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)هذا الكتاب يعّبر عن وجهة نظر املؤلف، وال يتحمل املركز العربي لتأليف وترجمة 
العلوم الصحية أية مسؤولية أو تبعات عن مضمون الكتاب(







الكـويـت  دولـة  الدائم  ومقرها  العرب،  الصحة  وزراء  مجلس  تتبع  عربية  منظمة 
وتهدف إلى:

ــ توفير الوسائل العلمية والعملية لتعليم الطب في الوطن العربي.
ــ تبادل الثقافة واملعلومات في الحضارة العربية وغيرها من الحضارات في 

املجاالت الصحية والطبية.
العلوم  في مجاالت  العربية  باللغة  والترجمة  التأليف  وتشجيع حركة  دعم  ــ 

الصحية.
الطبية  املعلومات  لبنية  األساسية  واألدوات  واملطبوعات  الدوريات  إصدار  ــ 

العربية في الوطن العربي.
قاعدة    وإنشاء  وتنظيمه  وحصره  العربي  الطبي  الفكري  اإلنتاج  تجميع  ــ 

معلومات متطورة لهذا اإلنتاج.
ــ ترجمة البحوث الطبية إلى اللغة العربية.

ــ إعداد املناهج الطبية باللغة العربية لالستفادة منها في كليات ومعاهد العلوم 
الطبية والصحية.

ويتكون املركز من مجلس أمناء حيث تشرف عليه أمانة عامة، وقطاعات إدارية 
وفنية تقوم بشؤون الترجمة والتأليف والنشر واملعلومات، كما يقوم املركز بوضع الخطط 
املتكاملة واملرنة للتأليف والترجمة في املجاالت الطبية شاملة املصطلحات واملطبوعات 
املعلومات  لبنية  الضرورية  واملسوحات  واألدلة  واملوسوعات  والقواميس،  األساسية 
األساسية  املعلومات  وتقديم خدمات  الطبية  املناهج  إعداد  العربية، فضالً عن  الطبية 

لإلنتاج الفكري الطبي العربي.

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية )اأكملز(
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املقدمة

إن نشأة املصطلح العلمي تعد ظاهرة من الظواهر اللغوية الحضارية التي تحدث عادة 
بظهور أو انبثاق مفهوم جديد ال يتوفر على مقابل له في لغته، فيكرس املختصون جهودهم 
من أجل وضع مقابالت للمصطلحات الجديدة، فظهرت املؤسسات واملجامع اللغوية لتوحيد 
قصد  متخصصة  معاجم  في  ذلك  وتجميع  تعريبه،  أو  ترجمته  أو  املصطلح  وضع  جهود 

تعميمها على القّراء.

املصطلح  علم  إلى  )مدخل  كتاب  لتأليف  الحاجة  جاءت  املصطلح  علم  ألهمية  ونظرًا 
وليكون في مجمله  املجال،  بهذا  واملهتمني  والدارسني  للطلبة  ليكون معينًا ومرشدًا  الطبي( 
نافذة تطل على مشهد يفيض بالحيوية الستيعاب املفاهيم وتعلم املصطلحات التي تعبر عنها 
في املجال الطبي والصحي، بحيث يكون باإلمكان بعد استكمال دراسة هذا الكتاب قراءة 
واإلنجليزية.  العربية  وباللغتني  ويسر  بسهولة  الطبية،  والوصفات  امللفات،  التقارير،  وكتابة 
وكأي كتاب منهجي آخر، فإنه ال يقصد به االستغناء عن الرجوع إلى الكتب واملصادر، ولكن 

الهدف من الكتاب اكتساب مفاتيح تتيح التعامل مع املصطلحات الطبية والصحية.

الطب  كليات  تتبعها  التي  التفاعلية  املناهج  الكتاب  هذا  في  املتبعة  املنهجية  وتحاكي 
األمريكية واألوروبية في تدريس علم املصطلح من حيث املضمون ومن حيث طرق التدريس. 
وقد أظهرت الدراسات التربوية الحديثة أن مثل هذا النهج التفاعلي يمّكن من تحقيق استفادة 

قصوى.

ومن حيث املضمون فتم تقسيم الكتاب إلى ستة فصول، يناقش الفصل األول مقدمة 
في علم املصطلح الطبي واملصطلحات الطبية ودورها في التعليم والتعلم الطبي وفي التثقيف 
الصحي وتسجيل ونقل املعلومات وتقديم الخدمات الصحية على أكمل وجه، والتعرف على 
نشأه علم املصطلح وتطوره، واملدارس واملبادئ العامة فيه والتعّرف على طرق تجميع واختزان 
املصطلحات وطرق الوصول إليها في بنوك املصطلحات، وأهم التقنيات املتاحة لذلك والتعرف 
على الجهود الدولية لتقييس وتوحيد املصطلحات. ويستعرض الفصل الثاني تحليل املصطلح 
الطبي في اللغات األجنبية، ويوضح الفصل الثالث املصطلح الطبي في اللغة العربية، ويتطرق 
الفصل الرابع إلى املصطلحات الطبية املتخصصة، ويتحدث الفصل الخامس عن مصادر 
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املصطلحات الطبية العربية وتوحيدها، ويختتم الكتاب بالفصل السادس وذلك بالحديث عن 
أساليب تدريس علم املصطلح.

نأمل أن يكون هذا الكتاب معينًا ومرشدًا للطلبة والدارسني واملهتمني باملجال الطبي، 
وأن يكون قد استوفى بالشرح كل ما تطرق إليه من معلومات.

وهلل ولي التوفيق،،

- د -

الدكتور/ عبد الرحمن عبد هلل العوضي
األمني العام

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية
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* د. قاسم بن طه الساره
سوري الجنسية ـ مواليد دمشق ـ عام 1951 م. -
حاصل على شهادة الدكتوراهـ  جامعة دمشقـ  عام 1976 م، وشهادة الدراسات العليا  -

في الطب الداخلي ـ جامعة دمشق ـ عام 1979 م، وشهادة اإلجازة في اللغة العربية 
وآدابها ـ جامعة حلب ـ عام 1996 م.

أصدر كتبًا ونشر مقاالت في مجال الطب والتعريب. -
عمل مستشارًا إقليميًا للمعلومات الطبية والصحية في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة  -

العاملية لشرق املتوسط، وفي البرنامج العربي العاملي ملنظمة الصحة العاملية، وفي وحدة 
املصطلحات بالفترة )1997 ـ 2017 م(.

املوحد،  - التشريح  د، ومعجم  املوَحّ الطبي  املعجم  الرابعة من  الطبعة  إعداد  شارك في 
د. د، ومعجم طب األسنان املوَحّ ومعجم الصيدلة املوَحّ

عمل مستشارًا في موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز للمحتوى الصحي العربي  -
على شبكة اإلنترنت.

عمل مستشارًا في هيئة تحرير معجم موسبي للطب والتمريض واملهن الصحيةـ  الطبعة  -
السابعة عشرة باللغة اإلنجليزية ـ عام 2017 م.

ساهم في إعداد سلسلة الكتاب الطبي الجامعي. -
انتخب عضوًا مراساًل ملجمع اللغة العربية بدمشق في الفترة )2010 ـ 2015 م(. -
انتخب خبيرًا بلجنة املصطلحات الطبية في مجمع اللغة العربية بالقاهرة عام 2016 م. -
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بصدور هذا الكتاب »مدخل إلى علم املصطلح الطبي« يكاد عدد الكتب التي صدرت عن 
املركز العربي للتأليف وترجمة العلوم الصحية في مجال إعداد املناهج الدراسية لطلبة الطب 
والعلوم الصحية يشمل جميع املواد الدراسية املطلوبة في العلوم األساسية مع نسبة تتزايد 

رة. كل عام في العلوم اإلكلينيكية، باإلضافة إلى املعاجم املتخصصة واملصطلحات املفسَّ

لصعوبة  ناجح  حل  وضع  الطبي(  املصطلح  علم  إلى  )مدخل  الكتاب  هذا  يحاول 
الكتاب  يتضمنه  ما  بني  والحرج  الدقيق  التوازن  خالل  من  والصحية  الطبية  املصطلحات 
بني دفتيه من معلومات لغوية تتعلق بلغات متعددة، ومعلومات علمية تتعلق بالعلوم الطبية، 
والطرائق التي تقدم املصطلحات الطبية بصور أكثر قبواًل لدى الدارسني، فالفهم الصحيح 
للمصطلحات الطبية من األمور بالغة األهمية للطالب واملدرسني واملرضى وألفراد املجتمع 
كافة، ألن كاًل منهم يحتاج إليها في تعامله مع من حوله من الزمالء واألساتذة واملرضى، 
وألن تلك املصطلحات مستمدة أصاًل من الوسط الذي يعملون فيه، فكثيرًا ما يجد املتخرجون 
من جامعات عاملية درسوا فيها الطب باللغة اإلنجليزية صعوبة بالغة في التواصل مع من 
يحيطون بهم من الزمالء ومن املرضى ومن الهيئات واملؤسسات الرسمية التي ينبغي عليهم 

التعامل معها.

لدراسة  املجال  بهذا  واملهتمني  والدارسني  الطلبة  احتياجات  لتلبية  الكتاب  هذا  ويأتي 
املصطلحات الطبية بسهولة وُيسر، وللتخفيف من وطأة غرابتها عن لغة املجتمع الذي يعيشون 
فيه، سواًء من كان منهم يدرس الطب بلغة إنجليزية أو فرنسية أو إسبانية، أو بلغة أخرى 
غيرها، ومن كان يعيش منهم في أمريكا أو في أوروبا أو في بلدان شرق وغرب آسيا وإفريقيا. 
فاملصطلحات الطبية والصحية تبدو غريبة لدى هؤالء جميعًا، ألن مكوناتها األساسية مستمدة 
من لغات كثيرة، وال سيما اللغتني اإلغريقية واليونانية، وهما لغتان ال تستخدمان في الحياة 
اليومية، إال أن هذه الصعوبة تخف وطأتها عندما يتم التعرف على العدد املحدود من الجذور 
والسوابق واللواحق التي تساهم في تكوين عدد ال يكاد ينتهي من املصطلحات التي هي إما 
تسمية ألعضاء الجسم أو لوظائفه أو ألعراض األمراض أو الحاالت املختلفة التي يمر بها 

الجسم أثناء الصحة وأثناء املرض. 
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عبد هلل  الرحمن  عبد  الدكتور  لسعادة  واالمتنان  الشكر  لتقديم  طيبة  مناسبة  ولعلها 
العوضي، األمني العام املؤسس للمركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية الذي جعل 
من التعليم الطبي باللغة العربية قضية فاعلة يرفدها على الدوام بمقومات الحياة فال يدخر 
وسعًا في تقديم العون املالي واملعرفي واإلداري والسياسي لها، والحق أن جميع من يعمل 
في املركز يستحق التقدير، ونخص في هذا املقام إدارة التأليف والترجمة التي تتمتع بأهمية 
كبيرة في املركز، فهي التي تعمل على تحقيق أهداف املركز من خالل وضع خطط التأليف 
والترجمة في املجاالت الطبية املتعددة هادفة من ذلك إلى إدخال اللغة العربية كأداة رئيسية 
في تعليم العلوم الطبية في املؤسسات الطبية العربية، وترجمة اإلنتاج الفكري الطبي العاملي  
إلى اللغة العربية وترجمة املصطلحات الطبية وتوحيد معانيها وتعريفاتها، وإصدار املعاجم 
باملؤلفني  واالتصال  والقواميس،  املعاجم  هذه  تحديث  ومتابعة  الشروح  ذات  والقواميس 
واملترجمني املهتمني باستخدام اللغة العربية في التعليم الطبي وتشجيعهم على التأليف أو 
ومعنوياً على إنتاجاتهم املؤلفة أو  الترجمة لإلنتاج الفكري الطبي العاملي ومكافأتهم مادياً 
تتفق مع أهداف املركز. ويعتمد كل ذلك على وضع  املترجمة حسب خطة مدروسة مسبقاً 
خطط طويلة األجل لحركات الترجمة والتأليف والنشر مرتبطة باملناهج الطبية إلى اللغة العربية 
التقنيات  ترجمة  ذلك  يقتضي  وبالتالي  العربية،  الطبية  والبحث  التعليم  معاهد  تعدها  التي 
الطبية سواء منها الوسائل السمعية أو البصرية أو النماذج واملواد التعليمية املختلفة التي 

تساعد في العمليات التعليمية الطبية على املستوى العربي.
وقد تم تصميم الكتاب ليحاكي أحدث التقنيات التربوية والتعليمية التفاعلية التي تعطي 
للقارئ النصيب األوفر من استكشاف املفاهيم وبناء املهارات وتجميع الخبرات، وال تكاد تبقي 
للمشرف على العملية التعليمية أكثر من التوجيه واإلشراف والتنظيم واالستجابة الحتياجات 

كل طالب على حدة.
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الغرض من الكتاب

بعد استكمال دراسة هذا الكتاب سيكون بإمكان القارئ:
• قراءة وكتابة التقارير الطبية بسهولة ويسر باللغتني العربية واإلنجليزية.	
• قراءة وكتابة امللفات الطبية للمرضى باللغتني العربية واإلنجليزية.	
• قراءة وكتابة الوصفات الطبية والنصائح والتوصيات الصحية باللغتني العربية واإلنجليزية.	
• قراءة املجالت الطبية وفهمها والتفاعل معها ومراسلتها والكتابة فيها باللغتني العربية 	

واإلنجليزية.

ولتحصيل االستفادة القصوى من هذا الكتاب ُيْنَصح القارئ بالنقاط التالية:

• الرجوع إلى املصادر واملراجع لالستزادة والتعمق في البحث.	

• التعبير عنها في 	 الطبية والصحية، ودالالتها وطرق  املفاهيم  التركيز على تجميع 
اللغة العربية، وبناء معجم خاص بالقارئ )أو مسرد املصطلحات األكثر استعماالً 

في دراسته(.

• التأكيد على استبقاء املقابالت اإلنجليزية مع املقابالت العربية في الذهن، فكالهما 	
املراجع واملصادر  العلمية واملعلوماتية في  التطورات  له أهميته ودوره في متابعة 

املعتمدة، وفي تقديم الخدمات للمجتمع والناس. 

• مشاركة املصطلحات املكتسبة مع الزمالء على نحو يؤمل معه أن يستكملوا معًا 	
بناء مسرد يرافقهم طيلة حياتهم، بل وأثناء بنائهم مستقبلهم املهني.  

• طة وامللونة لتقريب املعاني وترسيخ دالالتها 	 االستعانة بالرسوم التوضيحية املَُبسَّ
في األذهان، واإلجابة عن األسئلة املرفقة نهاية كل فصل.
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منهجية الكتاب

الطب  كليات  تتبعها  التي  التفاعلية  املناهج  الكتاب  هذا  في  املتبعة  املنهجية  تحاكي 
األمريكية واألوروبية في تدريس علم املصطلح من حيث املضمون ومن حيث طرق التدريس. 
وقد أظهرت الدراسات التربوية الحديثة أن مثل هذا النهج التفاعلي يحقق استفادة قصوى 

بأقل قدر من التكلف واإلزعاج.

فمن حيث املضمون يقسم هذا الكتاب إلى ستة محاور رئيسية هي:

• املحور األول )مقدمة في علم املصطلح الطبي(: للتعريف باملصطلحات الطبية ودورها في 	
التعليم والتعلُّم الطبي وفي التثقيف الصحي، وفي تسجيل ونقل املعلومات، وفي تقديم 
الخدمات الصحية على أكمل وجه، والتعرف على نشأة علم املصطلح وتطوره واملدارس 
واملبادئ العامة فيه، والتعرف على طرق تجميع واختزان املصطلحات وطرق الوصول 
إليها في بنوك املصطلحات، وأهم التطبيقات املتاحة لذلك، والتعرف على الجهود الدولية 

لتقييس وتوحيد املصطلحات.

• املحور الثاني )تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية(: تحليل املكونات األساسية 	
للمصطلحات باللغة اإلنجليزية: السوابق واللواحق والجذور، والتسميات بأسماء األعالم، 

والسمات األساسية للغتني الالتينية واإلغريقية.

• اللغة 	 إلى  املصطلحات  نقل  طرق  العربية(:  اللغة  في  الطبي  )املصطلح  الثالث  املحور 
العربية، وهي نقل املصطلح الوافد بصياغة مقابل له من التراث العربي )االستمداد من 
التراث(، نقل املصطلح الوافد بالترجمة املباشرة "كلمة بكلمة"، أو الترجمة باملجاز، نقل 
املصطلح باشتقاق األوزان القياسية، النحت املصطلحي )ملصطلح جديد من كلمتني أو 

أكثر(، النقل الحرفي )الترجمة إلى اللغة العربية(. 

• املحور الرابع )املصطلحات الطبية املتخصصة(: للتعرف على املصطلحات التي تصف 	
الجهات  ومصطلحات  الجسم،  ألجهزة  الفيزيزلوجية  والوظائف  التشريحية  األعضاء 

طة. والوضعيات التشريحية، واالستعانة بالصور التوضيحية الترسيمية املَُبسَّ

• املحور الخامس: مصادر املصطلحات الطبية العربية وتوحيدها.	

• املحور السادس: أساليب تدريس علم املصطلح الطبي.	

- ك -



هناك  فصل  كل  ثنايا  وفي  فصول،  إلى  م  مقسَّ الكتاب  فإن  املنهجية  حيث  ومن 
أدوات ووسائل تعني على الحفظ والتذكر ومنها:

• البدء بمقدمات نظرية واستعراض املفاهيم الرئيسية واملصطلحات التي تعبر عنها وأمثلة 	
توضيحية.

• للتعرف عليها، 	 العربية،  باللغة  باللغة اإلنجليزية بجوار املصطلحات  كتابة املصطلحات 
ترسيخ  ذلك  ففي  الحاجة،  عند  حوله  املعلومات  من  مزيد  عن  وللبحث  معها،  والتآلف 
تلبية ملطلب  أيامنا هذه  اللغوية، ففي تحقيق ذلك في  التعددية  أو حتى  اللغوية  للثنائية 
أساسي يحرص عليه كل من يريد مواكبة مسيرة التطورات العلمية في الحقول الطبية 

واالطالع على البحوث حولها واإلسهام فيها.

• كتابة النقاط الرئيسية بخط متميز وضمن إطارات صغيرة ملونة للتذكير بها. 	

• طرح أسئلة نموذجية لتثبيت املعلومات ونقلها إلى الذاكرة العميقة، مع كتابة اإلجابات 	
الصحيحة لها في آخر كل فصل. 

• تزويد الكتاب بأشكال ترسيمية وصور توضيحية لتقريب املفهوم من الذهن، وبعض هذه 	
األشكال يقتصر على اللونني األبيض واألسود، وبعضها اآلخر باأللون. 

• الطلب من القارئ البحث في املعاجم عن املقابالت العربية لبعض املصطلحات. 	

• يتيح تخزين 	 لبناء مسرد  تم جمعها  التي  التشارك في املصطلحات  القارئ  الطلب من 
األلفاظ واملصطلحات لتسهيل التعرف عليها في كل فصل، وتيسير بناء معجم شخصي 

خاص عند استكمال املنهج.

- ل -
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مقدمة في علم املصطلح الطبي

الفصل األول
مقدمة فـي علم املصطلح الطبي

 
واملصطلحات   )Concepts( املفاهيم  يدرس  علم  هو   )Terminology( املصطلح  علم 
)Terms( التي تعبِّر عنها بدون التباس ضمن منظومة األشياء التي توجد حولها. واملفهوم هو 
وحدة معرفية تتمتع بمجموعة من الخصائص أو الصفات التي تميِّز تلك الوحدة املعرفية عن 
غيرها. وقد يكون املفهوم مادة محسوسة، مثل الكتاب والسيارة، وقد يكون املفهوم مجرَّدًا، 

مثل الصدق والكذب واألمانة والفضيلة والشجاعة. 
عبارة  أو   ،)Infection( عدوى  مثل  مفردة،  كلمة  تكون  قد  ُلغوية،  واملصطلح هو صورة 
مرّكبة من مجموعة كلمات مثل الرعاية الصحية األولية )Primary Health Care(، أو رمزًا مثل 
 International Classification الذي يشير إلى التصنيف الدولي لألمراض )ICD( املختصر
of Diseases، يدل املصطلح داللة قاطعة ال تحتمل اللَّْبس على مفهوم ماّدّي أو مجّرد، ينتمي إلى 
حقل معرفي محدَّد، وفي كتابنا هذا فإن الطب هو الحقل املعرفي الذي تنتمي إليه املصطلحات 

التي نهتم بدراستها.

األعمال الرئيسية في علم املصطلح
التعّرف على املصطلح، بتمييزه عما يحيط به من كلمات اللغة العامة، بما له من خصائص . 1

مثل التكرار والفروق في الجذور اللغوية والطباعة بأحجام وأنماط مختلفة عن بقية الكلمات 
باللغة  تكتب  التي  الجراثيم  أسماء  على  نتعرف  أن  مثاًل  السهل  فمن  ذاته.  النص  في 
.)Streptococcus Hemolyticus( اإلنجليزية بخط مائل، مثل جرثومة الِعْقِديَّة الحالَّة للدم

باستخدام . 2 أو  بصريًا  النصوص  استعراض  يتم  وفيه  املصطلحات،  عن  التحرِّي 
البرامج الحاسوبية، لتظليل املصطلحات تمهيدًا الستفرادها من النصوص.

استفراد أو استخالص املصطلحات، وفي هذا العمل يتم نزع املصطلحات التي تم . 3
التعرف عليها في النص وإيداعها ضمن قائمة مستقلة تخضع فيها ملزيد من التدقيق، 
فتحذف املصطلحات املتكررة التي ال تنتمي إلى الحقل العلمي املطلوب، ويتم تجريدها 

من بعض العالمات اللغوية ليصبح املصطلح صالحًا لالستخدام.

)
(
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إنشاء سجّل لكل مصطلح، وفي هذا العمل يكتسب كل مصطلح “شخصية اعتبارية . 4
مستقلة”، فتتضح معامله باستكمال التعريف به، واإلشارة إلى مصدره وكتابة مالحظات 
حوله مثل أنه ينتمي إلى األسماء أم األفعال أم الصفات، وما جمعه إذا كان مفردًا وما 

مفرده إذا كان جمعًا، وما أصله اُللغوي؟.
تجميع واختزان املصطلحات، فـي ملفات أو في قوائم أو في قواعد للمصطلحات، . 5

أو في بنوك املصطلحات وفق منهجية قياسية تتيح الوصول إليها واسترجاعها بسهولة 
وقت الحاجة أو من أجل تعديلها أو اإلضافة إليها أو حذفها.

إدارة املصطلحات، وذلك بإدخال التعديالت أو الحذف أو اإلضافة أو االستيراد أو . 6
التصدير ملصطلحات مفردة أو مجموعة.

االستفادة من املصطلحات في التطبيقات العملية، وذلك من خالل املمارسة الطبية . 7
والبحوث والنشر والترجمة وبناء املعاجم وتعلم اللغات األخرى.

نشأة علم املصطلح الطبي
آسيا  سكان  بها  يتكلم  كان  التي  اللغة  هي  اإلغريقية  اللغة  بأن  التذكير  من  بأس  ال 
الوسطى )تركيا اليوم( واليونان في القرون الخمسة التي سبقت ميالد املسيح عليه السالم، 
وعلى  املناطق  تلك  على  الرومان  غلبة  بعد  محلها  حلت  التي  اللغة  هي  الالتينية  اللغة  وأن 
غيرها، فكانوا يتكلمون بها في عاصمتهم روما وفي سائر أرجاء إمبراطوريتهم التي امتدت 
من نهر الفرات شرقًا وحتى الجزر البريطانية غرباً. وقد أدَخلت اللغة الالتينية الكثير من 
الجذور اإلغريقية فيها، ثم ما لبث أن تفرع من اللغة الالتينية معظم اللغات التي تسود البلدان 
األوروبية مثل الفرنسية واإليطالية واألسبانية والبرتغالية، فعند الحديث أو التعبير ضمن 
من  بكثير  يتلفظون  املثال،  سبيل  على  الفرنسية،  باللغة  الناطقني  فإن  االجتماعي،  النطاق 
الكلمات املنحدرة من اللغة الالتينية، بينما يتحدث الناطقون باللغة اإلنجليزية بكلمات منحدرة 
من اللغة الجرمانية أو األنجلوسكسونية، إال أن الناطقني بكلتا اللغتني الفرنسية واإلنجليزية 
يستعملون الكلمات أو الجذور املستمدة من الالتينية أو املستمدة من اإلغريقية عبر الالتينية 

عند التعامل مع املجاالت العلمية والسياسية والطبية.
وللغة العربية تأثير في إغناء جميع تلك اللغات ببعض املفردات مثل الصيدالني الكيميائي 
)Chemist( املستمدة من اللفظة )Alchemy( التي تعني السيمياء )الكيمياء القديمة(، ولعلك 
تجد بعض املتعة والفائدة في التعرف على معاني الكلمات التالية ذات األصل العربي بالرجوع 

إلى املعاجم اإلنجليزية ـــ اإلنجليزية أو صفحات اإلنترنت: 
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الداللة باللغة بالعربية الداللة باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة اإلنجليزية

Alchemy

Bedouin

Emir

Gazelle

Giraffe

Harem

Hashish

Lute

Minaret

Mosque

Myrrh

Salaam

Sirocco

Sultan

Vizier

Bazaar

Caravan

Amber

Cipher

Orange

Saffron

Sugar

Zero

Coffee
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األسباب التي أدت إلى غلبة الجذور واأللفاظ اإلغريقية والالتينية على 
املصطلحات الطبية في اللغة اإلنجليزية

باملالحظة . 1 واستعانوا  املنطقية  أو  العقالنية  الصبغة  أضفوا  من  أول  هم  اإلغريق  كان 
بذلها  التي  الجهود  الطب، والسيما من خالل  العلوم ومنها علم  وباملراقبة عند دراسة 
ُبقراط )القرن الخامس قبل امليالد(، وجالينوس )القرن الثاني قبل امليالد(. ولعل بقراط 
أيامنا  حتى  االستعمال  قيد  التزال  تسميات  لها  وخصص  األمــراض  وصف  من  أول 
 ،)Nephritis( والتهاب الكلية ،)Arthritis( هذه، ومن األمثلة على ذلك: التهاب املفاصل

.)Pleuritis( والتهاب الجنبة
انتقلت الحركة العلمية إلى روما الناطقة باللغة الالتينية، وهي لغة إلصاقية أيضًا، وقد . 2

الثامن  القرن  املزيد، وعاشت حتى  إليها  اإلغريقية، وأضافت  الجذور  الكثير من  قبلت 
عشر لغًة للعلوم وللتعليم الطبي، وتميزت بإعطاء التسميات التشريحية التي التزال سائدة 

حتى اآلن في معظم اللغات، كما وضعها فيزاليوس في كتابه "بنية الجسم البشري".
تتسم اللغات اإلغريقية والالتينية واللغات األخرى املنحدرة منها بأنها لغات إلصاقية، . 3

فاأللفاظ فيها تتكون من مقاطع صوتية يمكن أن ينتظم بعضها إلى جانب بعض لتشكيل 
الكلمات، مما يتيح لها قدرًا كبيرًا من املرونة. وسيقدم هذا الكتاب الكثير من األمثلة على 

ذلك في الفصل الثاني الذي يبحث في بنية الكلمات وتحليلها إلى مكوناتها.
ولهذا . 4 جديدة،  دالالت  عن  تعبر  التي  األلفاظ  من  الكثير  تكوين  اإللصاقية  السمة  تتيح 

عن  السبب فإنه يصعب تمييز األلفاظ الجديدة )التي ُوِضَعت قبل أقل من قرن واحد( 
األلفاظ التي ظهرت قبل عشرين قرنًا، ولهذا األمر أهميته إذا تذكرنا أن ما يقرب من 
نصف األلفاظ الطبية التي تستخدم في الوقت الحاضر قد ُوِضَعت في القرن العشرين.

• أمثلة لبعض املصطلحات الطبية ذات السمة اإللصاقية تم وضعها في القرن 	
العشرين والزالت تستخدم في الوقت الحالي.

املعنى بالعربية بنية املصطلح املصطلح

التهاب الزائدة )اسم ملرض( Appendic- + -itis Appendicitis

منظار املثانة )اسم ألداة( Cysto- + -scope Cystoscope

العقدية )جنس من الجراثيم( Strepto- + -coccus Streptococcus

إبينفرين )اسم لهرمون( Epi- + -nephrine Epinephrine

كرياتينني )اسم ملادة كيميائية عضوية( Creat- + -inine Creatinine
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ينظر إلى اللغة اإلغريقية والالتينية على أنهما لغتان ال تستخدمان في الحياة اليومية، . 5
مما  التام،  االستقرار  عليهما  ويغلب  استخدامهما،  قواعد  تغيير  فرص  تقل  وبالتالي 
يرشحهما للقبول أكثر على صعيد االستخدام الدولي من قبل الناطقني بأية لغة أخرى، 

فهم مطمئنون أن هاتني اللغتني لن تصرفهما عن لغتهم األم.
ومن أهم مظاهر تأثير اللغة اإلغريقية والالتينية على العلوم الطبية ومصطلحاتها أن 

بعض األعضاء التشريحية وصفت بأنها شبيهة بشكل األحرف اإلغريقية.

• تسمية بعض األعضاء التشريحية نسبة لتشابهها مع بعض األحرف اإلغريقية.	

الداللة باللغة بالعربية املصطلح اإلنجليزي الحرف اإلغريقي

الدرز الالمي في قاعدة الجمجمة. Lambdoid Suture Λλ )لمدا( 
القولون السيني. Sigmoid Colon )سيجما( Σ

العضلة الدالية أعلى الكتف والعضد. Deltoid Muscle )دلتا( Δ
ُأسطورية  شخصيات  أسماء  من  مشتقة  األمــراض  تصف  التي  املصطلحات  بعض 
الشخصية  من  مشتق   )Psychology( النفس  علم  مثال:  اإلغريقي،  التراث  من  مستمدة 

.)Psyche( اأُلسطورية

• األساطير 	 في  تراثية  شخصيات  ألسماء  تبعًا  املصطلحات  بعض  اشتقاق 
اإلغريقية.

املقابل باللغة املصطلح املشتقمجال تأثيرهاالشخصية التراثية
العربية

 Achille وتر عضلة الساقأخيلAchilles Tendonوتر أخيل

 Aphrodite الرغبة الجنسيةأفروديتAphrodisiaالرغبة الجنسية
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املقابل باللغة املصطلح املشتقمجال تأثيرهاالشخصية التراثية
العربية

Atlas حامل للثقلأطلسAtlas
الفهقة )الفقرة 

الحاملة(
 Atropos مميتأتروبوسAtropine)أتروبني )سام

Eros الشهوة الجنسيةإروس Erotism
الشبق

)الغريزة الجنسية(

هيرمافروديت
Hermaphrodite

اجتماع صفات 
ُخنوثةHermaphrodism الذكورة واألنوثة

Hygie االهتمام بالصحة هيجيHygieneحفظ الصحة

Hymen الزواجهايمنHymenغشاء البكارة

Hypnos النومهيبنوسHypnosiaُنَعاس

Morphee تنويممورفيMorphineمورفني

• نبذة عن بعض الشخصيات األسطورية املستمد منها بعض املصطلحات.	

نبذة عن الشخصيةالشخصية

Psyche شخصية في األساطير اإلغريقية اشتهرت بمزاجها الخاص واشتق من
اسمها جذر -psycho- ومصطلحات في علم النفس واألمراض النفسية.

Hygei شخصية في األساطير اإلغريقية اشتهرت بالصحة، واشتق من اسمها
جذر وكلمة hygein- ومصطلحات صحية كثيرة.

Achill’s  بنقطة اشتهر  الذي  أخيلوس  تدعى  اإلغريقية  األساطير  في  شخصية 
ضعف مميتة في وتر العرقوب بالقدم.

اشتقاق بعض املصطلحات تبعًا ألسماء شخصيات تراثية في األساطير  تابع/ 
اإلغريقية.
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نبذة عن الشخصيةالشخصية

Atlas ،شخصية في األساطير اإلغريقية اشتهرت بحملها لثقل الكرة األرضية
وسميت باسمها الفقرة الرقبية األولى التي تحمل فوقها الرأس )مركز 

الثقل(.

Hypnos من واشتق  للنوم  بميلها  اشتهرت  اإلغريقية  األساطير  في  شخصية 
اسمها جذر hypnp- ملصطلحات النوم.

دور العرب في تطوير املصطلحات الخاصة بالعلوم الطبية والصحية
واهتموا  وديمومتها،  الحضارة  بناء  في  العلوم  ونقل  الترجمة  أهمية  العرب  أدرك 
معها  التعامل  فأحسنوا  العلمية،  املفاهيم  لنقل  أوعية  أنها  على  إليها  ونظروا  باملصطلحات 
وقدروها حق قدرها، ووضعوا لكل فنٍّ مصطلحاته قبل أن ينطلقوا في رحاب التأليف الجامع 
للُجرجاني،  »التعريفات«  وكتاب  للخوارزمي،  العلوم«  »مفاتيح  كتاب  فظهر  شتى،  لعلوم 
الفنون«  اصطالحات  »َكّشاف  وكتاب  )1094هـ(،  الكفومي  البقاء  ألبي  »الُكلِّيَّات«  وكتاب 

للتهانوي )في القرن الثاني عشر الهجري(.
ترجم  امليالدي(  العاشر  ــ  )التاسع  الهجري  الثالث  القرن  فمنذ  الطب،  في حقل  أما 
ُحَنْين بن إسحق كتابًا في ذلك أسماه “كتاب األسماء الطبية التي استعملها األطباء وعلى 
أي املعاني استعملوها”، و“كتاب في ألفاظ أبقراط” الذي قال حنني أيضًا أن غرضه في هذا 
الكتاب أن يفسر غريب ألفاظ أبقراط في جميع كتبه، وعلق عليه بأنه “نافع ملن يقرأ باليونانية 
فأما من يقرأ بغير اليونانية فال يحتاج إليه، وال يمكن أيضًا أن ُيترجم”، ويرى املختصون 
في املخطوطات الطبية أن معظم ما كتبه األطباء العرب يتسم بأنه تعريف باملصطلحات الطبية 
حتى أنهم شبهوا كتاب “الحاوي” في الطب الذي ألفه أبو بكر الرازي ببطاقات الفهرسة التي 

تستخدم اليوم في دوائر املعارف الحديثة. 
في  “التنوير  مثل  متعددة  عربية  طبية  معاجم  ظهرت  العلوم  ــار  ازده مرحلة  وفي 
االصطالحات الطبية” ألبي منصور الحسن بن نوح القمري، و“حقائق أسرار الطب” ملسعود 

بن أحمد السجزي، و“قاموس األَِطبَّاء وناموس األَِلبَّاء” ملَْدَين بن عبد الرحمن القوصوني. 
الطبية  املصطلحات  وتطوير  وضع  في  الريادة  الحديث  العصر  في  ملصر  وكان 
والصحية في اللغة العربية بتأسيس محمد علي املدرسة الطبية عام 1827م، الذي كان 

تابع/ نبذة عن بعض الشخصيات األسطورية املستمد منها بعض املصطلحات.
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التدريس فيها باللغة العربية، حيث وضع العالم اللغوي املصري محمد عمر التونسي 
قاموس “الشذور الذهبية في املصطلحات الطبية”، ومنه استمد املؤلفون تأليف كتبهم 
ومؤلفاتهم، وساهمت لبنان في إغناء املصطلحات الطبية في القرن التاسع عشر أيضًا 
تنقل  كانت  التي  حاليًا(  األمريكية  )الجامعة  اإلنجيلية  السورية  الكلية  من  كل  بإنشاء 
املصطلحات من اإلنجليزية األمريكية، وكلية الطب اليسوعية أو جامعة القديس يوسف 
عام  منذ  الطب  تدريس  ابتدأ  دمشق  وفي  الفرنسية،  من  املصطلحات  تنقل  كانت  التي 
1903م باللغة العربية، واستمر حتى اليوم، وظهرت مئات الكتب التدريسية باللغة العربية، 
ت  ومسارد املصطلحات باللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية، واملعاجم الطبية التي توجَّ
بظهور املعجم الطبي املوّحد، ومن املالحظ تأخر ظهور املناهج الدراسية الخاصة بتدريس 
علم املصطلحات رغم أهميتها لطالب الطب والعلوم الصحية، ولعل هذا الكتاب يساهم في 

تلبية الحاجة املاسة لها.
 

التطورات الحديثة في علم املصطلح 
أخذ علم املصطلح شكله الحالي منذ مطلع القرن العشرين عندما ظهرت تيارات تنحو 
إلضفاء السمات الدولية على العمل املصطلحي، فصدرت املعاجم بلغات متعددة وبمشاركة 
أعداد كبيرة من الخبراء واملحّررين، وباالستناد إلى مقدمات نظرية ملنهجية العمل املصطلحي، 
واالستعانة بعدد من العلوم األخرى مثل علم املنطق وعلوم اللغة وعلم الوجود وعلم التصنيف، 
مع ما لتلك العلوم من تطبيقات مشتركة بينها مثل هندسة املعرفة، وعلم املعاجم، وعلم الداللة، 
واللسانيات الحاسوبية، وإدارة بنوك املصطلحات. وكان التطور الكبير في ظهور املنظمات 
الدولية التي أضفت على التطبيقات التي أثمرتها علوم املصطلحات سمات التوحيد املعيارية، 

ومن أهمها املنظمة الدولية للتقييس )آيزو( التي أصدرت أولى التوصيات املصطلحية.

املدارس العاملية في علم املصطلح الحديث 
هناك ثالث مدارس فكرية مختلفة تتبنى ثالثة اتجاهات متميزة

أواًل، مدرسة فيينا
تقوم على أساس أن املصطلحات والبحث املصطلحّي يجب أن ينطلقا من دراسة املفاهيم، 
والعالقات القائمة بينها، وخصائصها، ووصفها، وتعريفها، ثم صياغة املصطلحات التي تعِبّر 
عنها، وتوحيد املصطلحات، وإضفاء السمات الدولية عليها. وفي فيينا يوجد مركز املعلومات 

مة اليونيسكو والحكومة النمساوّية. الدولي للمصطلحات الذي تأسس بتعاون بني منَظّ
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ثانيًا، مدرسة براغ
اللغة، والُبّد من االستعانة  تقوم على أساس أن املصطلحات تشّكل جزءًا خاصًا من 

بوسائل الدراسات اللسانية واملعجمّية.

ثالثًا، املدرسة الروسية
وعالقته  األخــرى،  املجاورة  باملفاهيم  وعالقاته  باملفهوم  االهتمام  أساس  على  تقوم 
باملصطلح، وضرورة توحيد املصطلحات، وتقييسها، وتوحيدها، وترتيب املصطلحات طبقًا 

ملوضوعاتها بداًل من ترتيبها أبجديًا.
ولها  متفاوتة،  بنسب  السابقة  املدارس  في  املتبعة  املناهج  بني  تمزج  مدارس  وهناك 
مناصرون في كندا وفرنسا وبريطانيا، وتشترك جميع املدارس فيما بينها بالدعوة إلى بناء 
الشبكات وتوحيد طرق العمل في بنوك املصطلحات، واالستفادة من الحواسيب ومن طاقات 

اإلنترنت والشبكات العنكبوتية والسحابية فيها.
 

مبادئ علم اللسانيات والتعامل مع املصطلحات 
إن اللسانيات هي دراسة للغة واتصالها وتأثيرها في فروع علمية أخرى مثل العلوم 
اللغة  متكامل يشمل جميع قطاعات  نهج  واتباع  والجغرافية،  واالجتماعية  والنفسية  الطبية 
دراسة  في  الحديث  بالنهج  االستعانة  مع  والداللة،  واملعجم  والنحو  والصرف  كاألصوات 
علم األصوات وعلم الداللة، والدراسات التأصيلية ملعرفة مصادر األلفاظ معرفة صحيحة، 
اللغة  به  تتميز  ما  بالحسبان  اللغة، مع األخذ  التقليدية كالنحو والصرف وفقه  والدراسات 
العربية الفصحى من خصوصية، وما يحيط بها من ظروف تاريخية وحضارية وقومية، وما 
يناسبها من اختصاصات تطبيقية في صناعة املعجم وتعليم اللغات وأمراض الكالم، وهناك 

ثالثة اتجاهات أساسية في تعامل اللسانيات مع املصطلحات.

االتجاه العقالني، ويمثله نعوم تشومسكي والفاسي الفهري، فهما يريان أن العقل 
البشري يمتلك بالفطرة أفكارًا ومعارف تسبق اإلحساس والتجربة، وأن اللغة من املعارف 
الفطرية. ويمكن تلخيص نظرية تشومسكي بمالحظة أن الطفل سيكتسب دومًا القدرة على 
فهم وإنتاج اللغة في حني أن القط لن يكتسب أيًا منهما. وسمى تشومسكي أية قدرة لإلنسان 
الجهاز  اللسانيات يمكنها معرفة هذا  اللغة”، وأكد على أن  “جهاز اكتساب  القط  يفتقدها 

والقيود والخصائص الكلية له. 



- 10 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 11 -

كتابه  في  سوسير  دي  فرديناند  أشاد  البنيوية،  واللسانيات  امل��ادي  االتجاه 
البحوث  في  الشكلية  واملنطقية  الصوتية  الدراسات  بدور  العامة”  اللسانيات  في  “دروس 
واالستقصاءات في اللغة، مما أدى إلى نشأة اللسانيات البنيوية، ويمثله دافيد هيوم وجون 
لوك، فهؤالء يرون أن املعرفة تصدر عن التجربة واملالحظة، وأن العقل البشري عبارة عن 

صفحة بيضاء تنطبع بآثار اإلحساس والتجربة.
خالل  من  تأتي  اللغوية  املعرفة  أن  يرون  ممن  الكثيرون  يمثله  التوفيقي،  االتجاه 

الفطرة، والتجربة واملالحظة.

• تواريخ متميزة في مسيرة علم املصطلح الحديث.	

الحدثالعام

1887• ظهور مصطلحات التاريخ الطبيعي.	
1906• ظهور البيانات املصطلحية األولى.	

1928-1906
• ظهور معجم مصور للمصطلحات التقنية املرتب على أساس املفاهيم 	

وليس على ترتيب الحروف األبجدية في 16 مجلدًا و 6 لغات.
1930•  ظهور األبحاث املصطلحية.	

1931

• التركيز على تصنيف املفاهيم وتصنيف املصطلحات في أنساق، واتباع 	
النهج الفلسفي الذي يستهدف الوضوح في صياغة املصطلحات وفي 
الوجود وعلم  توحيدها وفي تصنيفها، واالستفادة في ذلك من علم 

املنطق )املدرسة األملانية النمساوية(.
1932• التركيز على توحيد املصطلحات )املدرسة السوفيتية(.	

1933

• التركيز على العالقة بني املفهوم والتسمية )املدرسة الكندية ومدرسة 	
كيبك(.

• التركيز على الحقول الداللية والتعريف املصطلحي )املدرسة الفرنسية(.	
• التركيز على تعليم اللغات الخاصة )املدرسة البريطانية(.	
• )النظريات 	 العمل املختلفة في علم املصطلحات  النظريات ومناهج  ظهور 

واملناهج الفلسفية، التاريخية، النصية، االجتماعية، املعلوماتية، اللسانية 
واملوضوعية(.

• إنشاء مجلس املصطلحات العلمية والتقنية في االتحاد السوفيتي.	
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الحدثالعام

1936
• إنشاء االتحاد الدولي للروابط الوطنية للتقييس بمشاركة فرنسا وبريطانيا 	

وأملانيا.
1946• إنشاء املنظمة الدولية للتقييس.	
1949• إنشاء اللجنة اإللكترونية التقنية الدولية.	

1950• ظهور كتابات حول املقدمات النظرية للعمل املصطلحي.	
1959• ظهور أول بنك للمصطلحات.	
1960• صدور أولى التوصيات املصطلحية عن املنظمة الدولية للتقييس.	

1970
• اعتمدت املنظمة الدولية للتقييس علم املصطلحات بأنه “الدراسة العلمية 	

للمفاهيم واملصطلحات التي تستخدم في اللغات الخاصة”.

طرق التعبير عن املصطلحات في النصوص باللغة العربية
سبق للمترجمني األوائل إلى اللغة العربية أن ابتكروا طرقًا متعددة لنقل املصطلحات  
األجنبية إلى مصطلحات باللغة العربية، فظهرت لديهم كتب »في التعريفات الطبية« و »تفسير 
األسماء« التي تقابل جميعها ما نعرفه اليوم "املعاجم متعددة اللغات"، ثم ظهرت الكتب التي 
تقتصر على عرض املفردات وشروحها باللغة العربية، مثل مؤلفات أبي منصور الحسن بن 
نوح القمري، وهي كتاب “غنى ومنى )في العلل الظاهرة(” الذي رتبه املؤلف وفق األعضاء 
الطبية”،  االصطالحات  في  “التنوير  وكتاب  وأمراض،  أعراض  من  يعتريها  وما  واألجهزة 

وكتاب “ِعلَُل الِعلَل” الذي قصد مؤلفه منه توضيح أسباب األمراض. 
ولو أردنا التعرف على مضمون تلك الكتب فسنجد األمثلة التالية:

• الزُّكام: َتَجلُُّب الرُّطوبات إلى األنف ]والفم[ من الرأس من َحرٍّ أو َبْرٍد.	
• النَّْزلَة: َتَجلُُّب الرُّطوبات إلى الحلق ]واألنف[.	
• الرَّْبو: انتصاب النََّفس وُعْسر التنفُّس.	
• ّل: َنْفث القيح مع حمى دقيقة وتناقص اللحم.	 السُّ
• عال: اضطراب الرئة لقذف ما فيها.	 السُّ
• الَخَفقان: اضطراب القلب لدفع ما يؤذيه.	

تابع/ تواريخ متميزة في مسيرة علم املصطلح الحديث.
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• الِغْشي: فقد الحّس والحركة دفعًة.	
• الُفَواق: تشنج يعرض في فم املعدة فتضطرب لدفعه.	
• الُعطاش: َعَطش مفرط ال ُيْرَوى صاحبه.	

وكمثال تطبيقي كانت لجنة توحيد املصطلحات الطبية التي أعدت املعجم الطّبي املوّحد 
تعمد قبل ُكّل شيء إلى تحري لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ األعجمي، من بني األلفاظ العلمية 
لة في ذلك الصالح  املبثوثة في املعاجم العربية، أو املستعملة في الكتب العلمية القديمة، مفضِّ
من األقدم على الصالح مما يليه في الِقَدم، ابتداًء بأطباء العرب األقدمني في صدر الحضارة 
العربية اإلسالمية كالرازي وابن سينا وعلي بن العباس، ُثّم الذين يلونهم، ُثّم الذين يلونهم 
في مشرق الدولة العربية اإلسالمية ومغربها، ُثّم ما استعمله األساتذة الُترك في عهد الدولة 
العثمانية، إْذ كانت مصطلحاتهم كلها عربية أو تكاد، ُثّم ما استعمله أساتذة كلية الطّب في 
مصر )أبي زعبل ُثّم قصر العيني( زمن محّمد علي، ُثّم ما استعمله أساتذة الجامعة األمريكية 
ــ جامعة  في بيروت أيام كانت تدّرس الطّب بالعربية، ُثّم ما استعمله أساتذة الجامعة السوريةـ 
اللفظ  وإذا كان  بالقاهرة،  العربية  اللغة  أقّره مجمع  ما  ُثّم  القرن،  ـــ في مطلع هذا  دمشق 
َتْرَجَمْتُه بمعناه كلما كان قاباًل  له اللجنة مقاباًل في لغة الضاد،  األعجمي جديدًا ولم تجد 
للترجمة، أو ابتكرت له لفظًا عربيًا مقاربًا باالشتقاق أو باملجاز أو بالنحت أو التركيب املزجي، 
وإذا تعذر ذلك كله عمدت اللجنة إلى تعريب اللفظ األعجمي بكتابته بحروف عربية. وقد تضمن 
املعجم الطبي املوحد في طبعته الرابعة التي صدرت عن منظمة الصحة العاملية ودار لبنان 
خالصة إضافية ألهم األسس التي جرى عليها القائمون على خدمة املصطلحات العربية في 
الطبية ومدى قبول  املعجم في عملهم، مع إيالء اهتمام كبير آلراء مستخدمي املصطلحات 
الناس لها، وللقرارات التي اتخذتها مجامع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وبغداد وعّمان.

قواعد عامة لوضع املصطلحات املستجدة
البساطة والوضوح في الداللة على الفكرة العلمية أو الفنية.. 1
اإليجاز واالقتصار على أقل عدد من الحروف.. 2
أن يكون املصطلح موضوعيًا في داللته وال يكون مقصورًا على جانب دون اآلخر.. 3
أن ال يتعدد االصطالح للمفهوم العلمي الواحد في الحقل العلمي الواحد.. 4
أن يتم وضعه بعد الرجوع إلى لغات أخرى ليكون أكثر دقة وشمولية وقابلية للرواج.. 5
أن يسمح باالشتقاق للمساعدة على التصريف واالستزادة.. 6
أن يراعى عند وضعه عدم استعمال األلفاظ العامية إال لضرورة أو توضيح.. 7
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طرق التعبير عن املصطلحات الطبية عند إعداد النصوص باللغة العربية 
وفي السياق العملي تتعدد طرق التعبير عن املصطلحات الطبية عند إعداد النصوص 
باللغة العربية في أيامنا هذه، ويمكن تمييز خمس طرق منها على األقل، ولكل طريقة محاسنها 
شائعة  األجنبية  املصطلحات  من  التالية  باألمثلة  االستعانة  يمكن  ولتوضيحها  ومساوئها، 
االستعمال في النصوص العربية مع شرح دالالتها، ثم طرق التعبير عنها في تلك النصوص.

• املصطلحات اإلنجليزية ودالالتها باللغة العربية.	

الداللة باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Amnesia.حالة عضوية أو نفسية لفقد الذاكرة دائم أو مؤقت

Melancholia.حالة نفسية تغلب فيها النظرة السوداوية لألحداث
 Streptococcus
 Hemolyticus

جراثيم كروية الشكل تنتظم على شكل الِعْقد أو حبات 
املسبحة.

 Staphylococcus
 Aureus

جراثيم كروية الشكل تنتظم على شكل العنقود. 

الطريقة األولى 
نقل املصطلح إلى النص العربي كما هو بحروفه األجنبية اإلنجليزية أو الفرنسية.

املصطلح باللغة اإلنجليزية
كيفية كتابة املصطلح في 

النص العربي
مالحظات

AmnesiaAmnesia ــ صعوبة إدراك مفهوم 
املصطلح.

ــ صعوبة التعامل مع رصف 
الحروف وتوجيهها بلغتني 

ضمن النص الواحد.

MelancholiaMelancholia

 Streptococcus
Hemolyticus

 Streptococcus
Hemolyticus

 Staphylococcus
Aureus

 Staphylococcus
 Aureus
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الطريقة الثانية
نقل املصطلح إلى النص العربي كما يلفظ باللغة اإلنجليزية بحسب التهجئة بحروف عربية. 

املصطلح باللغة اإلنجليزية
كيفية كتابة املصطلح 

في النص العربي
مالحظات

Amnesia.ــ صعوبة إدراك مفهوم أمنسيا
املصطلح.

ــ صعوبة التعامل مع 
القواعد اإلمالئية والنحوية 
لنقل الحروف والكلمات من 
لغة املصدر إلى لغة النص 

الهدف.

Melancholia.ميالنخوليا

 Streptococcus
Hemolyticus

ستريبتوكوكس 
هيمواليتيكوس.

 Staphylococcus Aureus
ستافيلوكوكس 

أوريوس.

الطريقة الثالثة
نقل املصطلح إلى النص العربي بإحالل لفظة عربية مكانه.

املصطلح بالغة اإلنجليزية
كيفية كتابة املصطلح في 

النص العربي 
مالحظات

Amnesia.ــ سهولة إدراك مفهوم فقد الذاكرة
املصطلح.

ــ صعوبة التعرف على 
األصل اإلنجليزي 

ومدى اإلصابة في نقل 
املصطلح.

ــ محدودية املصطلحات 
)قد ال ُتتاح لكل 
املصطلحات(.

Melancholia.سوداوية

 Streptococcus
Hemolyticus

الِعْقديَّة الحالَّة للدم.

 Staphylococcus Aureus.الُعْنقوديَّة الذهبية
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الطريقة الرابعة
نقل املصطلح إلى النص العربي بالجمع بني الطريقتني الثالثة والثانية )بإحالل لفظة 

عربية مكانه + كما يلفظ باللغة اإلنجليزية، بحسب التهجئة بحروف عربية(.

املصطلح باللغة اإلنجليزية 
كيفية كتابة املصطلح في 

النص العربي 
مالحظات 

Amnesia.)ــ أكثر وضوحاً.فقد الذاكرة )أمنسيا
ــ استخدام األقواس 

للتوضيح.
ــ يمكن التحكم بالترتيب 
وحجم الخط لتفضيل 
أحد املصطلحني على 

اآلخر.

Melancholia.)سوداوية )ميالنخوليا

 Streptococcus
Hemolyticus

الِعْقديَّة الحالَّة للدم 
)ستربتو هيمواليتيكوس(.

 Staphylococcus Aureus
الُعْنقوديَّة الذهبية )ستاف 

أوريوس(.

الطريقة الخامسة
نقل املصطلح بالجمع بني الطريقتني الثالثة واألولى )بإحالل لفظة عربية مكانه + كما 

هو بحروفه األجنبية اإلنجليزية أو الفرنسية(.

املصطلح باللغة اإلنجليزية 
كيفية كتابة املصطلح في 

النص العربي 
مالحظات 

AmnesiaAmnesia ــ األقل إحداثاً لاللتباس.فقد الذاكرة
ــ ال حاجة الستخدام 
األقواس أو اختالف 

الخط. 
ــ الغاية هي التوضيح 
وليس تفضيل أحد 

املصطلحني على اآلخر.

MelancholiaMelancholia سوداوية

Streptococcus Hemolyticus
الِعْقديَّة الحالَّة للدم 
 Streptococcus
Hemolyticus

 Staphylococcus Aureus
الُعْنقوديَّة الذهبية

 Staphylococcus
 Aureus
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طرق تجميع واختزان املصطلحات وطرق الوصول إليها وأهم التطبيقات 
املتاحة لذلك 

سبق التأكيد على أن املادة الرئيسية في علم املصطلحات هي املفاهيم واملصطلحات، 
وأن املصطلح هو صورة لغوية للمفهوم، وأنه قد يكون كلمة مفردة، أو عبارة مرّكبة من مجموعة 
كلمات، أو رمزًا أو مختصرًا ينتمي إلى حقل معرفي محدَّد، وأن األعمال الرئيسية في علم 
التعرف على املصطلحات، والتحرِّي عنها، واستفرادها أو استخالصها،  املصطلحات هي 
في  منها  واالستفادة  وإدارتها،  واختزانها،  وتجميعها  منها،  بكل  خاص  سجّل  وإنشاء 
التطبيقات العملية. ويمكن استعراض تلك الخطوات جميعها ضمن املهام اليومية التي يؤديها 

املصطلحيون العاملون في بنوك املصطلحات.

بنك املصطلحات
بنك املصطلحات هو مجموعة برمجيات يودع فيها األلفاظ واملعاني التي تدل عليها مع 
املعلومات الداعمة التي تيسر توثيقها وتخزينها وإدارة العمل عليها بتحديثها أو بحذفها، أو 
باإلضافة إليها واسترجاعها أو توصيلها ملن يطلبها بالشكل الذي يرغب فيه ورقيًا أو إلكترونيًا.
من  يستجد  ما  ملواكبة  امللّحة  والحاجة  املعلومات،  مجال  في  السريع  التطور  فرض 
مفاهيم ومصطلحات تعبِّر عنها االستعانة بالحاسوب والوسائل التَِّقِنيَّة الحديثة ألداء األعمال 
املصطلحية من التعرف على املصطلحات والتحري عنها واستخالصها وتخزينها واسترجاعها 

ونشرها ونقلها من محطة عمل إلى أخرى ومن لغة إلى أخرى. 

املكونات األساسية في بنك املصطلحات
أواًل: األجهزة

حاسوب خادم أو مجموعة من الحواسيب تجمع بينها شبكة أو سحابة.. 1
وسائل إدخال املعطيات: مثل لوحة املفاتيح، ماسح ضوئي، وصلة بالشبكة أو بالسحابة . 2

اإللكترونية.
اإللكترونية . 3 بالسحابة  أو  بالشبكة  الطابعة، ووصالت  مثل  املعطيات:  وسائل استرجاع 

البيانات  ملفات  واستقبال  وإرسال  االجتماعي  والتواصل  اإللكتروني  البريد  ووسائل 
كبيرة الحجم.
ثانيًا: البرمجيات

وهي برامج وتعليمات تتحكم في الحاسوب في تخزين املعطيات أو في استرجاعها، 
قواعد  وإدارة  املعطيات،  وتحديث  ترتيب…(،  )تصنيف،  داخليًا  املعطيات  معالجة  وكذلك 

املعطيات أو قواعد البيانات.
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ثالثًا: املوارد البشرية والخبرات
يعمل في خدمة املصطلحات فئات متعددة من العاملني، مثل:

• الخبراء في املصطلحات والعلوم اللسانية واللغات الذين يحضرون املادة العلمية التي 	
سيتم اختزانها في بنك املصطلحات وفق معايير موحدة متفق عليها.

• الخبراء في البرمجة واملعلومات الحاسوبية الذين يحلِّلون االحتياجات والبيانات املتوافرة 	
ويصممون البرمجيات املناسبة لتحقيق املتطلبات.

• االختصاصيون في العلوم اللغوية الحاسوبية، ممن يوفقون بني الجوانب اللغوية والجوانب 	
الحاسوبية لبنك املصطلحات.

رابعًا: املادة اللغوية واملعلومات األخرى
وهي ملفات ّيكون لها بنية موّحدة تحدِّد نوع املعلومات التي سيتم تخزينها وحجم كل 
ملف في السجل الخاص بكل مصطلح، والحّد األدنى من هذه امللفات هي املصطلح باللغات 
املختلفة املطلوبة، وتوصيفه من حيث أي قسم من أقسام الكالم )اسم أو فعل أو صفة أو ظرف 
أو حرف(، والبيانات العامة التي تتعلق بكل مصطلح على حدة مثل رقم السجل، وتصنيف 
ومصدره،  املصطلح،  ولغة  اإلدخال،  وتاريخ  املعلومات،  بإدخال  يقوم  من  واسم  املصطلح، 

واستعماله، وتعريفه، وأمثلة أو صور وأشكال توضيحية. 
في  سيمنز  وشركة  لكسومبورج  في  األوروبية  االقتصادية  الجماعة  أمانة  طورت  وقد 

ميونيخ أول بنك للمصطلحات، وتبعها في معظم الهيئات الدولية والشركات الكبيرة.

كيف يعمل بنك املصطلحات؟
يجمع الباحثون املصطلحات واملعلومات املتعلقة بها في بنوك املصطلحات باستخالصها 
نموذجًا  يصمِّمون  ثم  واملطبوعات،  والقوائم  واملسارد  املعاجم  وهي  مصادرها،  من 
الستمارة أو بطاقة يخصصون كل واحدة منها ملصطلح واحد فقط تتضمن املصطلح 
بلغته األجنبية ومقابله العربي، والحقل العلمي أو التقني الذي ينتمي إليه، واملصدر 
ورد  الذي  والسياق  العربي،  ومقابله  األجنبي  املصطلح  من  كل  منه  اسُتقى  الذي 
فيه، ثم ُيْدِخلون املعلومات إلى الحاسوب الذي يعيد ترتيب البطاقات لتلبية حاجات 
املستخدمني باسترجاعها بسهولة عبر لوحة املفاتيح وشاشة تظهر عليها نتائج البحث 
أو بطباعتها كنسخة ورقية، أو إرسالها عبر البريد اإللكتروني أو تخزينها في الذاكرة 

على صورة ملفات أو نشرها على صفحات اإلنترنت.
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مكونات ملف املصطلح
املصطلح العربي، املصطلح األجنبي، التصنيف، التعريف، مصادر املصطلحات، معلومات 

نحوية، الكلمة الرئيسية )للمصطلحات متعددة األلفاظ(، املرادفات.
فوائد بنك املصطلحات

• سهولة تخزين املصطلحات وتجميعها.	
• سهولة تحديث املعلومات الخاصة باملصطلحات.	
• سهولة الوصول إلى املصطلحات.	
• سهولة تبادل املعلومات.	
• إتاحة طرق لدراسة املصطلحات، والسيما تكرارها وترادفاتها وتشاركها وتناقضها فيما 	

بينها.
• مختلفة 	 مواصفات  وفق  السريع  اآللي  والتجميع  والتصنيف  الترتيب  إمكانات  إتاحة 

توفر الوقت  )مثاًل، الترتيب األلفبائي، أو التخصص أو املصدر، أو منظومات املفاهيم( 
والجهد واملال. 

• توحيد املصطلحات.	
• توثيق املصطلحات واملعلومات حول مصدر املصطلح وتاريخ نشره ودرجة موثوقيته.	
• توفير املعلومات التصويرية من رسوم بيانية وخرائط وصور ورسومات توضيحية.	

إشكالية املصطلحات الطبية في اللغة العربية
أواًل: تعدد املقابالت العربية للعدد الكبير من املصطلحات املستحدثة سنويًا، وخاصة في 

اللغة اإلنجليزية التي هي لغة اإلنتاج العلمي.
ثانيًا: كثرة املترادفات العربية مقابل املفهوم الطبي أو الصحي الواحد، فمثاًل نجد مقابل 
املصطلح اإلنجليزي Gap: فجوة، فسحة، فرجة، وثغرة. وجميع هذه املترادفات صحيحة من 

حيث معناها األساسي.
ثالثًا: التباين واالختالف في مصادر املصطلحات، واستخدام لغتني أجنبيتني مختلفتني أو 
أكثر كمصدر للمصطلحات الطبية العربية، مثل مرض شلل األطفال الذي نقل عن املصطلح 
الفرنسي Paralyse Infantile، بينما نجد “التهاب سنجابية النُّخاع” عند نقله من املصطلح 

.Poliomyelitis باإلنجليزية
رابعًا: إهمال التعامل مع املفاهيم ودراسة تعريفاتها وفهم هذه التعريفات جيدًا باالستعانة 

باملختصني سواًء على املستوى العاملي أو على املستوى املحلي.
خامسًا: إهمال قضية توحيد املصطلحات.



- 18 -- 19 -

مقدمة في علم املصطلح الطبي

أهم الحلول املقترحة لحل إشكالية املصطلحات الطبية في اللغة العربية
إنشاء شبكة عربية للمصطلحات

يمكن للتطور الكبير واملتسارع في تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أن يزيد من فرص 
عبر  فرد  وكل  بيت،  كل  يناسب  بما  مضمونها  وإيصال  املصطلحات  بنوك  من  االستفادة 
اللغات املتاحة على صفحات الشبكة العنكبوتية، وتيسير ُسُبل  املعاجم اإللكترونية متعددة 
والتحرير  اآللية،  والفهرسة  اآللي،  الفرز  من  تتيحه  بما  ونشرها  وتأليفها،  املعاجم  إعداد 

والتعاون بني املختصني في كل حقل من الحقول العلمية. 
عة  ُمَوسَّ شبكة  أو  َمْرّصدًا،  العربية  املصطلحات  وقواعد  بنوك  تنشيء  أن  واملأمول 
والترادف  االختالف  ومكامن  االتفاق  مواطن  وتوضح  معها  التواصل  يسهل  للمصطلحات 

واالشتراك اللفظي وتتعاون مع الشبكات العاملية النظيرة لها.

الخالصة
• نشأت املفاهيم واملصطلحات التي تعبر عنها منذ نشأة اإلنسان، وعلم املصطلح 	

هو علم قديم أخذ شكاًل مكتماًل حديثًا في مطلع القرن العشرين بظهور مناهج 
لدراسته تركز على املفهوم، ومناهج تركز على املصطلح، ومناهج تركز على 
الحقل املوضوعي للمصطلح. واملالمح الرئيسية في علم املصطلح الحديث هي 
إضفاء السمات الدولية على العمل املصطلحي من خالل التوحيد، واالستعانة 
وعلم  الوجود  وعلم  اللغة  وعلوم  املنطق  علم  مثل  األخرى،  العلوم  من  بعدد 
املصطلحات  دراسة  وهي  اللسانيات،  علوم  توظيف  إلى  واستنادًا  التصنيف، 
بنيوي  مادي  واتجاه  الفطرية،  املعارف  من  اللغة  أن  يرى  عقالني  اتجاه  وفق 
الفطرة،  من  كل  بني  يجمع  توفيقي  واتجاه  واملالحظة،  التجربة  إلى  يستند 

والتجربة واملالحظة.
• املصطلحات 	 على  التعّرف  هي:  املصطلح  علم  لدراسة  الرئيسية  األعمال 

وإنشاء  املصطلحات  استخالص  أو  واستفراد  املصطلحات  عن  ي  والتحِرّ
سجّل لكل مصطلح، وتجميع واختزان املصطلحات في ملفات أو في قوائم، أو 
في قواعد للمصطلحات أو في بنوك املصطلحات وإدارة املصطلحات بإدخال 
التعديالت أو الحذف أو اإلضافة، أو االستيراد أو التصدير ملصطلحات مفردة 
أو مجموعة واالستفادة من املصطلحات في التطبيقات العملية باملمارسة الطبية 

والبحوث والنشر والترجمة، وبناء املعاجم وتعلم اللغات األخرى.
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• اللغة اإلغريقية واللغة الالتينية لغتان إلصاقيتان تتكون املفردات في كل منهما 	
من جذور وسوابق ولواحق تشكل معظم املصطلحات الطبية التي يستخدمها 
األطباء اليوم في اللغة اإلنجليزية، كما تركت األساطير اإلغريقية بصمة واضحة 

على املصطلحات الطبية.
• املفاهيم 	 لنقل  أوعية  أنها  على  إليها  ونظروا  باملصطلحات  العرب  اهتم  لقد 

التي  واملفاهيم  الطبية  باملصطلحات  تعرف  كتباً ضخمة،  فيها  فألفوا  العلمية، 
إلى  تهدف  اللغوية ومؤسسات  واملجامع  الحديثة  املعاجم  عليها، وظهرت  تدل 

التعريب وتوحيد املصطلحات. 
• والطبية 	 عامة  العلمية  املصطلحات  وضع  في  العرب  املصطلحيون  عمل  لقد 

الطبية  والكتب  العربية  املعاجم  بتصفية  تبدأ  واضحة  منهجية  وفق  خاصة 
ُثّم ما استعمله األساتذة في عهد الدولة العثمانية،  القديمة واختيار أجودها، 
في  ثم  بيروت  في  األمريكية  الجامعة  في  ُثّم  علي،  محّمد  زمن  مصر  في  ثم 
الجامعة السورية بدمشق، ُثّم ما أقرّته مجامع اللغة العربية بالقاهرة ودمشق 
وبغداد وعّمان، ثم َتْرَجَمة معنى املصطلح باالستعانة باالشتقاق أو باملجاز أو 
بالنحت أو التركيب املزجي، ثم تعريب اللفظ األعجمي بكتابته بحروف عربية، 
مع إيالء اهتمام كبير آلراء مستخدمي املصطلحات الطبية ومدى قبول الناس 
لها، وللقرارات التي اتخذتها مجامع اللغة العربية في القاهرة ودمشق وبغداد 

وعّمان.
• املصطلحات 	 ضمنها  الباحثون  يجمع  التي  املصطلحات  بنوك  ظهرت  لقد 

واملسارد  املعاجم  وهي  مصادرها  من  باستخالصها  بها  املتعلقة  واملعلومات 
ملفات  أو  الستمارات  نموذجًا  الباحثون  م  يصِمّ ثم  واملطبوعات،  والقوائم 
ويخصصون كل واحدة منها ملصطلح واحد فقط، يودعون فيها املصطلح بلغته 
األجنبية ومقابله العربي، والحقل العلمي أو التقني الذي ينتمي إليه، واملصدر 
الذي اسُتقى منه كل من املصطلح األجنبي ومقابله العربي، والسياق الذي ورد 
فيه، ثم ُيْدِخلون املعلومات إلى الحاسوب الذي يعيد ترتيب امللفات لتلبية حاجات 
املستخدمني باسترجاعها بسهولة عبر لوحة املفاتيح وشاشة تظهر عليها نتائج 
البحث أو بطباعتها كنسخة ورقية، أو إرسالها عبر البريد اإللكتروني أو تخزينها 

في ذاكرة الحاسوب أو نشرها على صفحات اإلنترنت.
• للمفهوم 	 املقابالت  تعدد  في  تتمثل  العربي  املصطلح  يعانيها  مشكالت  هناك 

الواحد والترادف وتعدد املنهجيات. والحاجة ماسة لبذل جهود عربية مشتركة 
تحت مظلة مرصد أو شبكة أو مؤسسة مرجعية ذات سلطة تنفيذية قوية.
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اختبر معلوماتك
السؤال األول: أكمل العبارات الناقصة.

التعريفاملصطلح

علم يدرس املفاهيم واملصطلحات وُنُظم كل منها..........................

......................................................................بنك املصطلحات.

طبيب إغريقي عاش في القرن الخامس قبل امليالد ووصف ........................
األمراض باللغة اإلغريقية.

......................................................................جالينوس.

طبيب روماني كتب مصطلحات التشريح باللغة الالتينية.........................

طبيب عربي عاش في القرن الرابع الهجري/ العاشر امليالدي ........................
وكتب معاجم طبية باللغة العربية.

فأطلق عليها  التشريحية تشبه بعض األحرف اإلغريقية  الثاني: بعض األعضاء  السؤال 
أسماء تلك األحرف، اذكر مثااًل من األسماء التشريحية التي تشبه األحرف اإلغريقية التالية.

الداللة باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةالحرف اإلغريقي

Λλ

Σ

Δ
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السؤال الثالث: ابحث في معجم إنجليزي ــ عربي )مثل املعجم الطبي املوّحد( عن معاني 
الكلمات التالية.

الداللة باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

 Medical

Report

File

Record

Prescription

Journal

Brain stem

Injury

Cause of Death

Fracture

Fatal

Infection

Greek

Latin
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املقابلة لكل من األشكال  الناقصة  العربية واإلنجليزية  السؤال الرابع: ضع املصطلحات 
زيارة  أو  املوحد(  الطبي  املعجم  )مثل  املعاجم  بأحد  االستعانة  يمكنك  التالية،  الترسيمية 

صفحات اإلنترنت الستكمال اإلجابة، ويمكن قبول أكثر من إجابة واحدة صحيحة.

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية الشكل 
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السؤال الخامس: أكمل الجدول التالي بذكر املصطلحات املشتقة من أسماء شخصيات 
تراثية في األساطير اإلغريقية.

املقابل باللغة العربيةاملصطلح املشتقالشخصية التراثية

 Achille وتر أخيل )وتر عضلة أخيل
الساق(.

Atlas الفهقة )الفقرة الحاملة(.أطلس

هيرمافروديت
 Hermaphrodite

ُخنوثة اجتماع صفات 
الذكورة واألنوثة.

   Hygie حفظ الصحة.هيجي

  Hymen غشاء البكارة.هايمن

  Hypnos ُنَعاس مستحكم.هيبنوس

 Psyche علم النفس.َسيك

السؤال السادس: ما املكونات األساسية في بنك املصطلحات؟
أواًل: 

ثانيًا: 
ثالثًا: 
رابعًا:
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إجابات األسئلة الواردة في هذا الفصل
إجابة السؤال األول

التعريفاملصطلح

علم يدرس املفاهيم واملصطلحات وُنُظم كل علم املصطلح.  
منها.

مجموعة برمجيات لتخزين األلفاظ واملعاني بنك املصطلحات.
التي تدل عليها مع املعلومات الداعمة 

واسترجاعها.
طبيب إغريقي عاش في القرن الخامس بقراط.

قبل امليالد ووصف األمراض باللغة 
اإلغريقية.

طبيب إغريقي عاش في القرن الثاني قبل جالينوس.
امليالد وكتب في الطب باللغة اإلغريقية.

طبيب روماني كتب مصطلحات التشريح فيزاليوس.
باللغة الالتينية.

طبيب عربي عاش في القرن الرابع الهجري/ الُقمرّي.
باللغة  امليالدي وكتب معاجم طبية  العاشر 

العربية.

إجابة السؤال الثاني

الداللة باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةالحرف اإلغريقي

ΛλLambdoid Suture الدرز الالمي في قاعدة
الجمجمة.

ΣSigmoid Colon.القولون السيني

ΔDeltoid Muscle العضلة الدالية أعلى الكتف
والعضد.
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إجابة السؤال الثالث

الداللة باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

طبي. Medical

تقرير. Report
َملَّف. File

ِسِجّل. Record
وصفة طبية. Prescription

مجّلة. Journal

جذع الدماغ. Brain stem

إصابة. Injury
سبب الوفاة. Cause of death

كسر. Fracture
مميت. Fatal
عدوى. Infection

إغريقي. Greek

التيني. Latin

إجابة السؤال الرابع

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربيةالشكل

- القلب.
- القلب واألوعية الكبيرة.

- جهاز القلب والدوران.

- Heart.

- Heart and Great  
Vessels.

- Cardiovascular 
system. 
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربيةالشكل

- الرئتان.
- جهاز التنفس.

- الرئتان والقصبات والرغامى.

- Lungs.

- Respiratory System.

- Lungs, Bronchi and 
Trachea.

- الدماغ.
- الجهاز العصبي املركزي.

- املّخ واملَُخْيخ وجذع الدماغ.

- Brain.

- Central Nervous 
System.
- Cerebrum, 
Cerebellum and 
Brainstem.

- الجهاز الهضمي.
- الكبد والجهاز املعدي املعوي.

- الكبد واملعدة واألمعاء 
الدقيقة والقولون.

- Digestive System.
- Liver and 
Gastrointestinal System.

- Liver, Stomach, 
Small Intestines and 
Colon.

- كريات الدم الحمراء.
- الكريات الحمراء.

- Red Blood Cells.

- Erythrocytes.

- الدنا،  حمض ريبي نووي  
منزوع األكسجني.

- الرنا، حمض نووي ريبي. 

- DNA;
Deoxyribonucleic acid.
-RNA; Ribonucleic 
acid.

تابع/ إجابة السؤال الرابع
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املقابل باللغة العربيةاملصطلح املشتقالشخصية التراثية

 Achille أخيلAchilles tendon.)وتر أخيل )وتر عضلة الساق

Atlas  أطلسAtlas.)الفهقة )الفقرة الحاملة

هيرمافروديت 
Hermaphrodite

 Hermaphrodism
ُخنوثة أي اجتماع صفات 

الذكورة واألنوثة.
   Hygie هيجيHygiene.حفظ الصحة

  Hymen هايمنHymen.البكارة

  Hypnos هيبنوسHypnosia.ُنَعاس مستحكم

   Psyche َسيك Psychology.علم النفس

إجابة السؤال الخامس

إجابة السؤال السادس

أواًل: األجهزة )حواسيب ووسائل إدخال واستخراج املصطلحات(. 
ثانيًا: البرمجيات )والخاصة بتخزين وإدارة واسترجاع املصطلحات(.

ثالثًا: املوارد البشرية والخبرات.
رابعًا: املادة اللغوية واملعلومات األخرى )ملفات وسجالت املصطلحات(.
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مراجع لالستزادة
• املصطلحات العلمية في خمسني عامًا: مجمع اللغة العربية في القاهرة.	
• مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق.	
• معجم دورالند الطبي: املقدمة واملالحق واملنت.	
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الفصل الثاني
حتليل املصطلح الطبي فـي اللغات األجنبية

بعد استكمال دراسة هذا الفصل سيكون باإلمكان:
التعرف على األحرف باللغة اإلنجليزية ومقابالتها الالتينية واإلغريقية والعربية.. 1
التعرف على املصطلحات وتمييزها في النصوص في الطب والعلوم الصحية.. 2
التعرف على املكونات األساسية للمصطلح وتمييزها وطرق ضم بعضها إلى بعض.. 3
التعرف على طرق التعامل مع املصطلحات املنسوبة ألسماء األعالم. . 4
التعرف على طرق التعامل مع املختصرات. . 5
التعرف على طرق التعامل مع الرموز والتسميات الكيميائية.. 6
التعرف على طرق التعامل مع األلفاظ املشتقة من اللغة الالتينية واإلغريقية.. 7

األحرف باللغة اإلنجليزية
إن عدد الحروف باللغة اإلنجليزية 26 حرفًا منها حروف صامتة أو ساكنة، وحروف 

صائتة )ويقابلها حروف املد واللني أو حروف العلة باللغة العربية(:
وهناك بعض الحروف الثنائية التي تتكون برسم حرفني متتاليني وتلفظ كحرف واحد مثل: 

الحروف 
الثنائية 
اإلنجليزية

مقابلها 
باللغة 
العربية

 اللفظ باألحرفمثال
العربية

 املقابل باللغة
العربية

chشChapterفصلشابتر
مدرسةسكولSchoolك

ciaشاArtificialاصطناعيأرتيفيشال

ckكClockساعةكلوك
ghغGhost شبحغوست
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الحروف 
الثنائية

اإلنجليزية

مقابلها 
باللغة 
العربية

 اللفظ باألحرفمثال
العربية

 املقابل باللغة
العربية

ghال تلفظHigh
Thought
Throughout 
Though
Weight
Sight
Sigh

هاي
ثوت

ثروآوت
ثو

ويت
سايت
ساي

مرتفع
فكر

كامل
مع أّن

وزن
إبصار

تنّهد

ph  فPhysiologyفيزيولوجيافيزيولوجي

quكوQuickسريعكويك

rhرRhythmنظمريثم

scسScience 
Scene

سَينس
سني

علم
مشهد

shشShadeظلشيد

thذThis هذاِذس

thثTheater مسرحثييتر

الفصل أبارتيد Apartheidت
العنصري

whهWhoَمن هوهو

ما هو ِوشWhichو
wrرWriteيكتبرايت

وبعض الحروف الصائتة والسيما )I ،E ،O( لها أهمية خاصة، ألنها تستخدم لربط مكونات 
التالي طريقة  اإلطار  ويوضح  الضاّمة  الصائتة  الحروف  فإنها تسمى  لذا  اإلنجليزية،  الكلمة 

لفظها. 
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 تمثيل لفظ
 الكلمة
 باللغة
العربية

 تمثيل لفظ
 الكلمة باللغة
اإلنجليزية

 طريقة لفظه
بالعربية

 طريقة لفظه
باإلنجليزية

مثال  الحرف
اإلنجليزي

أكيوت Ahkyoot أ ah Acute A

بني Payn إيه ay Pain

ديليت Delete إي ee Delete E

أديبوز Adihpohs إي ih Adipose I

روب Rohb ُأو o Robe O

أبَدكشن Abducshun أه u Abduction U
أِكيوت Akyoot يو yoo  Acute

• األحرف في األبجدية اإلغريقية.	

تمثيل الحرف باللغة العربيةتمثيل الحرف باللغة اإلنجليزيةالحرف

ΑαAlphaألفا
ΒβBetaبيتا
ΓγGammaجاما
ΔδDeltaدلتا
ΕεEpsilonإبسيلون
ΖζZetaزيتا
ΗηEtaإيتا
ΘθThetaثيتا
ΙιIotaيوتا

ΚκKappaكاّبا
ΛλLambdaملدا
ΜμMuميو
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تمثيل الحرف باللغة العربيةتمثيل الحرف باللغة اإلنجليزيةالحرف

ΝνNuنيو
ΞξXiكساي
ΟοOmicronأومكرون
ΠπPiباي
ΡρRhoرو
ΣσςSigmaسيجما
ΤτTauتاو
ΥυUpsilonأوبسيلون
ΦφPhiفاي
ΧχChiكاي
ΨψPsiبساي

تكوين الكلمات في اللغات األجنبية
الطويل  التاريخ  عبر  البعض  بعضها  من  استفادت  لغات  بأنها  اللغات جميعها  تتميز 
لها، إذ لم تنشأ لغة بمعزل عن غيرها، بل تأثرت كل لغة باللغات التي سبقتها وباللغات التي 
عاصرتها، وذلك التأثير والتأثر شديد الوضوح في اللغة اإلنجليزية فقد أشارت اإلحصاءات 

األكاديمية للنصوص الضخمة أو املدّونات املنشورة باللغة اإلنجليزية أن :
• 90 % من الكلمات اإلنجليزية التي تتكون من أكثر من مقطع صوتي واحد فيها 	

جذر من أصل التيني. 
• 10 % من الكلمات اإلنجليزية الباقية منها فيها جذر من أصل إغريقي. 	
• كل جذر التيني أو إغريقي يساهم في بناء عدد من الكلمات اإلنجليزية يتراوح بني 	

الالتينية  اللغة  انبثقت من  التي  اللغات األخرى  20، ويكاد ينطبق ذلك على  5 و 
)اإليطالية والفرنسية واإلسبانية والبرتغالية والرومانية(.

• الفترة بني 	 القانون في  الفرنسية بحكم  تتكلم  كانت  نفسها  اإلنجليزية  الجزر  إن 
1066 - 1300 للميالد، مما ساهم في زيادة فرص التأثير بني اللغتني الفرنسية 

واإلنجليزية. 

تابع/ األحرف في األبجدية اإلغريقية.
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ومن األمثلة على ما تتسم به اللغات اإللصاقية من مرونة في توصيف الحاالت املرضية 
و  Squint هما باإلنجليزية  لفظتان  العني(، ولها  كرة  محور  )انحراف  الَحَول  كلمة  تغيرات 
Strabismus، والجذر الالتيني هو tropia، فأمكن إضافة إحدى السوابق التالية للحصول 

على املصطلحات التي تشير إلى أنماط الَحَول بكلمة واحدة:

املصطلحات 
باللغة العربية

املصطلحات اإلنجليزية

 Cyclic َحَول َتْدويري
squint

Cyclic 
strabismus

Cyclo + 
tropia

Cyclotropia

َحَول داِخِلّي Internal 
squint

Internal 
strabismus

Eso + tropia Esotropia

َحَول خارجّي External 
squint

External 
strabismus

Exo + tropia Exotropia

َحَول فوقانّي Upward 
squint

Upward 
strabismus

Hyper + 
tropia

Hypertropia

َحَول َتْحتانّي Downward 
squint

Downward 
strabismus

Hypo + 
tropia

Hypotropia

ويجّد الباحثون كثيرًا في البحث عن أصول الكلمات في اإلنجليزية، فالكلمة اإلنجليزية 
apricot التي تعني ثمار فاكهة املشمش تشير الدراسات التأصيلية لها على أنها من أصل 
  ،albirquq البرتغالية باللغة  لتصبح  األندلس  عبر  انتقلت  وأنها   birquq برقوق هو  عربي 
بالحديد،  الغنية  الخضراء  األوراق  ذات  السبانخ  تعني  التي   Spinach اإلنجليزية  والكلمة 

.isphanakh مشتقة أيضًا من اللفظة العربية
 

الطبيعة اإللصاقية للغات األوروبية )واإلنجليزية خاصة(
تنتظم  مورفيمات  مقاطع صوتية أو  من  ألفاظها  تتكون  إلصاقية  األوروبية  اللغات  إن 
بعضها إلى جوار بعض، ليشكل بعضها جذر الكلمة  أو أساس الكلمة، ويشكل بعضها اآلخر 
اللواصق أو املورفيمات الرابطة التي يأتي بعضها في صدر الكلمة فيسمى سوابق أو بادئات 
أو صدور، ويأتي بعضها اآلخر في نهاية الكلمة فيطلق عليه اسم لواحق أو تاليات أو ذيول.

املصطلح = سابقة + جذر )أو أكثر( + الحقة
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وتتيح الطبيعة اإللصاقية للغة درجة عالية من املرونة التي تسمح للجذور بأداء جميع 
األدوار التي تؤديها املكونات األخرى، إذ يمكن لكثير من الجذور أن تؤدي وظيفة السابقة 
ووظيفة الالحقة. فالجذر gen يشير إلى معنى اإلنتاج والتوليد، ويمكن أن يأتي في الحاالت 

التالية:

 املصطلح باللغة
العربية

الحقة جذر سابقة  املصطلح
 باللغة

اإلنجليزية

التواُلد sis - Gene Genesis

عدم التخلُّق sis gene  A Agenesis

ُمْحِدث الَبْرد gen - Cryo Cryogen

ويمكن للكلمة أن تتألف من جذر واحد مثل Hand بمعنى يد، أو من جذرين أو أكثر مثل 
 Antibody بمعنى يد(، أو من سابقة وجذر مثل Hand + بمعنى كتاب book( Handbook
)Body بمعنى جسم + Anti بمعنى ضد(، أو جذر والحقة مثل Handheld )held بمعنى 
محمول + Hand بمعنى يد(، أو من سابقة وجذر والحقة مثل Hypoglycemia )emia بمعنى 

دم + glyce بمعنى سكر + Hypo بمعنى نقص(.    
أو  اإلنجليزية  اللغة  في  املصطلح  منها  يتألف  التي  باملكونات  اإلملام  الضروري  من 
الفرنسية، لنقل مقابالتها إلى اللغة العربية. فهما من اللغات اإللصاقية التي يتم بناء الكلمات 
فيها بطريقة َسلَْسلية أو خطية تعتمد على إلصاق أجزاء أو لواصق بعضها ببعض، وتلك 

األجزاء هي الجذر أو الجذع )الصيغة االنضمامّية(، والسابقة، والالحقة.
 

)Prefix( السابقة أو السوابق
تبدأ بعض املصطلحات، وليس كلها بالسابقة التي تدخل على جذر الكلمة الذي يحمل 
املعنى األساسي للكلمة ليعطيها داللة جديدة أو ليعدل من املعنى األصلي أو يغيره. وهناك 
مصطلحات أخرى ليس فيها سابقة بل تبدأ بالجذر أو أساس الكلمة مباشرة. والسابقة هي 
حرف أو مجموعة من األحرف تبدأ بها بعض املصطلحات لتضفي عليها معنى جديدًا أو 
لتعدِّل من معناه املعتاد بدونها. إن التعّرف على السابقة وإدراك معناها ضروري لفهم داللة 

املصطلح الذي يبدأ بسابقة. ويجدر االنتباه إلى املالحظتني التاليتني:
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إن بعض السوابق لها أكثر من معنى واحد، ومن الضروري التأكد من املعنى املقصود . 1
منها في كل مصطلح على حدة.

إن بعض األحرف أو مجموعات األحرف قد تتشابه مع بعض السوابق رغم أنها ليست . 2
سوابق.

 
• أكثر السوابق شيوعًا.	

الداللة باللغة العربية مثال باللغة اإلنجليزية الداللة السابقة 

Ante-.قبلAntenatalقبل الوالدة
Anti-مضاّدAntibioticمضاد حيوي
Circum-حولCircumoralحول الفم
Co-معCo-workerعامل مشارك
De-إزالةDefrostإزالة التجميد
Dis-عكسDisagreeعدم املوافقة
Em- عملEmbedُيْسجي
En-عملEncodeّيَرمِّز
Epi-فوقEpicentreفوق املركز
Ex-سابقEx-presidentرئيس سابق
Extra-خارجExtraordinaryغير عادي
Fore-قبلForecastَتَنبُّؤ
Homo-مثيلHomotypeنمط مثلي
Hyper-فرطHyperactiveمفرط النشاط
Im-غيرImpossibleغير ممكن
In-إدخالInsertإدخال
Infra-تحتInfraredتحت الحمراء 
Inter-  بنيIntrfaceواجهة بينية
Intra-داخلIntracellularداخل الخاليا
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الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

Macro-ضخمMacromoleculeُجَزْيء ضخم
Micro-دقيقMicroscopeِمْجَهر

Mid-نصفMidsummerمنتصف الصيف
Mis-خطأMisunderstandسوء فهم

Mono-واحدMonoucularوحيدة النواة
Non-بدونNonsensitiveغير َحّساس

Omni-كّلOmnipotentقدير

Para-نظيرParanormalنظير الطبيعي

Post-بعدPost-mortemبعد املوت
Pre-قبلPrefixسابقة
Re-تكرارRecyclingإعادة تدوير
Semi-نصف، شبهSemiconsciousًواع جزئيا
Sub-فرعيSub-categoryفئة فرعية
Super-فوقSupernaturalفوق الطبيعي

Therm-حرارةThermometerمقياس الحرارة

Trans-خاللTransportنقل

Tri-ثالثTriangle, Tripod, 
Tricycle

مثلث، ثالثي األرجل، ثالثي 
العجالت

Un-غيرUnknownغير معروف

Uni-واحدUniaxilوحيد املحور

تابع/ أكثر السوابق شيوعًا.
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• السوابق الدالة على الزمان.	

الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

Pre-قبلPreoperativeسابق للجراحة

Pro- Prognosis اإلنذار أو املآل: معرفة
مسبقة بالنتيجة

Post-بعد Postoperativeتال للجراحة

Re-التكرار، إعادة Reabsorptionإعادة االمتصاص

Co- الحدوث في الوقت
نفسه

 Coinfection عدوى مرافقة لعدوى
أخرى

Noct-ليلي Nocturiaبوال ليلي

• السوابق الدالة على املكان.	

الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

Epi-فوق Epigastricشرسوفي

Intra-داخل Intracellularداخل الخلية

Endo- Endoscopeمنظار داخلي

Extra-خارج Extracellularخارج الخلية

Exo- Exocrineخارجي اإلفراز

Ecto- Ectoparasiteطفيلي براني

Inter-بني Intercellularبني الخاليا

Trans-من...إلى Transplantationزرع
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الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

Peri-حول Pericardium)حول القلب )التأمور

Retro-خلفRetronasalخلف األنف

Sub-تحت Subcutaneousتحت الجلد

Hypo- Hypothalamusالوطاء

Hyper-على Hypercyesisحمل على حمل

• السوابق الدالة على النفي.	

املقابل باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

A-غياب Afebrileبال ُحمَّى

An- Anaemiaفقر الدم

In-عكس، غيرIncompleteناقص

Ir-Irregularغير منتظم

Im- Impossibleغير ممكن

Il-Illegalغير قانوني

Ab-Abnormalغير سوي

Ar-Arrhythmia)اضطراب النظم )غير منتظم

Non-Nontoxicغير ساّم

Anti-Antitoxicمضاد للسّم

Contra- Contraceptiveمانع للحمل

تابع/ السوابق الدالة على املكان.
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• السوابق الدالة على سوء الحالة أو اختالل الوظيفة.	

املقابل باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالسابقة

Dys-خلل Dysuriaعسر التبوُّل

 Mal-
سوء

 Malnutritionسوء التغذية

Mis- Misunderstandسوء الفهم

Dis-انزياح Dislocationخلع

De-إزالة Dehydration)تجفاف )زوال املاء

Pseudo-غير حقيقي Pseudomembraneغشاء كاذب

)Root( جذر الكلمة أو أصل الكلمة
يقصد بجذر الكلمة مقطع صوتي أو عدد محدود من األحرف، يحمل معنى من املعاني، 
يغلب أن يكون مستمدًا من اللغة الالتينية )فالجذور في املصطلحات التشريحية مستمدة كلها 
من اللغة الالتينية( أو من اإلغريقية )مثل تسميات الكثير من األمراض والحاالت املرضية(، 
أو من اللغات األخرى، وال يمكن تجزئة الجذر دون تغيير معناه، ويغلب أن يكون في وسط 
الكلمة إذا كان في الكلمة سابقة والحقة، ويمكن الوصول إليه بتجريد الكلمة من كل أنواع 

اللواصق التي ُتضاف إليها.
وجذر الكلمة هو جزء من الكلمة في اللغة االلتصاقية، يدل على معنى خاص به، ويقبل 
من حيث  بذاتها  املستقلة  الداللة  ذات  الكلمة  لتشكيل  بعده  واللواحق  قبله  السوابق  دخول 
البنية الصرفية. ومن جذور الكلمات ما يعود أصله إلى اللغة اإلغريقية،  املعنى ومن حيث 

ومنها ما يعود أصله إلى اللغة الالتينية.

• الجذور شائعة االستخدام من أصل التيني.	

املقابل باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر الالتيني

Ambi  مشتركAmbidextrous أضبط )ماهر في استعمال
اليدين اليمنى واليسرى(

AquaماءAquariumمستجمع ماء
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املقابل باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر الالتيني

AudيسمعAudienceجمهور

BeneجيدBenefactorمعطاء

CentمئةPercentباملئة

CircumحولCircumferenceمحيط

ContraمضادContradictيضاد

CounterمضادEncounterُمقابلة

DictيقولDictationيملي

DucيعملConduct ينفِّذ

DuctُيَحرِّضInduceُيَحرِّض

FacيعملFactoryمعمل

FormشكلConformيشكل

FortقوةFortressيحصن

FractكسرFractureكسر

JectيرميInjectionحقن

JudيحكمJudicialقضائّي

Malء  ,Malevolentسيِّ
Malefactor

حاقد

MaterُأّمMaternityأمومة

MitَبّثTransmitَبّث

تابع/ الجذور شائعة االستخدام من أصل التيني.
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املقابل باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر الالتيني

MortموتMortalمميت

MultiمتعدِّدMultimediaوسائط ُمَتِعدَّدة

PaterَأّبPaternityُأُبوَّة

PortَحْملPortableمحمول

RuptتخريبDisruptionانفتاح، تمزيق

Scrib/ ScribeكتبPrescriptionوصفة طبية

SecقطعSectionقطع

SentشعورConsentموافقة

SpectبحثInspectionتفتيش

StructبناءDestructionتخريب

VisرؤيةTelevisionتلفاز

VocصوتAdvocateيدافع

• الجذور شائعة االستخدام من أصل إغريقي.	

الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر اإلغريقي

AnthropoبشريAnthropology علم البشريات

AutoذاتيAutobiography سيرة ذاتية

BioحيويBiologyالبيولوجيا

ChronزمنChronologicalَزَمِنّي

تابع/ الجذور شائعة االستخدام من أصل التيني.
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الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر اإلغريقي

DynaقّوةDynamicديناميكا ــ حركة

DysخللDysfunctionalخلل الوظيفة

GramرسمTelegramبرقية

GraphرسمGraphicمخططي

HeteroمختلفHeterogeneousغيروي املنشأ

HomoمماثلHomogenousمتجانس

HydrماءDehydrate يجفف

HypoتحتHypothermiaخفض الحرارة

LogyعلمPsychology علم النفس

Meter/metrقياسThermometerمقياس الحرارة

MicroدقيقMicroscope مجهر

MisoكرهMisogynyبغض النساء

MonoواحدMonotonousرتيب

MorphشكلMorphologyمورفولوجيا

NymاسمSynonymمرادف

PhilُحّبPhilosophyفلسفة

PhobiaَخْوفClaustrophobiaرهاب األماكن املغلقة

PhonصوتTelephoneهاتف

Photo/ PhosضوءPhotographصورة ضوئية

تابع/ الجذور شائعة االستخدام من أصل إغريقي.
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الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالجذر اإلغريقي

PseudoزائفPseudonymاسم زائف

ScopeمنظارEndoscopeمنظار داخلي

TechnoتقنيةTechnological)تقني )تكنولوجي

Teleعن ُبْعدTelemedicineالتطبيب عن بعد

• أمثلة لبعض الجذور املستقلة التي تستخدم بمفردها لتشكيل املصطلحات، 	
وال تحتاج إلى سوابق أو لواحق.

الجذر اللفظ

أوج Acme

أساس Basis

سمة Character

معيار )الجمع: معايير( Criterion )pl. criteria(

بيانات، ُمْعَطيات Datum )pl. data(

ُمِسلَّمة Dogma

مسرحية Drama

صدى Echo

لغز Enigma

أفق Horizon

خيال Phantasia

سمة Stigma

موضوع Thema 

تابع/ الجذور شائعة االستخدام من أصل إغريقي.
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إن الكثير من هذه الكلمات املستقلة التي يقتصر تكوينها على جذر واحد، وليس فيها 
»كلمة جذر«، وتحتل  بأنها  أنها توصف  أو الحقة، وليست مشتقة من غيرها حتى  سابقة 
الصرفية  القواعد  حسب  أخرى  كلمات  منها  ُتْشتّق  أن  يمكن  املعاجم  في  مستقاًل  مدخاًل 

والنحوية، ومما يكثر استخدامه منها في الطب والعلوم الصحية على سبيل املثال:

الداللةالكلمة املشتقةالداللةالجذر

WoundجرحWoundedمجروح
RootجذرRootedبجذور
ToothسّنToothyبأسنان
BoneعظمBonyعظمي

وقد يكون هناك أكثر من جذر واحد للتعبير عن أحد األعضاء، مثل ثدي املرأة الذي نجد له الجذر 
 ،Mammectomy واستئصال الثدي Mammography في تصوير الثدي الشعاعي Mammo
والجذر Mast،  في استئصال الثدي Mastectomy وتدلِّي الثدي Mastoptosis والتهاب الثدي 

.Thermomastograph وتصوير البؤر الحرارية في الثدي Mastitis
وباملقابل قد يكون هناك جذر واحد له معنيان، مثل os الذي يعني العظم والفوهة أو الفم، 
 tarsus التي تدل على املَْهِبل، وعلى الِغْمد الذي يغلف األعصاب أو األوتار، و vagina ولفظة

التي تدل على الرسغ أو عنق القدم وعلى غضروف الجفن..

أهمية معرفة الجذور الالتينية واإلغريقية
تشير التقديرات اإلحصائية للمصطلحات الطبية املستخدمة حاليًا في املمارسة العملية 
وفي التأليف والنشر والبحوث أن ما يقرب من 75 % من  الجذور املستخدمة في املمارسة 
الطبية من أصل إغريقي، وال سيما املصطلحات والجذور التي وضعتها مدرسة بقراط ومن 
بعده جالينوس لوصف األمراض التي ال يكاد يخلو منها مصطلح اليوم، كما أن ما يقرب 
من 65 % من املصطلحات التشريحية مستمدة من أصل التيني. وإذا تذكرنا أن الكثير من 
املصطلحات التي تستعمل لتوصيف األمراض تتضمن جذرًا تشريحيًا وآخر يصف الحالة 
املرضية التي أصابته، مثل Nephritis التي هي تزاوج بني الجذر Nephr ومعناه الكلية، وبني 

الالحقة itis–، وتشير إلى االلتهاب، فسنجد أهمية الجمع بني الجذور واللواصق.
وال تزال صياغة مثل هذه املصطلحات التي تضم جذورًا التينية وأخرى إغريقية سارية 
حتى اآلن، ويكفي أن نعلم أن نصف املصطلحات التي يتداولها األطباء اليوم قد تمت صياغتها 

في القرن األخير.
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• األلفاظ شائعة االستخدام في الطب التي تجمع جذور التينية وأخرى إغريقية.	

 الداللة باللغة
 العربية

الداللة باللغة اإلنجليزية املعاصرة اللفظة اإلغريقية أو الالتينية

الشرج Ring Anus 

ماء Water Aqua

إبطي Arm pit Axillary 

ُعَصوي Little rod Bacillus 

َعُضدي Arm area Brachial

ُرُسغي Wrist area Carpal 

خلية Chamber Cella 

مخ Brain Cerebrum 

عنق Neck Cervix 

قلب Heart Cor 

جسم Body Corpus 

قشر Bark Cortex 

ساق Leg area Crural 

جلد Skin Cutis 

سّن Tooth Dens 

إصبع Finger area Digital 

وجه Face Faces 

ِلفافة Band Fascia 
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 الداللة باللغة
العربية

الداللة باللغة اإلنجليزية املعاصرة اللفظة اإلغريقية أو الالتينية

ُحمَّى  Fever Febris 

َفِخذ Thigh bone Femur 

َجنني Embryo Fetus 

ُثْقَبة Perforation Foramen 

َقْبو Arch Fornix 

ُحْفَرة Ditch Fossa 

َجْبَهة Forehead Frons 

قاع Base Fundus 

ُغدَّة Gland Glans 

َفْتق Rupture Hernia 

َشَفة Lip Labium 

َعِرْيض broad Latus 

َعَدَسة Lentile Lens 

ِرباط Binding Ligamentum 

ِلسان Tongue Lingua 

ذئب Wolf Lupus 

َيد Hand Manus 

فتحة Open Meatus 

تابع/ األلفاظ شائعة االستخدام في الطب التي تجمع جذور التينية وأخرى إغريقية.
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 الداللة باللغة
العربية

الداللة باللغة اإلنجليزية املعاصرة اللفظة اإلغريقية أو الالتينية

ذهن Minde Mense 

شهر Month Mensis 

مرض Disease Morbus 

أنف Nose Nasus

ُعْقَدة Knot Nodus 

َعْين Eye Oculus 

فموي Mouth area Oral 

َفم Mouth Os 

َبْيَضة egg Ovum 

َصْدر Chest  Pectus 

َحْوض Basin Pelvis 

جانب الساق Lateral leg area Peronal 

ِجْسر Bridge Pons 

ِرَئة Lung pulmo

ُكلَْية Kidney Ren

َشَبَكة Net Retina 

ُلَعاب Spittle Saliva 

الصفن Pouche Scrotum 

تابع/ األلفاظ شائعة االستخدام في الطب التي تجمع جذور التينية وأخرى إغريقية.
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 الداللة باللغة
العربية

الداللة باللغة اإلنجليزية املعاصرة اللفظة اإلغريقية أو الالتينية

مني Seed Semen 

شوكة Thorn Spine 

َقّص Breast bone Sternal

تابس Wasting Tabes 

كاحل Ankle Talus 

صدري Chest area Thoracic 

ُسعال Cough Tussis 

قرحة Ulcer Ulcus 

سّرة Navel area Umbilical 

َرِحم Womb Uterus 

ِغْمد Sheath Vagina 

ِصَمام Valve Valva 

وعاء Vessel Vas 

َوِرْيد Vien Vena 

َبْطن Belly Venter 

ُدْوَدة Worm Vermis 

َمَثاَنة Bladder Vesica 

تابع/ األلفاظ شائعة االستخدام في الطب التي تجمع جذور التينية وأخرى إغريقية.
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الصيغة االنضمامية أو اإللصاقية
إن إضافة الجذر إلى اللواحق تحتاج في غالب األحيان إلى االستعانة بحرف صائت 
ضاّم )غالبًا  O وأحيانًا e أو i( لتشكيل صيغة انضمامية، والصيغة االنضمامية هي الجذر 

مضافًا إليه حرف صائت )غالبًا O ونادرًا i أو e( لتسهيل ارتباطه بالالحقة التي تليه.

• أمثلة توضيحية لبعض املصطلحات ذات الِصَيغ االنضمامية.	

 الداللة باللغةاملصطلح
العربية

 الصيغةالالحقة
االنضمامية

 الحرف
 الصائت
الضام

الجذر

Adenomaورم ُغدِّّي-maAden/oo Aden

Cardiopathyاعتالل القلب-pathyCardi/ooCardi

Gastrospasmتشنج املعدة-spasmGastr/ooGastr

Hepatomegalyضخامة الكبد-megalyHepat/ooHepat

 Streptococcusالِعْقِديَّة-coccusStrept/ooStrept

 Telecastَبّث تليفزيوني-castTel/eeTel

Dentilingualِسنِّيٌّ ِلسانّي-lingualDent/iiDent

والرتباط الحرف الصائت بالجذر حاالت متعددة يصعب القول إنها قواعد، نظرًا لكثرة 
االستثناءات منها، وسنتعرف عليها في نهاية هذا الفصل.

)Suffix( الالحقة أو اللواحق
تنتهي بعض املصطلحات، وليس كلها بالالحقة التي تدخل على جذر الكلمة الذي يحمل 
وهناك  يغيره.  أو  األصلي  املعنى  من  ليعدل  أو  جديدة  داللة  ليعطيه  للكلمة  األساسي  املعنى 
مصطلحات أخرى ليس فيها الحقة بل تنتهي بالجذر أو أساس الكلمة مباشرة.والالحقة هي 
حرف أو مجموعة من األحرف تنتهي بها بعض املصطلحات لتضفي عليها معنى جديدًا أو لتعدِّل 
من معناه املعتاد أو من وظيفته النحوية بدونها. إن التعّرف على الالحقة وإدراك معناها ضروري 

لفهم داللة املصطلح الذي ينتهي بالحقة. وهناك أنماط متعددة للواحق نذكر فيما يلي أهمها.
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• لواحق األسماء.	

الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزية الداللةالالحقة

-acy

الحالة

Accuracyدقَّة

-ance, -enceToleranceَتَحمُّل

-domFreedomُحرِّيَّة

-er, -orفاعل الفعلReaderقارئ

-ismمذهبScepticismالشّك

-ist عاملScientist عاِلم

-ity, -tyحالة الفعلValidityة ِصحَّ

-mentحالة الفعلArgumentَجَدل

-nessحالة الفعلSicknessَمَرض

-shipحالة الفعلFriendshipصداقة

-sion, -tionحالة الفعلPromotionتعزيز

• لواحق األفعال.	

الداللة باللغة العربيةمثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالالحقة

-ate

القيام بالفعل

Createُيحدث

-enStrengthenيقوي

-ify, -fySimplifyُيَسهِّل

-ise, -izeSynthesis تخليق
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•  لواحق الصفات.	

الداللة باللغة العربية مثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالالحقة

-able, -ible قادر علىAudible مسموع

-alموصوفHerbalعشبي

-esqueموصوفPicturesqueتصويري

-fulموصوفSkilful ماهر

-ic, -icalموصوفMusicalموسيقي

-ious, -ousموصوفJealousَحُسود

-ishموصوفChildishطفلّي

-iveموصوفInformativeمليء باملعلومات

-lessبدونMeaningless بدون معنى

-yموصوفAiryُمَهوَّى

• لواحق الظروف.	

الداللة باللغة العربية مثال باللغة اإلنجليزيةالداللةالالحقة

-lyمتعلق بـSlowly ببطء
-ward, -wardsاالتجاهAfterwards بعد ذلك
-wiseمتعلق بـLikewiseباملثل

• اللواحق املستخدمة لتوصيف الوظائف الفيزيولوجية.	

الداللة الالحقة

َتَكوُّن  genesis-
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الداللة الالحقة

ه َتَوجُّ  tropism-

َثْني  flexion-

ُجَسْيم )ِجْسم دقيق(  some-

ِدماغ  encephalon-

ُقَسْيم  mere-

• اللواحق املستخدمة لتوصيف الحاالت املرضية.	

الداللة الالحقة

التهاب   itis-

ورم   -oma 

اعتالل  pathy-

ألم -algia, algia 

انحالل  lysis-

بيلة )زيادة إفراغ مادة في البول(  uria-

تدّل )هبوط عضو عن موقعه السوي(  ptosis-

تسمم، حالة مرضية  ism-

تشنج  spasm-

تصلُّب  sclerosis-

م تضخُّ  megaly-
َتلَيُّن  malacia-

في الدم )موجود أو كثير(  emia-

تابع/ اللواحق املستخدمة لتوصيف الوظائف الفيزيولوجية.
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الداللة الالحقة

ركود  stasis-

ُرهاب )خوف مرضي(  phobia-

َشلَل  plegia-

ضخامة  megaly-

ُعَصاب )اضطراب عصبي(  neurosis-

عدوى بالفطريات  mycosis-

ِقلَّة  pnea-

قيء  emesis-

ِقْيلَة  cele-

كيسة  cyst-

َنْزف  rrhagia-

َهَوس  mania-

• اللواحق املستخدمة لتوصيف اإلجراءات التشخيصية.	

الداللة الالحقة

َبْزل )سحب سائل من تجويف من الجسم( -centesis 

تخطيط )كهربي(، تصوير )شعاعي( -graphy

َتْنظير -scopy

ِقَياس -metry

ِمْبَضع -tome  

تابع/ اللواحق املستخدمة لتوصيف الحاالت املرضية.
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• اللواحق املستخدمة لتوصيف اإلجراءات الجراحية.	

الداللة الالحقة

َبْضع )شق جراحي( -tomy 

تثبيت )عضو بمجاوراته التشريحية( -pexy

انحالل )عضو من التصاقات تشريحية( -lysis

سحن tripsy 

َرأْب )إصالح، ترميم( -plasty

رفو )خياطة( -rrhaphy

استئصال -ectomy

 َفْغر، ُمفاَغَرة )خلق فتحة بني عضوين
أجوفني أو فتح عضو أجوف على الجلد(

-stomy

• اللواحق الدالة على النمو والتشكل.	

الداللة باللغة العربيةمثالالداللةالالحقة

-gen

التشكل 

 Pathogenعامل يسبِّب املرض

-genesis Angiogenesisتولد األوعية

-poiesis Erythropoiesisتكون الكريات الحمر

-trophy Hypertrophyتضخم

-plasiaتشكل النسج Hyperplasiaج فرط التنسُّ
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حاالت استعمال الجذور أو الصيغ االنضمامية في بناء املصطلح
يتحدد الحرف الضاّم في غالب األحيان بما يوافق التناغم الصوتي بني الحرف األخير 
من املقطع األول أو من املقطع قبل األخير وبني الحرف األول من املقطع الذي يتلوه أو من 

املقطع األخير.
الحالة األولى

إذا كان الحرف األول من الالحقة والحرف األخير من الجذر أو السابقة صامتني )مثل 
B ،C ،D  K ،L(، فإما:

• أن يتم إدخال حرف صائت )o ،i ،e( بني الجزأين، مثل:	

 الحرف الالحقةاملصطلح
الصائت الضام

 الداللة باللغةالجذر/ السابقة
العربية

Dentiform-formiDent-سّني الشكل

Hepatology-logyoHepat-طب الكبد

Hemothorax-thoraxoHem-صدر مدمي

Gastrology-logyoGastr-طب املعدة

• أال يتم إدخال أي حرف صائت )o ،i ،e( بني الجزأين، فيرتبطان مباشرة، مثل:	

 الحرفالالحقةاملصطلح
الصائت

 الداللة باللغةالجذر/ السابقة
العربية

Mothball-ball-Moth- كرة نفثالني ملكافحة
العث

Gunman-man-Gun-ُمَسلَّح

Ovenproof-proof-Oven-ال يتلف في الفرن

Raincoat-coat-Rain-معطف للمطر

Sandstone-stone-Sand-حجر رملي
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الحالة الثانية

إذا كان الحرف األول من الالحقة صامتًا )مثل B ،C ،D  K ،L(، والحرف األخير من 
الجذر أو السابقة صائتًا )مثل o ،i ،e(، فإما:

• أن يتم إدخال حرف صائت )مثل o ،i ،e( بني الالحقة وبني الجذر أو السابقة قبلها، مثل:	

 الداللة باللغة
العربية

الجذر/ السابقة  الحرف الصائت
الضام

الالحقة املصطلح

طب القلب Cardi- o -logy Cardiology

سناني الشكل Lance- o -lated Lanceolated

حرقفي ظهري Ili- o -dorsal Iliodorsal

• أال يتم إدخال حرف صائت )مثل o ،i ،e( بني الجزأين، مثل:	

 الداللة باللغة
العربية

الجذر/ السابقة  الحرف الصائت
الضام

الالحقة املصطلح

ضد Anti- - -body Antibody

شق الصدر Hemi- - -thorax Hemithorax

البشرة Epi- - -derm Epiderm

ضّد إسوي Iso- - -antibody Isoantibody

الحالة الثالثة
إذا كان الحرف األول من الالحقة حرفًا صائتًا )مثل o ،i ،e( والحرف األخير من 

الجذر أو السابقة حرفًا صامتًا )مثل B ،C ،D  K ،L(، فإما:
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• أن يتم إدخال حرف صائت )مثل o ،i ،e( بني الجزأين: 	

 املقابل باللغة
العربية

الجذر/ السابقة  الحرف
 الصائت
الضام

الالحقة املصطلح

التهاب املعدة 
واألمعاء

Gastr- o -enteritis Gastroenteritis

التهاب األنف 
والغار

Rhin- o -antritis Rhinoantritis

لََثوّي سّنّي Dent- o -gingival Dentogingival

تكّون العاج Dentin- o -genesis Dentinogenesis

كثرة اللمفاويات Lymph- o -cytosis Lymphocytosis

• أال يتم إدخال حرف صائت آخر )مثل o ،i ،e( بني الجزأين، مثل:	

 الحرف الصائت الالحقةاملصطلح
الضام

الجذر/
السابقة

 املقابل باللغة
العربية

Gastritis -itis-Gastr-التهاب املعدة

Cephalgia-algia-Ceph-صداع

Tonsillectomy-ectomy-Tonsil-استئصال اللوزتني

Laryngitis-itis-Laryng-التهاب الحنجرة

الحالة الرابعة
إذا كان كلٌّ من الحرف األول من الالحقة والحرف األخير من الجذر أو السابقة حرفًا 

صائتًا )مثل o ،i ،e( فإما:
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• أن يتم إسقاط الحرف الصائت األخير من الجذر أو من السابقة واستبقاء الحرف الصائت 	
األول من الالحقة، مثل:

 الحرف الالحقةاملصطلح
 الصائت
الضام

الجذر/
السابقة

الداللة باللغة 
العربية

Epencephalon-encephalon-Epi-املخيخ

 Parotid-otid-Para-نكفي

Tonsillectomy-ectomy-Tonsillo-استئصال اللوزتني

Laryngitis-itis-Laryngo-التهاب الحنجرة

• أن يتم اإلبقاء على الحرفني الصائتني )الحرف األول من الالحقة والحرف األخير من الجذر 	
أو السابقة( في حال كانا مختلفني، مثل:

 الحرف الالحقةاملصطلح
 الصائت
الضام

الجذر/
السابقة

 الداللة باللغة
العربية

Abdominoanterior-anterior-Abdomino-البطن لألمام
)وضعية جنينية(

  Bronchoalveolar-alveolar-Broncho- قصبي سنخّي

Cerebello-olivary-olivary-Cerebello-ُمَخْيخّي زيتونّي

Neuroepithelial-epithelial-Neuro-َعَصبّي ِظهاِرّي
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• أن يتم اإلبقاء على الحرفني الصائتني )الحرف األول من الالحقة والحرف األخير من الجذر 	
أو السابقة( في حال كانا متماثلني، فيمكن إبقاؤهما معًا، مثل: 

 الحرف الالحقةاملصطلح
 الصائت
الضام

الجذر/
السابقة

الداللة باللغة العربية

Angiitis-itis-Angi-التهاب وعائي

Anti-insulin-insulin-Anti-مضاد لألنسولني

Peri-implant-implant-Peri-حول الُطعم

Preeclampsia-eclampsia-Pre-مقدمات االرتعاج

Preexcitation-excitation-Pre-سبق االستثارة

Prootic-otic-Pro-قبل األذن

حاالت أخرى

• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام سابقة والحقة دون الحاجة لجذر يتوسطهما، مثل: 	

الداللة باللغة العربيةالسابقةالالحقةاملصطلح

Oliguria -uriaOligo-قلة البول

Paraphilia-philiaPara-خطل جنسي

Pyocele -celePyo-قيلة قيحية

Zymogen-genZymo-مولِّد اإلنزيم
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• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام سابقة وجذر فقط، مثل:	

الداللة باللغة العربيةالسابقةالجذراملصطلح

Endoderm-dermEndo-أديم باطن

Erythrocyte-cyteErythro-كرية دم حمراء

Lysosome-someLyso-يحلول

• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام جذر والحقة دون الحاجة لسابقة تسبق الجذر، مثل:	

الداللة باللغة العربيةالجذرالالحقةاملصطلح

Dermalgia -algiaDerm- ألم الجلد

Mammectomy-ectomyMamm- استتئصال الثدي

Piriform-formPiri- ْثِريُّ الشكل ُكمَّ

• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام جذرين دون الحاجة لسابقة أو لالحقة تسبق الجذر، 	
مثل:

الداللة باللغة العربيةالجذر األول الجذر الثاني املصطلح

Osteoncus-oncusOsteo-ورم عظمي

Pneumococcus-coccusPneumo-ُمَكوََّرة ِرَئِويَّة

Tapeworm-wormTape-دودة شريطية
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• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام جذرين والحقة دون الحاجة لسابقة تسبق الجذر 	
األول، مثل:

الجذر الجذر الثاني الالحقةاملصطلح
األول 

 الداللة باللغة
العربية

Bronchopneumonitis-itis-pneumon-Broncho- التهاب قصبي
رئوي

Implantodontology-logy-odonto-Implant-طب زرع األسنان

Pyrophosphatase-ase-phospho-Pyro-بيروفسفاتاز

Seroepidemiology-logy-epidemio-Sero- الوبائيات
السيرولوجية

Tuboadnexopexy-pexy-adeno-Tubo- تثبيت البوق
بامللحقات

• يمكن أن يتكون املصطلح من انضمام أكثر من سابقة واحدة، أو أكثر من جذر واحد، أو 	
أكثر من الحقة واحدة، مثل:

املقطع املصطلح
الرابع

املقطع 
الثالث

املقطع 
الثاني

املقطع 
األول

 الداللة
 باللغة
العربية

Microerythrocytosis-sis-cyto--erythro-Micro- كثرة
الكريات 
الحمر 
املكروية



- 64 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 65 -

• يمكن أن يتكون املصطلح من بعض الكلمات املتداولة التي يعود أصلها إلى جذور وسوابق 	
ولواحق دون أن يفصل بينها حرف صائت ضاّم، مثل:

الداللةأمثلةبقية الكلمةاملعنىالسابقة

Com- معPan + ionCompanion مرافق

radeComradeرفيق

 munityCommunityمجتمع

promiseCompromiseتسوية

Con-معnoteConnoteلَمَّح

Contra-ضّدindicateContraindicateمانع استعمال

ceptiveContraceptiveمانع حمل

dictContradictيناقض

De-عكسvalueDevalueخفض القيمة

scendDescendنزول

Ex-سابق
أخرج

husbandEx-husbandزوج سابق

humeExhume)َنَبش )القبر

A-
An-

ضد
بدون

moralAmoralال أخالقي

pathyApathyبدون اكتراث

emiaAnemiaفقر دم

In-ضد
داخل

convenientInconvenientغير مالئم

ebriateInebriateَيْسَكر

dulgeIndulgeيتلّذذ
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الداللةأمثلةبقية الكلمةاملعنىالسابقة

Homo- نفسchromousHomochromousُمَتجانس األلوان

gamyHomogamyزواج األقارب

geneousHomogeneousُمتجاِنس

Magn-كبيرateMagnateُيَكبِّر

ificentMagnificentعظيم

animousMagnanimousشهم

itudeMagnitudeضخامة

ifyMagnifyيضخم

Para-بجانبgraphParagraphفقرة

medicParamedicمساعد للطبيب

doxParadoxتناقض

Sub-تحتmarineSubmarineتحت البحر، غواصة

stituteSubstituteبديل
Trans-خاللparentTransparentَشفَّاف

mitTransmitَبّث
cendTranscendَتساَمى

Tri- ثالثةangleTriangleُمَثلَّث
podTripodثالثي القوائم
cepsTricepsثالثي الرؤوس

• تابع/ يمكن أن يتكون املصطلح من بعض الكلمات املتداولة التي يعود أصلها إلى جذور 	
وسوابق ولواحق دون أن يفصل بينها حرف صائت ضاّم، مثل:
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مالحظات عاّمة وهاّمة
• تزداد أهمية تحليل مكونات املصطلح في العلوم الحيوية عامة وفي الكيمياء خاصة، 	

مما يوجب على املترجم اإلحاطة بأكبر قدر بمعاني الجذور والسوابق واللواحق.
• ال يغني تحليل الكلمة إلى مكوناتها من الجذور والسوابق واللواحق عن الرجوع 	

إلى املعاجم للتحقق من صحة التحليل ومالءمة النتيجة التي وصل إليها املترجم، 
أشارت  فقد  للتحليل.  االمتثال  عن  تتخلف  التي  الهامة  لالستثناءات  نظرًا  وذلك 
الطب في مختلف  تعليم علم املصطلح لطالب  التي أجريت على كتب  الدراسات 
اللغات أنها ال تتضمن أكثر من 3 - 5 % من املصطلحات التي كانت تتضمنها 

املعاجم وقت إجراء الدراسة. 
• تعّرفنا مما سبق على املبادئ األساسية في اللغة اإلنجليزية، وأنها كسائر اللغات 	

تتألف من أسماء وأفعال وحروف تؤدي وظائف هامة في ربط الكالم وفي إعطائه 
فئة  املصطلحات  ولكن  وللمكان،  للزمان  ظروف  ومن  السياق،  مع  تتناسب  داللة 
يتعرف  أن  يجب  التي  الطبية  بالتخصصات  حصرًا  تتعلق  األلفاظ،  من  جديدة 
عليها العاملون في الطب. وهنا قد يكون أفضل وأول عمل يقوم به الطالب في كلية 
الطب هو اقتناء معجم ثنائي اللغة، إنجليزي ــ عربي، يتضمن املصطلحات الطبية 
األساسية واألكثر شيوعًا، سواء أكان ذلك املعجم مسردًا يتضمن األلفاظ املتقابلة 
باللغتني دون شرح ُمستفيض أو تعريف مستوٍف، أو مع بعض الشروحات التي 
تتراوح في طولها أو في قصرها. وقد تتضمن بعض املعاجم مقدمات مفيدة أيضاً 
تكوينها  لغوية حول املصطلحات وحول  تفاصيل  يمكن االطالع من خاللها على 
جميع  تلبي  ال  املعاجم  أن  يجد  األحيان  بعض  وفي  وتحليلها.  وكيفية صياغتها 
عن  للتعبير  املستجدة  املصطلحات  إنتاج  في  الكبير  للتسارع  نظرًا  احتياجاته، 
املفاهيم واملكتشفات الجديدة، فال يكون أمامه سوى أن يتعمق في املصطلحات 

وطرق تحليلها إلى مكوناتها األساسية.
• في املعاجم وعند اإلشارة إلى أصل الكلمة:	

–  .multi- يتم تمييز السوابق بوضع شرطة )-( بعد كل منها، فتكتب
–  .-gen يتم تمييز اللواحق بوضع الشرطة ذاتها قبل كل منها، فتكتب
ضمن السياق ال يتم إقحام تلك الشرطات. –
• يكاد هذا التحليل ينطبق على جميع الكلمات األجنبية، والسيما في اللغة اإلنجليزية 	

إذ يسهل تمييز الجذر والسوابق واللواحق التي انضمت إليه.
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• قد تشابه بعض السوابق أو الجذور أو اللواحق فيما بينها، مما يوجب التدقيق 	
الشديد للتمييز بينها، مثل:

الفرق شاسع بني )lysosome( وهو ُجَسْيم حاّل وأحد الُجْسيمات الدقيقة  –
التي توجد داخل الخلية وبني )lysozyme( وهو إنزيم حاّل اكتشفه ألكسندر 

فلمنج الذي اكتشف من قبل البنسلني.
• أو 	 للجذر،  األولى  يليها من األحرف  ما  السابقة عن  لتمييز  أيضًا  التدقيق  يجب 

تمييز الجذر عن ما يليه من األحرف األولى من الالحقة، ومن األمثلة على ذلك: فإن 
Adult تعني بالغ ، ولكن Adultery تعني زنى، وAdulteration تعني ُغّش. ومثل 
 ano التي هي سابقة تعني فتحة الشرج، في مثل Anocutanous شرجي جلدي، 

و Anodal التي تعني القطب املصعدي، و Anopia التي تعني عمى.
• عند ترجمة هذه املصطلحات املركبة، يبدأ عادة من الالحقة التي ينتهي بها املصطلح 	

ثم السابقة التي يبدأ بها املصطلح، ثم الجذر، مع مراعاة مقتضيات التصريف 
والنحو، كما هو موضح باألمثلة التالية:

الداللة باللغة العربيةتحليل املصطلحاملصطلح

GastroscopeGastro + scopeمنظار املعدة

ElectrocardiographyElectro  +  cardio + graphyتخطيط كهربية القلب

PericarditisPeri + card + itisالتهاب التأمور

AnovulomenorrhoeaAn + ovulo + meno + 
rrhoea

حيض ال إباضي

• من املصطلحات ما تكون مركبة من كلمتني يفصل بينهما بشرطة وتستخدم 	
للتعبير عن كلمة واحدة، مثل:

الداللة باللغة العربية املصطلح

ذيفان ــ ترياق Toxin-antitoxin

يناسب الجميع One-fit-all
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الداللة باللغة العربية املصطلح

أشعة سينية X-ray

لجميع األغراض All-purpose 

طويل األجل Long-term

متفرغ للعمل Full-time

ُمْسَند بالَبيِّنات Evidence-based

بسرعة عالية High-speed

مقاوم للماء Water-resistant 

الرئيس املنَتَخب President-elect 

• من املصطلحات ما تكون مركبة بالنحت واملزج بني الكلمات: وهي مصطلحات 	
تنتج من تكوين كلمة جديدة باستعمال جزء من كلمة وجزء آخر من كلمة أخرى، 

بحيث تكتسب هذه الكلمة الجديدة معناها من الكلمتني األصليتني، مثل:

الداللة باللغة العربية  املصطلح
الجديد

 الكلمات املقابلة

نزل )فندق املسافرين بالسيارات( Hotel Motor Motel

ضحوية )وجبة بني الفطور والغذاء( Lunch Breakfast Brunch 

ضبخان )ضباب ممزوج بدخان( Fog Smoke Smog 

ملَوكة )ملعقة وشوكة معاً( Fork Spoon Spork

تابع/ من املصطلحات ما تكون مركبة من كلمتني يفصل بينهما بشرطة وتستخدم 
للتعبير عن كلمة واحدة، مثل:
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• في الكثير من الحاالت قد تستخدم كلمة واحدة في اللغة العربية للتعبير عن داللة 	
ملجموعة كلمات أجنبية، ولذا فإنه عند وضع املصطلحات في اللغة العربية ملقابلة 
مناظراتها في اللغة األجنبية، يفيد تحليل املصطلح األجنبي إلى مكوناته في فهم 
مدلوله، وعندها قد تكون هناك كلمة عربية واحدة تفي بالتعبير عن ذلك املفهوم رغم 

تعدد مكونات املصطلح األجنبي.

is gnos Dia Diagnosis 
 استكمال املعلومات

 حول املرض =
تشخيص

State
الحالة

knowledge
املعلومات

Complete
استكمال

is gnos Pro Prognosis
Stateاملآل

الحالة
knowledge

املعلومات
Before

قبل

الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية
التشريحية،   التسميات  على  لالتفاق  املاضي  القرن  مطلع  في  دولية  لجان  تأسست 
وتشرف على تطوير التسميات »اللجنة االتحادية املعنية باملصطلحات التشريحية«، برعاية 
التشريحية  املصطلحات  مع  تتعامل  لجنة  وهي  التشريح،  علماء  لرابطات  الدولي  االتحاد 
اللغة  اعتماد  املتعاقبة  اللجان  اتفقت عليه  ما  أيضًا. وكان من أشهر  والجنينّية  والنسيجية 
الالتينية )القديمة( لتسمية األعضاء التشريحية، وترجمتها بعد ذلك للغات األخرى )الحديثة(. 
املصطلحات  استحداث  في  إلسهامها  نظرًا  الطب،  في  كبيرة  أهمية  التشريحية  وللجذور 
التشريحية التي تشير بعض اإلحصائيات أنها تشكل أكثر من 55 % من مجمل املصطلحات 

الطبية. ومن األمثلة على تلك الجذور، ما يلي:

• الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية. 	

الداللةالجذر

Abdomenَبْطن

Acanthشوَكة

Aden, Adenoُغدَّة
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الداللةالجذر

Adipoَشْحم

Ante, Anteroَأمام، َقْبل

Anthracoَفْحم، َجْمر

Anthropoَبَشر

Antiُمَضاّد، َماِنع، ِضّد، ُمَعاِرض

Arachn, Arachnoَعْنَكُبوت

Arch, Arche, Archi, Archioِبَداِئّي، َعِتْيق

Arteri, Arterioِشْرَيان

Arthr, Arthroَمْفِصل

Audioَسْمع

Auriُأُذن، َذَهب

Aut, Autoذَّاِتّي

Axio, Axo ِمْحَور

Baroَضْغِط، الَوْزن

Basiأساس، قاِعَدة، َمْشي

Biُثنائّي، ُمْزَدِوج

Bioَحّي، َأْحياء، بيولوجّي

Bisُثِناِئّي، ُمْزَدِوج، ُمَضاَعف

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Blastأرومة، أصل

Brachyِقَصر

Bradyُبْطِء

Breviِقَصر

Cardقلب، ُفؤاد املعدة

Celeَجْوف

Centri, Centroَمْرَكز

Cephal, Cephaloَرأْس

Cerebelli, Cerebelloُمَخْيخ

Cerebr, Cerebri, Cerebro ِدَماغ، ُمّخ

Ceroَشْمع

Cervico, Cervicَرَقَبة، ُعُنق

Cheil, Cheiloَشَفة

Cheir, Cheiro, Chiroَيد

Chord, Chordoَحْبل

Chromatلَون، كروماتني، ِصْبِغّي

Co, Coino, Com, Con, Coneِاْشِتَراك

Contraَتَقاُبل

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Corticoِقْشَرة

Counterَتَضاّد

Crani, Cranioِقْحف

Cysti, Cystido, Cystoِكْيَسة

Cyt, Cytoَخِليَّة

Dacryَدْمع

Demiِنْصف

Dendr, Dendroُغْصن

Dentِسّن

Derm, Dermat, Dermatoِجلِْد

Desisاْرِتَباط

Desm, Desmoِرباط

Deut, Deutero, Deutoاْثَنان

Dextr, Dextroَيِمْين

Diُثَناِئّي، ُمْزَدِوج، ُمَضاَعف

Diaَعْبَر، بَطِرْيق

Dipl, Diploَتَضاُعف

Disc, Disco, Diskoُقْرص

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Dodec, Duodenoإْثناَعَشري

Dolichoُطْول

Dors, Dorsi, Dorsoظهر

Ect, Ectoَظاِهر

Encephal, Encephaloِدَماغ

End, Endo, Ent, Entoَباِطن، َداِخل

Endothelioِبَطاَنِة

Enterَأْمَعاء

Ep, Eph, Epiَفْوق

Esthesioِحّس

Extero, Extraإَضاِفّي

Facioَوْجه

Fibroلْيف

Flavَأْصَفر

Gastr, Gastroَمِعَدة

Gen, Genio, Genito, Genoجنس

Genic, Genousمَكوِّن

Genyَتْكِوْين

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Gingivoِلَثة

Gloss, Glottoِلَسان

Gnath, Gnathoَِّفك

Gyn, gGynaeco, Gynoُأنثى

Gyr, Gyroَتلِْفْيف

Haem, Haemato, Haemo َدم

Helic, Helicoَحلَُزْون، ُملَْتِوي

Hem, Hemat, Hemoَدم

Hemangioوعاء دموّي

Hemiِنْصفّي

Hemiaَدم 

Hepat, Hepatoَكِبد

Heptaَسْبَعة، ُسَباعي

Hernioَفْتق

Hexaستة، سداسّي

Histoَنِسْيج

Homeo, Homo, homoeo, Homoioَتَماثل

Hyal, Hyaloزجاجي، شفَّاف

Hyster, Hysteroالرَِّحم، الهيستيريا 

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Ileo لََفاِئِفّي  )الجزء األخير من األمعاء
الدقيقة( 

Ilio )َحْرَقَفة )عظم الحوض

In, Intra, Introَداِخل

Infraأسفل

Interَبْين 

Ipsiفي نفس الجانب

Irid, Iridoُقَزِحيَّة

Jejun, Jejunoَصاِئم

Juxtaُمَجاَوَرة

Kerat, Keratoَتَقرُّن

Labioَشَفة

Lacta, Lactoلََبن

Llaevoَيَسار

Lapar, Laparoَبْطن

Laryngoَحْنَجَرة

Lateroَجاِنب

Leioَأْملَس

Lemmaِغْمد 

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 77 -

الداللةالجذر

  Leuc, Leuco, Leuk, Leukoَأْبَيض

Lev, Levoَيسار

Lienoِطَحال

Lingu, Linguoِلساِنّي 

Lip, Lipoَشْحِم

Lumboَقَطن 

Luteoَأْصَفر 

Lymphoِلْمف 

Mamm, Mammoَثْدي

Mast, Masto, Mazoَثْدي، َحلََمة

Meatفتحة، قناة، ِصماخ

Mentoَذْقن

Mereُقَسْيم

Meroِقْسم، ُجْزء

Mes, Mesi, Meso ط ُمَتَوسِّ

Metr, Metra, Metroَرِحِم

Micr, Micro دقيق، مجهرّي

Miniصغير، أدنى، دنيا

Mon, Monoَوِحْيد، ُأحادي

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللةالجذر

Morphَشْكل 

Morph, Morphoَشْكل

Muci, Mucoُمَخاط

Multiَتَعدُّد

Myloِضْرس

Myoَعَضل

Myring, Myringoَطْبل

Myx, Myxoُمَخاط

Nephr, Nephroُكلَْية

Neur, Neuroَعَصب

Nevَوْحَمة

Nonaتسعة

Not, Notoَظْهِر

Nucleoَنَواة

Nymph, Nymphoُشْفُر َصِغْير

Oarioَمِبْيض

Octa, Octi, Octiَثَمانية

Ocul, Oculoَعْين

Odontoِسّن

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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مدخل إلى علم املصطلح الطبي
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الداللةالجذر

Oesophagoَمِرْيء

Oidَشِبْيه

Omoَكِتف

Omphal ُسرَّة، حبل ُسرِّّي

Onc, Oncho, Onci, Oncoُكاّلِب أو ِصنارة

Onychoُظُفر

Ooَبْيَضة

Oophor, Oophoro, Oothec, Oothecoَمِبْيض

Ophthalmoَعْين

Opisth, Opisthoر َخلْف، ُمَؤخَّ

Opt, Optico, Optoَبَصر، ُرْؤَية

Orchi, Orchid, Orchid, Orchioُخْصَية

Organ, Organoُعْضو

Oroَفم

Orrhoَمْصل

Orth, Orthoَقِويم

Osche, Oscheoَصَفن

Osseo, Ost, Oste, Osteoَعْظم

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللةالجذر

Ostomyَفْغر

Ot, Oto, Oticُأُذِن

Ovarioَمِبْيض

Ovi, Ovo, Ovuloَبْيَضة

Pachyِثَخن

Paed, Paedo, Ped, Pedoَقَدم

Palae, Pale, Paleoقديم

Palatoَحَنك

Pancreatico, Pancreatoَبنكِرَياس

Papilloُحلَْيَمة

Paraنَِّظْير

Parietoِجَدار

Ped, Pedi, Pedia, Pedio, Pedoِطْفل، َقَدم

Pelvio, Pelvo, Pelycoَحْوض 

Peniaِقلَّة

Pentَخْمَسة، ُخماسّي

Perَفْوق

Periِإحاَطة

Petalُمتَِّجٌه َنْحَو 

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Phac, Phaco, Phakoَعَدَسة

 Phaeo, Pheo ِقاِتم اللَّْوِن

Phagia, Phago, Phagous, Phagyَبلْع 

Phall, Phalli, Phalloَقِضْيب

Pharyng, Pharyngiُبلُْعْوم

Pheoَقاتم

Phleboَوِرْيد

Piloَشْعر

Pineoَصَنْوَبِرّي

Planoح ُمَسطَّ

Plasiaَتَكوُّن

Plastَباِنَية

Platyَعِرْيض

 Pneuma, Pneumat, Pneumato,
 Pneumono

َهَواء، ِرَئة

Pod, Podoَقَدم

Poliُقْطب

Polio ْنَجاِبّي سِّ

Polyَتَعدُّد

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللةالجذر

Posteroَخلْفي

Preأمام، قبل

Proctَشَرج، ُمْسَتِقْيم

Pros, Prosoَأمام

Prosopo, Prosopَوْجه

Prostat, Prostatoبروستاتة

Proxi, Proximoقرب

Psammoَرْمل

Pseud, Pseudoكاِذب

Ptero, Pterygo َجَناح

Ptyalُلَعاب

Pulmon, Pulmonoِرئة

Pupilloَحَدَقة

Pycnoِغلَْظة

Pyel, Pyeloُحَوْيَضة الُكلَْية

Pygoَألَْية

Pyloroَبوَّاب

Pyroُحمَّى

Quadriَأْرَبَعة

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.



- 82 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي
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الداللةالجذر

Quasiُجْزِئّي

Rachi, Rachioَقَناُة فقرية

Radiculoَجْذر

Rect, Rectoُمْسَتِقْيم

Ren, Renoُكلَية

Reticuloَشَبَكّي

Retinoَشَبِكيَّة

Retroَخلْف

Rhinَأْنف

Rhizoجذر

Sarcoَعَضل

Scaphoَزْوَرق

Semiِنْصف، ُجْزء

Septiَسْبَعة

Septoحاجز

Sial, Sialoُلَعاب

Sinistroِجَهة يسرى

Somatico, Somato, Someَجَسد

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللةالجذر

Spermatoُنْطَفة، َمِنّي

Splen, Splenoِطَحال

Spongioِإْسَفْنج

Stearo, Steatoُدْهن

 Stomato, Stomo, Stomatous,
Stomia

فم

Styloإْبَرة

Sub, Sug, Susَتْحَت

Super, Supraَفْوق

Synالِْتحام

Syndesmoِرباط

Taeniaَشِرْيط

Tectoَسْقف

Tele, Teloِنَهاَية

Teno, Tenontoَوَتر

Ter, Triَثالَثة

Tetraَأْرَبَعة

Thoracico, Thoracoَصْدر

Thrixَشْعر

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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الداللةالجذر

Thymoُتْوتة

Thyreo, Thyroَدَرِقيَّة

Toco, Tokoَمَخاض، ِوالََدة

Tomeِمْبَضع

Tomoَمْقَطع

Tonsilloلَْوَزة

Topoَمْوضع

Toxoَسْهم

Tracheloُعُنق، َرَقَبة

Tracheoُرَغامى

Trichi, Trichoَشْعر 

Tympanoَطْبل

Ulceroقْرَحة

Ultraَفْوق

Uteroَرِحِم

Uvuloلَهاة

Varicoَدَواِلي

Venoَوِرْيد

Ventri, Ventroَبْطن

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللةالجذر

Vermُدْود

Vertebroِفْقَرة

Visceroَأْحَشاء

Viviَحَياة

Vulvoَفْرج

Xanth, Xanthoَأْصَفر

Xeroَجاف

Xiphi, Xiphoالرَّهاَبة

صيغ املفرد والجمع في املصطلحات الطبية من أصل إغريقي أو التيني
للتفريق بني  الالتينية مهمة  واللغة  للغة اإلغريقية  البسيطة  النحوية  القواعد  إن معرفة 

املفرد والجمع وبني املضاف إليه واملعطوف، ومن أهم تلك القواعد مع األمثلة عليها: 

 الكلمات التي
 تنتهي بصيغة
املفرد باألحرف

 تحول في صيغة
الجمع إلى األحرف

املثال بصيغة الجمعمثال بصيغة املفرد

-is-esDiagnosis
Neurosis
Pelvis

Diagnoses
Neuroses
Pelves 

-us-iBronchus
Bacillus
Calculus
Embolus 

Bronchi
Bacilli
Calculi
Emboli 

تابع/ الجذور األساسية في التسميات واملصطلحات التشريحية.
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 الكلمات التي
 تنتهي بصيغة
املفرد باألحرف

 تحول في صيغة
الجمع إلى األحرف

املثال بصيغة الجمعمثال بصيغة املفرد

-a-aeSclera
Scapula
Vena cava
Vertebra 

Sclerae
Scapulae
Venae cavae
Vertebrae 

-um-aAcetabulum
Bacterium 
Capitulum
Ovum 
Septum
Diverticulum

Acetabula
Bacteria 
Capitula
Ova 
Septa
Diverticula 

-ex / -ix-icesApex
Calix
Cervix
Cortices
Index
Varix

Apices
Calices
Cervices
Cortex
Indices
Varices

-oma-mata / -omasAdenoma

Carcinoma

Fibroma
 

Adenomata /
Adenomas
Carcinomata / 
Carcinomas
Fibromata / 
Fibromas 

-on-aGanglion Ganglia 

-nx-esLarynx
Phalanx 

Larynges
Phalanges 
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

مصطلحات إغريقية والتينية ذات أهمية في املمارسة الطبية
هناك بعض املصطلحات التي تتمتع بأهمية كبيرة في املمارسة الطبية، نظرًا لتواصل 

استخدامها بني األطباء وفي البحوث وفي نشر األدبيات الطبية، ومن األمثلة عليها:

الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلغريقي أو الالتيني

A prioriاستنتاجاً مما سبق

ad hocمن أجل غرض معني

Ad valoremحسب القيمة

Algor mortisبرودة املوت

Ante meridiemقبل الظهر

bona fideحسن النية

De factoأمر واقع

De jureقانونيًا

e.g. (exempli gratia)مثاًل

Et alii (et al.)وآخرون

et ceteraإلى آخره

etc. (et cetera )إلى آخره

Ex officioبحكم املنصب

exempli gratiaعلى سبيل املثال

i.e. (id est):يعني

 In absentiaغيابيًا

In cameraجلسة( مغلقة أو سرية(
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مدخل إلى علم املصطلح الطبي
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الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلغريقي أو الالتيني

In extremisلحظة االحتضار

 In medias resبدون مقدمات

In situفي املوضع

In totoإجمااًل

In uteroفي الرحم

In vacuoفي الخالء

In vitroفي املختبر

In vivoفي األحياء

Inter aliaضمن أشياء أخرى

Ipse dixitقاله بنفسه

Ipso factoبالواقع

Livor mortisالزرقة الرمية

Mea culpaالذنب ذنبي

N.B. (nota bene)الحظ

nil per osال شيء بالفم

P.S. (post script)في الحاشية

Pallor mortisشحوب املوت

Persona grataشخصية مرغوب بها

Persona non grataشخصية غير مرغوبة
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلغريقي أو الالتيني

Post meridiemبعد الظهر

Post mortemتال للموت

preambleتمهيد

Prima facieاالنطباع األول

Primum non nocereاألولوية لعدم إلحاق األذى

Pro re nataحسب الظروف

Pro tempo مؤقتًا

Rigor mortis صالبة املوت

Sub rosaسرًا

Tabula rasaذهن خاٍل

التسميات أو املصطلحات الطبية املنسوبة ألسماء شخصيات إغريقية 
قديمة.

فرضت بعض الظروف التاريخية إطالق أسماء ألشخاص أو أمكنة أو أدوات على بعض 
أو  إغريقية  بأسماء شخصيات أسطورية  النفسية ما تسمى  املفاهيم، فبعض االضطرابات 

التينية:

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة 
باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة عن الشخصية

Cesareanالتوليد بشق البطن وأشهر من القيصرية
تم توليده بذلك يوليوس قيصر.
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املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة 
باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة عن الشخصية

Chimerismحالة فيها مجموعتان كاملتان خيمرية
من املادة الوراثية وتعبيرهما 

معًا. وخيمر كان وحشاً 
أسطورياً برأس أسد ينفث 

النار وهو مجسم لجدي وذئب 
وأفعى.

Cyclopeتشوه خلقي لكائن بعني صقلوب
وحيدة، صقلوب كان وحشًا 

بعني واحدة.

Hypnosشخصية أسطورية إغريقية هيبنوس
اشتهرت بالنوم.

Hyppocratic 
Face

سحنة 
بقراطية

بقراط أول طبيب إغريقي، 
تسمى باسمه سحنة املشرف 

على املوت.

Asclepiusشخصية أسطورية اشتهرت أسقالبيوس
بالطب اإلغريقي والسيما 

عصاه التي تلتف عليها أفعى 
والتي أصبحت رمزًا للطب.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة 
باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة عن الشخصية

Caput Medusae رأس
املدوسة

املدوسة شخصية أسطورية 
إغريقية يحيط برأسها أفاعي 

سامة مكان شعر رأسها. 
وفي الطب يطلق على توسع 

األوردة حول سرة الوليد.

• تسمية بعض املعدات الطبية املنسوبة إلى الطبيب املكتشف.	

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةاالستخدام

 Begg
appliance

جهاز لتقويم طبيقة بيج
األسنان 

 Drinker
respirator

جهاز تنفس منفاس درينكر
اصطناعي

 Barton’s
bandage

ضماد للرأس عصابة بارتون
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املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةاالستخدام

Foley catheterقثطار بالوني قثطار فولي
مثاني مستقر

 Bowman’s
probe

ِمْسبار لقناة ِمْسبار بومان
الدمع األنفية

• تسمية بعض املصطلحات التشريحية والنسيجية التي ُتْنَسب إلى 	
العالم الذي اكتشفها.

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة تشريحية

  Hensen’s
cells

خاليا في قناة خاليا هنسن
األذن الباطنة.

 Santorini’s
duct

قناة 
سانتوريني

هي القناة 
البنكرياسية 

اإلضافية.

Reed-

 Sternberg’s
cells

خاليا ريد - 
ستيرنيبرج

خاليا في ملفومة 
هودجكن.

خاليا هنسن

قناة سانتوريني

خاليا ريد ــ ستيرنيبرج
↑

تابع/ تسمية بعض املعدات الطبية املنسوبة إلى الطبيب املكتشف.
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة تشريحية

 Schwann’s
cells

خاليا تحيط خاليا شفان
بمحاور 

العصبونات.

Sertoli cellsخاليا داخل خاليا سيرتولي
الخصية.

 Haversian
canal

قنوات داخل نفق هافيرس
العظام الطويلة.

• تسمية بعض األعراض والعالمات الهامة في تشخيص األمراض 	
التي ُتْنَسب إلى اسم الطبيب الذي وصفها أول مرة.

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةاالستخدام

 Babinski
response

استجابة 
بابنسكي

في تشخيص 
األمراض العصبية 

الهرمية.

قنوات هافيرس

تسمية بعض املصطلحات التشريحية والنسيجية التي ُتْنَسب  تابع/ 
إلى العالم الذي اكتشفها.
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املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةاالستخدام

 Braxton Hicks
contraction

تقلصات 
براكستون 

هيكس

تقلصات في 
الرحم في النصف 
الثاني من الحمل.

Cheyne–

 Stokes
respiration

فترات منتظمة تنفس تشاين
من تنفس بطيء 

تتناوب مع فترات 
تنفس سريع.

 Romberg’s
sign

عالمة 
رومبيرج

ترنح وسقوط عند 
إغالق العينني لدى 

مريض مصاب 
في الحبل الخلفي 

للنخاع.

 Tay-sachs
sign

عالمة تاي ـ 
زاكس

عالمة في التهاب 
املشيمية العينية.

• تسمية بعض األمراض املنسوبة إلى اسم الطبيب الذي وصفها أول 	
مرة.

الداللة باللغة املصطلح اإلنجليزي
نبذة عن املرضالعربية

Alzheimer diseaseتنكس مترق في الدماغ.داء ألزهايمر

Adams-Stocke’s diseaseغشي بسبب إحصار الضربات القلبية.داء آدمز ستوكس

تابع/ تسمية بعض األعراض والعالمات الهامة في تشخيص األمراض 
التي ُتْنَسب إلى اسم الطبيب الذي وصفها أول مرة.
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الداللة باللغة املصطلح اإلنجليزي
نبذة عن املرضالعربية

Chagas-Cruz diseaseعدوى باملثقبيات تصيب القلب.داء شاجاس

Cooley’s diseaseفقر الدم بالثالسيمية الكبرى.داء كولي

Crohn’s disease التهاب األمعاء الحبيبي املزمن.داء كرون

Duchenne’s diseaseضمور عضلي.داء دوشني

Graves diseaseفرط نشاط الدرقية.داء جريفز

Hirschsprung’s diseaseضخامة القولون الخلقية.داء هيرشسبرونج

Horton diseaseصداع عنقودي والتهاب الشريان داء هورتون
بالخاليا الضخمة.

Paget’s diseaseسرطان القنوات الثديية.داء بادجيت

Meniere’s diseaseضعف سمع وطنني ودوار بإصابة داء مينيير
الدهليز باألذن الباطنة.

Pott’s diseaseسل العمود الفقري.داء بوت

Raynaud’s diseaseاضطراب األوعية في األطراف.داء رينو

Takayasu’s syndrome التهاب الشرايني الساد.متالزمة تاكاياسو

Vincent’s infectionالتهاب اللثة القرحي الناخر الحاد.عدوى فنسان

Wernicke’s diseaseاعتالل الدماغ بتأثير الكحول.داء فيرنيكه

Wilson’s diseaseتراكم النحاس في الدماغ والكبد داء ويلسون
والكلية والقرنية.

تابع/ تسمية بعض األمراض املنسوبة إلى اسم الطبيب الذي وصفها 
أول مرة.
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• تسمية بعض املكروبات أو الطفيليات املنسوبة إلى اسم الطبيب أو 	
العالم الذي وصفها.

صورة توضيحيةالداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلنجليزي

  Escherichia Coli اإلشريكية القولونية، وهي
جراثيم عصوية سلبية 

الجرام.

Hansen’s Bacillus عصية هانسن، وهي
عصية مقاومة للتلوين 

بالحمض تسبب الجذام.

Nocardia Asetroides النوكاردية النجمية، هي
فطريات تسبب العدوى 
في اإلنسان والحيوان.

 Klebsiella
Pneumoniae

الكلبسيلة الرئوية، وهي 
جراثيم صغيرة الحجم 

سلبية الجرام تسبب 
التهاب الرئة.

Salmonella Typhi السلمونيلة التيفية، هي
جراثيم عصوية سلبية 
الجرام تسبب التيفود.
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• أو 	 الطبيب  اسم  إلى  املنسوبة  املعملية  االختبارات  بعض  تسمية 
العالم الذي اكتشفها.

نبذةالداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلنجليزي

Apgar Scoreلتقييم الطفل بعد والدته.حرز أبجار

Aschoff Bodyخاليا موجودة في التهاب القلب جسم آشوف
الروماتويدي.

Bence Jones protein
 

بروتني شاذ يطرح في بول بروتني بنس ـ جونز
املرضى بورم النقي املتعدد.

Giemsa’s stainingلتلوين النسج واللطاخات الدموية.ملون جيمزا

Gram’s stainingلتلوين الجراثيم.ملون جرام

Ziehl-Neelsen stainingلتلوين الجراثيم الصامدة للحمض.ملون تسيل ـ نلسن

• تسمية بعض األدوات الجراحية أو العمليات الجراحية أو املناورات 	
العالجية املنسوبة إلى اسم الطبيب أو العالم الذي ابتكرها.

املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة

Allis forcepsملقط اللتقاط ملقط أليس
حواف الجروح.

 Liston’s
scissors

مقص لقطع مقص ليستون
الضماد الجبسي 

الصلب.
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املصطلح 
اإلنجليزي

الداللة باللغة 
العربية

صورة توضيحيةنبذة

Glisson’s slingالة لدعم الرقبة.معالق جليسون َحمَّ

Sengstaken-

 blakemore
tube

أنبوب 
سنجستاكني ـ 

بليكمور

أنبوب متعدد 
التجاويف وقابل 

للنفخ إليقاف 
النزف من دوالي 

املريء واملعدة.

 Morris
retractor

ُمَبعِّد لحواف مبعد موريس
الجرح.

 Fowler’s
position

وضعية جلوس وضعية فاولر
املريض في السرير 

حيث يرفع رأسه 
وكتفيه ألعلى.

 Trendelenburg
position

وضعية 
ترندلبورج

وضعية االستلقاء 
ومستوى الرأس 

أخفض من مستوى 
القدمني.

أو  الجراحية  العمليات  أو  الجراحية  األدوات  بعض  تسمية  تابع/ 
املناورات العالجية املنسوبة إلى اسم الطبيب أو العالم الذي ابتكرها.
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كيفية التعامل مع املختصرات الطبية
يشيع استخدام االختصارات في اللغة اإلنجليزية، ويندر استخدامها باللغة العربية، 

ويمكن نقلها إلى اللغة العربية بالطرق التالية: 
إثبات املختصرات بحروفها األجنبية في النص ضمن قوسني أو بدون قوسني، والنظر . 1

إليها كرموز تشبه رموز الكيمياء والرياضيات والفيزياء، فُتْكَتب DNA وُتْنَطق )دي أن إيه 
أو دنا(، وُتْكَتب AIDS وُتْنَطق إيدز، وُتْكَتب HIV وُتْنَطق إما )إتش آي في وإما هيف(. 

املقابالت . 2 هذه  على  األمثلة  ومن  هي،  كما  وإثباتها  لالختصار،  الكاملة  العبارة  ترجمة 
DNA التي ُتْكَتب الحمض النووي منزوع األكسجني، و AIDS التي ُتْكَتب متالزمة العوز 

املناعي البشري، و HIV التي ُتْكَتب فيروس العوز املناعي البشري. 
بالنسبة لألحرف املفردة يمكن بسهولة نقلها كما ُتلفظ.. 3

أكثر االختصارات شيوعًا في االستعمال في الطب والعلوم الصحية 
ومن األمثلة على االختصارات املستمدة من معجم االختصارات الطبية الذي أصدره 
املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وما يصدره هذا املركز من كتب طبية مترجمة 

أو مؤلفة تتناول شتى املواضيع الطبية والصحية، ومن املعجم الطبي املوّحد، مثل:

الداللة باللغة العربيةاملختصر

 a )1. atto 2. arterial blood 3. artery( 2 . الدَّم ،)1 . اآلتو )10 -18
ْرياِنّي، 3 . ِشْريان الشِّ

 a. c. )ante cibum(عام َقْبل الطَّ

 a. l. )auris laeva(اأُلُذن الُيْسَرى

 a.d. )auris dextra(اأُلُذن الُيْمَنى

 AA )ana( ]ِمْن ُكّل ]أدوية

 aa )ana(ِمْن ُكّل

ab )ِمْن )َحْرف َجّر
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 ABG )arterial blood gases(ْرياِنّي غازات الدَّم الشِّ

 abs. feb. )absente febre(في ِغياب الُحمَّى

 Ac )actinium( )األَْكتيِنُيوم )كت

 Acc; )accommodation(َتَكيُّف

 AcG )accelerator globulin(ل جلوُبلني ُمَعجِّ

 ACh )acetylcholine(أسيتيل ُكولني

 AChE )acetylcholinesterase(أسيتيل كولينستراز

ACNM )American Collage of Nurse-
 Midwives(

الُكلِّيَّة األْمريِكيَّة للُْمَمرِّضات 
والقاِبالت

 ACTe )anodal closure tetanus(َتَكزُّز الَغلْق املَْصَعِدّي

 ACTH )adrenocorticotropic hormone(ه لِقْشر الُكْظر الُهْرُمون املَُوجِّ

 ACTH-RF )adrenocorticotropic hormone
 releasing factor(

ه  العاِمل املُْطِلق للُهْرُمون املَُوجِّ
لِقْشر الُكْظر

 Ad 2 vic )ad duas vices( ُجْرَعتان ملَرََّتني

 Ad def. an. )ad defectionem animi(َحتَّى اإِلْغماء

 ad lib. )ad libitum( ْغَبة، بَحَسب املَُراد بَحَسب الرَّ

 Ad pond. om. )ad pondus omnium( ]َحتَّى الَوْزن الُكلِّّي ] أدوية

 add. )addetur( ]ُيَضاف ]أدوية

 Adhib )adhibendus( ]للتَّعاِطي ]أدوية 

 admov. )admoveatur( ]ُيَضاف ]أدوية
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 adst. feb )adstante febre(أْثناء الُحمَّى

 ADTe )anodal duration tetanus(َتَكزُّز املُدَّة املَْصَعديَّة

 Adv. )adversum(ُمعاِكس

 Aeg )aeger(املَريض

 aet. )aètas(ُعُمر

Ag )antigen(املُْسَتِضّد ،)ة )ف الِفضَّ

 ag. feb. )aggrediente febre(َأْثناء الُحمَّى

 aggred. feb. )aggrediente febre(ِعْند ُقُدوم الُحمَّى

 Agit. vas. )agitato vase( ]َجاَجة ]أدوية ُتَرّج الزُّ

 ah )hyperopic astigmatism(اَلُبْؤِريَّة َمدِّيَّة

 Al )aluminium( )األَلَِمْنُيوم)ألو

 Ala )alanine(األاَلنني

 Alt. dieb. )alternis diebus( ]ُكّل َيوَمني ]أدوية

 Alv. adst )alvo adstricta( ]ِعْند اإِلْمساك ]أدوية

 Alv. deject )alvi dejections( ]ِعْند التََّغوُّط ]أدوية

 Am )americium( )األمريسُيوم )مر

 am )myopic astigmatism(اَلُبْؤِريَّة الَحَسِر

 Amh )ametropia mixed with hyperopia(َخلَل االْنِكسار املَدِّي

 amp. )ampere(َأْمبير
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 ams. )amount of a substance(يَّة املادَّة َكمِّ

An )األكتينون )كنت

 An DTe )anodal duration tetanus(َتَكزُّز ُمدَّة التَّْنِبيه املَْصَعِدّي

An. ]املَْصَعد ]َكْهَرباء

 ana )aa( ]من كّل ]أدوية

 anat. )1. anatomy 2. anatomical(تشريحّي، تشريح

 AnCC )anodal closure contraction(َتَقلُّص الَغلْق املَْصَعِدّي

 AnOC )anodal opening contraction(َتَقلُّص الَفْتح املَْصَعِدّي

 ant. )anterior(َأماِمّي

 anti-HBc )antibody to hepatitis B core
 antigen(

ِضّد املُْسَتِضّد اللُّبِّّي اللِْتهاب 
الَكِبد البائّي

 anti-HBs )antibody to hepatitis B surface
 antigen(

ْطِحّي  ِضّد املُْسَتِضّد السَّ
اللِْتهاب الَكِبد البائّي 

 AOTe )anodal opening tetanus(َتَكزُّز الَفْتح املَْصَعِدّي

aq. ad.ُيَضاف ماء

 Aq. dest. )aqua destillata(ر ماء ُمَقطَّ

 Aq. pur. )aqua pura(ماء َنِقّي

 Aq. tep. )aqua tepida(ماء فاِتر

 Ar )argon( )األَْرجون )جو

 ara-C )cytosine arabinoside(يُتوزين أرابيُنوزيد السِّ
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 As )astigmatism(ُبْؤِريَّة الالَّ

 As. H. )hypermetropic astigmatism(اَلُبْؤِريَّة َمدِّيٌَّة

 As. M. )myopic astigmatism(اَلُبْؤِريَّة َحَسِريٌَّة

 ASCII )American Standard Code
 Information Interchange(

َأْسِكي:  الراموز األمريكي 
القياسي لتبادل املعلومات 

 Asn )asparagine(األَْسباراجني

 Asp )aspartic acid(َحْمض األَْسباْرتيك

 Ast. )astigmatism(ُبْؤِريَّة الالَّ

 Asth. )asthenopia(َوَهن الَبَصر

 At )astatine() األستاتني )ستا

 at. no. )atomic number(الرَّْقم الذَّرِّّي

 at. vol. )atomic volume(الَحْجم الذَّرِّّي

 At. wt. )atomic weight(الَوْزن الذَّرِّّي

 atm. )atmosphere(الَجّو

Au )1. aurum 2. Australian antigen( 2. املُْسَتِضّد ،)1 . الذََّهب )ذ
اأُلْسُتراِلّي 

 ax. )1. axillary 2. axis(1 .ِإْبط، 2. ِمْحَور

 b )barn( )الَباْرن )وحدة قياس

 B )boron( )البور )العنصر الخامس

 b.i.d. )bis in die(َمرََّتان َيوِميًا
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 b.p. )boiling point(َدَرَجة الَغلَيان

 Ba )barium()الباْريوم )با

 Bact. )bacterium(ُجْرثوَمة

 bd )bis die(َمرََّتان َيوِميًا

 Be )beryllium( )الِبِريلُْيوم )بير

 Bi )bismuth()الِبْزموت )بز

 Bib )bibe(ِاْشَرْب

 Bk )berkelium( )البيركليوم )بك

 Br )bromine( )البروم )بر

C )الكالوِري الَكبير، الَكْربون )ك

 C ْ  )Centigrade(  َدَرَجة الَحراَرة امِلَئِويَّة

c. cm )cubic centimeter(سنتي متر ُمَكعَّب

 c.b.c )complete blood count(َتْعَداد َكاِمل لَعَناِصر الدَّم

 c.e.s )central excitatory state(حالَة َتَهيُّج َمْرِكِزّي

 c.m.s )cras mane sumendus(ُيْؤَخذ َغدًا َصباحًا

 C.N. )cras nocte(َغدًا لَياًل

 c.n.s. )crus nocte sumendum(ُيْؤَخذ َغدًا لَياًل

 c/o )complains of(َيْشُكو ِمن

 Ca )calcium( )الكالُْسيوم )كا
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 ca. )circa(َتْقِرْيَبًا

 cal. )small calorie(كالوري َصِغْير

 Cal. )large calorie(كالوري َكِبْير

 Calef )calefac( ]ُيَدفَّأْ ]صيدلة

 cAMP )cyclic adenosine monophosphate( ُأُحاِدّي فسفات األدينوزين
الَحلَقّي 

 Cap. )capi at( ]ُيْؤَخْذ ]أدوية

 Cath. )cathartic(ُمْسِهل َشِدْيٌد

cc. )cubic centimeter(سنتي متر مكعب

 cd )candela(القنديلة

 Cd )Cadmium( )الكادميوم )كد

 Ce )Cerium( )السيريوم )سر

 Cel. )celsius(لِْزيَّة َدَرَجة الَحراَرة السِّ

 Cf )californium( )الكاليفورنيوم )كف

 cf. )confer(َقاِرْن

 cg. )centigram(سنتي جرام

 ChE )cholinesterase(إنزيم الكولني إستيراز

 Ci )curie( الكوري

 Cib. )cibus(طعام
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 CK )creatine kinase( ]كيناز الِكْرياتني ]إنزيم

 Cl )chlorine()الكلور )كل

 cl )centiliter( )سنتي لتر )سل

 Cm )curium()الكوريوم )كم

 cm )centimeter( )سنتي متر )سم

 cm2 )square centimeter(سنتي متر ُمَربَّع

 cm3 )cubic centimeter( سنتي متر ُمَكعَّب

cmm. ملي متر ُمَكعَّب

Co )الكوبالْت )كو

COُأحاِدّي ُأْكسيد الَكْربون

CO2ُثنائّي ُأْكسيد الَكْربون

 CoA )coenzyme A(A التَّميم اإِلْنزيِمّي

 Coct. )boiling(َغلْي

 Col. )cola(ُيَصفَّى

 Colat. )colatus(ُمَصفَّى

 Colet. )coletur( ]ُيَصفَّى ]صيدلة

 Collut. )collutorium(َمْضَمَضة

 conc. )concentration(َتْركيز

 Concis )concuss( ]ُيْقَطْع ]َصيَدلَة
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 Cons. )conserva( ]ُيْحَفْظ ]صيدلة

 Cont. )contuses(مصاب بَكَدَمة

 Cont.rem. )continuenter remedium( ]ُيْسَتَمّر َعلَى الدَّواء ]صيدلة

 Contin. )continuenter( ]ُيَواِصل ]َصيَدلَة

 Coq. )coque( ]ُيْغلَى ]صيدلة

 Coq.in s.a. )coque in sufficiente aqua( ]ُيْغلَى في ماء كاف ]صيدلة

 Coq.s.a. )coque secundum artem( ]ُيْغلَى َجيِّدًا ]صيدلة

 Cort. )cortex(ِقْشَرة

 COTe )cathode opening tetanus(َتَكزُّز الَفْتح املَْهِبِطي

 cpm )count per minute(َعدَّة ِبالدَّقيَقِة

 cps )cycles per second(َدوَرة ِبالثَّاِنَيِة

 Cr )chromium( )الكروم )كر

 Crast. )crastinus(للَغد

 CRP )C-reactive protein(C البروتني املَُتفاِعُل

 Cuj. )cujus( ]ِمْن َأّي ]صيدلة

 Cys )cysteine(السيستئني

 Cys-cys- )cystine(السيستني

 d )1. day 2. deci(يوم، ديسي

 D )deuterium( يوترُيوم الدُّ
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 D and C )dilatation and curettage(َتوسيع وَكْشٌط

 D- )dexter( َأيَمن

 d- )dexter( أيمن

 D. )dose(ُجْرَعة

 D. et s. )detur et signature(ُيْعَطى ويوقِّع

 D.A. )developmental age(الُعُمر النَّماِئّي

 d.d. )detur ad(ُيْعَطى َحتَّى

 D.D.Sc )Doctor of Dental Science(دكتور في ُعُلوم األَْسَنان

 d.o. )disto-occlusal( ]ِإْطباِقّي َوْحِشّي ]أسنان

 D.O.B. )date of birth(تاريخ املياَلد

 da )1. deca2. dalton(ديكا، دالتون

 dB )decibel(ديسي ِبل

 Decub. )decubitus(اْسِتلْقاء

 Deg. )1.degeneration 2.degree(َتَنكُّس، َدَرَجة

 Dep. )depuratus(ُمَنقَّى

 dest. )destilla(ر ُمَقطَّ

 Det. in dup )detur in duplo(ْعَفان ُيْعَطى الضِّ

 Dieb. alt. )diebus alternis(في َيوَمني ُمَتناِوَبني

 Dieb. tert. )diebus tertiis(ُكّل ثاِلث َيوم
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 dil. )dilue(ُيذاب، ُيَخفَّف

 dim. )dimidius(ِنْصف

 Dist. )distilla(ر ُيَقطَّ

 Dr. P. H. )Doctor in public health(ة الُعموِميَّة حَّ ُدْكتور ِفي الصِّ

Dx
التَّْشِخْيص

 Dy )dysprosium( )الديسبروسيوم )يس

eبيِعّي َأساس اللُّوغاِرْتم الطَّ

 E )exa-( )18 10( إيكزا

 e+ )positron(البوزيترون

 e- )electron(اإِلِلْكُتُرون

 e.m.p. )ex modo prescripto(َكما ُهو َمْوُصْوف

 ead. )eadem(ْيء َنْفس الشَّ

 Ejusd. )ejusdem(ِمْن َنْفس النَّوع

 Em. )emmetropia(َسواء الَبَصر

 emul. )emulsum(ُمْسَتْحلَب

 equil. )equilibration(التَّواُزن

 erc )erythrocyte(ُكَريَّة َحْمراء

 eV )electron volt(إلكترون فولط

 ext. )extract(ُخاَلَصة
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 F )fluorine(الفاراد

 f )femto-( )15- 10( الفيمتو

 F )fluorine( )ف )الفلور

 F. h. )fiat haustus( ]ُيْعَمل َجروع ] صيدلة

 F. p. )fiat potio( ]ُيْصَنع َشراُب ]مداواة

 F. pil. )fiant pilulae( ]ُيْصَنع َأْقراُص ]مداواة

F° )Farenhart(الفارنهايت

 FACEP )Fellow of the American College of
 Emergency Physicians(

َزميل الُكلِّيَّة األَْمريِكيَّة ألَِطبَّاء 
َواَرئ الطَّ

 FACHA )Fellow of the American College
 for Hospital Administration(

َزميل الَكلِّيَّة األَْمريِكيَّة إِلداَرة 
املَْسَتْشَفيات

 FACHE )Fellow of the American College of
 Healthcare Executives(

َزميل الُكلِّيَّة األَْمريِكيَّة ملَُنفِّذي 
يَّة حِّ الرِّعاَية الصِّ

 fasc. )fasciculus(ُحْزَمٌة

 Fe )iron( )الَحديد )ح

 Feb. dur. )febre durante(َأْثَناء َدْور الُحمَّى

 Fem. intern. )femoribus internus(في الِجَهة الَغاِئَرة للَفِخذ

 Ferv. )fervens(ُيْغلَى

 fl. oz. )fluidounce(ُأوْنَصة ساِئلَة

 fld. )fluid(ساِئٌل
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 Flor. )flores(ُزُهْور

 Fol. )folia(َأْوَراق

 Fr )Francium( )فر )الفرانسيوم

 Fract. dos. )fracta dosi(َأة في ُجُرعات ُمَجزَّ

 Frust )frustillatim(بَأْجزاء َصغيَرٍة

 ft. )1. foot 2. fiat(َقَدم، ُيْعَمل

 Ft. pulv. )fiat pulvis(ُيْعَمل َمْسحوق

 g-cal. )gram calorie(ِجرام كاُلوري

 Ga )gallium( )الجاليوم )جا

 Galv. )galvanic(َجلْفاِنّي

 Garg. )gargarisma(َغْرَغَرة

 GB )governing body(َهيَئة ِرَئاِسيَّة

 Ge )germanium()الجرمانيوم )جر

 Gel. quav. )gelatina quavis( في أّي نوع من الُهالم
]صيدلة[ 

 Gly )glycine(الجليسني

 gm )gram( )الجرام )ج

 gr. )grain(الَقْمَحة

 Grad. )gradation(َتْدريِجيًَّا، ِبالتَّْدريج
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 gt. )gutta( ]َقْطَرة ]صيدلة

 GTH )gonadotropic hormone( ه للُغَدد الُهْرمون املَُوجِّ
التَّناُسِليَّة

 Gutt. quibusd. )guttis quibusdam( ]َمع ِبْضع َقَطرات ]صيدلة

 Guttat. )guttatim( ]َقْطَرًة َفَقْطَرة ]صيدلة

 H )hydrogen( )الهيدروجني )يد

 h )1. hour 2. hecto( )2 10( اَعة، ِهْكُتو السَّ

 H and E )hematoxylin and eosin( الهيماتوكسلني و اليوزين
)ُملَوِّن َنسيِجّي( 

 H+ )hydrogen ion( َأيون الهِيْدُروجني

 H+] )hydrogen ion concentration(] التَّْركيز األَيوِنّي للِهيْدروجني

 H. d. )hora decubitus(ِعْند النَّوم

 H. P. )house physician(َطبيب املُْسَتْشَفى

 H.E.D. )Haut- Einheits- Dosis( )ة ُجْرَعة َوْحَدة ِجلِْديَّة )في األَِشعَّ

 h.s. )hora somni(َوْقت النَّوم

 H0 )null hypothesis(َفَرِضيَّة الُبطالن

 H1 )alternate hypothesis(َفَرِضيَّة الَبديل

 Ha )hahnium( )الهاْنيوم )ها

 HAA )hepatitis associated antigen( املُْسَتَضّد املُراِفق اللِْتهاب
الَكِبِد
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 HANE )hereditary angioneurotic edema(َوَذَمة ِوعاِئيَّة َعَصِبيَّة ِوراِثيَّة

 Hb )hemoglobin(الهيُموجُلوبني

 HB )hepatitis B(الِْتهاب الَكِبد الباِئّي

 HBV )hepatitis B virus(َفيروس الِْتهاب الَكِبد الباِئّي

 HCG )human chorionic gonadotropin( َهة الُغَدِدالّتناُسِليَّة ُمَوجِّ
املَشيماِئيَّة الَبَشِريَّة

 HCO )health care organization(يَّة حِّ َمة الرِّعاَية الصِّ ُمَنظَّ

 HDCV )human diploid cell- rabies-
 vaccine(

ْعفاِنيَّة  ِلقاح َخاَليا الَكلَب الضِّ
الَبَشِرّي

 HDL )high density lipoprotein( ْحِمّي املُْرَتِفع البروتني الشَّ
الَكثاَفة

 He )helium( )الهيلُيوم )هـ

 Hebdom. )hebdomada(ُأْسبوع

 HEK )human embryo kidney(ُكلَْوة الَجِنْين الَبَشِرّي

 HEL )human embryo lung(ِرَئة الَجنني الَبَشِرّي

 Herb. recent. )herbarium recentium(ُعْشب َغّض

 Hf )hafnium( )الهافنيوم )هف

 Hg )hydrargyrum( )ي: )الزئبق

 hg )hectogram( ) هكتوجرام )10 2 جرام

 Hgb )hemoglobin(الهيموجلوبني
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 HI )1. hemagglutination inhibition 2. health
 insurance(

َمِوّي، 1. َتْثبيط التَّراّص الدَّ
ّي حِّ 2. التَّأْمني الصِّ

 His )histidine(هيستيدين

 HIS )hospital information system(ِنظام اْسِتْعاَلمات املُْسَتْشَفى

 HIV )human immunodeficiency virus( َفيروس الَعَوز املَناِعّي الَبَشِرّي
)َفيروس اإِليدز( 

 Hl )1. half life 2. hearing loss(ْمع ُعْمر النِّْصف، ِفْقد السَّ

 HLA )human leucocyte antigens( هال )ُمْسَتِضدَّات الُكَريَّات
البيض الَبَشِريَّة( 

 HMD )hyaline membrane disease(داء الِغشاء الَهياليِنّي

 HMO )health maintenance organization(ة حَّ َمة ِحْفظ الصِّ ُمَنظَّ

 Ho )holmium( )الهومليوم )هو

 HOP ) high oxygen pressure(َضْغط أكسجينّي عاٍل

 Hor. decub. )Hora decubitus(َوْقت النَّوم

 HPI )history of present illness(تاريخ املََرض الحاِلّي

 HPLC )high performance liquid
 chromatography(

اِئل رَّفيع اإِلْنَجاز اْسِتْشراب السَّ

 HR )heart rate(ُسْرَعة الَقلْب

 HSA )health systems agency(يَّة حِّ مات الصِّ َوكالَة املَُنظَّ

 HTLV )human T-cell leukemia/ lymphoma
 virus(

فيروس اللمفومة واْبِيَضاض 
الدَّم الَبَشِرّي
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 HTLV-III )HIV(َفيروس الَعَوز املَناِعّي الَبَشِرّي

 HVA )homovanillic acid(َحْمض الهوموفانيليك

 I )iodine( )اليود )ي

 I. H. )infectious hepatitis(الِْتهاب الَكِبد الَعْدواِئّي

 I. M. )1- intramuscular 2. internal medicine(ّب الباِطِنّي بالَعَضل، الطِّ

 I. P. )intraperitoneally(فاق داِخل الصِّ

 I.U. )international unit(َوْحَدة ُدَوِليَّة

 I.V. )intravenous(ِبالَوريد

 IA )intra-arterial(ْريان داِخل الشِّ

 IAEA )International Atomic Energy
 Association(

اَقة الذَّرِّيَّة َوِليَّة للطَّ الَوكالَة الدُّ

 IAHA )immune adherence hemagglutination
 assay(

َمِوّي  ُمقاَيَسة التَّراّص الدَّ
ِبااللِتصاق املَناِعّي

 IANC )International Anatomical
 Nomenclature Committee(

َمْجِلس التَّْسِمَية التَّْشريِحيَّة 
َوِليَّة الدُّ

 IB )1. inclusion body 2. immune body( 1. ِجْسم اْشِتماِلّي، 2. ِجْسم
َمناِعّي

 IBF )immunoglobulin-binding factor(عاِمل َرْبط الجلوبولني املَناِعّي

 IC )1. infection control 2. inspiratory
 capacity 3. irritable colon(

َعة  1. ُمكاَفَحة الَعِدَوى، 2. السَّ
هيِقيَّة، 3. الَقْوُلْون الَهُيْوج الشَّ

 ICC )Intensive coronary care(َزة الرِّعاَية التَّاِجيَّة املَُركَّ
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 ICD )international classification of diseases(َوِلّي لأَلْمراض التَّْصنيف الدُّ

 ICSH )interstitial cell- stimulating hormone(الُهْرمون املَُنبِّه للَخاَليا الِخاَلِليَّة

 ICT )insulin coma therapy(الِعاَلج ِبالَغْيُبوِبيَّة األَْنُسولينيَّة

 ICU )intensive care unit(َزة َوْحَدة الرَِّعاَية املَُركَّ

 ID )intradermal(داِخل األََدَمة

ID50
الُجْرَعة املُْعِدَية للنِّْصف

 Id. )idem(يء َنْفس الشَّ

 IDD )insulin-dependent diabetes( ِرّي املُْعَتِمد على كَّ داء السُّ
األَْنسولني

 IL )interleukin(ِإْنَتْرلوكني

 Il )illinium )Promethium(( )مث )اإللينيوم

 Ile )isoleucine(اإليزولوسني

 IMD )institution for mental disease(َمْعَهد األَْمراض النَّْفِسيَّة

ImD 50الُجْرَعة املَُمنَِّعة للنِّْصف

 in )inch(البوَصة

 In )indium( )اإِلنديوم )ند

 in d. )in dies(َيوِميًا

 IND )International Nomenclature of Diseases(َوِليَّة لأَلْمراض التَّْسِمَية الدُّ

 Inf. )infunde( ]ُيْسَكب ]صيدلة

 Io )ionium( )األيونيوم )يو
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 IOP )intraocular pressure(ْغط داِخل املُْقلَة الضَّ

 ips )impulses per second(َتَدفُّع ِبالثَّاِنَية

 IPSP )inhibitory postsynaptic potential( الُجْهد التَّْثبيِطّي التَّاِلي
للتَّشاُبك

 IPV )inactivated poliovirus vaccine(ل ضد شلل األطفال ِلقاح ُمَعطَّ

 IQ )intelligence quotient(َحاِصل الذَّكاء

 Ir )iridium( )اإِليريديوم )يم

 IRC )inspiratory reserve capacity(هيِقيَّة االْحِتياِطيَّة َعة الشَّ السَّ

 IRV )inspiratory reserve volume(هيِقّي االْحِتياِطّي الَحْجم الشَّ

 ISM )International Society of
 Microbiologists(

َوِليَّة الْخِتَصاصيي  الَجْمِعيَّة الدُّ
املكروبيولوجيا

 ISO )International Standards Organization(َوِليَّة للتَّْقييس َمة الدُّ أيزو، املَُنظَّ

 IST )insulin shock therapy(ْدَمة األنسولينية ُمعالََجة ِبالصَّ

 ITP )idiopathic thrombocytopenic purpura( َفيحات َمْجُهْولَة ُفْرُفِريَّة ِقلَّة الصُّ
َبب السَّ

 IUCD )intra uterine contraceptive device( )اللَّولَب )الرَِّحِمّي

 IVF )in vitro fertilization(إْخَصاب في املُْخَتَبر
)طفل األنبوب( 

 K )potassium( )البوتاْسُيوم )بو

 k )kilo( ) 3 10( كيلو

 k cal )kilocalorie(كيلوكالوري
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 K. )cathode(املَْهبط؛ الكاثود

 k.j. )knee jerk(ْكَبة َنْفَضة الرُّ

 kat )katal(الكاتال

 kJ )kilojoule(الكيلوجول

 kkat )kilokatal(كيلوكاتال
)وحدة قياس اإلنزيمات( 

 kl. )kiloliter(كيلو لتر

 km )kilometer( )كم )الكيلو متر

 Kr )krypton( )كير )الكِرْبتون

 Lag )lagena( )َحوَقلَة )تشريح

 Lat. dol. )lateri dolenti(للِجَهة املُْؤِلَمة 

 lb. )libra(اللِِّبرة 

 LD )lethal dose(الُجْرَعة القاِتلَة 

LD50الُجْرَعة القاِتلَة للْنِّْصف 

 LDH )lactate dehydrogenase(ْكتاِتيَّة  ناِزَعة الهِيْدُرِجني الالَّ

 LDL )low- density lipoprotein(ْحِمّي َخفيض الَكثافة البروتني الشَّ

LEْئَبة الُحَماِميَّة  الذِّ

 les )local excitatory state(حالَة اْسِتثاِريَّة َمْوِضعيَّة 

 LET )linear energy transfer(ّي اَقة الَخطِّ  َنْقل الطَّ

 Leu )leucine(الُّلوسني 
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 Liq. )liquor(مائع، سائل 

 ln )natural logarithm(بيِعّي  اللُّوغاِرْتم الطَّ

 Loc.dol. )loco dolenti(في َموِضع األَلَم 

 log )logarithm(اللوغارتم 

 Lot. )lotio(َدهون 

 LP )lumbar puncture(ٌَّبْزل َقَطِني 

 LRF )luteinizing hormone releasing factor(العاِمل املحرر للُهْرُمون املُلَوِتن 

 LSD )lysergic acid diethylamide( ُثناِئّي إيثيالميد َحْمض 
الليسرجيك

 LTC )long term care(الرَِّعاَية املَِدْيَدُة 

 LTH )luteotropic hormone( ه للِجْسم الُهْرمون املَُوجِّ
األَْصَفر

 LTR )long terminal repeat(ويل ُمَكرَّر امِلْطراف الطَّ

 Lu )lutetium( )اللوِتْتُيوم )لت

 LVN )licensed vocational nurse(ُمَمرَِّضة ُمَجاَزة باملَُمارسة

 Lw )lawrencium( )اللُّورنسيوم )لر

 Lys )lysine(اللِّيزين

 M.D. )Medicinae Doctor(ُدْكُتور في الِطّب

 M.H.D. )minimum hemolytic dose(ِم الُجْرَعة األَْصَغِريَّة الحالَّة للدَّ

 M.M. )mucous membrane(ِغشاء ُمخاِطّي
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 M.P.D. )maximum permissible dose(َأْقَصى ُجْرَعة ُمْسموَحة

 M.P.H. )Master of Public Health(ة الُعموِميَّة حَّ ماِجْستير في الصِّ

 M.R.C.P. )Member of the Royal College of
 physicians(

َزميل ُكلِّيَّة األَطبَّاء املَلَِكيَّة

 M.R.D. )minimum reacting dose(الُجْرَعة املَُتفاِعلَة األَْصَغِريَّة

 M.S. )Master of Surgery(ماِجْسِتير في الِجراَحة

 M.Sc. )Master of Science(ماِجْسِتير في الُعلوم

 m.u. )mouse unit(َوْحَدة َفأِْريَّة

 Man. )manipulus( ]َحْفَنة ]صيدلة

 Man. pr. )mane primo(باح الباِكر في الصَّ

 Matut. )matutinus(َصباحًا

 MCES )medical care evaluation study(بِّيَّة ِدَراَسة َتْقِيْيم الرَِّعاَية الطِّ

 MCF )Macrophage Chemotactic Factor( العاِمل الَبلَْعِمّي الكيمياِئّي
االْنِجذاب

 mcg. )microgram( ) ِمْكروْجرام، مكغ )10-6 جرام

 MCH )mean corpuscular hemoglobin(هيموْجُلوبني الُكَريَّة الَوَسِطى

 MCH program )maternal & child health
 program(

فولَة ة اأُلموَمة والطُّ َبْرنامج ِصحَّ

 MCHC )mean corpuscular hemoglobin
 concentration(

التَّْركيز الَوَسِطّي لِهيُموْجلوبني 
الُكَريَّة
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 MCHg. )mean corpuscular hemoglobin(هيُموْجلوبني الُكَريَّة الَوَسِطى

 MCL )midclavicular line(َخّط ُمْنَتَصف التَّْرُقَوة

 MCT )mean circulation time(ُمدَّة الدََّوران الَوَسِطيَّة

 MCV )mean corpuscular volume(َحْجم الُكَريَّة الَوَسِطى

Md)املَْنِدليفُيوم )مف

 MDA )mento-dextra anterior( ْقِنيَّة األَماِميَّة َوْضَعة الَجنني الذَّ
الُيْمنى

 MDP )mento-dextra posterior( ْقِنيَّة الَخلِْفيَّة َوْضَعة الَجنني الذَّ
الُيْمنى

 MDT )mento-dextra transversus( َوْضَعة الَجنني املُْسَتْعِرَضة
الُيْمنى

 Me )methyl(امليثيل

 MEG )magnetoencephalograph(ِمخطاط ِمْغناِطيِسيَّة الدِّماغ

 meq. )milliequivalent(ملي مكافئ

 Met )methionine(امليْثيونني

 mg )milligram(ملي جرام

 Mg )magnesium( )املَْجنيزُيوم )مغ

 mHg )millimeters of mercury(ملي متر ِزئبق

 mho )siemens( )مو )ِسيَمْنس

 MI )myocardial infarction(ِاْحِتَشاء َعَضل الَقلْب
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 microg. )microgram(مكروجرام

 microV )microvolt(امِلْكرو فولط

 MID )minimum infective dose(الُجْرَعة األَْصَغِريَّة املُْعِدَية

 MIF )melanocyte-stimulating hormone
 inhibiting factor(

العاِمل املَُثبِّط للُهْرُمون املَُنبِّه 
للَخاليا امِليالنينية

 ml. )milliliter(ملي لتر

 mm. )millimeter(ملي متر

 MMD )motoneuron disease(َداء الَعَصُبون الَحَرِكّي

 MMR )measles-mumps-rubella vaccine( ِلقاح الَحْصَبة و النُّكاف
والُحَميراء

 Mn )manganese( )املَْنَغنيز )م

 Mo )molybdenum( )املولِْبدينوم )مو

 Mod. praesc. )modo praescripto( ]َكما ُوِصف ]صيدلة

 Mol.wt. )molecular weight(الوْزن الُجَزْيِئّي

 Mor. dict. )more dicto( ]الَطريَقة التي ُوِصَفْت ]صيدلة

 Mor. sol. )more solito( ]ريَقة االْعِتياِديَّة ]صيدلة  بالطَّ

 mOsm )milliosmol(امِللِّي ُأْسمول

 mRNA )messenger RNA(الرَّنا امِلْرسال
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 MSH )1. medical subject headings 2.
 melanocyte-stimulating hormone(

بِّيَّة،  1. َعَناِوْين املََواِضْيع الطِّ

2. الُهْرمون املَُنبِّه للَخاَليا 
امِلْياَلنينيَّة

 MSH-IF )melanocyte stimulating hormone
 inhibitory factor(

العاِمل املَُثبِّط للُهْرمون املَُنبِّه

 mU. )milliunit(ِملِّي َوْحَدة

 MU. )microunit(ِمْكرو َوْحَدة

 mV )millivolt(امِللِّي ُفولط

 Mv )mendelevium()املْنِدليْفيوم )مف

 N )1. Nitrogen 2. Normal( النظامي ،)النِّْتروجني )ن

 n )nano( )9-10( النَّاُنو

 NA )Nomina Anatomica(األَْسماء التَّْشريِحيَّة

 Na )natrium( )وْدُيوم )ص الصُّ

 NAD )nicotinamide adenine dinucleotide( ُثناِئّي نوكليوتيد النِّيكوتيناِميد
واألََدينني

 NADP )nicotinamide, adenine dinucleotide
 phosphate(

فسفات ُثنائّي نكليوتيد 
النيكوتني و األدينني

 NADPH )reduced form of NADP( فسفاِت ُثنائّي نكليوتيد
النيكوتني واألدينني املختزل

 Nb )niobium( )النيوبيوم )نب

 NCA )neurocirculatory asthenia(َوَهن َعَصِبّي َدَوراِنّي
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 nCi )nano curie(نانوكوري

 Ne )neon( )النيون )ني

 ng. )nanogram(النَّاُنوجرام

 NGF )nerve growth factor(َعاِمل النُُّمّو الَعَصِبي

 NHC )National Health Council(ّي الَوَطِنّي حِّ املَْجِلس الصِّ

 NHS )National Health Service(يَّة الَوَطِنيَّة حِّ الَخَدمات الصِّ

 Ni )nickel( )النيكل )نك

 NIH )National Institutes of Health( ة الَوَطِنيَّة حَّ َمعاِهد الصِّ

 NIMH )National Institute of Mental Health(ة النَّْفِسيَّة حَّ املَْعَهد الَوَطِنّي للصِّ

 NIOSH )National Institute of Occupational
 Safety and Health(

ة  حَّ املَْعَهد الَوَطِنّي للصِّ
اَلَمة امِلْهِنيَّة والسَّ

 nl. )nanoliter(النَّانوِلتر

 nm. )nanometer(النَّانوِمتر

 nn. )nervi(َأْعصاب

 No )nobelium( )النُّوِبلُْيوم )نو

 No. )number(َرَقم

 Noct. )nocte( ]لَْياًل ]صيدلة

 Noct. maneq )nocte maneque( ]لَياًل و َصباحًا ]صيدلة

 Np )neptunium( )النِّْبُتوْنُيوم )نب
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 NPN )nonprotein nitrogen(نتروجني اَل بروتينّي

 NPO )nil per os( ]اَل َشيء بالَفم ]صيدلة

 NPT )normal pressure and temperature(ْغط و الَحراَرة َسِوّي الضَّ

 ns )nanosecond(النَّاُنوثاِنَية

 nsec. )nanosecond(نانو ثانية

 NSU )non specific urethritis(َنوِعّي الِْتهاب اإِلْحليل الاَلّ

 NTP )normal temperature and pressure(ْغط َسِوّي الَحراَرة والضَّ

 nU )nanounit( النَّاُنو َوْحَدة

 O )1. oxygen 2. ortho(اأُلْكِسجني
أورثو 

 o )occlusal( ]إْطباِقّي ]أسنان

 o. n. )omni nocte( ]كّل لَيلَة ]صيدلة

 O.D. )1. oculus dexter 2. over dose user 3.
 over dose 4. occlusodistal(

1. الَعني الُيْمَنى، 2. ُمتعاط 
لُجْرَعة ُمْفِرَطة، 3. ُجْرَعة 

ُمْفِرَطٌة، 4. إطباِقّي َوْحِشيٌّ

 O.D.A. )occipito - dextra anterior(َقذاِلّي َأيَمن َأماِمّي 

 o.m. )omni mane( ]ُكّل َصباح ]صيدلة

 O3 )ozone(األوزون

 OB-GYN )1. Obstetrics-Gynecology 2.
 Obstetrician-Gynecologist(

1. ِطّب التَّوليد والنِّساِئيَّات،  
2. َطبيب التَّوليد والنِّساِئيَّات
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OB. )obstetrics(ِطّب التَّوليد

 obstet. )obstetrics(َتوليد

 ODP )occipito-dextra-posterior(َقَذاِلّي َأْيَمن َخلِْفّي

 ODT )occipito-dextra-transversa(َقَذاِلّي َأْيَمن ُمْسَتْعِرض

OHُزْمَرة الهيْدُروْكسيل

 OL )oculus laevus(الَعني الُيْسَرى

 ol. )oleum, oil(زيت

 OLA )occipital-laeva anterior(َقذاِلّي َأيَسر َأماِمّي

 OLP )occipito-laeva posterior(َقذاِلّي َأيَسر َخلِْفّي

 Om. quar. hor. )omni quadrante hora( ]كّل ُرْبع ساَعة ]صيدلة

 Omn. bih. )omni bihora( ]كّل ساَعَتني ]صيدلة

 Omn. hor. )omni hora( ]كّل ساَعة ]صيدلة

 Omn. noct. )omni nocte( ]كّل لَيلَة ]صيدلة

 OPD )out patient department(ِقْسم الِعيادات الخاِرِجيَّة

OPT.َبَصِريَّاِتّي

 OR )operating room(ُغْرَفة الَعَمِليَّات

 ORS )oral rehydration salts( واِئل َعْن َأْمالح َتْعويض السَّ
َطريق الَفم

 OS )oculus sinister(العني اليسرى
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 Os )Osmium( )اأُلْزمُيوم )مز

 osm. )osmol(اأُلْسمول

 OT )1. old tuberculin 2. occupational
 therapist 3.occupational therapy(

ُمعالََجة   .2 َقِدْيم،  توبركولني   .1
ِمْهِنيَّة،  3. ِاْخِتَصاِصّي املَُعالََجة 

امِلْهِنيَّة

 OTC )over the counter(دواء ُمَتاح بُدون َوْصَفة

 OU )oculus uterque(لُكّل َعْين

 P )1. phosphorus 2. pico(1. الفسفور
2. البيكو )12-10( 

 P- )para-( ]بارا ]كيمياء

 P. B. )Pharmacopeia Britannica(ُدْستور األَْدِوَية الَبريطاِنّي

 p. c. )post cibum(عام َبْعد الطَّ

 P. O. )per os(ِبالَفم

 P. P. D. )purified protein derivative(املُْشَتّق البروتينيّ  املَُنقَّى

 P. rat. aetat. )pro ratione aetatis(بالِنْسَبة للُعُمر

 p.ae. )partes aequales(َأْجزاء ُمَتساِوَية

 p.s. )per second(ِبالثَّاِنَية

 P1 )parental generation(الجيل األََبِوّي

 PA )1. pernicious anemia 2. physician
 assistant(

1. َفْقر الدَّم الَوبيل
بيب 2. ُمساِعد الطَّ



- 128 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 129 -

الداللة باللغة العربيةاملختصر

 Pa )1. pascal 2. protactinium(،)1. الباسكال )با
2. البروتكتينيوم )بت؛( 

 PABA )para amino benzoic acid(حمض بارا-أمينو بنزويك

 PAF )platelet activating factor(فيحات ط للصَّ العاِمل املَُنشِّ

 Par. aff. )pars affecta(الُجْزء املُْعَتّل

 part. aeq. )partes aequales(َأْجَزاء ُمَتساِوَية

 Pb )plumbum( )الرَّصاص )ر

 PBI )protein-bound iodine(اليود املُْرَتِبط بالبروتني

 PCV )packed cell volume(َحْجم الُكَريَّات املَْكدوَسة

 PCWP )pulmonary capillary wedge
 pressure(

ْغط اإِلْسفيِنّي في  الضَّ
َئِويَّة ْعريَّات الرِّ الشَّ

 Pd )palladium( ) الباالديوم )بل

 PE )physical examination(الَفْحص الَجَسِدّي

 PEEP )positive end expiratory pressure(َضْغط ِنهاَية الزَّفير اإليجاِبّي

pg )picogram() بيكو جرام )10-12 غرام

 PG )1. Pharmacopoeia Germanica 2.
 prostaglandin 3. postgraduate(

1. ُدْستور األَْدِوَية األَلْماِني، 
2. بروستاغالندين،
3. الدِّراسات الُعلْيا

 Ph )1. pharmacopeia 2. phenyl( 1. ُدْسُتْور األَْدِوَية، 2. الفينيل

pHَباهاء
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 PHA )phytohemagglutinin(َمِويَّة النَّباِتيَّة ة الدَّ الرَّاصَّ

 Phar. C )Pharmaceutical Chemist(َصيَدالَِنّي كيْميائّي

 Phar. D )Pharmaciae Doctor(يَدلَة ُدْكتور في الصَّ

 Phar. M )Pharmaciae Magister(يَدلَة ماجستير في الصَّ

 PhB )British Pharmacopoeia(ُدْسُتوُراألَْدِوَية البريطاِنّي

 PhD )doctor of philosophy(دكتور َفلَْسَفة

 Phe )phenylalanine(الفينيل أالنني

 PHN )Public Health Nurse(ة الُعُموِميَّة ُمَمرَِّضة الِصحَّ

 PID )pelvic inflammatory disease(ٌَّمَرض الِْتهاِبّي َحوِضي

 PKU )phenylketonuria(ِبيلَة الِفيُنول ِكيُتون

 pl )picoliter(بيكولتر

 Po )polonium(البولونيوم

PO2
َضْغط اأُلْكِسجني الُجْزِئّي

 Pocill )pocillum( ]ِفْنجان َصغير ]صيدلة

 Pocul. )Poculum(ِفْنجان

 Pond. )pondere(َوْزنا

 ppb. )parts per billion(ُجْزء ِبالِبلُْيون

 ppg. )picopicogram(بيكوبيكوجرام

 PPLO )pleuropneumonia-like organism(َرة املَُتَفطِّ
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 ppm. )parts per million(ُجْزء ِبامِللُْيون

 ppt. )1. parts per thousand 2. parts per
 trillion 3. precipitate(

1. جزء باألَلْف، 2. جزء 
بالتريليون، 3. راسب

 Pr )praseodymium( )البراسيوديميوم)بس

 ps )picosecond( )12 10( )بثا )البيكو ثانية

 PSP )phenolsulphonphthalein(الفيُنول َسلُفون فتالئني

 PT )1. physical therapy 2. physical
 therapist(

1. ُمعالََجة فيزيائية
2. ِاْخِتَصاِصّي املُعالََجة 

الفيزيائية

 pt )1. patient 2. pint( 1. َمريض؛ 2. ِبْنت )473 ملي
لتر( 

 Pt )platinum( )الباَلتني )بال

 PTA )plasma thromboplastin antecedent(َسليَفة ثرومبوبالستني البالزما

 PTCA )percutaneous transluminal coronary
 angioplasty(

رايني التَّاِجيَّة َعْبر  َرأْب الشَّ
التجويف وبَطِرْيق الِجلْد

 PTSD )post traumatic stress disorder( اْضِطراب الَكْرب التَّالي
للرَّْضح

 PTT )partial thromboplastin time(َزَمن الثُروْمُبوباَلستني الُجْزِئّي

 Pu )plutonium( )البُلوِتيْنُيوم )بل

 PUO )pyrexia of unknown origin(َبب ُحمَّى َمْجُهْولَة السَّ

qْبِغّي ويل للصِّ الذِّراع الطَّ
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 q.d. )quaque die(ُكّل َيوم

 q.h. )quaque hora(كّل ساَعة

 q.i.d. )quater in die(َأْرَبع َمرَّات َيوِمّيًا

 q.l. )quantum libet(ْغَبة بَحَسب الرَّ

 q.n. )quaque nocte(ُكّل لَيلَة

 q.n.s. )quantum non satis(يَّة َغير كاِفَية َكمِّ

 q.p. )quantum placeat(ْغَبة بَحَسب الرَّ

 q.q.h. )quaque quarta hora(ُكّل َأْرَبع ساعات

 q.s )quantum satis(يَّة كاِفَية َكمِّ

 q.suff )quantum sufficit(بَقْدر ما َيْكِفي

 q.v. )1. quantum vis 2. quod vide(1. راِجْعه، ُاْنُظْره، 2. بَقْدر املُراد

 Qq.hor. )quaque hora(كّل ساَعة

 qt )quart(الكواْرت

 R )1. organic radical 2.roentgen(َجْذر ُعضِوّي، الرونتغني

 R )receipe( ]ُيْؤَخْذ ]صيدلة

 r )ring chromosome(الكروموسوم الَحلَِقّي

 R. D. )reaction of degeneration(َتفاُعل التََّنكُّس

 Ra )radium( )ر )الرَّاديوم

 rad )radiation absorbed dose(راد
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 RAD )radiographer(ُمَصوِّر ُشعاِعّي

 rad. )radix(َجْذر

 RAST )radioallergosorbent test( اْخِتبار املُْمَتّز األََرِجّي
عاِعّي الشُّ

 Rb )rubidium( )الرُّوبيدُيوم )بيد

 RBC )red blood cell(خلية الدَّم الَحْمراء

 RD )registered dietitian( ِاْخِتَصاصّي قانونّي في النُُّظم
الِغذاِئيَُّة

 Re )rhenium( )الرِّيِنيوم )نيم

 REM )rapid eye movements(َحَركات َعيِنيَّة َسريَعة

 Rep. )repetatur( ُيَكرِّْر

 Rn )Radon( )الرَّادون )د

 ROA )right occipitoanterior(َقذاِلّي َأماِمّي َأيَمن

 ROT )right occipitotransverse( َقذاِلي ُمْسَتْعِرض َأيَمن )َمجيء
والدي( 

 rRNA )ribosomal RNA(الرَّنا الرِّيباِسّي

 Ru )ruthenium( )الرُّوثينيوم )ثم

Rxبِّيَّة الَوْصَفة الطِّ

 S )sulfur( )الكبريت )كب

 s )second( )ثا )ثانية
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 s.i.d. )semel in die( ]ًة ِبالَيوم ]صيدلة َمرَّ

 S.N. )secundum naturam(بيَعة بَحَسب الطَّ

 scr. )scruple( )سكروبل )1.296 جرام

 semel in d. )semel in die(ًة بالَيوم َمرَّ

 Semih. )semihora(ِنْصف ساَعة

 Sept. )septem(َسْبَعة

 seq. luce. )sequenti luce( ]الَيوم التَّاِلي ]صيدلة

 Ser )serine(يرين السِّ

 Serv. )serva( ]ُيْحَفْظ ]صيدلة

 sesquih )sesquihora(ساَعة َوِنْصف

 sesunc. )sesuncia(ُأوْنَصة َوِنْصف

 Si )silicon( )يِليُكون )س السِّ

 si non val )si non valeat(إذا لم يكن كافيًا

Si op. sitروَرة ِعند الضَّ

 Sig. )signetur( )ْم )َيِجب َوضع لصاقة عليه ُيَوسَّ
]صيدلة[ 

 sing. )singulorum(ّمن كٍل

 Sm )samarium()الساماريوم )سم

 Sn )stannum( )القصدير )ق

 Sol. )solution(َمْحلول
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 solv. )solve(  ُيَذاب

 sp. gr. )specific gravity(الثَِّقل النَّوِعّي

 Spt. )spiritus(ُرْوح

 Sr )Strontium(السترونتيوم

 sRNA )soluble ribonucleic acid(ِيِبّي النََّوِوّي الذَّوَّاب الَحْمض الرِّ

 stat. )statim(َفورًا

 STH )somatotropic hormone(ه َجَسِدّي ُهْرمون ُمَوجِّ

 su. )sumat( )ُيْؤَخْذ )في الوصفات الدوائية

 T )1. absolute temperature 2. thoracic
 vertebrae(

1. َدَرَجة الَحراَرة املُْطلََقة، 
ْدِريَّة 2. الِفْقَرة الصَّ

t درجة الحرارة، الزََّمن

 t 1/2 )half-life(الُعُمر النِّْصفّي

 T.A. )toxin-antitoxin(ذيفان - ِضّد الذِّيفان

T3ُثالِثّي يودو تيرونني

T4تيروكسني 

 Tal. )Talis( ]َكَهذا ]صيدلة

 temp. dext. )tempori dextro(ْدغ األَيَمن الصُّ

 temp. sinist. )tempori sinistro(ْدغ األَيَسر الصُّ

 Ti )titanium( )التِّيتانيوم )تي
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الداللة باللغة العربيةاملختصر

 tinct. )tincture(َصْبَغة

 Tl )thallium()الثاليوم )ثل

 Tm )tubular maximum(األَْقَصى اأُلْنُبوِبّي

 Tm )thulium(الثوليوم

 Trp )tryptophan(التربتوفان

 tus. )tussis(ُسعال

 ung. )unguentum(َمْرَهم

 Ut dict. )ut dictum(َحَسب اإِلْرشاد

 Utend )utendus(ُيْسَتْعَمل

 Zr )Zirconium( )الزرقونيوم )كن

التعامل مع التسميات والرموز الكيميائية
تتميز التسميات الكيميائية بأنها تشبه املعادالت الحسابية، فهي تتكون من رموز متعددة 
مرصوفة إلى جانب بعضها البعض، بحيث يصعب تعيني ما يقوم مقام الجذور وما يقوم مقام 
السوابق وما يقوم مقام اللواحق، ويتطلب نقلها إلى اللغة العربية ترتيب مقابالت الرموز وفق 

الترتيب الذي وردت به من اللغة املصدر.

املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

كلوروثيازيد Chlorothiazide 

دايفينهيدرامني Diphenhydramine

إيثيل فينيل هيدانتوئني Ethylphenylhydantoin

حمض جوانيدينوأسيتيك Guanidinoacetic acid
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املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

هيدروكسي تتراسيكلني Hydroxytetracycline

ميثيلني تتراهيدروكسي فوالت Methylenetetrahydroxyfolate 

أكسي هيماتوبورفيرين Oxyhematoporphyrin 

إال أن هناك خصوصيات جديرة بأن تؤخذ بالحسبان، نشير إليها بإيجاز فيما يلي:

• ألفاظ األعداد	
لألعداد أهمية خاصة في التسمية الكيميائية، وعادة تأخذ شكل عدد حسابي )رقم من 

0-9(، مثال:

املقابل باللفظ الرومانياملقابل باللفظ العربياملقابل باللفظ الالتيني العدد

1monoأحاديI

2bi, di, dyثنائيII

3triثالثيIII

4quarter, quadr, tetraرباعيIV

5penta, quinquخماسيV

6hexسداسيVI

7hept, septسباعيVII

8octثمانيVIII

9noni, enneaتساعيIX

10dec(a)عشاريX

11hendec (a)أحد عشريXI

12dodec (a)ثنائي عشريXII

13triskaideca, tridecaثالثي عشريXIII

14tetrakaideca, tetradecaرباعي عشريXIV

15pendecaخماسي عشريXV
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املقابل باللفظ الرومانياملقابل باللفظ العربياملقابل باللفظ الالتيني العدد

16hexadecaسداسي عشريXVI

17heptadecaسباعي عشريXVII

18octodecaثماني عشريXVIII

19enneadecaتساعي عشريXIX

20icos (a)عشرينيXX

100hecatoمئويC 

1000chiliaألفيM 

• ألفاظ ترتيب مواضع الجذور الكيميائية	
تستخدم األحرف اإلغريقية والالتينية للداللة على الترتيب، وعلى مواقع ارتباط الجذور 

الكيميائية ببعضها، وفق الترتيب الذي ورد في مطلع الفصل.

•  التعريب اللفظي للجذور الكيميائية.	

الداللة باللغة العربيةالجذر اإلنجليزي

A )فقد )عدم وجود، غياب

Acetأسيت، َخّل

Acetoneأسيتون، َخّلون، كيتون

Acetylأسيتيل

Acylأسيل

Albuminألبومني

Aldehydeألدهيد

Alkylألكيل

Amidأميد
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الداللة باللغة العربيةالجذر اإلنجليزي

Aminأمني

Amylأميل

Arylأريل

Azoteآزوت، نتروجني

Benzinبنزين

Carboxylكربوكسيل

Cisمقرون

Cyclicَحلَقّي

Deoxyديوكسي، منزوع األكسجني

Dieneديني

Dihydroديهيدرو، ُثناِئيُّ هيدرو

Epoxideإيبوكسيد

Ethylإيثيل

Ferricفيريك، حديديك

Ferrousفيّروز، حديدوز

Glucoseغلوكوز، جلوكوز

Glycolجليكول

Hemoglobinهيموجلوبني، ُخضاب

Hydrargyriزئبق

تابع/ التعريب اللفظي للجذور الكيميائية.
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الداللة باللغة العربيةالجذر اإلنجليزي

Hydrateهيدرات

Hydroxideهيدروكسيد

Hydroxyهيدروكسي

Hydroxylهيدروكسيل

Ironحديد

Isomerأيزومير، ُمصاِوغ

Keto كيتو، أسيتو

Lactic acidحمض الالكتيك، حمض اللنب

Methylميثيل

Multiعديد، كثير العدد

Nonبال، عديم

Nucleosideنوكليوزيد

Oligoقليل العدد

Oxydأكسيد

Paraبارا

Peroxydبيروكسيد

Polyعديد، كثير العدد

Suboxideتحت أكسيد

Sulfurكبريت

تابع/ التعريب اللفظي للجذور الكيميائية.
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الداللة باللغة العربيةالجذر اإلنجليزي

Superoxideفوق أكسيد

Thioثيو، كبريت

Uricيوريك

أمثلة لبعض الطرق املستخدمة في نقل تسميات املركبات الكيميائية

• النقل الحرفي لتسمية املركب الكيميائي، ومجاراة الترتيب ملكوناته باللغة املصدر بالبدء 	
بما جاء فيها أواًل )من اليسار إلى اليمني(، ورصف الجذور الكيميائية باللغة العربية من 
اليمني إلى اليسار دون الوضع في الحسبان متطلبات إضافة بعضها إلى بعض، فاملقابل 

العربي للمركب Amyl Acetate يصبح أميل أسيتات.  

• ترجمة ما يمكن ترجمته من مكونات التسمية الكيميائية من أعداد ترتيبية وبعض الجذور 	
الكيميائية )خل، حديد، كبريت( مع مجاراة اللغة املصدر من حيث ترتيب مكونات التسمية 
الكيميائية بالبدء بما جاء فيها أوالً )من اليسار إلى اليمني(، ورصف الجذور الكيميائية 
والوفاء بمتطلبات إضافة بعضها إلى بعض، مثل إضافة ألف والم للتعريف على املضاف 
 Acetate ت )بترجمة إليه، فاملقابل العربي للمركب Amyl Aacetate يصبح أميل الَخالَّ

ت(، أو أميل األسيتات.   إلى خالَّ

• ترجمة ما يمكن ترجمته من مكونات التسمية الكيميائية من أعداد ترتيبية وبعض الجذور 	
الكيميائية )خل، حديد، كبريت( مع مجاراة اللغة الهدف )اللغة العربية( من حيث ترتيب 
الذي يسبقه  ثم  الكيميائية،  التسمية  إليه  انتهت  بما  بالبدء  الكيميائية  التسمية  مكونات 
وصواًل إلى بدئه )من اليمني إلى اليسار( ، وإضافة ألف والم للتعريف على املضاف إليه، 

فيصبح املقابل العربي للمركب Amyl Acetate هو خاّلت األميل أو أسيتات األميل.
الكيميائي Monoaminodiphosphatide تصبح ترجمتها  وهكذا فإن تسمية املركب 

بالعبارات التالية: 
ترتيب . 1 حيث  من  املصدر  للغة  التامة  واملحاكاة  الحرفي  بالنقل  ديفسفاتيد:  أمني  مونو 

مكونات التسمية الكيميائية.
بترجمة األعداد ومحاكاة الترتيب باللغة املصدر )من . 2 ُأحاِديُّ األَمني ُثناِئيُّ الُفْسفاِتيِد: 

اليسار إلى اليمني( وإدخال أداة التعريف إلى املضاف إليه.

تابع/ التعريب اللفظي للجذور الكيميائية.
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)من . 3 العربية  باللغة  الترتيب  بترجمة األعداد ومحاكاة  ُأحاِديُّ األَمني:  الُفْسفاِتيِد  ُثناِئيُّ 
اليمني إلى اليسار( وإدخال أداة التعريف إلى املضاف إليه.

أما  الثاني،  الخيار  من  أسهل  األول  الخيار  يصبح  بأعداد  التسمية  تبدأ  وعندما 
 –  1,  25( الكيميائي  املركب  فترجمة  لصعوبته.  ممتنعًا  يكون  فيكاد  الثالث  الخيار 

dihydroxycholecalciferol( يمكن أن تصح بالعبارتني التاليتني:

• 1، 25 - ديهيدروكِسي ُكولي َكاِلسيفُيرول.	
• 1، 25 - ُثناِئيُّ هيدروكِسي ُكولي َكاِلسيفُيرول.	

ويمتنع الخيار الثالث ملا قد يسببه من لبس وإيهام.

الخالصة
• إن اللغات األوروبية إلصاقية، تتكون ألفاظها من مقاطع صوتية  تنتظم بعضها 	

إلى جوار بعض، ليشكل بعضها جذر الكلمة أو أساس الكلمة، ويشكل بعضها 
اآلخر اللواصق التي يأتي بعضها في صدر الكلمة فيسمى سوابق أو بادئات 
أو  لواحق  الكلمة فيطلق عليه اسم  نهاية  ويأتي بعضها اآلخر في  أو صدور، 

تاليات أو ذيول. 
• املصطلحات = سوابق + جذور + لواحق.	
• بها بعض املصطلحات لتضفي 	 تبدأ  أو مجموعة من األحرف  السابقة: حرف 

ل من معناه املعتاد بدونها. عليها معنى جديدًا أو لتعِدّ
• اللغة اإللصاقية، يدل على معنى خاص به، ويقبل 	 جزء من الكلمة في  الجذر: 

دخول السوابق قبله واللواحق بعده لتشكيل الكلمة ذات الداللة املستقلة بذاتها 
من حيث املعنى ومن حيث البنية الصرفية. ومن جذور الكلمات ما يعود أصله 

إلى اللغة اإلغريقية، ومنها ما يعود أصله إلى اللغة الالتينية.
• 	 )e أو i ونادرًا O الصيغة االنضمامية: وهي الجذر مضافًا إليه حرف صائت )غالبًا

لتسهيل ارتباطه بالالحقة التي تليه.
• الصيغة االنضمامية: الجذر + الحرف الضاّم.	
• معنى 	 عليه  لتضفي  باملصطلح  تلحق  األحرف  من  أو مجموعة  حرف  الالحقة: 

جديدًا أو تغير من معناه املعتاد.
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• في املعاجم وعند اإلشارة إلى أصل الكلمة، يتم تمييز السوابق بوضع شرطة 	
)-( بعد كل منها، فتكتب -multi، ويتم تمييز اللواحق بوضع الشرطة ذاتها قبل 
كل منها، فتكتب gen-، ويوضع خط مائل )/( بني الجذر وبني الحرف الصائت 
الضام لتشكيل الصيغة االنضمامية، مثل cardi/o-. أما ضمن السياق فال يتم 

إقحام تلك الشرطات أو الخطوط املائلة.
• بها 	 ينتهي  التي  الالحقة  من  عادة  يبدأ  املركبة  املصطلحات  هذه  ترجمة  عند 

املصطلح ثم السابقة التي يبدأ بها املصطلح، ثم الجذر، مع مراعاة مقتضيات 
التصريف والنحو.

• هناك كلمات مستقلة أو يقتصر تكوينها على جذر واحد، وليس فيها سابقة أو 	
الحقة.

• هناك مصطلحات تتكون من كلمتني مستقلتني يفصل بينهما شرطة )-(.	
• بعض التسميات التشريحية والنسيجية والخلوية وتسميات الجراثيم والفيروسات 	

والحيوانات والنباتات واألمراض واألعراض والعالمات املرضية واألدوات الجراحية 
مستمدة من أسماء األماكن أو األعالم الذين كان لهم عالقة بكشفها.

• هناك صيغ خاصة باملفرد والجمع في املصطلحات من أصل التيني أو إغريقي.	
• ال يغني تحليل الكلمة إلى مكوناتها من الجذور والسوابق واللواحق عن الرجوع 	

إلى املعاجم للتحقق من صحة التحليل ومالءمة النتيجة التي وصل إليها املترجم، 
وذلك نظرًا لالستثناءات الهامة التي تتخلف عن االمتثال للتحليل.

• لصيغ الجمع واإلضافة قواعد خاصة في الكلمات الالتينية واإلغريقية.	
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اختبر معلوماتك

السؤال األول: استكمل الكلمات الناقصة في التعريفات التالية:
• إن اللغات األوروبية ......، تتكون ألفاظها من مقاطع صوتية تنتظم بعضها إلى جوار 	

بعض، ليشكل بعضها ........ أو أساس الكلمة، ويشكل بعضها اآلخر ......، التي يأتي 
بعضها في صدر الكلمة فيسمى ......، ويأتي بعضها اآلخر في نهاية الكلمة فيطلق عليه 

اسم ....... 
• املصطلحات = سوابق + ...... + لواحق	
• السابقة: حرف أو مجموعة من األحرف ...... بها بعض املصطلحات لتضفي عليها معنى 	

ل من معناها املعتاد. جديدًا أو لتعِدّ
• الجذر: جزء من الكلمة في اللغة اإللصاقية، يدل على معنى خاص به، ويقبل دخول السوابق 	

قبله واللواحق بعده لتشكيل الكلمة ذات الداللة املستقلة بذاتها من حيث املعنى ومن حيث 
البنية الصرفية. ومن جذور الكلمات ما يعود أصله إلى اللغة ......، ومنها ما يعود أصله 

إلى اللغة ........
• 	 )e أو i ونادرًا O الصيغة االنضمامية: وهي ...... مضافًا إليه حرف صائت ضاّم )غالبًا

لتسهيل ارتباطه بالالحقة التي تليه.
• الصيغة االنضمامية: الجذر + ...................	

• الالحقة : حرف أو مجموعة من األحرف ..... باملصطلح لتضفي عليه معنى جديدًا أو 	
..... من معناه املعتاد.

• في املعاجم وعند اإلشارة إلى أصل الكلمة:	

يتم تمييز السوابق بوضع ).....( بعد كل منها.  –
يتم تمييز ...... بوضع الشرطة ذاتها قبل كل منها.  –
يوضع )......( بني الجذر وبني الحرف الصائت الضام لتشكيل الصيغة االنضمامية. –
عند ترجمة املصطلحات املركبة، يبدأ عادة من ...... التي ينتهي بها املصطلح ثم  –

...... التي يبدأ بها املصطلح، ثم الجذر، مع مراعاة مقتضيات التصريف والنحو.
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السؤال الثاني: اكتب طريقة لفظ األحرف اإلغريقية باألحرف العربية.

Αα Alpha          Νν Nu      

Ββ Beta Ξξ Xi

Γγ Gamma Οο Omicron

Δδ Delta Ππ Pi

Εε Epsilon Ρρ Rho

Ζζ Zeta Σσς Sigma

Ηη Eta Ττ Tau

Θθ Theta Υυ Upsilon

Ιι Iota Φφ Phi

Κκ Kappa Χχ Chi

Λλ Lambda Ψψ Psi

Μμ Mu Ωω Omega

السؤال الثالث: استكمل الناقص في الجدول التالي.

الجذر باللغة اإلغريقية أو املصطلح باللغة اإلنجليزيةالداللة باللغة العربية
الالتينية

Glandغدة
Aorteأورطى
Bronchosقصبة

HandCheir
Choleصفراء

SkinDerma
Gasterمعدة
Haimaدم
Liverكبد
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الجذر باللغة اإلغريقية أو املصطلح باللغة اإلنجليزيةالداللة باللغة العربية
الالتينية

HealthHygiea
Membraneغشاء
Kardiaقلب
Headرأس

Skullجمجمة
Voice boxLarynx

Maniaجنون
Nauseaغثيان
Nerveعصب
Osteonعظم

EyeOphthalmos
Digestionهضم
Pharmakonدواء

ThroatPharynx
Pleuraجنبة

BreathPneuma
SoulPsycheنفس
Pusقيح
Pyrحمى
Sarxعضل
Bodyجسم

ContractSpasm
Traumaرّض

animalحيوان

تابع/ السؤال الثالث: استكمل الناقص في الجدول التالي.
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والجذور  السوابق  من  مكوناتها  إلى  التالية  املصطلحات  حلل  الرابع:  السؤال 
واللواحق واستنتج املعنى باللغة العربية.

املقابل باللغة الالحقةالجذرالسابقةاملصطلح
العربية 

Hepatoma

Intravenous

Endoscope

Dextrocardia

Hyperglycemia

Antitoxic

Postoperative

Neuropathy

Malodor

Macrocyte

Bradycardia

مع  التالية  املعاني  على  تدل  التي  الالحقة  أو  السابقة  اكتب  الخامس:  السؤال 
مثال باللغة اإلنجليزية ومقابله باللغة العربية.

معنى السابقة أو 
الالحقة باللغة العربية

السابقة أو الالحقة 
باللغة اإلنجليزية

مثال باللغة 
اإلنجليزية

املقابل باللغة 
العربية

األيمن

األيسر

فوق

واحد
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معنى السابقة أو 
الالحقة باللغة العربية

السابقة أو الالحقة 
باللغة اإلنجليزية

مثال باللغة 
اإلنجليزية

املقابل باللغة 
العربية

خمسة
حول
بني

أمام
خلف

جانبي
قليل
كثير

باللغة  املصطلحات  يقابل  اإلنجليزية  باللغة  اكتب مصطلحًا  السادس:  السؤال 
العربية التالية، مع تحليل املصطلح إلى مكوناته.

املصطلح باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

املكون 4املكون 3املكون 2املكون 1

علم األعصاب
ساّم للكبد

ارتفاع الحرارة
التهاب املعدة

تخطيط كهربية القلب
تنظير املريء واملعدة

التهاب األعصاب 
والعضالت 

تابع/ السؤال الخامس: اكتب السابقة أو الالحقة التي تدل على املعاني التالية 
مع مثال باللغة اإلنجليزية ومقابله باللغة العربية.
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السؤال السابع: إذا كان nym الحقة تعني “كلمة”، فما معنى املصطلحات التالية 
)يمكن االستعانة باملعجم(؟

الداللة باللغة العربية املصطلح

Acronym

Anonym

Antonym

Cryptonym

Homonym

Metonym

Paronym

Pseudonym

Retronym

Synonym

Tautonym

Toponym
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إجابات األسئلة الواردة في هذا الفصل
إجابة السؤال األول

• إن اللغات األوروبية إلصاقية، تتكون ألفاظها من مقاطع صوتية تنتظم بعضها إلى جوار 	
بعض، ليشكل بعضها جذر الكلمة أو أساس الكلمة، ويشكل بعضها اآلخر اللواصق، 
التي يأتي بعضها في صدر الكلمة فيسمى سوابق أو بادئات أو صدور، ويأتي بعضها 

اآلخر في نهاية الكلمة فيطلق عليه اسم لواحق أو تاليات أو ذيول. 
• املصطلحات = سوابق + جذور + لواحق 	
• السابقة: حرف أو مجموعة من األحرف تبدأ بها بعض املصطلحات لتضفي عليها معنى 	

جديدًا أو لتعدِّل من معناها املعتاد.
• دخول 	 ويقبل  به،  خاص  معنى  على  يدل  اإللصاقية،  اللغة  في  الكلمة  من  جزء  الجذر: 

السوابق قبله واللواحق بعده لتشكيل الكلمة ذات الداللة املستقلة بذاتها من حيث املعنى 
ومن حيث البنية الصرفية. ومن جذور الكلمات ما يعود أصله إلى اللغة اإلغريقية، ومنها 

ما يعود أصله إلى اللغة الالتينية.
• 	 )e أو i ونادرًا O الصيغة االنضمامية: وهي الجذر مضافًا إليه حرف صائت ضام )غالبًا

لتسهيل ارتباطه بالالحقة التي تليه.
• الصيغة االنضمامية: الجذر + الحرف الضاّم.	

• الالحقة: حرف أو مجموعة من األحرف تلحق باملصطلح لتضفي عليه معنى جديدًا أو 	
تعدل من معناه املعتاد.

• في املعاجم وعند اإلشارة إلى أصل الكلمة:	

يتم تمييز السوابق بوضع شرطة )-( بعد كل منها. –
يتم تمييز اللواحق بوضع الشرطة ذاتها قبل كل منها. –
الصيغة  – لتشكيل  الضام  الصائت  الحرف  وبني  الجذر  بني   )/( مائل  خط  يوضع 

االنضمامية.
عند ترجمة هذه املصطلحات املركبة، يبدأ عادة من الالحقة التي ينتهي بها املصطلح  –

التصريف  مقتضيات  مراعاة  مع  الجذر،  ثم  املصطلح،  بها  يبدأ  التي  السابقة  ثم 
والنحو.
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إجابة السؤال الثاني

Αα Alpha ألفا Νν Nu نيو

Ββ Beta بيتا Ξξ Xi كساي

Γγ Gamma جاما Οο Omicron أومكرون

Δδ Delta دلتا Ππ Pi باي

Εε Epsilon إبسيلون Ρρ Rho رو

Ζζ Zeta زيتا Σσς Sigma سيجما

Ηη Eta إيتا Ττ Tau تاو

Θθ Theta ثيتا Υυ Upsilon أوبسيلون

Ιι Iota يوتا Φφ Phi فاي

Κκ Kappa كاّبا Χχ Chi كاي

Λλ Lambda المبدا Ψψ Psi بساي

Μμ Mu ميو Ωω Omega أوميجا

إجابة السؤال الثالث

الجذر باللغة اإلغريقية أو املصطلح باللغة اإلنجليزيةالداللة باللغة العربية
الالتينية

GlandAdenغدة

AortaAorteأورطى
WindpipeBronchoقصبة

HandCheirيد
BileCholeصفراء

SkinDermaجلد
BellyGasterمعدة

BloodHaimaدم
LiverHeparكبد
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الجذر باللغة اإلغريقية أو املصطلح باللغة اإلنجليزيةالداللة باللغة العربية
الالتينية

HealthHygieaصحة
MembraneHymenغشاء

HeartKardiaقلب
HeadKephaleرأس

SkullKranionجمجمة

Voice boxLarynxحنجرة
FrenzyManiaجنون
SeasicknessNauseaغثيان
NerveNeuronعصب

BoneOsteonعظم
EyeOphthalmosعني

DigestionPepsisهضم

DrugPharmakonدواء
ThroatPharynxبلعوم
SidePleuraجنبة
BreathPneumaهواء
SoulPsycheنفس
PusPyonقيح

FeverPyrحمى
FleshSarxعضل
BodySomaجسم

ContractSpasmتشنج
WoundTraumaرّض

AnimalZooحيوان

تابع/ إجابة السؤال الثالث



- 152 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 153 -

إجابة السؤال الرابع 

املقابل باللغة الالحقةالجذرالسابقةاملصطلح 
العربية 

HepatomaHepato--ma-ورم كبدي

IntravenousIntra--ven-ousداخل الوريد

EndoscopeEndo--scope-منظار داخلي

DextrocardiaDextro--cardi-aقلب يميني

HyperglycemiaHyper--glyc-emiaفرط سكر الدم

AntitoxicAnti--tox-icمضاد السم

PostoperativePost--operat-iveتال للجراحة

Neuropathy-Neuro--pathyاعتالل عصبي

MalodorMal--odor-ننت

MacrocyteMacro--cyte- كرية حمراء
كبروية

BradycardiaBrady--cardi-aبطء القلب

إجابة السؤال الخامس

معنى السابقة أو 
الالحقة باللغة 

العربية

السابقة أو الالحقة 
باللغة اإلنجليزية

املقابل باللغة مثال باللغة اإلنجليزية
العربية 

قلب يمينيDextro-Dextrocardiaاأليمن

تدوير لليسارLevo-Levorotationاأليسر

فوق البطنيSupra-Supraventricularفوق

أحادي اللونMono-Monochromaticواحد
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معنى السابقة أو 
الالحقة باللغة 

العربية

السابقة أو الالحقة 
باللغة اإلنجليزية

املقابل باللغة مثال باللغة اإلنجليزية
العربية 

تخمس الصيغة Penta-Pentasomyخمسة
الكروموسومية

الفترة املحيطة Peri-Perinatalحول
بالوالدة

بني الخالياInter-Intercellularبني

أمامي وحشيAntero-Anterolateralأمام

خلفي أماميPostero-Posteroanteriorخلف

ظهري جانبيLatero-Laterodorsalجانبي

قلة الكريات البيضOligo-Oligoleukocytosisقليل

متعدد الطبقاتMulti-Multilayerكثير

إجابة السؤال السادس

املصطلح 
باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

املكون 4املكون 3املكون 2املكون 1

علم 
األعصاب

NeurologyNeur/ology--

--HepatotoxicHepat/otoxicساّم للكبد

تابع/ إجابة السؤال الخامس
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املصطلح 
باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

املكون 4املكون 3املكون 2املكون 1

فرط 
الحرارة

HyperthermyHyper-thermy--

التهاب 
املعدة

GastritisGastr-itis--

تخطيط 
كهربية 

القلب

ElectocardiographyElectr/o-Cardi/ography-

تنظير 
املريء 
واملعدة

EsophagogastroscopyEsophag/o-Gastr/oscopy-

التهاب 
األعصاب 
والعضالت

PolyneuromyositispolyNeuro/oMyos-itis

إجابة السؤال السابع

الداللة باللغة العربيةاملصطلح 

Acronymمختصر

Anonymبدون اسم

Antonymضد

Cryptonymز اسم ُمَرمَّ

تابع/ إجابة السؤال السادس
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تحليل املصطلح الطبي في اللغات األجنبية

الداللة باللغة العربيةاملصطلح 

Homonym)جناس )تطابق باللفظ واختالف في املعنى

Metonymكناية

Paronymمشترك باالشتقاق

Pseudonymاسم مستعار

Retronymاسم رجعي

Synonymمرادف

Tautonymحشو

Toponymاسم ملكان

تابع/ إجابة السؤال السابع
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الفصل الثالث
املصطلح الطبي فـي اللغة العربية

بعد استكمال دراسة هذا الفصل سيكون بإمكانك:
التعرف على مصادر املصطلحات الوافدة إلى اللغة العربية.. 1
طرق التعامل مع املصطلح الوافد باستمداد مقابل له من التراث.. 2
كيفية نقل املصطلح الوافد بالترجمة. . 3
الصيغ املشهورة لالشتقاق باالستفادة من األوزان القياسية.. 4
طرق النقل الحرفي أو الترجمة إلى اللغة العربية.. 5
نحت مصطلح جديد من كلمتني وأكثر.. 6
تسمية الكائنات الحية.. 7

مصادر املصطلحات املستجدة إلى اللغة العربية
يصادف طلبة الطب الكثير من املصطلحات التي تتعلق بحالة الصحة وبحالة املرض 
قبل وقت طويل من انتسابهم إلى كلية الطب، فهي تنهمر عليهم مع إطاللة كل صباح ضمن 
نشرات األخبار وعناوين الصحف واألحاديث الجانبية التي يتبادلونها بينهم والسيما عندما 
يسألون عن األفراد الذين يهتمون بأمرهم الذين قد يشتكي بعضهم من عارض صحي أو 
يحتاج لخدمات صحية. ويغلب أن تكون هذه املصادر متعددة اللغات، أو على األقل بلغتني 
اثنتني، مثل العربية واإلنجليزية في بعض البلدان العربية، والعربية والفرنسية في بعضها 

اآلخر. وتشمل املستويات األساسية لتحصيل املصطلحات ما يلي:

مستوى عام
نتائج بحوثها . 1 التي تنشر  الطبية والصحية والبيولوجية  مؤسسات البحوث والدراسات 

عبر املجالت العلمية واملؤتمرات الدورية.
فيها . 2 للدارسني  التعليمية  املواد  بتحضير  تهتم  التي  واألكاديمية  التعليمية  املؤسسات 

وتحديث املعلومات ملواكبة كل ما يستجد في الحقول الطبية والصحية.
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مؤسسات التعليم الرسمي بمراحله االبتدائية واإلعدادية والثانوية والجامعية والدراسات . 3
العليا.

املؤسسات التثقيفية في املجتمع ومنها القنوات الفضائية ودور النشر الورقي واإللكتروني . 4
التي تهتم أيضًا بنشر كل ما يستجّد من املعلومات الصحية التي تفيد الناس في الوقاية 

من األمراض واملخاطر الصحية.
املؤسسات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنني مثل وزارات الصحة ومنشآتها من . 5

املراكز الصحية واملستشفيات والعيادات املتخصصة واألطباء في عياداتهم الخاصة.
مؤسسات العمل العام التي تهتم بالحصول على أكبر قدر من الوقت املثمر والعمل الجاد . 6

الصحية  املعلومات  بتقديم  لديهم  الصحي  املستوى  رفع  فتحاول  إليها،  املنتسبني  من 
املوثوقة واملحدثة لهم.

الشبكة العاملية للمعلومات “اإلنترنت” وما تعّج به من مواد واسعة التنوع ومتفاوتة في . 7
مصداقيتها.

مستوى األسرة
يلتقط الطفل منذ األشهر األولى من عمره مصطلحات أساسية في حياته تتعلق بمفاهيم 
عما هو ضار أو خطر أو ممنوع أو يسبب األلم أو اإلزعاج. وقد تكون بعض تلك املصطلحات 
صورًا أو تعبيرات في الجسد أو أصواتًا غير لغوية. ومع نمو الطفل تتسق منظومة األلفاظ 
التي يكتسبها في سياق محدد، ال يكاد يخرج عما لدى أفراد األسرة من حوله، ولكن مع 

تسارع وتيرة اكتسابه للمصطلحات.

مستوى املدرسة
تعد املدرسة فرصة للطفل لالنفتاح على مجتمع أكثر اتساعًا، وللتعرف على املزيد من 
املفاهيم التي تخرج عن نطاق تحكم األسرة، واستعمال املصطلحات التي يحفل بها الفضاء 

املحيط به. 

مستوى الفرد
املفاهيم  باكتساب  اهتمامهم  مدى  في  واضحًا  تفاوتًا  بينهم  فيما  األفراد  يتفاوت 
واملصطلحات التي تعبر عنها التي تتوافر في البيئة املحيطة بهم، إال أن التقدم في املسار 
باملصطلحات  عنها  والتعبير  املفاهيم  من  أكبر  قدر  اكتساب  الطالب  على  يوجب  التعليمي 
الصحيحة املألوفة أو املقبولة لدى من حولهم. وتزداد أهمية ذلك لدى الذين تتعلق أعمالهم 
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بالتواصل مع الناس وإيصال املفاهيم إليهم، ومنهم األطباء والعاملون الصحيون الذين يقفون 
في طليعة الصفوف بني العاملني في اإلعالم وفي التربية وفي القيادات املجتمعية. 

واملحطة الهامة التي يمر بها املصطلح في طريقه من مصدره إلى حيِّز االستعمال في 
مجتمع آخر بانتقاله من لغة املصدر إلى اللغة املحلية هي املوضوع الذي نحاول التطرق إليه 
في هذا الفصل. فاملصطلحات ضرورية للحياة وللتواصل، واكتساب املصطلحات والتعامل 
األخيرة،  بأنفاسه  وتنتهي  طفاًل  لإلنسان  األولى  األنفاس  مع  تبدأ  مستمرة  عملية  معها 
البحوث  مؤسسات  هي  وترويجها  املصطلحات  إنتاج  في  تعمل  التي  العامة  واملؤسسات 
والتطوير، ومؤسسات التعليم بجميع مراحله، ومؤسسات نشر الثقافة واإلعالم، ومؤسسات 

تقديم الخدمات، واإلنترنت.
إن تحصيل أكبر كمية من املفاهيم واملصطلحات التي تعبر عنها أمر ضروري للعاملني 
في الطب واإلعالم والتعليم وفي قيادة املجتمعات. ويعد نقل املفهوم من لغة أخرى باختيار 

املصطلح املناسب واملقبول عمالً هاماً.

طرق التعامل مع املصطلح الوافد 
تتعدد طرق نقل املصطلح املستجّد الوافد، ويتم اختيار واحدة منها تالئم ميزات كل 
مصطلح، مع مراعاة الترتيب في االختيار، فيبدأ البحث في التراث الحضاري الضخم الذي 
يزخر بمصطلحات الطب بدءًا من عصر الترجمة إلى املدارس التي درَّست الطب في اللغة 
العربية بالقاهرة وبيروت ودمشق، مروراً بقرارات املجامع اللغوية، فإن تعذر إيجاد املقابل 
الصالح تتم ترجمة مفهومه، بتحري الحقيقة أواًل ثم املجاز من بعده، وإن كان املقام يسمح 
بالنحت أو بالتركيب املزجي فقد يستفاد منه، ليكون املالذ األخير نقل اللفظ األجنبي بحروف 

عربية.

طرق نقل املصطلح إلى اللغة العربية
نقل املصطلح الوافد بصياغة مقابل له من التراث العربي )االستمداد من التراث(.. 1
نقل املصطلح الوافد بالترجمة املباشرة “كلمة بكلمة” أو بالترجمة باملجاز.. 2
نقل املصطلح باشتقاق األوزان القياسية.. 3
النحت املصطلحي )ملصطلح جديد من كلمتني أو أكثر(.. 4
النقل الحرفي )التعريب(.. 5
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أواًل: نقل املصطلح الوافد بصياغة مقابل له من التراث العربي
اللغوية  وحصيلتها  والحضاري  والعلمي  الفكري  تراثها  بغنى  العربية  اللغة  تتسم 
الواسعة التي تمكنت من استيعاب املفاهيم املستجدة الوافدة بصياغة املصطلحات املقابلة 
التراث عن لفظة قديمة تناسب  للتنقيب في  لها. ومن الضروري أن يتمتع كل من يتصدى 
مفهومًا مستجدًا بسعة االطالع على ما تتضمنه املعاجم العربية من ألفاظ وعلى كتب التراث 
األخرى، ومن أبرز من كان له إسهام في هذا امليدان الرحب الطبيب أحمد عمار والطبيب 
الحيوان«،  »معجم  كتب  الذي  املعلوف  وأمني  شرف،  محمد  والطبيب  كامل حسني  محمد 
النبات«، واألمير مصطفى الشهابي الذي أصدر  »معجم أسماء  الذي ألف  وأحمد عيسى 
»معجم األلفاظ الزراعية«، وكتب مقاالت متعددة في هذا املوضوع وألقى محاضرات على 

طلبة قسم الدراسات األدبية واللغوية في معهد الدراسات العربية العالية في القاهرة.
وقد عمل الجيل األول على دراسة كتب التراث الستخالص األلفاظ التي رأوا فيها ما 
في  »الحاوي  وكتاب  البن سيدة،  ص  املخصَّ معجم  ومنها  الحديثة،  الطبية  املفاهيم  يناسب 
الطب« وكتاب »الجامع الكبير« وكتاب »املنصوري« ملحمد بن زكريا الرازي، وكتاب »التنوير 
الرابع  القرن العاشر  في االصطالحات الطبية« ألبي منصور الحسن بن نوح القمري في 
الهجري أو العاشر امليالدي، ثم كتاب »حقائق أسرار الطب« ملسعود بن أحمد السجزي، 
وكتاب »قاموس األطباء وناموس األلّباء« ملدين بن عبد الرحمن القوصوني، وكتاب »القانون« 
للمبادئ  وافية  على خالصة  األول  املجلد  احتوى  مجلدات:  خمس  من  ويتألف  سينا،  البن 
حدة،  على  كل  األعضاء  أمراض  يصف  والثالث  املخدرة،  لألدوية  مرجع  والثاني  الطبية، 
والرابع يناقش األمراض التقليدية وبه قسم للتدابير الصحية الوقائية، والخامس به وصفات 
لألدوية املجمعة. وكتاب “الشامل في الصناعة الطبية”، وكتاب “شرح تشريح القانون” البن 
النفيس، وكتاب “التصريف ملن عجز عن التأليف” للزهراوي، وكتاب “فردوس الحكمة” البن 
أولي  “تذكرة  الطبية بالعربية وكتاب  أولى املوسوعات  الطبري في سبع مجلدات، وهو  ربن 

األلباب والجامع للعجب العجاب” لداود األنطاكي. 

التراث مصدر هام للمصطلحات، ومن فوائد استمداد املصطلحات من التراث:
االتفاق على معظم التسميات التشريحية واألمراض املعروفة.. 1
القياس على تلك األسماء لرسم منهجية التعامل مع املصطلح الوافد الذي يعبر عن مفهوم . 2

لم يسبق التعرف عليه من قبل.
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• أمثلة على املصطلحات الطبية والصحية التي استمدت من التراث ومازالت 	
متداولة بني الناس عامة. 

املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

الُجَدِري Smallpox

لَل الشَّ Paralysis

الَحْصَبة Measles

املثانة Bladder

األغذية Food

األشربة Drinks

األدوية Drugs

الحمية Diet

العدوى Infection

املَُربَّى Jam, Marmalade 

اإلرضاع Breastfeeding

ضد الذيفان )الترياق( Antitoxin

امللينات Laxatives

الضمادات Dresses

املَْرَهم Ointment

األقراص Tablets

القطرة Eye drop

Injection الَحْقن
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املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

Vomiting الَقْيء

Bacteria الجراثيم

Hemiplegia الفالج

Symptoms  األعراض

العالمات Signs

التشخيص Diagnosis

صماوي Endocrine

Nursing التمريض

َفْيليَّات Parasites الطُّ

Sepsis اإلنتان

Infection الَخَمج، العدوى

Statistics اإلحصاء

Sputum الَبلَْغم

Pulse النَّْبض

Trauma الرَّّض

Dislocation الَخلْع

Hernia الَفْتق

داع Headache الصُّ

تابع/ أمثلة على املصطلحات الطبية والصحية التي استمدت من التراث ومازالت 
متداولة بني الناس عامة.
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املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

Nightmare الكابوس

َرع Epilepsy الصَّ

Spasm التََّشنُّج

 Facial palsy شلل الوجه

Tremor الرَّْعاش

Convulsion ااِلْخِتالج

َرطان Cancer السَّ

 Candidiasis داء املبيضات

ْبَحة Angina الذَّ

Asthma الرَّْبو

مور Atrophy الضُّ

Palpitation الَخَفقان

Nausea الَغَثيان

Jaundice الَيَرقان

Ascites ااِلْسِتْسقاء

ْبَل Bubo الدَّ

Diarrhea اإِلْسهال

Dysentery الزَّحار

تابع/ أمثلة على املصطلحات الطبية والصحية التي استمدت من التراث ومازالت 
متداولة بني الناس عامة.



- 164 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 165 -

املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

Erosion التآكل

Hemorrhoids البواسير

Chronic املُْزِمن

Acute الحاّد

ثانيًا: نقل املصطلح الوافد بالترجمة املباشرة، أو بالترجمة باملجاز
األوساط  وإلى  املجتمعات  إلى  تفد  التي  املفاهيم  لنقل  الوحيدة  الطريقة  الترجمة  كانت 
عامة، واليزال دور الترجمة بالغ األهمية في ذلك إلى يومنا هذا. وتبدأ الترجمة بفهم املفهوم 
بمجموعة  أو  املصطلح،  هي  بمفردة  املدلول  ذلك  عن  التعبير  ثم  املراد،  املعنى  واستيعاب 
مفردات من الكلمات العربية التي تطابقها أو تقابلها في مدلولها. وال يتأتَّى ملن يتصدى لنقل 
املصطلحات األجنبية إلى اللغة العربية التي يعّبر عنها بمقابالت تطابقها في معناها إال بعد أن 
يحّصل داللتها في ذهنه. وللترجمة في هذا املجال طرق وأساليب وأدوات ومناهج وضوابط أو 
دالئل إرشادية تطلب من املترجمني التقيد بها في ترجمة املصطلحات، وال يشترط ورود الكلمة 
في املعاجم، وأن يكون العرب قد استعملوها من قبل، ما دامت مشتقة من جذر صحيح لديهم 
وهي على أوزانهم ومن كالمهم،  فاملؤلفات العربية القديمة ال تقل قيمة عن املعاجم في كونها 
مصدرًا غنيًا باملصطلحات، فالكتب الطبية واملعاجم واملوسوعات وكتب السير واملغازي، وكتب 
الصيد والقنص فضاًل عن التراجم والتاريخ والكتب األخرى التي تدور في فلك الحياة العامة 
تمد الباحثني عن املقابالت العربية للمفاهيم الوافدة وبذخيرة لغوية هائلة قد يصعب العثور 

على أمثالها في املعاجم.
يوائمها  ما  لها  يجدوا  لم  إذا  الوافدة  املستجدة  املفاهيم  لترجمة  املصطلحيون  يلجأ 
في املعاجم وكتب التراث، إما بالترجمة املباشرة كلمة بكلمة، أو بالترجمة باملجاز، وسوف 

نستعرض أمثلة لذلك:

تابع/ أمثلة على املصطلحات الطبية والصحية التي استمدت من التراث ومازالت 
متداولة بني الناس عامة.
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• الترجمة املباشرة “كلمة بكلمة” للمصطلح من اللغة األجنبية إلى اللغة العربية.	

الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلنجليزي

Cover  .التغطية، بمعنى تلبية االحتياجات أو عرض كل التفاصيل

Malignant .خبيث، صفة للمرض الذي ينتهي باملوت أو بالعجز

Incubator .حاِضَنة، لسرير مخصص للوليد لحمايته من املخاطر

Endothelium .ِبطانة، وهي طبقة نسيجية تلي الجلد من الثياب من داخلها

Epithelium .ِظهاَرة، ما يظهر للعني من الثياب من ظاهرها

Lemniscus .فتيل، والفتيل هو الخيط، وهو هنا بنية تشريحية تشبه الخيط

Lumbus .َقَطن، والَقَطن أسفل الظهر

Ileum .اللفائفي، وهي األمعاء الدقيقة امللتفة على بعضها

Hypochondrium  ،املراّق، وهما منطقتان أعلى البطن من الجانبني أسفل األضالع
يرّق فيهما جدار البطن.

وللترجمة املباشرة »كلمة بكلمة« مجال كبير في تسمية الكائنات الحية من الفيروسات 
والجراثيم والفطريات والنباتات والحيوانات، مثال:

الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلنجليزي

Bacterium Coli .الُجْرثوَمُة القولوِنيَّة

Purple Bacteria.الَجَراِثْيُم اأُلْرُجواِنيَّة

Trichobacteria.ْعِريَّة الَجراثيُم الشَّ

Coccobacteria.الَجراثيُم املَُكوََّرة

Thermomicrobium.)السخناء )جنس من الجراثيم
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الداللة باللغة العربيةاملصطلح اإلنجليزي

Coccobacillus.الَعَصِويَُّة املَُكوََّرة

Corynebacteriaceae.)الَوَتِديَّات )َفصيلٌَة ِمَن الَجراثيم

Enterobacteriaceae.)األَْمعاِئيَّات )َفصيلٌَة ِمَن الَجراثيم

Staphylococcus Aureus.الُعنقوِدية الذهبية

• الترجمة باملجاز، واملجاز هو تجاوز املعنى األصلي للفظ إلى معنى غيره بقرينة مباشرة 	
أو غير مباشرة تدل على ذلك، وهكذا يتم تحوير معنى كلمة مأخوذة من منت اللغة العربية 
وإكسابها داللة جديدة غير داللتها األصلية دون مساس ببنيتها الشكلية األصلية، مثل: 

املصطلح 
اإلنجليزي

الترجمة باللغة العربية )املجاز(

Tooth Caries  تسوُّس األسنان، والسوس حشرات صغيرة تسبب اسوداد
املحاصيل.

Balanus .الَحَشَفة على رأس القضيب، والحشف نوع من التمر

Ascomycete  .الفطر الزقي، والزق جراب من الجلد لحمل السوائل

Galea  الخوذة، تطلق على أعلى الجمجمة، والخوذة غطاء لحماية الرأس
في الحرب.

Suture  .َدْرز لالتصال بني عظمني مسطحني، والدرز موضع الخياطة

Alveolus .ِسْنخ، والسنخ َمغَرز السّن
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ومن أمثلة الكلمات العاّمة التي تمت صياغتها باالستفادة من املجاز، فأصبحت مشهورة 
أيضًا:

• يَّارة: Car، والسيَّارة في األصل القافلة. 	 السَّ
• الَطيَّارة: Airplane، والطيَّار في األصل الفرس السريع.	
• الفنَّان: Artist، على وزن فعَّال من الَفَنن، وهو في األصل الغصن، وقد استعمل 	

ص بمعنى العلم املتخصص، واشتق منه  مجازًا لفنون العلم أي ضروبه، ُثّم ُخصِّ
لفظ على وزن فّعال للصنعة، للداللة على صاحب الفن واملالزم له أو َمْن يتخذه عماًل 

أو صنعة.
• تمييز 	 ودون  انتقاء  دون  تنفيذها  يتم  التي  لإلجراءات  صفًة   ،Random عشوائّي: 

ملواصفاتها الخاصة، من كلمة “عشواء” صفًة للناقة كليلة البصر. 
• ل من الَطْور، لالنتقال من حاٍل إلى حال. 	 التطوُّر: Evolution، على وزن التََّفعُّ

اختبار  قولهم  مثل  املصدر،  لغتها  في  مجازية  أصاًل  هي  ما  املستجدة  األلفاظ  ومن 
أعمى Blind Test إذا كان الباحث ال يمكنه تمييز أفراد مجموعة البحث عن أفراد مجموعة 
الشواهد، وقولهم الضوضاء Noise على البيانات التي ال عالقة لها بمواد الدراسة، ولكنها 
تظهر في نتائجها، وقولهم العصيدة Atheroma على التبدالت في بطانة الشرايني، وقولهم 

إجراءات غزوية Invasive، إذا كانت تتضمن اختراق الجلد بالشق أو بالوخز بإبرة.
 Arachnoidea وينطبق املجاز أيضًا على معظم التسميات التشريحية مثل الطبقة العنكبوتية
TA، وهي من الطبقات التي تغلف الدماغ، واألعور Cecum TA، وهي بداية القولون الصاعد 

املغلقة، واإلكليل أو التاج Corona TA، والتيه Labyrinthus TA، في األذن الباطنة، والسرير 
أو املهاد Thalamus TA، في الدماغ، والشراع Velum TA في سقف الفم.

ثالثًا: نقل املصطلحات باشتقاق األوزان القياسية 
من املعروف أن اللغة العربية لغة اشتقاقية، تنطلق مفرداتها من أصل الكلمة )الجذر( 
التي تتعلق بذلك الجذر من خالل الصيغ الصرفية، والَجذر  التعبير فيها عن املعاني  ويتم 
ويتكون  منه،  تشتق  التي  الكلمات  أساسها  على  ُتبنى  التي  األصلية  الحروف  هو مجموعة 
الجذر من ثالثة أحرف في غالب األحيان، على وزن فعل، فالفاء يقابل الحرف األول، والعني 
يقابل الحرف الثاني، والالم يقابل الحرف الثالث، ونادرًا ما يتألف الفعل من أربعة أحرف، 
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يظل  املعاني  من  معنى  على  بالداللة  الحروف  تلك  اجتماع  ويختص  أحرف،  من خمسة  أو 
حاضرًا بنسبٍة ما في الكلمات التي ُتشتق منه. والصيغة الصرفية هي وزن يتم الحصول 
مع  التماثل  لتحقيق  التضعيف  أو  الزيادة  بعد  »فعل«  بأحرف  اللفظة  أحرف  بمقابلة  عليه 
وزن اللفظة األصلية. وهكذا فإن االشتقاق يعطي عددًا من األلفاظ الجديدة التي تغني اللغة 
بتوظيف صيغة صرفية انطالقًا من الجذر بإضافة بعض الحروف إما في بدايته أو في وسطه 
أو في نهايته، أو بتشديد )تكرار( حرف منه، فإذا أخذنا الجذر )م.ر.ض( الذي يدل على 
اعتالل الصحة وانحرافها عن السواء، فسنجد أن باإلمكان اشتقاق َأْمَرض )أفعل( إذا َسبََّب 
انحراف حالة الصحة عن السواء، وَتَماَرض )تفاعل( إذا تظاهر أن حالته الصحية غير سوية، 

وهذا ما ينطبق على بقية األوزان.
• الَجذر، وهو مجموعة الحروف األصلية للفظ، ويختص اجتماع تلك الحروف بالداللة على 	

املعنى.
• الصيغة الصرفية، هي وزن يتم الحصول عليه بمقابلة أحرف اللفظة بأحرف “فعل” بعد 	

الزيادة أوالتضعيف لتحقيق التماثل مع وزن اللفظة األصلية.
• االشتقاق هو الحصول على ألفاظ جديدة انطالقًا من الجذر والصيغة الصرفية.	

األسماء املشتقة
األسماء املشتقة هي: اسم الفاعل - اسم املفعول - صيغ املبالغة - الصفة املشبهة - 

اسم التفضيل - اسم الزمان واسم املكان - اسم اآللة.
• اسم الفاعل، وهو اسم مشتق من الفعل املتصرف للداللة على من فعل الفعل ونصيغه من 	

الفعل الثالثي نحو سمع، عمل، وثق،... على وزن )َفاِعل(، فنقول: ساِمع، عاِمل، واثق. 
ونصيغه من غير الثالثي من املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميمًا مضمومة، وكسر 
ما قبل اآلخر: انتصَر، ينتصر، ُمْنَتِصر، التزَم، يلتزُم، ُملَْتِزم. وإذا كان قبل آخر الفعل 

ألف، نحو استراحَ، نقلب هذه األلف ياءً، فنقول: استراح، يستريح، مستريح.
• الفعل، 	 عليه  وقع  من  على  للداللة  املتصرف  الفعل  من  اسم مشتق  وهو  املفعول،  اسم 

ونصيغه من الفعل الثالثي، مثل: زرع، سمح، قتل على وزن )َمْفُعول(، فنقول: َمْزروع، 
َمْسموح، َمْقتول. ونصيغه من الفعل غير الثالثي من املضارع مع إبدال حرف املضارعة 

ميماً مضمومة وفتح ما قبل اآلخر، مثل: استخرج يَسْتَخْرُِج ُمْسَتْخَرج.
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• صيغ املبالغة، هي اسم مشتق للداللة على زيادة معنى الفعل، وأشهر صيغها:	

صيغة املبالغة من الفعلالفعلوزن صيغة املبالغة

َقتَّال، َعّداءقتل، عداَفعَّال

َنُؤوم - َقُتولنام، قتلَفُعول

َقِدير، َعِليمَقَدر، َعِلمَفِعيل

يل يرَسَتر، َسِكرِفعِّ ِستِّير، ِسكِّ

ِمْئناث، ِمْذكارَأِنث، َذِكرِمْفَعال

َمِرح، َعِفنَمِرح، َعِفنَفِعـل

• الصفة املشبهة، وهي اسم مشتق من الفعل الثالثي الالزم ، وتدل على ثبوت الصفة في 	
صاحبها، ومن أشهر صيغها ما يلي:

مثال على الصفة املشبهةوزن الفعل

أبيض، بيضاءأفعل ومؤنثه فعالء

ظمآن، ظمأىَفْعالن، ومؤنثه َفْعلَى

َحَسن، بطلَفَعل

ملح، رخوِفْعل

سبط، ضخمَفْعل

مّر، ُحّرُفْعل

َحِذر، َقِذرَفِعل

ُجُنبُفُعل

جبانَفَعال
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اسم اآللة املشتق الفعل الوزن

ِمْجَهر َجَهر ِمْفَعل

ِمْنشار َنَشر ِمْفَعال

ِمْنَشَفة َنِشف ِمْفَعلة

َدرَّاَجة َدَرج الة َفعَّ

ماِسحة َمَسح فاِعلٌَة

حاسوب َحَسب فاعول

مثال على الصفة املشبهةوزن الفعل

شجاعُفَعال

طويل، بخيلَفِعيل

حامض، الذعَفاِعل

• اسم التفضيل، ويدل على أن الصفة أكثر وضوحًا من غيرها، وصيغته أفعل، مثل أكبر 	
وأصغر وأقسى.

• اسم الزمان واملكان، وهما اسمان مشتقان من الفعل للداللة على زمان أو مكان وقوع 	
الحدث، ونصيغهما من الفعل الثالثي على وزن َمْفَعل مثل َمْسَمع، َمْخَرج، َمْرَعى، مأوى، 
أو على وزن َمْفِعل مثل منِزل، مهِبط، موِعد. ونصيغهما من غير الثالثي بصيغة اسم 
املفعول من غير الثالثي، أي من املضارع مع إبدال حرف املضارعة ميمًا مضمومة وفتح 
الشائعة  املشهورة  والزمان  املكان  ومن أسماء  ُمْدَخل،  ُمْسَتْخَرج،  نحو  اآلخر،  قبل  ما 
مثل، مطار، َمنبت، َمفرق، َمغِرب، َمشِرق، وقد تزاد تاء التأنيث إلى كل من اسم الزمان 

واملكان، في مثال: مدرسة، مكتبة، منشأة.
• مثل السيف، القلم، ومنه 	 اسم اآللة، ومنه ما هو اسم آلة جامد )غير مشتق من غيره( 

ما هو مشتق من فعل للداللة على أداة حدوث الحدث. ويصاغ من األوزان التالية: ِمْفَعل 
بالتذكير  الفاعل  ِمْحَقَنة، ومبالغة أسماء  وِمْفَعلَة مثل  ِمْنشار،  وِمْفعال مثل  ِمْجَهر،  مثل 

الة، وهذه األوزان قياسية، مثل: ال وَغسَّ وبالتأنيث، مثل َغسَّ



- 170 -- 171 -

املصطلح الطبي في اللغة العربية

 يصاغ من وزن الفعل صيغ صرفية كثيرة قد يزيد عددها على 1200 صيغة مشتقة، 
منها صيغ مشتقة ِفْعِليَّة وعددها ست وثالثون صيغة صرفية، وهي َفَعل، فِعل، فُعل، َفْعلَل، 
 ، ِاْفعالَّ افَعوَّل،  اْفَعْوَعل،  اْسَتْفعل،  َتفاَعل،  َتَفعَّل،   ، اْفَعلَّ اْفَتَعل،  اْنَفَعل،  أْفَعل،  فاَعل،  َفعَّل، 
، َفْوَعل، َفْعَول، َفْيَعل، َفْعَيل، َفْنَعل، َفْعَنل، َفْعلَى، َتَفْعلَل، َتَمْفَعل، َتَفْوَعل، َتَفْعَول،  اْفَعْنلل، اْفَعلَلَّ
بمثابة جذر  منها  وتعد كل صيغة صرفية  اْفَتْعلى،  اْفَعْنلَى،  اْفَعْنلَل،  َتَفْعلَى،  َتَفْعَيل،  َتَفْيَعل، 
املفعول  واسم  الفاعل  كاسم  اسمية  منها الشتقاق صيغ مشتقة  االنطالق  يمكن  إذ  جديد، 
املكان، عالوة على صيغ صرفية  الزمان واسم  اآللة واسم  الهيئة واسم  املرة واسم  واسم 
أخرى، وباإلمكان أيضًا اشتقاق مصطلحات جديدة من أسماء األعيان والحروف واألدوات. 
تقدم  التي  اإلنترنت  ومواقع  الحاسوبية  التطبيقات  من  العديد  الحاضر  الوقت  في  وتتوافر 

االشتقاقات من الجذر الثالثي.

تطبيقات عملية على االشتقاق في مجال الطب والصحة
بقيت األوزان ثابتة عبر العصور املتوالية، ولم تتبدل منُذ العصر الجاهلي حّتى عصرنا 
الحاضر، ورغم أن عددها محدود فإنها ال تزال تلّبي حاجة اإلنسان عندما تنشأ في ذهنه 
خالل تطوره الفكري واالجتماعي معاٍن جديدة تحتاج إلى قوالب أو صيٍغ ُتَصّب فيها، مما 

جعل من االشتقاق طريقة منتجة للمفردات الجديدة بدون حدود.

الصيغ )القوالب أو األوزان( الصرفية املنتجة
هو  ما  إلى  الصرفية  األوزان  أو  الصيغ  تقسيم  إلى  العربية  اللغة  في  العلماء  يميل 

قياسي، وما هو سماعي.

املشتقات القياسية
رد بحيث يصح اشتقاق مفردات على أوزانها ولو لم  وهي صيغ تتكرر على نحو مطَّ
يتم سماعها من العرب األوائل. وتقسم إلى قسمني كبيرين هما مشتقات األفعال، ومشتقات 

األسماء.

مشتقات األفعال
ُمْشَتّقات الفعل الثالثي، وُمْشَتّقات الفعل الرباعي، وُمْشَتّقات الفعل  وهي على أنواع: 

الخماسي.
- ُمْشَتّقات الفعل الثالثي:

يمكن أن ُيْشَتّق من الفعل الثالثي 36 صيغة صرفية لألفعال، ولكن أشهرها: 
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ل َفعَّ
• َمِرض صديقي، فَمرَّضته ابنُته )قدمْت ابنته له الرعاية( )تعدى الفعل َمرَّض ملفعول(.	
• الطبيب )وضع له الجبيرة أو الجبس(. 	 ُكِسَرت يُد صديقي فَجبَّرها )أو جبَّْسها( 

)الفعل َجبَّر مشتق من الجبيرة، والفعل َجبَّس مشتق من الجبس(.
• َقَتل الدواء »أ« الجراثيم، أما الدواء »ب« فَقتَّلها. )الفعل قتَّل يعني بالغ في قتلها.	
• َأ يعني وصف عملها بأنه خاطئ(.	 َأ الطبيب تصرف املمرضة )الفعل َخطَّ َخَطّ

فاَعل:
• الَعب الرجل طفله. )الفعل الَعب يعني شاركه اللعب(.	

ل َتَفعَّ
• َتَبنَّى العاِلم نظريًة جديدة. )الفعل َتَبنَّى بمعنى الفعل اتخذ(.	
• إذا لم تكن تستطيع الصبر فَتَصبَّر. )الفعل َتَصبَّر يعني تكلُّف الصبر لتحمله رغم 	

صعوبته(.
• ع يعني مطاوعة الخيط للشد وانقطاعه نتيجة 	 ع. )الفعل َتَقطَّ شّد الطبيب الخيط فَتَقطَّ

لتطبيقه عليه(.

َتفاَعل 
• تحادث الطبيب وأهل املريض. )الفعل َتحاَدث يعني تبادل الطرفان الحديث(.	
• َقَرأُْت التعليمات ثم تجاهلُتها. )الفعل تجاَهل يعني التظاهر بجهلها وعدم معرفتها(.	
• َدفعُت الحشرات فتباَعَدْت عني. )الفعل تباعد يعني مطاوعتها لدفعي لها(.	

ِاْنَفَعل
• حاولت قلع السن فانقلع بسهولة. )الفعل انقلع يعني مطاوعة السن(.	

افتعل
• التهب املفصل. )الفعل التهب يعني املرض(.	
• اقترن الكروموسوم بكروموسوم آخر ثم افترقا. )الفعل اقترن والفعل افترق كل 	

منهما يعني القيام بعمل(.

ِاْفَعّل
• ِاْصَفرَّ وجه املريض خوفًا. )الفعل ِاْصَفرَّ يعني تغيُّر اللون(.	
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ِاْسَتْفَعل
• ِاْسَتشاَر املريض طبيبه. )الفعل ِاْسَتشاَر بمعنى طلب مشورته(.	
• ِاْسَتحاَل املاُء بخارًا. )الفعل ِاْسَتحاَل بمعنى تحوَّل(.	
• بأنها 	 عليها  حكم  يعني  ِاْسَتْسَهل  )الفعل  الجراحية.  العملية  الطبيُب  ِاْسَتْسَهل 

سهلة(.
• ِاْسَتطاع الطفُل صعود الدرجات. )الفعل ِاْسَتطاع يعني القدرة على العمل(.	

ِاْفَعْوَعل
• ِاْخَشْوَشن جلُد يدي العامل. )الفعل ِاْخَشْوَشن يعني اكتساب صفة الخشونة(.	

- مشتقات الفعل الرباعي أقل استعمااًل، ويكفي اإلشارة إلى ما جاء منها على وزن 
َفْعَلل و َتَفْعَلَل.

مشتقات األسماء
املصدر: وهو لفظ يدل على معنى الحدث دون أن يقترن بقرينة تدل على زمن محدَّد. 
الرباعية والخماسية والسداسية  بينما مصادر األفعال  الثالثية سماعية،  األفعال  ومصادر 

قياسية. وهناك تقسيمات فرعية من أهمها:
اسم املصدر: اسم يساوي املصدر في داللته على حدث مجرد من الزمان، ولكنه يخالفه في 
عدد الحروف، مثل كالمًا في قولنا تكّلمنا كالمًا ألن مصدر الفعل تكّلم هو تكليم وليس كالمًا.

املصدر امليمي: مصدر يبدأ بحرف امليم، وهو قياسي، يصاغ من الفعل الثالثي على وزن 
َمْفَعل وَمْفَعلة، مثل َقِدْمَت َمْقَدم خير، وسألَت َمْسَألًَة وجيهة، أما من غير الفعل الثالثي فيصاغ 

على وزن اسم املفعول، مثل أدخلني ُمْدَخاًل طيبًا.
اسم املرة: مصدر يشير إلى الحدث وإلى عدد مرات وقوعه، ويصاغ من الفعل الثالثي 
املجرد على وزن َفْعلَة، مثل ناَم َنْوَمًة هانئة، كما يصاغ من الفعل غير الثالثي بزيادة التاء على 

مصدره، مثل أكرمته إكرامًة.
اسم الهيئة: ويشير إلى الحدث وإلى صفة الفعل، ويصاغ من الفعل الثالثي املجرد 
على وزن ِفْعلَة، مثل َمشى ِمْشَيَة املتألِّم، كما يصاغ من الفعل غير الثالثي بوصف مصدره، 

مثل أكرمته إكرامًة عظيمًة.
املصدر الصناعي: ويصاغ من املصدر األصلي مع إضافة ياء مشددة ثم تاء مربوطة، 

مثل إنسانية، وعاملية.
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الصفة املَُشبَّهة: اسم يدل على ثبوت صفة مالزمة ملن قام بالفعل، وتصاغ من الفعل 
الثالثي على أوزان متعددة حسب وزن الفعل منها َفِعل ومؤنثه َفِعلَة، مثل َقِلق وَقِلقة، وأفعل 
ومؤنثه فعالء، مثل َأْحَول ومؤنثه َحْوالء، وفعالن ومؤنثه َفْعلى مثل عطشان وعطشى، وفعيل 
َبَطل وَبَطلَة، وَفعال ومؤنثه َفعالة  َفَعلَة مثل  ومؤنثه فعيلة مثل شريف وشريفة، وَفَعل ومؤنثه 
مثل َجبان وَجبانة، وُفعال ومؤنثه ُفعالة مثل ُشجاع وُشجاَعة، وَفعول ومؤنثه َفعولة مثل َوقور 
ومؤنثه وقورة، وَفْعل ومؤنثه َفْعلة مثل َضْخم وَضْخَمة، وَفْعل ومؤنثه َفْعلَة مثل َصلْب وَصلَْبة، 
وَفْيَعل ومؤنثه َفْيَعلة مثل َسيِّد وسيِّدة. وتصاغ الصفة املَُشبَّهة من الفعل غير الثالثي على 
وزن مضارعه مع إبدال حرف املضارعة )في أول الفعل( ميمًا مضمومة، وكسر ما قبل اآلخر 

)مثل صيغة اسم الفاعل(، مثل ُمْنَطِلق من ينطلق مضارع الفعل انطلق.
اسم التفضيل: ويصاغ من الوزن َأْفَعل ومؤنثه ُفْعلى، مثل أصغر وُصْغرى، أو من اسم 

أشد أو أكثر أو أعظم متبوعًا بمصدر الفعل، مثل أعظم نفعًا.

• دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.	

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Ectomy استأصل للطلب اْسَتْفَعل

Metamorphose استحال للصيرورة

Respond استجاب ألصل الفعل

Eradication استئصال للتداخالت الطبية ِاْسِتْفعال

Inflammation التهاب للتغيرات الحادثة ِاْفَتَعال

Conjugation اقتران

Prematurity ابتسار

Infarction احتشاء

Congestion احتقان

Convulsion اختالج
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Depressed اكتاب للمطاوعة ِاْفَتَعل

Varus أروح لثبوت الصفة أْفعل

Valgus أفحج

Bald أصلع

Green أخضر لأللوان

Red أحمر

Yellow أصفر

White أبيض

Black أسود

Blue أزرق

Diarrhea إسهال لحدوث عرض ِإْفعال

Ptosis إطراق

Occlusion إطباق

Sepsis إنتان

Insemination إمناء

Approach أسلوب من األعمال أفعول

Opium أفيون لثبوت الصفة

Mycelium أفطورة من أسماء اآللة ُأْفُعْوَلة

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Chisel إزميل من أسماء اآللة ِإْفعيل

Wedge إسفني

Obstruction انسداد للمطاوعة اْنِفَعال

Lysis انحالل

Division انقسام

Inversion انقالب

Separation انفصال

Matching توافق لالشتراك مع 
املساواة

تَفاُعل

Alternation تناوب

Incompatibility تنافر

Symmetry َتناظر

Osmosis َتناُضح

Frequency تكرار للتفاعل التلقائي َتْفَعال

Idiocrasy تحساس للكثرة واملبالغة

Swelling َتَورُّم لظهور أثر الفعل ل َتَفعَّ

Tropism ه َتَوجُّ

Tension َتَوتُّر

Degeneration َتَنكُّس

Rupture َتَمزُّق

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Axiation َتَمْحُور للتحوُّل َتَمْفُعل

Immunization َتْمنيع للمبالغة وتكرار 
العمل

تفعيل

Nursing َتْمريض

Catabolism َتْقويض

Adult باِلغ ملن يقوم بالعمل فاِعل

Barrier حاِئل

Clast كاِسر

Chelating خاِلب

Puerperant ماِخض

Control كافح للمواالة واملتابعة َفاَعل

Coverglass ساِتَرة السم اآللة فاعلة

Chrysalis خاِدَرة

Artifact خاِدَعة

Negativism َسلِْبيَّة مصدر صناعي فاعلية

Computer حاسوب لآلالت واألدوات َفاُعْول

Bell ناقوس

Cleaver ساطور

Hemorrhoid باسور للمرض

Spy جاسوس ملن يقوم بالفعل

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Pipe ماسورة لآلالت واألدوات فاعولة

Fontain نافورة

Roughage َخشاِئن لألدوات َفعاِئل

Anamnesis َذكاِئر
)تاريخ املريض(

Lichen حزاز لثبوت الصفة َفَعال

Asthenia وناء )وهن(

Licensed ُمجاز ُفَعال لثبوت الصفة

Headache داع الصُّ للمرض

Cough عال السُّ

Cold الزُّكام

Vertigo الدُّوار

Dysentery الزُّحار

Tetanus الُكَزاز

Hiccup الُفَواق

Diphtheria الُخناق

Leprosy الُجذام

Cry ُصراخ للصوت

Park ُنباح

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Cingulum ِحزام لآلالت واألدوات ِفَعال

Lamp ِسراج

Bursa ِجراب

System ِجهاز

Copula ِحباك

Blockade ِحصار لألمراض 
واألعراض

Prematurity ِخداج

Bitterness َمرارة للثبوت واالستمرار َفَعاَلة

Smear ُلطاخة لفضالة الشيء 
وبقيته

ُفَعالة

Label ُلصاقة

Coloboma ُثالمة

Waste ُنفاية

Residual ُثمالة

Extractum ُخالصة

Bladder َمثاَنة لألعضاء واألدوات 
واآلالت

َفَعالة

Calor َحرارة

Papula َحطاطة لألمراض 
واألعراض

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Politics ِسَياَسة للحرفة ِفَعاَلة

Carpentry ِنَجارة
Surgery ِجَراحة
Ceramics ِخَزاَفة
Suturing ِخياطة
Mixer ط َخالَّ للمبالغة ال َفعَّ

Tractor جّرار السم اآللة
Catalyst َحّفاز
Path َحمَّام
Surgeon َجرَّاح لالحتراف واملالزمة
Sensitive اس َحسَّ

Mastoid اء ُخشَّ لألعضاء ال ُفعَّ

Boiler ية َغالَّ لآللة اَلة َفعَّ

Washer الة َغسَّ

Vortex ُدّواَرة لآللة اَلة ُفعَّ

Divide م َقسَّ للتحويل وتغيير 
الصفة

ل َفعَّ

Break ر َكسَّ للتكثير واملبالغة ل َفعَّ

Manufactured َصنَّع للتصيير والجعل

Drunk ْير ِسكِّ للمبالغة ْيل ِفعِّ

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Back َمْتن لألعضاء َفْعل

Blepharon َجْفن

Field َحَقل

Tumour َوَرم للداء َفَعل

Claudication َعَرج

Chloasma َكلَف

Congictivitis َرَمد

Insomnia َأَرق

Anxiety َقلَق

Paralysis َشلَل

Turbid َكِدر لثبوت الصفة َفِعل

Dirty َقِذر

Villous ُزْغب لثبوت الصفة 
وزيادتها

ُفْعل

Drunkness ُسْكر

Placebo ُغْفل

Funiculus َحْبلَة للواحد من األشياء َفْعَلة

Cranium ِقْحف لألعضاء ِفْعل

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Peak ِذْرَوة للمكان ِفْعَلة

Lobe ِفلَْقة

Mammose َثْدياء لثبوت الصفة 
وزيادتها

َفْعالء

Green خضراء لأللوان )املؤنثة(

Red حمراء

Yellow صفراء

White بيضاء

Black سوداء

Blue زرقاء

Disorientation َتَوهان للتقلب واالضطراب َفَعالن

Nausea َغَثَيان

Flow َجَريان

Luminescence لََمعان

Circulation َدَوران

Palpitation َخَفقان

Jaundice َيرقان )صفار(

Deprivation ِحْرمان لثبوت الصفة ِفْعالن

Cry َصْرخة للفعل َفْعَلة

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Redness ُحمرة ألسماء األلوان ُفْعَلة

Greenness ُخضرة

Cyanosis ُزرقة

Aphasia ُحْبَسة لألمراض ولألعراض

Fasciculus ُحْزَمة لألشياء

Condyle ُلْقَمة

Keloid ُجَدَرة لزيادة الصفة وثباتها ُفَعَلة

Gait ِمْشَية السم الهيئة من 
الثالثي

ِفْعلة

Potable شروب لزيادة الصفة وثباتها َفُعْول

Acidifiable َحموض

Snuff ُعوط السَّ للمستحضرات 
الصيدالنية

Powder فوف السَّ

Exophthalmos ُجُحوظ لألمراض واألحداث ُفُعْول

Stupor ُذهول

Privacy ُخُصوِصيَّة للقابلية واإلمكانية 
واملصدر الصناعّي

فعولية

Fertility ُخصوبة لزيادة الصفة وثباتها ُفُعْولة

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Loud َجهير للصوت َفعْيل

Longsighted َمديد البصر لثبوت الصفة 
وزيادتها

َفِعْيل

Malignant َخبيث

Benign َحميد

Wounded جريح بمعنى مفعول

Fast سريع لالنتقال والحركة

Agent َعميل للمشاركة

Cast َجبيرة لألدوات َفِعْيَلة

Map َخريَطة

Yeast َخميرة

Ossicle ُعَظْيم للتصغير ُفَعْيل

Stomodeum ُفَكْيك

Genion ُذَقْيَنى للنقاط التشريحية ُفَعْيَلى

Cutting point َفْيَصل لزيادة الصفة وثباتها َفْيَعل

Citrone لَْيمون للوصف فيعول

Conjugate ُمَتشاِرك للتشارك ُمَتفاِعَل

Syndrome ُمَتالِزَمة للتشارك ُمَتفاِعَلة

Ulcerated ُمَتَقرِّح للوصف ل ُمَتَفعِّ

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Antigen ُمْسَتِضّد لإلمكانية 
واالحتمالية

ُمْسَتْفِعل

Hospital ُمْسَتْشفى للطلب والصيرورة

Emulsion ُمْسَتْحلَب ملادة دوائية فاعلة ُمْسَتْفَعل

Preparation ُمْسَتْحَضر

Culture ُمْسَتْعَمَرة للطلب والصيرورة ُمْسَتْفَعَلة

Epiglottis ِمْزمار لزيادة الصفة وثبوتها ِمْفَعال

Scope ِمْنظار لآلالت )للكشف 
خاصة(

Sonde ِمْسبار

Recorder ل ُمَسجِّ ملبالغة اسم الفاعل 
)لآلالت(

ل ُمَفعِّ

Analyzer ُمَحلِّل

Calefacient ُمَدفِّئ

Depressor ُمَخمِّد

Narcotic ُمَخدِّر

Engine ُمَحرِّك

Graph ط ُمَخطَّ لنتيجة الكشف 
باآلالت

ل ُمَفعَّ

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Initial َمْبَدأ لزمان وقوع الفعل َمْفَعل

Entrance َمْدَخل ملكان وقوع الفعل

Sun-rise َمْشِرق لزمان وقوع الفعل َمْفِعل

Sun-set َمْغِرب

Facility َمْرِفق ملكان وقوع الفعل

File ِمْبَرد لآلالت واألدوات ِمْفَعل

Bur ِمثقب

Lancet ِمْبَضع

Knife ِمْشَرط

Microscope ِمْجَهر

Elbow ِمرَْفق

Facility ِمْرَفق للمكان

Assistant ُمساِعد للتشارك ُمفاِعل

Intervention ُمداَخلة لعمل مشترك ُمفاَعَلة

Culture َمْزَرَعة ملكان الكثرة َمْفَعَلة

Crematorium َمْحَرَقُة الُجَثث

Press مؤسسة: َمْطَبعة

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.
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املصطلح الطبي في اللغة العربية

املصطلح األجنبي املصطلح العربي الداللة الصيغة الصرفية

Syringe ِمْحَقَنة لآللة ِمْفَعَلة

Vaporizer ِمْبَخَرة

Excavator ِمْجَرَفة

Fan ِمْرَوحة

Capsule ِمْحَفظة

Paralysed َمْشلول للمصاب بمرض َمْفُعْول

Mad َمْجنون

Paraplgic َمْفلوج

Idiot َمْعتوه

Leprtic َمْجذوم

Maniac َمْهووس

Stuporous ّمْذهول

Obsolete َمْتروك ممكن الحدوث

Podophyllum َيْبروح لثبات الصفة َيْفُعْول

Chlorophil َيْخضور

تابع/ دالالت أشهر الصيغ الصرفية الشائعة.

رابعًا: النحت املصطلحي )ملصطلح جديد من كلمتني وأكثر(
النحت صياغة لفظ مستجد من كلمتني أو أكثر، وال يشترط فيه حفظ كلمة ما بتمامها، 
أن  ل  ُيَفضَّ ولكن  والسكنات.  الحركات  الكلمات، وال موافقة  بقدر متساٍو من كل  وال األخذ 
يشير اللفظ الجديد املستحدث بالنحت إلى العبارة التي اشتق منها، كما قال املعاصرون عن 
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الحيوان الذي يعيش في البر وفي املاء )مثل الضفدع والتمساح(: َبْرماِئّي، وقالوا السلكي 
للتيار الذي ال يحتاج لالنتقال إلى أسالك، وقالوا حيهوائي وحيوائي ملن يحتاج إلى الهواء 
للبقاء على قيد الحياة، وقالوا حمضمني عن الحمض األميني، وقالوا كهرسلبّي عن القطب 
الذي فيه كهربائية إيجابية، وكهرجابّي عن القطب الذي فيه كهربائية سلبية، وَكْهَرَضوئّي عن 
نادر جدًا، وتكاد تكون  النحت لصياغة املصطلحات  الكهرباء والضوء. واستعمال  اجتماع 

معدودة.
النحت صياغة لفظ مستجد من كلمتني أو أكثر، وال يشترط فيه حفظ كلمة ما بتمامها، 
ل أن يشير  وال األخذ بقدر متساٍو من كل الكلمات، وال موافقة الحركات والسكنات. ولكن ُيَفضَّ

اللفظ الجديد املستحدث بالنحت إلى العبارة التي اشتق منها.

خامسًا: النقل الحرفي )الترجمة( 
واملقصود بالترجمة في هذا السياق استعمال األحرف العربية لنقل لفظ املفردة الوافدة 
نقل  آخر  بمعنى  أو  املصدر،  اللغة  في  تكون ألصلها  ما  أقرب  أو  هي  كما  أخرى  لغة  من 
 Philosophy املصطلح بحروف عربية تقابل حروف املصطلح األجنبي، فقديمًا قال العرب عن
فلسفة، وفي أيامنا هذه نقول عن البرمجيات Skype سكايب، وعن Scenario سيناريو، وعن 
Virus فيروس، وفي املجاالت العلمية، تزداد أهمية املحافظة على النطق األصلي لأللفاظ دون 
إحداث أي تغييٍر فيها، ال بتغيير أوزانها وال بتغيير حروفها، رغم أن علماء اللغة يصفون مثل 
تلك األلفاظ بأنها دخيلة، ويفضلون إحداث بعض التغييرات فيها لتحقيق االنسجام مع النظام 
الصوتي للحروف وسهولة أو صعوبة نطق بعضها وتقارب أو تباعد مخارجها، أو لالنسجام 
مع األوزان الصرفية للغة العربية ليندرج ضمن أحد تلك األوزان، فيصفون مثل تلك األلفاظ 

بأنها ُمَعرَّبة. 
وللنقل الحرفي دور هام في األلفاظ الوافدة في الحاالت التالية:

األلفاظ التي تشترك فيها لغات عاملية عدة. . 1
األلفاظ التي يصعب إيجاد مقابل يحظى بالقبول والشيوع والوضوح والبساطة ويخلو . 2

من اللبس مع غيره. 
األسماء ذات امللكية التجارية. . 3
أسماء األعالم لألشخاص أو األماكن التي لم يعرفها العرب من قبل، ولم يقولوا فيها . 4

قواًل واضحًا.
أسماء الكائنات من فيروسات وجراثيم والسيما إذا كانت أصاًل منسوبة السم علم. . 5
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وأوضح ما يكون التعريب في ميادين جديدة استحدثها الكشف والبحث في الطبيعة 
الَغاَز  أيَّْنُت  َأيَّن فيقال:  والكيمياء، ومن األمثلة لفظ أيون مقابل ion الذي اشتق منه الفعل 
أيوَنْين وأيونات.  أيونّيه. وُيثنَّى وُيْجَمع على  أيونّي وكثافة  جهد  إليه، فيقال:  َفَتأيَّن، وُينَسب 
َمَؤيَّن وينحت منه كاتيون، أي أيون كاثودي  ُمَؤيِّنة وغاز  َتأيُّن وتأيني، ومنه أشعة  ومصدره 
Cathode ion، وأنيون، أي أيون أنودي Anode ion، ومحلول الأيونّي Non-ionic. ومن 
األمثلة أيضًا لفظ أكسيد Oxide الذي اشُتّق منه َأْكَسدة وُمَؤْكِسد، ولفظ باستور الذي اشتق 

.Non-pasteurized والُمَبْسَتر Pasteurized ُمَبْسَتر ،Pasteurization منه َبْسَتَرة
يسمح بنقل املصطلح بحروف عربية تقابل حروف املصطلح األجنبي في الحاالت التالية:

املصطلحات التي تستعمل في عدد من اللغات األخرى.. 1
املصطلحات التي تم اشتقاقها من أسماء أعالم أو أماكن.. 2
املصطلحات التي تدل على عالمات تجارية مسجلة امللكية.. 3

ومن األمثلة على تلك املجاالت:
نقل املصطلحات التي اشتهرت في العديد من اللغات بصورتها الحالية.. 1

املقابل باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Agarأجار
Amebaأميبة
Ampuleأمبول
Prostateبروستاتة

Pancreaseبنكرياس
Herpesهربس
Influenzaأنفلونزا
Diplomaدبلوما
Sarcomaساركومة
Gangreneغنغرينة

Virusفيروس
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نقل املصطلحات املشتقة من أسماء األعالم.. 2

املقابل باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Borrelia Kochii.البوَرِليَُّة الكوِخيَّة

Brucella Canis.البروسيلَُة الَكلِْبيَّة

Ehrlichieae.)اإليْرليِخيَّات )َقبيلَُة َجراثيٍم ِمَن الِريْكِتسيَّات

Neisseria Catarrhalis.النَّيَسِريَُّة النَّْزِليَّة

Pasteurellae.)الباْسُتوِريالَّت )َفصيلٌَة ِمَن الَجراثيم

Rickettsia Australis.الرِّيِكْتِسيَُّة الجنوبية

Salmonella Typhi.لْمونيلَُة التِّيِفيَّة السَّ

Wolbachieae.)الولبخيَّات )فصيلة من الجراثيم

لنقل املصطلحات بحروف عربية تقابل حروفها األجنبية )التعريب( دور في األلفاظ التي 
تشترك فيها لغات عاملية عدة، وفي األلفاظ التي يصعب إيجاد مقابل يحظى بالقبول والشيوع 
لة،  والوضوح والبساطة ويخلو من اللبس مع غيره. وفي األسماء ذات امللكية التجارية املسجَّ
وفي أسماء األعالم لألشخاص أو لألماكن التي لم يعرفها العرب من قبل، ولم يقولوا فيها 
قوالً واضحاً، وفي أسماء الكائنات من فيروسات وجراثيم، والسيما إذا كانت أصاًل منسوبة 
في  والبحث  الكشف  استحدثها  جديدة  ميادين  في  التعريب  يكون  ما  وأوضح  علم،  السم 

الطبيعة والكيمياء.
وقد أجاز مجمع اللغة العربية في القاهرة التعريب في قراره الذي نص على ما يلي: 
في  العرب  على طريقة  الضرورة  عند  األعجمية،  األلفاظ  بعض  ُيْسَتْعَمل  أن  املجمع  »يجيز 
تعريبهم....أي كتابته بحروف عربية، وإعطاؤه حكم اللفظ العربي، سواء أمكن جعله على وزٍن 

من األوزان العربية«.
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املالحظات الهامة عند تعريب املصطلحات ونقلها إلى اللغة العربية:
من األفضل أن يكون املصطلح كلمة واحدة، لتسهل النسبة إليه وجمعه، بمعنى تفضيل . 1

الكلمة على الكلمتني فأكثر عند وضع املصطلحات، إذا أمكن ذلك، وهو أمر ممكن بعد 
استيعاب املعنى وتدقيق الذخيرة اللغوية العربية، ومثال على ذلك:

املقابل باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Deaf-mute أبكم، وهو األصم الذي اليسمع واألخرس الذي
ال ينطق.

External Genitalia.ْوَأة، وهي األعضاء التناسلية الظاهرة السَّ

Bundle Branch فرع أو  للحزمة،  تصغير  صيغة  وهي  ُحَزْيَمة، 
الحزمة.

Velum Palatinum أو الفم  سقف  من  اللني  الجزء  وهو  الَحفَّاف، 
شراع الحنك.

Eye Ball.ُمْقلَة، وهي كرة العني

Left-handed.أعسر، يعتمد على يده اليسرى

Right-handed.أيمن، يعتمد على يده اليمنى

وباملقابل فإن الطبيعة اإللصاقية للغة املصدر وتعدد مكونات املصطلحات فيها من السوابق . 2
والجذور واللواحق، سواًء في اللغة اإلنجليزية أو في اإلغريقية أو الالتينية، قد تفرض 

تعدد الكلمات في بعض املقابالت العربية ملصطلح إنجليزي واحد، ومثال على ذلك:

املقابل باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

 Leukemia.ابيضاض الدم

 Monopolar.وحيد القطب

 Epithelization.تشكل النسيج الظهاري



- 192 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 193 -

املقابل باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

 Denture.بدلة سنية

 Tracheotomy.بضع الرغامى

 Cardiomegaly.ضخامة القلب

 Orthodontist.طبيب تقويم األسنان

 Parasitology.علم الطفيليات

 Hyperglycemia.فرط سكر الدم

 Hypothyroidism.قصور الدرقية

Polyploid.متعدد الصيغ الكروموسومية

 Neuroma.ورم عصبي

يجتهد في تجنب . 3 أن  ملفهوم مستجد  مقابل  لوضع مصطلح عربي  يتصدى  ملن  ويجدر 
الكلمات التي سبق االتفاق عليها كمقابل للفظ وافد آخر، من أجل االقتصار على اسم 
تفضيل  يراعي  أن  وعليه  والصناعية،  الفنية  العلمية  املصطلحات  في  معنى  لُكّل  واحد 

الكلمة املتداولة بني الناس وبني أرباب املهن الطبية والصحية على غيرها.

الخالصة
• املصطلحات ضرورية للحياة وللتواصل طيلة حياة اإلنسان.	
• املؤسسات العامة التي تعمل في إنتاج املصطلحات وترويجها هي مؤسسات 	

نشر  ومؤسسات  مراحله،  بجميع  التعليم  ومؤسسات  والتطوير،  البحوث 
الثقافة واإلعالم، ومؤسسات تقديم الخدمات، واإلنترنت، واملنظمات الدولية.

• إن تحصيل أكبر كمية من املفاهيم واملصطلحات التي تعبر عنها أمر ضروري 	
للعاملني في الطب واإلعالم والتعليم لقادة املجتمعات. 

• إن نقل املفهوم من لغة أخرى باختيار املصطلح املناسب واملقبول عمل هام.	



- 192 -- 193 -

املصطلح الطبي في اللغة العربية

•  وطرق نقل املصطلح إلى اللغة العربية هي:	
االستمداد من التراث، والتراث مصدر هام للمصطلحات، ومن فوائد استمداد 1. 

واألمراض  التشريحية  التسميات  معظم  على  االتفاق  التراث  من  املصطلحات 
املعروفة، والقياس على تلك األسماء لرسم منهجية التعامل مع املصطلح الوافد 

الذي يعبر عن مفهوم لم يسبق التعرف عليه من قبل.
الترجمة املباشرة "كلمة بكلمة" أو باالستفادة من املجاز، إذ يلجأ املصطلحيون 2. 

لترجمة املفاهيم املستجدة الوافدة إذا لم يجدوا لها ما يوائمها في املعاجم وكتب 
التراث، إما بالترجمة املباشرة كلمة بكلمة، وإما بالترجمة باملجاز.

اللفظ 3.  فيها  يتشكل  اشتقاقية،  لغة  العربية  فاللغة  القياسية،  االشتقاق باألوزان 
من َجذر وهو مجموعة الحروف األصلية للفظ، ويختص اجتماع تلك الحروف 
بمقابلة  عليه  الحصول  يتم  وزن  هي  صيغة صرفية  ومن  املعنى،  على  بالداللة 
أحرف اللفظ بأحرف "فعل" بعد الزيادة أو التضعيف لتحقيق التماثل مع وزن 

اللفظة األصلية. 
حفظ 4.  فيه  يشترط  وال  أكثر،  أو  كلمتني  من  مستجد  لفظ  وهو صياغة  النحت، 

كلمة ما بتمامها، وال األخذ بقدر متساٍو من كل الكلمات، وال موافقة الحركات 
ل أن يشير اللفظ الجديد املستحدث بالنحت إلى العبارة  والسكنات. ولكن ُيَفَضّ

التي اشتق منها.
دور 5.  وله  األجنبية(،  حروفها  تقابل  عربية  بحروف  املصطلحات  )نقل  التعريب 

في األلفاظ التي تشترك فيها لغات عاملية عدة، وفي األلفاظ التي يصعب إيجاد 
مقابل يحظى بالقبول والشيوع والوضوح والبساطة ويخلو من اللبس مع غيره، 
لألشخاص  األعالم  أسماء  وفي  لة،  املسَجّ التجارية  امللكية  ذات  األسماء  وفي 
أو لألماكن التي لم يعرفها العرب من قبل، ولم يقولوا فيها قواًل واضحًا، وفي 
أسماء الكائنات من فيروسات وجراثيم والسيما إذا كانت أصاًل منسوبة السم 
علم، وأوضح ما يكون التعريب في ميادين جديدة استحدثها الكشف والبحث 

في الطبيعة والكيمياء.
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اختبر معلوماتك
السؤال األول

• اذّكر ثالثة أسماء ألطباء قدامى كتبوا كتبًا طبية باللغة العربية، مع ذكر اسم لعمل واحد 	
من تلك الكتب؟

 .1.............
 .2.............
 .3.............

• عدِّد طرق نقل املصطلح من لغة أجنبية إلى اللغة العربية مع مراعة ترتيبها وفق األولوية؟	
 .1.........
 .2..........
 .3..........
 .4.........
 .5.........

• عدِّد فائدتني من فوائد استمداد املصطلحات من التراث؟	
 .1.........
 .2.........

السؤال الثاني
أكمل املصطلحات التراثية العربية الناقصة املقابلة للمصطلحات اإلنجليزية التالية؟

املقابالت باللغة اإلنجليزيةاملصطلحات باللغة العربية

Angina

Ascites

Cancer

Diet

Dislocation

Epilepsy
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املقابالت باللغة اإلنجليزيةاملصطلحات باللغة العربية

 Facial palsy

Hemiplegia

Infection

Measles

Pulse

Smallpox

Spasm

Vomiting

السؤال الثالث
• لترجمة املفاهيم واملصطلحات إلى اللغة العربية طريقتان هما:	

 .1.............
 .2.............

• أكمل العبارات التالية:	
قبل نقل املصطلحات الوافدة إلى العربية يفضل.........1. 
الشرط األساسي في الترجمة الصحيحة للمصطلح الوافد هو ........2. 

• املباشرة، 	 بالترجمة  العربية  اللغة  إلى  نقلت  التي  التالية اختر املصطلحات  القائمة  من 
العربية  اللغة  التي نقلت إلى  »مباشر«، واختر املصطلحات  وضعها في جدول بعنوان 

بالترجمة باملجاز، وضعها في جدول بعنوان »مجاز«.

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Alveole ِسْنخ

تابع/ السؤال الثاني
أكمل املصطلحات التراثية العربية الناقصة املقابلة للمصطلحات اإلنجليزية التالية؟
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Ascomycete الفطور الزِّقِّيَّة

 Balantus glans الَحَشَفة على رأس القضيب

  Cover التغطية

Endothelium ِبطانة

Epithelium ِظهاَرة

Galea خوذة

Incubator حاِضَنة

Lemniscus فتيل

Lumbus َقَطن

Malignant خبيث

Suture َدْرز

Tooth Caries تسوُّس األسنان

السؤال الرابع
• اذكر دالالت الصيغ الصرفية التالية مع مثال على كل منها باللغة العربية؟	

مثال باللغة العربية الداللة الصيغة الصرفية

ِاْسِتْفعال

ِاْفَتَعال

أْفعل

تابع/ السؤال الثالث
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مثال باللغة العربية الداللة الصيغة الصرفية

تَفاُعل

َتَفعَّل

تفعيل

ُفَعال

َفَعل

َفَعالن

ِمْفَعل

َمْفُعْول

• عدد خمسًا من الصيغ املشتقة الفعلية:	
 .1.............
 .2.............
 .3.............
 .4.............
 .5.............

• عدد خمسًا من الصيغ املشتقة اإلسمية:	
 .1............
 .2.............
 .3.............
 .4.............
 .5.............

تابع/ السؤال الرابع
• اذكر دالالت الصيغ الصرفية التالية مع مثال على كل منها باللغة العربية؟	
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السؤال الخامس
• اذكر خمسة مصطلحات دخلت إلى اللغة العربية بالنحت وتداولها الناس بالقبول:	

املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

السؤال السادس
• عدِّد أهم مجاالت نقل املصطلح بحروف عربية تقابل حروف املصطلح األجنبي؟	

 .1............
 .2.............
 .3.............
 .4.............
 .5.............
 .6.............

• عدد خمسًة من األلفاظ التي تم نقلها بحروف عربية تقابل حروف أصلها األجنبي؟	
 .1............
 .2............
 .3...........
 .4...........
 .5...........
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إجابات األسئلة الواردة في هذا الفصل
إجابة السؤال األول

• ثالثة أسماء ألطباء قدامى كتبوا كتبًا طبية باللغة العربية:	
 الحاوي في الطب ملحمد بن زكريا الرازي.1. 
التنوير في االصطالحات الطبية ألبي منصور الحسن بن نوح القمري .2. 
حقائق أسرار الطب »ملسعود بن أحمد السجزي«.3. 

• طرق نقل املصطلح من لغة أجنبية إلى اللغة العربية:	
االستمداد من التراث.1. 
الترجمة املباشرة »كلمة بكلمة« أو باالستفادة من املجاز.2. 
اشتقاق األوزان القياسية.3. 
النحت.4. 
النقل الحرفي.5. 

• فائدتان من فوائد استمداد املصطلحات من التراث:	
االتفاق على معظم التسميات التشريحية واألمراض املعروفة. 1. 
القياس على تلك األسماء لرسم منهجية التعامل مع املصطلح الوافد الذي يعبر عن 2. 

مفهوم لم يسبق التعرُّف عليه من قبل.

إجابة السؤال الثاني

املقابالت باللغة اإلنجليزية املصطلحات باللغة العربية

Angina خناق

Ascites استسقاء

Cancer سرطان

Diet حمية

Dislocation خلع
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املقابالت باللغة اإلنجليزية املصطلحات باللغة العربية

Epilepsy صرع

Facial palsy لقوة

Hemiplegia فالج

Infection عدوى

Measles حصبة

Pulse نبض

Smallpox جدري

Spasm تشنج

Vomiting قيء

إجابة السؤال الثالث
• طرق ترجمة املفاهيم واملصطلحات إلى اللغة العربية:	

الترجمة املباشرة كلمة بكلمة.. 1
الترجمة باالستعانة باملجاز.. 2
• تكملة العبارات:	

قبل نقل املصطلحات الوافدة إلى العربية يفضل البحث عن مقابالت لها في املعاجم . 1
والكتب واملصادر التراثية.

الشرط األساسي في الترجمة الصحيحة للمصطلح الوافد هو الفهم العميق ملدلوله . 2
واستيعاب معناه.

• املصطلحات التي نقلت إلى اللغة العربية بالترجمة املباشرة.	

الترجمة املباشرة

Cover التغطية

تابع/ إجابة السؤال الثاني
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الترجمة املباشرة

Malignant خبيث
Incubator حاِضَنة
Endothelium ِبطانة
Epithelium ِظهاَرة
Lemniscus فتيل
Lumbus َقَطن

• املصطلحات التي نقلت إلى اللغة العربية بالترجمة باملجاز.	

الترجمة باملجاز

Tooth Caries تسُوّس األسنان

Balantus glans الَحَشَفة

Ascomycete َيّة ِقّ الفطور الِزّ

Galea خوذة

Suture َدْرز

Alveole ِسْنخ

إجابة السؤال الرابع
• دالالت الصيغ الصرفية	

مثال باللغة العربية الداللة الصيغة الصرفية

ِاْسِتئصال لألعمال الطبية ِاْسِتْفعال

التهاب للتغيرات ِاْفَتَعال

تابع/ إجابة السؤال الثالث
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مثال باللغة العربية الداللة الصيغة الصرفية

أبيض لأللوان أْفعل
َتناُظر لالشتراك تَفاُعل
م َتَوُرّ لظهور أثر الفعل ل َتَفَعّ

َتْمريض لتكرار العمل تفعيل
كام الُزّ للمرض ُفَعال

َوَرم للداء َفَعل
َخَفقان للتقلب واالضطراب َفَعالن
ِمْجَهر لآلالت واألدوات ِمْفَعل

َمْشلول للمصاب بمرض َمْفُعْول

• خمس من الصيغ املشتقة الفعلية:	
 فِعل.. 1
 فُعل.. 2
َفْعلَل.. 3
ل.. 4 َفَعّ
فاَعل.. 5
• خمس من الصيغ املشتقة اإلسمية:	

اسم الفاعل.. 1
اسم املفعول.. 2
اسم املرة.. 3
اسم الهيئة.. 4
اسم اآللة.. 5

تابع/ إجابة السؤال الرابع
• دالالت الصيغ الصرفية	



- 202 -- 203 -

املصطلح الطبي في اللغة العربية

إجابة السؤال الخامس 

الداللة باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Amphibianَبْرماِئّي
Wirelessالسلكي

Aerobeحيوائي
Electronegativeكهرسلبّي

Aminoacidحمضمني

إجابة السؤال السادس 
• أهم مجاالت نقل املصطلح بحروف عربية تقابل حروف املصطلح األجنبي:	

األلفاظ التي تشترك فيها لغات عاملية عدة. . 1
والبساطة . 2 والوضوح  والشيوع  بالقبول  يحظى  مقابل  إيجاد  يصعب  التي  األلفاظ 

ويخلو من اللبس مع غيره. 
لة. . 3 األسماء ذات امللكية التجارية املسَجّ
أسماء األعالم لألشخاص أو لألماكن التي لم يعرفها العرب من قبل.. 4
أسماء الكائنات من فيروسات وجراثيم.. 5
ألفاظ علوم الطبيعة والكيمياء.. 6

• خمسة من األلفاظ التي تم نقلها بحروف عربية تقابل حروف أصلها األجنبي:	

الداللة باللغة العربيةاملصطلح باللغة اإلنجليزية

Amebaأميبة
Chyle, Chylusكيلوس

Chyme, Chymusكيموس
Virusفيروس

Hormoneهرمون
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الفصل الرابع
املصطلحات الطبية املتخصصة

أغراض الوحدة التعليمية للمصطلحات الطبية املتخصصة
التعرف على املصطلحات الرئيسية التي يشيع ذكرها في العمل باملختبرات. -
التعرف على األجهزة واملعدات الرئيسية التي تستخدم باملختبرات. -
التعرف على االختبارات الطبية التشخيصية األساسية. -
عن  - الصادرة  التقارير  في  استخدامها  يكثر  التي  املختصرات  أهم  على  التعرف 

املختبرات.

مصطلحات الخلية
الخلية Cell، من الالتينية Cella، ومعناها الغرفة أو الحجرة الصغيرة الخالية، سواء 
كانت في سجن، أو في قرص العسل، أو ضمن بطارية الختزان الطاقة، أو كانت مجموعة من 

األشخاص الذين يعملون معًا لخدمة أهداف سياسية تجمع بينهم.
النسبة إليها والصفة املشتقة منها Cellular، بمعنى خلوي، يطلق على الهاتف الجوال 
كما يطلق عليه أيضًا )بتواتر أقل Cellphone(. والنسيج الخلوي هو نسيج رخو يتضمن 
كمية كبيرة من خاليا دهنية. والعلم الذي يدرس الخلية “علم الخاليا” Cytology، والكلمة 
تتألف من جزءين هما السابقة Cyto- بمعنى خلية و -logy بمعنى علم، وفيه توصيف للبنية 
دراسة  وباإلمكان  واالنقسام.  وللتكاثر  الكيميائية،  وللعمليات  ولوظائفها  للخاليا،  الهيكلية 

الخاليا بمواد تلوين ال تؤدي ملوتها، ويطلق عليها األصبغة الحيوية.
تسبح كل خلية في سائل نسيجي يحيط بها من كل الجوانب، ويفصل الغشاء الخلوي 
املكونات داخل الخلية عن املواد خارج الخلية. ومن أهم املكونات داخل الخلية: النواة وفيها 
والشبكة  الحاّلة،  والُجَسْيمات  الريباسية،  والُجَسْيمات  املَُتَقدِّرات،  وفيها  والهيولى  يَّة،  النوُّ
الهيولية الباطنة الخشنة، والشبكة الهيولية الباطنة امللساء، وجهاز جولجي، والخيوط الدقيقة 
الصغيران(  )املركزان  واملَُرْيِكزان  االحتسائية،  والُحَوْيِصالت  والفجوات،  الُخَيْيطات،  أو 
السابقة  من  تتألف  فهي   ،Protoplasm الِجِبلَّة  هي  سائلة  معقدة  مادة  الَهُيْولَى  وتتضمن 
)-Proto( التي تدل على الطليعة أو البداية والالحقة )Plasm-( التي تشير إلى تشكل النسيج 

ج، وتقابل كلمة الِجِبلَّة املادة التي تعتبر بداية أو طليعة تشكل النسيج. أو التََّنسُّ
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• أنواع الخاليا.	

خاليا ذات نوى 
حقيقية

Eukaryotes Eu- وتتألف هذه اللفظة من جزءين هما السابقة
 -karyotic ومعناها حقيقي أو سوي، والالحقة
ومعناها النواة، وهي خلية فيها نواة ذات غالف 
وتتضمن املادة الوراثية. والخاليا حقيقية النواة 

موجودة في النبات والحيوان والفطريات.

وتتألف هذه اللفظة من جزءين هما السابقة -Prokaryotes Proخاليا ذات نوى بدائية
 -karyotic والالحقة  بداية  أو  طليعة  ومعناها 
ومعناها النواة، وهي خلية ليس لها نواة، واملادة 
بغالف  محاطة  غير  فيها  الجينات  أو  الوراثية 

نووي، وأهم أنماطها الجراثيم.

تأخذ الخلية أشكااًل متعددة:
• حة.	 فقد تكون ُمَسَطّ
• َبة.	 وقد تكون ُمَكَعّ
• وقد تكون أسطوانية. 	
• أو عمودية. 	
• وقد تكون كروية مثل كريات الدم البيضاء.	
• أو تكون بيضوية الشكل.	
• وقد تكون لها أغصان، مثل العصبونات.	
• وقد يكون لها ذيل، مثل النطفة أو الحيوان املنوي.	
• وقد تصطف على شكل طبقة واحدة.	
• وقد تصطف على شكل طبقات فوق بعضها. 	
• وقد تصطف لتشكل محيط وعاء أو قناة. 	
• والنطاف ضمن 	 الدم  مثل خاليا  سائل،  في  بمفردها  تسبح  خلية  كل  تكون  وقد 

السائل املنوي.  
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كيفية دراسة الخاليا
الالتينية  إلى   Microscope لفظة  وتعود   ،Microscope باملجهر  الخاليا  فحص  يتم 
Microscopium( Micro(، حيث )-Micro( وتعني دقيق الحجم و )Scope-( وتعني رؤية.

وللمجهر أنماط متعددة:
• املجهر الضوئي.	
• املجهر البصري.	
• املجهر اإللكتروني.	

ويتألف املجهر الضوئي من األقسام التالية:
• األنبوب املركزي.  	
• آلية الدوران األفقي.	
• آلية اختيار العدسة الشيئية.	
• العدسة الشيئية: وهي العدسة أو مجموعة العدسات القريبة من الشيء املفحوص.	
• صفيحة الفحص. 	
• مرآة.	
• قاعدة. 	
•  العدسة العينية: وهي العدسة القريبة من عني الفاحص. 	
• حامل مركزي.	
• قرص اإلحكام الكبير.  	
• قرص اإلحكام الصغير. 	
• مصدر الضوء. 	
• مكثِّفة للضوء.  	
• حجاب لجمع الضوء. 	

العمليات األساسية لفحص الخاليا في املجهر هي:
• االستفراد.	
• التحضير.	
• التلوين.	
• التثبيت.	

الشكل )1(: املجهر الضوئي.
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االستفراد  
النمط  نقية ال تتضمن سوى نمط واحد من الجراثيم، هو  وهو الحصول على مزرعة 
املطلوب. وعند أخذ نموذج من املزرعة يمكن تكثيف التركيز إذا كان خفيفًا )العدد القليل من 
بالتثفيل، كما يمكن تخفيف التركيز إذا كان كثيفًا )العدد الكبير من  الخاليا في السائل( 

الخاليا في السائل( بالتمديد.
 

التحضير
وهو سلسلة من اإلجراءات التي تحاول املحافظة على مظهر الخاليا في أقرب وضع 
ممكن لحالتها، وهي حية وتؤدي وظيفتها، وقد يتضمن ذلك التثبيت على الصفيحة الزجاجية 

قبل وضعها على منصة املجهر، واإلرساء على الصفيحة الزجاجية قبل فحصها.

التلوين  
وهو إضفاء األلوان على الهيكل العام للخلية، بحيث تبدو مكنوناتها وتتمايز عن بعضها 
َخة ترتبط باملادة الصباغية، وتشكل معها مادة  البعض. ويعتمد التلوين على وجود مادة ُمَرسِّ
باملادة  املرتبط  الصباغ غير  الخاليا إلزالة  يتم غسل  تزول عندما  مترسبة، ومصطبغة، وال 

َخة. املَُرسِّ
وهناك ضروب من التلوين للخاليا، من أهمها:

• التلوين البسيط وفيه يستخدم مادة صباغية واحدة.	
• التلوين بمواد صباغية متعددة وفيه تسخدم عدة ملونات صباغية تساهم في إضفاء 	

تباين لوني، وتمايز لوني.
• تلوين الخاليا الحية. 	
• تلوين الخاليا في املختبر. 	
• تلوين جرام، ويستخدم للتعرف على الجراثيم وتصنيفها.	
• تلوين تسيل ــ نلسن، لتلوين العصيات السلية املقاومة للحمض.	

نات أشهر املَُلوِّ
• الهيماتوكسيلني ــ يوزين، لتلوين خاليا الدم والنسج. وتتلون نوى الخاليا باللون 	

األزرق بسبب وجود الحموض النووية.
• ملون شيف ــ الحمض الدوري لتلوين الفطريات.	
• ملون جيمزا، لتلوين الدم وخاليا نقي العظم.	
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• الفضة، لتلوين الدهون والشحوم.	
• برتقالية األكريدين، لتلوين الحموض النووية.	
• اليود، لتلوين الدهون والشحوم.	
• التلوين املباين بالسافرانني.	

شكل الخاليا بعد التلوين
• الجراثيم إيجابية الجرام، وتبدو تحت املجهر بلون أزرق أو بنفسجي قاتم.	
• الجراثيم سلبية الجرام، وتبدو تحت املجهر بلون وردي أو بنفسجي فاتح.	

ويتم تلوين الجراثيم إيجابية الجرام وفق الخطوات التالية:

الجراثيم إيجابية الجرامالجراثيم سلبية الجرام

التثبيت

صبغة البنفسجية املتبلورة

معالجة باليود

إزالة اللون

صبغة بملون مباين بالسافرانني

الشكل )2(: خطوات تلوين الجراثيم وتصنيفها إلى إيجابية وسلبية الجرام.
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ات في الخلية األجزاء والُعَضَيّ
سوف نتناول فيما يلي شرح عضيات الخلية:

رسم توضيحينبذةالعضية

بروتينية الغشاء الخلوي جزيئات  تتضمن  وبنيته 
ودهنية وجليكوزيدية ضخمة.

النواة، وجمعها 
َنوى 

وهي كتلة داخل الخلية محاطة 
بغالف خاص بها هو غالف 

النواة، وتتضمن املواد 
الكروموسومية التي تحمل 

املعلومات الوراثية والجينات 
َوَيّة، وجمعها  وتتضمن أيضًا الُنّ
ُنَوَيّات، وقد تتضمن ُجَسْيمات 

َنَوِوَيّة ويتشكل داخل النواة 
أثناء انقسام الخلية الخيطّي أو 
التفُتّلّي املغزل النووي انطالقًا 

ِلّي. َفُتّ من الُجَسْيم الخيطّي أو الَتّ

الشبكة الهيولية 
الباطنة التي 
تحيط بالنواة

ولها نوعان:
الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة.

والشبكة الهيولية الباطنة امللساء. 
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رسم توضيحينبذةالعضية

تتمثل املهمة الرئيسية في إنتاج املريكز
األهداب، وذلك خالل الطور 

البيني واملساعدة في تشكيل 
املغزل أثناء االنقسام الخلوي.

َوَيّة تكون الحمض النووي الذي الُنّ
ينتقل إلى الهيولي.

•الكروموسومات وللكروموسوم ذراعان. 	
• يرمز للذراع الطويل برمز 	

 .)q(
• يرمز للذراع القصير برمز 	

 .)p(
• يلتقي الذراعان في املركز.	
• 	.)c( يرمز للمركز برمز
• من الكروموسومات ما هو 	

جسدي.
• وهناك كروموسومان 	

جنسيان. 
• يرمز للكروموسوم الذكري 	

.)y( بالرمز
• ويرمز للكروموسوم األنثوي 	

 .)x( بالرمز
• ومجموع عدد 	

الكروموسومات عند 
اإلنسان )46( منها )44( 
جسديًا واثنان جنسيان.

النوية
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رسم توضيحينبذةالعضية

رات •املَُتَقِدّ ووظيفتها األساسية توليد 	
الطاقة. 

• وتتألف من غشاء خارجي 	
يضم داخله حواجز متوازية 

تسمى األعراف، ومفردها 
ُعْرف.

•جهاز جولجي ويقوم بإفراز وإنتاج املواد 	
داخل الخلية. 

أنواع االنقسامات داخل الخلية
• االنقسام الفتيلي )الخيطي( أو التفتُّل 	

انقسام  أيضًا  يسمى  الخيط،  بمعنى   Mitos الالتينية  من  مشتق   )Mitosis( واللفظ 
الخاليا الجسدية واالنقسام املتساوي، يؤدي انقسام الخلية األم إلى خليتني ابنتني متماثلتني 
يتضمن  )الكروموسومات(،  الوراثية  املادة  ملا في األخرى من  منهما كمية مساوية  في كل 

االنقسام تبدالت أو تحركات في النواة وتبدالت أو تحركات في الهيولى. 
تمر الخلية بأربعة أطوار هي:

• الطور األول.	
• الطور التالي.	
• طور الصعود.	
• الطور االنتهائي.	
• طور الراحة أو الطور البيني، وهو الطور الذي يفصل بني انقسامني متتاليني في 	

الخلية، ويتألف من أطوار:
الطور)G1(: وهو طور يسبق تخليق الدنا، يزداد حجم الخلية بسبب تخليق املرسال الرنا . 1

والبروتينات.
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الطور)S(: وهو طور تخليق الدنا، كل كروموسوم يتألف من طاقني من الكروماتيد ينضمان . 2
إلى بعضهما في الُجَسْيم املركزي.

الطور )G2(: وهو طور يتلو تخليق الدنا.. 3

• االنقسام املباشر باالنشطار  	
انقسام يحدث بدون مشاركة الهيولى في تشكل املغزل وال ظهور الخيوط أو التفتُّل، 
ويسمى انقسام ال تفتُّلي وفيه يبقى الغشاء النووي سليمًا ويحدث انقسام النواة إلى نواتني 

ثم انقسام الهيولى وتشكل خليتني يحيط بكل منها غشاء هيولي.

• االنقسام االنتصافي	
االنقسام  هذا  ألن  النقص،  بمعنى   Meiosis اإلغريقية  من   Meiosis اللفظة  وأصل 
ومرحلة  األول  االنتصافي  االنقسام  مرحلة  هما  بمرحلتني  ويمر  الجنسية،  بالخاليا  خاص 
االنقسام االنتصافي الثاني، ويؤدي انقسام الخلية األم في مرحلة االنقسام االنتصافي األول 
إلى خليتني من الخاليا األعراس  في كل منهما نصف عدد الكروموسومات التي كانت لدى 
الخلية األم، بينما يؤدي انقسام الخليتني العرسيتني االبنتني في مرحلة االنقسام االنتصافي 

الثاني إلى أربع خاليا لكل منها العدد النصفي السابق.

الشكل )3(: االنقسام االنتصافي.

الطور البيني
االنقسام 

االنتصافي 
األول

كروموسومان مثليان
االنقسام 

االنتصافي 
الثاني
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مصطلحات املكروبات والعوامل التي تسبب األمراض )املمراضات(
نستعرض فيما يلي أمثلة على تسميات بعض املكروبات واملمراضات.

• تسميات بعض املكروبات واملمراضات.	

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

َرة مفردة Monococcusُمَكَوّ

َرتان مزودوجتان Diplococciُمَكَوّ

َرات رباعية Tetracoccusُمَكَوّ

َرات الَرْزِمَيّة Sarcinaُمَكَوّ

َرات َعْقِدَيّة Streptococciُمَكَوّ

َرات ُعْنقودَيّة Staphylococciُمَكَوّ

Monobacillusجرثومة َعَصِوَيّة مفردة

جرثومتان َعَصِوَيّتان 
مزودوجتان

Diplobacilli

Coccobacilliعصوية مكورة

جرثومة َعَصِوَيّة تشبه 
ة َمّ الَضّ

Comma-shaped Bacilli

الوتدية )جرثومة َعَصِوَيّة 
تشبه الوتد(

Corynebacterium
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

املطثية )جرثومة َعَصِوَيّة 
تشبه مضرب التنس(

Clostridium bacilli

Capsulated bacteriaجرثومة محاطة بمحفظة

Noncapsulted bacteriaجرثومة ليس لها محفظة

Aflagellate bacteriaجرثومة ليس لها سوط

لها  )جرثومة  السوط  أحادي 
سوط واحد طرفي(

Polar monotrichous

Amphitrichousجرثومة لها سوطان متقابالن

عفرية السياط )جرثومة لها 
خصلة من السياط(

Lophotrichous

متقابل السياط )جرثومة 
لها خصلتان متقابلتان من 

السياط(

Amphitrichous

محيطية السياط )جرثومة 
لها أهداب تحيط بها من 

جميع جوانبها(

Peritrichous

	

	

	

	

	

	

	

	

	

تابع/ تسميات بعض املكروبات واملمراضات.
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Spierochaetaاملُلَْتِوية

Ovoid bacteriaجراثيم بيضاوية

Streptomyces bacteriaالجراثيم املَُتَسلِْسلة

Spore-forming جراثيم تشكل األبواغ
bacteria

,Bacillus Typhosus العصوية التيفية ذات السياط
showing flagella

Mansonellaاملنسونيلة )جنس من الديدان(

	

	

	

	

تابع/ تسميات بعض املكروبات واملمراضات.
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Penicilliumُفطريات املكنسية

لية  Mycobacteriumاملتفطرة السُّ
tuberculosis

خلية عرسية لطفيلي املالريا 
داخل كرية الدم الحمراء

Gametocyte of malaria 
in red blood cells

Balantidium Coliطفيلي القربية القولونية

 Giardia Lambliaطفيلي الجياردية اللميلية

• مصطلحات الباثولوجيا	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Atrophyالضمور

Hypertrophyالتضخم

تابع/ تسميات بعض املكروبات واملمراضات.
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Hypoplasiaنقص التنسج

Hyperplasiaفرط التنسج

ل التنسج، َحؤول Metaplasiaتبُدّ

Aplasiaعدم التنسج

ج Dysplasiaخلل التنُسّ

Cell Deathموت الخلية

Necrosisنخر

Apoptosisاملوت الخلوي املَُبْرَمج: استماتة

Autolysisانحالل ذاتي

Heterolysisانحالل غيروي

Hypoxiaنقص التأكسج

Ischemiaنقص تروية، إقفار

Karyolysisانحالل النواة

Pyknosisَتَغُلّظ

Karyorrhexisتمزق النواة

الباثولوجيا النسيجية: تشخيص املرض بدراسة التبدالت النسيجية.
الباثولوجيا الخلوية: تشخيص املرض بدراسة الخاليا.

الباثولوجيا الكيميائية: تشخيص املرض بدراسة التغيرات الكيميائية.
اإِلْمراض: تسلسل األحداث في استجابة النسج والخاليا للمؤثرات من حولها.

تابع/ مصطلحات الباثولوجيا
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املصطلحات الطبية املتخصصة

• مصطلحات املختبرات	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

  Anatomic pathologyالباثولوجيا التشريحية

Histopathologyالباثولوجيا النسيجية

Cytopathologyالباثولوجيا الخلوية

Pathophysiologyالفيزيولوجيا املرضية

Clinical pathologyالباثولوجيا اإلكلينيكية

  Clinical Microbiology املكروبيولوجيا اإلكلينيكية

Bacteriologyعلم الجراثيم

Virologyعلم الفيروسات

  Parasitologyعلم الطفيليات

  Immunologyعلم املناعة

Mycologyعلم الفطريات

  Clinical Chemistryالكيمياء اإلكلينيكية

Enzymologyعلم اإلنزيمات

Toxicologyالسموميات

Endocrinologyعلم الغدد الصّم

Hematologyالدمويات

Coagulationالتخثُّر

  Blood bankبنك الدم
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Geneticsعلم الوراثة

Cytogeneticsعلم الوراثة الخلوية

Semen analysisتحليل املني

Reproductive Biologyبيولوجيا اإلنجاب

Sperm Bankبنك النطاف

Assisted Reproductive Rechnologyتقنية املساعدة على اإلنجاب

Serologyعلم األمصال

Cytologyعلم الخاليا

DNA analysisتحليل الدنا

Swabماسحة )الجمع: ماسحات(

Fecesبراز

Urineبول

Bloodدم

Sputumبلغم )ُبصاق، َقَشع(

Cerebrospinal Fluidسائل دماغي نخاعي )سائل شوكي(

Synovial Fluidسائل مفصلي )سائل زليلي(

  Infected Tissue  نسيج مصاب بعدوى

تابع/ مصطلحات املختبرات
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• مصطلحات املعدات األساسية في املختبر	

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

زجاجة، قارورة )جمعها 
قوارير(

Bottle

أنابيب اختبار )املفرد أنبوب 
اختبار(

Test tubes

ج وذو  أنبوب اختبار ُمَدَرّ
سدادة

 Measured test tube
with plug

َحْوَجلة )الجمع حواجل 
حوجالت(

Flask

ج Measured tubeأنبوب ُمَدَرّ

Syringeِمْحَقَنة
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

اَرة Dropperَقَطّ

Desk lense َعَدسة مكتب

Alcohol lampمصباح كحولي

Funnelقمع

Crucibleبوتقة

ج، َدْوَرق Beakerكأس مدَرّ

تابع/ مصطلحات املعدات األساسية في املختبر
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• أنواع املجاهر	

أواًل: حسب الجزء القريب من الفاحص أو الرأس

Monocularمجهر بَعْيِنَيّة واحدة

Binocularمجهر بَعْيِنَيَّتْين

Trinocularمجهر بثالث َعْيِنَيّات

Ergonomicمجهر عملي

ثانيًا: حسب العدسة الشيئية )القريبة من الشيء املفحوص( 

 Achromatic Lensعدسة ال مقزحة

Plane Lensعدسة مستوية

ح الزيغ لثالثة ألوان  العدسة الالزيغية تصِحّ
واألحمر  األزرق  )هي  الطيف  ألوان  من 

واألخضر( تصحيحًا جزئيًا

Apochromatic Lens

Semi-Plane Lensعدسة مستوية جزئيًا

ثالثًا: حسب نمط اإلضاءة

Halogenإضاءة بالهالوجني

LED; Light-Emitting Diodeالصمام الثنائي الباعث للضوء

Fluorescentإضاءة تألقية

ج Incandescentإضاءة بالتوُهّ

Mercury Arcإضاءة بقوس زئبقي

رابعًا: حسب نمط نظام التشغيل

Bright-field Microscopyالفحص املجهري بالساحة الساطعة



- 224 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 225 -

تابع/ رابعًا: حسب نمط نظام التشغيل

ال Portableنظام تشغيل نَقّ

Digitalنظام تشغيل َرَقمي

Teachingنظام تشغيل تعليمي

Specialtyنظام تشغيل تخصصي

Invertedنظام تشغيل مقلوب

Darkfieldنظام تشغيل بساحة مظلمة

Phase Contrastنظام تشغيل بتباين األطوار

Polarizingنظام تشغيل مستقطب

Metallurgicalنظام تشغيل معدني

Epi-Fluorescenceنظام تشغيل فوق تألقي

• مصطلحات األورام	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

ي َحِمض Acidophil Adenoma ورم ُغِدّ

Adenocarcinomaسرطانة غدية

Anatomical Descriptionتوصيف تشريحي

)Blast cells )Blasts, Blastocyteخلية أرومية

Carcinoma in situسرطانة في املوقع )الِبدة(

ج الُغّدّي البطاَني الَرِحمي Endometrial Adenomatous َفرط الَتَنُسّ
Hyperplasia

تابع/ أنواع املجاهر
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Granulomaورم حبيبي

Hodgkin’s diseaseداء هودجني

Kaposi’s Sarcomaساركومة كابوزي

Liver Cell Carcinomaَسَرطاَنة الَخاليا الَكبدَيّة

Melanomaميالنوم

Mesotheliomaورم املتوسطة

Mycosis fungoidesُفَطار ُفطرانّي

Myelofibrosis َتلَُيّف الِنّْقي

Myeloid Metaplasia َحُؤول ِنْقِيّي

Myeloproliferative Syndrome متالزمة التكاثر النقيي

Myelosclerosis تصلب النقي

Non-Hodgkin’s Lymphoma ملفومة ال هودجكني

Overlapping Neoplasms أورام متراكبة

Pheochromocytoma of adrenal 
gland

ورم القواتم في غدة الكظر

Point of the origin نقطة النشأة

Polycythemia Vera كثرة الحمر الحقيقية

Preleukemia مقدمة االبيضاض

Primary Neoplasm ورم أولي

تابع/ مصطلحات األورام
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Sarcoma ساركومة

Scattered Cancer سرطان متفرق املواضع

Secondary Nalignant Neoplasm of 
Respiratory and Digestive Organs

َوَرم ثانوّي َخبيث في أعضاء الِجهاز 
التنُفسّي والِجهاز الهضمّي

Secondary Neoplasm ورم ثانوي

Site-specific Neoplasm ورم خاص بموضع محدد

Solid Neoplasm ورم صلب

Specified Neoplasm ورم محدد

Squamous Cell Carcinoma سرطانة الخاليا الُحْرشفية

Thrombocytopenia َفْيحات قلة الُصّ

Topography ُطبوغرافيا

Unknown primary site موقع أولي غير معروف

Unspecified site موقع غير محدد

• مصطلحات الدم واللمف واملناعة	
وعالجها  وتشخيصها  الدم  أمراض  بدراسة  يهتم  الطب  فروع  من  فرع  هو  الدم  طب 
والوقاية منها بالتعرف على أسبابها والوقاية منها يقوم طبيب متخصص في طب الدم على 
رعاية وعالج املرضى الذين يعانون أمراضًا دموية، بإجراء الفحوص املختبرية على الدم وعلى 
الِنِّقّي أو نخاع العظام وفحوص تخثر الدم، ومن األمثلة على مصطلحات الدم واللمف واملناعة:

Sickle Cell Anaemiaفقُر الدم املنجلي

هة  وهو اضطراٌب وراثي ينجم عن جني يؤِثّر على نشأة ُكرَيّات الدم الحمراء، فتصبح مشَوّ
ويقصر عمرها وتلتصق بجدران األوعية الدموية الصغيرة وتسدها لتسبب الكثير من األمراض.

تابع/ مصطلحات األورام
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ِم بَعَوِز الَحديد Iron Deficiency Anaemiaفقُر الَدّ

الهيموجلوبني بسبب  الحمراء وفي محتواها من  الدم  انخفاٍض في عدد كرَيّات  وهو 
نقص الحديد في الجسم.

B12 م بعوز فيتامني Vitamin B12 Deficiency Anaemiaفقُر الَدّ

مع إنتاج كرَيّات دم حمراء كبيرة الحجم ولكنها ال تؤدي وظيفتها على ما ُيرام.

)folate الفوالت( B9 م بعوز فيتامني Vitamin B9 Deficiency Anaemiaفقُر الَدّ

مع إنتاج كرَيّات دم حمراء كبيرة الحجم وال تقوم بوظيفتها كاملة.
م الَوبيل Pernicious Anaemiaفقر الَدّ

امتصاص  من  الجسَم  فيمنع  املعدة،  في  السليمة  الخاليا  املناعة  جهاز  مهاجمة  بسبب 
فيتامني B12 من الطعام.

ة ط أو الثالسيمَيّ Thalassaemiaفقر دم البحر املُتوِسّ

وهو حالة ِوراثَيّة تؤثر على إنتاج الهيموجلوبني الطبيعي، ومن أنماطه الثالسيمَيّة ألفا 
.H ط والثالسيمَيّة بالهيموجلوبني والثالسيمَيّة بيَتّا، والثالسيمَيّة بيَتّا املُتوِسّ

Blood Transfusionنقُل الدم

من  التأكد من سالمته  بعد  متطوع  ع  متبِرّ الدم من  من  كمية  بأخذ  الدم  نقص  لتعويض 
الدم  نقل كريات  أنواع ومنها  الدم. وفيه عدة  نقل  بالعدوى عن طريق  تنتقل  التي  األمراض 

الحمراء، نقل الصفيحات، نقل البالزما، نقل كريات الدم البيضاء.
م أوفصيلة الدم  Blood groupُزْمَرة الَدّ

وتتعني بوجود أو غياب مستضدات على سطح كريات الدم الحمراء ووجود أو غياب 
م A وتوجد  الَدّ ُزمرة  األضداد  في البالزما. وُهناك 4 ُزمر أو فصائل دٍم رئيسَيّة هي: 
ِم  م الحمراء مع األضداد B في البالزما، وُزمرة الَدّ ات A على كريات الَدّ فيها املُستضَدّ
البالزما،  A في  م الحمراء مع األضداد  الَدّ B على كريات  ات  املُسَتِضَدّ B وتوجد فيها 
م الحمراء، ولكن ُتوجد األضداد  ات على كريات الَدّ م O وال ُتوجد فيها ُمسَتِضَدّ وُزمرة الَدّ
ات A و B معًا  م AB وتوجد فيها املُستِضَدّ A واألضداد B معًا في البالزما، و ُزمرة الَدّ

م الحمراء، وال توجد أضداد في البالزما. على كريات الَدّ
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Rh antigenاملستضد الراهائي

ًة إذا كان  م سلبَيّ وهو بروتني تكون زمرة الدِم إيجابَيّة إذا كان موجودًا، وتكون ُزمرة الَدّ
.)AB+ ،AB- ،O+ ،O- ،B+ ،B- ،A+ ،A-( غاِئبًا، فهناك 8 ُزمر هي

ر  ;International Normalised Ratio Testاختبار النسبة املعيارية الدولية للتخُثّ
INR

اختبار يستهدف تعديل جرعة الوارفارين التي تمنع تخّثَر الدم بسرعة مع تجُنّب حدوث 
َنزف، ويجب أن تتراوَح نتيجُة االختبار بني )2 - 3(.

Hodgkin Lymphomaليمفومة هودجكني

بضخامة  ويمتاز  اللمفي،  الجهاَز  تصيب  التي  الشائعة  غير  السرطانات  أنواع  أحَد 
العقد اللمفية مع أعراض عامة مثل التعرق والحمى وبالفحص املجهري تظهر خاليا مميزة 
هي خاليا ريد ستيرنبيرج ويستجيب عادة للمعالجة الكيميائية بنسبة َهْدَأة مرتفعة تصل 

إلى )90 - 95( %.
Leukemiaابِيضاُض الدم أو اللوكيميا

سرطان في كريات الدم البيضاء، إما اللمفاوية وإما متعددة النوى أو الَعِدالت، ومنه 
االبِيضاُض الحاّد الذي يتفاقم بسرعة وعنف، ويتطلب معالجة فورَيّة.

ة الحاّد  ابِيضاض اأَلُروَماِت الِلّمَفاِوَيّ
)االبِيضاض الِلّمَفاِوّي الحاّد(

Acute Lymphoblastic Leukaemia; 
ALL

سرطان سريع البدء والتفاقم على حساب اللمفاوَيّات.
 ;Chronic Lymphocytic Leukemiaاالبيضاُض الِلّمفاوي املزمن

CLL

هو سرطان بطيء السير على حساب الخاليا اللمفاوَيّة بيتا في النقي )نخاع العظم( 
وفي العقَد اللمفية وفي الطحال والكبد.

قوي الحاّد )االبِيضاض  ابِيضاض الدم الِنّ
قوي الحاّد( الِنّ

Acute Myeloid Leukemia; AML

وهو سرطان في الدم على حساب الخاليا البيض التي تنشأ في نقي العظم أو نخاع 
العظم، يتسم بالبدء السريع والتفاقم السريع.
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كريات الدم البيضاء الَعِدَلة

أو متعددة النوى

َصة أو املَُفَصّ

Neutrophiles
 

Polynuclear or Polymorph
 

Segmented white Blood Cell

Eosinophileكرية دم بيضاء يوزينية

Basophileكرية دم بيضاء َقِعَدة

Lymphocyteكرية دم بيضاء ملفاوية

Monocyteكرية دم بيضاء وحيدة النواة

Red blood cellsكريات الدم الحمراء

Plateletsصفيحات الدم

ص Hypersegmented leukocyteكرية دم بيضاء مفرطة التفُصّ

كرية دم حمراء هدفية )وتوجد في فقر الدم 
الوبيل(

Target Red Blood Cell

)وهي بقايا نووية في  أجسام هاول جولي 
كريات الدم الحمراء(

Howell-Jolly Bodies

Acanthocytes Spur Cellsكريات الدم الحمراء الشائكة )املهمازية(

Reticulocytesكريات الدم الحمراء الشبكية

اء )الضخمة النواة( )وهي  َوّ الخلية الَنّ
التي توّلد الصفيحات(

Megakaryocyte

ِقي )ُنخاع العظم أو ُمّخ العظم( Bone Marrowالِنّ

حيث يحفز إنتاج عناصر الدم.
Stem Cellsالخاليا الَجْذِعّية



- 230 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 231 -

• املصطلحات التشريحية العامة	
تشكل املصطلحات التشريحية أكثر من 55 % من املصطلحات الطبية، ألنها تصادف 
الطبية  املعالجات  وطرق  األمراض،  جميع  وفي  واإلكلينيكية،  األساسية  الطبية  العلوم  في 
تعني  واإلنجليزية  الالتينية  من   )Anatomy( "تشريح"  كلمة  وأصل  والجراحية.  والتدخلية 
تقطيع الجسم إلى أجزاء. وقد يستخدم هذا املصطلح خارج املجال الطبي بمعنى التدقيق 

والتحليل للتفاصيل بقصد الوصول إلى الحقيقة، مثال:

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Anatomy of a Murderتشريح الجريمة

Anatomy of a Sceneتشريح املشهد 

Anatomy of Criticismتشريح النقد

Anatomy of Restlessnessتشريح االنزعاج

Anatomy of Melancholyتشريح السوداوية

The Anatomy of a School تشريح إطالق النار في املدارس
Shooting 

.)Anatomy( ويمكن اشتقاق ألفاظ أخرى هامة من كلمة تشريح

املصطلح باللغة العربية املصطلح باللغة اإلنجليزية

ُمَشرِّح Anatomist

تشريحي Anatomic

تشريحي Anatomical

ُيَشرَّح Anatomise/Anatomize

ُمَشرَّح Anatomized 
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التقسيمات الفرعية لعلم التشريح

يقسم علم التشريح من حيث املواضيع التي يدرسها وكذلك طريقة تدريسها إلى األقسام 
الفرعية التالية:

• علم الجنني	
وهو دراسة التطورات التي تطرأ على الكائن الحي منذ تلقيح البيضة وحتى اكتمال 

الحمل ووالدته طفاًل.
• علم األنسجة	

وهو دراسة األنسجة التي يتألف منها الجسم عيانًا وباملجهر الضوئي واإللكتروني.
• علم الخلية	

وهو دراسة البنية املجهرية للخاليا ومكوناتها. 
• علم التشريح العصبي	

وهو دراسة متخصصة للجهاز العصبي ومكوناته. 
• التشريح التطبيقي 	

التطبيقات العملية للمعارف التشريحية في تشخيص األمراض وفي معالجة املرضى، 
مثل االستفادة من معرفة منشأ العضلة وخط سيرها ووظيفتها في تصميم األجهزة التعويضية 

أو التمارين الفيزيائية واملعالجة الطبيعية.
• تشريح النماذج االصطناعية )الدمى(  	

صناعة نماذج ودمى من البالستيك تحاكي البنية التشريحية الطبيعية ألعضاء اإلنسان 
بغرض التعليم والتدريب. 

• التشريح لفن الرسم والنحت 	
دراسة البنية التشريحية لألعضاء، والسيما العضالت الهيكلية لالستفادة منها في فن 

الرسم والتصوير والنحت والتعبير عن املشاعر والهيئات بصدق وأمانة. 
• التشريح بتفكيك النماذج الصناعية 	

تصنيع نماذج تشريحية بالستيكية يمكن تفكيكها ثم ترتيبها وفق طبقات تحاكي ترتيب 
األعضاء التشريحية البشرية بقصد توضيح املواقع الطبوجرافية واملجاورات للدارسني. 

• التشريح اإلكلينيكي 	
االستفادة من املعلومات التشريحية في التعرف على املشكالت الطبية وتقديم حلول لها 

والسيما في مجال الجراحة والتقويم واملعالجة الفيزيائية والطب الطبيعي. 
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• التشريح املقارن 	
توصيف نقاط التشابه ونقاط االختالف بني أصناف متنوعة من الحيوانات. 

• التشريح الوصفي 	
دراسة املواصفات الشكلية )املورفولوجية( لجسم اإلنسان وأجهزته وأعضائه والوظائف 

التي تقوم بها.
• التشريح التطّوري 	

دراسة التغيرات التي تطرأ على الخاليا والنسج واألعضاء واألجهزة والجسم بمجمله 
على مسار تناميه من خلية جنسية إلى بيضة ثم جنني ثم وليد ثم طفل ثم شاب ثم كهل بالغ. 

• التشريح الوظيفي 	
دراسة البنى التشريحية وطرق أدائها لوظائفها في الحالة السوية.

• التشريح العام 	
دراسة املكونات التشريحية للجسم بمجمله بما فيه من أجهزة وأعضاء ونسج وسوائل 
وتجاويف ومكونات ملحقة بها، وتشمل دراسة بنيتها الواضحة للعني املجردة وباستخدام 

املجهر مع دراسة املواد الكيميائية الداخلة في التكوين األساسي للجسم. 
• التشريح اإلجمالي 	

التعرف على املكونات التشريحية للجسم بالنظر واللمس دون استخدام وسائل التكبير 
أو طرق لزيادة التوضيح. 

• التشريح بمراقبة األحياء 	
التعرف على األعضاء واألنسجة وهي تؤدي وظائفها في الكائن الحي. 

• التشريح العياني 	
دراسة املكونات التشريحية التي يمكن تمييزها دون الحاجة الستخدام وسائل التكبير 

أو طرق لزيادة التوضيح.
• التشريح الطبي 	

دراسة املكونات التشريحية للجسم بقصد التعرف على األعراض املرضية وتشخيصها 
ومعالجتها. 

• التشريح املجهري، الهيستولوجيا، علم األنسجة 	
استخدام املجهر الضوئي واملجهر اإللكتروني في دراسة تكوين النسج والخاليا في 

الجسم. 
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• التشريح الباثولوجي، الباثولوجيا، علم األمراض  	

بالعني  )خزعات(  باملرض  املصاب  الجسم  أعضاء  من  أخذت  وأنسجة  دراسة خاليا 
ومتابعة  املرض  بقصد تشخيص  اإللكتروني  واملجهر  الضوئي  املجهر  وباستخدام  املجردة 

تطوره واستجابته للمعالجة.  
• التشريح بدراسة صور الرنني املغناطيسي   	

دراسة التبدالت املرضية التي تصيب خاليا وأنسجة وأعضاء الجسم املصاب باملرض 
بدراسة املجال املغناطيسي لذرة الهيدروجني.  

• تشريح بدراسة قسمات الجسم، الفراسة   	

والصفات  الطبائع  على  للتعرف  الوجه  سيما  وال  للجسم  الخارجية  املالمح  دراسة 
الداخلية. 

• التشريح العملي 	

دراسة التشريح باالستعانة بوسائل توضيحية حية أو من الجثث واألعضاء. 
• التشريح بدراسة الصور الشعاعية 	

التعرف على الصفات التشريحية لألعضاء وللنسج بدراسة الصور الشعاعية باألوضاع 
املختلفة، البسيطة وباستخدام مواد التباين الظليلة على األشعة. 

• تشريح نواحي الجسم 	

دراسة ناحية من نواحي الجسم، مثل الطرف العلوي أو البطن أو الصدر... 
• التشريح الخاص بعضو 	

دراسة تقتصر على العضو ووظائفه وال تتعداها إلى مجاوراته وعالقاته مع األعضاء 
األخرى. 

• التشريح بدراسة سطح الجسم 	

دراسة املالمح التي تظهر على سطح الجسم نتيجة األعضاء األخرى تحت الجلد. 
• تشريح األجهزة 	

دراسة أعضاء وأجهزة الجسم عضوًا عضوًا وجهازًا جهازًا. 
• التشريح الطبوجرافي ملوقع األعضاء 	

دراسة مواقع األعضاء ومجاوراتها في الجسم. 
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مثل  الحقة،  أو  جذر  وظيفة  ألداء  بكاملها   )Anatomy( لفظة  تستخدم  ما  وكثيرًا 
وظيفي  تشريح   ،Microanatomy مجهري  تشريح   ،Neuroanatomy عصبي  تشريح 
Physioanatomy. وينظر إلى الصيغة االنضمامية )-Anatomic/o( التي تشير إلى تشريحي 
أو صفة مشتقة من التشريح على أنها جذر مركَّب أو ُمْشَتق، فيدخل في تكوين ألفاظ كثيرة، 
 ،Anatomicopathological تشريح باثولوجي ،Anatomicomedical مثل تشريحي طبي
 ،Physiologicoanatomical  ،Anatomicophysiological فيزيولوجي  وتشريحي 
تشريحي  تقابل  Anatomicosurgical Surgicoanatomical. فهي  جراحي  وتشريحي 

.Pathologic Anatomy, Pathoanatomy, Morbid Anatomy باثولوجي

أهم املصطلحات التي تستخدم في علم التشريح
تتناول املصطلحات التشريحية العامة التعريف بأجواف الجسم، ومواقع أجزاء الجسم 
وعالقة بعضها ببعض، واالتجاهات، واملستويات في الجسم، واملصطلحات العامة التي تتعلق 

بالجسم بكامله.
• الوضع التشريحي للجسم	

اتفق املشرحون على أن وضعية الجسم التي يشيرون إليها في أحاديثهم هي:
الجسم واقفًا على قدميه ورأسه إلى أعلى.

الرأس والعينان وأصابع القدمني تشير إلى األمام. -

الطرف العلوي على جانب الجسم والراحتان مفتوحتان  -
لألمام.

الطرفان العلويان مضمومان إلى بعضهما، والراحتان  -
تشيران إلى األمام واإلبهام بعيد عن الجسم والخنصر 

قريب من الجسم.

الوضعيات األخرى:
منبطح، مكبوب على وجهه، والوجه 

وراحتا اليدين تتجه إلى أسفل.

ُمْسَتْلق على ظهره والوجه وراحتا اليدين 
تتجهان إلى أعلى.
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• مصطلحات أجهزة الجسم	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

 Skin and integumentary system, Dermalجهاز الجلد وامللحقات
system

Skeletal system, Done systemالجهاز الهيكلي أو العظمي

Muscular systemالجهاز العضلي

Endocrine systemجهاز الغدد الصم

Circulatory system, Cardiovascular systemجهاز الدوران

Bloodالدم

Lymphatic and Immune systemجهاز اللمف واملناعة

Respiratory systemالجهاز التنفسي

Digestive system, alimentary systemالجهاز الهضمي

Nervous systemالجهاز العصبي

الجهاز البولي التناسلي لدى 
الذكور

 Genitourinary system )male(, male urinary
and Reproductive system

Reproductive system )female(, the Female الجهاز اإلنجابي لدى اإلناث
Reproductive system

Eyes and earsجهاز العني واألذن



- 236 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 237 -

• مصطلحات أجواف الجسم	
• 	.Brain وفيه الدماغ Skull ضمن الجمجمة Intracranial Cavity جوف القحف
• وفيها 	  Vertebral Column الفقري  العمود  Spinal Canal ضمن  الشوكية  القناة 

 .Spinal Cord الحبل النخاعي
• الجوف الصدري Thoracic Cavity ضمن القفص الصدري Ribcage وفيه القلب 	

Lungs. والرئتان Heart

• الجوف البطني Abdominal Aavity وفيه الكليتان Kidneys والحالبان Ureter واملعدة 	
والبنكرياس   Gallbladder واملرارة   Liver والكبد   Intestines واألمعاء   Stomach

.Pancreas

• والجهاز 	  Anus والشرج  Bladder املثانة  وفيه   Pelvic Cavity الحوضي  الجوف 
.Reproductive System التناسلي أو اإلنجابي

جوف القحف

 جوف القناة
الشوكية

جوف الصدر

الحجاب

جوف البطن

جوف الحوض

املنصف

جوف الجنب
جوف التأمور
الحجاب

جوف البطن

جوف الحوض

 جوف البطن
والحوض

الشكل )4(: يوضح أجواف الجسم.
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• مصطلحات املستويات في الجسم	
أهمية  الجسم  في  املستويات  على  للتعرف 
الدراسات  نتائج  تفسير  أو  قراءة  في  كبيرة 
وفائق  املغناطيسي  بالرنني  والتصوير  الشعاعية 
املستويات  بعض  تكون  حيث  والدوبلر،  الصوت 
املرضية من غيرها. ومن  للمظاهر  أكثر توضيحًا 
أهم املستويات التي تمر أو تقطع الجسم أو أحد 

األعضاء:
.Sagittal Plane أ( – املستوى السهمي(

    .Coronal Plane ب( – املستوى اإلكليلي(

  .Transverse Plane ج( – املستوى املستعرض(

املستوى 
السهمي

املستوى 
اإلكليلي

املستوى 
املستعرض

الشكل )5(: يوضح مستويات الجسم.

املصطلح 
باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

صورة توضيحيةمالحظات

املستوى 
السهمي

Sagittal plane وهو مستوى عمودي
يقطع الجسم طوالنياً إلى 
قسمني أيسر وأيمن قد ال 
يكونان متساويني إال إذا 

كان املستوى ناصفًا.  
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املصطلح 
باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

صورة توضيحيةمالحظات

املستوى 
السهمي 
الناصف

Median 
sagittal plane 
or Midsagittal 
plane

وهو مستوى عمودي 
يقطع الجسم سهمياً إلى 
نصفني متساويني أيسر 

وأيمن أو جبهيًا إلى 
نصفني متساويني أمامي 

وخلفي.

املستوى 
اإلكليلي 

Coronal plane مستوى عمودي يقطع
الجسم طوالنياً إلى 

نصفني أمامي وخلفي أو 
بطني وظهري.

املستوى 
الجبهي

Frontal plane وهو عمودي على املستوى
السهمي الذي يقطع 
الجسم طوالنيًا إلى 
نصفني أيسر وأيمن

تابع/ مصطلحات املستويات في الجسم
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املصطلح 
باللغة 
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

صورة توضيحيةمالحظات

املستوى 
األفقي

املستوى 
املستعرض

املقطع 
املستعرض

 Horizontal
plane

 Transverse
plane

Cross-section

مستوى أفقي يقطع 
الجسم أفقياً إلى 

قسمني علوي وسفلي، 
وهو متعامد مع كل من 

املستويات السهمية 
واإلكليلية

املستوى 
املائل

Oblique plane مستوى يقطع املحور
الطويل للجسم بزاوية أقل 
أو أكثر من 90 درجة على 

املحور الطوالني للجسم.

املستوى 
املائل

• مصطلحات املحاور التشريحية	
املحاور التشريحية هي خطوط وهمية عمودية على املستويات التشريحية، ويستفيد منها 

األطباء اإلكلينيكيون في توصيف الحركات مثل املشي والجلوس واالضطجاع.

املصطلح 
باللغة العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

مالحظات

املحور األمامي 
الخلفي

املحور الخلفي 
األمامي

 Anteroposterior axis

Posteroanterior axis

خط يمتد من األمام إلى الخلف أو من 
الخلف إلى األمام وهو عمودي على 

املستوى السهمي.

تابع/ مصطلحات املستويات في الجسم
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املصطلح 
باللغة العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

مالحظات

املحور الطوالني 

أو القطبي
  Longitudinal axis or

Polar axis

خط من الرأس إلى القدمني أو من 
القدمني إلى الرأس، وهو عمودي على 

املستوى األفقي املستعرض. ويمكن 
للجسم أن يدور حوله بحركة دائرية 

تشبه حركة املغزل حول محوره.

خط من الجانب األيسر إلى األيمن أو Horizontal axisاملحور األفقي
من الجانب األيمن إلى األيسر )وليس 

من األمام إلى الخلف(، وهو عمودي على 
املستوى السهمي.

• مصطلحات االتجاهات واملواقع التشريحية 	
يمكن وصف العضو التشريحي بواحد أو أكثر من الصفات التالية بالنسبة إلى عضو آخر:

املصطلح باللغة توصيف موقع العضو
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

مثال

موقع العضو أقرب 
إلى سطح الجسم 

بالنسبة ملوقع عضو 
آخر. 

عظم الجمجمة سطحية Superficialسطحي
بالنسبة للدماغ.

موقع العضو متساوي 
البعد بالنسبة إلى 

سطح الجسم وعضو 
آخر.

السحايا متوسطة بني Intermediateمتوسط
الدماغ )في العمق( وعظم 

القحف )في السطح(.

موقع العضو أقرب 
إلى أعضاء أخرى من 

سطح الجسم.

الدماغ عميق بالنسبة Deepعميق
لعظم الجمجمة.

تابع/ مصطلحات املحاور التشريحية
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املصطلح باللغة توصيف موقع العضو
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

مثال

موقع عضو أقرب إلى 
املستوى الذي يقطع 
الجسم من منتصفه.

عظم القص إنسي Medialإنسي
بالنسبة لألضالع.

موقع عضو أبعد من 
املستوى الذي يقطع 
الجسم من منتصفه.

األضالع وحشية Lateralوحشي
بالنسبة لعظم القص.

موقع عضو قريب 
من الظهر أو سطح 
العضو يتجه نحو 

الظهر.

العمود الفقري ظهري Dorsalظهري
بالنسبة لألورطى.

موقع عضو قريب 
من البطن أو سطح 
العضو يتجه نحو 

البطن.

األورطى بطني بالنسبة Ventralبطني
للعمود الفقري.

موقع عضو قريب 
من األمام أو سطح 
العضو يتجه نحو 

األمام.

األنف أمام الوجه.Anteriorأمامي

موقع عضو قريب 
من الخلف أو سطح 

العضو يتجه نحو 
الخلف.

البلعوم خلف األنف.Posteriorخلفي

موقع لجزء من العضو 
أقرب من منشأ العضو. 

املرفق أدنى من اليد.Proximalقريب، داني

موقع لجزء من 
العضو أبعد من منشأ 

العضو.

اليد أقصى من املرفق.Distalبعيد، قاٍص

تابع/ مصطلحات االتجاهات واملواقع التشريحية
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املصطلح باللغة توصيف موقع العضو
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

مثال

موقع لجزء أيمن جسم 
الشخص املوصوف 

)وليس من جسم 
املراقب(.

العني اليمنى.Dextro / rightأيمن

موقع لجزء أيسر 
جسم الشخص 

املوصوف )وليس من 
جسم املراقب(.

العني اليسرى.  Levo / leftأيسر

موقع لجزء من العضو 
أقرب للرأس.

القلب رأسي بالنسبة Cephaladرأسي
للحجاب.

موقع لجزء من العضو 
أقرب للقدمني.

الحجاب ذنبي بالنسبة Caudalذنبي
للقلب.

ة  موقع أقرب لِقمَّ
الرأس في الوضعية 

التشريحية.

السرة أعلى العانة.Superiorعلوي

موقع أقرب للقدمني 
في الوضعية 
التشريحية. 

العانة أسفل السرة.Inferiorسفلي

موقعان يقعان في 
جانب واحد من 

الجسم، إما في األيمن 
وإما في األيسر.

العني اليمنى واألذن Unilateralوحيد الجانب
اليمنى.

موقعان يقعان في 
جانبني متقابلني من 

الجسم.

العني اليمنى واألذن  Bilateralثنائي الجانب
اليسرى.

تابع/ مصطلحات االتجاهات واملواقع التشريحية
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• مصطلحات توصيف الحركات 	
الطرف  في  املرفق  مفصل  حول  والعضد  الساعد  مثل  ما،  أقسام عضو  تتحرك  عندما 

العلوي، يمكن توصيف الحركة بالصفات التالية.

صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

تقريب العظمني اللذين 
يفصل بينهما مفصل 

بتضييق الزاوية بينهما.

ثني Flexion

عضلة تقرب عظمني 
يفصل بينهما مفصل 
من بعضهما بتضييق 

الزواية بينهما.

ُمْثِنَية )عضلة( Flexor

تبعيد العظمني اللذين 
يفصل بينهما مفصل 

عن بعضهما حتى تزيد 
الزاوية بينهما، ويمكن 
أن تصبح 180 درجة 
عندما يصبح العظمان 

على استقامة واحدة.

بسط، تمديد Extension 

عضلة تبعِّد العظمني 
اللذين يفصل بينهما 
مفصل عن بعضهما 

حتى تزيد الزاوية 
بينهما، ويمكن أن تصبح 
180 درجة عندما يصبح 

العظمان على استقامة 
واحدة.

باسطة Extensor 
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

تحريك عضو أو 
جزء منه، وغالبًا أحد 
األطراف العلوية أو 

السفلية، باتجاه الجسم.

تقريب Adduction 

تحريك أصابع اليد 
باتجاه املحور املار من 

اإلصبع األوسط.

 تقريب أصابع
اليد

Adduction

عضلة تحرِّك عضوًا أو 
جزءًا منه، وغالبًا أحد 

األطراف العلوية أو 
السفلية، باتجاه الجسم.

َبة )عضلة( ُمَقرِّ Adductor 

تحريك عضو أو جزء 
منه، وغالبًا أحد األطراف 
العلوية أو السفلية، بعيداً 

عن الجسم.

تبعيد Abduction 

تحريك أصابع اليد 
باتجاه املحور املار من 

اإلصبع األوسط.

 تبعيد أصابع
اليد

Abduction
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

عضلة تحرِّك عضواً 
أو جزءًا منه، وغالباً 

أحد األطراف العلوية 
أو السفلية، بعيدًا عن 

الجسم.

َدة ُمَبعِّ Abductor 

تحويل أخمص )راحة 
القدم( باتجاه الداخل 

مع اقتراب حافة اإلصبع 
الصغير من األرض.

قلب، انقالب Inversion 

تحويل أخمص )راحة 
القدم( باتجاه الخارج 

مع اقتراب حافة اإلبهام 
من األرض.

قلب للخارج، 
انقالب 
للخارج

Eversion 

ثني القدم من مفصل 
الكاحل )عنق القدم( 

ليقترب ظهرها من 
السطح األمامي للساق.

انثناء ظهراني Dorsiflexion 

بسط القدم من مفصل 
الكاحل باتجاه األخمص 

)راحة القدم(.

انثناء أخمصي Plantiflexion 
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

وضع الطرف العلوي 
بحيث تتجه راحة اليد 
إلى أسفل )بوضعية 

االستلقاء( أو إلى 
الخلف )بوضعية 

الوقوف أو الوضعية 
التشريحية أو عند ثني 

الساعد(.

كّب Pronation 

عضلة تحرك الطرف 
العلوي، بحيث تتجه 
راحة اليد إلى أسفل 

)بوضعية االستلقاء( أو 
إلى الخلف )بوضعية 
الوقوف أو الوضعية 

التشريحية  أو عند ثني 
الساعد(.

كابَّة )عضلة( Pronator 

وضع الطرف العلوي 
بحيث تتجه راحة اليد 

إلى أعلى )بوضعية 
االستلقاء( أو إلى األمام 

)بوضعية الوقوف أو 
الوضعية التشريحية(.

َبسط Supination 

عضلة مهمتها بسط 
الساعد.

باِسَطة Supinator 
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

سحب عضو )مثل عظم 
الفك السفلي ولوح 
الكتف( إلى الخلف.

تبعيد Retraction 

عضلة تدفع عضوًا )مثل 
عظم لوح الكتف( إلى 

الداخل.

ُمبعدة )عضلة( Retractor 

تحريك عضو )عظم الفك 
السفلي( إلى األمام.

 مطل )َسحب 
لألمام(

Protraction 

عضلة تحرِّك عضوًا 
)مثل عظم لوح الكتف( 
باتجاه الخط املتوسط 

للجسم.

ُمطيلة )عضلة( Protractor

 

تحريك عضو باتجاه 
الرأس )أعلى(.

َرفع Elevation 
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

عضلة تحرِّك عضوًا 
باتجاه الرأس )أعلى(.

)مثل العضلة الرافعة 
لعظم الكتف(.

الرافعة 
)عضلة(

Levator

levator muscle 
of scapula 

تحريك عضو باتجاه 
القدمني )أسفل(.

خفض Depression 

عضلة تحرِّك عضوًا 
باتجاه القدمني )أسفل(.

)مثل العضلة الخافضة 
لزاوية الفم(.

الخافضة 
)عضلة(

Depressor

Musculus 
Depressor 
anguli oris 

تحريك عضو حول 
محوره أو حول محور 

آخر.

تدوير Rotation 



- 248 -- 249 -

املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

عضوان يقعان في نفس 
الجهة من الجسم.

بنفس الجانب  Ipsilateral 

عضوان يقع كل منهما 
في جانب من جانبي 

الجسم.

بالجانب 
املقابل

Contralateral 

عضو أقرب للرأس أو 
للقحف أو لعظام الرأس.

 رأسي
)قحفي(
)علوي(

Cephalic
)cranial(
)superior( 

حركة تعاكس في 
اتجاهها حركة أخرى، 

مثل تحريك اإلبهام 
مقابل األصابع األخرى 

في اليد.

 ُمناَهَضة،
ُمقاَبلة

Opposition 
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صورة توضيحية التوصيف  املصطلح
باللغة العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

حركة مركبة من تدوير 
مع ثني أو من تدوير مع 

بسط.

َدْيرورة Circumduction 

• املصطلحات التشريحية العامة ألعضاء جسم اإلنسان	

هناك مصطلحات تشريحية يشيع تدوالها في معظم األجهزة واألعضاء، مثل كلمة الرأس، 
)َرأُْس  العضالت  Caput Ossis Femoris TA(، وفي  الَفِخذ:  َعْظِم  )َرأُْس  العظام  في  نجده 
 ،)Caput Pancreatis TA :(، وفي البنكرياس )َرأُْس الًبْنِكْرياسCaput Musculi TA :الَعَضلَة
 Caput Cornus Posterioris Medullae Spinalis :وفي النخاع )َرأُْس الَقْرِن الَخلِْفيِّ للنُّخاع

.)Caput Penis :(، وفي القضيب )رأس أو َحَشَفُة الَقضيبTA

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Head, Caput TAالرأس

Hairالشعر

Eye, Oculus TAالعني

Eyebrow, supercilium TAالحاجب

Nose, Nasus TAاألنف

Mouthالفم

Ear األذن

Chin, mentum TAالذقن

Neck, collum TAالعنق، الرقبة
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Chest, thorax TA, pectusالصدر

Heart القلب

Lung الرئة

 Upper arm, Upper limbالطرف العلوي

Brachium TA, humerus العضد

Antebrachium TA, forearmالساعد

Hand, manus TAاليد

Palm, Palma TA, vola manus الكف، راحة اليد

Abdomen, belly, venter TAالبطن

ْوَأة( The external genitalia, edeaاألعضاء التناسلية الظاهرة )السَّ

Penis TA, phallusالقضيب

Vulva, pudendum الفرج

Anus TAالشرج

Pelvis TAالحوض

Nates TA [sing. Natis] األليتان

Femur TA, thighالفخذ

Foot, Pes TAالقدم

Planta pedis TA, soleاألخمص

)Armpit )Axillaإبط
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• العظام واملفاصل	
العظام واملفاصل التي تشكل الهيكل العظمي واألجزاء األساسية للهيكل العظمي هي:

• عظام القحف Skull bones أو الُجْمُجَمة  Cranium وهي الجزء األعلى من عظام الرأس 	
.Head bones

• 	.Lower Jaw أو Jaw أو Mandible  ْفِلّي أما الجزء األسفل منه فهو الفك السُّ

عظام الُجْمُجمة أو القحف

عظام قبة الجمجمة

.Frontal bone العظم الجبهي
.Parietal bone العظم الجداري

 .Temporal bone ْدغي العظم الصُّ

عظام قاعدة الجمجمة

.Occipital bone العظم القذالي أو الَقَفوي
  .Sphenoid bone العظم الوتدي

.Cribriform bone العظم الغربالي

الشكل )6(: عظام الجمجمة.
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Synchondrosis أو االلتحامات الغضروفية Cartilaginous joints مفاصل غضروفّية

 Sternum التي تصل بني القّص Sternocostal Joints مثل املفاصل القصية الضلعية
 .sternoclavicular والنهايات األمامية لألضالع، واملفصل القصي الترقوي

Synovial joints مفاصل زليلّية

وفيه كيس يغّلف املفاصل فيحّولها إلى حّيز مغلق، فيه سائل لزج، يعرف بالزليل، يزّلق 
الغضاريف املفصلّية ويغذي خاليا هذه الغضاريف، مثل مفصل الورك ومفصل الكتف.

• 	 Joints, articulations, articuli, املفاصل
يمكن تصنيف املفاصل إلى:

 Articulation fibrosa, Fibrous joints مفاصل ليفّية

  suture الدُّروز  )الجمجمة(، وتسمى  ليفّي يصل بني عظمني من عظام القحف  غشاء 
)جمع َدْرز وهو مجتمع حافتي الخياطة(، واملفاصل بني الفقرات.

الشكل )7(: دروز الجمجمة.

الشكل )8(: املفاصل الزليلية.

العظام

الغضاريف

الغشاء الزليلي

السائل الزليلي
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أشكال العظام
تأخذ العظام أشكااًل عديدة، يمكن إجمالها فيما يلي:

العظام الطويلة 
وهي عظام أسطوانّية الشكل، وطولها أكثر من عرضها، ومن أهمها:

عظام الّطرفني العلوّيني

- .Humerus العضد
- .Ulna الزند
- .Radius الكعبرة
- .Metacarpals عظام أمشاط اليد
- .Clavicle الترقوة

Articular Capsule املحفظة املفصلّية

وهي غشاء ليفي يغّلف املفصل ويؤّمن له التوازن والثبات.
 Ligaments األربطة

وهي نسج ليفية ثخينة وقاسية تربط وتثبت العظام واملفصل، مثل الكتف واملرفق والرسغ 
والورك والفخذ والكاحل.

العضلة

الوتر
العظم

الرباط

الشكل )9(: العظم واألربطة.

العظم
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عظام الّطرفني السفليني 

- .Femur عظم الفخذ
- .Tibia عظم الظنبوب أو قصبة الساق
-   .Fibula عظم الشظية
- .Metatarsal عظام أمشاط القدم
- .Phalanx السالميات في القدم

العظام القصيرة
وشكلها أقرب ما يكون للمكعبات، حيث يكاد يتساوى فيها الطول والعرض واالرتفاع أو 
ُسغ Wrist أو Carpus وِعظاُم عنق القدم أو الكاحل  السمك تقريبًا، وهي في كل من ِعظاُم الُرّ

 .Ankle joint

حة   العظام املنبسطة أو املَُسطَّ
أو   Cranium الجمجمة عظام  عليها  األمثلة  ومن  أيضًا.  ومنحنية  رقيقة  عظام  وهي 
 ،Sternum وعظم القص ،Shoulder blade أو Scapula وعظم لوح الكتف ،Skull القحف

.Ribs واألضالع
العظام غير املنتظمة الشكل

ولها أشكال أكثر تعقيدًا، مثل فقرات العمود الفقري Vertebrae وعظام قاعدة الجمجمة 
.Nasal Sinuses  وخاصة تلك التي تحتوي على الجيوب األنفية ،Skull base and face والوجه

العظام السمسمانية
وهي عظام مستديرة وصغيرة على شكل حبة السمسم، تتشكل في األوتار لتساعدها 
في التغلب على قوى الضغط. تختلف العظام السمسمانية في عددها وموقعها من شخص 
آلخر، ولكن عادة ما تكون موجودة في األوتار املرتبطة بالقدمني واليدين والركبتني. النوع 
الوحيد من العظام السمسمانية املشتركة بني جميع البشر هي الرضفة Patella وُيعد مفصل 

الركبة أكبر العظام السمسمانية.

البوارز والنتوءات في العظام 
النتوءات املستديرة 

• من 	 يكون جزءًا  ما  وعادة  الطويل،  العظم  نهاية  في  كروي  نتوء  الُلْقَمة Condyle، هي 
الفخذ  عظم  لقمة  مثل  آخر،  عظم  نهاية  ضمن   Cavity تجويف في  فيدخل  مفصل، 
  Condyle of humerus في مفصل الورك أو لقمة عظم العضد Condyle of femur

في مفصل الكتف. 
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•  الُلَقيَمة Epicondyle، هي نتوء كروي قبل نهاية العظم الطويل أصغر حجمًا من اللقمة 	
 .Epicondylus Medialis Humeri ويقع قبلها، مثل ُلَقْيمة العضد اإلنسية

• 	 Femur وهو بروز ضخم على جانب العظم الطويل مثل عظم الفخذ ،Trochanter املَْدَور
ترتكز عليه العضالت وليس له عالقة باملفصل الوركي.

• الَباِرَزة Eminence، وهي نتوء أو تحّدب صغير نسبيًا على سطح تشريحي مثل البارزة اإلنسية 	
.Medial Eminence of Fourth Ventricle للحفرة املعينية في البطني الرابع للدماغ

• الناِتئ  Process، وهو نتوء أو تحدب ناِتئ كبير نسبيًا، مثل الناتئ السنخي للفك العلوي 	
.Processus alveolaris maxillae

• 	 Sacral وهو نتوء واسع القاعدة وقليل التحدب مثل طنف العجز ،Promontory الَطَنف
 .Promontory

• 	 Ramusأْد أو َفْرُع الَفِكّ السفلّي أُد أو الَفْرُع  Ramus، ُيشير إلى استطالة العظام، مثل الَرّ الَرّ
of the mandible أو الفرع العلوي للعظم العاني Superior ramus of pubis والفرع 

 .Ramus communicans املوصل
• ْرُقَوة	 الُوَجيُه )تصغير الَوْجه( Facet، ُيشير إلى سطح مفصلي مسّطح صغير، مثل ُوَجيُه الَتّ

 .Clavicular facet

• وَكُة Spine، وهي نتوء أو تحّدب طويل ورفيع نسبيًا. وقد يستخدم أحيانًا لإلشارة إلى 	 الَشّ
الحبل النخاعي أو النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي. 

الفتحات التشريحية 

• الُثْقَبة )وجمعها ُثَقب( Foramen، وهي فتحة تمر من خاللها األعصاب والشرايني واألوردة.	
• النفق أو القناة Canal أو Duct أو Ductus أو Canalis، وهي مجرى أو ممر طويل ضمن 	

العظم أو األعضاء األخرى تمر فيه عادة األعصاب أو األوعية الدموية.
• الُحْفَرة Fossa، وهي انخفاض قليل العمق في العظم، مثل حفرة الغّدة النخامية في العظم 	

  .Sphenoid bone الوتدي
• الِصَماخ Meatus، وهو قناة قصيرة تنفتح في جزء آخر من الجسم، مثل فتحة األذن أو 	

.Nasal aperture األنف
• 	 Fovea املركزية  النقرة  مثل  العظم  رأس  على  صغيرة  ُحفيرة  ْقَرُة Fovea، وهي  الُنّ

  .Retinae في شبكية العني centralis
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• مثل 	 آخر،  داخل عضو  أو  العظم  داخل  تجويف  وهو   ،Sinus )ُجيوب الَجْيب )والجمع 
.Sinus Lactiferi  الجيوب اللبنية

• 	 Bony العظمي  التيه  مثل  ومتشابكة،  معقدة  بنية  له  تجويف  يُه Labyrinth، وهو  الِتّ
.Acoustic Labyrinth  والتيه السمعي Labyrinth

عظام الطرفني السفليني
يبدأ الطرفان السفلّيان من الحوض اّلذي يتشّكل من اّتحاد عظام الورك والعجز والعصعص.

عظم الوركأ. 
يتكّون كل ورك من ثالث عظام مختلفة تلتحم معًا أثناء النمو، وهي: الحرقفة واإلسك 
والعانة. وتندمج هذه العظام معًا، بحيث تشّكل في الجزء الخارجي من عظم الورك، الحفرة 

الحقّية كروّية الشكل اّلتي يتمفصل فيها عظم الفخذ.
• الحقّية، 	 الحفرة  تشكيل  في  منه  السفلي  الجزء  يشترك  مسّطح  عظم   :Ilium الحرقفة 

وتتمّيز الحرقفة بسطح داخلي أملس، في حني يتغّضن سطحها الخارجي لزيادة املساحة 
املتوفرة النغراز عضالت املنطقة القوّية.

الشكل )10(: عظم الحوض.

منظر أمامي

منظر خلفي

العجز

الحرقفة

عظم العانة
اإلسك

االرتفاق العاني

العجز

عظم 
الورك اإلسك

العانة
الحرقفة

العصعص
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العمود الفقري
تركيب  في  األساسية  الوحدة  هي  الفقرة 
العمود الفقري الذي ينقسم إلى خمس مناطق هي: 
الرقبّية والّظهرّية والقطنّية والعجزّية والعصعصّية. 

• تتكّون 	  ،Cervical vertebrae الرقبّية  الفقرات 
أو  األطلس  هي  منها  األولى  فقرات   7 من 

 .Axis والثانية هي املحور ،Atlas الَفْهقة
• الفقرات الصدرية Thoracic vertebrae،  وتتكون 	

من 12 فقرة.
• الفقرات القطنّية Lumbar vertebrae، وتتكون 	

من 5 فقرات.
• الَعُجز Sacrum، ويتكون من 5 فقرات مندمجة 	

معًا.
• العصعص Coccyx، ويتكون من 4 أو 5 فقرات 	

مّتحدة معًا.

الفقرات الرقبية

الفقرات الصدرية

الفقرات القطنية

العجز

العصعص

الشكل )11(: العمود الفقري.

• اإلسك Ischium: ينقسم إلى جسم وفرع. ويشّكل قسمه العلوي السميك جزءًا من الحفرة 	
الحقّية، في حني يمتد قسمه السفلي إلى العانة.

• العانة Pubis: تتأّلف من جسم سميك، يخرج منه فرع العانة اّلذي يّتحد باإلسك. ويشّكل 	
فرعا اإلسك والعانة في اّتحادهما الثقبة الساّدة، وهي ثقب كبير يغلفه غشاء ليفي يعرف 

بالغشاء الساّد. ويساهم أيضًا الجزء الخلفي من العانة في تشكيل الحفرة الحقّية.
عظم العجز Os sacrumب. 

وهو خمس فقرات ملتحمة وتتمفصل قاعدتها مع آخر الفقرات القطنّية.
عظم العصعص Coccyxج. 

تندمج الفقرات األخيرة لتشكيل العصعص.
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القفص الصدري
ويتكّون من 12 زوجًا من األضالع  Ribs أو Costae، والقّص Sternum، و12 فقرة 

صدرية.
األضالع

عددها 24 ضلعًا، األزواج السبعة األولى منها أضالع حقيقية. األزواج الخمسة األخيرة 
منها أضالع كاذبة. الزوجان 11 و 12 أضالع سائبة. 

القّص
عظم إسفنجي مسّطح في مقدمة األضالع تتصل به األضالع.

الحوض 
مجموعة من العظام تشكل قاعدة الجسم، ويتكون من عظام: 

• اإلسك.	
• الَحْرَقَفة.	
• العاَنة. 	
• الَعُجز.	
• الُعْصُعص.	

العضالت
تنقسم إلى العضالت الطويلة والعريضة والقصيرة. 

عضالت الّرأس
• 	.Sternocleidomastoid muscle العضلة القصّية الترقوّية الخّشائّية
• 	.Epicranium عضلة الّشواة
• 	.Occipitofrontal muscle العضلة القذالّية الجبهّية
• 	.Temporoparietal muscle العضلة الصدغّية الجدارّية
• 	.Orbicular muscle عضالت العينني الدويرية
• 	.Pyramidal muscle العضلة الهرمّية
• 	 Musculus Levator Superioris alaeque العضلة الرافعة للشفة العلوّية وجناح األنف

.nasi
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عضالت الكتف

• 	  .Deltoid العضلة الدالّية
• 	.Infraspinatus العضلة تحت الّشوكية
• 	 .Supraspinatus العضلة فوق الشوكية
• 	.Teres major العضلة املدّورة الكبيرة
• 	.Teres minor العضلة املدّورة الصغيرة
• 	.Subclavicular العضلة تحت الترقوة
• 	.Biceps brachii العضلة ذات الّرأسني العضدّية
• 	.Coracohumeral العضلة الُغرابّية العضدّية
• 	 .Brachialis anterior العضلة العضدّية األمامّية
• 	.Triceps brachii العضلة ثالثية الرؤوس العضدّية

الشكل )12(: عضالت الرأس.

سفاق الشواه

منظر أماميمنظر جانبي

العضلة القذالية 
الجبهية )البطن 

الجبهي(

العضلة القذالية 
الجبهية )البطن 

القذالي(

العضلة املغصنة
العضلة الدويرية 

العينية

العضلة الدويرية 
الفموية

عضلة األنف 
الهرمية

العضلة 
الدمعية

العضلة 
الرافعة 
للشفة 
العلوية 
وجناح 
األنف املبوقة
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عضالت الطرفني الّسفلّيني

• 	.Quadriceps Femoris العضلة رباعّية الرؤوس الساقّية

• 	.Adductor muscles العضالت املقربة

• 	.Semimembranous muscle العضلة غشائّية النصف

• 	.Semitendinous muscle العضلة وترّية النصف

• 	 .Biceps femoris العضلة ذات الّرأسني الفخذية

• 	.Tibialis anterior العضلة الّظنبوبّية األمامّية

• 	.Extensor muscle of hallux العضالت الباسطة إلبهام القدم

• 	   .Gastrocnemius عضلة الساق

الشكل )13(: عضالت الكتف.

شبه املنحرفة

العريضة الظهرية
ذات الرأسني

املدورة الكبيرة
املدورة الصغيرة
الدالية

العضدية الكعبرية
باسطة الرسغ 

الكعبرية

باسطة األصابع
قابضة الرسغ 

الزندية

باسطة الرسغ 
الزندية

شبه املنحرفة

الراحية الطويلة

ذات الرأسني
الغرابية العضدية

الصدرية الكبيرة

العضدية

قابضة الرسغ 
الكعبرية

عضالت الضرة

قابضة الرسغ 
الزندية

الدالية

العضدية 
الكعبرية املدورة الكبيرة

عضالت الرانفة
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• مصطلحات االضطرابات النفسية 	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Depressionاالكتئاب

Anxietyالقلق

Anorexia nervosa القهم الُعصابي

Somatizationالَجْسَدَنة

الشكل )14(: عضالت الطرف السفلي.

العضلة رباعية الرؤوس 
الفخذية

العضلة الغشائية 
النصف

عضلة الساق

الوتر الرضفي

العضلة الظنبوبية األمامية

العضلة ثالثية الرؤوس

العضلة الوترية 
النصف
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Hysteriaالهيستيريا

Phobiaالرُّهاب

Post-traumatic stress disorderاضطراب الكرب التالي للرضح

Hallucinationالَهلَْوسة

Delusionالوهام

االضطراب ُثنائّي الُقْطب أو اضطراب 
الَهَوس-االكتئاب

Bipolar disorder or Manic-
depressive disorder

Schizophreniaالُفصام

Confusionالتخليط وااللتباس الذهني

Deliriumالَهَذيان

رع Epilepsyالصَّ

Seizures or convulsionنوبات أو اختالج

Cognitive deficitقصور معرفي

Mood disorderاضطراب املزاج

Affective disorderاضطراب العاطفة

Behavioral disorderاضطراب سلوكي

Personality disorderاضطراب الشخصية

Obsessive Compulsive disorderاضطراب َوْسواسّي قهري

Dissociative disorderاضطراب تفارقّي

تابع/ مصطلحات االضطرابات النفسية 
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Neurotic disorderاضطراب ُعَصابّي

Gender identity disorder اضطراب الهوية الجنسية

Sexual preference disorderاضطراب تفضيل الجنس

Paranoiaَزَور )ذهان كبريائي(

Psychoactive substancesاملواد نفسانية التأثير

Opioidsاألفيونات

Amnesiaنساوة )فقد الذاكرة(

Psychosisُذهان

Hallucinogensاملواد املَُهلِْوَسة

Dementiaالخرف

• مصطلحات الغدد الصم واالستقالب وداء السكري	

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Abdominal striae الخطوط الجلدية )في داء كوشينج(

Accessory gland ٌة إضاِفيَّة ُغدَّ

Acetonemia َفْرُط أسيُتوِن الدَّم

Acetonglycosuria ِريٌَّة أِسيُتوِنيَّة ِبيلٌَة ُسكَّ

Acetonuria ِبيلٌَة أسيُتوِنيَّة

Acid-base balance الَتواُزُن الَحْمِضيُّ القاِعِدّي

تابع/ مصطلحات االضطرابات النفسية 
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Acidosic ُحماضي

Acromegalia; Acromegaly َعْرَطلَة، َضخاَمُة النِّهايات

 ACTH; Adrenocorticotropic Hormone ُه لِقْشِر الُكْظر مختصر الُهْرُموُن املَُوجِّ

 ACTH-RF; Adrenocorticotropic
 Hormone releasing factor

ِه  مختصر العاِمُل املُْطِلُق للُهْرُموِن املَُوجِّ
لِقْشِر الُكْظر

Active Absorption اْمِتصاٌص فاِعل

Acute Gouty Arthritis الِْتهاُب املَْفِصِل النِّْقِرِسيُّ الَحاّد

Hyperparathyroidism َرْيقات َفْرُط الدُّ

Addisonian syndrome ُمَتاَلِزَمٌة أديسونيَّة

Adenectomy اْسِتْئصاُل الُغدَّة

Adenectopia اْنِتباُذ الُغدَّة

Adenohypophysis النُّخاِميَّة الُغدِّيَّة

Adenomegaly ُم الُغَدد َتَضخُّ

Adenomere ُقَسْيٌم ُغدِّّي

 ADH; Antidiuretic Hormone مختصر الُهْرُموُن املُضادُّ إِلْدَراِر الَبْول

Adiposuria ِبيلٌَة َشْحِميَّة

Adrenal cortex ِقْشُر الُكْظر

Adrenal gland ُة الُكْظِريَّة الُغدَّ

Adrenocorticotropin َهُة ِقْشِر الُكْظر  ُمَوجِّ

تابع/ مصطلحات الغدد الصم واالستقالب وداء السكري
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Adrenotrophin موجهة الُكْظر

Agonadism ِد التََّناُسِليَّة اْنِعداُم الُغدَّ

Agranular cortex الِقْشَرُة َغْيُر املَُحبََّبِة

 AGTH; Adrenoglomerulotropin َهُة املنطقة الُكَبْيبيَِّة للكظر مختصر ُمَوجِّ

Alimentary obesity ِسْمَنٌة ِغذاِئيَّة

Alkalemia ُقالُء الدَّم

Alkalization َقلَْوَنة

Alkaluria ِبيلٌَة َقلَِويَّة

Aminoacidemia َفْرُط  حمضمني الدَّم

Amyloid disease اُء النََّشواِنّي الدَّ

Anabolic pathway َسبيٌل اْبِتناِئّي

Anabolic steroid ستيرويد اْبِتناِئّي

Anabolism اْبِتناء

Anacidotic hyperglycemia ِم الالُحَماضي ِر الدَّ َفْرُط ُسكَّ

Anadipsia َعَطٌش َشديد )سهاف(

Anaerobic metabolism اْسِتْقالٌب اَلَهَواِئّي

 Androblastoma; arrhenoblastoma َوَرٌم ُمَذكِّر

Androgen أْندُروجني

تابع/ مصطلحات الغدد الصم واالستقالب وداء السكري
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Andropause ُكور ِإياُس الذُّ

Angiotensin converting enzyme ِإْنزيٌم ُمَحوٌِّل لأَلْنجُيوتنِسني

Antiallergic ُمضادُّ األََرِجيَّة

Apocrine gland ٌة ُمْفَتَرَزة ُغدَّ

Apocrine metaplasia ج )ُحؤوٌل( ُمْفَتَرِزّي تبدل التنسُّ

Autoimmune thyroiditis َرِقيَِّة النَّاِجُم عن املََناَعِة الذَّاِتيَّة الِْتهاُب الدَّ

Aasal metabolism اْسِتْقالٌب َأساِسّي

Aeta-lipoprotein ْحِميُّ بيتا الْبروتنُي الشَّ

Alood sugar ُر الدَّم ُسكَّ

 BMR; Basal Metabolic Rate مختصر ُمَعدَُّل االْسِتْقالِب األَساِسيِّ

 Buffalo hump حدبة الجاموس )من عالمات داء كوشينج(

 BUN; Blood Urea Nitrogen مختصر نتروجني يوريا الدَّم

 Cachexia َدَنف

Calciuria ِبيلٌَة ِكلِْسيَّة

Calorie كالوري

Carbohydrate metabolism اْسِتْقالُب الَكْرُبوهيدرات

Catabolism َتْقويّض

 Catabolite نتيجة التقويض )َمِقْيَضة(
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Catabolize ُيَقوِّض

 CRF; Corticotropin Releasing Factor َهِة الِقْشَرة مختصر العاِمُل املُْطِلُق ملَُوجِّ

 CRH; Corticotropin Releasing Hormone َهة الِقْشَرة مختصر الُهْرموُن املُْطِلُق ملَُوجِّ

Dependence اْعِتماد

Depot insulin َأْنسولنٌي َمْدَخِرّي

Diabetes Insipidus الُبوالَُة الَتِفَهة

Diabetes Mellitus ِرّي كَّ داء السُّ

Diabetes test ِرّي كَّ اْخِتباُر داء السُّ

Diabetic ِرّي كَّ  مصاب بداء السُّ

Diabetic acidosis ِرّي كَّ ُحماُض داء السُّ

Diabetic coma ِريَّة َغيبوَبٌة ُسكَّ

Diabetic diet ِرّي كَّ ِنظاٌم ِغذاِئيٌّ لداء السُّ

Diabetic neuropathy ِرّي اْعِتاَلٌل َعَصِبيٌّ ُسكَّ

Diabetic retinopathy ِرّي كَّ َبِكيَِّة السُّ اْعِتاَلُل الشَّ

Diet نظام ِغذاِئّي

Dietetics ِعلُْم النُُّظِم الِغَذاِئيَّة

Eccrine ناِتح

Euglycemia ِر الدَّم َسواِئيَُّة ُسكَّ
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Eunuch َخِصّي

Eunuchoid َشِبْيُه الِخصّي

Exophthalmos ُجحوظ

Familial hypercholesterolemia ِم العاِئِلّي َفْرُط كوليستيروِل الدَّ

FSH; Follicle Stimulating Hormone الُهْرموُن املَُنبُِّه للُجَريب

 FSH-RF; Follicle Stimulating
Hormone Releasing Factor

العاِمُل املُْطِلُق ِللُهْرموِن املَُنبِِّه للُجَريب

 GH-RH; Growth Hormone Releasing
 Hormone

مختصر الُهْرموُن املُْطِلُق لُهْرموِن النُُّموِّ

 GHRF; Growth Hormone Releasing
 Factor

مختصر العاِمُل املُْطِلُق لُهْرموِن النُُّمّو

 GHRIH; Growth Hormone Release
 Inhibiting Hormone

مختصر الُهْرموُن املَُثبِّط إِلْطاَلِق ُهْرموِن 
النُُّمّو

Glucose Tolerance test ِل الجلوكوز اْخِتباُر َتَحمُّ

Glucose-Tolerance curve ِل الجلوكوز ُمْنَحَنى َتَحمُّ

 Goitre )= goiter( ُدراق، ضخامة الغدة الدرقية

Gonad ُغدَّة َتَناُسِليَّة

Gout ِنْقِرس

Growth hormone ُهْرموُن النُُّمّو
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 GTH; Gonadotropic Hormone ُه للُغَدِد التََّناُسِليََّة مختصر الُهْرموُن املَُوجِّ

 HCG; Human Chorionic Gonadotropin َهةُ الُغَدِدالّتناُسِليَّة املَشيماِئيَُّة  مختصر ُمَوجِّ
الَبَشِريَّة

 HDL; High Density Lipoprotein ْحِميُّ املُْرَتِفُع الَكثاَفة مختصر البُروتنيُ الشَّ

Hermaphrodism ُخنوَثة

Hyperthyroidism َرِقيَّة َفْرِط الدَّ

Hyperuricacidemia َفْرُط َحْمِض يوريِك الدَّم

Hyperuricaciduria َفْرُط َحْمِض يوريِك الَبول

Hyperuricemic مصاب بَفْرِط َحْمِض يوريِك الدَّم

Hypokaliemia َنْقُص بوتاسيوم الدَّم

Hypothyroid َرِقيَّة ُقُصْور الدَّ

 ICSH; Interstitial Cell-Stimulating
 Hormone

مختصر الُهْرموُن املَُنبُِّه للَخاَليا الِخاَلِليَّة

 IDD; Insulin-Dependent Diabetes ِريُّ املُْعَتِمدُ على األَْنسولني كَّ مختصر داء السُّ

 IDL; Intermediate-Density Lipoprotein َط الَكثاَفة ْحِميَّ املَُتَوسِّ مختصر البروتني الشَّ

Insuline َأْنُسولني

 IST; Insulin Shock Therapy ْدَمِة األنسولينية مختصر ُمعالََجٌة ِبالصَّ

Juvenile Diabetes ِريُّ الَيَفِعّي كَّ داء السُّ

Ketoacidemia ُوَجوُد الُحُموِض الكيتوِنيَّة ِبالدَّم
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 LATS; Long Acting Thyroid Stimulator َرِقيَِّة َمِدْيُد املَْفعول مختصر ُمَنبُِّه الدَّ

 LDL; Low-Density Lipoprotein ْحِميُّ َخفيُض الَكثافة  رمز البروتنُي الشَّ

 LH; Luteinizing Hormone مختصر الُهْرموُن املُلَوِتن

LH-RH; Luteinizing Hormone-
 Releasing Hormone

مختصر الُهْرُموُن املُْطِلُق للُْهْرموِن املُلَوِتن

Lipid Storage disease ْحِميَّات داُء اْخِتزاِن الشَّ

Lipoprotein Electrophoresis ْحِميَّة َرَحاَلُن البروتيناِت الشَّ

Long-acting Insulin َأْنسولنٌي َمديُد املَْفُعْول

Long-acting Thyroid Stimulator َرِقيَِّة املَديُد املَْفعول ِمْنباُه الدَّ

 LTH; Luteotropic Hormone ُه للِجْسِم األَْصَفر مختصر الُهْرمون املَُوجِّ

Mammary Stimulating Hormone الُهْرموُن املَُنبُِّه للثَِّدي

Marasmus َسَغل

Maturity-onset Diabetes of youth بَّاِن النَّاِضجني ِريُّ للشُّ داء الُسكَّ

 Medullary Substance of Suprarenal
Gland

ِة الُكْظِريَّة ُة اللُّبِّيَُّة للُغدَّ املادَّ

 Melasma َكلَف

Menopause ِإياس

Menses الَحْيض
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Metabolic اْسِتْقالبّي؛ أيِضّي

Metabolic acidosis ُحماٌض اْسِتْقالِبيّ

Metabolic alkalosis ُقالٌء اْسِتْقالِبّي

 MIF; Melanocyte-stimulating
 Hormone Inhibiting Factor

مختصر العاِمُل املَُثبُِّط للُهْرُموِن املَُنبِِّه 
للَخاليا امِليالنينية

Migration Inhibiting Factor العاِمُل املَُثبُِّط للِهْجَرة

Moon face وجه بدرّي )من عالمات داء كوشينج(

 Myxedema الَوْذَمة املُخاِطيَّة

Neurohypophysis النَُّخاِميَُّة الَعَصِبيَّة

Non-Hyperglycemic Glycosuria
 )= renal glycosuria(

ِر الدَّم ِريٌَّة بُدوِن َفْرِط ُسكَّ ِبيلٌَة ُسكَّ
َريٌَّة ُكلِْويَّة(  )= بيلٌَة ُسكَّ

Non-Insulin-Dependent Diabetes ِريُّ َغيُر املُْعَتِمد على األْنُسولني كَّ داء السُّ

Normocalcemia َسواِئيَُّة ِكلِْس الدَّم

Normocholesterolemia َسواِئيَُّة ُكوليستيروِل الدَّم

Normoglycemia ِر الَدم َسواِئيَُّة ُسكَّ

Normokalemia َسواِئيَُّة ُبوتاِس الدَّم

 NPN; Nonprotein Nitrogen مختصر نتروجني اَلبروتينّي

Obese َسمني، َبدين

Obesity Ossociated Diabetes ِريُّ املَُصاِحُب للَبداَنة كَّ داء السُّ
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 Orchis )= testis( الُخْصَية

Orthoglycemic ِر الدَّم َسِويُّ ُسكَّ

 Osteomalacia َتلَيُُّن الِعظام

Osteoporosis َتَخلُْخُل الَعظاِم

Pancreatic Diabetes ِريُّ الَبْنِكرياِسّي كَّ داء السُّ

Parathyroid َرِقيَّة ُة املَُجاِوَرُة للغدة الدَّ َريَقة، الُغدَّ الدُّ

 Parathyroid hormone )= parathormone( َرِقيَّة، هرموٌن  ُة املَُجاِوَرُة للدَّ ُهْرمون الُغدَّ
ُدَريِقّي

Parotid gland ُة النََّكِفيَّة الُغدَّ

 PBI; Protein-Bound Iodine مختصر اليوُد املُْرَتِبُط بالبروتني

Pellagra ْجَرة ِبالَّ

Pineal Pyndrome ُمَتاَلِزَمٌة َصَنوَبِريَّة

 Pituitary ُنخاِمّي

 PKU; Phenylketonuria مختصر ِبيلَُة الِفيُنوِل ِكيُتون

Polyuria زيادة كمية البول، ُبوال

Proinsulin َطليَعُة األَْنسولني

  Protein-Bound Iodine Test اْخِتباُر اليوِد املُْرَتِبِط بالبُروتني
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 Protein-Energy Malnutrition
 )= kwashiorkor(

اَقة سوُء التَّْغِذَيِة بالبُروتنِي والطَّ

Puberty ُبلوغ

 Rachitis َرَخد

Respiratory Acidosis ُحماٌض َتَنفُِّسّي

Respiratory Alkalosis ُقاَلٌء َتَنفُِّسّي

salivary gland ٌة ُلعاِبيَّة ُغدَّ

 scurvy َبَثع

Status Parathyreoprivus َريَقات حالَُة ِحْرَماِن الدُّ

 Somatotropic hormone الُهْرموٌن املنمي للجسم

Storage Disease داُء االْخِتزان

Testitis الِْتهاُب الُخْصَية

Thymus gland ُة التُّوَتة ُغدَّ

Thyroid gland َرِقيَّة ُة الدَّ الُغدَّ

Thyrotoxicosis ٌم َدَرِقّي َتَسمُّ

Thyrotropin َرِقيَّة َهُة الدَّ املَُوجِّ

Thyrotropin Releasing Factor َرِقيَّة َهِة الدَّ العاِمُل املُْطِلُق ملَُوجِّ

Thyrotropin Releasing Hormone َرِقيَّة َهِة الدَّ الُهْرموُن املُْطِلُق ملَُوجِّ
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 Tophus توَفة

Trace Nutrient َيٌة َزهيَدُة امِلْقَدار ُمغذِّ

Uremic Acidosis ُحماٌض ُيوريِمّي

Uremic Coma َغيبوَبٌة يوريميَّة

Uremic Convulsion اْخِتاَلٌج يوريِمّي

Uremic Encephalopathy اْعِتاَلٌل ِدماِغيٌّ يوريِمّي

Uremic Peuropathy اْعِتاَلٌل َعَصِبيٌّ ُيوريمي

Uremic Polyneuropathy اْعِتاَلُل األَْعصاِب اليوريميِّ

• مصطلحات طب الشيخوخة	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Urinary Incontinenceَسلَس الَبْول

Rehabilitationتأهيل

Functioningأداء الوظائف

Comomrbidityمرض مصاحب

Disabilityعجز

Frailtyهشاشة

Muscle strengthقوة العضالت
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Muscle coordinationتناسق العضالت

Muscle massكتلة العضالت

Dependencyاعتماد

Activities of daily livingأنشطة الحياة اليومية

Team careرعاية يقدمها فريق

Griefْحزن

Bereavementفجيعة

Preoccupationانشغال البال

Worthlessnessتفاهة

Cognitive functionوظيفة املعرفة

Social supportدعم اجتماعي

Independencyاستقاللية

Life courseدورة الحياة

Primary health careالرعاية الصحية األولية

Long-term careالرعاية املديدة

Age-friendly environmentsبيئة صديقة للمسنني

Older people abuseاالعتداء على املسنني
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Population Ageingَتَشيُّخ السكان

Participationاملشاركة

Self-esteemتحقيق الذات

Dignityالكرامة

Ageingالَتَشيُّخ

Polymorbidityتعدد األمراض

Elderly integrationدمج املُِسّنني في املجتمع

Age – friendly primary health careرعاية صحية أولية صديقة للمسنني

Polypharmacyتعدد األدوية

Informed consentاملوافقة املستنيرة

Nursing homesُدور املُِسّنني

Skilled nursing facilityمرافق الرعاية التمريضية املاهرة

Dependent living facilityمرافق رعاية املعتمدين على غيرهم

Assisted living facilitiesدور مساعدة املُِسنِّني في حياتهم اليومية

Home careالرعاية املنزلية

Day care serviceخدمة الرعاية النهارية )للُمِسّنني(

Elderly clubsنوادي املُِسّنني
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Respite careالرعاية لالستراحة

Transitional care or Transition of الرعاية االنتقالية أو انتقال الرعاية
care

End of life careالرعاية في آخر الحياة

Palliative careالرعاية التلطيفية

Hospiceدور رعاية املَُحَتَضرين

Activities of daily livingأنشطة الحياة اليومية

Instrumental activities of daily األنشطة األساسية في الحياة اليومية
living

Senior citizen housingإسكان املُِسّنني

Continuing care retirement مجتمعات الرعاية املستمرة للمتقاعدين
community

Delivering Bad Newsتوصيل األنباء السيئة

تعريف بعض املصطلحات املتعلقة بطب الشيوخة

الرعاية: هي تطبيق املعرفة في شكل خدمة ملنفعة املجتمع أو الفرد.

أو ال تستهدف  لهيئات تستهدف  ينتمون  أفراد  يقدمها  التي  املساعدة  الرسمية:  الرعاية 
الربح، خاصة أو حكومية، أو أفراد من غير األسرة ال ينتمون لتلك الهيئات ولكنهم يقدمون 

الرعاية بصفة منتظمة، مقابل أجر للُمِسنِّني الذين يعانون مشكالت صحية.
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املساعدة التي يقدمها أفراد من األسرة أو األصدقاء أو الجيران  الرعاية غير الرسمية: 
القائمني على رعاية املُِسّن الذي يعاني مشكالت صحية بدون أجر.

وهم أفراد األسرة الذين يقدمون الرعاية غير  أفراد األسرة القائمون على تقديم الرعاية: 
الرسمية للُمِسّن بدون أجر بل كواجب أسري.

الرعاية األولية: خدمات وقائية، مثل التطعيمات والتثقيف الصحي وصحة البيئة والتغذية 
واملنزل الصحي والصحة املدرسية وصحة األمومة والطفولة والصحة النفسية والعقلية 
مثل تشخيص  أولية محدودة،  تقديم خدمات عالجية  تشمل  كما  املجتمع.  في  والتأهيل 
ورعاية  الواحد  اليوم  وجراحة  األولية،  واإلسعافات  االنتشار،  واسعة  األمراض  وعالج 

األسنان، ومن وظائفها الهامة اإلحالة للرعاية الثانوية.

مستوى متوسط من الرعاية الصحية، يتم فيه التشخيص والعالج في  الرعاية الثانوية: 
مستشفيات التخصصات العامة ومختبرات “معامل” وتجهيزات متخصصة.

التخصصات  فيه  تتوافر  الذي  املتكاملة  الصحية  الخدمات  قطاع  هي  الثالثية:  الرعاية 
الصحية املعتادة والدقيقة. كما يتم به إجراء األبحاث والتدريب الصحي.

الرعاية الحادة: عند وجود أزمة صحية حادة. الرعاية الطبية والتمريضية والتأهيلية التي 
ُتَقدَّم للُمِسّنني بسبب إصابتهم باألمراض واملشكالت الحادة، مثل العالج الطبي لاللتهاب 

الرئوي أو العالج الجراحي لالنسداد املعوي.

الرعاية ما بعد الحادة: هي الرعاية الطبية والتمريضية والتأهيلية التي ُتَقدَّم للمرضى بعد 
الشفاء من األمراض الحادة، وبعد الخروج من أقسام الرعاية الحادة وبعد استقرار الحالة 
العامة. مثل العالج الطبيعي وعالج التخاطب والعالج الوظيفي وعالج الجروح والقرحات.

الرعاية املديدة: مجموعة من الخدمات املتنوعة التي ُتَقدَّم ألفراد بحاجة ملساعدة صحية أو 
رعاية شخصية أو مساعدة في أنشطة الحياة اليومية لفترة زمنية طويلة نسبيًا. وأغلبهم 
أو مزيج من مرض  عادة هو مرض مزمن  اإلعاقة  رعاية طبية نشطة، ألن سبب  يحتاج 
حاد مع مرض مزمن. يتم تقديم الرعاية املديدة في أي مكان، في املنزل أو املجتمع أو 

املؤسسات املختلفة.
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• مصطلحات طب الجلد	
- بعض صفات الطفح الجلدي

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Agminateَتَكدُّس

Annularَحلَِقّي

Arciformَقْوسّي

Arcuateَقْوسّي

Digitateإصبعّي

Circinateَحلَِقّي

Discoidُقْرِصّي

Figurateُمَشكَّل

Guttateقطري

Gyrateُمتلَفَّف

Herpetiformهربسّي الشكل

Linearَخّطّي

Mammillatedمحلم

Nummularدرهمي

Reticularَشَبِكّي

Serpiginousساعي

Stellateَنْجِمّي

Verrucousُثْؤلولّي
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املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Generalizedمتعمِّم

Symmetricمتناظر

Flexuralثنيوي

Intertriginousمذحي

Morbilliformَحْصِبّي

Palmoplantarراحي أخمصي

Periungualحول الظفر

Subungualتحت الظفر

Zosteriformنطاقّي الشكل

Dermatomalمتوزع في قطاع جلدي

- املصطلحات الشائعة في طب الجلد

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

َباب Acne vulgaris ُعدٌّ شاِئع، َحبُّ الشَّ
)common acne(

Allergyَأَرِجيَّة

تابع/ بعض صفات الطفح الجلدي
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Alopeciaَثْعلََبة

Antihistamineُمضادُّ الِهْستامني ]أدوية[

ة Antipruriticُمضادُّ الِحكَّ

َدِفيَّة Antipsoriaticُمضادُّ الصَّ

Aphthous stomatitisالِْتهاُب الَفمِّ الُقالِعّي

Atopic dermatitisالِْتهاُب الِجلِْد التََّأتُِّبّي

Atopic eczemaِإْكزيَمة تََّأتُِّبّية

ْعر Atrichiaَفْقُد الشَّ

Bald tongueِلساٌن َأْملَس

Basal cell carcinomaكارسينومة الَخاَليا القاِعِديَّة

Bed soreَقْرَحُة الِفراش

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Callousَثَفن

)Calvities )baldnessَصلَع

Cancer in situَسَرطاٌن اَلِبد

Cancer-ulcerَقْرَحٌة َسَرطاِنيَّة

Cancerationَتَسْرُطن

ْكل Cancriformَسَرطاِنيُّ الشَّ

]pl.capilli[ Capillusَشْعَرة ]ج: َشْعٌر[

Carcinomaكارسينومة

Chickenpox ُحماق
)varicella(

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Chilblainشرث

َفة )Chilitis )Cheilitis الِْتهاُب الشَّ

Chloasma gravidarumَكلَُف

Cicatrixَنْدَبة

ُزؤان )صمامة من الكراتني 
والزهم تسد فتحة جريب 

الشعرة(

Comedo )black head(

Condylomaَوَرٌم ُلْقِمي

Confluentُمَتماٍد )ُمَتمادي(

Contact dermatitisالِْتهاُب الِجلِْد التَّماِسّي

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

الِْتهاُب الِجلِْد النَّاِجُم عن 
املُزوِّقات

Cosmetic dermatitis

Dandruffِقْشَرُة الَرأْس

Dermalَأَدِمّي، ِجلِْدّي

Dermatitisالِْتهاُب الِجلْد

Dermatologistَطبيُب الِجلْد

Dermatologyِطبُّ الِجلْد

اُع ِجلِْدّي )باحة . 1 َقطَّ
جلدية ذات تعصيب 

مشترك(.

مبشار )آلة لقطع . 2
شرائح من الجلد(.

Dermatome

Dermisاألََدَمة

س Desensitizing agentَعاِمٌل ُمزيٌل للَتحسُّ

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

َفة Desquamated َخاليا ِظهاِريٌَّة ُمَتوسِّ
epithelial cells

Discreteُمْنَعِزل، متفاصل

Ecthymaِإْكثيَمة

Eczemaِإْكزيَمة

Enanthemَطَفٌح َباِطن

Epidermالَبَشَرة

Epidermalَبْشَرِوّي

Epilationَنْتف

Epithelialِظهاِرّي

البشرة

اللحمة

األدمة

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Epitheliomaَوَرٌم ِظَهاِرّي

]Epulides ]sing.epulisَأوراٌم ِلَثِويَّة

Eruptiveَطَفِحّي

Erysipelasُحْمَرة

Erythemaُحماَمى

َوَذح )عدوى في ثنيات 
الجلد(

Erythrasma

Erythrodermaاْحِمراُر الِجلْد

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Escharُخَشاَرٌة )تقشر الجلد(

Exanthemَطَفٌح َظاِهر

رّي Exfoliative dermatitisالِْتهاُب الِجلِْد التََّقشُّ

Eyebrowالحاِجب

Eyelashَهَدب

Factitial dermatitisالِْتهاُب الِجلِْد املُْفَتَعل

Favusُقَراع

Fissureَشّق

Follicularُجَريِبّي

Folliculitisالِْتهاُب الُجَريبات

Frenulumِلجام

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Furfurousُنخاِلّي

Furuncleُدمَّل

Gangreneَغْنَغِرْينة

Glossitisالِْتهاُب اللِّسان

-Glossoسابقة بمعنى اللَِّسان

Glossyلَمَّاع

Granulomaَوَرم ُحَبيِبّي

Herpesِهْرِبس

Hyperkeratosisَفْرُط التَّْقران

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Hypertrichiasisَفْرُط األَْشعار

ْعر Hypotrichosisَنْقُص الشَّ

Ichthyosisُسَماك، مرض جلد السمك

Impetigoَقْوباء

هاَرة Intraepithelialداِخَل الظَّ

ة Itchingِحكَّ

Keloidُجَدَرة

Keratosisَتْقران

Kerionُشْهَدة

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Lentigoَنَمَشة

Leprosyُجذام

Leukodermaَوَضح

Lichenَحزاز

Livedoَتَزرُّق

Lupus erythematosusِذْئَبٌة َحْمراء )ُحماِميَّة(

Maculaُبْقَعة

Maculoerythematousَطَفٌح ُبْقِعيٌّ ُحماِمّي

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Maculopapularُبْقِعيٌّ َحطاِطّي

Molluscumُملَْيساء

Morphoeaُبْقَعة جلدية متصلبة )ُقَشْيَعة(

Mucocutaneousُمخاِطيٌّ ِجلْدّي

Mucousُمخاِطّي

Mycoticُفَطاِرّي

Nailظفر

Neurofibromatosisورم ليفي عصبي

Nevusَوْحَمة

Nodularُعْقِدّي

ُفر Onychitisالِْتهاُب الظُّ

Papulaَحطاَطة

ْقَعة Patchالرُّ

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

ْقَعة Patch testاْخِتباُر الرُّ

Pemphigusُفقاع

Petechialَحَبرة

Phlyctenaُنفاَطة

Phthiriasisداُء الَقْمل

Pilusَشْعَرة

Pimpleَبْثَرة

Pityriasisُنخاِليَّة

Plaqueلَْويَحة

Papuleَحَطاَطة

Plantarَأْخَمِصّي

ل )تبدل شكل( الجلد Poikilodermaَتَبكُّ

Prurigoُحكاك

Psoriasisَصَدِفيَّة

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Purpuraُفْرُفِريَّة

Pustuleَبْثَرة

Pyodermaَتَقيُُّح الِجلِْد

Rashَطْفح

Ringwormَسْعَفة

Roseolaَوْرِديَّة

Scabiesَجَرٌب

Scaldَسْمط )َحْرٌق ِبَساِئل ساخن(

Scarlatinaالُحمَّى الِقْرِمِزيَّة

Squamous cell سرطانة َحْرَشِفيَُّة الَخالَيا
carcinoma

Subcutaneousَتْحَت الِجلْد

Subepidermalَتْحَت الَبْشَرة

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Sudorrheaَفْرُط التََّعرُّق

sulci cutisاألَْتاَلُم الْجلِْديَّة

sunburnَحْرٌق َشْمِسّي

اْخِتباُر التََّعرُّق )لتشخيص 
داء التَّلْيُّف الكيِسّي(

sweating test

Sycosisِتيَنة شاِئَعة

َتَسفُّع )اسمرار لون الجلد 
بالشمس(

Tan

Tineaَسْعَفة

Unguisُظًفر

Urticariaَشَرى

Urticarialَشَرِوّي

Verrucaُثْؤلول

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد



- 296 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 297 -

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Versicolorُمَبْرَقش

Vesicantُمَنفِّط

Vesicularُحَويِصِلّي

Vitiligoُبَهاق

Wartُثْؤلول

Whealِاْنِتبار

Xanthodermiaاْصِفراُر الِجلْد

Xerosis cutisُجفاُف الِجلْد

)Zona )= herpes zosterهربس ِنطاِقّي

تابع/ املصطلحات الشائعة في طب الجلد
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املصطلحات الطبية املتخصصة

• مصطلحات املكروبيولوجيا	

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

الكوليرا. -
ة الكوليرا. - تسببها َضمَّ

 - Cholera.

 - Vibrio cholera.

الُحمَّى التيفيَّة ]التيفوئيد[  -
والُحَمى نظيرة التيفيَّة 

]الباراتيفود[.
وتسببها جراثيم  -

السلمونيلة التيفية.

 - Typhoid and 
paratyphoid fevers. 

 - Salmonella typhi.

يِجيالَّت. - داُء الشِّ
وتسببه جراثيم من  -

فصيلة الشيجيلة.

 - Shigellosis.

 - Shigella.

َعدوى ِمَعوّية -
)بجراثيم أو بفيروسات 
تسبب القيئ واإلسهال 
واأللم البطني والحمى(.

 - Intestinal infection.

مات الجرثوميَّة  - الَتَسمُّ
املَْنقولة بالِغذاء

)تسبب أعراضًا هضمية 
مثل القيء واإلسهال واأللم 

البطني والحمى(.

 - Bacterial foodborne 
intoxications.

داُء األَميبات ]ُزحار أميِبّي[. -
سببه العدوى بطفيلي من  -

األوالي يسمى املَُتَحوِّلة 
الحالَّة للنُُّسج.

 - Amebiasis.

 - Entamoeba histolytica.
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

أمراض األمعاء الناجمة  -
عن طفيليات وحيدة 
الخلية من األوالي.

 - Protozoal intestinal 
diseases.

َعدوى ِمَعوّية بالَفيُروسات. -

مثل الفيروسات الَعَجِليَّة. -

 - Virial intestinal 
infection.

 - Rotavirus.

اإلسهال والِتهاُب املَِعدة  -
واألمعاء.

 - Diarrhea and 
Gastroenteritis.

الُسّل الَتَنفُّسّي. -

مثل إصابة الرئتني  -
ليَّة. رة السُّ بعدوى املتفطِّ

 - Respiratory 
tuberculosis.

 - Mycobacterium 
tuberculosis.

الُسّل )التدّرن( في الِجهاز  -
الَعَصبّي.

 - Tuberculosis of 
nervous system.

الُسّل )التدّرن( الدُّخنّي. -
هو إصابة سلية على  -

شكل حبيبات دقيقة 
ومتناثرة في الرئتني.

 - Miliary tuberculosis.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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الطاعون. -
هو مرض وبائي قاتل  -

تسببه جرثومة اليرسنية 
الطاعونية.

 - Plague.

 - Yersinia pestis.

التوالريمية. -
سببها العدوى بجرثومة  -

تدخل داخل الخاليا 
تسمى الفرنسيسيلة 

التوالرية.

 - Tularemia.

 - Intracellular 
bacterium.

 - Francisella tularensis.

الَجمَرة الَخبيثة. -
مرض سريع العدوى  -

يصنف تحت األمراض 
التي يمكن استخدامها 
في الحرب الجرثومية 

وفي الهجمات اإلرهابية، 
تسببه جراثيم الَعَصوية 

الَجْمِريَّة.

 - Anthrax.

 - Bacillus anthracis.

داُء البُروِسيالت. -
هو عدوى تسببها جراثيم  -

البروسيلة املالطية.

 - Brucellosis.

 - Brucella melitensis.
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الُرعام. -

مرض يصيب الخيول وقد  -
ينتقل إلى البشر تسببه 

جراثيم البيركولديريا 
الرعامية.   

 - Glanders

 - Burkholderia mallei

الراعوم. -

مرض ينتقل بالعدوى  -
تسببه جراثيم 

البيركولديريا الراعومية.

 - Melioidosis

 - Burkholderia 
pseudomallei

ُحمَّى عّضة الُجرذ. -

حمى تسببها العدوى  -
ْوقية  بجراثيم السلسلية طَّ

الشكل من القوارض.

 - Rat-bite fever.

 - Streptobacillus 
moniliformis.

شبيه الُحمرة )الحمرانيَّة(. -

مرض ينتج عن العدوى  -
بجراثيم الشعرية 
الُحمرانية املخاتلة.

 - Erysipeloid.

 - Erysipelothrix 
rhusiopathiae.

داُء الَبريمّيات. -

وهو عدوى بجراثيم  -
البريمية.

 - Leptospirosis

 - Leptospira
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الُجذام )مرض هانِسن(.  -

هو مرض تسببه جراثيم  -
بطيئة النمو هي املتفطرة 

الُجذامية، وله أعراض 
جلدية وعصبية تسبب 

التشوهات.

 - Leprosy )Hanxssen’s 
disease(.

 - Mycobacterium 
leprae.

رات. - - َعدَوى املَُتَفطِّ Mycobacterium 
infection.

داُء الِليسَتِرَيات. -

وهو مرض سببه العدوى  -
بجراثيم الليسترية 

املستوحدة.

 - Listeriosis

 - Listeria 
monocytogenes.

ُكزاز )تيتانوس( الوليد  -
)حديث الوالدة(.

هو مرض يصيب  -
الوليد عند تعرض 

الحبل السري للتلوث 
بأبواغ جراثيم امِلَطثِّيَّة 
الُكزازية، ويؤدي إلى 

املوت بأعراض عصبية 
وعضلية.

 - Tetanus neonatorum

 - Clostridium tetani

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا



- 302 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 303 -

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

الُكزاز )التيتانوس(  -
الَتوليدي.

هو مرض يصيب  -
األم بعد والدتها 

بسبب تعرض الجهاز 
التناسلي لديها للتلوث 
بأبواغ جراثيم امِلَطثِّيَّة 
الُكزازية، ويؤدي إلى 

املوت بأعراض عصبية 
وعضلية.

 - Obstetrical tetanus.

 - Clostridium tetani.

الُخَناق )الدفتريا(. -

هو عدوى في البلعوم  -
واللوزتني تسببها جراثيم 

الوتدية الخناقية.

 - Diphtheria

 - Corynebacterium 
diphtheriae

اهوق )الُسعال  - الشَّ
الديكّي(.

الطرق  - في  عدوى  وهو 
التنفسية العليا والحنجرة 
سببها جراثيم البورديتيلة 

الشاهوقية.

 - Whooping cough 
)pertussis(.

 - Bordetella pertussis.
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الُحمَّى الُقرُمزيَّة. -

هي عدوى تسبب طفحًا  -
جلديًا أحمر اللون، 

ومتعممًا تسببها جراثيم 
العقدية املَُقيَِّحة.

 - Scarlet fever

 - Streptococcus 
pyogenes.

الَعدَوى باملَُكوَّرات  -
حائّية. السِّ

التهابات في األغشية  -
العصبية وإنتان متعمم 
في الدم سببه جراثيم 
من املكورات املزدوجة 

هي املكورات السحائية، 
وتنتشر العدوى باملكورات 

السحائية في جنوب 
الصحراء اإلفريقية 

الكبرى، حيث تسمى 
بحزام التهاب السحايا.

 - Meningococcal 
infection.

 - Meningococcus.

إنتان الدَّم بالُعَقدّيات. -
هي عدوى تسبب انتشار  -

العقديات في مجرى الدم.

 - Streptococcal 
septicemia.

يات. - داُء الُشعِّ
عدوى بالجراثيم من  -

الشعيات.

 - Actinomycosis.

 - Actinomyces.
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داُء النوكاِردّيات. -

عدوى تسببها جراثيم  -
النوكاردية الرُّعامية.

 - Nocardiosis.

 - Nocardia farcinica.

داُء الَبرُتونيالت. -
عدوى تسببها جراثيم   -

البرتونيلة الَعَصوية.

 - Bartonellosis.

 - Bartonella 
bacilliformis.

الُزْهرّي اإلفرنجّي  -
)السفلس(.

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها جراثيم 

اللولبيات الشاحبة.

 - Syphilis.

 - Treponema pallidum.

الُزْهرّي الِخلقّي. -

هو إصابة الجنني أو  -
الوليد بتشوهات بسبب 
عدوى الزهري له داخل 
الرحم التي تنتقل له من 

أمه بعد أن اكتسبتها 
باملمارسة الجنسية التي 
تسببها جراثيم اللولبيات 

الشاحبة.

 - Congenital syphilis.

الُزْهرّي الباكر. -

الُزْهرّي املُتأخر )اآلجل(. -

 - Early syphilis.

 - Late syphilis.
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َعدَوى باملَُكوَّرات الُبنيَّة  -
َيالن(. )السَّ

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها جراثيم 

النيسرية الُبنِّيَّة.

 - Gonococcal infection

 - Neisseria gonorrhoeae.

الَوَرم الُحبيبّي اللمفّي  -
املنقول جنسياً.

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها جراثيم 

املتدثرة.

 - Lymphogranuloma 
venereum.

 - Chlamydia

أمراض املَُتَدثِّرات املنقولة  -
جنسّيًا.

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها جراثيم 

املَُتَدثِّرة.

 - Sexually transmitted 
chlamydial diseases 
infection.

 - Chlamydia

ُقَريح )َقرح لّين(. -

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها جراثيم 

املُْسَتْدِمَية الدوكرية.

 - Chancroid infection.

 - Haemophilus ducreyi.

الَوَرم الُحبيبّي اأُلْرِبّي. -
عدوى تنتقل باملمارسة  -

الجنسية تسببها جراثيم 
الكلبسيلة الحبيبية.

 - Granuloma inguinale
 - Klebsiella 

granulomatis.
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داُء املَُشعَّرات. -

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية يسببها طفيلي 
مجهري من األوالي هو 

املَُشعَّرة املهبلية.

 - Trichomoniasis.

 - Trichomonas 
vaginalis.

الَعدوى الشرجيَّة التناُسّليَّة  -
بالَفيُروسات الهربسيَّة.

عدوى تنتقل باملمارسة  -
الجنسية تسببها 

فيروسات الهربس.

 - Anogenital 
herpesviral infection.

 - Herpes simplex.

التراخوما. -

التراخوما أو الَحَثر أو  -
الَرَمد الُحَبْيبي مرض 
عيني ينتقل بالعدوى 

تسببه جراثيم املتدثرة 
الحثرية.

 - Trachoma.

 - Chlamydia 
trachomatis.

ُحمَّى التِّيفوس )الُحمَّى  -
النمشيَّة(.

مرض وبائي حموي يسبب  -
طفحاً جلدياً وحمى تسببه 

الريكتسية، وينتقل عن 
طريق القمل أو القراد.

 - Typhus fever.

 - Rickettsia.
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الُحمَّى املُبقََّعة )داُء  -
الرِّيكْتسيَّات املنقول 

بالُقَراد(.

 - Spotted fever )tick-
borne rickettsioses(.

ُحمَّى كيو. -

مرض ينتقل بالعدوى  -
تسببه جراثيم الكوكسيلة 

البورنيتية.

 - Q fever.

 - Coxiella burnetii.

الِتهاُب سنجابيَّة الُنخاع  -
]شلل األطفال الحاّد[

هو مرض تسببه  -
فيروسات معوية تصيب 

األعصاب، فتسبب الشلل 
الرخو وله لقاح فموي 
وآخر بالحقن العضلي.

 - Poliomyelitis

َعدوى الِجهاز الَعَصبّي  -
املرَكزّي بالَفيُروسّيات 

الَبطيئة.

 - Slow virus infection 
of central nervous 
system.
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داُء الَكلَْب. -

مرض فيروس ينتقل  -
عبر لعاب الكلب بعد 

عض اإلنسان، تسببه 
فيروسات من فصيلة 
الفيروسات الربدية، 
وتنتقل إلى الدماغ 

لتسبب الشلل العضلي 
الذي ينتهي باملوت. وله 

لقاح فعال.

 - Rabies.

 - Rhabdoviridae.

الِتهاُب الدِّماغ  -
بالَفيُروسات املنقولة 

بالَبعوض.

 - Mosquito-borne viral 
encephalitis.

الِتهاُب الدِّماغ  -
بالَفيُروسات املنقولة 

بالُقَراد.

 - Tick-borne viral 
encephalitis.

حايا الَفيُروسّي. - الِتهاب السِّ

ُحمَّى الدَّْنك. -

هي عدوى بفيروسات  -
تنتقل عبر بعوض من 

فصيلة الزاعجة املصرية 
وتسبب أعراضًا عامة 

تشبه األنفلونزا شديدة 
الوطأة.

 - Viral meningitis

 - Dengue fever.

 - Aedes Aegypti
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ُحمَّى الدَّْنك النزفيَّة. -

هي عدوى بفيروسات  -
تنتقل عبر بعوض من 

فصيلة الزاعجة املصرية، 
وتسبب أعراضًا عامة 

تشبه األنفلونزا شديدة 
الوطأة مع نزوف.

 - Dengue haemorrhagic 
fever.

 - Aedes Aegypti.

فراء. - الُحمَّى الصَّ

عدوى بفيروسات من  -
فصيلة الفيروسات 

املَُصفِّرة، وتظهر فيه 
أعراض عامة تشبه 

األنفلونزا، ثم تزول وقد 
تتفاقم إلى يرقان ونزوف 

ووفاة.

 - Yellow fever.

 - Flavivirus.

َعدوى بالَفيُروسات  -
الِهرِبسيَّة )الِهرِبس 

الَبسيط(.
وهي عدوى تستمر مدى  -

الحياة، ويهجع الفيروس 
فيها في العصبونات 
لتظهر األعراض بني 

حني وآخر على شكل 
حويصالت جلدية مؤملة.

 - Herpes simplex 
infection.
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الُحماق. -

عدوى فيروسية بالفيروس  -
النطاقي الحماقي يسبب 

طفحًا حويصلياً وأعراضاً 
عامة.

 - Varicella 
)Chickenpox(.

 - Varicella zoster virus.

الُنطاق )الِهرِبس الُنطاقّي(. -

هو عدوى تستمر مدى  -
الحياة سببها فيروس 

الهربس النطاقي.

 - Zoster )Herpes 
zoster(.

الُجَدرِّي. -
مرض خطير أعلنت  -

منظمة الصحة العاملية 
استئصاله من العالم 

عام 1979م، سببه 
فيروس الجدري ويؤدي 
ألعراض جلدية، وعامة 

كانت تنتهي بالتشوهات 
أو باملوت.

 - Smallpox.

 - Variola virus.

ُجَدرِّي النِّسناس. -
مرض فيروسي يصيب  -

القرود.

 - Monkeypox.
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الَحصَبة. -
مرض تسببه الفيروسات  -

املخاطانية يصيب األطفال 
بأعراض تنفسية وجلدية 

وله لقاح فعال.

 - Measles.

 - Paramyxovirus.

الَحصَبة األملانيَّة  -
)الُحَميراء(. 

 - Rubella )German 
measles(.

الُثؤلول الَفيُروسّي. -

هو تنمي جلدي تسببه  -
فيروسات الورم الحبيبي 

البشري.

 - Viral warts.

 - Human Papilloma 
Virus )HPV(.

الِتهاُب الَكِبد A، وسببه  -
عدوى بالفيروسات 

الكبدية يؤدي إلى يرقان 
وتلف النسيج الكبدي.

 - Hepatitis A.
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الِتهاُب الَكِبد البائي،  -
وسببه عدوى بالفيروسات 

الكبدية يؤدي إلى يرقان 
وتلف النسيج الكبدي.

 - Hepatitis B.

الِتهاُب الَكِبد C، وسببه  -
عدوى بالفيروسات 

الكبدية يؤدي إلى يرقان 
وتلف النسيج الكبدي.

 - Hepatitis C.

- الِتهاُب الَكِبد الَفيُروسّي - Viral hepatitis.

َمَرض َفيُروس الَعَوِز  -
املَناِعيِّ الَبَشِرّي املَُسبِّْب 

ألمراض َعْدَواِئّية وُطَفيِلّية.

 - Human 
immunodeficiency 
virus disease resulting 
in infections and 
parasitic diseases.

َمَرض َفيُروس الَعَوِز  -
املَناِعيِّ الَبَشِرّي املَُسبِّْب 

ألورام َخبيَثة.

 - Human 
immunodeficiency 
virus disease 
resulting in malignant 
neoplasms.

َمَرض الَفيُروسات  -
مة للخاليا. املُضخِّ

 - Cytomegaloviral 
disease.
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- الُنكاف - Mumps

َكثَرة الَوحيدات الَعدوائّية. -

سببه العدوى بفيروس  -
إيبشتاين - بار.

 - Infectious 
mononucleosis.

 - Epstein-Barr virus.

- الِتهاُب املُلَتِحَمة الَفيُروسّي. - Viral conjunctivitis.

- فطار جلدي. - Dermatophytosis.

- عدوى سطحيَّة بالُفطريات. - Superficial mycosis

ات. - - َداُء املُْبَيضَّ Candidiasis.

- ُفطار ُكَروانّي. - Coccidioidomycosis.

- َداُء النَّْوَسجات. - Histoplasmosis.

- فطار ُبرعِمّي. - Blastomycosis.
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

- فطار نظير الُكَروانّي. - Paracoccid-
ioidomycosis.

ْعِريَّات املَُبوََّغة. - - َداُء الشَّ Sporotrichosis.

- فطار اصِطباغّي. - Chromomycosis.

- ُخراج بالُفطرّيات القاِتمة. - Phaeomycotic abscess.

اِشيَّات. - - َداُء الرَّشَّ Aspergillosis.

- َداُء املُْسَتْخِفيات. - Cryptococcosis.

- فطار َعَفنّي. - Zygomycosis.

- َوَرم ُفطِرّي. - Mycetoma.

- َماَلريا املُتصوَِّرات امِلنجليَّة. - Plasmodium 
falciparum malaria

َماَلريا املُتصوِّرات  -
النشيطة.

 - Plasmodium virax 
malaria.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

َماَلريا املُتصوَِّرات  -
الوباِليَّة.

 - Plasmodium malariae 
malaria.

- َداُء امِلثَقبيات اإلفريقّي. - African 
trypanosomiasis

- َداُء شاجاس. - Chagas’ disease.

- َداُء املَُقوََّسات. - Toxoplasmosis.

َئوّية. - - َداُء املَُتَكيِّسات الرِّ Pneumocystosis.

- َداُء الِبلْهارِسيَّات. - Schistosomiasis 
)Bilharziasis(.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

- َعداوى بالدِّيدان املَْثقوَبة. - Fluke infections

- َداُء املُْشِوكات. - Echinococcosis.

َداُء الَشريِطيَّات )َعدَوى  -
بالديدان الشريطيَّة(.

 - Taeniasis.

- َداُء الكيسات املَُذنََّبة. - Cysticercosis.

- َداُء الَعوساء. - Diphyllobothriasis.

- َداُء املَُكفَّنات. - Sparganosis.

- َعدوى بالديدان الُشراِطيَّة. - Cestode infections.

- داء الديدان املمسودة. - Nematodosis.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

- َداُء الُتنَّينات. - Dracunculiasis

- َداُء ُكالَِّبيَّات الَذَنب. - Onchocerciasis.

- َداُء الفياّلِريَّات. - Filariasis.

ْعرينات. - - َداُء الشَّ Trichinellosis.

يَّة. - صِّ - أمراض الديدان الشَّ Hookworm diseases.

- َداُء الصفر. - Ascariasis.

- َداُء اأُلْسطواِنيَّاِت. - Strongyloidiasis.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

- َداُء املَُسلَّكات. - Trichuriasis.

ْرِميَّات. - - َداُء السُّ Enterobiasis.

- قمال، َداُء الَقْمل. - Pediculosis and 
phthiriasis.

- الَجَرب. - Scabies.

- َداُء الَنَغف. - Myiasis.

تابع/ مصطلحات املكروبيولوجيا
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املصطلحات الطبية املتخصصة

• مصطلحات الكلية والجهاز البولي التناسلي وملحقاته بحسب الوصف 	
التشريحي

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

.Renal column .1العمود الكلوي.. 1

. Renal pelvis .2الُحَوْيَضة .. 2

.Renal artery .3الشريان الكلوي.. 3

.Hilum .4سرة الكلية.. 4

.Renal vein .5الوريد الكلوي.. 5

املوصل الحوضي . 6
الحالبي.

6. Uretero pelvic 
junction.

.Ureter .7الحالب.. 7

.Renal calyx .8كأس كلوي.. 8

.Renal sinus .9َجْيب كلوي.. 9

.Renal papilla .10ُحلَْيمة كلوية.. 10

.Renal cortex .11ِقْشر الكلية.. 11

.Renal pyramid .12 َهَرم الكلية.. 12

1

2

4

3

8

9
10
11

12

5
6

7
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

.Inferior vena cava .1الوريد األجوف السفلي.. 1

.kidney .2الكلية.. 2

.Renal vein .3الوريد الكلوي.. 3

الوريد الحرقفي األصلي . 4
األيمن.

4. Right common 
iliac vein.

.Bladder .5املثانة.. 5

.Urethra .6اإلحليل.. 6

الشريان الحرقفي . 7
األصلي األيمن.

7. Right common 
iliac artery.

.Renal artery .8الشريان الكلوي.. 8

.Aorta .9األورطى.. 9

.Penis .1القضيب.. 1

.Testis .2الخصية.. 2

.Epididymis .3البربخ.. 3

.Seminal vesicle .4الحويصلة املنوية.. 4

.Prostate .5البروستاتة.. 5

.Vas deference .6األسهر.. 6

.Urethra .7اإلحليل.. 7

.Scrotum .8الَصَفن.. 8

تابع/ مصطلحات الكلية والجهاز البولي التناسلي وملحقاته بحسب 
الوصف التشريحي
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• مصطلحات طب األشعة 	
يمكن دراسة أعضاء الجسم بالتصوير الشعاعي باألشعة السينية. وقد تكون الصور 
الشعاعية بسيطة، وقد تكون الصور الشعاعية مقطعية ُمَحْوَسبة )تجرى بمساعدة الحاسوب(، 
للحصول على صورة شعاعية ال بد من اختيار حزمة أشعة مالئمة الختراق العضو من حيث 
الجرعة والطيف. لجرعة األشعة عالقة بكثافة األنسجة وبسماكة العضو. تنطلق األشعة من 
بحقنة  الفم أو  طريق  عن  بتناولها  تباين  التصوير صبغة  مع  يستخدم  وقد  األشعة،  أنبوب 

شرجية، أو بحقنها في الوريد، أو بحقنها ضمن أحد أجواف الجسم.

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

الصورة الشعاعية اإليجابية
وتظهر فيها العظام بلون 

أسود.

Positive X-ray.

الصورة الشعاعية السلبية، 
وهي الصورة األكثر انتشارًا 

وتظهر فيها العظام باللون 
األبيض.

Negative X-ray.

.X-ray tableالطاولة الشعاعية.
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

صورة شعاعية مقطعية 
للدماغ، سوية.

Brain CT scan, 
normal.

.Positions of radiographyأوضاع التصوير الشعاعي.

املنظر الجانبي، للرأس 
والفقرات الرقبية.

Head, lateral view.

Cervical vertebrae, 
lateral view.

تصوير الصدر بوضعية 
خلفية أمامية.

Chest X-ray, 
Posterior-Anterior 
position )PA(.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

تصوير الصدر بوضعية 
أمامية خلفية.

Chest X-ray, 

 Anterior-Posterior
position )AP(.

التصوير املقطعي املحوري 
املحوسب.

Computerized Axial 
Tomography )CAT(.

التصوير الُجَزْيِئّي
وتستخدم فيه واسمات 

ة )نشيطة شعاعيًا(  ُمَشعَّ
من املستحضرات 

ة  لدراسة  الصيدالنية املِشعَّ
تطور األمراض واألورام.

Molecular imaging.

التصوير بفائق الصوت أو 
بالصدى وله أولوية لدى 
الحوامل واألجنة، وفي 
أمراض القلب واألوعية.

Ultrasound imaging.

تصوير األوعية
مثل تصوير األوعية التاجية.

Angiography.

تصوير أوعية الجهاز 
الصفراوي.

Biliary system 
angiography.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

.Mammographyتصوير الثدي الشعاعي.

صورة الرنني املغناطيسي 
للدماغ والرأس.

Brain and Head 
Magnetic Resonance 
Imaging.

تصوير لألعضاء الحية 
ومراقبة حركتها بعد حقنها 

بمادة تباين مثل تصوير 
القولونات.

Contrast.

 Colon radiographyتصوير القولون بالتباين.
with contrast.

.Teeth x-rayصورة شعاعية لألسنان.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

تصوير األوعية النشعاب 
األورطى )صورة إيجابية(.

Aortic bifurcation 
angiography

)Possitive X-ray(.

تصوير األوعية النشعاب 
األورطى )صورة سلبية(.

Aortic bifurcation 
angiography 
)Negative X-ray(.

التصوير بالرنني املغناطيسي 
الجانبي للركبة.

Lateral MRI of knee.

صورة بالرنني املغناطيسي 
للكتف.

MRI of shoulder.

تفرس مقطعي محوسب 
لكامل الجسم.

Whole body CT scan.

.Hand X-rayصورة شعاعية لليد.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

تفريس مقطعي محوسب 
للدماغ يظهر ورمًا دمويًا 

جدارياً ثنائي الجانب تحت 
الجافية.

Brain CT scan with 
bilateral parietal 
subdural hematoma. 

تفريس مقطعي محوسب 
للدماغ، مقطع مستعرض 

للمخيخ.

Brain CT scan, 
transverse section of 
cerebellum.

التهاب رئوي في الفص 
العلوي األيمن.

Upper right pneumonia.

.Tuberculous cavitiesكهوف سلية.

 Pulmonary mass withكتلة رئوية مع عقد نقيرية.
hilar nodes.

.Cerebral angiographyتصوير األوعية الدماغية.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

صورة توضيحيةاملصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

صورة الحويضة بالحقن 
الوريدي.

Intravenous pyelogram.

تفريس مقطعي محوسب 
لنقائل كبدية.

CT scan of liver 
metastasis.

.Mesenteric angiographyتصوير األوعية املساريقية.

تصوير األوعية البطنية و 
األورطى.

Abdominal aortic 
angiography.

تابع/ مصطلحات طب األشعة
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• مصطلحات الجراحة	

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Surgical teamفريق جراحي

Surgeonطبيب جراح

Anesthesiologistطبيب تخدير

Sterilizationتعقيم

Conventional surgeryجراحة تقليدية

Minimally invasive surgeryجراحة تدخل الحد األدنى )باملناظير(

Endoscopic surgeryجراحة بالتنظير

Microscopic surgeryجراحة باملجهر

Operating tableطاولة عمليات

Surgical scissorsِمَقّص جراحي

Surgical instrumentsأدوات جراحية

Surgical glovesقفازات جراحية

Surgical capقبعة جراحية

Surgical maskقناع جراحي

Surgical abdominal incisionشق بطني جراحي

McBurney’s line in appendectomy خط ماك بورني في استئصال الزائدة

خياطة على شق ماك بورني في استئصال 
الزائدة

McBurney’s sutures in appendectomy

Closed fractureكسر مغلق
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املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Incomplete fractureكسر غير كامل

Grades of burns: first, second, and درجات الحرق: األولى والثانية والثالثة
third

Chest incisionالشق الجراحي للصدر

• مصطلحات الصيدلة 	

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Date of production تاريخ اإلنتاج

Date of expiry تاريخ انتهاء الصالحية

Drug manufacturing صناعة األدوية

Milling  الطحن

Granulation )التنعيم إلى ُحَبيبات )تحبب

Coating التغليف

Tablet pressing ضغط األقراص
Amphetamine أمفيتامني

Morphine مورفني
Quinine كينني
Epinephrine )Adrenalin( إبينيفرين )أدرينالني(
Phenobarbital فينوباربيتال

Tachyphylaxis تسارع املقاومة

تابع/ مصطلحات الجراحة
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Antihypertensive drug دواء خافض للضغط

ACE; Angiotensin Converting 
Enzyme inhibitors

األدوية املَُثبَِّطة لإلنزيم املَُحوِّل لألنجيوتنسني

Angiotensin receptor blockers األدوية املحصرة ملستقبالت األنجيوتنسني

Good manufacturing practices ممارسات التصنيع الجيدة

Orphan drugs أدوية يتيمة

Prescriptions وصفات

Plant-based or Botanical drugs أدوية نباتية املصدر

Generic drugs أدوية َجِنْيَسة

Brand drugs لة امللكية أدوية ُمَسجَّ

Patenting a drug تسجيل براءة اختراع للدواء 

Purification تنقية

Organic chemical synthesis تخليق مركب كيميائي عضوي

• مصطلحات طب األطفال والرضع والولدان	

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

IM Vaccine مختصر لقاح َعَضلّي

MMR )Measles, Mumps, Rubella( 
vaccine

لقاح الَحْصبة والنُّكاف والحصبة األملانية

تابع/ مصطلحات الصيدلة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

HPV; Human Papilloma Virus 
Vaccine

لقاح فيروس الورم الُحلَْيمي الَبَشرّي

Anthrax vaccine لقاح الجمرة الخبيثة

Influenza vaccine لقاح األنفلونزا

Tetanus vaccine لقاح الكزاز

BCG vaccine ّل مختصر لقاح بي سي جي للسُّ

Herpes Zoster vaccine لقاح الهربس النطاقي

Measles vaccine لقاح الَحْصَبة

DTP )Diphtheria, Tetanus, Pertussis( 
vaccine

مختصر اللقاح الثالثي )الُخناق والُكزاز 
والشاهوق(

Poliomyelitis intramuscular injection 
vaccine

لقاح شلل األطفال بالحقن العضلي

Poliomyelitis oral vaccine لقاح شلل األطفال بالفم

Height and weight measurement قياس الطول والوزن

Weight chart لوحة تطور الوزن

Head circumference قياس محيط الرأس 

Arm circumference قياس محيط العضد

تابع/ مصطلحات طب األطفال والرضع والولدان
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• مصطلحات الصحة العامة 	

 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

إحصاء السكان، 
تعداد

Census دراسة مسحية تجرى على مجموعة كاملة
من األفراد الذين ينتسبون إلى مجموعة 

سكانية محددة أو عموم السكان.

Confidence فاصلة الثقة
interval

الفاصلة املحسوبة وفقًا الحتمال ما، مثاًل 
95 %، ويقع ضمن هذه الفاصلة القيمة 

الحقيقية ملتغير ما مثل املتوسط أو املتغير 
أو املعدل.

كيان أو شخصية 
اعتبارية

Entity ،شخص أو نظام يتمتع بصالحيات محددة
مثل الحكومات واملشاريع التجارية واملنظمات 

واألفراد واألسر.

حالة التساوي أو التعادل بني اثنني أو أكثر.Equalityالتساوي أو التعادل

حصول األطراف على حصص أو فرص Equityالعدالة )في التوزيع(
تتناسب مع مساهماتهم في اإلنتاج.

العبء العاملي 
لألمراض

 Global burden of
disease

حساب ما يسبب املرض من تأثير على 
الحياة وعلى جودتها.

سنواُت الُعُمِر 
َحُة باحتساب  املَُصحَّ

ُمَدِد العجز

 Disability
 adjusted life
years

قياس السنوات املفقودة من مجمل 
السنوات املعاشة بحالة صحيحة، وذلك 

بسبب الوفيات واملرض.

الناتج املحلي 
اإلجمالي

 Gross Domestic
Product )GDP(

قيمة جميع البضائع والخدمات املقدمة 
في بلد ما.
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املصطلحات الطبية املتخصصة

 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

عقد بني املَؤمَّن عليه واملَؤمِّن تجاه األثر Health insuranceالتأمني الصحي
الذي قد يحدث للمؤمن عليه نتيجة وقوع 

حادث أو حوادث معينة )يحددها عقد 
التأمني(، تلزم املؤمن )الضامن( أن يدفع 
تعويضًا إما للمؤمن عليه أو ملقدم الخدمة 

الصحية.

التأمني الصحي 
الخاص

 Private health
insurance

الخطر  ترتكز على احتماالت  أقساط  دفع 
الفردية أو احتماالت الخطر على املجموعة.

التأمني الصحي 
االجتماعي

 Social Health
insurance

تجميع وتوزيع احتماالت الخطر ومقتضياتها 
على الجميع، مع مساهمات من قبل األفراد 

بحسب قدرتهم على الدفع.

أقساط التأمني 
الصحي

Health insurance 
premium

مبلغ من املال يدفع بفواصل زمنية محددة 
)كل شهر أو كل سنة( من أجل دعم التأمني 

الصحي خالل  مدة من الزمن.

قرار أو إجراء رسمي يحّدد األولويات Health policyالسياسة الصحية
في العمل في سياق االستجابة للحاجات 

الصحية واملوارد املتاحة والضغوط 
السياسية األخرى.

إجراءات تساعد الناس على مكافحة Health promotionتعزيز الصحة
األمراض وتحسني حالتهم الصحية.

العوامل املؤثرة على Health researchالبحوث الصحية دراسات تجرى ملعرفة 
الصحة وطرق تعزيزها وحمايتها وتحسينها.

تابع/ مصطلحات الصحة العامة
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 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

بحوث البيولوجيا 
الجزيئية

Biomolecular 
research

دراسة التركيبات الحيوية والكيميائية التي 
تؤثر على الحالة الصحية.

املالحظة ومراقبة املرضى أو املتطوعني.Clinical researchالبحوث اإلكلينيكية

 Epidemiologicalالبحوث الوبائية
research

دراسة تكرار وقوع األمراض وتوزيعها 
وترصدها وعوامل االختطار واملحددات 

التقريبية النسبية األخرى للصحة.

 Health systemبحوث النُُّظم الصحية
research

دراسة مدى تغطية السكان بخدمات 
الرعاية الصحية واإليتاء والتمويل 

والوصول العادل والعالج، واملظاهر غير 
الصحية بينهم.

البحوث االجتماعية 
االقتصادية 

والسلوكية

Socioeconomical 
and behavioral 
research

دراسات تتحرى العوامل التي تحدد 
الصحة واملرض واسعة االنتشار في 

البيئات االجتماعية واالقتصادية والبيئية 
والسيكولوجية والثقافية.

توصيف للوضع الذي تكون عليه صحة Health statusالحالة الصحية
الفرد أو املجموعة، أو السكان مقاسة 

بالنسبة ملعايير أساسية مقبولة.

تابع/ مصطلحات الصحة العامة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

مجموعة األطراف الفاعلة في املجال Health systemالنظام الصحي
الصحي وفي تحسني الصحة العمومية 

وتلبية االحتياجات الصحية للسكان 
الذين يتلقون الخدمات الصحية، وتوفير 
وتوزيع التمويل على نحو عادل بني فئات 

املستفيدين من الخدمات. وهناك أربع 
وظائف أساسية لتحقيق ذلك، وهي: تجميع 

املوارد، والحصول على التمويل، وتهيئة 
وتقديم الخدمات، واإلدارة واإلشراف.

مجموعة صغيرة من األشخاص يتشاركون Householdاألسرة
فيجمعون  ذاتها،  املعيشية  الظروف  في 
جزءًا من دخلهم أو كامل دخلهم وثروتهم 
الستهالك بعض أنماط البضائع والخدمات، 
خاصة في السكن والطعام، بشكل جماعي.

اإلنتاج األسري 
للرعاية الصحية

 Household
 production of
health care

رعاية صحية تقدمها السرة ألحد أفرادها 
ال ترجو من ورائها تعويضًا، مثل رعاية 

فرد مريض من األسرة.

جزء من االقتصاد يتعلق بمعامالت أو Private sectorالقطاع الخاص
مشاريع تجارية ألفراد أو مؤسسات غير 

حكومية.

ِقَيم تقسم عينات البيانات إلى خمس Quintilesشرائح خمسية
مجموعات متساوية في العدد، تمهيدًا 

للدراسة واملراقبة.

تابع/ مصطلحات الصحة العامة
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 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

املعلومات والنتائج من الدراسات قبل أن Raw dataالبيانات الخام
تعالج بالطرق وبالحسابات اإلحصائية.

خطأ في منهجية البحوث التي تعتمد على Recall biasانحياز االستذكار
نتائج استجابة عناصر الدراسة على 

أسئلة، فقد يتذكر األشياء األقرب زمنًا 
)ساعات أو أيام( بشكل أكثر دقة من 

تلك األبعد زمناً )شهور أو سنوات(، أو 
العكس.

دفع الضمان االجتماعي أو نظام Reimbursementsالتعويضات
التأمني الخاص، أو أرباب العمل تكاليف 

الخدمات الصحية.

تكرار النتائج، أو اتساقها كلما تكررت Reliabilityموثوقية
الدراسات.

مقدار قرب نتيجة القياس من نتيجة قياس Representativenessمدى التمثيل
مجمل السكان.

ُمدخالت أساسية للحصول على اإلنتاج، Resourcesاملوارد
وتضم الزمن والقدرات البشرية واملوارد 
الطبيعية، كاألرض ورأس املال )املرافق 

والتجهيزات(.

دراسة خصائص سكانية معينة بجمع Surveyَمْسٌح
البيانات من عينة مأخوذة من هؤالء السكان.

تابع/ مصطلحات الصحة العامة
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املصطلحات الطبية املتخصصة

 املصطلح باللغة
العربية

املصطلح باللغة 
اإلنجليزية

التعريف

نظام الحسابات 
الوطنية

 System of
 National
Accounts )SNA(

حسابات اقتصادية على مستوى الدولة 
صممت لتلبية احتياجات أصحاب القرار 

السياسي في الصحة.

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Health and Biostatisticsاإلحصاء الصحي والبيولوجي

Map presentation of dataتمثيل وعرض البيانات بالخرائط

Hierarchical  presentation of dataتمثيل وعرض البيانات بالبنية الهرمية

االلتزام بتعليمات السالمة  في  الدراسة 
والسيما عند أخذ وجمع العينات

Safety Sampling

الكشف املبكر للمشكالت الصحية 
ومعالجتها ينقذ األرواح ويوفِّر املوارد

 Early detection and management
save resourcess and lives

Health mapsالخرائط الصحية

Sample collectionجمع الَعيِّنات

Swabعود أخذ املسحة من الجسم

Health educationالتثقيف الصحي

تابع/ مصطلحات الصحة العامة



- 338 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 339 -

• مصطلحات طب التوليد والنسائيات	

املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

 صورة توضيحية

املَْهِبلأ. 
عنق الرحمب. 
الرحمج. 
املَِبْيضد. 
قاع الرحمهـ.  
رباطو.  
أنبوب فالوب )البوق(ز.  
َخَمل البوقح.  

a. Vagina
b. Cervix
c. Uterus
d. Ovary
e. Fundus of uterus
f. Ligament
g. Fallobian tube
h. Fimbria  

عنق الرحم. 1
املَِبْيض. 2
أنبوب فالوب )البوق(. 3
الرحم. 4
املثانة. 5
اإلحليل. 6
املَْهِبل. 7

1. Cervix
2. Ovary
3. Fallobian tube
4. Uterus
5. Bladder
6. Urehra
7. vagina

اللولب الرحمي )جهيزة 
داخل الرحم(.

IUD; Intrauterine 
device

بيضة ُمْخَصَبة
مرحلة الخليتني. 1
مرحلة 4 خاليا. 2
مرحلة 8 خاليا. 3
مرحلة 16 خلية. 4
كيسة ُأَرْيِميَّة. 5

Fertilized egg
1. Two cells stage
2. Four cells stage
3. Eight cells stage
4. Sixteen cell stage
5. blastocyst

a
b

e

dc

f

g

h

7

6

4
1

5

3
2

4

1

53

2
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املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

 صورة توضيحية

مراحل نماء الجنني داخل 
الرحم.

Stages of embryo 
intrauterine growth

ارتفاع قاع الرحم 
الحامل بتقدم الحمل.

Height of uterin 
fundus by weeks of 
pregnancy

أثاليث الحمل: األثلوث 
األول 3 أشهر من )3-1(، 

األثلوث الثاني 3 أشهر 
من )4-6(، األثلوث الثالث 

3 أشهر من )9-7(.

Trimesters of 
pregnancy

Pregnancy testاختبار الحمل

 Forcepsِملَْقط استخراج الجنني

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات



- 340 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي
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املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

 صورة توضيحية

Vaginal Speculumِمْنظار امِلْهَبل

 Towel clipِمْشَبك الفوطات

 Placenta previaَمِشْيَمة ُمْنزاحة

Abruptio placentaِاْنِفصال املشيمة الباكر

Uterus duplexرحم مزدوج

مشيمة منزاحةمشيمة طبيعية
املشيمة

املشيمة

مشيمة منفصلةمشيمة طبيعية
املشيمة املشيمة

دم

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات



- 340 -- 341 -

املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

 صورة توضيحية

Uterus bicornisرحم ذو قرنني

Ectopic pregnancyحمل منتبذ

Hydatidiform moleَرَحى ُعدارية

Lump in breastكتلة في الثدي

Endometriosisانتباذ بطاني رحمي 

Breech presentationمجيء مقعدي

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات
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املصطلح باللغة املصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

 صورة توضيحية

Face presentationمجيء وجهي

Brow presentationمجيء َجْبهي

Shoulder presentationمجيء كتفي

 Transverseمجيء ُمْسَتْعِرض
presentation  

Vacuum extractorاستخراج بالتخلية، شفط

تابع/ مصطلحات التوليد والنسائيات
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املصطلحات الطبية املتخصصة

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Echographyتخطيط الصدى

Ultrasonographyتخطيط الصدى

Missed abortionإجهاض فائت

Polypسليلة

Erosionتآُكل

ج Dysplasiaخلل التَنسُّ

Leukoplakiaَطلَوان

Amenorrheaانقطاع الحيض

Oligomenorrheaقلة الحيض

Menstruationَحْيض

Ovulationإباضة

Dyspareuniaُعْسر الِجماع

Dysmenorrheaخلل الحيض

Menopauseضهى، انقطاع الحيض

Premenopauseسابق النقطاع الحيض

Postmenopauseتاٍل النقطاع الحيض

Artificial fertilizationتخصيب اصطناعي

Conceptionَحمل
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املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Gestational edemaَوّذمة الحمل

Gestational proteinuriaبيلة بروتينية في الحمل

Gestational hypertensionفرط ضغط الدم في الحمل

Eclampsiaارتعاج، تسمم الحمل

Threatened abortionتهديد باإلجهاض

Hyperemesis gravidarumقيء مفرط حملي

Multiple gestationحمل بأجنة متعددة

Twin pregnancyحمل بتوأم

Triple pregnancyحمل بثالثة توائم

Quadruplet pregnancyحمل بأربعة توائم

Cervical incompetenceقصور عنق الرحم

Premature rupture of membranesتمزق مبكر لألغشية

Premature separation of placentaانفصال مبكر للمشيمة

Antepartum haemorrhageنزف سابق للوالدة

False labourمخاض كاذب

Prolonged pregnancyحمل مديد

Preterm deliveryوالدة مبتسرة

Cephalopelvic disproportionال تناسب رأسي حوضي

Obstructed labourوالدة ُمَعْرَقلة

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات
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املصطلحات الطبية املتخصصة

املصطلح باللغة اإلنجليزيةاملصطلح باللغة العربية

Episiotomyَبْضع الفرج

Perineum lacerationانتهاك العجان

Rupture of uterusتمزق الرحم

Retained placentaمشيمة محتبسة

Puerperiumِنفاس

Puerperal infectionعدوى نفاسية

• مصطلحات طب العني 	

 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

تشريح العني
الصلبة. 1
القرنية. 2
الشبكية. 3
القزحية. 4
العدسة. 5
البقعة. 6
الجسم الهدبي. 7

Eye anatomy
1. Sclera
2. Cornea
3. Retina
4. Iris
5. Lens
6. Macula
7. Ciliary body

Irisالُقَزِحّية

تابع/ مصطلحات طب التوليد والنسائيات

6
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 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

اختبار إيشيهارا 
لكشف عمى األلوان

 Ishehara test for
color blindness

 لوحة اختبار قوة 
اإلبصار 

Eye Chart

 Visual acuityقوة اإلبصار

conical corneaقرنية مخروطية

Congestion of احتقان امللتحمة 
the conjunctiva

Corneal opacityعتامة في القرنية 

قرنية مخروطية قرنية طبيعية

تابع/ مصطلحات طب العني 
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املصطلحات الطبية املتخصصة

 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

عتامة في القرنية تلو 
الرضح

 Post trauma
 corneal opacity

Corneal ulcerقرحة في القرنية 

ساّد )عتامة العدسة 
العينية( 

Cataract

َبِكيَّة Retinopathyاعتالل الشَّ

الزََّرق )ارتفاع 
الضغط داخل العني(  

Glaucoma

اإلطراق أو َتَدلِّي 
الجفن العلوي 

Ptosis

ع الَحَدَقة   Dilated pupil or تَوسُّ
mydriasis

Small َتَقبُّض الَحَدَقة 
 constricted or
miotic pupil

تابع/ مصطلحات طب العني 
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 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

Iridoplegiaشلل القزحية

َحَدَقة ثابتة )غير 
متفاعلة للضوء وال 

للمسافة( 

 Fixed pupil
 with no reaction
 to light nor to
distance

Irregular pupilَحَدَقة غير منتظمة 

Exophthalmosُجُحوظ العني 

Red eyeالعني الحمراء

تابع/ مصطلحات طب العني 
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املصطلحات الطبية املتخصصة

• مصطلحات األذن واألنف والبلعوم  	

 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

• األذن الباطنة	
• القوقعة	
• السندان	
• الركابّي 	
• الطبل   	
• املطرقة	

 

• Inner ear
• Cochlea
• Incus
• Stapes )Stirrup(
• Drum
• Malleus 

)Hammer(

األذن الظاهرة. 1
األذن الوسطى . 2
األذن الباطنة . 3
النفير . 4

1. External ear
2. Middle ear
3. Inner ear
4. Eustachian 

tube

Nasal endoscopyتنظير داخلي لألنف

التهاب األنف 
األرجي  

Allergic rhinitis

Sinusitiisالتهاب الجيوب   

Tonsillitisالتهاب اللوزتني 

1 2 3

4
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 املصطلح باللغة
العربية

 املصطلح باللغة
اإلنجليزية

صورة توضيحية

Nasal sinusالجيوب األنفية 

مقطع سهمي 
للرأس عبر األنف 

والفم والحلق

 Sagittal section
 through nose,
mouth and throat

Otoscopeمنظار األذن 

• مصطلحات صحة الفم وطب األسنان	

 املصطلح باللغةاملصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

صورة توضيحية

بنية السّن
امليناء1. 
العاج2. 
اللثة3. 
اللب4. 
املالط5. 
الرباط الداعم6. 

Tooth structure
1. Enamel
2. Dentin
3. Gingiva
4. Pulb
5. Cementum
6. Periodontal 

Ligament

تابع/ مصطلحات األذن واألنف والبلعوم  

امليناء
العاج
اللثة
اللب

املالط
الرباط 
الداعم

.1

.2

.3

.4

.6

.5
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املصطلحات الطبية املتخصصة

 املصطلح باللغةاملصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

صورة توضيحية

Dental caries or decay نخر السن
or cavities

Toothacheألم األسنان

Tooth extractionقلع السّن

Tooth pickشوكة تخليل األسنان

Multicuspid toothسّن عديدة الشرف

Premolar toothسن ضاحكة

Tricuspid toothسّن ثالثية الشرف

Incisor tooth or سّن قاطعة
cutting tooth

dentes( Cuspid teeth ناب )األنياب(
canini(

Deciduous toothسّن لبنية )ساقطة(

Milk toothسّن لبنية

تابع/ مصطلحات صحة الفم وطب األسنان  
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 املصطلح باللغةاملصطلح باللغة العربية
اإلنجليزية

صورة توضيحية

Molar toothسّن طاحنة

Embedded toothسّن منطمرة

Impacted toothسّن منحشرة

Gingivitisالتهاب اللثة

Periodontalمتعلق بدواعم السّن

Dental flossخيط سّنّي

Dentistطبيب األسنان

Dentureبدلة سنية

Stomatitisالتهاب الفم

Jawالفك السفلي

Salivary glandsالغدد اللعابية

تابع/ مصطلحات صحة الفم وطب األسنان  
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• مصطلحات التمريض واملستشفيات 	

املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Bandage َضماد

Bathtube َحْوض استحمام

Patient bed سرير املريض

Bedpan نونية السرير

Call bell جرس استدعاء

Catheter قثطار

Crutches عّكازات

Operating table طاولة عمليات

Stretcher َنّقالة

Syringe ِمْحَقَنة

Tongue depressor خافض لسان

Walker اية َمشَّ

Wheelchair كرسي متحرك

Alcohol كحول

Application تطبيق

Treadmeal بساط متحرك

Stress test اختبار الجهد

Wrist electronic blood pressure tool مقياس الضغط باملعصم )بالرسغ(
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Pulsimeter and oxymeter مقياس النبض والتأكسج

Glucometer with strips مقياس سكر الدم باألشرطة

Artificial limb طرف اصطناعي

Birth control تحديد النسل

Brace ِسناد

Cold pack ِكمادة باردة

Compress ِرفادة، ِكماَدة ساخنة 

Condom عازل ذكري

Contact lense عدسة الصقة

Dressing ضماد

Dropper قّطارة

Enema )ُحْقنة )شرجية

Gauze شاش

Hearing aid سّماعة أذن

Ice back ِكمادة ثلج

Intrauterine device لولب رحمي

Needle إبرة

Pacemaker ناظمة

تابع/ مصطلحات التمريض واملستشفيات  
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Prosthesis ِبدلة، جهاز تعويضي

Sling وشاح

Suppository َتْحميلة

BID مختصر مرتني يوميًا

TID مختصر ثالث مرات يوميًا

QID مختصر أربع مرات يوميًا

As needed عند الحاجة

After meal بعد الوجبة

Before bedtime قبل النوم

Chew مضغ

Mix مزيج

Dissolve in  حّل

Shake well رّج جيد

As directed حسب التعليمات

By mouth بالفم

Oral فموي

Parenteral بالحقن

Intramascular; IM بالحقن بالعضل

تابع/ مصطلحات التمريض واملستشفيات  
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املصطلح باللغة اإلنجليزية املصطلح باللغة العربية

Intravenous; IV بالحقن بالوريد

Subcutaneous; SC بالحقن تحت الجلد

Rub فرك

Gargle غرغرة

Soak نقع

Checkup فحص دوري

Analysis تحليل

Injection حقن

Massage تدليك

Specimen َعيِّنة

Traction جّر

Urinalysis تحليل البول

Vaccination تلقيح )تطعيم باللقاحات(

X-ray األشعة السينية

تابع/ مصطلحات التمريض واملستشفيات  
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اختبر معلوماتك

السؤال األول: اكتب أسماء الُعَضّيات داخل الخاليا في الشكل التالي:

1 . .....………
2 . .…………
3 ........……  
4 ......………
5 .………… 
6 .………… 
7 ..…………
8 ..…………
9 .………… 

10 ..…………
11 ..…………
12 .………… 
13 ....………  

السؤال الثاني: استكمل ما ينقص من التسميات التالية باللغة العربية أو باللغة األجنبية 
من األجزاء والُعَضَيّات في الخلية

1 . Nucleolus  …

ُجَسْيم حاّل …….. 2
3 . Golgy apparatus  .………… 

4 .Smooth endoplasmic reticulum ……………………… 

5 .Metochondria  ..……………………

فجوة ………………. 6
7 .cytoplasm .…………

8 .pinocytotic vesicule .…………

9 .Centriole ……………
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السؤال الثالث: اكتب الوصف املناسب للخاليا التالية

.1

.2

.3

.4

.5
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.6

.7

السؤال الرابع: اكتب وصفًا موجزًا )كلمة واحدة إلى أربع كلمات( لكل صورة من الصور 
التالية:

.1

.2

تابع/ السؤال الثالث
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

تابع/ السؤال الرابع



- 360 -- 361 -

املصطلحات الطبية املتخصصة

.9

.10

السؤال الخامس:
ف بإيجاز املصطلحات التالية: أواًل: َعِرّ

• 	 .Embryology علم الجنني
• 	 .Histology علم األنسجة
• 	 .Cytology علم الخلية
• 	 .Neuroanatomy علم التشريح العصبي

ثانيًا: اكتب املقابل باللغة اإلنجليزية للمصطلحات التالية:
• التشريح التطبيقي. 	
• التشريح بمراقبة األحياء. 	
• التشريح بدراسة الصور الشعاعية.  	
• التشريح بدراسة سطح الجسم. 	
• تشريح نواحي الجسم.	

تابع/ السؤال الرابع
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السؤال السادس: اكتب باللغة العربية، وباإلنجليزية أسماء املستويات في الصورة التالية:
.............. - A
.............. - B
.............. - C
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إجابات األسئلة الواردة في هذا الفصل
إجابة السؤال األول 

1 . .Nucleolus ُنَوَيّة
2 . .Nucleus نواة
3 ..Ribosome ريبوسوم
4 . .Vesicle ُحَوْيِصلة
الشبكة الهيولية الباطنة الخشنة. 5

.Rough endoplasmic reticulum     
6 ..Golgi apparatus جهاز جولجي
7 . .Cytoskeleton هيكل الخلية
الشبكة الهيولية الباطنة امللساء. 8

.Smooth endoplasmic reticulum     
9 ..Mitochondria رات متقِدّ

10 ..Vacuole َفْجَوة
11 ..Cytoplasm هيولى
12 ..Lysosome ُجَسْيم حاّل
13 ..Centrioles ُمَرْيِكزان

إجابة السؤال الثاني 
َيّة. . 1 النُوّ
2 ..Ribosome

جهاز جولجي.. 3
 الشبكة الهيولية الباطنة امللساء.. 4
رات.. 5 املَُتَقِدّ
6 ..Vacuole

هيولى.. 7
ُحَوْيِصلة احتسائية.. 8
ُمَرْيِكز )مركز صغير(.. 9
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إجابة السؤال الثالث

نية. . 1 خلية َتَغُصّ
خلية ذات ذيل )نطفة(.. 2
خلية َهَرِمَيّة.. 3
خاليا ذات محاوير.. 4
رة.. 5 َحة، وكرية دم بيضاء مكَوّ كريات دم حمراء ُمَسَطّ
َحة.. 6 كرية دم حمراء ُمَسَطّ
رة.. 7 كرية دم بيضاء مكَوّ

إجابة السؤال الرابع 

1 ..Amitosis انقسام التفُتّلي ،Cleavage االنقسام باالنشطار direct  االنقسام املباشر

2 ..Mitotic spindle )مغزل الخيوط )التفُتّل :MS 

.chromosomes صبغيات أو كروموسومات :C

.Centrioles ُمَرْيكزان :AR

3 ..Cuboid cell خلية مكعبة

4 ..Flat and Ovoid cell خلية مسطحة وبيضوية

5 ..Flat خلية مسطحة

6 ..Squamous cells خاليا َصَدِفَيّة أو حرشفية

7 ..Cuboid stratum طبقة خاليا مكعبة

8 ..Perithelium حوائط الشعيرات

9 ..Columnar cells طبقة خاليا عمودية

طبقة خاليا ُمَطَبّقة كاذبة )تبدو كأنها ُمَطَبّقة، بينما هي في الحقيقة عمودية أو أسطوانية( . 10
.Pseudostratified
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إجابة السؤال الخامس

أواًل: 
• علم الجنني Embryology، وهو دراسة التطورات التي تطرأ على الكائن الحي منذ تلقيح 	

البيضة وحتى اكتمال الحمل ووالدته طفاًل.
• علم األنسجة Histology، وهو دراسة األنسجة التي يتألف منها الجسم عيانًا وباملجهر 	

الضوئي واإللكتروني. 
• علم الخلية Cytology، وهو دراسة البنية املجهرية للخاليا ومكوناتها.  	
• العصبي 	 للجهاز  متخصصة  دراسة  وهو   ،Neuroanatomy العصبي  التشريح  علم 

ومكوناته. 

ثانيًا: 
• 	 .Applied anatomy التشريح التطبيقي
• 	 .Living anatomy التشريح بمراقبة األحياء
• 	  .X-ray anatomy التشريح بدراسة الصور الشعاعية
• 	 .Surface anatomy التشريح بدراسة سطح الجسم
• 	.Regional anatomy تشريح نواحي الجسم

إجابة السؤال السادس 
.Sagittal plane املستوى السهمي - A
.Coronal plane املستوى اإلكليلي - B

.Transverse plane املستوى املستعرض - C
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الفصل اخلامس
مصادر املصطلحات الطبية العربية وتوحيدها

عانت املصطلحات الطبية والصحية لفترة طويلة من تعدد املقابالت العربية ملفهوم وافد 
على  ونشرها  إلغنائها  عملت  التي  واملؤسسية  الفردية  األطراف  جهود  تشتت  ومن  واحد، 
الصعيدين الرسمي وغير الرسمي. وأصبح توحيد املصطلحات الطبية والصحية مطلبًا ُمِلّحًا 
اهتمت بتحقيقه العديد من املؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية. وفي صدارة األطراف التي 

اهتمت بتوحيد املصطلحات الطبية والصحية:
•   املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.

•   منظمة الصحة العاملية.
•   مجلس وزراء الصحة العرب.

•   اتحاد األطباء العرب.
•   املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.

•   مجامع اللغة العربية.
•   الجهود الفردية.

فتوالت الجهود املشتركة بني تلك األطراف لتوحيد املصطلحات الطبية والصحية والتنسيق 
بني األطراف املعنية في البلدان العربية في مجاالت وضع املعايير الصحية وتوحيد الرواميز 
والتسميات والتصنيفات واملصطلحات الطبية والصحية، وفرض استعمالها وإشاعتها، وما 
يستلزمه ذلك من جمع للمعطيات وتخزينها ومعالجتها وتحليلها واستخالص النتائج وإتاحتها 
ملن يحتاج إليها بالطرق والوسائل التي يسهل تناولها وباللغة التي يفهمونها ويتعاملون بها 
في حياتهم العملية وأنشطتهم اليومية، وإدماج ذلك في مقررات ومناهج التدريس والتعليم 
الطبي والصحي. وقد اتفقت األطراف املعنية على أهمية احترام ما لكل مجتمع من خصوصية 
ثقافية وتاريخية لضمان قبول األفراد والجماعات فيه للرسائل الصحية التي ترسلها املنظمة 
والعمل بها ونقلها لألجيال الالحقة وترسيخها بينهم، وتعزيز التعليم والتعلم للعلوم الصحية 

باللغات الوطنية. 
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ويمكن تقسيم الجهود التي ُبِذلَت لتوحيد املصطلحات الطبية والصحية في اللغة العربية 
منهجيات  وتوحيد  ذاتها،  والصحية  الطبية  املصطلحات  توحيد  وهما  كبيرين،  قسمني  إلى 
صياغة املصطلحات العلمية. وقد سارعت املجامع واالتحادات العلمية واملهنية العربية إلى 
القرارات حول  الكثير من  الخطط، واالتفاق على  املؤلفات، ورسم  املؤتمرات، وإصدار  عقد 

توحيد املصطلحات بصورة مباشرة.
  

املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الطبية )أكملز(
دورًا هامًا في إغناء اللغة  يؤدي املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الطبية )أكملز( 
العربية باملعلومات الطبية والصحية، باالستفادة من التقنيات والطرق العملية الحديثة املتاحة 
لتجميع املعلومات وترجمتها إلى اللغة العربية وإتاحتها للناس باللغة التي يفهمونها وبالوسائل 
ف في هذا املجال تقنية املعلومات لتؤدي دورًا أساسيًا في عمليات  التي يفضلونها، فهو يوِظّ
التأليف والترجمة وتعريب العملية التعليمية في املجاالت الطبية الحديثة، وفي عمليات النشر 
املكتبي والنشر اإللكتروني، واختزان واسترجاع املعلومات. ويمكن تقسيم الجهود التي ُبِذلَت 
توحيد  وهما  كبيرين،  قسمني  إلى  العربية  اللغة  في  والصحية  الطبية  املصطلحات  لتوحيد 

منهجيات صياغة املصطلحات العلمية، وتوحيد املصطلحات ذاتها.
والقطاعات التي يستهدفها املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية )أكملز( 

قطاعات واسعة النطاق، تكاد ال تستثني فردًا من أفراد املجتمع برمته، ومنها:
الطالب في كليات ومعاهد التدريب في املهن الصحية والطبية. • 
ون واالختصاصيون بكافة فروع الطب وطب األسنان والصيدلة واملختبرات •  األطباء العاُمّ

واألشعة التشخيصية والقبالة والتمريض والتأهيل. 
سائر فئات املجتمع من غير املتخصصني باملهن أو بالخدمات الصحية والطبية.• 
زائرو املواقع اإللكترونية على صفحات اإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.• 

ومن اإلصدارات التي يعّدها املركز لطالب الطب والعلوم الصحية:
1. كتب املناهج الطبية العربية: ترجم املركز حوالي 185 كتاب من أمهات الكتب الطبية إلى 

اللغة العربية.
أصدر املركز عددًا من املعاجم الطبية والصحية  2. املعاجم الطبية والصحية املتخصصة: 
املتخصصة، وشرع في إعداد املعجم املفسر استنادًا إلى ما انتهى إليه العمل في املعجم 

الطبي املوّحد. 
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3. مجلة تعريب الطب: وقد صدر العدد األول عام 1997م، وال تزال تصدر بانتظام ثالث مرات 
بالسنة حتى اآلن. 

2002م  منذ  طبية  أطالس  املركز سبعة  وأصدر  املتخصصة:  والصحية  الطبية  األطالس   .4
آخرها أطلس )التشريح العصبي ملناطق اللغة بالدماغ البشري 2017م(.

5. كتب طبية وصحية متنوعة وسلسلة الثقافة الصحية.

العلوم الصحية عام  لتأليف وترجمة  العربي  املركز  وقد صدر عن  التشريحية:  التسمية   .6
 NOMINA ANATOMICA 1995م، وهو ترجمة للطبعة السادسة من األصل الالتيني
الذي اتفق على وضع مصطلحاته زمرة كبيرة من علماء التشريح، فصدر عن اللجنة الدولية 
للتسمية التشريحية التي عَيّنتها املؤتمرات الدولية املتتالية للمشّرحني التي ُعقدت في أكسفورد 
عام 1950م، وفي باريس عام 1955م، وفي نيويورك سنة 1960م، وفي فيسبادن عام 1965م 
وفي اجتماعهم الثاني عشر في لندن عام 1985م، فجاء املنت باللغات الالتينية واإلنجليزية 
والعربية، ومقّسمًا إلى ثالثة أجزاء رئيسية، كما هي في األصل الالتيني: التسمية التشريحية 
يكون  وبذلك  الجنينية.  والتسمية  )الهيستولوجية(،  املجهرية  التشريحية  والتسمية  العيانية، 
الكتاب قد جمع ثالثة معاجم تشريحية في مجلد واحد. وقد أضاف املركز العربي لتأليف 
مما جعله  الالتينية،  إلى مصطلحاته  والعربية  اإلنجليزية  الترجمة  الصحية  العلوم  وترجمة 
الترجمة  ومقابلها  الالتينية،  بالتسمية  مرتبة  الواحدة،  الصفحة  في  أعمدة  ثالثة  من  يتكون 
اإلنجليزية ثم الترجمة العربية. وقد روعي في الترجمتني العربية واإلنجليزية اختيار الكلمات 

الدقيقة املعروفة لدى كافة أساتذة التشريح باللغة العربية واإلنجليزية.
وكانت املصطلحات التشريحية من أول املصطلحات الطبية والصحية التي اتفق العلماء 
اللغة العربية بمناقشة التسميات  اللغة العربية، وقد ساهمت مجامع  العرب عند نقلها إلى 
التشريحية وإقرارها، واشترك معهم الخبراء: األستاذ الدكتور محمد توفيق الرخاوي )مصر(، 
واألستاذ الدكتور أحمد ذياب )تونس(، واألستاذ الدكتور صادق الهاللي )العراق(، واألستاذ 
الدكتور محمد هيثم الخياط )سوريا(، واألستاذ الدكتور محمود الجليلي من العراق أيضًا، 

مع االتفاق أيضًا على صيغ الجمع واملفرد كلما كان ذلك ضروريًا.
7. التسمية الدولية لألمراض: وهي سلسلة من القرارات التي اتخذتها منظمة الصحة العاملية 
الطبية حول إطالق تسميات موحدة على األمراض وعلى  للعلوم  الدولية  املنظمات  ومجلس 
العوامل التي تسببها، وهي تسميات تم إعدادها بتمويل من وزارة الصحة العمومية في دولة 
الكويت ومن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وتمت طباعتها ونشرها في املركز العربي لتأليف 

وترجمة العلوم الصحية.
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منظمة الصحة العاملية
وقد اهتمت منظمة الصحة العاملية باملصطلحات الطبية والصحية، ألنها وكالة متخصصة 
ضمن منظومة األمم املتحدة، ورسالتها التي حددْتها بوضوح ديباجُة دستورها عام 1948م 
هو البلوغ بجميع الناس، أفرادًا وجماعاتٍ، أرفع مستوى صحي ممكن. ولتحقيق تلك الرسالة 
تعمل املنظمة على قيادة العمل الصحي الدولي والتنسيق بني البلدان بوضع املعايير الصحية 
وتوحيد الرواميز والتسميات والتصنيفات واملصطلحات الطبية والصحية ، وفرض استعمالها 
وإشاعتها، وبنشر الوعي الصحي وترسيخ املمارسة الطبية املُْسَنَدة بالَبِيّنات، وما يستلزمه 
ملن  وإتاحتها  النتائج  واستخالص  وتحليلها  ومعالجتها  وتخزينها  للمعطيات  جمع  من  ذلك 
يحتاج إليها بالطرق والوسائل التي يسهل تناولها، وباللغة التي يفهمونها ويتعاملون بها في 
حياتهم العملية وأنشطتهم اليومية، وإدماج ذلك في مقررات ومناهج التدريس والتعليم الطبي 
والصحي. وتحرص املنظمة في عملها هذا على احترام ما لكل مجتمع من خصوصية ثقافية 
وتاريخية لضمان قبول األفراد والجماعات فيه للرسائل الصحية التي ترسلها املنظمة والعمل 
بها ونقلها لألجيال الالحقة وترسيخها بينهم، وتعزيز التعليم والتعلم للعلوم الصحية باللغات 

الوطنية.
املعجم الطبي املوحد 

يعد املعجم الطبي املوحد بمثابة استجابة نوعية للوضع الذي ساد في البلدان العربية 
في منتصف القرن العشرين بهدف تحسني األوضاع الصحية في البلدان العربية، بعد أن 
كانت التعليمات والوثائق الطبية والصحية ُتْكَتب للمرضى وللعاملني على رعايتهم في بعض 
البلدان العربية باللغة اإلنجليزية، وفي بعضها اآلخر باللغة الفرنسية، ويترك املرضى وأهلوهم 
َدة  في حيرة ال يستطيعون َفْهَم ما فيها، فتطلَّب ذلك االتفاق على مصطلحات طبية عربية ُمَوَحّ
َدة تستعمل في سائر األقطار العربية، ويتحقق باستخدامها التفاهم العلمي على وجه  وُمَوِحّ
من الدقة والضبط الذي يلزم لتبادل املعلومات والتشارك في الخبرات والتكامل في البحوث 

والدراسات. 
الطبية،  املصطلحات  لتوحيد  لجنة  1966م  عام  العــرب  األطبــاء  اتحــاد  ألَّــف  وقد 
وأعضاؤها الدكتور حسني َسبح )سوريا(، الدكتور عبد اللطيف البدري )العراق(، الدكتور 
محمد أحمد سليمان )مصر(، الدكتور محمد هيثم الخياط )سوريا(، الدكتور محمود الجليلي 
في  عديدة  اجتماعات  اللجنة  فَعَقدت  د،  املوَحّ الطبي  املعجم  بإعداد  إليها  وعهد  )العراق(، 
القاهرة وبغداد واملوصل ودمشق ولبنان قبل أن تصدر طبعته األولى في عام 1973م في 
مطبعة املجمع العلمي العراقي في بغداد، وقد ساهم في إعداد الطبعة األولى األستاذ الدكتور 
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أعيد  ثم  الجليلي،  محمود  الدكتور  األستاذ  تحريرها  وَرأس  الجواري  الستار  عبد  أحمد 
حة  في مطبعة جامعة املوصل  طبعها في القاهرة عام 1977م، ثم صدرت طبعة ثانية مصَحّ
في عام 1978م، ثم أنشئت في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لجنة العمل الخاصة 
حسني  الدكتور  )لبنان(،  عانوتي  جميل  الدكتور  وأعضاؤها  العربية،  الطبية  باملصطلحات 
َسبح )سوريا(، الدكتور سعيد شيبان )الجزائر(، الدكتور الصّديق الجّدي )تونس(، الدكتور 
اللطف  عبد  الدكتور  )العراق(،  البدري  اللطيف  عبد  الدكتور  )مصر(،  لطفي  عادل حسني 
الخياط  هيثم  محمد  الدكتور  )مصر(،  سليمان  أحمد  محمد  الدكتور  )املغرب(،  بنَشقرون 
ومقرر  )سوريا(.  املحاسني  مروان  الدكتور  )العراق(،  الجليلي  الدكتور محمود  )سوريا(، 
د عام  الثالثة من املعجم الطبي املوَحّ اللجنة الدكتور محمد هيثم الخياط، فأصدرت الطبعة 
1983م، بعد أن عقدت اللجنة 13 اجتماعًا في اإلسكندرية وبغداد وتونس ودمشق والرباط 
العمل  املتوسط  بشرق  العاملية  الصحة  ملنظمة  اإلقليمي  املكتب  وواصل  والجزائر.  ان  وعَمّ
على تحديث املعجم، بإدخال املصطلحات الجديدة واستشارة أساتذة الجامعات واللغويني 
واملهتمني باملصطلح العلمي العربي في شتى أنحاء البالد العربية لدراستها وإبداء الرأي في 
املقابالت املختارة منها، ليصل عدد املصطلحات في الطبعة الرابعة منه التي صدرت نسخها 

اإللكترونية عام 1998م ونسخها الورقية عام 2006م إلى 150 ألف مدخل.
وعلى هذا فإن االهتمام الذي استحوذ على جهود القائمني على خدمة املعجم حتى أضحى 
السمة الفريدة التي رافقت مسيرة املعجم منذ بدايتها هو االتفاق على إنتاج املصطلحات وفق 
منهجية واضحة، حرصوا على نشرها بشكل مختصر في مقدمة الطبعات الثالث اأُلولى، 

لتغدو في الطبعة الرابعة بمثابة دالئل إرشادية تصلح لكل فروع العلوم والفنون.
وكان من أول املصطلحات الطبية والصحية التي تواضع القائمون على خدمة املعجم 
عن  التي صدرت  التشريحية  املصطلحات  العربية  باللغة  عليها  االتفاق  على  املوحد  الطبي 
التي  للمشّرحني  املتتالية  الدولية  املؤتمرات  عَيّنتها  التي  التشريحية  للتسمية  الدولية  اللجنة 
ُعقدت في أكسفورد عام 1950م، وفي باريس عام 1955م، وفي نيويورك عام 1960م، وفي 
فيسبادن عام 1965م، وقد ساهم جميع أعضاء اللجنة املعنية بخدمة املعجم الطبي املوحد 
محمد  الدكتور  األستاذ  الخبراء  معهم  واشترك  وإقرارها،  التشريحية  التسميات  بمناقشة 
توفيق الرخاوي )مصر(، واألستاذ الدكتور أحمد ذياب )تونس(، واألستاذ الدكتور صادق 
الهاللي )العراق(، تحت إشراف مقرر اللجنة األستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط )سوريا(، 
الطبي املوحد ضم حوالي  للمعجم  الرابعة  للطبعة  التشريحية كملحق  التسميات  ثم نشرت 

700 تسمية تشريحية، مع إثبات صيغ الجمع واملفرد كلما كان ذلك ضروريًا.
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د يعمدون قبل ُكّل  وخارج نطاق التشريح كان العاملون في خدمة املعجم الطبي املوَحّ
شيء إلى البحث عن لفظ عربي يؤدي معنى اللفظ األعجمي من بني األلفاظ العلمية املبثوثة 
لني في ذلك الصالح من  في املعاجم العربية، أو املستعملة في الكتب العلمية الَقديمة، مفِضّ
األَقْدم على الصالح مما يليه في الِقَدم، ابتداًء بأطباء العرب األَقْدمني في صدر الحضارة 
العربية اإلسالمية كالرازي، وابن سينا، وعلي بن العباس، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 
في مشرق الدولة العربية اإلسالمية ومغربها، ثم ما استعمله األساتذة الُتّْرك في عهد الدولة 
العثمانية إْذ كانت مصطلحاتهم كلها عربيًة أو تكاد، ثم ما استعمله أساتذة كلية الطب في 
أبي زعبل ثم القصر العيني َزَمَن محمد علي، ثم ما استعمله أساتذة الجامعة األمريكية في 
جامعة  بيروت أياَم كانت تدّرس الطب بالعربية، ثم ما استعمله أساتذة الجامعة السورية - 
ته املجامع العربية، وإذا كان اللفظ األعجمي جديدًا  دمشق - في مطالع َهذا القرن، ثم ما أقَرّ
ولم يجد العاملون في خدمة املعجم الطبي املوحد له مقاباًل في لغة الضاد، ترَجموه بمعناه 
ُكلَّما كان قاباًل للترجمة، أو ابَتَكروا له لفظًا عربيًا مقاربًا باالشتقاق أو املجاز أو النحت أو 
القائمون على  تَقْدم عمد  ُكِلّ ما  إلى  باللجوء  لفظ عربي  َر وضع  تعَذّ التركيب املزجي، وإذا 
خدمة املعجم الطبي املوحد إلى الترجمة إلى اللغة العربية أو نقل حروفه إلى العربية كما هي.
كما التزم العمل في املعجم الطبي املوحد باألخذ بما يقوله الناس في عملهم وعياداتهم 
ومختبراتهم ما دام يوافق وجهاً من وجوه اللغة العربية، والتقيد بالقوائم الداللية الخاصة 
بكل فرع من فروع العلوم الطبية إلقالل األلفاظ املشتركة إلى أدنى حٍد ممكن، وتجنب إيراد 
املصطلحات  من  وافر  قسط  وإدراج  واحد،  ملصطلح  العربية  املقابالت  وتعدد  "املترادفات" 
الطبية والصحية التي أقرها مجمع اللغة العربية في القاهرة، ليصبح املعجم الطبي املوحد 
مكنـزًا لحصيلة ما تجمع عبر العصور املختلفة من مصطلحات علمية وطبية اتسمت بتقبل 

الناس لها وذيوعها وشيوعها، 
وكان مما أريد للمعجم الطبي املوحد أن يتميز به عن غيره أنه يضم لفظة عربية واحدة 
مقابَل كل مصطلح أجنبي، وأن ال يتضمن مترادفات إال بعض األلفاظ الشائعة في بعض 
الُبلدان العربية التي كتبت بني قوسني وبأْحرف أصغر حجمًا. كما اعتمد القائمون على خدمة 
املعجم الطبي املوحد عددًا من القوائم الداللية، أدرجت في كٍل منها مجموعة الكلمات التي 
وثَبّتوا مقابالت عربية للسوابق واللواحق الالتينية والتزموا  تشترك في حقل داللي واحد، 
بها في عملهم، واعتمدوا توصيات خاصة بتسمية الجراثيم والفطريات والكائنات التي تسبب 
املرض أو االعتالل للبشر، وألحقوا باملعجم مسردًا للمختصرات شائعة االستخدام باللغة 
اإلنجليزية، ومدلوالتها باللغة العربية، مرتبة حسب األبجدية اإلنجليزية، مع مقابالتها العربية، 
ومسردًا للسوابق، ومسردًا للواحق شائعة االستخدام باللغة اإلنجليزية، والسيما ذات األصل 
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الالتيني، ومدلوالتها باللغة اإلنجليزية، مرتبة حسب األبجدية اإلنجليزية، مع مقابالتها العربية، 
إلى جانب مالحق بالرموز واألحرف اإلغريقية بصيغتها الكبيرة والصغيرة وطريقة التعبير 
الصوتي عنها )رموز النطق(، والكتابة الكاملة لها، وبالرموز التي تستخدم في شجرة النسب 
العربية  باللغتني  املكافئة  وقيمها  القياس  وبوحدات  والعربية،  اإلنجليزية  باللغتني  ودالالتها 
التحويل  وطرق  و)الفارنهايت(  )سليزيوس(  املئوية  الحرارة  قياس  وبدرجات  واإلنجليزية، 
بينهما، وبالعناصر الكيميائية ورموزها باللغتني اإلنجليزية والعربية والوزن الذري لكل منها، 
وبالعناصر الكيميائية ورموزها باللغتني اإلنجليزية والعربية والكتلة الذرية والكثافة ودرجة 
َهاب )الخوف  الذوبان ودرجة الغليان والتكافؤ والنظائر واملكتشف وتاريخ االكتشاف، وبالُرّ
موجزة حول  وبتعليقات  واالعتالل،  املرض  على  للداللة  ُفعال  على صيغة  كمثال  املرضي(، 
رد بعض املصطلحات الطبية والصحية إلى أصلها اللغوي بالعربية، وبمسرد باملصطلحات 

الطبية والصحية العربية الرئيسية ومقابالتها اإلنجليزية.
وبعد صدور الطبعة الرابعة للمعجم ونشرها على صفحات اإلنترنت في موقع املكتب 
اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية عام 1998م، وطبعتها الورقية التي صدرت عام 2006م عن 
دار لبنان )ناشرون(، تم إصدار الطبعة ثالثية اللغات فرنسي ـ إنجليزي ـ عربي عام 2009م، 
اإللكترونية  البيانات  قواعد  إلى  والفارسية  واألملانية  اإلسبانية  هي  أخرى  لغات  وأضيفت 
تمهيدًا إلتاحتها للمستخدمني، كما جرى العمل على إغناء املعجم بالتعاريف باللغة العربية 

وباألشكال التوضيحية ليضاهئ أحدث املعاجم العاملية في املجال الصحي والطبي.
ومما يجدر ذكره أن املعجم الطبي املوحد متاح بأشكال إلكترونية على أقراص حاسوبية 
مستمر  لتطوير  يخضع  وأنه  العاملية،  الصحة  منظمة  موقع  على  اإلنترنت  صفحات  وعلى 
ملضمونه من املصطلحات ولبرنامج البحث والتصفح فيه. وقد كان الطلب عليه هائاًل فتم توزيع 

عشرات اآلالف من النسخ. 
عشرات  تطويره  في  شارك  متميز  عربي  جهد  املوحد  الطبي  املعجم  أن  والخالصة 
واستخدمت  متنوعة،  وتخصصات  متعاقبة  أجيال  ومن  العربية  البلدان  جميع  من  العلماء 
مصطلحاته على نطاق واسع في إعداد املعاجم الطبية والصحية األخرى، كما استخدم في 
ترجمة التسميات والتصنيفات الدولية لألمراض وأداء الوظائف والعجز واإلعاقة والصحة، 
وهو جدير بأن تكون مصطلحاته املرجع املعتمد في كل املجاالت الصحية والطبية في سائر 

البلدان العربية. 
بنية الطبعة الورقية الرابعة )2006م( للمعجم الطبي املوحد 

يعد املعجم الطبي املوحد كائنًا تفاعليًا، فاملستخدمون يغنونه بآرائهم وبمقترحاتهم عبر 
البرنامج العربي العاملي في املكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط. وطبعته 

الورقية الرابعة التي صدرت عام 2006م تتألف من األبواب التالية:
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رت الطبعة األولى والثانية والثالثة ثم الرابعة، وقد كتب هذا القسم . 1 املقدمات التي تصَدّ
الدكتور محمد هيثم الخياط الذي رأس لجنة املصطلحات في منظمة الصحة العاملية ملدة 

تجاوزت ثالثة عقود.
الشكر والتقدير ألبرز املشاركني في املعجم، وعددهم يزيد على 160 مشارك. . 2
منهجية صياغة املصطلحات في املعجم وأهم مصادرها.. 3
ذات . 4 1880 صفحة  على  يزيد  ما  وشغل  املعجم،  من  األكبر  القسم  وهو  املعجم،  منت 

ثالثة أعمدة، وتضمن بعض الصور باألبيض واألسود، وبعض الشروحات التوضيحية 
املوجزة.

ملحق التسميات الشريحية )يصل عددها إلى حوالي 700 تسمية(، مع إثبات الجمع أو . 5
املفرد واملقابالت العربية.

ملحق املختصرات شائعة االستخدام باللغة اإلنجليزية، مع مقابالتها العربية.. 6
الالتيني، . 7 األصل  ذات  والسيما  اإلنجليزية،  باللغة  االستخدام  شائعة  السوابق  ملحق 

ومدلوالتها باللغة اإلنجليزية، وباللغة العربية.
الالتيني، . 8 األصل  ذات  والسيما  اإلنجليزية،  باللغة  االستخدام  شائعة  اللواحق  ملحق 

ومدلوالتها باللغة اإلنجليزية، وباللغة العربية.
ملحق الرموز واألحرف اإلغريقية ورموز النطق بها، والكتابة الكاملة لها.. 9

ملحق الرموز التي تستخدم في شجرة النسب ودالالتها باللغتني اإلنجليزية والعربية.. 10
ملحق وحدات القياس وقيمها املكافئة باللغتني العربية واإلنجليزية.. 11
ملحق درجات قياس الحرارة املئوية )سليزيوس( و)الفارنهايت( والتحويل بينهما.. 12
ملحق العناصر الكيميائية ورموزها باللغتني اإلنجليزية والعربية والوزن الذري لكل منها.. 13
الذوبان . 14 ودرجة  والكثافة  الذرية  والكتلة  الكيميائية  للعناصر  الطبيعية  الخواص  ملحق 

ودرجة الغليان والتكافؤ والنظائر واملكتشف وتاريخ االكتشاف.
هاب )الخوف املرضي( ومصطلحاته في املعجم الطبي املوحد.. 15 ملحق خاص بالُرّ
ملحق لتعليقات موجزة حول رد بعض املصطلحات إلى أصلها اللغوي بالعربية.. 16
ملحق ملسرد باملصطلحات العربية ومقابالتها اإلنجليزية.. 17
مقدمة للدكتور حسني عبد الرزاق الجزائري املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق . 18

املتوسط.
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وقد صدرت طبعات متتالية للمعجم الطبي املوحد، وهي:
الطبعة األولى: مطبعة املجمع العراقي – بغداد 1973م.

الطبعة الثانية: إعادة طباعة الطبعة األولى – القاهرة 1977م.
الطبعة الثانية:  مطبعة جامعة املوصل – 1978م.

الطبعة الثالثة: ميدليفانت – سويسرا 1983م.
الطبعة الرابعة: منظمة الصحة العاملية ومكتبة لبنان )ناشرون( – بيروت 2006م.

مكتب تنسيق التعريب ودوره في توحيد منهجيات صياغة املصطلحات 
الطبية والصحية والعلمية 

استأثر توحيد منهجيات صياغة املصطلحات الطبية والصحية العلمية باهتمام األفراد 
واملؤسسات املعنية باملصطلحات الطبية والصحية، وقد عقد مكتب تنسيق التعريب ندوة في 
الرباط عام 1981م، تحت عنوان )ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية الجديدة( 
بمشاركة أهم املراكز العربية العاملة في مجال املصطلحات، وتضمنت الوثيقة الصادرة عن 
وفق  ووضعها،  العلمية  املصطلحات  اختيار  في  األساسية  املبادئ  مع  التعامل  الندوة  هذه 
ثمانية عشر مبدءًا، والتعامل مع املبادئ الصوتية العامة، وبعض املبادئ الداللية والصرفية 
والبنائية العامة، ويضم ثمانية اقتراحات. كما نّص االقتراح السادس في هذه الوثيقة على 
التعاون مع لجنة املصطلحات التي شكلتها املنظمة العربية للمواصفات واملقاييس في وضع 
قواعد علم املصطلح تمهيدًا لنشر مواصفات عربية ووطنية، ثم عقد املكتب ندوة ثانية، امتداداً 
لألولى، في مجمع اللغة العربية األردني عام 1993م، ثم عرضت نتائج وتوصيات هذه الندوة 
على مؤتمر التعريب السابع في الخرطوم عام 1994م، فتم تكليف لجنة علمية اختارها من بني 

أعضائه للنظر في تقرير الندوة. 
م الخطى التي سار َعلَيها الَنَقلَة األَقْدمون  وكان االهتمام واضحًا عند إعداد املنهجية بترُسّ
في صياغة املصطلحات، ومنها تحوير املعنى اللغوي الَقْديم للكلمة العربية، وتضمينها املعنى 
بة للداللة على املعنى الجديد،  العلمي الحديث، واشتقاق كلمات جديدة من أصول عربية أو معَرّ
ها صحيحة، واالستعانة بالقرارات التي وضعتها املجامع، والسيما  وترجمة كلمات أعجمية وَعُدّ
مجمع القاهرة حول طرق صياغة املصطلحات، مثل التوسع في توليد األلفاظ على أقيسة كالم 
العرب، من مجاز أو اشتقاق، وإجازة استعمال بعض األلفاظ األعجمية، واالتفاق على قياسية 
عدد من الصيغ االشتقاقية املهمة كصيغة ِفعالة للحرف أو شبهها، وصيغة َمْفَعلة للمكان الذي 
تكثر فيه األعيان، وصيغتي ُفعال وَفَعل للمرض، وصيغة َفّعال لالحتراف أو مالزمة الشيء، 
وصيغة َفَعالن ملا يدل على تقلب واضطراب، وإقرار قياسية املصادر الصناعية، بأن ُيزاد على 
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الكلمة ياء النسب والتاء، وإجازة االشتقاق من أسماء األعيان في لغة العلوم، وتفضيل العربِيّ 
ب، وتفضيل املصطلح العربي الَقديم على الجديد إال  ب الَقديم إال إذا اشتهر املعَرّ على املعَرّ
إذا شاع الجديد، وتفضيل الكلمة الواحدة على الكلمتني فأكثر إذا أمكن، واستعمال ال النافية 
مركبة مع االسم املفرد، وجواز النحت والتركيب املزجي، وجواز جمع املصدر، واالقتصار على 

اسم واحد خاص لكل معنى أو مفهوم.
أما مسار العمل في مكتب تنسيق التعريب في السعي من أجل توحيد املصطلحات عامة 

والطبية والصحية خاصة فيمر في خمس مراحل:
)أ( مرحلة إعداد املخطوط الثالثي، اللغة )إنجليزي، فرنسي، عربي(، حيث تكون اإلنجليزية لغة 
املدخل ومنطلقًا للعمل، تعقبها الفرنسية، فالعربية )اللغة الهدف(، وغالباً ما تكون املصطلحات 

بال تعريف أو شرح، وعادة ما يذيل املخطوط بفهرسني )أو كشافني( بالفرنسية والعربية.
)جامعات،  العربي  الوطن  في  املختصة  املصطلحية  املؤسسات  الى  املخطوط  إرسال  )ب( 

مجامع...( إلبداء املالحظات عليه.
)جـ( عقد ندوة خبراء لدراسة املخطوط في ضوء ما يتوصل املكتب به من مالحظات، وما تراه 

الندوة مجديًا ملراجعته.
وإرساله  الندوة  بمالحظات  االلتزام  بعد  املصطلحات  لقائمة  اإللكترونية  امللفات  إعداد  )د( 

مجددًا إلى جهات االختصاص أفرادًا ومؤسسات، لتلقي املالحظات من جديد.
)هـ( عقد مؤتمر للتعريب الذي يؤلف لجنات مختصة لدراسة املعجمات املعروضة عليه على 

هدي من مالحظات الدول ، ثم املصادقة عليه إذا ما ارتأت اللجان ذلك. 

معاجم مكتب تنسيق التعريب لتوحيد املصطلح العلمي العربي
الدول  إحدى  في  سنوات  ثالث  كل  التعريب  مؤتمرات  التعريب  تنسيق  مكتب  ويعقد 
العربية بدعوة من املدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لدراسة ما يقدمه إليه 
املكتب من أبحاث ومقترحات تتعلق بالتعريب وتطور اللغة العربية العلمية والحضارية واتخاذ 

القرارات بشأنها.
وقد نشر مكتب تنسيق التعريب عشرات املعاجم املوحدة التي صدرت من خالل الندوات 
املتخصصة وأقرتها مؤتمرات التعريب، وبلغ عددها )58( معجماً موحدًا لغاية 2016م، ومن 

بينها: 
د ملصطلحات علم الصحة وجسم اإلنسان )صدر عام 1992م، ويتضمن •  املعجم املوَحّ

2146 مصطلح(.
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املعجم املوحد ملصطلحات علم الوراثة.• 
املعجم املوحد ملصطلحات علم الصيدلة.• 
املعجم املوحد ملصطلحات الطب البيطري.• 
املعجم املوحد ملصطلحات علم التشريح العياني.• 
املعجم املوحد ملصطلحات علم األحياء. • 

وكلها معاجم ثالثية اللغات إنجليزية ـ فرنسية ـ عربية.
ويصدر  إليها.  يحتاج  ملن  وإتاحتها  للمصطلحات  بنكًا  التعريب  تنسيق  مكتب  وأنشأ 
مكتب تنسيق التعريب مجلة دورية هي اللسان العربي، تنشر فيها الدراسات التي تدور حول 

املصطلحات العربية.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة
الطبية والصحية، وتوحيد املصطلحات  توحيد منهجيات صياغة املصطلحات  استأثر 
حولها  فعقدت  العربية،  واملهنية  العلمية  واالتحادات  املجامع  باهتمام  والصحية  الطبية 
املؤتمرات، وأنشئت املؤلفات، ورسمت الخطط ... وصدر العديد من القرارات حول توحيد 

املصطلحات بصورة مباشرة.  
يقوم املجمع بنشاط كبير في خدمة اللغة العربية منذ نشأته عام 1934م، والسيما في 
منذ  للمجمع  األساسية  األهداف  من  ألنهما  العلمية،  املصطلحات  ووضع  املعاجم،  إصدار 
تأسيسه، وأمضى املجمع سنوات طويلة في وضع منهجه املعجمي، وأثمر هذا الجهد بظهور 
“املعجم الوسيط” الذي ُيعد أفضل املعاجم العربية التي ظهرت في القرن العشرين وأحسنها 
ترتيًبا وتنسيًقا، وقد اشتمل على ثالثني ألف كلمة، وقد لقي هذا املعجم قبواًل حسًنا، وذاع 
بني الناس، كما أخرج مجمع اللغة املعجم “الوجيز” لطلبة املدارس، واعتمد في مادته اللغوية 

والحضارية على “املعجم الوسيط” مع مراعاة التيسير والتبسيط. 
وعني مجمع اللغة العربية عناية واضحة بإصدار قوائم ومعجمات مصطلحات عربية 
والفيزياء  الكيمياء  في  متخصصة  علمية  لجان  تدرسها  أن  بعد  واآلداب،  والفنون  للعلوم 
فيها،  كلمتها  وتقول  العلم،  بلغة  ُتعنى  وغيرها  والفلسفة،  والجيولوجيا  والطب  والصيدلية 
وقد أصدر املجمع عدة معاجم علمية متخصصة، منها معجم املصطلحات الطبية، واملعجم 

البيولوجي، ومعجم الصيدلة.
مجموعة تضم أكثر من مئة   )47( املصطلحات وعددها  املجمع من مجموعات  أخرج 
وتسعني ألف مصطلح عدا اآلالف التي تعدها وتدرسها اللجان في مختلف التخصصات بما 

قد يصل إلى قرابة )200,000( مصطلح. 
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ويسير املجمع على نهج واضح ومستقر في وضع املصطلحات العلمية يلتزم به. وحني 
وأصله  ومبنًى  معنًى  املصطلح  تدرس  تعريبه  أو  مصطلح  لترجمة  العلمية  اللجان  تتصدى 
الالتينِي أو اليوناني، وتبحث عن أفضل املقابالت العربية له، وقد ترجع في ذلك إلى املعاجِم 
اللغوية القديمة والحديثة، ثم ُيعّرف املصطلح تعريفًا علميًا دقيقًا. ويمر املصطلح في مراحل 
من الدراسة واملناقشة والتمحيص كفيلة بصقله وصوغه الصياغة املثلى بدًءا باللجنة العلمية 
املتخصصة ثم بمجلس املجمع فمؤتمره السنوي ـ وتلتزم اللجان في عملها بما سبق أن أقره 
باالشتقاق  األخذ  ومنها  العلمي.  املصطلح  وضع  لقواعد  بالنسبة  ومؤتمره  املجمع  مجلس 
ى املصطلح الواحد بلفظ واحد ما أمكن ليكون صالًحا  والنحت والسوابق واللواحق، وأن ُيؤَدّ
لالشتقاق منه، والنسبة واإلضافة إليه وجمعه، وأال ُيلَجأ إلى التعريب إال إذا استعصى إيجاد 
املقابل العربي كما يحدث اليوم بالنسبة للسيل املنهمر من املصطلحات الجديدة التي أفرزتها 
ثورات العلوم الحديثة واملستحدثة )الهندسة الوراثية ـ التكنولوجيا الحيوية ـ ثورة املعلومات 

واالتصاالت والحاسبات وعلوم الفضاء والبيئة وغيرها(.
      كما عني املجمع بموضوع توحيد املصطلحات بني املجامع اللغوية العربية، وتأكيد الدور 
الذي يقوم به اتحاد املجامع في هذا السبيل والذي يرأسه رئيس املجمع. وقد عقد اتحاد 
املجامع ندوة بعنوان إقرار منهجية موحدة لوضع املصطلح العلمي في دمشق عام 1999م.

التصنيف الدولي لألمراض
إن التصنيف الدولي لألمراض نظام لتوزيع األمراض وفق معايير ومحاور محّددة ضمن 
د للترميز، على نحو يسهل التعامل معه. ويشترط أن  عدد من الفئات، وباستخدام نظام موَحّ
تكون الفئات ذات عدد محدود، وأن ال تحل فئة منها محل فئة أخرى في ذات التصنيف، وأن 
ً متكاماًل. كما يمكن إدراج مصطلحات أو تسميات مشمولة تندرج  ن الفئات مجتمعًة كاَلّ تكِوّ
ضمن الفئة التصنيفية لتكون مترادفًا لها أو تسمية محلية لها. كما قد يشار إلى مصطلحات 
أو تسميات غير مشمولة أو مستبعدة لنفي أن تكون تابعة لهذه الفئة، ألنها تابعة لفة أخرى. 
املتكاملة  الصحية  املعلومات  لُنُظم  أساسيًا  نًا  مكِوّ العاملية  الصحة  منظمة  وُتعتبر تصنيفات 
تلِبّي متطلَّبات شَتّى ملستخدم  السواء. وهي  والنامية على  مة  املتقِدّ العالم،  بلدان  في جميع 
البيانات، والسيما في تطوير السجالت الصحية اإللكترونية وُنُظم املعلومات الصحية، وتستند 
األفراد  مسيرة  في  تصادف  التي  واألحداث  واألعراض  لألمراض  الصحيح  الترميز  على 

وتعاملهم مع املنظومة الصحية في مجتمعهم.
ويمكن الحصول على التصنيف الدولي لألمراض عبر الرابط التالي ملنظمة الصحة العاملية: 

 http: //www.who.int/classifications/icd/en
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الترميز الطبي 
الترميز الطبي هو تحويل األوصـاف اللفظية لألمراض واإلصابات واإلجراءات وأسباب 
الوفاة واملعلومات الصحية إلى رمـوز رقمية وأبجدية. ويستخدم للمطالبات وتسديد التكاليف 
وتقييم اإلجراءات الطبية ونتائج الرعاية الصحية، باإلضافة الستخدامها في بعض املؤسسات 
ز الطبي  الطبية في إدارة الجودة والتخطيط واألمور اإلدارية واألبحاث والتعليم. ودور املرِمّ
هو الوصف الصحيح للتشخيص واإلصابات وتحويلها إلى رموز طبية انطالقًا من املحتويات 
التي يتضمنها امللف الطبي للمريض. تبدأ طريقة الترميز بمراجعة كاملة للملف الطبي للمريض 
باإلضافة ملراجعة السجالت الطبية اإللكترونية إذا كانت متوفرة، وذلك الستخالص املعلومات 
ذات الصلة، ثم اختيار الرمز الطبي الصحيح للتشخيص أو اإلجراءات الطبية األخرى حسب 
التصنيف الطبي املناسب، ثم إدخال تلك املعلومات في قاعدة البيانات الستخدامها فيما بعد 

في األبحاث واالستخدامات األخرى.
الطبية،  املصطلحات  من  لكل  األساسية  باملبادئ  ًا  ُمِلَمّ الطبي  ز  املرِمّ يكون  أن  والبد 
تطور  ومسارات  والصحية،  الطبية  املختبرات  في  والتحليل  األعضاء،  ووظائف  والتشريح 
التامة  املعرفة  جانب  إلى  الصيدلة،  علم  وأساسيات  الشائعة،  الجراحية  والعمليات  املرض، 
بمحتويات امللف الطبي، لكي يستطيع أن يقوم بمراجعة كاملة للملف الطبي وتلخيص املعلومات 
الطبية الصحيحة، وذلك لوضع الرمز الطبي الصحيح، والتعامل مع الحاسوب وامللفات الطبية 
اإللكترونية وغيرها من نظم املعلومات الطبية، وتمتعه باالنتباه الدقيق للتفاصيل في التشخيص، 
واستطاعته العمل ضمن فريق، وامتالكه مهارات جيدة في التواصل مع اآلخرين في املجال 

الطبي، والرغبة في إيتاء الرعاية الصحية ومكافحة األمراض وتيسير اإلجراءات الطبية.
مجاالت التصنيف الدولي لألمراض 

"املعلومات  على  تقتصر  ال  املعطيات  من  أنماطًا  لألمراض  الدولي  التصنيف  يشمل 
التشخيصية"، بل يغّطي وحده كّل املعلومات املطلوبة للسجالت الصحية واملرتبطة بالصحة 
الطبي  والتشخيص  الطبية  واإلجراءات  الصحية،  الرعاية  ملجاالت  املختلفة  املتطّلبات  لتلبية 
والوقاية واملعالجة والفحوص الشعاعية والدوائية واإلجراءات الجراحية واملختبرية، والحاالت 
االجتماعي واملتعّدد األبعاد الذي  التي تتسبب في حدوثها املداواة الطبية، والتقييم الطّبي- 
يشمل نشاطات الحياة اليومية، والبيئة االجتماعية والفيزيائية املحيطة، واملعلومات الداعمة 
للرعاية الصحية األّولّية مثل األسباب التي تدعو إلى التماس الخدمات الصحّية، والتصنيفات 
اإلضافية التي تغطي بعض التخصصات الفرعية التي من املرّجح أن يزداد مضمون كل منها، 

وأن تصبح أكثر عددًا.
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وفي التصنيف الدولي لألمراض تستخدم رموز تتكون من ثالثة أحرف، أولها حرف من 
األبجدية اإلنجليزية )A-Z( يتبعه رقمان من 00 إلى 99، مما يمكن معه استخدام كل حرف 
من الحروف األبجدية باللغة اإلنجليزية وعددها 26 حرفًا 2600 مدخل تصنيفي، لتخصيص 
وخماسية  رباعية  رموز  لتكوين  الحروف  أو  األرقام  من  املزيد  إضافة  ويمكن  مدخل،  مئة 
األمراض النفسية، وطب األسنان، وطب الجلد، واألورام، وتتوزع على 22  وسداسية، مثل: 

بابًا أو فصاًل، وتم عرضها في الجدول التالي: 

• مجاالت التصنيف الدولي لألمراض 	

الرموز الحرفية موضوع البابترتيب البابرمز الباب
الرقمية

Iالَعْدوى والُطَفيِلَيّاتالباب األول)A00-B99(

IIاألورامالباب الثاني)C00-D48(

IIIم واملَناَعةالباب الثالث )D50-D89(الَدّ

IVد والَتّغذَية الباب الرابع الُغَدّ
واالسِتقالب

)E00-E90(

Vالَنفسَيّة والُسلوكَيّةالباب الخامس)F00-F99(

VIالَعَصبّيةالباب السادس)G00-G99(

VIIالعنيالباب الساِبع)H00-H59(

VIIIاأُلُذنالباب الثامن)H60 – H95(

IXَورانالباب التاسع )I00-I99(الَدّ

Xَنُفّسالباب العاشر )J00 – J99(الَتّ

XIالَهْضمالباب الحادي عشر)K00 – K93(

XIIالِجلدالباب الثاني عشر)L00 – L99(
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الرموز الحرفية موضوع البابترتيب البابرمز الباب
الرقمية

XIIIالَعَضالتالباب الثالث عشر)M00 – M99(

XIVالَبولّية والَتّناُسلّيةالباب الرابع عشر)N00 – N99(

XVالَحمل والِوالَدة الباب الخامس عشر
والِنّفاس

)O00 – O99(

XVIاألمراض املتعلقة الباب السادس عشر
بالَفْتَرة املُِحْيَطة 

بالِوالََدة

)P00 – P96(

XVIIالشذوذات الِخلقَيّةالباب السابع عشر)Q00 – Q99(

XVIIIاملختبراتالباب الثامن عشر)R00 – R99(

XIXاإلصابات الباب التاسع عشر
َمات والتسُمّ

)S00 – T98(

XXاألسباب الظاهرية الباب العشرون
للمراضة والوفيات

)V01 – Y98(

XXI الباب الحادي
والعشرون

)Z00-Z99(الَخدمات الصّحية

XXII الباب الثاني
والعشرون

U00-U85األغراض الخاصة

ولكل باب من هذه األبواب محاور متعددة خاصة به، فالتصنيف الدولي لألورام على 
للورم، ومحرفًا  النسيجي  النوع  إلى  أرقام تشير  املثال تتضمن رموزه حرفًا وثالثة  سبيل 
خامسًا يدل على طوبوغرافيا )موقع( الورم )لتحديد أدق ملكان الورم(، ومحرفًا سادسًا يدل 

على مورفولوجيا )شكل( األورام لوصف سلوك الورم )خبيث، في املوضع، حميد(.

تابع/ مجاالت التصنيف الدولي لألمراض



- 382 -

مدخل إلى علم املصطلح الطبي

- 383 -

والبنيان األساسي للتصنيف يشّدد على الحاالت املتكررة املُكّلفة أو ذات األهمية للصحة 
العامة باستخدام عالمات إضافية على شكل النجمة أو الخنجر وباستخدام أنماط لها داللة 

خاصة من األقواس ومن عالمات الترقيم.
ويجدر باملترجم التأكد من صحة ما يترجمه من اللغة املصدر من تسميات األمراض 
الصحية،  لألوضاع  عة  موَسّ إكلينيكية  وتوصيفات  التخصصية،  والتشخيصات  واألعراض 
بالرجوع إلى رموزها الثالثية )حرف مع رقمني( أو رموزها الرباعية مع مقابالتها املعتمدة 

باللغة العربية.

طرق الوصول إلى التصنيف الدولي لألمراض
على  موقعها  على  بنشره  لألمراض  الدولي  التصنيف  العاملية  الصحة  منظمة  تصدر 

 .http: //www.who.int/classifications/icd/en :اإلنترنت
كما أصدرته بإخراجه ورقيًا في ثالثة مجلدات: 

املجّلد األّول: الئحة أو قائمة على شكل َجْدَول. ويشمل التصنيف ذاته على مستوى الترميز 
بالثالث واألربع خانات والتصنيف املورفولوجي )الشكلي( لألورام والئحة أو قائمة باألمراض 

وبأسباب الوفيات، والتعاريف وقواعد التسمّيات.
املجّلد الثاني: ُمْرِشد التعليمات أو التوجيهات. ويجمع بني املالحظات واملعلومات األساسية 
واملواد التعليمية واملُْرِشَدة لكيفّية استعمال هذا املجّلد في التبويب، وكيفية استعمال التصنيف 

الدولي لألمراض.
املجّلد الثالث: الفهرس األبجدي. ويقّدم هذا املجلد الفهرس نفسه مع مقّدمة وتعليمات مفّصلة 

عن كيفّية االستعمال.
 

الجهود الفردية في صياغة املصطلحات الطبية
معجم حتي الطبي

ويمتاز هذا املعجم الذي صدرت طبعته األولى عام 1967م عن مكتبة لبنان )ناشرون( 
في الذكرى املئوية لتأسيس الجامعة األمريكية في بيروت، بأن واضعه الدكتور يوسف حِتّي 
طلب من الدكتور حسني سبح النظر فيه، فجاء الكثير من مضمونه وليد االستخدام العملي 
لأللفاظ في ردهات جامعة دمشق واملجمع العلمي العربي في دمشق الذي أصبح اسمه بعد 
ذلك مجمع اللغة العربية في دمشق، ومن املعروف أن الدكتور حسني سبح من رواد التعريب 
وأنه كان أستاذ األمراض الباطنة في كلية الطب بجامعة دمشق ورئيسًا ملجمع اللغة العربية 
في دمشق، ثم صدرت طبعاته التالية باسم معجم حِتّي الطِبّي الجديد، وفيه َمسرد أِلفبائي 

)عربي ـ إنجليزي(، مع إضافة اسم األستاذ أحمد شفيق الخطيب.
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معجم أكاديميا الطبي
وهو معجم طبي ثالثي اللغات )عربي ــ فرنسي إنجليزي(، ويتضمن شروحات باللغة 
العربية تتسم بأنها موجزة وتستند إلى البينات العلمية املنشورة في الدوريات املشهورة، مع 
االهتمام بأسماء النباتات والحيوانات ذات األهمية في الصحة وفي الطب. وقد صدرت الطبعة 
الورقية األولى عن دار أكاديميا ناشرين في بيروت عام 1999م، ثم صدرت له طبعات متتالية 

ورقية وإلكترونية.

املواقع املتخصصة بالطب والصحة على شبكة اإلنترنت ومصادر املصطلحات
للمصطلحات دور في توصيل املعلومات عبر اإلنترنت باالستفادة من تطبيقات الترجمة 
الفورية ملحتويات الصفحات التي كتبت بلغات أخرى، وهي من الخدمات التي تقدمها محركات 
البحث العمالقة، ومما زاد من أهمية املصطلحات أن العمل املصطلحي أصبح عماًل جماعيًا ذا 
طابع مؤسسي يخضع ملقاييس دولية، ويتطلب اتخاذ خطوات إدارية، وخطوات تقنية متكاملة، 
ويحظى فيه ضمان الجودة باألولوية املطلقة، ويخضع للتقييم الدائم، ويحرص املصطلحيون 
فيه على االستفادة مما يتجمع فيه من معارف ومصادر لغوية متجددة من أجل املحافظة على 
االتساق وتجنب اللبس والغموض في املصطلحات الطبية والصحية، ويستخدمون أحدث ما 

انتهت إليه التقنيات في الحوسبة وإدارة املعلومات، ويحتل التوثيق فيه مكانة رفيعة. 
التحقق من جودة املصطلحات على شبكة اإلنترنت

مجانًا  اإلنترنت  على  املعلومات  من  هائلة  كمية  توافر  رغم  فإنه  أخرى  ناحية  ومن 
على  اإلجابة  قبل  إليه  االطمئنان  يمكن  وال  خطير،  أمر  املعلومات  جودة  فإن  للمستهلكني، 

األسئلة التالية:
)1( من الذي يشّغل املوقع على اإلنترنت؟ إذ ينبغي على كل موقع على اإلنترنت أن يوضح 
املوقع وعن ما يضمه من معلومات. ففي موقع  للناس معرفة من هو املسؤول عن  بسهولة 
http://www.who.int/en/، ذكرت منظمة الصحة  اإلنترنت  على  العاملية  الصحة  منظمة 
العاملية بوضوح، وعلى كل صفحة شعار منظمة الصحة العاملية، مع روابط بالصفحة الرئيسية 

للمنظمة.
ل املوقع على اإلنترنت؟ فتشغيل موقع على اإلنترنت يكلف أموااًل طائلة.  )2( من الذي يمِوّ
ومصدر التمويل يؤثر على املضمون املعروض في املوقع على اإلنترنت، وعلى كيفية عرضه، 
وعلى ما يريد من يملك املوقع الحصول عليه من هذا املوقع. وينبغي توضيح مصدر تمويل 
املوقع على اإلنترنت بصراحة وبوضوح، فعلى سبيل املثال فإن عناوين املواقع على اإلنترنت 
مواقع  هي   "edu." بـ  تنتهي  والتي  الحكومات  ترعاها  مواقع  هي   "gov." بـ  تنتهي  التي 
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ملؤسسات تثقيفية أو تعليمية، والتي تنتهي بـ ".org"، هي في غالب األحيان مواقع ملنظمات 
غير تجارية، والتي تنتهي بـ ".int" هي مواقع ملنظمات دولية، والتي تنتهي بـ ".com" هي 

مواقع ملنظمات تجارية. 
)3( ما الغرض من هذا املوقع على اإلنترنت؟ إذ يتعلق الغرض من هذا املوقع على اإلنترنت 
وفائدة  تقييم مصداقية  على  للموقع  املستخدمني  يساعد  أمر  وهو  املوقع،  باملعلومات حول 

املعلومات فيه.
املواقع  معظم  تنشر  إذ  اإلنترنت؟  على  املوقع  هذا  في  للمعلومات  األصلي  املصدر  ما   )4(
كانت هذه  فإذا  اإلنترنت.  أخرى على  مواقع  معلومات جمعتها من  اإلنترنت  الصحية على 

املعلومات قد نسخت من موقٍع آخر، فالبد من ذكر املصدر األصلي بوضوح.
)5( كيف توثق املعلومات على املوقع على اإلنترنت؟ فباإلضافة إلى التعريف باملصدر األصلي 
املعلومات.  إليها  استندت  التي  البِيّنات  بصراحة  يذكر  أن  املوقع  على  ينبغي  للمعلومات 
فالحقائق واألرقام الطبية ينبغي أن يكون لها مراجع )مثل اقتباسات من مقاالت منشورة في 
بالبِيّنات والتي  ينبغي أن تفصل من املعلومات املسندة  مجالت طبية(، واألفكار والنصائح 

استمرت من نتائج البحوث.
)6( كيف يتم مراجعة املعلومات قبل نشرها على املوقع على اإلنترنت؟ فينبغي أن تقدم املواقع 
ذات الصلة بالصحة املعلومات حول املؤهالت الطبية ملن أعد أو راجع تلك املعلومات على 

املوقع.
على  للمواقع  ينبغي  حداثة؟  من  املوقع  على  املنشورة  املعلومات  به  تتمَتّع  ما  مدى  ما   )7(
تكون  أن  بمكان  األهمية  ومن  منتظمة.  بأوقات  وللتحديث  للمراجعة  تخضع  أن  اإلنترنت 
املعلومات الصحية حديثة، وأن يذكر تاريخ تحديثها أو مراجعتها بوضوح، وحتى حني ال يتم 
أي تغيير في تلك املعلومات، فمن املفيد معرفة أن من يمتلك املوقع قد راجعه منذ فترة قريبة 

لضمان أن املعلومات التزال صحيحة.
املوثوقة  فاملواقع  األخرى؟  املواقع  مع  للروابط  اإلنترنت  على  املواقع  اختيار  يتم  كيف   )8(
على اإلنترنت لديها سياسات حول كيفية وضع الروابط مع املواقع األخرى. فبعض املواقع 
الصحية تتسم باملحافظة في أسلوبها الذي تتبعه فال تضع أي رابط إلى املواقع األخرى، 
وبعض الروابط تطلب من املستخدم أن يدفع مقابل االستعمال، وبعض املواقع ال تضع إال 

الروابط التي تحقق معايير محددة.
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ذلك؟  يفعل  وملاذا  املستخدمني،  حول  اإلنترنت  على  املوقع  يجمعها  التي  املعلومات  ما   )9(
ف على أكثر الصفحات  فاملواقع تتبع املسارات التي يسلكها املستخدمون في تلك املواقع للتعُرّ
ل"  استخدامًا، إال أن الكثير من املواقع الصحية على اإلنترنت تطلب من املستخدم أن "يسِجّ
من  الرسوم  جمع  ذلك  من  الهدف  يكون  الحاالت،  بعض  وفي  فيها.  عضوًا  يصبح  أن  أو 
املستهلكني أو اختيار بعض املعلومات ذات الصلة باملستخدم. وفي كل الحاالت، فإن التسجيل 

أو العضوية ستسمح بجمع املعلومات الشخصية للمستخدم من ِقَبل من يملك املوقع.
)10( كيف يتم إدارة املواقع على اإلنترنت للتفاعالت مع املستخدمني؟ إذ ينبغي على الدوام 
أن تكون هناك طريقة تتيح للمستخدم أن يتواصل مع من يملك املوقع على اإلنترنت حول 
مشكلة ما أو حول معلومات ارتجاعية أو طرح سؤال ما. وإذا كان املوقع يتيح التحاور في 
غرفة دردشة أو في مجاالت أخرى للمناقشة، فينبغي عليه أن يخبر املستخدمني بالشروط 
حول استخدام تلك الخدمات، وهل هناك من يديرها؟ فإذا كان هناك من يديرها فمن هو، 
وملاذا؟ ومن األفضل قضاء بعض الوقت في قراءة املناقشات قبل االنضمام إليها، كما أن من 

األفضل الشعور باالرتياح مع البيئة قبل املشاركة فيها.
)11( كيف يمكن للناس التحقق من دقة املعلومات إذا ما تلقوها عن طريق البريد اإللكتروني؟ 
بالحسبان  بالبريد اإللكتروني، مع األخذ  لكل رسالة نتسلمها  تقييم دقيق  ينبغي إجراء  إذ 
مصدرها والغرض منها، فبعض املؤسسات تستخدم البريد اإللكتروني لإلعالن عن منتجاتها 
أو خدماتها أو لجذب اهتمام الناس ملواقعها على اإلنترنت. وقد تتأثر دقة املعلومات الصحية 

بالرغبة لترويج الخدمات أو املنتجات.
)12( كيف تحمي الحكومات املستهلكني من الوقوع في ادعاءات باطلة أو مضللة منشورة 
على اإلنترنت؟ ففي الواليات املتحدة على سبيل املثال، تفرض اللجنة الفدرالية للتجارة قوانني 
لحماية املستهلكني ، وكجزء من مهمتها، فإنها تحقق في الشكاوى حول االدعاءات الباطلة 
ص  التلُصّ الخادعة ومن  الرسائل  واملضللة املنشورة على اإلنترنت، لتحمي املستهلكني من 
ومن الغش والخداع، وللتعرف على املجاالت التي تسِبّب الضرر في اإلنترنت، وكيفية التعامل 

ب على املوقع على اإلنترنت االمتثال لها، وهي: معها، ووضعت 8 عناصر يتوَجّ
• مصداقية الهيئة املختصة: فأية معلومة مدرجة في هذا املوقع يتم تقديمها من أصحاب 	

االختصاص الذين يتمتعون بالخبرات واملؤهالت العلمية واألكاديمية املناسبة، مع اإلشارة 
بوضوح إلى املصادر.

• التكامل في املعلومات: فاملعلومات الواردة في املوقع تدعم العالقة القائمة بني الزائر للموقع 	
وبني املسؤولني عن املوقع دون أن تحرمه من االستفادة من الخدمات األخرى خارج املوقع.
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• األحكام 	 تجاوز  وعدم  للموقع  الزائرون  يقدمها  التي  املعلومات  وسرية  الخصوصية 
القانونية في البلد الذي يتواجد فيه الزائر، وفي البلد الذي ينشر فيه املوقع وفي البلدان 

األخرى.
• التعريف بمصادر املعلومات وإتاحة العناوين والروابط املوصلة إليها، مع تحديد التاريخ 	

الذي تم فيه آخر تعديل على الصفحة.
• الثبوتية 	 بالعناصر  معينة  خدمة  بتقديم  يتعلق  تأكيد  كل  يقترن  بأن  واإلثبات:  التبرير 

املناسبة واملتوازنة.
• شفافية املعلومات وذلك بتقديم معلومات بأوضح شكل ممكن وأن يوفروا روابط االتصال 	

املناسبة للزائرين الذين يرغبون في الحصول على املزيد من املعلومات أو املساعدة.
• اإلعالن عن التمويل والرعاية وذلك بتحديد واضح لهوية الجهة أو الجهات الراعية لهذا 	

املوقع والتي ساهمت في تمويله، التجارية وغير التجارية.
• مصادر 	 من  مصدرًا  اإلعالن  كان  إذا  الترويج  في  والصدق  اإلعالنات  حول  السياسة 

التمويل، فيجب أن يشار إلى ذلك بوضوح، مع عرض السياسة اإلعالنية املتبعة، ويجب 
أن تقدم املواد اإلعالنية بشكل وضمن إطار يسهل على املستخدم أن يلحظ الفرق بينه 

وبني املادة األساسية الخاصة بالهيئة التي تدير املوقع.

ولعل اإلطار العام للعمل املصطلحي يزيد من ثقة الزائرين للمواقع الصحية على اإلنترنت 
إذا ما تضمنت التزامها بالتعرف على املصطلحات الطبية والصحية في الوثائق واملنشورات 
ات املصطلحات الطبية والصحية،  املتخصصة، واالتفاق على مضمون وشكل سجالت وملَفّ
وتحليل املفاهيم وبناء النظم لها انطالقًا من املعارف املتاحة، وتدوين تعريفات للمفهوم وفق 
ما تمليه أسس ومبادئ علم املصطلح الحديث، واملساهمة في حركة التقييس، ونشر املتفق 
عليه من املصطلحات الطبية والصحية، والتوصيف الدقيق لدورة حياة األلفاظ املستحدثة، 
اللغوي  للتخطيط  املتينة  األُسس  على  والتعرف  عليها،  تؤثـَّر  التي  العوامل  على  ف  والتعُرّ
املستقبلي، والتقريب بني املنهجية الصحيحة لصياغة املصطلحات الطبية والصحية واملقبولية.
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الفصل السادس
أساليب تدريس علم املصطلح الطبي

كادت الجهود التي تصدت للكتابة في علم املصطلح في اللغة العربية خالل القرن املاضي 
تقتصر على استعراض األخطاء الشائعة بني الكتاب واملترجمني والصحفيني واإلعالميني، 
األفراد  والعلوم، مع استعراض جهود  اللغة  السابقة في  املؤلفات  املعاجم، وعيوب  وأغالط 
واملؤسسات في وضع املصطلحات، وقرارات املجامع اللغوية ومقترحاتها. وكثيرًا ما كانت 
تلك الجهود تتصف بالتشدد وبامليل إلصدار األحكام، ولم يكن أصحابها يقبلون التحاور وال 
املراجعة ملا يقولون. كما اقتصرت بعض املؤلفات على سرد فضائل اللغة العربية دون البحث 

في لغة سواها.

من العناوين الشائعة للمؤلفات في علم املصطلح 
التي تـحمـل في طياتـهـا نـقـد للمصطلحات 

املستخدمة:
• أخطاء شائعة في ألفاظ العلوم الطبية 	

والزراعية والنباتية والحيوية.
• أخطاء تنقلها محطات اإلذاعة والصحف 	

واملنشورات.
• أخطاء في النسب والجموع واألساليب 	

واأللفاظ العامية.
• عيوب املعاجم العربية.	
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الطرق الشائعة في تدريس علم املصطلح
ومع االنفتاح على ترجمة علوم ومبادئ العمل مع املصطلحات ظهر عدد قليل من الكتب 
واملدارس  األسس  وفق  املصطلحات  علم  موضوعات  عرض  في  ينحو  منها  كل  كان  التي 

السائدة في زمنها، ومن األمثلة على تلك الطرق:

أواًل: طرق تدريس تركز على املفاهيم كونها املحور األساسي لعلم املصطلح 
واختزانها  صياغتها  وألساليب  لأللفاظ  التعرض  الطريقة  هذه  استخدام  في  يراعى 
واسترجاعها واالستفادة منها بالقدر الذي يخدم ويوضح املفاهيم والروابط بينها. وفي هذه الطرق 

يبني الدارسون أنساق وُنُظم املفاهيم، مثل شرح مفهوم الحيوانات الفقارية بني النظم الحيوية.

الـكتـاب  هؤالء  ومشاهـيـر  أوائل  ومن 
»أحمد فارس الشديـاق« مـؤلـف »الجاسوس 
»القاموس  فيه  نقد  الذي  القاموس«  على 
والقاموس  خاصة،  للفيروزآبادي  املحيط« 
العربي عامة، في 700 صفحة موزعة على 24 

نقدًا مع االحتجاج باألمثلة وتعليلها.

وهم يستفيدون في ذلك من املناهج األساسية في علم الوجود وفي علم املنطق، وفي 
فروع املعلومات والحقول املوضوعية األخرى، ومـن األمثـلـة عـلى تلك املؤلفات:

تأليف عمر، مختار أحمد، كتاب صناعة املعجم الحديث، 
عالم الكتب، الطبعة الثانية، مصر، 2009م.

صناعة املعجم الحديث
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ثانيًا: طرق تدريس تركز على التعبير عن املفاهيم بألفاظ، وما يقتضيه ذلك من جهود 
تعمل على:

• تنمية األوزان الصرفية الستيعاب املفاهيم املستجدة، والتعرض إلى الصيغ واألوزان 	
واالنحسار،  الجمود  تعاني  التي  واألوزان  الصيغ  وإلى  ونموًا  اتساعًا  تشهد  التي 
تلبي  جديدة  مصطلحات  صياغة  في  املحلية  اللهجات  ضمن  تشيع  التي  واألوزان 
احتياجات نمو وتطور املفاهيم. ومن األمثلة على ذلك ما أبداه األمير مصطفى الشهابي 
في كتابه »املصطلحات العلمية« الذي نشره مجمع اللغة العربية في دمشق عام 1957م 
1114( من أن ]العامة[ في بالد الشام قّلما يستعملون في  في الصفحات )117 – 
ِمْفَعل  وهي  الصرف،  كتب  في  املعروفة  اآللة  أسماء  وزن  على  ألفاظًا حديثة  كالمهم 
وِمْفَعلَة وِمْفعال، وأنهم يرّجحون عليها األلفاظ التي صيغت على وزن مبلغة اسم الفاعل، 
والسيما فّعالة، فيقولون حّصادة ودّراسة، ويستثقلون النطق بكلمات مثل ِمْحَصد و ِمْدَرس، 

وما لبث أن أقّر مجمع اللغة العربية في القاهرة ضم وزن َفّعالة إلى صيغ اسم اآللة.

ثانية  طبعة  وهي  1965م،  1385هـ/  دمشق 
التي  العشر  املحاضرات  ضمَّت  وقد  معدلة، 
ألقاها الشهابي سنة 1955م على طلبة قسم 
الدراسات األدبية واللغوية في معهد الدراسات 
العربية،  الدول  لجامعة  التابع  العالية  العربية 
ووضع  اللغة  في  بحوًثا  جانبها  إلى  وضمت 

املصطلحات.

• ترقية األلفاظ التي تشيع ضمن اللهجات املحلية العتمادها في صياغة مصطلحات جديدة 	
تلبي احتياجات نمو وتطور املفاهيم، ومثال على ذلك:

ّي  تأليف الشيخ رضا، أحمد، قاموس رّد العامِّ
إلى الفصيح، دار الرائد العربي، لبنان.

كتاب املصطلحات الِعلمية في اللغة العربية في 
القديم والحديث

قاموس رد املعاني إلى الفصيح
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• تقييس املصطلحات، ووضع مقاييس أو مواصفات للمصطلحات لضمان الحصول على 	
فهم مشترك للمفهوم الذي وضع املصطلح للتعبير عنه. وهنا يبرز دور املنظمة الدولية 
للمقاييس )أيزو(، واللجان التقنية املعنية باملصطلحات فيها مثل اللجنة التقنية 37 املعنية 

باملصطلحات واملوارد اللغوية األخرى. 
• توضيح دور املصادر التراثية واملعاجم في تخصيص األلفاظ التي وردت فيها للتعبير 	

عن مفاهيم جديدة.
• مصطلحات 	 صياغة  في  املحلية  اللهجات  تشيع ضمن  التي  األلفاظ  دور  على  التأكيد 

جديدة تلبي احتياجات نمو وتطور املفاهيم.
• إبراز دور التعريب )النقل الحرفي( للمصطلح األجنبي، فمثاًل: 	

كتب الدكتور أحمد عمار بك عضو مجمع اللغة العربية في مجلة الرسالة العدد 967 
الصادر بتاريخ 1952 – 01 - 14:

ˮمن قواعد صوغ املصطلحات العلمية عامة، والطبية خاصة، أن يحبس املصطلح على 
معنى بذاته منعًا من التباسه بأي معنى سواه، ولذا لجأت اللغات األجنبية إلى اللغات القديمة 
كاليونانية والالتينية فاستمدت منها أكثر مصطلحات العلوم متوسلة إلى ذلك بأية مناسبة، 
 ،Eczyma وإن كانت واهية، من مناسبات املعنى املراد، فاملرض الجلدي املعروف باإلكزيمة
وهي كلمة التينية تفيد معنى الغليان، وقد استخدمنا املصطلح األجنبي على جهة التعريب 
فأوفى بالغاية ومن ضرورات استعماله أن نسوقه في صيغة صفة أو مصدر، أو إضافة أو 

نسبة - في نحو قولنا: جلد متأكزم، أو إكزيمة الوجه، أو التغيرات اإلكزيمية.”

صدرت الطبعة األولى من املعجم الوسيط عن مجمع 
اللغة العربية في القاهرة  في جزأين عام 1960م و 
1961م وهو على النمط الحديث للمعجمات األجنبية، 
فهو محكم الترتيب، واضح األسلوب، سهل التناول، 
يشتمل على صور لكل ما يحتاج شرحه إلى تصوير، 

وعلى مصطلحات العلوم والفنون.

املعجم الوسيط
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 ثالثًا: طرق تدريس تركز على اإلجراءات العملية في التعامل مع املصطلحات،
ومن أهم تلك اإلجراءات:

• التعرف على املصطلحات في النصوص واملدونات بطرق يدوية، وباالستفادة من الحواسيب.	
• استخالص املصطلحات.	
• إنشاء ملف لكل مصطلح.	
• إنشاء سجل أو قائمة باملصطلحات.	
• الدراسة املعجمية للمصطلحات.	
• الدراسة الداللية للمفاهيم.	
• عرض املنتجات املصطلحية من املعاجم الورقية واإللكترونية وقواعد بيانات املصطلحات 	

وبنوك املصطلحات ومقاييس املصطلحات.

الفروع  طرق تدريس البحوث املتخصصة في املصطلحات، والسيما في  رابعًا: 
التالية:

• دراسات حول تطور دالالت األسماء، ومحورها اإلجابة عن السؤال: كيف تسمي هذا 	
الشيء؟ وكيف وصل هذا الشيء إلى التسمية الحالية التي يعرف بها؟

• دراسات حول تطور دالالت األلفاظ، ومحورها اإلجابة عن السؤال: ما هو معنى هذه 	
الكلمة؟

• بناء نظم التصنيف، مثل تصنيف الكائنات الحية، وتصنيف األمراض، وتصنيفات 	
حاالت العجز واإلعاقة.

• الثدييات وبقية 	 التعرف على موقع اإلنسان في سلم تطور  بناء نظم املفاهيم، مثل 
الكائنات الحية األخرى.

وأهم الكتب التدريسية التي كتبت باللغة العربية وتضمنت مثل تلك املكوِّنات:
• املصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، الشهابي، مصطفى، أعاد 	

مجمع اللغة العربية في دمشق طباعته، عام 1965م.
• األسس اللغوية لعلم املصطلح، الدكتور حجازي، محمود فهمي، دار غريب، القاهرة، 	

مصر، عام 1993م.
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• مقدمة في علم املصطلح، الدكتور القاسمي، علي، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 	
عام 1987م.

• املعاجم العربية الحديثة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة، الدكتور عمر، أحمد 	
مختار، عالم الكتب، القاهرة، عام 1998م.

خامسًا: طرق تدريس علم املصطلح املقارن  
هي دراسة ُنُظم املفاهيم املتخصصة في حقل داللي معني في لغتني أو أكثر.

سادسًا: طرق تدريس علم املصطلح التطبيقي 
وهي دراسة استخدامات علم املصطلح في املجاالت املتعددة لعلوم اللغة واالجتماع، مثل:

• تبادل املعارف ونشر املعلومات وتوطني العلوم.	
• تعليم اللغات األجنبية.	
• إغناء الترجمة والتأليف باملفردات واأللفاظ املناسبة، والسيما في الفروع العلمية.	
• بناء سجالت وملفات املصطلحات.	
• إنشاء ذاكرة الترجمة.	
• بناء تطبيقات الترجمة بمساعدة الحاسوب.	
• إضفاء السمات املحلية على املصطلحات.	

سابعًا: طرق تدريس تتضمن مزيجًا من الطرق السابقة
وهي الطرق األكثر شيوعًا، ألنها تصمَّم أصاًل لتلبية احتياجات فئة معروفة مسبقًا من 
الدارسني، مثل طالب السنوات األولى من طالب كليات الطب والعلوم الصحية، أو الصيدلة، 

أو طب األسنان، أو التمريض والتوليد والقبالة....
ومن أهم الكتب التي ُكِتَبت وفق هذه الطريقة كتاب »علم املصطلح لطلبة كليات الطب 
إعداد  من  هي  التي  الجامعي  الطبي  الكتاب  الصحية«، وقد صدر ضمن سلسلة  والعلوم 
املتوسط،  لشرق  اإلقليمي  املكتب  ومقره  العاملية،  الصحة  ملنظمة  العاملي  العربي  البرنامج 
بالقاهرة، جمهورية مصر العربية، ونشرته أكاديميا إنترناشيونال )ناشرون(، بيروت، لبنان، 
2007م، في طبعة ورقية بعد أن أتيح للتداول ورقيًا وعلى صفحات اإلنترنت عبر موقع شبكة 
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تعريب العلوم الصحية منذ عام 2005م، وأشرف على إعداده الدكتور محمد هيثم الخياط، 
واملجامع  التعليمية  واملؤسسات  البلدان  شتى  من  وزمالؤهم  البوشيخي  الشاهد  والدكتور 

اللغوية في البلدان العربية.

خطة العمل في تدريس علم املصطلح الطبي
لعل الوقت قد حان ليأخذ املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية »أكملز« زمام 
املبادرة فيقّر خطة عمل متكاملة في تدريس علم املصطلح في الكليات الصحية والطبية في 
واملؤسسات  العربية  البلدان  بها  مّرت  التي  التجارب  جميع  من  مستفيدًا  العربية،  البلدان 

التعليمية واألكاديمية واملجامع اللغوية. 

ويمكن أن تستند هذه الخطة على املقومات التالية:
السعي الجاد إلى استصدار قرار سياسي يلزم الكليات واملؤسسات التعليمية بتدريس . 1

علم املصطلح لطالب كليات الطب والعلوم الصحية. ويمكن ملثل هذه القرارات أن تكون 
متعددة املستويات ومتضافرة التأثيرات، إذا صدرت من أكثر املستويات السياسية رفعة، 
وهو مجلس وزراء الصحة العرب، ومجلس وزراء التعليم العالي العرب، ومن املنظمات 
الدولية واإلقليمية املعنية، مثل منظمة الصحة العاملية، ومنظمة اليونيسكو، ومنظمات األمم 
رؤساء  بني  تجمع  التي  واملنظمات  االتحادات  جانب  إلى  الصلة،  ذات  األخرى  املتحدة 

الجامعات، وعمداء الكليات، ومجالس األقسام.
كليات . 2 في  التدريسية  املناهج  من  باالستفادة  التدريسي  للمنهج  واضحة  معالم  رسم 

الطب والعلوم الصحية في شتى أنحاء العالم، وخبرات املدرسني السابقني، من حيث 
واألسئلة  البيانات  وتجميع  الرئيسية،  واملحاور  واملواضيع  التدريسية،  الحصص  عدد 

واإلجابات الصحيحة في بنك واحد الستخدامها في التدريس االمتحانات.
عقد دورات تخصصية للمدرسني حول منهج علم املصطلح لطالب كليات الطب والعلوم . 3

الصحية يتدربون خاللها على طرائق التدريس إذا كانوا أصاًل من أرباب املهن الصحية، 
ويزدادون إملامًا باملوضوعات الطبية والصحية إذا كانوا من العاملني بالتعليم في علوم 

اللغة العامة واملصطلحات الخاصة.
اشتراط املنظومة التعليمية في وزارات التعليم العالي على الطالب أن يكتبوا باللغتني . 4

األجنبية والعربية عند تقديم الرسائل الجامعية وتقارير البحوث للنشر أو عندما يكتب 
فقرة  الوظيفي، مع تخصيص  السلم  الترقية في  للحصول على  التدريس  أعضاء هيئة 

خاصة باملصطلحات املفتاحية أو الرئيسية.
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توفير الحوافز التشجيعية املادية واملعنوية لكل من املدرسني والطالب لإلقبال على تعلم . 5
وإتقان منهاج علم املصطلحات.

تبادل الخبرات والزيارات بني كليات الطب والعلوم الصحية العربية.. 6

تشجيع اإلقبال على املصطلحات الطبية املوحدة التي القت القبول والذيوع، واالستماع . 7
باهتمام إلى اآلراء التي يبديها املستعملون لها. 

ويمكن اعتبار املحاور التالية بمثابة املحاور الرئيسية أو املعلومات األساسية الواجب 
التأكيد عليها في املنهج التدريسي لعلم املصطلح لطالب الطب والعلوم الصحية.

مقدمات تعريفية بعلم املصطلحات ومدارسه ومناهجه واملفاهيم الرئيسية فيه.. 1
اللغات العامة واللغات الخاصة وبنية املصطلح ومكوناته.. 2
تحليل املصطلحات الوافدة باللغات األجنبية إلى مكوناتها األساسية واستيعاب مفاهيمها.. 3
الترجمة . 4 من  أو  التراث  من  باستمدادها  العربية  باللغة  املستجدة  املصطلحات  صياغة 

املباشرة أو من املجاز أو االشتقاق أو النحت أو التعريب اللفظي.
الصناعة املصطلحية: بناء سِجّل لكل مصطلح، وإنشاء َملَّفات املصطلحات، واالستفادة . 5

من ُبُنوك املصطلحات، واملَُدوَّنات الضخمة، وقواعد املصطلحات. 
التطبيقات في علم املصطلح: تعليم اللغات األجنبية، وذاكرة الترجمة، والترجمة بمساعدة . 6

الحاسوب، والنشر اإللكتروني.
التعرف على مصطلحات األجهزة واألعضاء.. 7
التعرف على مصطلحات األعراض والتشخيص.. 8
التعرف على مصطلحات املداواة والتدبير العالجي.. 9

التعرف على مصطلحات املستشفيات واإلدارة الصحية.. 10
التعرف على مصطلحات البحوث والنشر في املجالت الطبية والصحية.. 11

أمثلة لطرق التدريس لعلم املصطلح الطبي
بعد تقديم املدرس ملقدمة عامة عن املبادئ العامة حول بنية املصطلح في اللغة األجنبية 
وفي اللغة املحلية، والطرق العامة لنقله بينهما، وهو ما يطلق عليه علم املصطلح العام يمكن 

أن يتبع أحد املسارين التاليني:
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علم  يسمى  ما  وهو  حدة،  على  الجسم  أجهزة  من  جهاز  لكل  املصطلحات  تدريس  أواًل: 
املصطلحات الطبية ألجهزة الجسم.

ثانيًا: تدريس املعلومات حول مصطلحات األجهزة إلى حني دراسة كل جهاز منها تشريحيًا 
وفيزيولوجيًا وأمراضًا، وهو ما يطلق عليه تدريس علم املصطلح الطبي اإلكلينيكي. 

وأيًا كانت الطريقة التي يختارها املدرس فإنها ستكون أفضل من طرق التدريس التي 
تشيع حاليًا في معظم كليات الطب والعلوم الصحية في جامعات البلدان العربية التي تجمع 
بني مزيج متفاوت املقادير، ومتفاوت الجودة بني اإلمالء باللغة اإلنجليزية وبالعربية العامية أو 
املحلية، مع طبع أمالي )وهي مضمومات من املعلومات املكتوبة باللغة اإلنجليزية، وتتخللها 
صور أو أشكال يصعب التعرف على مصدرها(، ونادرًا ما يطبع املدرسون كتبًا خاصة بهم، 
وفي كل األحوال ال يتاح الوقت الكافي للطالب لكي يتمثل املصطلحات العربية التي يلفظها 
املدرسون بني الحني واآلخر على عجل، وال يعيرون االهتمام الكافي للداللة اللغوية لها، وال 
فهي  التوضيحية  األشكال  على  والشروح  التعليقات  أما  األخرى،  املفاهيم  مع  الرتباطاتها 
أيضًا تقتصر على اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية فقط، ثم إن الطالب يلمس تشجيعًا له على 
التلفظ باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، حتى لو كان يعرف املقابل العربي لأللفاظ التي عرضت 
له، ألن االمتحان الشفوي والكتابي يقتصران على اللغة اإلنجليزية أو الفرنسية، وال تقبل في 

أي منهما اإلجابات بالعربية. 
ولئن كنا نفتقد اإلحصائيات الدقيقة حول استيعاب الطالب للمفاهيم التي تعبِّر عنها 
املصطلحات املادية، مثل املصطلحات التشريحية، فإن التفارق بني اللغة التي يتعلم بها الطالب 
للتسميات التشريحية وبني مخاطبته للمرضى سيكون له تأثير ليس باليسير على أداء طالب 

الطب والعلوم الصحية.

• أمثلة لكتب ُتدرَّس بكليات الطب في البلدان العربية وتتناول املصطلحات الرئيسية 	
في الطب والعلوم الصحية.
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معايير أو شروط إعداد القائمني على تدريس علم املصطلح الطبي
يغلب أن يكون القائمون على تدريس علم املصطلح إما من ذوي املؤهالت التدريسية 
في اللغات لألغراض الخاصة، وإما من أرباب املهن الطبية أنفسهم مع ميل ومهارات في 
تفهم وتعلم وتعليم املصطلحات. ومن النادر مصادفة من حاز على مؤهالت دراسية في الطب 
بناء جسر يصل  يقتضي  وتعليمها، مما  اللغات  والعلوم الصحية مع مؤهالت دراسية في 
بني املعلم واملتعلمني، وذلك ببناء قاعدة معرفية واسعة للمفاهيم التي سيصادفها املدرس مع 
الطالب وللمصطلحات التي تعبِّر إذا كان املعلم أصاًل متخصصًا في اللغات وفي تعليمها 
لتلبية أغراض خاصة، أو بالتعرف على الطرائق التعليمية ووسائل توصيل املعلومات للطالب 
وطرق املشاركة معهم في الخبرات، وفي إجراء االمتحانات إذا كان من يريد التصدي لتعليم 

الطالب من أرباب املهن الطبية.

وتكون الحصيلة في النهاية توافر قدر أدنى من املعايير أو الشروط في إعداد القائمني 
على تدريس علم املصطلحات، وهي:

اإلملام بالقواعد اللغوية للغتني املصدر والهدف، سواًء من حيث النحو أو االشتقاق أو . 1
املعاني.

اإلملام بالتسميات املألوفة في كل محور من محاور الدراسة.. 2
والصحيحة . 3 الواضحة  املعلومات  يوصل  بحيث  اللفظ،  في  والطالقة  اإلمالء،  في  الدقة 

والدقيقة للطالب في كل مرة يتصدى للشرح لهم كتابًة أو لفظًا.
اعتماده على منهج تدريسي معتمد من مجلس الكلية أو الجامعة، أو نال املوافقة على . 4

تدريسه للطالب.
مادة . 5 بتنويع  له  تسمح  التي  العامة  والطبية  الصحية  املعلومات  من  معقول  بقدر  اإلملام 

الدراسة وتقلل لديه من احتمال الوقوع في الخطأ الجسيم الذي يمكن للمثقف العادي 
وللطالب تمييزه.

االطالع الواسع واملستمر على املواضيع التي تستجد في العلوم الطبية والصحية أوقات . 6
تدريسه ملادة علم املصطلحات التي تحمل بعض املفاهيم الجديدة واملصطلحات املبتكرة، 
ويحتمل أن تثير الطالب لدى تساؤالت حولها، مثل اندالع وباء في أية منطقة من العالم 

أو اكتشاف فيروس جديد.
سعة الصدر وحسن الخلق والطيبة التي تكسبه مودة الطالب وتحبِّبهم بمادته.. 7
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• الدكتور السروجية، أحمد شيخ، سبل توحيد املصطلح العلمي العربي ومشكالته وأثره 	

على تيسير عملية التعريب وإعاقته، مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق، عدد خاص وفيه 
الخامس  املجلد  الثالث،  الجزء  لوضع املصطلح«،  »إقرار منهجية موحدة  ندوة  بحوث 

والسبعون، يوليو 2000م.
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• الدكتور العوضي، عبد الرحمن، التجربة العربية في تعريب العلوم وتعريب العلوم الطبية 	
مكتب  العدد43،  العربي،  اللسان  مجلة  الطبية،  املعلومات  تقنية  دور  على  التأكيد  مع 

تنسيق التعريب، الرباط، 1997م.
• تنسيق 	 مكتب  العربي،  اللسان  مجلة  املعجم،  مداخل  ترتيب  علي،  القاسمي،  الدكتور 

التعريب،العدد19، الرباط، 1982م.
• إشاعته 	 ومتطلبات  العربي،  العلمي  املصطلح  توحيد  عوائق  علي،  القاسمي،  الدكتور 

"تطوير منهجية وضع املصطلح العربي وبحث  وتعميم استعماله، ضمن أعمال ندوة : 
العربية  اللغة  التي نظمها بعمان مجمع  الندوة  سبل نشر املصطلح املوحد وإشاعته«، 
األردني، ومكتب تنسيق التعريب الكائن بالرباط، ما بني 6 و 9 أيلول/ سبتمبر 1993م.

• الدكتور القاسمي، علي، ملاذا أهمل التراث املصطلحي؟ مجلة املناظرة، العدد 6، الرباط، 	
املغرب، 1993م.

• الدكتور القاسمي، علي، مقدمة في علم املصطلح، مكتبة النهضة املصرية، ط.2، القاهرة، 	
1987م.

• الدكتور القاسمي، علي، النظرية العامة والنظرية الخاصة في علم املصطلح، مجلة اللسان 	
العربي، العدد29، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1986م.

• األجنبية 	 الحروف  ومقابالت  العربية  العلمية  املختصرات  صادق،  الهاللي،  الدكتور 
الكتابة  ونظم  املعاجم  مشاريع  إلقرار  السابع  التعريب  مؤتمر  أعمال  ضمن  بالعربية، 

العربية العلمية، مكتب تنسيق التعريب، 1995م.
• الدكتور الهاللي، صادق، تطوير منهجية وضع املصطلحات العلمية ورموزها ومختصراتها 	

وتوحيدها وإشاعتها، مجلة اللسان العربي، عدد 39، 1995م.
• الدكتور الهاللي، صادق، التجربة العربية في تعريب العلوم وعلوم الطب، مجلة اللسان 	

العربي، العدد.43، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1997م.
• القاهرة، 	 دار غريب،  املصطلح،  لعلم  اللغوية  فهمي، األسس  الدكتور حجازي، محمود 

1993م. 

• الدكتور سارة، قاسم، تجربة رائدة في وضع املصطلح الطبي وتوحيده ونشره "املعجم 	
الطبي املوّحد«، منظمة الصحة العاملية، مؤتمر مجمع اللغة العربية بدمشق، أكتوبر 2004م.
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• ضوء 	 في  التعريب  تنسيق  بمكتب  املعجمية  الحركة  حسني،  جواد  سماعنة،  الدكتور 
النظريات املصطلحية الحديثة، مجلة اللسان العربي، مكتب تنسيق التعريب، العدد 46، 

الرباط، 1998م. 
• الدكتور سماعنة، جواد حسني، التركيب املصطلحي، طبيعته النظرية وأنماطه التطبيقية، 	

مجلة اللسان العربي، عدد 50، 2000م.
• الدكتور علي، عبد املنعم محمد، مسيرة اللغة العربية في منظمة الصحة العاملية خطوات 	

على الطريق، ُألقي في الحلقة العملية لشبكة املترجمني الذين يساهمون في نقل العلوم 
الطبية والرسائل الصحية من اللغات األجنبية إلى اللغة العربية باملكتب اإلقليمي لشرق 
أغسطس 2003م، وهو منشور في  29 آب/  املتوسط بالقاهرة في الفترة ما بني 27 – 

موقع شبكة تعريب العلوم الصحية.
• 	  .https://www.nih.gov :املعاهد الصحية الوطنية في الواليات املتحدة األمريكية
• اإلقليمي لشرق 	 املكتب   - العاملية  )مزيد ومنقح(، منظمة الصحة  املوحد  الطبي  املعجم 

املتوسط، الطبعة الثالثة، ميدليفانت، سويسرا، 1983م.
• املعجم الطبي املوحد )من موقع املكتب اإلقليمي لشرق البحر املتوسط ملنظمة الصحة 	

 .http://www.emro.who.int/ar/Unified-Medical-Dictionary.html :)العاملية
• املعجم الطبي املوحد، الطبعة األولى، بغداد 1973م، القاهرة 1977م.	
• املعجم الطبي املوحد، الطبعة الثانية، جامعة املوصل، 1978م.	
• لبنان 	 مكتبة  الرابعة،  الطبعة  املتوسط،  لشرق  اإلقليمي  املكتب  املوحد،  الطبي  املعجم 

ناشرون، 2006م، 2009م.
• املعجم العربي األساسي، جماعة من كبار اللغويني العرب، املنظمة العربية للتربية والثقافة 	

والعلوم، ال روس، 1989م.
• الشهابي، مصطفى، املصطلحات العلمية في اللغة العربية بني القديم والحديث، الطبعة 	

الثانية، املجمع العلمي العربي، دمشق، 1965م.
• تأليف الدكتور ساره، قاسم، تقديم الدكتور الخياط، محمد هيثم، مراجعة الدكتور دبس، 	

محمد، مشاركة في التحرير ملص، محمد حسان، معجم أكاديميا الطبي، أكاديميا للنشر 
والطباعة، بيروت، لبنان، 1999م.
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• ــ مجمع اللغة العربية ... موجز عن 	 ــ رحمه هلل تعالى  تقديم الدكتور حافظ، محمود 
اللغة  مجمع  واملوّسعة،  املنقحة  الثالثة  الطبعة  2007م(،   -  1932( وإنجازاته  تاريخه 

العربية، القاهرة.
• اللسان 	 العلمي ومتطلبات وضعه، مجلة  املالئكة، جميل، في أساليب اختيار املصطلح 

العربي، العدد.24، مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1985م.
• العدد.43، 	 العربي،  اللسان  مجلة  بالترجمة،  املعجم  عالقة  متري،  جورج  املسيح،  عبد 

مكتب تنسيق التعريب، الرباط، 1997م .  
• مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في الواليات املتحدة األمريكية:	

 https://www.cdc.gov.
• معجم مفردات علم املصطلح، مؤسسة إيزو، التوصية 1087، مجلة اللسان العربي، عدد 	

22، 1983م.

• 	.http://www.who.int :منظمة الصحة العاملية
• ي:	 موسوعة امللك عبد هلل بن عبد العزيز العربية للمحتوى الصحِّ

KAAHE : https://www.kaahe.org/ar.
• موقع املركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية على اإلنترنت:	

http://www.acmls.org/. 
• 	 .https://hms.harvard.edu :موقع كلية الطب بجامعة جون هوبكنز
• 	 .https://hms.harvard.edu :موقع كلية الطب بجامعة هارفارد
• موقع منظمة الصحة العاملية، املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط:	

http ://www.emro.who.int/Unified-Medical-Dictionary.html.

• موقع املوسوعة العربية، املوسوعة الطبية املتخصصة:	
https://www.arab-ency.com/_/index.medical.php.

 .https://www.arab-ency.com/_/list.php?category=43  :واملوسوعة الصحية       
• وقائع ندوة "تطوير منهجية وضع املصطلح العربي وبحث سبل نشر املصطلح املوحد 	

وإشاعته"، مجلة اللسان العربي.

املراجع





اإ�صـــدارات

املركز العربي لت�أليف وترجمة العلوم ال�صحية





إعداد: املركز

تأليف: د. رمسيس عبد العليم جمعة

تأليف: د. شوقي سالم وآخرين

تأليف: د. جاسم كاظم العجزان

تأليف: د.ك. بورتر وآخرين

ـركــز ترجمة: املـ

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة لعرب

إعداد: األمانة الفنية ملجلس وزراء الصحة لعرب

تأليف: د. نيكول ثني

ترجمة: د. إبراهيم القشالن

تأليف: د. عبدالفتاح عطا الله

ـركــز إعداد: املـ

تأليف: د. عبد الفتاح عطا الله

تأليف: كونراد. م. هاريس

ترجمة: د.عدنان تكريتي

تأليف: د. هـ.أ. والدرون

ترجمة: د. محمد حازم غالب

تأليف: روبرت تيرنر

ترجمة: د. إبراهيم الصياد

تأليف: د. ج.ن. لون

ترجمة: د. سامي حسني

تأليف: ت. دكوورث

ترجمة: د. محمد سالم

1  ــ دليل األطباء العرب )1(

2  ــ التنمية الصحية )2(

3  ــ نظم وخدمات املعلومات الطبية )3(

4  ــ السرطان املهني )4(

5  ــ القانون وعالج األشخاص املعولني

      على املخدرات واملسكرات

      )دراسة مقارنة للقوانني السارية( )5(

6  ــ الدور العربي في منظمة الصحة العاملية )6(

7  ــ دليل قرارات املكتب التنفيذي

      ملجلس وزراء الصحة العرب )7(

8  ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض التي 

       تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي )8(

9  ــ السرطان: أنواعه ــ أسبابه ــ تشخيصه

       طرق العالج والوقاية منه )9(

10 ــ دليل املستشفيات واملراكز العالجية

      في الوطن العربي )10(

11 ــ زرع األعضاء بني احلاضر واملستقبل )11(

12 ــ املوجز اإلرشادي عن املمارسة الطبية

      العامة )12(

13 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب املهني )13(

14 ــ املوجز اإلرشادي عن التاريخ املرضي

      والفحص السريري )15(

15 ــ املوجز اإلرشادي عن التخدير )16(

16 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العظام 

      والكسور )17(

الكتب األساسية واملعاجم والقواميس واألطالس



تأليف: د. ر.ف.فلتشر

ترجمة: د.نصر الدين محمود

تأليف: د. ت. هولم وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

حترير: د. ب.م.س باملر وآخرين

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مصطفى خياطي

ترجمة: د. مروان القنواتي

حترير: د. عبداحلميد قدس   و    د. عنايت خان

حترير: د. ف.ر.أ بات ود. أ. ميخيا

ترجمة: املركز ومنظمة الصحة العاملية

تأليف: د. مايكل ب. دوبسون

ترجمة: د. برهان العابد

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د.ج.جي

ترجمة: د. عاطف بدوي

تأليف: د. روبرت هـ. باترمان وآخرين

ترجمة: د.نزيه احلكيم

مراجعة: أ. عدنان يازجي

تأليف: د.ن.د بارنز وآخرين

ترجمة: د. لبيبة اخلردجي

مراجعة: د. هيثم اخلياط

تأليف: د. ب.د. تريفر ـ روبر 

ترجمة: د. عبدالرزاق السامرائي

تأليف د. محمد عبداللطيف إبراهيم

17 ــ املوجز اإلرشادي عن الغدد الصماء )18(

18 ــ دليل طريقة التصوير الشعاعي )19(

19 ــ دليل املمارس العام لقراءة الصور

      الشعاعية )20(

20 ــ التسمية الدولية لألمراض

     )مجلس املنظمات الدولية  للعلوم الطبية(

     املجلد 2 اجلزء 3 األمراض املعدية )22(

21 ــ الداء السكري لدى الطفل )23(

22 ــ األدوية النفسانية التأثير:

      حتسني ممارسات الوصف )24(

23 ــ التعليم الصحي املستمر للعاملني في احلقل

      الصحي : دليل ورشة العمل )25(

24 ــ التخدير في مستشفى  املنطقة )26(

25 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب الشرعي )27(

26 ــ الطب التقليدي والرعاية الصحية )28(

27 ــ أدوية األطفال )29(

28 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض العني )30(

29 ــ التشخيص اجلراحي )31(



ترجمة: د. شوقي سالم

تأليف: د. جفري شامبر لني 

ترجمة: د. حافظ والي

حترير: س.ك. لواجنا وتشو ـ يوك تـي

ترجمة: د. عصمت إبراهيم حمود

مراجعة: د. عبداملنعم محمد علي

تأليف: د. ب.د. بول

ترجمة: د. زهير عبد الوهاب

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. طليع بشور

تأليف: د. ريتشارد سنل

ترجمة: د. محمد أحمد سليمان

تأليف: د. صاحب القطان

تأليف: د.أحمد اجلمل و د. عبداللطيف صيام

تأليف: جوزفني بارنز

ترجمة: د. حافظ والي

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. شيال ويلالتس

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. جون بالندي

ترجمة: د. محيي الدين صدقي

تأليف: د. جيمس و د. يليس و ج.م. ماركس

ترجمة: د.محمد عماد فضلي

تأليف: د. فرانك ألويسيو وآخرين

ترجمة: د. أحمد ذياب وآخرين

ـركـز إعـداد: امل

30 ــ تقنية املعلومات الصحية )واقع واستخدامات

      تقنية واتصاالت املعلومات البعدية في 

      املجاالت الصحية()32(

31 ــ املوجز اإلرشادي عن طب التوليد )33(

32 ــ تدريس اإلحصاء الصحي )عشرون مخططًا

      متهيديًا لدروس وحلقات دراسية( )34(

33 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض األنف واألذن

     واحلنجرة )35(

34 ــ علم األجنة السريري )37(

35 ــ التشريح السريري )38(

36 ــ طب االسنان اجلنائي )39(

37 ــ أطلس أمراض العني في الدول العربية

      سلسلة األطالس الطبية )40(

38 ــ املوجز اإلرشادي عن أمراض النساء )41(

39 ــ التسمية التشريحية )قاموس تشريح( )42(

40 ــ املوجز اإلرشادي عن توازن السوائل

       والكهارل )43(

41 ــ املوجز اإلرشادي عن املسالك البولية )44(

42 ــ املوجز اإلرشادي عن األمراض النفسية )45(

43 ــ دليل الطالب في أمراض العظام والكسور

      سلسلة املناهج الطبية )46(

44 ــ دليل املؤسسات التعليمية والبحثية

      الصحية في الوطن العربي ــ 3 أجزاء )47(



تأليف: البروفيسور سير جون كروفنت وآخرين

ترجمة: د. محمد علي شعبان

تأليف: د. علي عبدالعزيز النفيلي

تأليف: د. دي.بي. موفات

ترجمة: د. محمد توفيق الرخاوي

تأليف: د. ديڤيد روبنشتني  و د. ديڤيد وين

ترجمة: د. بيومي السباعي

تأليف: د. باري هانكوك  و د.ج ديڤيد برادشو

ترجمة: د. خالد أحمد الصالح

ـركـز إعـداد: امل

تأليف: د. ج. فليمنج وآخرين

ترجمة: د. عاطف أحمد بدوي

تأليف: د. م. بوريسنكو   و   د. ت. بورينجر

ترجمة: أ. عدنان اليازجي

تأليف: د. جانيت سترينجر

ترجمة: د. عادل نوفل

تأليف: د. صالح داود   و  د. عبدالرحمن قادري

تأليف: د. جيفري كالني وآخرين

ترجمة: د. حجاب العجمي

إعـداد: د. لطفي الشربيني

مراجعة: د. عادل صادق

تأليف: د. إ.م.س. ولكنسون

ترجمة: د. لطفي الشربيني،  و د. هشام احلناوي

إعـداد: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

مراجعة وحترير: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. و. بيك، ود. ج. ديڤيز

ترجمة: د. محمد خير احللبي

حترير: د. جون براي وآخرين

ترجمة: د. سامح السباعي

45 ــ التدرن السريري )48(

46 ــ مدخل إلى اآلنثروبولوجيا البيولوجية )49(

47 ــ املوجز اإلرشادي عن التشريح )50(

48 ــ املوجز اإلرشادي عن الطب السريري )51(

49 ــ املوجز اإلرشادي عن

      علم األورام السريري )52(

50 ــ معجم االختصارات الطبية )53(

51 ــ املوجز اإلرشادي عن طب القلب

      سلسلة املناهج الطبية  )55(

52 ــ الهستولوجيا الوظيفية

      سلسلة املناهج الطبية  )56(

53 ــ املفاهيم األساسية في علم األدوية 

      سلسلة املناهج الطبية  )57(

54 ــ املرجع في األمراض اجللدية 

      سلسلة املناهج الطبية )58(

55 ــ أطلس األمراض اجللدية

      سلسلة األطالس الطبية  )59(

56 ــ معجم مصطلحات الطب النفسي 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )60(

57 ــ أساسيات طب األعصاب

      سلسلة املناهج الطبية  )61(

58 ــ معجم مصطلحات علم األشعة واألورام

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )62(

59 ــ علم الطفيليات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )63(

60 ــ املوجز اإلرشادي عن فيزيولوجيا اإلنسان

      سلسلة املناهج الطبية  )64(



تأليف: د. مايكل كونور

ترجمة: د. سيد احلديدي

إعـداد: د. محمد حجازي وآخرين

حتـريـر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د.هيلني شابل وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

إعـداد: د. سيد احلديدي وآخرين

حتـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. شو ــ زين زاجن

ترجمة: د. عبد املنعم الباز وآخرين

مراجعة: مركز تعريب العلوم الصحية

تأليف: د. محمود باكير   و   د. محمد املساملة   

        د. محمد املميز     و   د. هيام الريس

تأليف: د.ت. يامادا وآخرين

ترجمة: د. حسني عبداحلميد وآخرين

تأليف: د. جيو بروكس وآخرين 

ترجمة: د. عبد احلميد عطية وآخرين

تأليف: د. ماري رودلف، د. مالكوم ليڤني

ترجمة: د. حامت موسى أبو ضيف وآخرين

تأليف: د.أ.د. تومسون، د.ر.إ. كوتون

ترجمة: د. حافظ والي

تأليف: د. ناصر بوكلي حسن

تأليف: د. محمد خالد املشعان

تأليف: د. روبرت موراي وآخرين

ترجمة: د. عماد أبو عسلي ود. يوسف بركات

ـرين تأليف: د. كريسبيان سكولي وآخــ

ترجمة: د. صاحــب القطــــان

61 ــ أساسيات علم الوراثيات الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )65(

62 ــ معجم مصطلحات أمراض النساء والتوليد 

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )66(

63 ــ أساسيات علم املناعة الطبية 

      سلسلة املناهج الطبية  )67(

64 ــ معجم مصطلحات الباثولوجيا واملختبرات

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة  )68(

65 ــ أطلس الهستولوجيا

       سلسلة األطالس الطبية  )69(

66 ــ أمراض جهاز التنفس 

      سلسلة املناهج الطبية  )70(

67 ــ أساسيات طب اجلهاز الهضمي )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )71(

68 ــ امليكروبيولوجيا الطبية )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية  )72(

69 ــ طب األطفال وصحة الطفل

       سلسلة املناهج الطبية )73(

70 ــ املوجز اإلرشادي عن الباثولوجيا )جزءان(

      سلسلة املناهج الطبية )74(

 71 ــ طب العائلة

       سلسلة املناهج الطبية )75(

 72 ــ الطبيب، أخالق ومسؤولية

       سلسلة الكتب الطبية )76(

73 ــ هاربرز في الكيمياء احليوية )3 أجزاء(

      سلسلة املناهج الطبية )77(

 74 ــ أطلس أمراض الفم

       سلسلة األطالس الطبية  )78(



تأليف: د. ديڤيد هاناي

ترجمة: د. حسن العوضي

تأليف: د. إيرول نورويتز

ترجمة: د. فرحان كوجان

تأليف: د. كريس كاالهان    و    د. باري برونر

ترجمة: د. أحمد أبو اليسر

تأليف: د.بن جرينشتاين   و   د.آدم جرينشتاين

ترجمة: د. يوسف بركات

ـرين تأليف: د.ڤ. هوفبراند وآخـ

ـرين  ترجمة: د. سعد الدين جاويش وآخـ

تأليف: د. بروس جيمس

ترجمة: د. سرى سبع العيش

تأليف: د. بيتر برود     و     د. أليسون تايلور

ترجمة: د. وائل صبح   و   د. إسالم أحمد حسن

تأليف: د. سانيش كاشاف

ترجمة: د. يوسف بركات

تأليف: د. ألفريد كوشيري وآخرين

ترجمة: د. بشير اجلراح وآخرين

تأليف: د. فيليب آرونسون

ترجمة: د. محمد حجازي

تأليف: د. ستيفن جليسبي و د. كاترين بامفورد

ترجمة: د. وائـل محمــد صبــح

تأليف: د. ميشيـل سنــــــاث

ترجمة: د. محمــود الناقــة

تأليف: فرنسيس جرينسبان    و    ديڤيد جاردنر

ـرين ـرم حنفي وآخـ ترجمة: د. أكـ

تأليف: د. إبرهارد باسرج وآخرين

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

ـرين تأليف: د. روجـر بــاركـر وآخـ

ترجمة: د. لطفي الشربيني

75 ــ املوجز اإلرشادي عن علم االجتماع الطبي

      سلسلة املناهج الطبية )79(

  76ــ دليل املراجعة في أمراض النساء والتوليد

       سلسلة املناهج الطبية )80(

  77ــ دليل املراجعة في أمراض الكلى

       سلسلة املناهج الطبية )81(

  78ــ دليل املراجعة في الكيمياء احليوية

       سلسلة املناهج الطبية )82(

  79ــ أساسيات علم الدمويات

       سلسلة املناهج الطبية )83(

80 ــ املوجز اإلرشادي عن طب العيون

      سلسلة املناهج الطبية )84(

81 ــ مبادئ نقص اخلصوبة

      سلسلة املناهج الطبية )85(

82 ــ دليل املراجعة في اجلهاز الهضمي

      سلسلة املناهج الطبية )86(

83 ــ اجلراحة اإلكلينيكية

      سلسلة املناهج الطبية )87(

84 ــ دليـل املراجعـة في اجلهاز القلبي الوعائي

       سلسلة املناهج الطبية )88(

85 ــ دليـل املراجعـة في املكروبيولوجيا

       سلسلة املناهج الطبية )89(

86 ــ مبــادئ طــب الرومــاتزم

      سلسلة املناهج الطبية )90(

87 ــ علم الغـدد الصماء األساسي واإلكلينيكي

      سلسلة املناهج الطبية  )91(

88 ــ أطلـس الوراثيـــــات

      سلسلة األطالس الطبية  )92(

89 ــ دليـل املراجعـة في العـلـوم العصـبيــة

       سلسلة املناهج الطبية )93(



إعداد: د. فتحي عبداملجيد وفــا

ـرين مراجعة: د. محمد فؤاد الذاكري وآخـ

تأليف: د. جينيفير بيت وآخـرين

ـرين ترجمة: د. نائل عبدالقادر وآخـ

ـرك     و    د. كاتي سيجنو تأليف: د. بيتـر بيـ

ترجمة: د. عبد املنعم الباز   و   أ. سميرة مرجان

تأليف: د. أحمــد راغــب

ـريــر: مركز تعريب العلوم الصحية حتـ

إعـــداد: د. عبـد الرزاق سـري السـباعي وآخرين

ـرين مراجعة: د. أحمــد ذيــاب وآخـ

إعـــداد: د. جـودث بيتـرس

تـرجمـة: د. طــه قمصاني     و    د. خالد مدني

تأليف: د. بيرس جراس       و     د. نيل بورلي

ترجمة: د. طالب احللبي

تأليف: د. روبرت جودمان  و  د. ستيفن ّسكوت

ترجمة: د. لطفي الشربيني  و  د. حنان طقش

تأليف: د. بيتر برود

ترجمة: د. وائل صبح وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جـونثــان جليـادل

ترجمة: د.محمود الناقة و د. عبدالرزاق السباعي

تأليف: د. جوديث سوندهامير

ـرين ترجمة: د. أحمد فرج احلسانني وآخـ

تأليف: د.دنيس ويلسون

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

90 ــ معجم مصطلحات أمراض الفم واألسنان

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )94(

91 ــ اإلحصــاء الطبـي

       سلسلة املناهج الطبية )95(

92 ــ إعـاقـات التعلـم لدى األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )96(

93 ــ السـرطـانـات النسـائيــة

      سلسلة املناهج الطبية )97(

94 ــ معجم مصطلحات جراحة العظام والتأهيل

      سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )98(

95 ــ التفاعالت الضائرة للغذاء

      سلسلـة املناهـج الطبيـة  )99(

96 ــ دليل املراجعة في اجلراحة

      سلسلة املناهج الطبية  )100( 

 97 ــ الطب النفسي عند األطفال

      سلسلة املناهج الطبية  )101(

 98 ــ مبادئ نقص اخلصوبة )ثنائي اللغة(

      سلسلة املناهج الطبية  )102(

 99 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)A اإلصــدار األول حرف(       

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )103(

100 ــ دليل املراجعة في التاريخ املرضي 

       والفحص اإلكلينيكي

       سلسلة املناهج الطبية  )104(

101 ــ األساسيات العامة ــ طب األطفال

       سلسلة املناهج الطبية )105(

102 ــ دليـل االختبــــارات املعمليـــــة

       والفحوصات التشخيصية

       سلسلة املناهج الطبية  )106(



حتـريـر: د. كيلي لي    و    چيف كولني

ترجمة: د. محمد براء اجلندي

تأليف: د. تشارلز جريفيث وآخرين

ترجمة: د. عبدالناصر كعدان وآخرين

حتـريـر: د. نورمان نوح 

ترجمة: د. عبدالرحمن لطفي عبدالرحمن

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: د. جني ولكر وآخرين

ترجمة: د. سميرة ياقوت وآخرين 

تأليف: د. چون هـ ــ مارتن

ترجمة: د.حافظ والي وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبدالرحمن عبدالله العوضي

تأليف: روبرت سوهامي ــ جيڤري توبياس

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. جيفري د.كلوسنر وآخرين

ترجمة: د. حسام خلف وآخرين

حترير: د. إلني م.سالڤني وآخرين

ترجمة: د. ضياء الدين اجلماس وآخرين

حترير: د. كليڤ ايڤانز وآخرين

ترجمة: د. جمال جودة وآخرين

حترير: د. جودي أورم وآخرين

ترجمة: د. حسناء حمدي وآخرين

ـرات العاملية والصحـة 103 ــ التغيـ

       سلسلة املناهج الطبية  )107(

104 ــ التعرض األولي

       الطب الباطني: طب املستشفيات

       سلسلة املناهج الطبية  )108(

105 ــ مكافحة األمراض السارية

        سلسلة املناهج الطبية  )109(

 106 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)B اإلصــدار األول حرف(       

)B( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

107 ــ علم النفس للممرضات ومهنيي

       الرعاية الصحية  

       سلسلة املناهج الطبية  )110(              

108 ــ التشريح العصبي)نص وأطلس(

         سلسلة األطالس الطبية العربية  )111( 

 109 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)C اإلصــدار األول حرف(        

)C( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة        

110 ــ السرطان والتدبير العالجي 

        سلسلة املناهج الطبية  )112(

111 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية: 

       األمراض املنقولة جنسيًا

سلسلة املناهج الطبية  )113(

112 ــ األمراض العدوائية .. قسم الطوارئ ــ

       التشخيص والتدبير العالجي

       سلسلة املناهج الطبية  )114(  

113 ــ أسس الرعاية الطارئة 

       سلسلة املناهج الطبية )115(  

114 ــ الصحة العامة للقرن احلادي والعشرين

       آفاق جديدة للسياسة واملشاركة واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )116(



حترير: د. ماري جو واجنر وآخرين

ترجمة: د. ناصر بوكلي حسن وآخرين

حترير: د. وليام هــ . ماركال وآخرين

ترجمة: د. جاكلني ولسن وآخرين

تأليف: د. مايكل فيسك   و   د. ألني برتون

ترجمة: د.أحمد راغب    و    د. هشام الوكيل

تأليف: د. جون إمبودن وآخرين

ترجمة: د. محمود الناقة وآخرين

حترير: د. باتريك ماكموهون

ترجمة: د. طالب احللبي   و  د. نائل بازركان

تأليف: د. ستيڤن بيكهام   و  د.ليز ميرابياو

ترجمة: د. لطفي عبد العزيز الشربيني وآخرين

حترير: د. كينت أولسون وآخرين

ترجمة: د. عادل نوفل وآخرين

حترير: د. مسعود محمدي

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

حترير: د. لورانس فريدمان  و د. أمييت كييفي

ترجمة: د. عبد الرزاق السباعي وآخرين

تأليف: د. ميشيل م. كلوتير

ترجمة: د. محمود باكير وآخرين

تأليف:  روبرت نورمان  و   ديڤيد لودويك

ترجمة: د. عماد أبو عسلي  و  د. رانيا توما

تأليف: د. مورديكاي بلوشتاين  وآخرين

ترجمة: د. نائل بازركان

حترير: د. جراهام سكامبلر

ترجمة: د. أحمد ديب دشاش

تأليف: د. جيفري ماكولف

ترجمة: د. سيد احلديدي وآخرين

115 ــ الدقيقة األخيرة ــ طب الطوارئ  

       سلسلة املناهج الطبية)117(  

116 ــ فهم الصحة العاملية

       سلسلة املناهج الطبية)118(  

117 ــ التدبير العالجي أللم السرطان

       سلسلة املناهج الطبية)119(  

118 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ طب

       الروماتزم ــ سلسلة املناهج الطبية)120(  

119 ــ التشخيص واملعاجلة احلالية ــ الطب الرياضي 

       سلسلة املناهج الطبية)121(  

120 ــ السياسة االجتماعية للممرضات

       واملهن املساعدة

      سلسلة املناهج الطبية )122( 

121 ــ التسمم وجرعة الدواء املفرطة

       سلسلة املناهج الطبية )123( 

122 ــ األرجية والربو      

       "التشخيص العملي والتدبير العالجي"

       سلسلة املناهج الطبية )124( 

123 ــ دليل أمراض الكبد

       سلسلة املناهج الطبية )125( 

124 ــ الفيزيولوجيا التنفسية

       سلسلة املناهج الطبية )126(  

125 ــ البيولوجيا اخللوية الطبية

       سلسلة املناهج الطبية )127(

126 ــ الفيزيولوجيا اخللوية

       سلسلة املناهج الطبية )128( 

127 ــ تطبيقات علم االجتماع الطبي

        سلسلة املناهج الطبية )129( 

128 ــ طب نقل الدم

       سلسلة املناهج الطبية )130( 



تأليف: د.بروس كوبن  وآخرين

ترجمة: د. محمد بركات

تأليف: د. ديڤيد هيرنادون 

ترجمة: د. حسام الدين خلف وآخرين

حترير: د. كيرين ولش     و    د. روث بودن

ترجمة: د. تيسير العاصي

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: د. جاي كايستون وآخرين

ترجمة: د.عادل نوفل وآخرين

 حترير: د. جون فورسيث

ترجمة:د. عبد الرزاق السباعي                              

د. أحمد طالب احللبي 

تأليف: د. محمد عصام الشيخ

تأليف: د. جون بوكر و مايكل فايڤر

ترجمة:د. أشرف رمسيس وآخرين                  

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: د. ميشيل ميلودوت

ترجمة: د. ُسرى سبع العيش

     و  د. جمال إبراهيم املرجان

تأليف: د. باربرا ــ ف. ويللر  

ترجمة: د. طالب احللبي وآخرين 

129 ــ الفيزيولوجيا الكلوية

       سلسلة املناهج الطبية )131(

130 ــ الرعاية الشاملة للحروق

       سلسلة املناهج الطبية )132(

131 ــ سالمة املريض ــ بحوث املمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )133(

132 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )D اإلصدار األول حرف(       

 )D( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة      

133 ــ طب السفر 

        سلسلة املناهج الطبية )134( 

134 ــ زرع األعضاء 

       دليل للممارسة اجلراحية التخصصية

       سلسلة املناهج الطبية )135( 

135 ــ إصابات األسلحة النارية في الطب الشرعي  

        سلسلة املناهج الطبية )136(

136 ــ "ليڤني وأونيل" القدم السكري

        سلسلة املناهج الطبية )137( 

137 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)E اإلصدار األول حرف(       

 )E( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

138 ــ معجم تصحيح البصر وعلوم اإلبصار

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة)138( 

139 ــ معجم "بيلير" 

       للممرضني واملمرضات والعاملني

       في مجال الرعايــة الصحيـــة

       سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )139( 



تأليف: د. روبرت ستيكجولد و ماثوي والكر

ترجمة: د. عبير محمد عدس

   و    د. نيرمني سمير شنودة

تأليف: د. هيو مكجافوك 

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: أجنيال ساوثال وكالريسا مارتن

ترجمة: د. خالد املدني وآخرين

إعداد: د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

حترير: إبراهام رودنيك وديفيد روي

ترجمة: د. محمد صبري سليط

تأليف: راجا بانداراناياكي

ترجمة: د. جاكلني ولسن

تأليف: جانيتا بنسيوال

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

حترير: بيتر ومييس جورمان

ترجمة: د. هشام الوكيل

تأليف: جون واتيس و ستيفن كوران

ترجمة: د. طارق حمزه عبد الرؤوف

تأليف: كولبي كريغ إيفانز و ويتني هاي

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

140 ــ علم أعصاب النوم

       سلسلة املناهج الطبية )140(

141 ــ كيف يعمل الدواء

   "علم األدوية األساسي ملهنيي الرعاية الصحية" 

    سلسلة املناهج الطبية )141(

142 ــ مشكالت التغذية لدى األطفال

       "دليل عملي"

      سلسلة املناهج الطبية )142(

143 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

)F اإلصدار األول حرف(       

 )F( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

144 ــ املرض العقلـي اخلطيــر ــ

       األساليب املتمركزة على الشخص 

       سلسلة املناهج الطبية )143(  

145 ــ املنهج الطبي املتكامل

       سلسلة املناهج الطبية )144(

146 ــ فقد احلمل

ـره        "الدليل إلــى ما ميكــن أن يوفــ

       كل من الطب املكمل والبديل"

       سلسلة املناهج الطبية )145(

147 ــ األلم واملعاناة واملداواة

      "االستبصار والفهم"

       سلسلة املناهج الطبية )146(

148 ــ املمارسة اإلدارية والقيادة لألطباء

       سلسلة املناهج الطبية )147(

149 ــ األمراض اجللدية لدى املسنني

       سلسلة األطالس الطبية العربية )148(



تأليف: د. أرنست هارمتان

ترجمة: د. تيسير كايد العاصي

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: جوناثان فلنت     و     رالف غرينسبان

         و  كينيــث كنـدلـــر

ترجمة: د. علي عبد العزيز النفيلي

ـراء عبد السالم بشـر    و    د. إسـ

حترير: بول لينسلي  و  روزلني كني   و سارة أوين

ترجمة: د. أشرف إبراهيم سليم

حترير: لورنا جينيس   و  فيرجينيا وايزمان

ترجمة: د. سارة سيد احلارتي وآخرين

حترير: جان ريد  و شارلوت كالرك و آن ماكفارلني

ترجمة: د. تيسـير كايــد عاصي

   و    د. محمود علي الزغبي

حترير: كارين باج    و  أيدين مكيني

ترجمة: د. عبــد املنعــم محمــد عطــوه 

    و   د. عماد حسان الصادق

حترير: جوسيب فيجويراس  و  مارتن ماكي

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي  وآخرين 

150 ــ طبيعة ووظائف األحالم

       سلسلة املناهج الطبية )149(

151 ــ تاريخ الطب العربي

       سلسلة املناهج الطبية )150(

152 ــ عوائد املعرفة والصحة العامة

       سلسلة املناهج الطبية )151(

153 ــ اإلنسان واستدامة البيئة

       سلسلة املناهج الطبية )152(

154 ــ كيف تؤثر اجلينات على السلوك

       سلسلة املناهج الطبية )153(                  

155 ــ التمريض للصحة العامة

       التعزيز واملبادئ واملمارسة

       سلسلة املناهج الطبية )154(

156 ــ مدخل إلى االقتصاد الصحي 

       سلسلة املناهج الطبية )155(

157 ــ متريض كبار السن

       سلسلة املناهج الطبية )156(

158 ــ متريض احلاالت احلادة للبالغني

       كتاب حاالت مرضية

       سلسلة املناهج الطبية )157(

159 ــ النظم الصحية والصحة والثروة

       والرفاهية االجتماعية

      "تقييم احلالة لالستثمار في النظم الصحية"  

       سلسلة املناهج الطبية )158(



تأليف:  غاري موريس    و    جاك موريس

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف:  جوليا بوكرويد

ترجمة: د. إيهاب عبد الغني عبد الله

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  آن روجرز و ديڤيد پلجرمي

ترجمة: د. تيـسير عاصـي   و   د. محمد صدقي

   و    د. سعد شبير

تأليف:  آن جرينيار

ترجمة: د. تيسير كايــد عاصي

 إعداد: مجموعة من األطباء واملختصني

تأليف: إيان بايلور و فيونا مشعام  و هيوج أشير

ترجمة: د. دينا محمد صبري

حترير: آمندا بالبر

ترجمة: د. صالح أحمد ليري

   و    د.أشرف إبراهيم سليم

تأليف: ديد مولر

ترجمة: د. حسام عبد الفتاح صديق

تأليف: د. إميان مطر الشمري 

    و    د. جيهان مطر الشمري

تأليف: د. محمد جابر صدقي

تأليف: بارميندر سينج  و  كاثرين سوالز

محرر السلسلة: جون ريس

ترجمة: د. محمد جابر صدقي

160 ــ الدليل العملي لرعاية مريض اخلرف

        سلسلة املناهج الطبية )159(

161 ــ تعّرف على ما تأكل

       كيف تتناول الطعام دون قلق؟

       سلسلة املناهج الطبية )160(

162 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )G اإلصدار األول حرف(       

)G( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

163 ــ العلة والصحة النفسية في علم االجتماع

  سلسلة املناهج الطبية )161(

164 ــ تعايش صغار السن مع السرطان

      مقتضيات للسياسة واملمارسة

      سلسلة املناهج الطبية )162(

165 ــ مقاالت في قضـايا الصحـــة والبيئــة

      سلسلة املناهج الطبية ) 163(

166 ــ اخلدمة االجتماعية وتعاطي املخدرات

       سلسلة املناهج الطبية )164(

167 ــ أسس املمارسة الطبية املساندة

        رؤية نظرية

        سلسلة املناهج الطبية )165(

168 ــ  الصحة البيئية

        سلسلة املناهج الطبية )166(

169 ــ الطب النووي

        سلسلة املناهج الطبية )167(

170 ــ الطب التكميلي والبديل

       سلسلة املناهج الطبية )168(

171 ــ 100 حالة في جراحة وتقومي

       العظام وطب الروماتزم

       سلسلة املناهج الطبية )169(



تأليف: سارة ماك  ويليامز

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف: ماري كوملان     و    كريستوفر جيلبرج

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. أمينة محمد أحمد األنصاري

تأليف: ميشيل بتريدس

ترجمة: د. محمد إسماعيل غريب إسماعيل

حترير: كيلي برونيل  و مارك جولد

ترجمة: د. سالم محمد أبو شعبان

    و   د. هبه حمود البالول

حترير: نيكوالس چونسون

ترجمة: د. أحمد محمد شوقي أبو القمصان

حترير: ديفيد بورسوك  وآخرين

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

    و   د. إيهاب عبد الغني عبد الله

تأليف: روبرت كنج     و    باميال موليجان

    و      ويليام ستانسفيلد

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

   و    د. شيرين جابر محمد

تأليف: د. قاسم طه السارة

تأليف: د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. جاكلني ولسن متى

تأليف: جوس إجرمونت

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

172 ــ التشريح الشعاعي العملي

       سلسلة املناهج الطبية )170(

173 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )H اإلصدار األول حرف(       

)H( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

174 ــ  التوحد

        سلسلة املناهج الطبية )171(

175 ــ  الطب التلطيفي

        سلسلة املناهج الطبية )172(

176 ــ  التشريح العصبي ملناطق

        اللغة بالدماغ البشري

       سلسلة األطالس الطبية )173(

177 ــ  الطعام واإلدمان ـــ دليل شامل

        سلسلة املناهج الطبية )174(

178 ــ  دور احليوانات في ظهور

        األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )175(

179 ــ  شقيقة الدماغ " الوظيفة والبنية

        التصويرية"

        سلسلة املناهج الطبية )176(

180 ــ  معجم الوراثيات

  سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة )177(

181 ــ  األمراض الڤيروسية

        سلسلة املناهج الطبية )178(

182 ــ  الوعي باستثمار املعرفة وتنميتها

         سلسلة املناهج الطبية )179(

183 ــ إدارة املستشفيات

        سلسلة املناهج الطبية )180(

184 ــ  الضوضاء والدماغ 

ة البالغني والتطور النمائي فيَّ         تكيُّ

        املعتمد على اخلبرة

       سلسلة املناهج الطبية )181(



تأليف: د. جني آلتي  و   د. إدوارد هوي

ترجمة: د. جيالن مصطفى أحمد شنب

إعداد:  د. يعقوب أحمد الشراح

إشراف: د. عبد الرحمن عبد الله العوضي

تأليف:  د. يعقوب أحمد الشراح

تأليف: د. قاسم طه السارة

تأليف: ساجناي سانت     و   سارة كرين

         و  روبرت ستوك

ترجمة: د. عبد الرحمن لطفي عبد الرحمن 

حترير: نيزار تانير

ترجمة: د. عبير محمد عدس

حترير: دانوتا واسرمان

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: وي ــ لياجن لو     و    كونراد أوجن

         نتالي جنوي       و    سنج شاجن جنوي

ترجمة: د. محمود حافظ الناقة

حترير: جاري هوارد  و    ماثيو كاسر

ترجمة: د. تيسير كايد عاصي

تأليف: د. قاسم طه السارة

حترير: جوديث بايس  

محرر السلسلة : بيتي فيريل

ترجمة: د. عبير محمد عدس

تأليف: د. قاسم طه الساره

185 ــ املمارسة العملية للفحص بفائق الصوت

              دليل مصور

       سلسلة املناهج الطبية )182(

186 ــ املعجم املفسر للطب والعلوم الصحية

 )I اإلصدار األول حرف(       

)I( سلسلة املعاجم الطبية املتخصصة       

187 ــ  كيف متوت املدرسة ؟

       سلسلة املناهج الطبية )183(

188 ــ التعامل مع النصوص واملصطلحات

       الطبية والصحية )دليل مترجم(

       سلسلة املناهج الطبية )184(

189 ــ  منع عداوى املستشفيات

        مشكالت حقيقية وحلول واقعية

        سلسلة املناهج الطبية )185(

190 ــ سرطانة اخلاليا الكلوية

        سلسلة املناهج الطبية )186(

191 ــ  االنــتـــــحــــــــــــار

        املوت غير احلتمي

        سلسلة املناهج الطبية )187(

192 ــ  ما اخلطأ في مرارتي ؟

        فهم استئصال املرارة بتنظير البطن 

       سلسلة املناهج الطبية )188(

193 ــ  عمل واستخدام األضداد

            دليل عملي 

       سلسلة املناهج الطبية )189(

194 ــ  التخطيط الصحي

       سلسلة املناهج الطبية )190(

195 ــ  رعاية احملتضرين

       سلسلة املناهج الطبية )191(

196 ــ  مدخل إلى علم املصطلح الطبي

       سلسلة املناهج الطبية )192(
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