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        رمية كاملرمية كاملرمية كاملرمية كامل
  - Hامعة FG خمتار عنابة-ماجس@تري ,رمجة

        ::::امللخصامللخصامللخصامللخص

هتدف هذه الورقة البحثية ٕاىل تقيص املعامج �لكرتونية م�عددة ا�لغات و س@بل هيلكهتا و دورها و فائدهتا GلIس@بة 

كام تلقي الضوء cشلك `اص ]ىل بنوك املصطل2ات ا7ٓلية، ماهيهتا و دورها و . �لمرتمج و املصطلحي ]ىل Yد سواء

طلحي يف العامل العريب، البنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات س@نخصص احلديث عن ٔمه بنك ٓيل مص. خصائصها

مث س@نخمت اqراسة Gس@تقاء بعض مصطل2ات االتصال و تق.ية املعلومات لت2ليلها ]ىل ). Gمس(العلمية و التق.ية

ٔساس ما يعرف بتق.يات الرتمجة .  

ا7ٓلية، البنك ا7ٓيل السعودي  املعامج �لكرتونية، املصطلح املتخصص، بنوك املصطل2ات: اللكامت املف�احuةاللكامت املف�احuةاللكامت املف�احuةاللكامت املف�احuة

  .�لمصطل2ات العلمية، الرتمجة، االتصال و تق.ية املعلومات

Abstarct: 

This research paper aims at exploring multilingual e-dictionaries, how 

they are built, their role and advantage for translators and 

terminologists as well. It sheds the light, in details, on terminological 

data banks, their definition, their role and their characteristics. We will 

talk about the most prominent terminological data bank in the Arabic 

world, (BASM) Saudi Terminology Data Bank. This study will end by 

some examples pertaining to information and communication 

technology field. Translation strategies will be the basis on which the 

analysis of the examples will be carried out. 

Key words: E-dictionaries, specialised terminology, terminological 

data banks, (BASM) Saudi Terminology Data Bank, translation, 

information and communication technology. 
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        ::::مقدمةمقدمةمقدمةمقدمة

اذا تطورت ا7ٔمة مبا ت��كره و ت�I~ه، تقدمت و ازدهرت معها . التك.ولوجuا معيار ريق و تقّدم و ازدهار ا7ٔمة

قد ي�ساءل سائل �يف . الثقايف و حىت ا�لغويلك جوانب احلياة مبا يف ذ� اجلانب �ق�صادي و �ج�عي و 

يف العرص احلديث ٔحضت التك.ولوجuا لصيقة �Gلغة و العكس حصيح، ذ� . ميكن �لتك.ولوجuا ٔن تطال ا�لغة ٔيضا

ٔن لك مس@ت~د ووافد و م�تكر يف ثقافة شعب من الشعوب �س@تلزم اسام ٔو ]المة ختول لٔ�فراد و امجلا]ات 

  .التعرف ]لهيا

ٔي [تتحرك '': ء ٔن الو]اء ا�ي �س@توعب هذه املسميات يه ا�لغة لكوهنا كام ٔورد عبد السالم املسديال مرا

طو]ا كام تلفت مهنا `ارجuا، مفا ٔن �س@تفزها احلافز حىت ¤س@تجيب بواسطة �نتظام اqا`يل ا�ي ميكهنا من ] ا�لغة

يطلق ا¬تصون و اqارسون يف ]مل ). 56:1414.،معبد السالم(''اس�uعاب احلاHة املت~ددة و املق�ضيات املتوqة

ا�لغة ]ىل ٔسامء ا¬رت]ات و املبتكرات يف ]مل حمدد من العلوم Gملصطلح، كام ٔطلقوا ]ىل العمل ا�ي خيتص qGراسة 

  .و التنقuب يف املصطل2ات بعمل املصطلح ٔو املصطل2اتية

وم و املعارف حىت ت�.اقلها ا7ٔجuال و حىت ت¶رس ]ىل ٕان رشيعة العلوم م.ذ القدمي تقيض بتدو±ن و حفظ العل

اعمتد القدماء يف . طالب العمل اك�ساب املعارف و العلوم و ا·متحيص فهيا و ٔحuا¹ تطو±رها و اضافة اجلديد ٕا·هيا

تدو±ن العلوم ]ىل الورق و ا7ٔقالم، ٔما يف الس@نوات ا7ٔ`رية و م.ذ ظهور احلاسوب، توHه السواد ا7ٔعظم ٕاىل 

اس@تÀٔÁر احلاسوب مباكنة سامuة ال ميكن �لمرء . س@ت¾دام احلاسوب يف جرد املعلومات و ختز±هنا و توثيقها و اسرتHاعهاا

ٔن ينكرها 7ٔنه ٔث�ت قدرته الفائقة ]ىل مض ]دد ممكن من العلوم و التقا¹ت و رسعته الهائÂ ]ىل اسرتHاعها.  

لغوي و املصطلحي و حىت الهيئات ا¬تصة يف ]مل املصطلح ٕان املتعامل مع ا�لغات ]ىل اخ�الفها و الباحث ا� 

و اÊامع ا�لغوية، ٔصبحت تل~Áٔ ٕاىل احلاسوب لتخز±ن املصطل2ات اليت يتعاظم ]ددها يوما بعد يوم بتعاظم 

  . ت��ا±ن ٔساليب خزن هذه املصطل2ات من القوام¶س �لكرتونية ٕاىل بنوك املصطل2ات. املك�شفات
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لكرتونية و بنوك املصطل2ات من املظاهر البارزة �لمعاجلة ا7ٓلية �لغات 7ٔهنا تضمن �لمس@تفuد تعترب املعامج � 

تتفرع القوام¶س �لكرتونية ٕاىل . مهنا تفحص ما حتتاHه من مصطل2ات و معلومات حنوية و رصفuة عن املصطلح

هنا القابل �لتحميل و مهنا ما ميكن Yٔادية ٔو ثنائية ٔو م�عددة ا�لغة و يه م�وفرة ]ىل مواقع ش@بكة �نرتنت، م

ونال±ن(تصف2ه ]ىل خط �نرتنت فقط ٔ.(  

س@ن2دد يف البداية ماهية . سرنصد يف هذه الورقة البحثية �طار النظري ا�ي يتزنل مضنه موضوع اqراسة

7ٔوىل س@نعرف Gملصطل2ات ا. املصطلح، املعجم �لكرتوين و بنوك املصطل2ات: ]دد من املصطل2ات من ق�يل

cشلك ]ام لكن س@نقف خصوصا ]ىل بنوك املصطل2ات و ننوه خبصائصها و مزياهتا و طرق هيلكهتا و Õس@تقي واYد 

  ).Gمس(من ٔمه بنوك املصطل2ات يف العامل العريب، البنك السعودي ا7ٓيل �لمصطل2ات 

        ::::تعريف املصطلحتعريف املصطلحتعريف املصطلحتعريف املصطلح- - - - 1111

و امس Ú دالÙ لغوية اتفق ]لهيا ٔهل يعرف املصطلح ]ىل ٔنه لفظ . هو املصدر املميي من الفعل اصطلح ٔ

  : يعرفه اqكتور áدي صاحل سلطان الشمري قائال). 503:2000.ٔمحد،ش)(املصطلحيون( �خ�صاص

هو التعرف ا¬صوص، ٔو االتفاق بني مجمو]ة م�خصصة ]ىل وضع ٔلفاظ تدل ]ىل : �صطالح ٔو املصطلح''

فاالصطالح . عن معىن من املعاين العلمية، يتفق ]ليه ]لامء ذ� العملمسميات م�ارشة ملا يتداولون ٔو هو التعبري 

 )á.60:2012دي،ص(''...جيعل لٔ�لفاظ مدلوالت Hديدة çري مدلوالهتا ا7ٔصلية ٔو ا�لغوية

و م.ه فاملصطلح هو اللكمة اليت تدل ]ىل معىن حمدد تواضعت ]ليه هيئة خمتصة و ٔن املصطلح يوضع حرصا 

ٔن املصطلح عندما خيرج . Hديد çري املعىن ا�ي اكن به من ق�ل ٔي املعىن ا�لغوي �éالÙ ]ىل معنا �و نفهم من ذ

مبعىن ٓخر ٔن املصطلح عندما يصنف يف `انة ]مل . من الثوب ا�لغوي، فهو س@يك�سب دالÙ ]لمية م�خصصة حمضة

عناه ظال ٓخرا çري ا�ي يعرف به يف من العلوم فٕان داللته تصبح Hد ضيقة و ال حتمتل التÁٔويل و التفسري و ال مل 

ذ� العمل، نذ�ر ]ىل س�uل املثال مصطلح فÁٔرة، نعين به يف ا�لغة العامة حuوان ثدي بغض النظر عن الس@ياقات 

  . اÊازية اليت ميكن ٔن �س@تعمل فهيا
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ا�ي جنده يف ٔما يف جمال �]الم ا7ٓيل فهîي وYدة اد`ال يف احلاسوب و ال جند لها مفهوما ٓخرا çري هذا 

ٕاذن املصطلح، يتعلق بلغة �خ�صاص ال ا�لغة العامة و لغة �خ�صاص يه ا�لغة اخلاصة لعمل . حقل �]الم ا7ٓيل

ٕاذ جند ا�لغة الطبية و الهندس@ية و . من العلوم و ما ّٔهلها لتكون كذ�، العدد الك�ري �لمصطل2ات املنخصصة

ٔن ]مل املصطلح هو العمل  Douglas Skuceو  Ingrid Meyerؤكده هذا ما ي. اخل..املياكنيكuة و البيولوجuة

 Douglas,s and(ا�ي هيمت بتوليد ووصف و ¤سمية املفاهمي يف حقول م�خصصة يف العمل

Ingrid,M.1990 :56.(  

ٕان ]مل املصطلح ٕاذن هو ]مل هيمت �منو مفردات ا�لغة 7ٔن ا�لغة Gٕماكهنا اس�uعاب املاليني من املصطل2ات 

و كام نعمل ا�لغة يف تطور دامئ و ل¶ست ا�لغة العربية اليت نت2دا اليوم يه ا�لغة اليت اكن يت2دا ا7ٔقدمون . ديدةاجل

من العرب، و ل¶س �ه�م Gملصطل2ات وليد اليوم، بل م.ذ القدم ، لكن ازداد ]ليه الطلب ال س@� مع ازد�د 

يقول اqكتور ٔمحد مطلوب يف هذا . ح فهيا جوهر العملية الرتمجيةالطلب ]ىل الرتمجة املتخصصة اليت ±كون املصطل

و قد اهمت العرب Gملصطل2ات العلمية و الف.ية م.ذ عهد م�كر، و ازدادت ٔمهية املصطل2ات حÕ �uشطت "املضامر 

ٔمحد،م(''احلركة العلمية و الفكرية و بدٔ عهد الرتمجة.9:2006.(  

و يقال ٔن بعض اqراسات توصلت ٕاىل ٔن الIس@بة . جلهد و املال و الوقتتتطلب معلية الرتمجة الك�ري من ا

اليت يتعرض ٕا·هيا املرتمج من ا7ٔخطاء مرّدها ٕاىل املصطل2ات و ٔن معظم وقت املرتمج يضيع بني صف2ات القوام¶س 

اqولية ٕاىل اÕشاء  هذا ما اكن س��ا وراء جلوء بعض الرشاكت الكربى و الهيئات. حبثا عن املقابل ا7ٔج.يب ٔو العكس

قوام¶س الكرتونية و بنوك مصطل2ات ٓلية توفر ]ىل املرتمج املال و الوقت و اجلهد ]ىل Yد 

  ). 211:1999.محمود،ا(سواء

        ::::تعريف القاموس �لكرتوينتعريف القاموس �لكرتوينتعريف القاموس �لكرتوينتعريف القاموس �لكرتوين- - - - 2222

مهية قصوى يف الرتمجة ا7ٓلية و الفورية و تعلمي النطق و توليد  ٔ Ú يضا امس املعجم احملوسب ويطلق ]ليه ٔ

ٕان القوام¶س ٔو املعامج ]امة يه كتب تضم مفردات لغوية تصاحهبا رشوYات ٔو ). 26:2008.محمد،ز(ل�م ٓلياا
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و الIشاط يف انتاجuة هذه القوام¶س و املعامج و . تفسريات، �شرتط يف هذه املفردات ٔن ,كون مرتبة ,رت¶�ا `اصا

  ).¹200:2003د�،ح(افة جممتع ماتداولها بني ٔفراد ا7ٔمة الواYدة �رهان ]ىل ريق و تطور ثق

و س2�Iدث يف هذا املوضع عن القوام¶س ٔو املعامج . تصنف املعامج و القوام¶س ٕاىل ورقuة و الكرتونية

تعمتد القوام¶س �لكرتونية ]ىل احلاسوب يف ختز±ن املصطل2ات و بفض" ٔصبح ممك.نا يف لك حلظة . �لكرتونية

النصوص و اس@تخراج املصطل2ات املكونة لها و رش#ا و التنقuب عن املعلومة  تقريبا �طالع ]ىل ]دد هائل من

 Thierry,S,Serge,V and.(هذا هو الهدف وراء بناء القوام¶س �لكرتونية. بcٔÁسط و ٔرسع الطرق

Jean,B.2000 :2( 

و النحوي و ٕان القاموس �لكرتوين هو قا]دة بيانية ٓلية �لمصطل2ات و لك ما يتعلق Gملس@توى الرصيف 

  . حتفظ يف ذا�رة حتز±ن ذات سعة �برية و يتوىل ادارة هذا القاموس *از ٓيل مربمج وفق تق.يات حمددة. اqاليل لها

ٔنواع القوام¶س �لكرتونيةٔنواع القوام¶س �لكرتونيةٔنواع القوام¶س �لكرتونيةٔنواع القوام¶س �لكرتونية- - - - 3::::        

لغو�، تنقسم القوام¶س �لكرتونية ٔو حىت الورقuة ٕاىل قوام¶س ٔYادية ا�لغة و قوام¶س ثنائية ا�لغة و قوام¶س 

ما القوام¶س اY7ٔادية ا�لغة ف�تعامل مع املصطل2ات دا`ل ا�لغة الواYدة، ٔي ٔهنا ¤رشح املصطلح . دة ا�لغاتم�عدٔ

و ا7ٔمه . ٔما الثنائية مهنا ف�عاجله بني لغتني خمتلف�ني م�ل العربية ٔو الفرÕس@ية ٔو �جنلزيية. بنفس ا�لغة اليت Hاء ]لهيا

ب¶� القوام¶س م�عددة ا�لغات ت�.اول املصطلح برتمجته يف ٔكرث من . � و ,ر�ي�uأن هاتني ا�لغتني ختتلفان رصفuا و حنو

  . لغتني

ٕاذا صنف.ا القوام¶س �لكرتونية بناء ]ىل حمتواها املعريف، جند القاموس العام ا�ي يضم مصطل2ات بدال·هتا 

ب ٕال جمال ]لمي `اص و حرصي الواسعة و س@ياقاهتا املتباينة ٔما القاموس املتخصص حيتوي ]ىل مصطل2ات تIس

و اذا ذهبنا ٔبعد من هذ±ن التصنيفني، . م�ل قاموس املصطل2ات �ق�صادية و قاموس املصطل2ات �لكرتونية

س@ن~د التصنيف القامئ ]ىل ٔساس تقين، من القوام¶س ما ±رد يف ا7ٔقراص املدجمة و مهنا ما ±رد ]ىل ش@بكة 

نور،ج(�نرتنتٔ.5:2014.(  
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        ::::¾دام القاموس �لكرتوين¾دام القاموس �لكرتوين¾دام القاموس �لكرتوين¾دام القاموس �لكرتوينفوائد اس@تفوائد اس@تفوائد اس@تفوائد اس@ت- - - - 4

  :نذ�ر من بني املزا� اليت ±متتع هبا القاموس �لكرتوين

�س@تطيع املس@تفuد من القاموس �لكرتوين التوصل ٕاىل املقابل ا�لغوي �لمصطلح ا�ي حيتاHه يف ظرف : الرس]ة-

  .Hد وHزي ±اكد ال يتعدى الثانية

  .اليني من املصطل2ات سواء ٔاكنت Hديدة ٔو قدميةميتاز بقدرته الفائقة ]ىل ختز±ن امل: املوسوعية-

ي ٔنه يوا�ب العرص و �س@تقطب لك وافد من املصطل2ات املس@ت2دثة مع اماكنية حتيني ٔو اضافة بعض : العرصنةٔ

  .التعديالت ]ىل املصطل2ات ا¬زنة

  . النحوي و الصويت �لمصطلحتوفر بعض القوام¶س �لكرتونية Gٕالضافة ٕاىل الرشح، املس@توى الرصيف و : الشمولية-

جتدر �شارة ٕاىل ٔن القوام¶س �لكرتونية مل تق�رص ]ىل احلاسوب فقط بل ٔصبحت تدمج يف الهواتف ا��ية حىت 

  .ي�س@ىن �لمس@تفuد مهنا �طالع ]ىل ما حيتاHه يف لك زمان و يف ٔي ماكن

ات و 7ٔGخص اليت تتضمن ٔو تعاجل املصطلح ا`رت¹ يف هذه الورقة البحثية ٔن نتلكم عن القوام¶س م�عددة ا�لغ

  . املتخصص حتديدا

        ::::القاموس �لكرتوين ا¬تصالقاموس �لكرتوين ا¬تصالقاموس �لكرتوين ا¬تصالقاموس �لكرتوين ا¬تص- - - - 5

القاموس �لكرتوين ا¬تص هو مدونة الكرتونية تتضمن قامئة من املصطل2ات اليت تنحرص مضن جمال ]لمي 

نور،ج(و قد ±كون ٔYادي ٔو ثنايئ ٔو م�عدد ا�لغة. حمددٔ.8:2014.(  

        ::::لكرتوين ا¬تص م�عدد ا�لغةلكرتوين ا¬تص م�عدد ا�لغةلكرتوين ا¬تص م�عدد ا�لغةلكرتوين ا¬تص م�عدد ا�لغةالقاموس �القاموس �القاموس �القاموس �- - - - 6666

و هو س�uل لت¶سري التواصل بني . هو قاموس الكرتوين يضم مصطل2ات م�خصصة مبقابالهتا يف ٔكرث من لغتني

الباح�ني و العلامء يف العلوم املتعددة كام ٔنه �سهل طريق العمل ]ىل تطو±ر املصطلح سواء بلغته اليت متّخض عهنا ٔو 

يذ�ر اqكتور ]يل القامسي ٔنه من بني ٔنواع املعامج الثنائية ا�لغة ). 1143:2001.اq±ن،ب عز(�Gلغة املنقول ا·هيا
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ا¬تصة، املعجم املIشور يف شلك كتاب و املعجم ا�ي مت ا]داده �لخزن يف بنوك املصطل2ات و املعجم املعد لغرض 

  ). 69:2009.]يل،ق(الرتمجة ا7ٓلية

ك املصطل2ات ا7ٓلية ال س@� العربية مهنا، ا`رت¹ ٔن نت2دث عن ٔكرب بنك و 7ٔن دراس�.ا س�سلط الضوء  ]ىل بنو 

  ).Gمس(مصطل2ات يف العامل العريب، البنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات العلمية

  ما هو البنك ا7ٓيل �لمصطل2اتما هو البنك ا7ٓيل �لمصطل2اتما هو البنك ا7ٓيل �لمصطل2اتما هو البنك ا7ٓيل �لمصطل2ات؟؟؟؟- - - - 7777

  :1980البنك ا7ٓيل �لمصطل2ات يف مقال هلام Õرش ]ام  John MCNaught و  J.C.Sagerيعرف الباح�ان 

‘’A terminology data-Bank(term bank) is a collection of special language vocabularies, 

including standardised terms, stored in a computer which can be used as a mono-

lingual or a multilingual dictionary for direct consultation, as a basis for dictionary 

production, as a control instrument for consistency of terminology and as an ancillary 

tool in information’’(John,M and Sager,j.1980:2)  

و ]ليه، البنك ا7ٓيل �لمصطل2ات هو مجمو]ة من لكامت تIمتي ٕاىل لغة معينة، مبا يف ذ� املصطل2ات اليت مت 

اللكامت يف احلاسوب و ميكن اس@تعاملها ]ىل هيئة قاموس Yٔادي ٔو ثنايئ ا�لغة سواء لغرض تقu¶سها، ختزن هذه 

التفحص املبارش ٔو كقا]دة لبناء القاموس ٔو Gٔداة لتفحص مدى دقة املصطلح ٔو Gٔداة مسا]دة يف اك�ساب 

  . املعلومات

Y حضت ال فصال �لمرتمج عهنا و املصطلحي ]ىلد سواء `اصة و ٔهنا تضم ٕان بنوك املصطل2ات اليوم ٔ

و الرتمجة . املصطل2ات املتخصصة فقطٔ Ùٓ7تعد بنوك املصطل2ات ا7ٓلية مصادر ذات م.فعة يف الرتمجة عن طريق ا

  )Antonio ,R, Gabriel,L and) Jao,M.2002:1999 اليت يعدها �Õسان
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‘’Terminological data-banks were primarily designed for speeding up translation. 

Data banks of different data structure were created in the sixties: the 

Bundessprachenamt in the Federal Republic of Germany(FRG) started to record pairs 

of equivalents.’’(Helmut,F.1982 :8) 

ففي مطلع . و قد مت اÕشاهئا يف الس@ت¶.ات يف املانيا. ظهرت بنوك املصطل2ات ا7ٓلية ل�رسيع معلية الرتمجة    

الس@ت¶.ات Gدرت العديد من الهيئات و الرشاكت يف حوس@بة بعض املدا`ل ا�لغوية بغرض الولوج الرسيع ٕاىل بنك 

ٔصبحت هذه البنوك املصطلحية ٔداة ذات تÁٔثري ]ال يف . املصطل2ات ا�ي يوفر ]لهيم املال و الوقت و اجلهد �بذ

  .ل ]ىل املعلومات و توثيقهااحلصو 

        ::::خصائص بنوك املصطل2اتخصائص بنوك املصطل2اتخصائص بنوك املصطل2اتخصائص بنوك املصطل2ات- - - - 1111- - - - 7777

,متزي بنوك املصطل2ات عن املعامج و القوام¶س الورقuة يف ٔهنا توفر �لمس@تفuد مهنا �طالع ]ىل ٔYدث     

¤شمل . املصطل2ات، 7ٔن احلاسوب قابل الس�uعاب ماليني املصطل2ات اليت ال �س@تغرق ادماHه فuه ٕاال بضع ثواين

و ما جيعل بنوك املصطل2ات . ]ىل `اصية التعرف ]ىل التكرار املصطلحي 7ٔن احلاسوب ذو قا]دة بيا¹ت ٓلية ٔيضا

  . معلية ٔكرث، هو توفريها �لجهد و املال و الوقت ]ىل الباحث

ٓليات ٓليات ٓليات ٓليات معمعمعمعل بنوك املصطل2ات ا7ٓليةل بنوك املصطل2ات ا7ٓليةل بنوك املصطل2ات ا7ٓليةل بنوك املصطل2ات ا7ٓلية- - - - 2222- - - - 7777::::        

املوسو]ات و لواحئ املصطل2ات اليت  �س@تقي املسؤولون ]ليه املصطل2ات من املعامج و القوام¶س املتخصصة و

,ك�ب هذه املصطل2ات مرفوقة خبصائصها ا�لغوية  ]ىل Hذاذات و من مثة اد`الها . تعدها اÊامع و الهيئات ا�لغوية

و عندما يبحث املس@تف�د عن مصطلح معني، ما ]ليه ٕاال اد`ال املصطلح . ٕاىل احلاسوب ٔ±ن س@تخزن و تعاجل ٓليا

 . ن طريق لوYة املفاتيحاملراد البحث عنه ع

,كرث بنوك املصطل2ات فب العامل الغريب، مهنا ما هو م�خصص يف جمال واYد كام هو احلال GلIس@بة لبنك 

ٔم يف ]املنا . س@ميزن �ملاين ا�ي هيمت Gملصطل2ات املتعلقة Gلهندسة الكهرGئية و مهنا ما هو م�عدد التخصصات
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بتوÕس و بنك مجمع ا�لغة العربية ) مقم(و قا]دة البيا¹ت املصطلحية ) معريب(جمية قا]دة البيا¹ت املع : العريب نذ�ر

7ٔGردن و بنك املصطل2ات يف مك�ب تIس@يق التعريب و ش@بكة العربية �لمصطل2ات و البنك ا7ٓيل السعودي 

  ).Gمس(�لمصطل2ات 

        ::::البنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات العلمية و التق.يةالبنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات العلمية و التق.يةالبنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات العلمية و التق.يةالبنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات العلمية و التق.ية- - - - 8888

 ٓ لية مصطلحية يف جماالت معرفuة م�باينة ٔÕشÁٔ يف مدينة املS عبد العز±ز �لعلوم و التق.ية هو قا]دة معطيات 

قام . 1983وقد ٔرشف ]ليه اqكتور محمود اسامعيل صاحل صيين س@نة ) املركز الوطين �لعلوم و التك.ولوجuا(

Gورومث وضعوا ا�لمسات ا7ٔ`رية  املسؤولون عن هذا البنك �ز�رة الهيئات املسؤوÙ عن بنوك املصطل2ات يف ٔ

كام ٔجرى البنك اتصاالت . : 217-218) 1999.محمود،ا(�لمرشوع ا�ي بدٔ تنفuذه يف الربع ا7ٔ`ري من العام  نفسه

مع هيئات عربية مك~امع ا�لغة العربية و مك�ب تIس@يق التعريب و معهد اqراسات و ا7ٔحباث ]الوة ]ىل املعاهد و 

  . qول العربيةمراكز البحث العلمية يف ا

        ):):):):GمسGمسGمسGمس((((ٔهداف البنك ا7ٓيل السعودي ٔهداف البنك ا7ٓيل السعودي ٔهداف البنك ا7ٓيل السعودي ٔهداف البنك ا7ٓيل السعودي - - - - 1111- - - - 8888

يذ�ر اqكتور محمود اسامعيل صيين ٔن البنك ٔÕشÁٔ ملسا]دة املرتمجني و املصطلحيني و لIرش املصطل2ات العلمية 

        . و التق.ية و تعويد الباحث العريب ]لهيا و �لمسامهة يف وضع املصطل2ات اجلديدة يدا بيد مع املصطلحيني

ٕان هذه اخلطوة اليت ٔقدم ]لهيا املركز الوطين �لعلوم و التك.ولوجuا، اجناز ال ينكر فض" و ال �س@تخف Gجلهد     

ا�ي بذل H7ٔ"، ملا �سامه به يف تعريب العلوم و انتاج املصطل2ات العلمية اجلديدة و توصيلها �لمس@تفuد بلغته ا7ٔم 

  .يةٔو ا�لغة �جنلزيية و العربية و حىت ا7ٔملان 

        ::::خصائص البنك ا7ٓيل السعوديخصائص البنك ا7ٓيل السعوديخصائص البنك ا7ٓيل السعوديخصائص البنك ا7ٓيل السعودي- - - - 2222- - - - 8888

املصطلح : و يضم املدا`ل التالية. اخ�صاص ٔو جمال حبث 215مصطلح و يضم  300000حيفظ Gمس ٔكرث من 

العريب، املصطلح �جنلزيي و املصطلح الفرÕيس و املصطلح ا7ٔملاين و املواضيع و رمق املصطلح و تعريفه و ٔحuا¹ 

و نظام حتديث  - Data entry System-نظام اد`ال البيا¹ت: معل البنك ٕاىل ميكن تقس@مي نظام . مصدره
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و نظام Yذف  -data retrieval system-و نظام اسرتHاع البيا¹ت - Data update system-البيا¹ت

  .Data delete system-)454:1998.محمد،ع(البيا¹ت

`انة املصطلح عن طريق لوYة املفاتيح مث يبحث املس@تفuد من البنك عن مصطلح معني Gٕد`ال املصطلح يف 

اخ�يار جمال البحث ا�ي يIمتي اليه املصطلح يف `انة املواضيع مث خيتار ا�لغة ا7ٔصل �لمصطلح املراد البحث عنه مث 

و اذا نقر املس@تفuد ]ىل مقابل املصطلح س@يظهر Ú رمقه و . ينقر ]ىل حبث، س@تظهر ,رمجة املصطلح �Gلغات الثالث

 . و بعض املعلومات املتعلقة بهتعريفه 

        ذذذذ::::الرتمجة �وس@يÂ  لتوليد  املصطلحالرتمجة �وس@يÂ  لتوليد  املصطلحالرتمجة �وس@يÂ  لتوليد  املصطلحالرتمجة �وس@يÂ  لتوليد  املصطلح- - - - 9999

: من املتعارف ]ليه يف ٔوساط املصطلحيني ٔن من وسائل منو ا�لغة العربية، وضع املصطل2ات اليت تمت عن طريق

يث عن الوسائل لن نطيل احلد. �رجتال و �ش@تقاق و القuاس و اÊاز و التوليد و �قرتاض و النحت و الرتمجة

الرتمجة ال ,كون ٕاال بوجود مصطلح و . املذ�ورة ٔوال بقدر ما س2�Iدث عن الرتمجة �وس@يÂ لوضع املصطلح و بنائه

±رى اqكتور ٔمحد مطلوب ٔن ). Neologisms(املصطلح ال ±كون ٕاال Gلرتمجة `اصة ٕاذا تعلق ا7ٔمر Gملس@ت~دات 

و يعترب ٔنه ٕاذا اكن . عد ٔفضل من التعريب و �قرتاض و النحت,رمجة املصطلح ٕاYدى ٔمه وسائل توليده و ت

مقابل املصطلح ٔكرث من لكمة، ال �شلك حرHا يف ا�لغة 7ٔن معظم املصطل2ات يف ا�لغات ا7ٔج.بية Yالها 

�ٔمحد،م(كذ.189:2006 .(        

. مجة بتق.يات الرتمجةيطلق ]ىل هذه ا7ٔسس يف ]مل الرت . �لرتمجة قوانني و ٔسس وجب ت��ع يف ,رمجة مصطلح ما

  :نلخصها ف� يÁٔيت

مفاهمي الرتمجة املنظور التعرييب ''يف كتابه '' �ق�باس ''يطلق محمد اqيداوي ]ىل هذه التق.ية امس  :�قرتاض  -

�قرتاض يف الرتمجة هو النقل احلريف و الصويت للكمة من ا�لغة املصدر ). 89: 2007.اqيداوي،م('' لنقل املعرفة

تعود ٔس@باب �قرتاض ٕاىل تعّذر وجود مقابل يف ا�لغة الهدف ٔو رمبا قصد إالبقاء ]ىل طابع النص . ا�لغة الهدف ٕاىل

  .ا7ٔصل
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]ىل عكس �قرتاض ،الIسخ هو نقل الرت�يب املوجود يف ا�لغة ا7ٔصل ٕاىل ا�لغة الهدف و ,رمجته حرفuا : الIسخ -

� نقل التعبري ٔو البناء بواسطة الرتمجة احلرفuة ،و هذا هو الفرق بني هو بذ. حىت لو اكن خمالفا لرت�يب ا�لغة الهدف

  .الIسخ و �قرتاض

يه تS الرتمجة اليت تنقل لك مفردة Gملفردة اليت تقابلها يف ا�لغة الهدف دون ٔن تÁٔ`ذ يف ]ني : الرتمجة احلرفuة  -

  .�عتبار ٔن ,را�يب و طرق التعبري عن املعىن ختتلف بني ا�لغات

  :تق.يات الرتمجة çري املبارشةتق.يات الرتمجة çري املبارشةتق.يات الرتمجة çري املبارشةتق.يات الرتمجة çري املبارشة- - - - 1111- - - - 9999

ينطوي إالبدال الرصيف ]ىل التغّري النحوي يف الرتمجة و ال . هو ما �سميه اكتفورد بتغّري املس@توى: إالبدال الرصيف -

يعترب فuناي و داربلنيه ٔن إالبدال الرصيف هو ٔكرث . ±كون إالبدال ٕاما ٕالزامuا ٔو اخ�يار�. ميّس Gملعىن العام �لنص

: 2003.محمد،ع(و هو ما ٔكّده اqكتور محمد عناين ،انطالقا من جتربته الشخصية . ا7ٔنواع ش@يو]ا يف الوسط الرتمجي

90.(  

يعود املرتمج ٕاىل هذه . التطويع هو تغيّري و*ة النظر اليت ختّول لنا التعبري عن الظاهرة نفسها بطريقة خمتلفة: التطويع -

احلرفuة قد تقوده ٕاىل ,رمجة حصي2ة ]ىل مس@توى قوا]د ا�لغة ٕاالّ ٔهنا ت�.اىف و عبقرية التق.ية عندما ±رى ٔن الرتمجة 

  .ا�لغة املنقول ٕا·هيا

¤ش@يع هذه التق.ية يف ,رمجة ا7ٔم�ال و . هو ٔن يعّرب املرتمج عن اليشء ذاته ٕاال ٔنه يغّري الرت�يب و ا7ٔسلوب: التاكفؤ -

طالحuة حuث يمت تعويض اجلانب ا�لغوي مبا يقاب" يف النص الهدف احلمك و ا7ٔقوال املÁٔثورة و التعابري �ص

  .الخ�الف الثقاف�ني

�ش@يع . يغّري فهيا املرتمج حمتوى و شلك النص ا7ٔصل حبيث يناسب قوا]د و ثقافة النص الهدف: التكuيف -

  .اس@تعامل هذه التق.ية مع املعيقات الثقافuة يف معلية الرتمجة

        التصال و تق.ية املعلوماتالتصال و تق.ية املعلوماتالتصال و تق.ية املعلوماتالتصال و تق.ية املعلومات؟؟؟؟ماذا نقصد مبصطل2ات اماذا نقصد مبصطل2ات اماذا نقصد مبصطل2ات اماذا نقصد مبصطل2ات ا- - - - 10101010
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,متثل هذه الوسائل يف . يه مجمو]ة من الوسائل و املصادر اليت ¤س@تعمل ٕاليصال و ختز±ن و تبادل املعلومات    

�ذا]ة، التلفزيون، (و تق.يات البث املبارش ) الربيد �لكرتوين و املدو¹ت و املواقع(احلواس¶ب و ش@بكة �نرتنت 

الثابتة ٔو ( و االتصاالت الهاتفuة) الصوت و الفuديو و ٔ*زة التخز±ن(و تق.يات البث املس~ل) و البث ]رب �نرتنت

 ). املتنقÂ و ا7ٔمقار الصناعية

ٔم�Â تطبيقuة لبعض مصطل2ات االتصال و تق.ية املعلومات و ,رمجهتا يف البنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات-11:  

    AAAAddddwawawawarererere////    1111مممم

  467961          الرمق                    

  املوضوع                         االتصاالت و تق.ية املعلومات  

  العريب                            �ر¹مج د]ايئ 
 Adware�جنلزيي                      

  
  

 

 
 لزيي بيا¹ت املصطلح �جن

TTTTerererermmmm                         adware  
 

DeDeDeDeffffiniiniiniinittttionionionion                   Advertising that is integrated into software. 
Adware is often combined with a host  application that is provided at 
no charge as long as the user agrees to accept the adware  

  

ىن ا7ٔمشل و ا7ٔدق لهذا املصطلح هو �ر¹مج اليت يث�ت ]ىل *از المكبيو,ر اخلاص بك عن طريق *از ٕان املع

والعديد من اخلدمات اÊانية اليت تقوم بتزنيلها من إالنرتنت . مكبيو,ر عن بعد، ٔي عن طريق ش@بكة إالنرتنت

çريها من املعلومات من *از المكبيو,ر اخلاص س@ت_�ت الربامج اخلفuّة اليت ,رسل تفاصيل عن املواقع اليت ,زورها و 

  بيا¹ت املصطلح العريب

  �ر¹مج ِد]ايئ                  املصطلح
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�لمعلنني حىت ±متك.وا من اس@هتدافك عن طريق إال]ال¹ت ) واليت ميكن ٔن تتضمن عنوان �ريدك إاللكرتوين(بك 

  .املن��قة والربيد املزجع

عربية و Hاء املقابل العريب مكون من وYدتني ]ىل عكس املصطلح ا7ٔصل و ل¶س Ú مقابال حرفuا يف ا�لغة ال

و هذا ما يفع" املرتمج Yني . ٕامنا Hاءت ,رمجته من `الل التعريف ٔو الرشح املفصل �لمصطلح يف لغته ا7ٔصل

وردت ,رمجة املصطلح اس@تعانة Gلرتمجة الشارYة اليت ¤س@تقي ,رمجة . يتعذر ]ليه وجود املقابل احلريف �لمصطلح

ٔبعد من هذا bرى ٔن تق.ية ,رمجة املصطلح يه التاكفؤ 7ٔن  و اذا ذهبنا ٕاىل. املصطلح من تعريفه يف لغته ا7ٔصل

  . ,رمجته تعرب عن اليشء ذاته ٕاال ٔهنا Hاءت بطريقة مغا±رة يف ا�لغة الهدف حىت ت�.اسب مع ,ر�يهبا و ٔسلوهبا

        BBBBIIIIOSOSOSOS////        2222مممم

  468098الرمق                                                

  االتصاالت و تق.ية املعلومات         املوضوع                    

  اخلرج القا]دي  / العريب                             نظام اq`ل 
 BIOS�جنلزيي                           

  

  بيا¹ت املصطلح �جنلزيي 

  بيا¹ت املصطلح العريب 

  اخلرج القا]دي / املصطلح                             نظام اq`ل

  نظام                اللكمة الرئ¶س@ية        

مجمو]ة مساقات �رجمية ٔساس@ية تفحص العتاد�ت عند إالقالع ، وتفعل نظام : التعريف                      يف احلواس¶ب الشخصية 

، حبيث ميكن تنفuذه عند بدء ¤شغيل  RAMيف ذا�رة  BIOSخيزن . ال�شغيل ، وتتحمل نقل املعطيات ]رب جتهزيات عتادية 

  .Yامس يف ا7ٔداء ، فٕانه çري مريئ ]ادة ملس@ت¾ديم احلاسوب  BIOSومع ٔن  .احلاسوب 
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TTTTerererermmmm                                                           BIOS  

DeDeDeDeffffiniiniiniinittttion                                     ion                                     ion                                     ion                                     The set of essential software routines that test computer 

hardware at startup, start the operating system, and support the transfer of information between 

hardware devices. The BIOS is stored in read-only memory (ROM) so that it can be run when the 

computer is turned on. Although critical to performance, the BIOS is usually invisible to computer 

users    

BIOS  هذا هو املدمج يف رقاقة . إالخراج/ هو اخ�صار �لتعلمي ا7ٔسايس نظام إالد`الROM  ة اليتYىل ا�لو[

حتتوي ]ىل الربامج ا7ٔساس@ية ٕالدارة مد`الت �لمكبيو,ر وا¬رHات، واليت يمت حتميلها ٕاىل ا�ا�رة ٔثناء معلية 

  .�شغيلال 

ول ما نالحظه ]ىل هذا املصطلح هو ٔنه خمترص ٔي مكون من احلروف ا7ٔوىل للك لكمة م.ه و املصطلح ٔ

Ú هذا العرف املتبع يف ,رمجة ا¬ترصات اليت ترتمج اع�دا ]ىل . ,رمج ل¶س بوصفه خمترصا بل ,رمجت اللكامت املكونة

  .تق.ية الرتمجة احلرفuة

        BlBlBlBlueueueuettttoooooooothththth////    3333مممم

  ضوعبيا¹ت املو 

  483028الرمق                       

  املوضوع                   االتصاالت و تق.ية املعلومات 

  العريب                    بلوتوث 

  Bluetooth�جنلزيي               

 

  بيا¹ت املصطلح العريب



قراءة يف مصطل2ات االتصال و تق.ية : ٓليات ,رمجة املصطلح العريب املتخصص يف املعامج �لكرتونية م�عددة ا�لغات ٔسس و: : : : رمية كاملرمية كاملرمية كاملرمية كامل
    املعلومات يف البنك السعودي ا7ٓيل �لمصطل2ات العلمية و التق.ية

Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-15- 

 

  املصطلح                        بلوتوث  

مواصفة اتصاالت مصممة ·متكني الهواتف النقاÙ واحلواس¶ب وا7ٔ*زة  - 1    التعريف                    

ا7ٔخرى من تقامس املعلومات و,زامن البيا¹ت وتتطلب هذه التق.ية وجود قطعة رقائقuة `اصة Gلبلوتوث 

تق.ية ٕاتصاالت السلكuة ردايوية ىف نطاق املوHات القصرية ¤سمح بنقل البيا¹ت بني  - 2. يف لك *از

  .ا7ٔ*زة إاللكرتونية مضن مسافات قصرية ترتواح بني مرت و]دة ٔم�ار

  

 بيا¹ت املصطلح �جنلزيي

Term                    Bluetooth  

 

تصل ٕاىل (بلوتوث هو معيار الصنا]ة التقين لتك.ولوجuا الراديو مما �سهل نقل إالشارات ]رب مسافات قصرية 

]ىل س�uل املثال، . زة المكبيو,ر وçريها من ا7ٔ*زة من دون اس@ت¾دام ا7ٔسالكبني الهواتف ؤ*) مرتا 10حوايل 

ميكن �لهاتف احملمول بتق.ية بلوتوث التواصل مع مكبيو,ر سطح املك�ب ٔو *از مكبيو,ر محمول لغرض مزام.ة 

  .البيا¹ت، م�ل مذ�رات التعي¶.ات

 ٔي �قرتاض و ذ� لتعذر وجود مقابل يف ا�لغة الهدف يف هذا املقام، Hاءت ,رمجة هذا املصطلح Gلنقل الصويت 

ٔكرث من نية �بقاء ]ىل روح املصطلح ا7ٔصل يف الرتمجة . 

        CCCCD D D D BBBBooooooootttt    ////4444مممم

  بيا¹ت املوضوع

  473235الرمق                       

  املوضوع                   االتصاالت و تق.ية املعلومات 

  القرص املضغوط   العريب                    متهيد من

 CD boot�جنلزيي               
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  بيا¹ت املصطلح العريب

  املصطلح            متهيد القرص املضغوط 

 
  بيا¹ت املصطلح �جنلزيي

TTTTerererermmmm                             CD Boot  

DeDeDeDeffffiniiniiniinittttionionionion                    The process of starting a computer from the retail 
product CD-ROM and then installing Windows on the hard disk using 
the Setup program on the CD      

  

ا·متهيد من القرص املضغوط هو وسائط رمقية لتخز±ن البيا¹ت القابÂ لٕالزاÙ اليت ميكن �لمكبيو,ر حتميل و¤شغيل 

هو اخ�صار  Boot .CDو  CDون املصطلح ا7ٔصل من لكمتني هام يتك. نظام ال�شغيل ٔو �ر¹مج ا7ٔداة) ا·متهيد(

وردت ,رمجة املصطلح بتفكuك ا¬ترص . هو امس معناه يف لغة المكبيو,ر متهيد Bootو  Compact Diskللكمة 

ٔوال مث ,رمجته ,رمجة حرفuة اضافة ٕاىل �مس Boot مع احلفاظ ]ىل املعىن .  

        //// DDDDVVVVD D D D        5555مممم

  بيا¹ت املوضوع

  473829                     الرمق  

  املوضوع                   االتصاالت و تق.ية املعلومات 

    DVDالعريب                    

 DVD�جنلزيي               

 

  بيا¹ت املصطلح العريب

   DVDاملصطلح            



قراءة يف مصطل2ات االتصال و تق.ية : ٓليات ,رمجة املصطلح العريب املتخصص يف املعامج �لكرتونية م�عددة ا�لغات ٔسس و: : : : رمية كاملرمية كاملرمية كاملرمية كامل
    املعلومات يف البنك السعودي ا7ٓيل �لمصطل2ات العلمية و التق.ية

Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-17- 

 

 

  بيا¹ت املصطلح �جنلزيي

TTTTerererermmmm                            DVD  

DeDeDeDeffffiniiniiniinittttionionionion             A form of storage characterized by high capacity 
(roughly 650 MB) and the use of laser optics rather than magnetic means 
for reading data. Optical disk storage commonly used for audio, video, and 
computer data. DVDs range in capacity from 4.7 GB to 17 GB, and can 
store significantly more than a CD-ROM         

  

هو قرص برصي رمقي �س@ت¾دم �لIسخ  Digital Versatile Disc:هو اخ�صار لــــ DVDمصطلح 

لعربية و مل ,رد ,رمجة املصطلح �Gلغة ا.�ح�ياطي وختز±ن البيا¹ت من ٔي نوع من وسائل إال]الم مبا يف ذ� الفuديو

و bرى لو ,رمج YاÚ . و ل¶س لنا تفسريا لهذا ٕاال ٔنه رمبا لش@يوع املصطلح ٔو سهوا مهنم. ٕامنا ٔبقوا ]ليه يف ا�لغة ا7ٔصل

س@يكون ٔفضل لو ,رمج . 2kال Gيق ا¬ترصات، رمغ طول املصطلح ٕاال ٔن الغرض ا7ٔمسى �لرتمجة هو ٕافهام املتلقي

  . املصطلح ب قرص برصي رمقي

    IIIInnnnttttrrrraaaanenenenetttt    ////6666مممم

  بيا¹ت املوضوع

  474112الرمق                       

  املوضوع                   االتصاالت و تق.ية املعلومات 

  ش@بكة دا`لية العريب                    

  Intranet�جنلزيي               

    
  بيا¹ت املصطلح العريب



قراءة يف مصطل2ات االتصال و تق.ية : ٓليات ,رمجة املصطلح العريب املتخصص يف املعامج �لكرتونية م�عددة ا�لغات ٔسس و: : : : رمية كاملرمية كاملرمية كاملرمية كامل
    املعلومات يف البنك السعودي ا7ٓيل �لمصطل2ات العلمية و التق.ية

Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-18- 

 

  املصطلح                        ش@بكة دا`لية 

  اللكمة الرئ¶س@ية                 ش@بكة 

ش@بكة معلوماتية مصممة ملعاجلة املعلومات دا`ل رشكة ٔو م.ظمة تعمتد التعريف                        

. توفر الش@بكة توزيع الوmئق والربجميات والنفاذ ٕاىل قوا]د املعطيات والتدريب.  TCP/IPموافuق 

يف Õرش املعلومات والتطبيقات واملتعلقة  Webدم صف2ات مسيت الش@بكة هبذا �مس 7ٔهنا ¤س@ت¾

، و]ىل �ريد  FTPميكن �لش@بكة ٔن حتتوى ٔيضا ]ىل موقع ¬دم .  GٕWebنرتنت م�ل م�صف2ات 

  .الكرتوين ومجمو]ات ٕاخ�ارية ولواحئ �ريد الينفذ ٕا·هيا ٕاال العاملون يف املنظمة

        
 بيا¹ت املصطلح �جنلزيي

Term                    Intranet   

 

Intranet س@ت¾دام تق.يات إالنرتنت لعمليات االتصال دا`ل املنظمةG يقسم املصطلح ا7ٔصل . يه ش@بكة اتصال

. معناها احلريف هو ش@بكة netتعين السابقة دا`يل ٔم الالحقة . netو الالحقة  Intraالسابقة : ٕاىل قسمني و هام

رفuة اكنت احلل الوحuد 7ٔن لو ,رمج املصطلح اقرتاضا لاكن من الواجب يف ,رمجة هذا املصطلح، تق.ية الرتمجة احل

  .ارفاق رشYا ٔو مقابال حرفuا لهذا املصطلح حىت يفهم املتلقي معناه

    PPPProrororoxxxxy y y y SSSSerererervvvverererer////    7777م م م م 

  بيا¹ت املوضوع

  466791الرمق                       

  املوضوع                   االتصاالت و تق.ية املعلومات 

  `ادم و�يل  عريب                    ال

  Proxy server�جنلزيي               

    
  بيا¹ت املصطلح العريب
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  املصطلح                        `ادم و�يل  

  اللكمة الرئ¶س@ية                 `ادم  

   )و�يل(خمّدم مفّوض املرادف                         

يد±ر حركة مرور انرتنت من ش@بكة  firewallمكون جلدار ¹ر         التعريف                
. و�س@تطيع توفري `دمات ٔخرى م�ل ختبئة الوmئق وضبط النفاذ ٕاىل الش@بكة, حملية وٕا·هيا

، م�ل صف2ات  �س@تطيع ا¬دم املفوض حتسني �داء بزتويد وختز±ن املعطيات املطلوبة كثرياً
وYذف الطلبات اليت يعدها مسؤول ا¬دم çري مالمئة، م�ل  املوقع الشهرية، و�س@تطيع ,رش@يح

  .طلبات لنفاذ çري خمول ٕاىل ملفات ام�ال�ية
        

    بيا¹ت املصطلح �جنلزيي

TTTTerererermmmm                                  Proxy Server     

KKKKeyeyeyeywwwword                     ord                     ord                     ord                     Server        

DeDeDeDeffffiniiniiniinittttionionionion                 A server located on a network between client 
software, such as a Web browser, and another server. It intercepts all 
requests to the server to determine whether it can fulfill them itself. If 
not, it forwards the request to another server.     

 

ا�ي يعمل �وس@يط لطلبات من ) نظام المكبيو,ر ٔو التطبيق(اخلادم يف ش@باكت المكبيو,ر، `ادم و�يل هو     

وردت ,رمجة املصطلح بوYدتني يف الرتمجة كام يف ا�لغة ا7ٔصل  .العمالء ا�±ن يبحثون عن موارد من خوادم ٔخرى

  . جلوء ٕاىل الرتمجة احلرفuة

        ::::اخلااخلااخلااخلامتمتمتمتةةةة

لكرتونية ٔصبحت çاية يف ا7ٔمهية ملا توفره خنلص من `الل هذه الورقة البحثية ٔن القوام¶س و املعامج �

من بني هذه القوام¶س ما هو ثنايئ ٔو م�عدد ا�لغة و مهنا ما يتضمن . �لمصطلحي و املرتمج من وقت و مال و*د



قراءة يف مصطل2ات االتصال و تق.ية : ٓليات ,رمجة املصطلح العريب املتخصص يف املعامج �لكرتونية م�عددة ا�لغات ٔسس و: : : : رمية كاملرمية كاملرمية كاملرمية كامل
    املعلومات يف البنك السعودي ا7ٓيل �لمصطل2ات العلمية و التق.ية

Cnplet/MEN     www.cnplet.net    Timsal N Tamazight N°7, Septembre 2016 

-20- 

 

ٕان البحث عن املصطلح فهيا ال يتطلب ٕاال ثواين . املصطل2ات العامة و مهنا ما �ش@متل ]ىل املصطل2ات املتخصصة

و ٔكرب هذه القوام¶س ختزينا �لمصطل2ات ما �سمى ب�.وك املصطل2ات اليت . خمزنة يف قا]دة بيا¹ت ٓليةمعدودة 7ٔهنا 

و رس]ان . ظهرت يف اوروG حىت ,زيل عن املرتمج و املصطلحي عبÁٔ ,رمجة املصطلح املتخصص ٕاىل ا�لغات ا7ٔخرى

. ربية، هبذا ظهر ]دد من بنوك املصطل2ات ا7ٓليةما اس@ت~ابت الهيئات العربية لهذا املس@ت~د و نقلته ٕاىل البéان الع

و اكن ٔكربها البنك ا7ٓيل السعودي �لمصطل2ات ا�ي ٔÕشÁٔ يف الر�ض حتت ارشاف ا7ٔس@تاذ اqكتور محمود 

ا`رت¹ ٔن Õس@تقيص تق.يات ,رمجة . مصطلح اليت تزتايد يوما بعد يوم 300000يضم ٔكرث من . اسامعيل صيين

و `لصنا من   `الل ا7ٔم�Â الواردة ٕاىل ٔن التق.ية السائدة . صص االتصال و تق.ية املعلوماتاملصطلح املنمتي ٕاىل خت

Úديد مل �شع اس@تعامH ذا تعلق ا7ٔمر مبصطلحç �@ة ال سuٔما ٕاذا اكن املصطلح م�داول و معروف، . يه الرتمجة احلرف

القول ٔن تعدد التق.يات الرتمجية يف الرتمجة الواYدة يف ا7ٔ`ري ميكن . فالتق.ية املتبعة يف ,رمجته يه تق.ية �قرتاض

،يؤكد ٔن الرتمجة يه مبثابة لقاء بني ثقاف�ني خمتلف�ني و نظرتني خمتلف�ني �لعامل نفسه و بني عرفuني اصطالحuني 

 .م�باينني

  

        ::::قاقاقاقامئمئمئمئة املصادر و املراجعة املصادر و املراجعة املصادر و املراجعة املصادر و املراجع

        ::::املصادراملصادراملصادراملصادر- - - - 1

http://basm.kacst.edu.sa  
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