
 تجربة المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر

 

 (*)د . زيد العساف
 

 التعريف بالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق
إطار مساعي المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم في تنسيق حركة الترجمة  في -

المبذولة من التشتت إلى العمل  والتعريب في الوطن العربي واالنتقال بالجيود
االتفاق مع حكومة الجميورية العربية السورية عمى إنشاء المركز  تم  المنظم.

 .1989عام  واستضافتو بدمشق
المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر جيازًا مختصًا من أجيزة  ُيعد -

ويقوم بتحقيق  ،خصية االعتباريةالمنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم يتمتع بالش
 أىدافو وأداء ميامو في إطار ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستور المنظمة.

)ىدف المنظمة ىو التمكين لموحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن 
طريق التربية والثقافة والعموم ورفع المستوى الثقافي في ىذا الوطن حتى 

  ا(.لمية والمشاركة اإليجابية فيية الحضارة العايقوم بواجبو في متابع

 .العربية لمتربية والثقافة والعموم دستور المنظمة من األولىالمادة 

 من أىداف المركز وميامو

 يسعى المركز لتحقيق التالي:
المساعدة في تعريب التعميم العالي والجامعي بفروعو كافة بما في ذلك توفير  -

  .اجع والكتب ترجمًة وتأليفًا ونشرًا وتوزيعاً حاجات التعريب من المر 

 .ترجمة المؤلفات األجنبية الموسوعية والمرجعية في مختمف العموم -

إقامة أشكال متنوعة من التعاون مع الجامعات وسائر الجيات المعنية بالترجمة  -
 .والتعريب

 .، دمشقالمركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر مدير )*( 

 ندوة مرصد المغة العربية وآفاق التعريب

 7002كانون أول/ ديسمبر    72–72دمشق 
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 .والخبرات معيا اتالمعموم لتبادل واألجنبية العربية عقد اتفاقات تعاون مع الجيات -

تنسيق مجيودات الترجمة والتعريب والتأليف في الوطن العربي وتنشيط تبادل  -
 الخبرات والمطبوعات بين المؤسسات العربية العاممة في ىذا الميدان. 

 مشروعات المركز

  .الكتب وتأليف ترجمة -

  ."مجمة نصف سنوية" مجمة التعريب -

 .في الحضارة اإلنسانية نقل إسيامات العرب والمسممين -

  .مسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربيالندوة  -

 .مصرف المعمومات -

 إصدارات المركز العربي 
َوَضع المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق عمى رأس ميامو  -

 .ربيالوطن الع ومعاىد لي في جامعات قيادة حركة تعريب التعميم العا

يعتمد المركز عمى آلية تنفيذ صارمة في اختيار الكتب والمراجع المزمع ترجمتيا  -
 .بحيث تمبي احتياجات الجامعات والمعاىد المتجية نحو تعريب التعميم العالي فييا

شمل بعضيا عدة أجزاء كتابًا عمميًا مرجعيًا  116 - :300أصدر المركز حتى عام 
 ية: توزعت عمى االختصاصات التال

 
 
 

    

 
 

 

 
 كتب نالت جوائز

توزع الكتب حسب االختصاص
التربية 27 العلوم الصحية 19

الهندسة 15  الكيمياء 14 

الفيزياء 10 الكترونيات 8 

الرياضيات 4  إنسانيات 4 

المعلوماتية 3  البيولوجيا 3 

البيئة 2  المياه 2

الميكانيك 1  الزراعة 1 

  2  إلكترونيات   
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حصد المركز ثالث جوائز تقدميا مؤسسة الكويت لمتقدم العممي لثالثة أعوام ىي 
 عن أفضل كتاب مترجم إلى العربية عن الكتب التالية: 2008-2006-2004

يفانزعمم العقاقير   1.  لـِ  تريز وا 
كتاب مترجم لمغة حصل ىذا الكتاب عمى جائزة الكويت لمتقدم العممي كأفضل 

  3005العربية في مجال العموم لعام 

  W.C. Evansتأليف:  

أ.  -أ. د. محمد بن عبد العزيز اليحيى -ترجمة: أ. د. منصور بن سميمان السعيد
 .مراجعة: أ. د. عادل نوفل-د. عبد الناصر عمرين -د. محمد عصام حسن آغا 

كتاب المرجعي العديد من تتضمن ىذه الطبعة، وىي الخامسة عشرة، من ىذا ال
تمك التـي ُأدخمت حديثًا في دساتير األدوية،  سيما والالعقاقير الجديدة اإلضافية، 

ىذه جميع إضافة إلى عدد كبير من المنتجات الطبيعية غير الدستورية اليامة. و 
العقاقير ُمصنَّفة بشكل ُيمّكن الميتمين بالنباتات الطبية تصنيفًا ووصفًا وتركيبًا 

ستعمااًل بأن يجدوا ضالتيم في ىذا الكتاب. وقد رافق كل ذلك إعطاء لمحة تاريخية وا
منذ أزمان سحيقة. وقد أضاف المساىمون  "وتجارة العقاقير "المستعممة إعن منش

الجدد في التأليف فصواًل جديدة حول مواضيع ذات أىمية معاصرة لم ُتغطى غالبًا في 
ا الكتاب مرجعًا مفيدًا لجميور عريض من يعد ىذ ،مراجع أخرى حول العقاقير

  الصيادلة واألطباء عمى امتداد الوطن العربي.

 عمم الجنين الطبي لـ النغمان 2.
 تأليف: ت. و. سادلر

 يـترجمة: أ. د. الطاىر عثمان عم
 اسـأ. د. ضياء الدين الجمّ         
 يــد. محمد فريد السباع        

 
مغة إلى الكويت لمتقدم العممي كأفضل كتاب مترجم حصل ىذا الكتاب عمى جائزة ال
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  .3007العربية في مجال العموم لعام 

إذ  ،أصبح فيم قواعد عمم الجنين و قوانينو أمرًا ىامًا في مجال الرعاية الصحية
وحديثًا لكميات الطب في الوطن  ُيعد كتاب عمم الجنين الطبي لـ النغمان مرجعًا ىاماً 

وأطباء األسرة والقابالت والعاممين في حقل  وأمراض النساءليد العربي، وألطباء التو 
وقد صدر بمغة سيمة وسمسة  التمريض، وفي القطاع الصحي عمى نحو عام.

وباعتماد مصطمحات المعجم الطبي الموحد. حيث قام بترجمتو ومراجعتو ثمة من 
نو أساتذة كميات الطب االختصاصين في الوطن العربي. ولقد أغني كل فصل م

 بمجموعة من األسئمة المفيدة التي ُجمعت إجاباتيا في ممحق في آخر الكتاب. 
 عمم األدوية السريري 3.

حصل ىذا الكتاب عمى جائزة الكويت لمتقدم العممي كأفضل كتاب مترجم لمغة 
  .3009العربية في مجال العموم لعام 

  Bennett & Brown :تأليف

 ةترجمة: أ.د. األمين إبراىيم النعم

 د. عبد الناصر عمرين  و د. خالد حسن         

  مراجعة: د. ناصر بوكمي حسن

إّن التقدم المتسارع في ميدان العموم الطبية والسيما مجاِل األدوية وأعداِدىا اليائمة 
التي تِرد إلى السوق التجاري كلَّ عام ،يحتِّم عمى واصفي الدواء أن يكونوا عمى 

 كل معمومة تتعمق بيذه األدوية. الٍع دائم ومستمٍر عمىطّ ا

لمختصين  الصيادلة أسس تأثير يوفِّر كتاب عمم األدوية السريري لجميع األطباء ا
مساٍق عالجي دوائي موصى بو سواٌء  عمى مستوى الدالئل اإلرشادية الوطنية أم  أيِّ 

ية عمى مستوى الدالئل اإلرشادية الدولية التي تمثِّل اإلجماع حول الممارسة الطب
الجيدة. وليذا ُيعّد ىذا الكتاب مرجعًا طبيًا لمطالب والميتمين بمعرفة الدواء بما يتعمق 
بالتصنيف وآلية التأثير واالستطبابات والمقادير واآلثار الضارة، إذ تضمن كلُّ بحٍث 

  مراجَع أصيمة أو عامة حول كل معمومة.
 



 

 377 

 اإلصدارات الجديدة لممركز
 .اممةالكيمياء الحيوية المتك 1.

 .المدارس األكثر جودة 2.

 .أساسيات عمم الوبائيات 3.

 .الكممات المسافرة 4.

 .اريدَ المظاىر التصويرية لداء العُ  5.

 .بالمغة اإلسبانية( العموم عند العرب ) 6.

  .لتحميل النوعي في التربيةا 7.

  .القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية من اإلنجميزية إلى العربية 8.
 يمياء الحيوية المتكاممةالك

  ترجمة: أ.د. سحر الفاىوم

  أ.د. غادة األخرس          

  مراجعة عممية: أ.د. محي الدين جمعو

ُكتب ىذا الكتاب ليجعل الكيمياء الحيوية أسيل تعممًا وتذكرًا، حيث روعي في 
كتابة ىذا الكتاب تسمسل وترتيب كل فصل بعناية فائقة فُبني كل موضوع عمى 

  واضيع السابقة.الم

  وكذلك ثمة مساعدة إضافية لتعمم أسيل ىي تضمين الكتاب ُبنـى كيميائية.

إن تذكر المعمومات في الكيمياء الحيوية أسيل عندما تتكامل مع معمومات من 
مواضيع العموم األساسية األخرى. يمكن مالحظة ىذه المقاربة في دراسات الحاالت 

  السريرية في نياية الكتاب.
 
 

 كتب ىذا الكتاب مختصرًا، وواضحًا ومتكاماًل قدر اإلمكان. 
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 المدارس األكثر جودة
 ترجمة: أ.د. صالحة سنقر

 مراجعة: أ.د. محمد خوالدة 

ترك التعاريف الدقيقة لمتعمم خمفًا، عمى في ىذا الكتاب يحث المؤلف المربين 
ل "مونتيسوري وبياجو والعودة إلى المفكرين العظام من السنوات المائة األخيرة أمثا

لى الطفل  لى لغة التطوير اإلنساني وا  وفرويد وستينر وايريكسون وديوي وغاردنر" وا 
  ككل.

لكتاب الضوء عمى البرامج التربوية التي تقدر الفروق الفردية بين ايمقي ىذا 
األسموب اإلنساني  ترسيخ عمى الطمبة، والتي تستخدم تدريبات مالئمة لمتطوير وتعمل

  ية.لمترب

سيساعد ىذا الكتاب المربين عمى كيفية تمكين كل طالب من الوصول إلى 
ليام كل طفل ويافع الستكشاف الرغبة الداخمية لمتعمم وكيف يمكن تقدير  إمكاناتو وا 

  تمك المسيرة الخاصة لكل فرد خالل الحياة.

 أساسيات عمم الوبائيات 
   R Bonita  R Beaglehole  T Kjellström تأليف:

  د. جييان أحمد محمد فرجترجمة:  

 اسم  سارة د. قمراجعة: 

أساسيات عمم الوبائيات مرجعًا معياريًا لمتعميم، والتدريب، والبحث في يعُد كتاب 
الصحة العمومية. توضح الطبعة الثانية ليذا الكتاب لماذا تكون أساسيات عمم 

سبب المرض الوبائيات ضرورية ألي شخص مطموب منو فيم وتطبيق مبادئ ت
والوقاية منو. وىو يشمل الطرائق األساسية لموبائيات، مع التأكيد الخاص عمى 

 تطبيقات الصحة العمومية في البمدان النامية. 
 
 

تطبيق عمم الوبائيات في الوقاية من المرض وتعزيز  يبين ىذا الكتاب كيفية
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وتشجيع  -لضمان استخدام الموارد الصحية لتحقيق أفضل تأثير ممكن  -الصحة
الممارسة السريرية الجيدة بتطبيق مفاىيم الوبائيات السريرية. ذلك يتيح لمطمبة وصف 

يجاز تصميمات ، واإلصابة والعجز في المجتمع؛ و األسباب الشائعة لموفاة، والمرض ا 
 الدراسة الوبائية المالئمة، والتقييم النقدي لممادة المطبوعة. 

 الكممات المسافرة
 ماري تربس :تأليف

 ترجمة: أ. د. منصور حديفي 

 مراجعة: أ. د. لبانة مشوح 

والوافدة إلييا من  يبحث ىذا الكتاب في الكممات التي احتضنتيا المغة الفرنسية
، حاولت ماري تربس يف تعامل الفرنسيون معيا واستخدموىاوكجميع أصقاع الدنيا، 

عبر صفحات ىذا الكتاب أن تعيد لكل كممة لونيا الخاص، وعطرىا المتفرد تبعًا 
ألصميا الذي انبثقت منو. لقد أطمقت ىذه الكممات المياجرة، التي تبدو أحيانًا كممات 

وليذّكرنا باستمرار بوجود  فرنسية قديمة العنان لخيالنا ليحّمق في سماء االختالف،
 اآلخر ىذا الوجود الذي ال يمكن االستغناء عنو.

ماري تربس ىي اختصاصية في عمم المسانيات، وباحثة في المركز الوطني 
 لمبحوث العممّية، وممحقة بمخبر 

 CNRS Laboratoire d’ anthropologie urbaine   .)عمم اإلنسان المتمدن( 
 يار د  الع   المظاىر التصويرية لداء

 أ. د. محمد الحبيب بو حوالة  تأليف: 

 أ. د. لطفي ىنداوي     

 ترجمة: أ. د. زياد درويش

 مراجعة: أ. د. عدنان تكريتي
 

اري ودور الطرائق الحديثة دَ يبحث ىذا الكتاب في المظاىر التصويرية لداء العُ 
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البطني، الصدري  في التصوير بتدبير ىذا الداء، كما تناول بالتفصيل أنواع الداء )
 .والبولي التناسمي(

 العموم عند العرب

 "بالمغة االسبانية" لمؤلفو: قدري حافظ طوقان

  .رياج الططري د. :ترجمة
يشمل ىذا الكتاب إسيامات العرب والمسممين في العموم وما قدموه لمحضارة 

ب اإلنسانية، ويأتي إصداره ضمن مشروع متكامل لبناء جسور لمثقافة بين الشعو 
وليتعرف الجيل الثاني والثالث من أبناء الجاليات العربية في الدول األجنبية عمى 

 مساىمات أعالم العرب.
 التحميل النوعي في التربية

 أ . د. أنطوان طعمة  :ترجمة

 .أ . د.أنطوان صياح :مراجعة
 .التحميل النوعي في التربية من ممارسات البحث إلى مقاييس النوعية

ا الكتاب ضمن سعي المركز إلى نشر أعمال الباحثين العرب يأتي إصدار ىذ
 وىو عمل لباحث من الجميورية التونسية نال عميو جائزة مشكاة األنوار. ،الشباب

 القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية
 تأليف: األستاذ صابر جمعاوي 

 عبد المطيف عبيد مراجعة: أ. د.
يأتي إصدار  .من اإلنجميزية إلى العربية القضايا المصطمحية في الترجمة اآللية

سعي المركز لنشر أعمال الباحثين العرب الشباب ىذا الكتاب  إطارىذا الكتاب في 
 .نال عميو جائزة مشكاة األنوار الجميورية التونسية يلباحث تونس

 
 إصدارات قيد اإلنجاز
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 .عمم الجمد السريري  -

 .سرطان الرئة الوقاية والتشخيص المبكر -

 .كيمياء الغذاء -

 .التوحد -

 .مقام العقل عند العرب ) بالمغة الفرنسية( -
 "التعريب " مجمة المركز

عددًا من مجمتو نصف السنوية "التعريب" والتي ُتعنى بنشر  48أصدر المركز 
  الدراسات والبحوث التي تخدم أىدافو وفق المحاور التالية:

  .تعريب التعميم العالي في الوطن العربي -

  .بحوث ودراسات ُمَعرَّبة أو مترجمة -

  .التعميم العالي في الوطن العربي وتطويره -

 .التعريف بأعالم الحضارة العربية واإلسالمية -

 www.acatap.org :لكترونيًا عمى موقع المركز التالي عمى الشابكةإنشر وتُ 

 ميمة مجمة التعريب
معالجة الموضوعات التـي يختص بيا المركز واإلفادة من آراء الخبراء المعنيين  -

  بقضية التعريب والترجمة في الوطن العربي.

تبادل اآلراء والخبرات مع المختصين والمعنيين بتعريب التعميم العالي في الجامعات  -
  العربية.

فروع العموم والفنون  الجديدة في مختمف ي عمى المصطمحاتإطالع القارئ العرب -
 الحية األخرى. المغات من والمترجمة المعربة البحوث نشر خالل من وذلك واآلداب،

 
 التعاون مع منظمة الصحة العالمية

نفذت  نتيجة لمتعاون القائم بين المركز والمكتب اإلقميمي لمنظمة الصحة العالمية

http://www.acatap.org/
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ة العالمية لشرق المتوسط عقود ترجمة وتعريب لصالح المكتب اإلقميمي لمنظمة الصح
 بغرض تعريب الطب وىي:

 كتيِّباً  23  :سمسمة تدبير مرض السل -

 كتيبات 20  :سمسمة الصحة النفسية -

 كتب  4   :  سمسمة األمراض حيوانية المصدر -

اإلنسان  وحقوق النفسية في الصحة العالمية الصحة لمنظمة المرجعي الكتاب -
 .والتشريع

المتقدم في التدريب والتثقيف الصحي حول الوقاية من العنف  مخطوطات التعاون -
 .واإلصابات

 .سمسة الكتاب الطبي الجامعي -

 .كتيب قوة الشراكة -

 .ترجمة  كتاب تدريب المتدربين في التمريض -
 األعمال الحالية لصالح منظمة الصحة العالمية

بالتزامن مع النسخة الصحة العالمية التي تنشر  يقوم المركز بترجمة نشرة منظمة
 :ميزية وبشكل شيري يمكن االطالع عمييا عمى الموقع التاليجاالن

www.emro.who.int/AHSN/  

www.emro.who.int/Arabic/Bulletin/V_087_03_March09.htm  
 نقل نشرة منظمة الصحة العالمية إلى المغة العربية إيجابيات

 .ت العالمية في الصحة العموميةنقل إلى المغة العربية مجمة من أىم المجال -

أىمية المحتوى العممي لممجمة بالنسبة لمعاممين في السياسات الصحية في  -
 .العربي لوطنا

 

مساىمة في خمق السياسات الصحية المستندة إلى البّينة والدفاع عنيا لدى  -
  .صّناع القرار
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 .تنشيط البحث العممي -

  .توفير المعرفة لمجميع -
  يب المفكر أحمد حسن الزيات:يقول األد

"سيبقى العمم غريبًا عنا ما لم ننقمو إلى ممكنا بالتعريب ونعممو عمى شعبنا 
بالنشر، وال يمكن أن يصمنا بو أو يدنينا منو كثرة المدارس وال وفرة الطالب، فإن 
من المحال أن ننقل األمة كميا إلى العمم عن طريق المدرسة، ولكن من الممكن أن 

 العمم كمو إلى األمة عن طريق الترجمة". ننقل 
 الـمث

 :حول إصابات األطفال وما يؤمل أن يؤدي إليو أيارعدد 

نأمل أن يقنع ىذا العدد الخاص من النشرة أولئك الذين يعممون في صحة وتطور  -
 الطفل بأن إصابة الطفل والعنف يجب أن يكونا عمى جداول أعماليم. 

العدد عمى إجراء بحوث أكثر في األمور المفيدة لموقاية ونأمل أيضًا أن يحث ىذا  -
من اإلصابات ومعالجتيا وخاصة في البمدان منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك 

 زيادة الدفاع والشراكة لمواجية إصابات األطفال. 

ونأمل بصورة خاصة أن يشجع ىذا العدد البمدان والحكومات عمى تنفيذ سياسات  -
ابة التي ستخفض بالفعل الضريبة الحالية غير المقبولة وبرامج مكافحة اإلص

  .إلصابات األطفال

 المسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربيندوة 

إقامة "ندوات المسؤولين عن تعريب التعميم العالي في الوطن العربي"لمناقشة واقع 
م اتخاذىا لتذليل التعريب في الجامعات العربية وسبل تعميمو واإلجراءات الالز 

 . وقد عقد المركز سمسمة من الندوات:"الصعوبات والعقبات التـي تعترض مسيرتو

 .6::2الندوة األولى في دمشق  -

 .9::2الندوة الثانية في الخرطوم  -

 .3000الندوة الثالثة في دمشق  -
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  .3003الندوة الرابعة في اليمن   -

 .3005الندوة الخامسة في الخرطوم  -

  .3007ندوة السادسة في مسقط ال -

  .  2009الندوة السابعة في الجماىيرية الميبية -

 لمعموماتامصرف 

 .مستمر بشكل وتحديثيا وميامو المركز بأىداف المتصمة والبيانات توفير المعمومات -

 . تخزين أصول الكتب وجميع إصدارات المركز األخرى عمى الحاسوب -

  .ربية واألجنبية الالزمة لعمل المركزتوفير الكتب والدوريات الع -

صداراتو -   .نشر البيانات والمعمومات المعرِّفة بالمركز وأىدافو وا 

  .تنترنإلشبكة ا عمى المركز صفحة يقطر  عن وتسويقيا المركز لمطبوعات الترويج -

إعداد قاعدة بيانات تتضمن أسماء ومؤىالت وعناوين األساتذة المترجمين من  -
  حية عمى مستوى الوطن العربـي والعرب في جميع أنحاء العالم.المغات ال

توفير مصادر المعمومات الالزمة لعمل المركز من دوريات وكتب ومراجع عممية  -
  .عربية وأجنبية

 (.نترنتإلنشر مجمة المركز في صفحة المركز عمى الشابكة )ا -
تأليف والنشر بدمشق المركز العربي لمتعريب والترجمة والن أىم مشكمة تواجو إ

، إذ تتوفر لديو كل مستمزمات الترجمة ىي المشكمة الماليةفي ميدان الترجمة 
  األخرى.

في الوطن والبحثية  يةمؤسسات التعميمال لتوجيو نداء إلىىذه الفرصة وأغتنم 
في إصدارات المركز مما سيشكل دعمًا ماديًا ضروريًا لنا لنستمر قتناء الالعربي 

 نا. تأدية رسالت


