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 القارىء الكريم 

 

يصدر هذا العدد ونحن في بدايات العام الدراسي، ويتزامن ذلك أيضاً مع فصل الخريف، لذلك حرصنا على أن يتضمن هذا 

 العدد موضوعين رئيسين هما :

 .دإرشادات صحية مع بدء العام الدراسي الجدي -

 األمراض الموسمية خالل فصل الخريف. -

اية العام الدراسي، ويستعد أولياء األمور ألوالدهم بشكل خاص حتى يحصلوا على النجاح نحن اآلن ال نزال في بد

والتفوق، وهذا ما تنشده كل أسرة، ولكن للحصول على أفضل النتائج في االختبارات يجب أن يكون الطفل بصحة جيدة، وعليه يشدد 

غذية الطفل تغذية صحية بعيدة عن األطعمة سريعة التحضير، وأن األطباء أوالً على ضرورة استكمال اللقاحات المطلوبة، وأن تكون ت

 يحتوي غذاؤه على المكونات األساسية للغذاء الصحي.

 

أما الموضوع الثاني وهو األمراض الموسمية خالل فصل الخريف، فمن المعروف أن في هذا الفصل تزداد اإلصابة ببعض 

نتشار حبوب اللقاح في الجو، ومن تلك األمراض: األنفلونزا، وحساسية األنف األمراض؛ وذلك نتيجة للتقلبات الجوية، وزيادة ا

مما يؤدي إلى انتقال األمراض بين الطلبة، وهناك عدة  ؛وغيرها من األمراض. والمشكلة في فصل الخريف أنه يتزامن مع بدء الدراسة

ن اختيار هذين الموضوعين لهذا العدد جداً مالئم لهذين وأعتقد أ وسائل للوقاية من تلك األمراض أولها العناية بالصحة الجسدية.

 الحدثين.

 

 

 

 م2022 كتوبرأ
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 كما يتزامن هذا العدد مع صدور ثالثة كتب من إصدارات المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية، وهي :

ت مهمة وهو من تأليف الصيدالنية أمنية حسني شمس الدين، ويحتوي الكتاب على معلوما ،علم األدوية والعالج -

 عن األدوية وتأثيراتها المختلفة.

األشعة التشخيصية ودورها في الكشف عن األمراض، وهو من تأليف الدكتورة منى عصام المال، ويشتمل الكتاب  -

على معلومات مهمة عن األشعة التشخيصية وتأثيراتها المختلفة على الجسم، كما يبين الكتاب كيف تطورت األشعة التشخيصية حتى 

 أكثر أماناً ودقة. أصبحت

(، حيث يحتوي هذا العدد على مجموعة من المقاالت التي ال غنى عنها، فهي تضيف 66مجلة تعريب الطب، العدد ) -

 للقارئ مجموعة من الفوائد الصحية، مثل:

 .الدم ارتفاع ضغط -

 السرطان. -

 قصور الكلية المزمن. -

 االكتئاب. -

 هشاشة العظام. -

 وكما هي العادة نختتم هذه النشرة ببابين ثابتين هما :عد من أمراض العصر. وهذه من األمراض المزمنة التي ت  

صفحة من المعجم المفسر للطب والعلوم الصحية، وهي صفحة تحتوي على كلمات وتعاريف تم نشرها في المعجم  -

اللغة العربية، وكذلك التفسير المفسر للطب والعلوم الصحية الذي أصدره المركز، وهي تعاريف وكلمات إنجليزية مع المرادف لها ب

 والشرح الكامل للمعنى.

 األخطاء الشائعة في اللغة العربية، وهو عبارة عن سرد لبعض األخطاء الشائعة والمرادف اللغوي الصحيح لها. -

 

 وهللا ولي التوفيق
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 إرشادات صحية مع بدء العام الدراسي الجديد

    نور محمد سامر  : الدكتورة عدادإ

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية -محرر طبي 

 

مع العودة إلى المدرسة ينشغل اآلباء واألمهات بالتأكدد مدن حصدول أطفدالهم علدى جميدع مدا يحتداجون إليده وتدوفير بيئدة صدحية 

ويمكن لالنشغال الذي يدأتي مدع ، بعد عطلة الصيف الطويلة هموميلهم، وقد يحتاج كثير من األطفال إلى إجراء بعض التعديل في نظام 

ً  بداية العام الدراسي الجديد لدذلك يجدب التأكدد مدن اتخداذ االحتياطدات الصدحيحة لجعدل هدذا  ،من الطفل والوالددين ل  على ك أن يؤثر سلبا

 لى المدرسة:إوفيما يلي بعض النصائح الصحية للعودة  ،العام الدراسي أكثر صحة

 روتين اليوم المدرسي إلى العودة

ً  ليالً  الجيد النوم ي عد  يجدب لذا النوم، من كاف   قسط على الحصول إلى واألطفال اآلباء من كل   يحتاج حيث الجسم، لصحة ضروريا

 مدن أكثدر نوم إلى األطفال يحتاج لكن جيدة، صحة على للحفاظ النوم من كاملة ساعات( 8-7)  إلى البالغون يحتاج النوم، موعد تحديد

 سداعة،( 11-9) مدن المدرسة سن في األطفال ويحتاج النوم، من ساعة( 13-10) من الطفل يحتاج المدرسة قبل ام مرحلة ففي ذلك،

 .ساعات( 10 -8) إلى المراهقون يحتاج بينما

 تشدير حيدث اإللكترونيدة، األجهدزة أمدام يقضديه الدذي الوقدت االعتبدار فدي األخدذ فيجدب الندوم، فدي صعوبة يعاني الطفل كان وإذا

 بطقدو  عنهدا االستعاضدة ويمكدن الندوم، علدى الجسدم قددرة يعدوق أن يمكن النوم قبل اإللكترونية األجهزة استخدام أن إلى اتالدراس

 .القصص قراءة في الوقت بعض كقضاء االسترخاء على تبعث التي النوم وقت

 السليمة التغذية

 العناصددر علدى اإلفطددار وجبدة تحتدوي أن يجددب يدثح المدرسددة، إلدى الدذهاب قبددل صدحي بفطددور يدومهم األطفدال يبدددأ بدأن ي نصدح

 األلبددان منتجددات فددي الموجددودة والبروتينددات والخبددز، والفاكهددة العسدل فددي الموجددودة كالكربوهيدددرات الطفددل لنمددو األساسددية الغذائيدة

ً  غذائيدة وجبة دادإع يجب .والخضراوات الفواكه في والموجودة المناعي الجهاز لتقوية المهمة والفيتامينات والبيض، واألجبان  أيضدا

  الطفل، بصحة تضر التي الغازية والمشروبات الحلويات، عن لالبتعاد الراحة فترات في ليتناولها المدرسة إلى معه الطفل يأخذها
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 والددجاج، واألسدماك، اللحدوم،: مثدل الطفل لنمو الالزمة بالبروتينات غنية المدرسة من العودة بعد الغداء وجبة تكون أن ويجب

 .وجبة كل مع المياه من كافية كميات أخذ على الحرص مع

 الالزمة اللقاحات وأخذ الطبيب زيارة

 الدوزن فدي النمدو مسدتوى وفحدص النظدر فحدص يتضدمن شدامل، طبدي فحدص إلجراء دوري بشكل الطبيب زيارة الضروري من

ً  المهم ومن بانتظام، الوركين أو الكتفين، مستوى مراقبة طريق عن للجنف المبكر والتشخيص الرأ ، ومحيط والطول  مراجعدة أيضا

 الحصدبة، لقداح مثدل األمراض من كثيراً  تقي والتي المعتمد التطعيم جدول وفق عمرية مرحلة كل في المطلوبة اللقاحات لتلقي الطبيب

 .اكورون فيرو  ولقاح الموسمية، واألنفلونزا السحايا والتهاب األطفال، وشلل الديكي، والسعال والنكاف،

 الحفاظ على النظافة الشخصية الجيدة

 االسدتراحة، وبعدد الحمدام اسدتخدام وبعدد األكدل، قبدل اليددين معقدم اسدتخدام أو والصدابون، بالمداء اليدين غسل الطفل تعليم يجب

 اركةمشد وعددم المزدحمدة األمداكن فدي الكمامدة ارتدداء أهميدة علدى التشدديد ويجدب الفصدل، فدي سدطح كدل علدى الجراثيم تنتشر حيث

 .الشعر وإكسسوارات والقبعات والفرش األمشاط مشاركة عدم وكذلك الكمامات،

ً  كن   وعافيته صحته على المحافظة وفي طفلك  تعليم في شريكا

 أخدرى قضدايا وأي المفضدلة الدتعلم وأسداليب لديده، والصعوبات القوة ونقاط الطفل، ويكره يحب ما عن المعلمين مع التحدث ي عد

ً  الطفل دعم في جداً  مهم المدرسة في عليه تؤثر قد ً  صحيا  .وتربويا

ً  جدداً  المهم ومن  فدي كدالتغييرات للتنمدر المبكدرة العالمدات مالحظدة طريدق عدن للتنمدر يتعدرض الطفدل كدان إذا مدا مالحظدة أيضدا

ً  الطفدل مع التحدث الوالدين وعلى والعنف، والقلق، الدراسية، والمشكالت السلوك،  التعبيدر علدى وتحفيدزه ه،وأدائد أحوالده عدن يوميدا

ً  االهتمدام ويجب بالنفس، الثقة تعزيز وكذلك اآلخرين، مع والتفاعل مشاعره، عن  تسداعد التدي الهوايدات ممارسدة الطفدل بتعلديم أيضدا

 .والهدوء االسترخاء على
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 األمراض الموسمية خالل فصل الخريف

 ياسر األصيل  جمانة : دكتورةعداد الإ

 المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية - محرر طبي

 

 

 

 

 

 

ترتفع فرص اإلصابة ببعض األمراض الموسمية في فصل الخريف، بسبب التقلبات الجوية التي يشهدها الطقس في هذا 

ً  وذلك نتيجة انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح، وحدوث تغير في حالة الطقس ،الوقت من كل عام باح بين الص أيضا

 والمساء.  

 ونستعرض فيما يلي مجموعة من المعلومات حول أشهر األمراض الموسمية خالل فصل الخريف، وطرق الوقاية منها.

 نزالت البرد

نزالت البرد من أشهر األمراض الموسمية خالل فصل الخريف والشتاء، لكن يمكن الوقاية منها بعدة طرق بسيطة،  ت عد

 :باتباع ما يأتي وذلك 

 إلى المنزل. عند الرجوعوبعد استخدام الحمام، و ،قبل تناول الطعام يجب غسل اليدين جيداً  :األيدي جيداً  غسل

 وتعقيم اليدين. ،يجب تجنب لمس الوجه قبل غسل إبعاد األصابع غير النظيفة عن الوجه:

 أفضل طريقة للحماية منها.نفلونزا الموسمية ألنفلونزا: ألن الحصول على لقاح األالحرص على الحصول على لقاح ا

 تنظيف األسطح المشتركة.

ً  (8-6) الحصول على قسط  كاف  من النوم، يتراوح من  وتحسين الحالة المزاجية. ،، لتقوية الجهاز المناعيساعات يوميا

عمر، تقدم في الالتناول وجبات متوازنة: يمكن أن تساعد العادات الغذائية الصحيحة على تجنب األمراض المزمنة مع 

ً  ويمكن أن يساعد في تقوية جهاز المناعة  .أيضا

 حساسية األنف

واألتربة على نطاق واسع في الهواء الجوي،  ،والغبار ،يتسبب نشاط الرياح المتزايد في فصل الخريف في انتشار حبوب اللقاح

 عراض الناتجة عن اإلصابة وعند استنشاق هذه المهيجات يصدر عن الجسم رد فعل تحسسي يتسبب في المعاناة من بعض األ
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لذلك يجب على مرضى ؛ وصعوبة التنفس ،والعطس المتكرر ،والسيالن ،حرقان األنف وانسداده: بحساسية األنف، مثل

 الحساسية االهتمام بتناول أدوية الحساسية، لتجنب اإلصابة بأي مضاعفات.

 االكتئاب الموسمي

 باالكتئداب اإلصدابة فدي يتسدبب إذ النفسدية، الصدحة ليشدمل تدأثيره يمتد بل فقط، العضوية الحالة على الخريف فصل يؤثر ال

 .العزلة إلى مع الميل الطاقة انخفاض يعانون به المصابين ومعظم المناخ، وتغير الشمس، ألشعة التعّرض قلة نتيجة الموسمي؛

 الجيوب األنفيةالتهاب 

خالل فصل الخريف ومع انخفاض درجات الحرارة، لكن هناك الجيوب األنفية  التترتفع مخاطر اإلصابة ببعض مشك كثيراً 

 ، نستعرضها فيما يلي :الموسميالجيوب األنفية  التهاببعض األشياء البسيطة التي يمكن القيام بها لمنع حدوث 

 

وهواء  ،الحفاظ على رطوبة الهواء: حيث يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة إلى وجود هواء بارد وجاف بالخارج

يادة سماكة المخاط واالحتقان، ويمكن ز اخن بالداخل، ويمكن أن يؤدي الجمع بينهما إلى تجفيف الجيوب األنفية، مما يؤدي إلىس

 ً  الجيوب األنفية. داخلاأللم والضغط الشعور ب إلى أن يؤدي هذا أيضا

 

 ،سيالن األنف :يوب األنفية مثلالجب التمشكحدوث نفلونزا في ألالحفاظ على نظافة اليدين: يمكن أن يتسبب البرد وا

ومنعها من  ،نفلونزاألأفضل الطرق للوقاية من نزالت البرد وا دعوالضغط، لذلك ت   ،وألم الجيوب األنفية ،واالحتقان ،والعطس

 مثل: البرتقال، والليمون. Cوكذلك تناول األطعمة الغنية بفيتامين  أو لمس الوجه ،غسل اليدين قبل األكل :االنتشار هي

 

 لمنزل، لتنظيف الممر األنفي من األتربة العالقة به.إلى ا غسل األنف بواسطة المحلول الملحي فور الرجوع

 التهاب الملتحمة

 ً بمددرض  ال يسدبب انتشدار الغبدار واألتربدة وحبدوب اللقدداح فدي الهدواء الجدوي حساسدية ل ندف فقددط، بدل يصديب العدين أيضدا

والحساسددية  ،وخددروج إفددرازات مددن العددين ،وتهدديج العددين ،احبة لدده وتددورم العددينالتهدداب الملتحمددة، ومددن أبددرز األعددراض المصدد

الشدديدة تجداه الضددوء، لدذلك يجدب غسددل العدين بالمدداء فدور العدودة مددن الخدارج أو تنظيفهددا بالكمدادات الدافئدة، للددتخلص مدن  ثددار 

  المنزل، للحفاظ على صحة العين.األتربة والمهيجات األخرى العالقة بها، وارتداء النظارة الشمسية قبل الخروج من 

 جفاف الجلد

يعاني كثير من األشخاص مشكلة جفاف الجلد مع انخفاض درجات الحرارة، لكن هناك خطدوات يمكدن اتخاذهدا للحفداظ علدى 

 صحة البشرة، منها ما يلي :

 ترطيب البشرة بشكل مستمر.

 ً  . استخدام واقي الشمس يوميا

 وتخفيف أعراض الحساسية المختلفة. ،شرب كميات وفيرة من الماء، للحفاظ على ترطيب الجسم
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  علم األدوية والعالج ( 1 

 

 من الوقاية أو تشخيص، أو لمعالجة، ت ستخدم مادة أي هو الدواء

 االمتصاص، إلى الدواء يخضع حيث طبيعية، غير حالة أو ما مرض

 يؤثر خاللها من حيوية عمليات وهي اجواإلخر واأليض، والتوزيع،

 بدراسة األدوية علم اهتم وقد الدواء، على الحيوي الجهاز أو الجسم

 العالجي التأثير لتعطي الحية؛ األنظمة مع تتفاعل التي الكيميائية المركبات

 أو لتحفيز أو المختلفة، والجزيئات بالمستقبالت االرتباط طريق عن خاصة

 وكيفية األدوية، بتركيب يهتم وكذلك الطبيعية، الجسم عمليات تثبيط

 خصائص من وغيرها العضوية، الخلوية الجزيئية والتقنيات تصنيعها،

 .الدواء

 الذي االختصاص بحسب األدوية لعلم وتقسيمات فروع عدة هناك

 على األدوية تأثير بدراسة يهتم الذي األدوية علم : مثالً  معه، تتعامل

 الدواء ديناميكيات علم ي سمى عملها ةوميكانيكي الجسم وظائف

(Pharmacodynamics)، تأثير بدراسة يهتم الذي األدوية علم أما 

 والطرح واأليض، والتوزيع، االمتصاص، ناحية من األدوية في الجسم

 ،(Pharmacokinetics) الدواء حرائك علم في سمى الجسم خارج

 الجهاز في تؤثر لتيا األدوية بدراسة يهتم الذي األدوية علم وي سمى

 في األدوية تأثير بدراسة يهتم الذي األدوية علم وي سمى ،(Neuropharmacology) العصبي األدوية علم المركزي العصبي

 في الجينية االختالفات بتأثير يهتم الذي األدوية علم وي سمى ،(Pharmacogenomics) الوراثــي األدويــة علــم الجســم جينات

 التطبيقات بدراسة يهتم الذي األدوية علم وي سمى ،(Pharmacogenetics) الدوائي الوراثة علم ل دوية جابةاالست طريقة

 بدراسة يهتم الذي األدوية علم ي سمى و ،(Clinical Pharmacology) السريري األدوية علم الدوائية للمركبات السريرية

َرع وتأثير ل دوية الجانبية التأثيرات  .(Toxicology) السموم علم الجسم في ةالعالي الج 

م  الفصل تطرق ثم والعالج، األدوية علم عن بنبذة األول الفصل بدأ فصول ثمانية إلى ( والعالج األدوية علم(  الكتاب هذا ق ّسِّ

 عرض ثم ، فيه المؤثرة واألدوية الالإرادي العصبي الجهاز الثالث الفصل استعرض و العامة، الفارماكولوجيا عن للحديث الثاني

 عن الساد  الفصل وتحدث التلقائية، األدوية الخامس الفصل وتناول الوعائي، القلبي الجهاز في المؤثرة األدوية الرابع الفصل

 بالحديث الثامن بفصله الكتاب وا ختتم الكيميائية األدوية السابع الفصل واستعرض المركزي، العصبي الجهاز في المؤثرة األدوية

 .األدوية من متنوعة اتمجموع عن

 يَستفيد أن نأمل الكتاب، هذا لتأليف الحاجة جاءت فقد والصيدلة الطب في األساسي ودوره العلم هذا ألهمية ونظراً 

 الوطن في الطبي التعليم صرح إلى ت ضم جديدة إضافة يكون وأن الكتاب، هذا فصول تضمنته مما المتخصصين وغير المتخصصون

 .العربي
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 األشعة التشخيصية ودورها في الكشف عن األمراض (2 

 

 فديلهلم األلمداني الفيزيدائي يدد على السينية األشعة الكتشاف كان لقد

 علم تطّور وقد الطبي، التشخيص مجال في كبير أثر م1895 عام رونتجن

 جعدل ممدا األخيدرة؛ الثالثدين السدنوات فدي خاصدة سدريع بشدكل األشدعة

 تعدّرض مدن وقللدت وأمانداً، دقدة أكثدر يةالشدعاع التصدويرية الفحدوص

 عديددة أنواع منها وصار الضارة، اإلشعاعية للتأثيرات واألطباء المرضى

 والتصدوير المقطعيدة، واألشدعة إكدس، أشدعة أو السدينية األشدعة :مثدل

 والتصدوير الصدوتية، فدوق بالموجدات والتصدوير المغناطيسدي، بدالرنين

  .البوزيتروني باإلصدار المقطعي

ً  باألشدعة التشخيصدي التصدوير أو التشخيصدية األشدعة دّ ت ع  تخصصدا

 ً  ألعضداء صدور إلنتاج اإلشعاع من مختلفة أنواع استخدام على يقوم طبيا

 :مثل المختلفة األمراض لبعض الدقيق التشخيص بغرض الداخلية؛ الجسم

 الصدلبة األجسدام مواقدع تحديدد أو العظدام، وهشاشدة كسدور عدن الكشدف

 المدريض حالدة متابعة وكذلك الجسم، في الرصاص طلقاتو الشظايا :مثل

 عدن فضدالً  السدرطانية األورام عدالج فدي خاصدة العالجدي المجدال فدي ت سدتخدم وصدـارت تطّورت قد األشعة تطبيقات أن كما الصحية،

 .التشخيص مجال

 منهدا األول الفصدل نداولت فصدول، خمسدة علدى ( األمدراض عدن الكشدف فدي ودورهدا التشخيصدية األشدعة(  الكتاب هذا يحتوي

 األشعة تطبيقات الثالث الفصل واستعرض المختلفة، التشخيصي التصوير فحوص الثاني الفصل وعرض التشخيصية، األشعة مفهوم

 بتقنيدات الخاصدة المسدتجدات أحددث الرابدع الفصدل وقدّدم والسرطانات، المزمنة األمراض عن المبكر الكشف في استخدامها ووسائل

 األشدعة عدن الشدائعة األسدئلة بعدض عدن اإلجابدة متنداوالً  الخدامس بالفصدل الكتداب وا ختدتم الطبيدة، وتطبيقاتهدا خيصديةالتش األشدعة

  .وفحوصها التشخيصية

 الشدعاعية، الفحدوص بدأنواع وتعدريفهم المرضدى إلرشداد أداة يكدون وأن الصحية، الثقافة سلسلة قّراء الكتاب هذا يفيد أن نأمل

 .العربية المكتبة إلى ت ضم ةقيّم إضافة يكون وأن
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 66مجلة تعريب الطب العدد  (3 

 

 الصدحية العلدوم وترجمدة لتدأليف العربدي المركدز أهداف من

 مدن وغيرهدا العربيدة الحضــدـارة فـدـي والمعلومدات الثقافــة تبادل

 عدن إال ذلدك يدأتي وال ، والطبيدة الصحية المجاالت في الحضارات

 لبنيدة األساسدية واألدوات والمطبوعدات تالددوريا إصددار طريدق

ً  وهدذا العربدي، الدوطن فدي العربية الطبية المعلومات  هـدـدف أيضدا

 الصحية؛ العلوم وترجمة لتأليف العربي المركز إنشاء أهداف مــن

ً  يكدون أن على المركز يحرص لذلك ً  العلمدي للنشدر مواكبدا  ومتابعدا

 تعريدب" مجلتده فدي الصدلة ذات والمقداالت األبحاث طريق عن له

 بمقاالت عدد كل يحفل عدداً، 66 اآلن حتى منها صدر التي "الطب

 وغير الطب عالم في المتخصص منها يستفيد جادة وطبية علميــة

 تحتدوي منهدا عددد كدل وفي المجلة هذه أن وخاصة .. المتخصص

ً  يتضمن متكامل طبي ملف على ً  موضوعا  الموضدوعات مدن مهمدا

 التدي المهمدة الملفدات ومدن ، سلسدة يدةعرب بلغدة ي كتدب الطبيدة

 كوروندا فيدرو  عدن الخداص الملدف الطدب تعريدب مجلة احتوتها

 عصدفت التدي(COVID-19)  –19كوفيدد جائحدة سدبّب الدذي

 وهدو م 2020 فبرايدر شدهر في 58 رقم العدد صدر فقد . اآلن إلى الجائحة هذه  ثار تزال وما م،2019 عـام نهايــة من بدءاً  بالعالم

 المدرض، أعدراض وعدن الفيدرو ، وهدو المسدبّب عدن متكاملدة ثقافة طرح مما المرض؛ هذا عن ودراسات معلومات على ييحتو

 .وعالجه منه الوقاية وطرق

 األمدراض " :ملدف علدى يحتدوي وهدو (66) العددد هدذا يصددر إذ الدنهج؛ هـدـذا تواصدل " الطدب تعريدب"  مجلــدـة تدزال ومدا

 :مثدل من األيام هذه في المنتشرة األمراض بعض عن ومقاالت أبحاث على الملف هذا يحتوي يثح ، " العصر أمراض ..  المزمنة

 . متعددة لموضوعات إضافة ، واالكتئاب المزمن، الكلية وقصـــور والســرطان، الدم، ضغط ارتفاع

ً  رافداً  المجلة تكون أن على الجهد وبذل االستمرار على يشجعنا ومما ً  علميا  والكتّاب الباحثين تواصل هو الكريم للقارئ وطبيا

 ونبقى وقراءتها، المجلة أعداد اقتناء على يحرصون نجدهم الذين اإلخوة تواصل إلى إضافة ، المجلة هذه في النشر على وحرصهم

ً  نتطلع  .أكثر بها للرقي المجلة هذه من المستفيدين  راء إلى دائما

 

 .التوفيق ولي وهلل
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يقوم المركدز العربدي لتدأليف وترجمدة العلدوم الصدحية حاليداً باسدتكمال تنفيدذ مشدروع المعجدم المفسدر للطدب والعلدوم          

الضدخمة التدي تمثدل أهدم ركدائز حركدة الترجمدة إلدى اللغدة العربيدة فدي مجدال  وعاتباللغة العربية، وهو أحدد المشدرالصحية 

طبي باللغة اإلنجليزية ومقابلها المصطلح باللغة العربيدة مدع التفسدير والشدرح مصطلح  150,000الطب، حيث يحتوي على 

لكل مصطلح، ويهدف هذا المشروع إليجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبية العربية لتكون المرجعيدة الوحيددة المعتمددة علدى 

فدي عمليدة المراجعدة لكدل حدرف  العمدل جدار  كافدة، و مصدطلحاتللأنجز المركدز وضدع الشدروح   وقدمستوى الوطن العربي، 

 ، ونحن هنا نختار للقارئ الكريم بعض المصطلحات وتفسيرها وذلك لالطالع عليها.أوالً ف ،ونشره أوالً 
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 عماد سيد ثابت/   مـلـقـب

 لصحيةم العلواترجمة ولعربي لتأليف المركز ا -ي لَغو قمدق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   لخطأا ابلصوا لسببا

  

 بحدددرف يتعددددى الو  أَثدددرو الفعدددل ألن       -

 و  .علىو الجر

 1  . عليه أثر األمر هذا      - .به أو فيه أثر األمر هذا       -

  

 للزمن والسين البعيد، للزمن سوف      -

 . القريب

 

 سدددوف لحظدددات بعدددد     - . سنبدأ لحظات بعد        -

 . نبدأ

 2 

  

 ضمير بها اتصل إذا إال( بين) تكرر ال       -

 (.فالن بين و بينك جلست) مثل

 فدددالن بدددين جلسدددت        - . وفالن فالن بين جلست       -

 .فالن وبين

 3 

  

ً  الطالب احتاج      - . كتاب إلى الطالب احتاج        - . إلى الجر بحرف يتعدى( يحتاج) الفعل      -  4  . كتابا

  

ً  شاعت جداً  ركيلة جملة شبه        -  شيوعا

 ً  . السابقة التعابير إحدى بها ت ستبدل واسعا

ن        -  هذا، وعلى ، لذا ؛ ثمّ  مِّ

 أن نددرى نجددد، أي، إذن، وبددذلك،

...... 

 5   !بالتالي       -

  

 علدددددى فدددددالن حددددداز       - .األموال فالن حاز        - .بنفسه يتعدى فعل( حاز) ألن        -

 .األموال

 6 

  

 فتبسدم: )تعدالى هللا قدول في جاء الدليل        -

 ً  (.1 9 ية النمل، سورة)   قولها من ضاحكا

 لجميدددددددعا ضدددددددحك        - .منه الجميع ضحك        -

 .عليه

 7 

  

د) الفعل ألن        - دت        - .بنفسه يتعدى( تعوَّ دت        - . القراءة تعوَّ  على تعوَّ

 .القراءة

 8 

  

ة ي كثيرن، وهللسااحياناً على أجة ارلدوالشائعة اللغوية ء األخطااعلى بعض ء لضوالصفحة نلقي ه اذهفي       

للغوية ء األخطاه اذهنا بعضاً  من ض هنعرت، ولكلماه اذع هسماا لفوألذين   الناابين ن لمضمواة مفهومو

 جة ما يلي:ارلدء األخطاامن ، ولعربيةاللغة ابها في اصوو
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   لخطأا ابلصوا لسببا

  

 يجوز فال فحص، مفردها( فحوص) ألن -

 مؤنث جمع هي التي( فحوصات) إلى جمعها

ً  مفردها ليس وألن سالم،  .مؤنثا

 بعض أ جريت      -

 . الفحوص

 بعض أ جريت      -

 .الفحوصات

 9 

  

 مددن مفعولدده إلددى يتعدددى( احددذر) الفعددل ألن        -

 . جر حرف دون

 10  . عدوك من احذر        - . عدوك احذر       -

  
  

 -: نلتذكیر بأد انو

مدمجة  اصقرأعلى و و،E-Bookونية ولكترإنسخ وقية ورنسخ  للطبية متاحة من خالالكتب المركز من ا تجميع مطبوعا -

"CD's" . 

 .ني وإللكتره المركز عبر بريداسلة الك عن طريق مر، وذلمركزت اجميع مطبوعااء يمكن شر -

 .لكامل الطب بنصها اعلى مجلة تعريب ع الطَّالايمكن  -

 . www.Acmls.org نيوإللكترالموقع ل امن خال كافة لمركزارات اصدت إبيانا علىل لحصوايمكن  -

 . لطبيا لتعليما تعريب عمد في مهتسا تتعليقا أو تمالحظا يوأ ،مقترحاتكمو تكمراستفساا ضعر يمكن -

 .عليها د لرواكة رلمشاه اذهبنشر  منقو -

 :مقترحاتكم وتكم راستفساانستقبل  اً خيروأ  -

 

 

http://www.acmls.org/

