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 یعقوب أحمد الـشـــــراح د.   /  بقلم   
  األمین العام المساعد                

 
 

 المصطلحیة الممارسات فوضى  

 
 المصطلح إجراءات بأبسط العمل عدم إلى تؤدي الفوضى وھذه المصطلحیة للممارسات وإشكاالت سلبیات ھناك

 في خصوصًا الخارج، على االنفتاح وتنامي العولمة وأفكار الثقافي الغزو مثل، علیھا یقوم التي والمبادئ المنھج وإجراءات
 جعل ذلك جرَّاء فكان الحسبان في تؤخذ لم مخاطره أن إال إیجابیاتھ رغم والمعلوماتي، واالتصالي والتقني التعلیمي المجال
 وتراجع الناشئة، نفوس في وترسخھا المفاھیم تنقل أجنبیة، مصطلحات وباستخدام أجنبیة بلغة یدرَّس تعلیمًا العربي التعلیم
 المصطلحیین المختصین عزوف في ساھم مما العربیة، باللغة الطب ومنھا المعرفة میادین في العربي الفكري اإلنتاج وضآلة

 محاربتھم إلى ذلك تعدى األمر إن بل والتشجیع، والدعم والتعزیز المساندة على حصولھم لعدم مجاالتھم في العمل عن
 بسبب األجنبیة، المصطلحات على اإلقبال أمام فائدة لھ تكون لن أنھ على عربي مصطلحي عمل من بھ یقومون لما وإحباطھم

 .واأللمانیة والفرنسیة اإلنجلیزیة اللغات في والبحثي العلمي التقدم

 باللغات الطب تدّرس التي العربیة التعلیم مؤسسات تنامي بسبب الطبي التعریب معارضة وتیرة زادت وقد ھذا،
 وطّدت أن بعد خاصة األم، اللغة وإھمال األجنبیة، باللغات االھتمام إلى الشباب عقول المؤسسات ھذه فحّولت األجنبیة،
 لھم األجنبیة باللغة التعلیم أو األجنبي، التعلیم من المتخرجین أن الواقع ھذا یعكس مؤلمًا، واقعًا المدني المجتمع مؤسسات
 .المستقبل في ومھاراتھم قدراتھم لتنمیة الفرص وإتاحة المادیة والحوافز الوظائف في األسبقیة

 الطبیة المصطلحات توحید وخاصة العربي، المصطلحي العمل ومنھجیة بمبادئ األخذ عدم أیضًا السلبیات ومن
 وأن خاصة العربي، العالم في ملحوظ مصطلحي ارتباك إلى أدى مما وغیرھا؛ والحضاریة والصناعیة واإلداریة والعلمیة
 واللغات البحث ومراكز األفراد، اللغویة، المجامع الھیئات، الجامعات، مثل كثیرة المصطلحي المجال في تعمل التي الجھات
 المتقدمة بالدول كثیرة ودراسات أبحاث فھناك مختلفة، ودالالت وتراكیب بأشكال وتنشرھا المصطلحات تضع والتي وغیرھا
 ِقَبل من المصطلح وصیاغة انتقاء ومنھجیات أسلوب في والتباین مختلفة، بدالالت وتنمیتھا بھا واالھتمام اللغة تطویر لكیفیة

 والنزعة األصلیة، بألفاظھا أو األجنبیة بحروفھا والمختصرات العلمیة الرموز وإدخال العربیة، المصطلحات واضعي
. للتراثیة وتفضیلھم الحدیثة عن وعزوفھم والحدیثة، التراثیة المصطلحات بین الخلط تجاه المصطلحیین بعض عند الواضحة

 المصطلح تطور في للمساھمة ھؤالء، عند المرونة إلى الحاجة أمام األھم ھو للمصطلح والتاریخي التراثي الجانب أن أي
 العربیة المصطلحات واضعي خلفیات تنوع وكذلك والعلمیة، والبیئیة االجتماعیة والتحوالت الثقافیة التغیرات حسب وتغییره
 باللغة تعلموا الذین أن نجد لذلك. مصطلحاتھا منھا یترجم التي اللغة بغیر علومھ تعلم من فمنھم واللغویة، والعلمیة الثقافیة

 المصطلحات من للكثیر العمیقة الداللة فھم علیھم یصعب وغیرھا واألسبانیة، والفرنسیة واإلیطالیة والصینیة الروسیة
 .اإلنجلیزیة
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یقوم المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة حالیًا بتنفیذ مشروع المعجم المفسر للطب والعلوم الصحیة ـ  
باللغة العربیة ،وھو أحد المشاریع الضخمة التي تمثل أھم ركائز حركة التعریب والترجمة في مجال الطب، حیث 

غة اإلنجلیزیة ومقابلھا المصطلح باللغة العربیة مع التفسیر والشرح لكل لمصطلح طبي بال 14000حتوي على ی
مصطلح، ویھدف ھذا المشروع إلیجاد أداة موحدة للمصطلحات الطبیة العربیة لتكون المرجعیة الوحیدة المعتمدة 

المصطلحات ، وجاري العمل في عملیة المراجعة وقد أنجز المركز وضع الشروح لكافة  ،على مستوى الوطن العربي
 .ونحن ھنا نختار بعض المصطلحات وتفسیرھا الًطالع القّراء علیھا، النھائیة لكل حرف ونشره أوًال بأول
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 الفموي البخر 

 أمین المجید عبد حسني إسالم إعداد . د/

 المشكلة ھذه تحتل ، التنفس خالل المنبعثة المستحبة غیر الرائحة أو الكریھ النفس ھو الفموي بالبخر المقصود   
 كالتي مؤقتة ولیست مزمنة مشكلة وتعد األسنان، طبیب مساعدة طلب إلى تدعو التي األسباب بین الثالث المركز

 ولكن ، النوم من االستیقاظ عند كریھة رائحة یسبب مما اللیل، أثناء للجفاف الفم یتعرض حیث ، النوم عن تنتج
 ، بالفم خاص بغسول والمضمضة الطبي الخیط واستخدام األسنان وتفریش الطعام تناول بعد تزول ما سرعان

 وأیضًا) والسمك واللحم والبصل كالثوم( الطعام من معینة أنواع بعض تناول أو الصوم أیضًا المؤقتة األسباب ومن
 بالنفس الثقة نقصان إلى مؤدیة والعملیة واالجتماعیة الشخصیة الفرد حیاة على سلبًا المشكلة ھذه تؤثر .التدخین
 . النفسیة الضغوط في وزیادة
 الفموي البخر أسباب

تحدث ھذه الحالة المزمنة غالبًا بسبب النشاط االستقالبي لبعض أنواع الجراثیم التي تعیش في الفم، ولكنھا    
 مؤشر ھام وتدل على وجود خطب ما في جسم اإلنسان ، ومن أھم ھذه األسباب:

 مشكالت األسنان ،مثل: )1

أماكن أكثر الختفاء الجراثیم داخل الفم الحفر السنیة ، الجیبات العمیقة ، أمراض اللثة . وھي تسمح بوجود 
وتسبب النفس الكریھ. ویعد الجزء الخلفي من اللسان مكانًا جافًا وقلیل النظافة وتعیش فیھ مستعمرات الجراثیم، 

 رائحة كریھة .س الالھوائي لھذه الجراثیم یعطي والتنف

 الحلق وعداوى واألنف الفم )2

 الفم وأیضًا الجیوب، في التھاب أو عدوى بسبب وھویحدث ، الكریھ للنفس أساسي مصدر ثاني األنف یعد
 .الكریھ النفس إلى تؤدي أن یمكن الحلق وعداوى

 
 الجاف الفم )3

 جفاف یحدث عندما ولكن الفم، ونظافة األسنان وسالمة صحة على تساعد التي العوامل أھم ھو اللعاب ُیعد
 ، التدخین ، األدویة بعض بسبب الفم جفاف ویحدث الكریھ النفس ویسبب واألسنان، الفم صحة على یؤثر الفم

 . والتدخین الكحولیات ، المرضیة الحاالت بعض
 التدخین )4

 الفم جفاف وتسبب واألسنان الفم صحة وعلى العامة الصحة على تؤثر التي األسباب أكثر من التدخین یعد
 .الكریھ النفس ثم ومن اللثة وأمراض

 

 ، مثل الجسم أجھزة بعض في طبیة حاالت
 .السفلي التنفسي الجھاز عدوى )1
 .الكلوي والفشل الكلى عدوى )2
 .السكري داء )3
 .االستقالب عملیات في خلل )4
 .المعدة قرح )5
 . السرطان )6
 .الكبدیة الكریھة الرائحة )7
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 التشخیص
 بھا یشعر ولكن الرائحة، تلك على تعوده بسبب األحیان من كثیر في المریض نفس تشخیص یصعب

  :منھا المخبریة الطرق من بالعدید الحالة تشخیص االختصاصیون یستطیع و اآلخرین عند الشخص
 نفثاالمید ،أرجنین بنزویل قیاس اختبار ، الغازي االستشراب ،  (Halimeter)النفس سوء قیاس جھاز

(BANA Test) ، أخرى. 
 والعالج الوقایة

 بتفریش األطباء ینصح إذ المشكلة، ھذه من الوقایة على واألسنان الفم بصحة الجیدة العنایة تساعد
 بالخیط األسنان بین والتنظیف الفلوراید على یحتوي بمعجون دقیقتین لمدة یومیًا مرتین األقل على األسنان
 مشكلة استمرت الفم وصحة باألسنان الجیدة العنایة من الرغم على أنھ لوحظ إذا أما. یومیًا واحدة مرة الخاص
 أي وجود من والتأكد للفحص األسرة طبیب إلى باإلضافة األسنان، اختصاصي استشارة فیجب الكریھ، النفس

 . المناسبة العالج خطة على المریض وضع ثم ومن بالجسم، أخرى مجموعیة أمراض
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 الممارسة العملیة للفحص بفائق الصوت دلیل مصور )1 

 
 مدار على الطبیة والوسائل التقنیات تطورت لقد

 التي األمراض مختلف ومعالجة لمعرفة األخیرة السنوات
 شــرع فقد الغالیة اإلنســان لحیاة ونظرًا اإلنسان، بھا یصاب

 تغوص التي األجھزة مختلـف ابتكار فــي والعلماء الباحثون
 ھنا من وأمراض، علل من بھ ما لتكشف جسمھ أعماق في
 التصویر فحوص نشأت حیث الطبي، التصویر عصر بدأ

 اكتشاف وسیلة لتكون عشر التاسع القرن نھایة األولى الطبي
 بفائق الطبي التصویر اكتشاف وتم اإلنسان، جسم بداخل ما

 فكرة نشأت إذ الماضي، القرن أربعینیات في بعدھا الصوت
 السونار ألجھزة الحربیة االستعماالت خالل من استخدامھ
. الثانیة العالمیــة الحرب إبان العدو مواقع تحدید في والرادار

 فوق األمواج بتخطیط أیضًا المعروف الصوت فائق ویعد
 تعتمد التي الطبیة األجھزة أحد ھو الصدى وتخطیط الصوت

 تستطیع ال التي التردد فائقة الصوتیة فوق الموجات على
 أعضاء الموجات ھذه تخترق حیث سماعھا، البشریة األذن

 نھایة في لتنتج وترتد األعضاء، بأحد لتصطدم الجسم
 تردد ویختلف المستخدم، الجھاز شاشة على صورًا المطاف

 الترددات ذات فالموجات فحصھ، سیتم الذي للعضو وفقًا الصوت بفائق التفریس جھاز في المستخدمة الموجات
 الجلــد مــن امتصاصھا لسرعــة نظرًا العمیقة األعضاء تكشف ال لكنھا الجودة، في أفضل صورًا تنتج العالیة

 .األقل الترددات ذات الموجات بخالف واألنسجة
 حاجة توجد وال باضعة، غیر سریعة طبیة وسیلة أنھ أبرزھا مزایا، بعدة الصوت بفائق التفریس یمتاز

 منخفضة إجرائھ تكلفة أن كما الطبیب، بھا یوصي التي الحاالت في نادرًا إال الفحص قبل مسبقة تحضیرات إلجراء
 واألطفال، واألجنة للحوامل وأمانًا شیوعًا الفحوص أكثر یعد ثم ومن ضار، إشعاعي تأثیر أي من ویخلو نسبیًا،

 الكثیر في التصویر أدوات أفضل أحد ُیعد أنھ إال الجھاز ھذا یوفرھا التي التشریحیة المعلومات قلة من وبالرغم
 مھارات في الحقیقي التحدي ویكمن. الفعلي الزمن في األعضاء تصویر تتطلب التي تلك وخاصة الحاالت، من

 الجھاز، تشغیل طریقة في متخصص بشكل متدربًا یكون أن ینبغي إذ الصوت، بفائق الفحص یجري الذي المشغِّل
 التشریح بعلوم اإللمام جانب إلى دقیق واضح بشكل الصور لظھور الجھاز إعدادات وضبط والتحلیل المالحظة وفي

 .األمراض وأنواع األعضاء ووظائف



6  

 

 وإجراء تشغیل كیفیة عن موضوعات من إلیـــھ تطرق مــا كل بالشــرح اســتوفى قد الكتاب ھذا یكون أن نأمل
   .الطبي التعلیم صرح إلى تضاف جدیدة لبنة یكون وأن الصوت، بفائق المختلفة الفحوص
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  الضوضاء والدماغ) 2 

 خالل التكنولوجي التطور صاحب لقد
 متنوعة مصادر ظھور الماضیة القلیلة العقود

 وأصبح حل، أینما اإلنسان رافقت للضوضاء
 متعددة سلبیات لھا مشكلة بأنواعھ الضجیج
 أو النفسیة الناحیة من سواء باإلنسان، وضارة
. البعید أو القریب المدى على العقلیة أو الصحیة

 وأكثرھا عدیدة بطرق الدماغ في الضوضاء تؤثر
 یؤدي مما السمع، فقد في التسبب ھو وضوحًا

 إلى تؤدي أن یمكن الدماغ في تغیرات إلى بدوره
 من الكثیر اكُتِشَفت وقد. االضطرابات من العدید

 أوائل في الصمم إلى المؤدیة المھنیة المخاطر
 مستویات تحدید تم وعلیھ عشر، التاسع القرن

  .اآلمن التعرض

 مراجعة أیدینا بین الذي الكتاب ھذا ُیعد
 األذن وأطباء الطب لطالب وواضحة موجزة
 أحد قبل من تألیفھ تم حیث وغیرھم، والسمع

 وأعدت السمعي، البحث مجال في البارزین القادة
 عن شرح تقدیم بغرض فصًال عشر االثنا فصولھ

 یتناول حیث والسمع، الدماغ على الضوضاء تأثیر
 السببیات الوبائیات، الثالث إلى األول فصلھ من

 إلى باإلضافة السمعیة، المشكالت ووراثیات
 بالضوضاء، المحدث السمع لفقد العصبیة الركائز

 الدماغ( السن وكبیر والبالغ الطفل دماغ على الضار غیر الصوت آثار عن الثامن حتى الرابع فصلھ في یتحدث ثم
 للموسیقى والسیئة الجیدة الجوانب والعاشر التاسع فصلھ ویوضح للضوضاء، السمعیة غیر واآلثار ،)الشیخوخي
 ویوفر للضوضاء، المصاحبة الوعائیة القلبیة واالضطرابات النوم مشكالت بجانب العالیة الموسیقى إلى واإلصغاء

 في الضوضاء عشر الحادي فصلھ ویستعرض السمع، فقد عن المبكر والكشف األدلة، على قائمًا شامًال نھجًا
 والحمایة الوقایة طرق عن بالحدیث وذلك عشر الثاني بفصلھ الكتاب وُیختتم والدماغ، الطنین بین والعالقة الدماغ

 الحالیة بیئتنا في لإلنسان العامة الصحة لتعزیز مھمة تكون قد التي بالضوضاء المحدثة الدماغ تغیرات ضد
 .بالضوضاء المفعمة
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  سمیة محمود مصطفىأ.  / بقلم  
 المركز العربي لتألیف وترجمة العلوم الصحیة -مدقق َلغوي 

في ھذه الصفحة نلقي الضوء على بعض األخطاء اللغویة الشائعة والدارجة أحیانًا على     

اللسان، وھي كثیرة ومفھومة المضمون بین الناس الذین ألفوا سماع ھذه الكلمات، ونعرض 

 :يما یل وصوابھا في اللغة العربیة، ومن األخطاء الدارجةھنا بعضًا من ھذه األخطاء اللغویة 
 

 السبب الصواب الخطأ

  فالن وصل  -1
 القاھرة 

 إلى  فالن وصل  -
 القاھرة 

 .الجر بحرف إال بھ المفعول إلى یتعدى ال الزم فعل) وصل( ألن 

 مع فالن اجتمع  -2
 فالن 

  و فالن اجتمع  -
 فالن 

 مثل واحد من أكثر من الفعل وقوع تقتضي التي األفعال ألن  -
 .بالواو إال فیھا العطف یكون ال) اختصم(و) اجتمع( 

 .بلد كلمة صفة) جمیل(و ، مذكر: بلد - جمیل بلد تونس - جمیلة بلد تونس -3

 .والمؤنث للمذكر یستعمل عجوز كلمة ألن - عجوز امرأة  - عجوزة امرأة -4

 .جمع فھي ورود أما ، مفرد حمراء كلمة ألن - .ُحمر ورود ھذه  - حمراء ورود ھذه 5

 المعدود تخالف تسعة إلى ثالثة من واألعداد) مؤنثة( القدم ألن - .أقدام ثالث  - .أقدام ثالثة -6
 .والتأنیث التذكیر في 

 أقضي أن أرید -7
 .كثیرة حوائج 

 أقضي أن أرید  -
 .كثیرة حاجات 

 .سالم مذكر جمع تجمع) حاجات( كلمة -
 

 .أمس من رأیتھ ما -8
  منذ رأیتھ ما  -
 للزمان) منذ( ، بالمكان تختص) من( ألن - .أمس 

 توفیر یجب  -9
 .اإلمكانیات  

 توفیر یجب  -
 .اإلمكانیات 

 ).إمكانات – إمكان – أمكن( األصل  -
 

 سوف لحظات بعد 10
 على فتدل) السین( أما ، البعید الزمن على تدل) سوف( ألن  - .سنبدأ لحظات بعد  - .نبدأ 

 .القریب الزمن 
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  -: نود التذكیر بأن
 وعلى "E-Book" جمیع مطبوعات المركز من الكتب الطبیة متاحة من خالل نسخ ورقیة ونسخ إلكترونیة  -
  . "CD's" أقراص مدمجة   

  . یمكن شراء جمیع مطبوعات المركز ، وذلك عن طریق مراسلة المركز عبر بریده اإللكتروني - 
  . یمكن االطَّالع على مجلة تعریب الطب بنصھا الكامل  -
  www.Acmls.org یمكن الحصول على كافة بیانات إصدارات المركز من خالل الموقع اإللكتروني - 

  . تكم ومقترحاتكم ، وأیة مالحظات أو تعلیقات تساھم في دعم تعریب التعلیم الطبيایمكن عرض استفسار  -
  . نقوم بنشر ھذه المشاركة والرد علیھا  -
  Acmls@Acmls.org زتكم ومقترحاتكم على البرید اإللكتروني للمركاوأخیرًا نستقبل استفسار - 

  دولة الكویت – 13053الصفاة  5225ص.ب : 
 

 

 الطالب احتاج -11
 .كتابًا 

 إلى الطالب احتاج  -
 .الجر حرف بإضافة إال یتعدى ال) یحتاج( فعل ألن  - .كتاٍب 

   

 

 
 

http://www.acmls.org/
file://192.168.100.16/new_share/Husam/%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%99%C2%86%C3%98%C2%B4%C3%98%C2%B1%C3%98%C2%A9%20%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AE%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B5/Acmls@Acmls.org%20
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