــــــــ

21/2/7112. 

              ر ـــــــــالة مقدمـــــــــة مـــــــــن الطالـــــــــب بشــــــــــير  حمـــــــــد علـــــــــي جاللـــــــــة و لـــــــــك يــــــــــوم
 م.20/2/7112

  ـــــوان " ـــــورة ـــــة مصـــــطي  مو ـــــ  ال ـــــالم بعن ـــــة عدال ر ـــــالة مقدمـــــة مـــــن الطالب
الصـــــافا : درا ـــــة   ــــــلوبية"، ب شـــــراف الــــــد تور محمـــــد الق ــــــاة، و لـــــك يــــــوم 

 م.5/2/7112

 ــــــ  اردطــــــ  عنوانهــــــا "جهــــــود  حمــــــد ر ــــــالة مقدمــــــة مــــــن الطا ــــــب  ــــــالم  لي ل
ـــــد،  ـــــة"، ب شـــــراف الـــــد تور محمـــــود الحدي ـــــة: درا ـــــة تحليلي م تـــــار عمـــــر اللغوي

 م.72/00/7112و لك يوم 

 كلية الشريعة

  ر ــــــــالة د تــــــــوراه مقدمــــــــة مــــــــن الطالبــــــــة  يــــــــام محمــــــــد عبــــــــد القــــــــادر بتــــــــاريي
2/2/7112. 
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  تــــــــــاريي               ر ــــــــــالة د تــــــــــوراه مقدمــــــــــة مــــــــــن الطالــــــــــب محمــــــــــد  مــــــــــين ال يالنــــــــــي
77/2/7112. 

            ر ــــــــالة د تــــــــوراه مقدمــــــــة مــــــــن الطالــــــــب محمــــــــد مهنــــــــد الغرايبــــــــة و لــــــــك يــــــــوم
 م.72/00/7112

  ــــــرا يم الح ــــــنا  و لــــــك يــــــوم ر ــــــالة د تــــــوراه مقدمــــــة مــــــن الطالــــــب  حمــــــد إب
 م.71/00/7112

 
 
 


