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 (البنوك املصطلحية): جهود املؤسسات في صناعة املصطلح

: مقدمة

س البحث الػلمي غمىما والبحث اإلاصعلحي خصىصا،  للد طاهمذ الثىزة الخىىىلىجُت في جعٍى

وخاصت مؼ ظهىز الحاطىب الري أصبح وطُلت جّد فػالت وذلً في مخخلف الػملُاث والحظاب والخحلُل 

ً الهائلت وإهجاش مخخلف  ً وؾيرها، وىهه ًحخىي غلى بسمجُاث مخعىزة وهرلً كدزجه غلى الخخٍص والخخٍص

الػملُاث في ظسف كُاس ي، لهرا حاٌو اإلاصعلحُىن اطدثماز هره الىطُلت بشيل هبير، حُث ٌظخحُل 

وبفضل الحاطىب  اطخعاع اإلاصعلحُىن واإلاترجمىن . غً هره الىطُلت في البحث اإلاصعلحيالاطخؿىاء 

ججاوش الىثير مً الػلباث في بحىثهم اإلاصعلحُت والترجمُت، وذلً بفضل البرمجُاث الحاطىبُت واللدزة 

يُت، فحاولىا برلً إوشاء كىاغد بُاهاث والتي  العجُبت التي جخميز بها هره الحىاطِب خاصت اللدزة الخخٍص

ً وجىزُم اإلاصعلحاث ووشسها غلى الشابىت وذلً في كىاغد بُاهاث  جحخىي غلى ملفاث وسجالث مً جخٍص

البىىن اإلاصعلحُت؟  هلصد بفما. ببنوك املصطلحاتوالتي جخػلم أطاطا 

:  ( Banque des  termes)بنك املصطلحات -1

أحدزذ كىاغد البُاهاث اهلالبا هائال في حفظ السجالث، فهي جخلّلى البُاهاث الجدًدة حاإلاا ًلّدمها 

ل، وجلىم حاال بخجمُػها وجسجُبها وإضافتها إلى اإلالف اإلاىاطب
ّ
ظللذ حظمُاث مخخلفت غلى . اإلاشؿ

ُ
وكد أ

كىاغد اإلاػلىماث هره، وبهرا الشيل اهدشسث بىىن البُاهاث، بىىن اليلماث وبىىن اإلاصعلحاث وهي 

لت هفظها والاخخالف ًىمً فلغ في الاخخصاص أي ليل منها مجالها الخاص بها، وما حهّمىا في  حشخؿل بالعٍس

ً واطخػادة اإلاصعلحاث في  ،هرا الصدد بىىن اإلاصعلحاث حُث حظدثمس بسمجُاث خاصت في جخٍص

مخخلف الحلٌى اإلاػسفُت هما جحخىي هره البرمجُاث غلى مجمىغت مً الخصائص التي  حظاغد 

.  اإلاصعلحُين واإلاترجمين خصىصا والباحثين بشيل غام في إهجاش أغمالهم

: من النشر الورقي إلى النشر إلالكتروني -2

إّن الىطائل الخللُدًت بمخخلف أشيالها مظازد ،مػاجم،مىطىغاث وؾيرها، حتى وإن واهذ مهّمت في 

ؼ للبحث الػلمي غمىما والبحث اإلاصعلحي  وكذ مض ى إال أجها جبلى غاجصة أمام هرا الخعىز الظَس

ل أحظً وطُلت 
ّ
ا ألهه ًمث خصىصا، وغلُه فئّن  مظألت إكحام الحاطىب في هرا اإلاجاٌ أصبح أمسا ضسوٍز

إلاظاًسة هرا السهب ومىاهبخه، ومىه ًمىً اغخباز اليشس ؤلالىترووي ضسوزة غلمُت لِظذ مجسد حؿُير 

س غليها الىطائل الخللُدًت
ّ
. الىطُلت، ألن الحاطىب ًحخىي غلى مجمىغت مً اإلامّيزاث ال ًمىً أن جخىف
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:  العامة والخاصةأهمية الحاسوب في الصناعة املعجمية -3

علم غليها اإلاػاجم 
ُ
ً اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت وه ػّد اإلاػاجم مً أهم الىطائل لخدٍو

ُ
ح

ً اإلاصعلحاث  اإلاخخصصت، إال أّن ظهىز الحاطىب أّدي بالباحثين في مجاٌ اإلاصعلح إلى اطدثمازه في جخٍص

ت ومػالجتها وجسجمتها وجيظُلها وجىحُدها وجىزُلها ووشسها ُّ ت والخلى ُّ أّما غً أهم مبّرزاث اطخػماٌ . الػلم

: الحاطىب في الػمل اإلاصعلحي فُلخّصها غلي اللاطمي في الىلاط الخالُت

  م ألامس بالفسد أم مجمىغت أفساد
ّ
صػىبت ؤلاإلاام باإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت طىاء أحػل

 .حتى وإن حػلم ألامس  بفسع واحد مً فسوع الػلم والخىىىلىجُا

  ومػالجت اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت ٌظاهم في ؤلاطساع ً اطخخدام الحاطىب في جخٍص

ت إن لم جخِظس  الترجمت آلالُت  .في غملُت الترجمت الُدٍو

  ًؤدي اطخخدام الحاطىب في جسجمت اإلاصعلحاث إلى جحظين هىغُت الترجمت، ألّن

 .الحاطىب باطخعاغخه أن ًضؼ اإلاػنى الدكُم في ول فسع مً فسوع اإلاػسفت

 س زصُد اإلاصعلحاث اإلاخصون في ذاهسة الحاطىب وجحدًثه  .طهىلت جعٍى

: أهم بنوك املصطلحات -4

ػخبر بىً اإلاصعلحاث هىع مً كىاغد البُاهاث، حُث ًخخص   بلؿت واحدة أو اثجمؼ اإلاصعلحبٌُ

ػّد بىً اإلاصعلحاث مً الىطائل الهامت التي حظاغد اإلاترجمين بالخصىص في أغمالهم الترجمُت . أهثر َو

. واإلاصعلحُين في حصس وجصيُف اإلاصعلحاث أو جيظُلها أو جىحُدها 

م بحلل واحد أو غدة حلٌى وذلً بحظب 
ّ
أما اإلاصعلحاث التي ًدىاولها البىً فُمىً أن جخػل

ً اإلاصعلحاث  ً اإلاصعلحاث ، ومىه ٌػّد بىً اإلاصعلحاث مً أحظً الىطائل في جخٍص أهدافه مً جخٍص

ت التي جلرفها الظاحت البحثُت ، حُث ال حظخعُؼ الراهسة الم  مًوذلً هظسا للػدد الهائل ُّ صعلحاث الػلم

ت اطدُػاب ذلً  : أما أهم البىىن اإلاصعلحُت هرهس. البشٍس

:  في أوروبا وأمريكا 4-1

حُث ًخىاجد هرا البىً في لىظمبىزؽ وحهخّم باإلاصعلحاث في مجاٌ :الهيئة ألاوروبية في بروكسل - أ

ظخػمل .الػلىم والخىىىلىجُا  ) www .Eurodicautom)لؿاث الاجحاد ألاوزوبي أما غىىاهه ؤلالىترووي  َو

ت وألاإلااهُت :املجلس العاملي للغة الفرنسية - ب ٌظخػمل هرا البىً اللؿت الفسوظُت وؤلاهجليًز

  www.CILF :وؤلاطباهُت أما مىكػه 

ضم زالزت مالًين مصعلح :دائرة اللغة الفرنسية في كيبيك - ت حُث ًخىاجد هرا البىً في هىدا، ٍو

ت في مائتي حلل مً حلٌى اإلاػسفت ومىكػه  www.le grand dictionnaire بالفسوظُت وؤلاهجليًز

terminologique ، ظت واإلاىّحدة ِّ  .حُث ٌػالج هرا البىً اإلاصعلحاث اإلال

http://www.cilf/
http://www.cilf/
http://www.cilf/
http://www.le/
http://www.le/
http://www.le/
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، حُث جّم اخخصازها Association française de normalisation : الجمعية الفرنسية للتقييس - ر

اإلاصعلحاث الفسوظت اإلاىّمعت واإلاىّحدة اإلاظخػملت  Normaterm والتي ًضّم بىىها AFNORفي مصعلح 

د السطمُت أو الىازدة في في اإلاىاصفاث والخىصُاث الصادزة غً  في اإلاىاصفاث الفسوظُت اإلايشىزة في الجٍس

مىظمت الػدٌ الدولُت، : مثل  وؾيرها مً البىىن. ISO)    (مؤطظاث الخلُِع الدولُت مثل مىظمت

دٌو ؤلاطىىدهافُت ، الجماغت الفسوظُت في بلجُيا، الدائسة الاجحادًت للؿاث للصىدوق الىلد الدولي 

 .مػهد البحث السوس ي (أإلااهُا)

 :البنوك العاملية في ثخزين املصطلحات العربية 4-2

ً اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت باللؿاث ألاجىبُت  هىان غدد ال بأض به مً البىىن التي حشخؿل في جخٍص

: والػسبُت، وكد ًيىن طبب الاهخمام باإلاصعلحاث الػلمُت الػسبُت طُاس ي أو ججازي هرهس منها

مىً اختزاله في مصعلح  :بنك مصطلحات شركة سيمنز  - أ  وهى بىً للمصعلحاث ًخىاجد بأإلااهُا ٍو

TEAM  حُث حهخم باإلاصعلحاث ي الػلمُت في مجاٌ الخىىىلىجُا خصىصا اإلاصعلحاث الهىدطُت

م مىخجاتها وحظهُل الاظالع غلى ميشىزاتها التي جخػلم بمىخىجاتها  والىهسبائُت، وذلً مً أجل حظٍى

. الصىاغُت

ً اإلاصعلحاث الػلمُت حُث أدزجذ :قاعدة بيانات ألامم املتحدة - ب  جملً ألامم اإلاخحدة بىيا في جخٍص

ت والفسوظُت وؤلاطباهُت والسوطُت والصِىُت أما  اللؿت الػسبُت إلى جاهب اللؿاث ألاخسي واإلهجليًز

  www .unterm.org:مىكػها هى

 :بنوك املصطلحات في الوطن العربي 4-3

ً اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت هرهس : ًخىاجد في الىظً الػسبي مجمىغت مً البىىن التي حشخؿل في جخٍص

حُث جخىاجد هره اللاغدة باإلاؿسب ،  Lexar  حػني معجم غسبي: (ُمعربي)قاعدة املعطيات املعجمية  - أ

ب بالسباط وذلً بػد اطخلالٌ اإلاملىت اإلاؿسبُت،  (السباط) ، أوشأها مػهد الدزاطاث وألابحار والخػٍس

ً اإلاصعلحاث  ٌػخبر أحمد ألاخضس ؾصاٌ مؤطع هرا اإلاشسوع، حُث اطدثمس الحاطىب في جخٍص

ت ،  )ومػالجتها ،حُث ًضم البىً أهثر مً هصف ملُىن مصعلح غسبي مؼ ملابالجه ألاجىبُت إهجليًز

 .(فسوظُت وفي بػض ألاحُان بالالجُيُت

 ٌػخبر اطماغُل صُني مً مؤطس ي هرا البىً وذلً في :(باسم) البنك السعودي للمصطلحات  - ب

ب الػلىم والخلىُاث، وجىفير  ص للػلىم و الخلىُت، وأما هدف هرا البىً هى حػٍس مدًىت اإلالً غبد الػٍص

ب، وهرلً اإلاػاجم اإلايشىزة ف في . اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت خاصت مىخب جيظُم الخػٍس
ّ
وجىظ

لتهم في الخػامل مؼ اإلاصعلحاث فُخم  ت والفسوظُت، أما غً ظٍس ذلً اللؿت الػسبُت وألاإلااهُت، ؤلاهجليًز

ت : برهس  اإلاصعلح الػسبي، اإلاصعلح ألاجىبي، الخصيُف ، الخػٍسف، مصدز اإلاصعلح، مػلىماث هحٍى

 .غىه، اإلاسادفاث

 حُث جخىاجد في جىوع، حُث اوشأ هرا البىً اإلاػهد اللىمي :(قمم)قاعدة املعطيات املصطلحية  - ث

بِذ ) حُث ًخػاون مؼ اإلاجمؼ  الخىوس ي 1986للمىاصفاث واإلالىُت الصىاغُت في جىوع حىالي طىت 
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ص غلى اإلاصعلحاث اإلاىّحدة في مخخلف الػلىم والفىىن ، هما شازن في هدوة  (الحىمت طابلا
ّ
، وهى ًسه

، زم هدوة الخلُِع والخىحُد 1986الخػاون الػسبي في مجاٌ اإلاصعلحاث  غلما وجعبُلا  وذلً في طىت 

ت والخعبُم   .اإلاصعلحُين في الىظٍس

وهىان بىىن مصعلحُت أخسي ال جلّل أهمُت غً البىىن الظابلت الرهس هبىً مجمؼ اللؿت الػسبُت 

. للمصعلحاث في ألازدن،  وبىً اإلاصعلحاث في مىخب جيظُم الخػٍسب

: خاثمة

   ال أحد ٌظخعُؼ أن ًىىس أهمُت البىىن اإلاصعلحُت ودوزها في خدمت البحث اإلاصعلحي إما غلى اإلاظخىي 

للذ الىثير مً الصػىباث وججاوشث الىثير مً الػساكُل، لىً جبلى 
ّ
الػالمي أو داخل الىظً الػسبي، وكد ذ

كضُت جيظُم وجىحُد اإلاصعلحاث مً أهم اللضاًا الػاللت باإلاصعلح الػلمي في الىظً الػسبي، ألن الىطائل 

ً وجىحُد اإلاصعلحاث  الالىتروهُت حػخمد غلى اإلادخالث بالدزجت ألاولى، فال بّد مً اطخؿالٌ مميزاتها في جخٍص

 .الػلمُت في مخخلف فسوع اإلاػسفت واطخػادتها أزىاء الحاجت

 

  انتهت املحاضرة 
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 (املجامع اللغىيت ): جهىد املؤسساث في صناعت املصطلح

: جمهيد

ستهان بها في الػصش الحذًث، حُث حػىد بىادسها ئلى النهضت  ٌُ  مصعلحُت ال 
ً
للذ كاهت للػشب حهىدا

  لألسف الػشبُت في اللشن الخاسؼ غشش مُالدي، ورلك في كل مً مصش، الشام، ألاسدن، الػشاق وغيرها ولكً

ال ومً بين هزه اإلاجامؼ هزكش : بػضها لم ًذم ظٍى

  :املجمع اللغىي للىضع والتعزيب بمصز–  1

،حُث اهلعؼ غً اليشاط بػذ جىويي اللبزي  م جحت سئاست 1892حُث أوش ئ هزا اإلاجمؼ في سىت 

ف نهائُا غً اليشاط1922غلله جم أغُذ فخحه، حُث صاول وشاظه ئلى غاًت 
ّ
. م جم جىك

 :مجمع دار البتب بمصز – 2

ت السُذ 1916جم ئوشاء داس الكخب سىت  أحمد لطفي م ورلك بمبادسة مً مذًش داس الكخب اإلاصٍش

، أما هذف هزا اإلاجمؼ فُكمً في وضؼ كلماث  سليي اللبزي ، أما سئاسخه فكاهت لشُخ ألاصهش السُذالسيد

ف هى أًضا غً اليشاط بسبب . غشبُت غىضا غً الكلماث ألاعجمُت التي كاهت جذوس في ألالسً
ّ
ئال أهه جىك

ت سىت  .  ئال أنهم لم ًفلحىا في رلك1925 حُث حاول بػض ألاغضاء ئغادة ئحُائه سىت ،م1919الثىسة اإلاصٍش

 :املجمع العلمي للنان – 3

 وكان هذفه علد هللا بن ميخائيل اللستاني،م ورلك بشئاست 1920 أوش ىء اإلاجمؼ الػلمي اللبىاوي سىت

، وكان 1928اإلاحافظت غلى اللغت الػشبُت والػىاًت بها، ولكً ألامش لم ًذم ئال سيخين، جم أغُذ ئوشاؤه إلاشة جاهُت 

جم اسخلّل بػذ رلك بذاس خاصت له،أما  . سئِسا له وكاهت وصاسة التربُت الىظىُت ملشا لهعلد هللا اللستاني

ت التي أوشأها فكاهت مهّمتها الخذكُم في وضؼ الكلماث واإلاصعلحاث للمػاوي الػلمُت الجذًذة  اللجىت اللغٍى

م جم جّم 1930حُث صاول وشاظه ئلى غاًت . واإلاسمُاث الحذًثت مً أحل وضؼ معجم واف بحاحت الػصش

ىت  . ئلغاؤه ورلك بحجت جىفير اإلاال للخٍض

                                   :          مجمع اللغت بالقاهزة- 4

لُت  (مجمؼ فإاد ألاول للغت الػشبُت) حُث أصبح اسمه 1932حُث جّم ئوشاؤه سىت  ولكً بػذ جىسة حٍى

 :   أما أهذافه فخكمً في ،1953 جم حغُير اسمه ئلى مجمؼ اللغت الػشبُت ورلك ابخذاء مً سىت 1952
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اإلاحافظت غلى سالمت اللغت الػشبُت، وحػلها وافُت بمعالب الػلىم والفىىن وجلذمها، ومالئمت  - أ

حّذد في مػاحم أو جفاسير خاصت، أو بغير رلك  ًُ لحاحاث الحُاة في الػصش الحاضش، ورلك بأن 

. مً العشق، وما ًيبغي اسخػماله أو ججىبه مً ألالفاػ أو التراكُب

.  أن ًبحث كل ما له شأن في جلّذم اللغت الػشبُت - ب

: أما الجهىد التي يلذلها ويمبن أن نذكز

ت والخلىُت، وفي هزا اإلاجال وشش اإلاجمؼ  - ألفاظ  معجي"جىلُذ اإلاصعلحاث الػلمُت والحضاٍس

وغذدا كبيرا مً مػاحم اإلاصعلحاث الػلمُت والخلىُت، ئلى حاهب جِسير كىاغذ اللغت  ". الحضارة

 معجي ألفاظ القزآن البزيي ومعجي الىسيط: الػشبُت، وكزلك جصيُف اإلاػاحم اإلاخعىسة منها

 جم أصبحت 1934كما كان للمجمؼ مجلت غلمُت حىلُت حُث صذس الػذد ألاول منها سىت . وغيرها

ً، حُث جىاولت هزه اإلاجلت ت ابخذاء مً الػذد الشابؼ والػشٍش اإلاصعلحاث التي أكّشها : هصف سىٍى

ت وجشاحم أغضاء اإلاجمؼ . اإلاجمؼ، اللشاساث التي ًصذسها، والبحىث والذساساث اللغٍى

: املجمع العلمي العزاقي- 5    

، أما ألاهذاف التي كان ٌسعى ئلى رضا البليبيدمحم م، وكان سئِسه 1947جأّسس هزا اإلاجمؼ سىت 

:  ججسُذها هجذ

الػىاًت بسالمت اللغت الػشبُت، والػمل غلى حػلها وافُت بمعالب الػلىم والفىىن وشإون الحُاة  -

 .الحاضشة

خ الػشب والػشاكُين ولغاتهم وغلىمهم وحضاستهم -  .البحث والخألُف في آداب الػشبُت، وفي جاٍس

 .ها بالعبؼ واليشش غلى أحذث العشق الػلمُتئحفظ اإلاخعىظاث والىجائم الػشبُت الىادسة وئحُا -

ت في البالد - ُّ  . البحث في الػلىم والفىىن الحذًثت وحشجُؼ الترحمت والخألُف فيها وبث الشوح الػلم

، كما وشش مػاحم اإلاصعلحاث التي أكّشها اإلاجمؼ 1950حُث بذأ وشاط اإلاجلت الخاصت باإلاجمؼ سىت 

مثل مصعلحاث في غلىم الفضاء، والسكك الحذًذًت، وغلم التربت، واللاهىن الذسخىسي وألفاػ 

. الحضاسة وغيرها

: مجمع اللغت ألاردني– 6

ب والترحمت واليشش، وكان سئِسه ألاول هى 1976وشأ سىت  له مً لجىت الخػٍش علد  ورلك بػذ جحٍى

: ، ومً مهامه هجذالبزيي خليفت

 .حصش اإلافشداث اإلاسخػملت في اإلاشحلت الابخذائُت ورلك بالخيسُم مؼ الجامػت ألاسدهُت -

اضُاث  - جشحمت بػض الكخب الػلمُت الجامػُت ورلك في مجاالث غذًذة كالكُمُاء، والبُىلىحُا والٍش

ت وملابالتها الػشبُت اء، وكّل كخاب ًضّم ملحلاث باإلاصعلحاث ؤلاهجليًز  .والفيًز
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ب اإلاصعلحاث الػلمُت والفىُت ألاحىبُت اإلاسخػملت في ؤلاداسة ألاسدهُت، حُث وشش اإلاجمؼ هزه  - حػٍش

ب الشمىص الػلمُت  .اإلاصعلحاث في مػاحم مثل مصعلحاث الخجاسة والاكخصاد وحػٍش

 .حصش ألفاػ الحضاسة والحُاة الػامت -

: أكاديميت اململبت املغزبيت- 7

، حُث كان أغضاء هزه ألاكادًمُت مً الزًً بشصوا في مُادًً 1977وشأث ألاكادًمُت في الشباط سىت 

ألادب والػلم والفً وفي الىكت هفسه جىلىا مسإولُاث كبري في اإلاغشب أو في البلذان التي ًيخمىن 

. ئليها

: ومن بين أهداف ألاكاديميت

حشجُؼ جىمُت البحث والاسخلصاء في أهم مُادًً اليشاط الفكشي، غلم الػلائذ والفلسفت وألاخالق  -

بُت وغير  اضُاث والػلىم الخجٍش خ وآلاداب والفىىن الجمُلت، والٍش واللاهىن ومىاهج الحكم والخاٍس

بُت والتربُت والعب والذبلىماسُت وغلم الخعغ الحشبُت وؤلاداسة والاكخصاد والصىاغت  الخجٍش

 .والخػمير والخلىُاث الخعبُلُت

السهش بخػاون الهُئاث اإلاخخصت في اإلاُذان اإلالصىد غلى حسً اسخػمال اللغت الػشبُت باإلاغشب وغلى  -

 .ئجلان الترحمت مً اللغت الػشبُت وئليها وئبذاء آلاساء السذًذة في هزا اإلاىضىع

ت، اكخصادًت  حُث غلذث ألاكادًمُت أسبػت وأسبػين دوسة جىاولت كضاًا مخخلفت سُاسُت فكٍش

ً معبىغا، وأغمال أخشي في سلسلت التراث وكزا مػاحم للهجاث  ت، أما أغمالها فخلؼ في غشٍش وجشبٍى

. اإلاغشبُت

: مجمع اللغت العزبيت بالخزطىم– 8

 ورلك ئلى علد هللا الطيب م في السىدان، وأّول سئِس له هى الذكخىس 1990جأّسس هزا اإلاجمؼ سىت 

. 2002غاًت 

شتها اإلاجامؼ ألاخشي، حُث جصذس غىه مجلت بػىىان    أما أهداوه
ّ
 فال جخشج غً ألاهذاف التي سع

. في الخشظىم (مجلت مجمع اللغت العزبيت)

: املجمع الجزائزي للغت العزبيت– 9

كما أن اإلاجمؼ جابؼ  ، وهذفه اإلاحافظت غلى اللغت الػشبُت وجىمُتها،1992جأّسس اإلاجمؼ الجضائشي سىت 

 خاسج الجضائش ششط 30 منهم مً الجضائش و30 غضىا 60لشئاست الجمهىسٍت حُث بلغ غذد أغضائه 

ػشفىن الػشبُت  ، حُث ٌػخبر م1998حُث لم ٌػين الشئِس ئال في سىت . أن ًكىهىا ممً ًخلىىن َو

 علد الزحمان الحاج  جّم حػُين الذكخىس م2000 أول سئِس له جم سىت التيجاني الهدامالذكخىس 

. صالح سئِسا له ورلك دون حػُين بلُت ألاغضاء

: مجمع اللغت العزبيت الفلسطيني – 10

وش ىء اإلاجمؼ الفلسعُني سىت
ُ
 حُث اهضّم سىت ياسز عزواثم بلشاس مً الشئِس 1994حُث أ

ت الػلمُت الػشبُت، أّما م 1995 حاد اإلاجامؼ اللغٍى
ّ
 : أهّي أهداوهئلى اج
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 .الحفاػ غلى اللغت الػشبُت بصىسة غامت، وفي فلسعين بصىسة خاصت -

 .ملاومت الاسخػمال اللغىي الػبري في فلسعين -

 .ئوشاء أظلس لغىي للهجاث الػشبُت في فلسعين -

 وهي مخخصصت في البحىث والذساساث الخاصت باللغت مجلت مجمع اللغت العزبيتكما ًصذس اإلاجمؼ 

. الػشبُت والتراث الػشبي

 

 :مجمع اللغت العزبيت الليبي- 11

خكىن مً 1994أوش ىء اإلاجمؼ سىت   خاسج لُبُا، أما أهذافه 05 منهم مً اللُبُين و 15 غضىا ،20، ٍو

: فخكمً في

شها -  .اإلاحافظت غلى سالمت اللغت الػشبُت وجعٍى

 .دساست اإلاصعلحاث الػلمُت والفىُت وألادبُت والسعي ئلى جىحُذها في الىظً الػشبي -

 . الحضاسة الػشبُت بالحضاساث ألاخشي ةدساست التراث الػشبي في الػلىم والفىىن وآلاداب وصل -

 .وضؼ معجماث غاّمت وخاّصت -

 .ئصذاس الكخب والذوسٍاث ليشش بحىث اإلاجمؼ -

 .ئكامت الىذواث واإلاإجمشاث راث الصلت بأهذاف اإلاجمؼ -

.  م2003حُث صذس غذدها ألاول سىت " حىليت املجمع"أما اإلاجلت الخاصت باإلاجمؼ فػىىانها 

جحاد املجامع العزبيت-12
ّ
 :ا

ت والػلمُت في دمشم ورلك سىت  م 1956بادسث حامػت الذول الػشبُت ئلى غلذ مإجمش للمجامؼ اللغٍى

حاد لهزه اإلاجامؼ مً أحل جيسُم الػمل وجىظُم الاجصال فُما 
ّ
حُث أوص ى هزا اإلاإجمش بخأسِس اج

 ورلك بػذ دخىل كل مً مجمؼ دمشم واللاهشة 1971ولم ًخجّسذ هزا اإلاسعى ئال في سىت . بُنها

ت والػلمُت)ومجمؼ غمان في  حاد اإلاجامؼ الػشبُت اللغٍى
ّ
خز اللاهشة ملشا له (اج

ّ
. واج

. جم اهضّم ئلُه كل مً اإلاجمؼ ألاسدوي وألاكادًمُت اإلاغشبُت ومجمؼ ظشابلس واإلاجمؼ الجضائشي 

ل في أهداوهأّما
ّ
:  فخخمث

 .جىظُم سسائل الاجصال بين اإلاجامؼ الػشبُت وجيسُم حهىدها ووضؼ اإلاششوغاث التي جحلم أهذافه -

. دساست اإلاصعلحاث الحذًثت التي جشد في اإلاجامؼ واكتراح جىحُذ اإلاخخلف منها -

 

 عزي .أ 
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