
        

 
لممصطمحات البيولوجية بالمغتين العربية ينشر مسرًدا  QScience.comموقع 

 واإلنجميزية
 

لممجالت  اإللكترونيةالنشر  منصة، QScience.comنشر موقع  :5102سبتمبر  20 –الدوحة، قطر 
بعنوان "مسرد المصطمحات  شاماًل ، مسرًدا لمنشر قطر مؤسسة – الصادرة عن دار بمومزبري البحثية

الطالب مساعدة لنجاح األكاديمي"، الذي ييدف إلى ا لتحقيقسبيمك  – بالمغتين العربية واإلنجميزيةالبيولوجية 
 . بسالسةوفيميا واستخداميا  المصطمحات العممية تعّممعمى  لياوالدارسين العربية  بالمغةالناطقين 

 
 حيث لمنشر، بمومزبري ودار المجتمع وتنمية والعموم لمتربيةىذا المسرد ثمرة لمتعاون بين مؤسسة قطر  ويعد
 مؤسسة – رسالة مؤسسة قطر والمجالت البحثية الصادرة عن دار بمومزبري في رئيسًيا معمًما المسرد يمثل
أجمع.  لمعالم وتقديميافي قطر  المزدىرةلمنشر. وييدف المسرد إلى تسميط الضوء عمى بيئة األبحاث  قطر

 . 0202اقتصاد قائم عمى المعرفة، وفًقا لرؤية قطر الوطنية  تبنيكما يدعم قطر في مسيرة تحوليا إلى 
 

في الُمستخدمة ا اإلنجميزية األكثر شيوعً البيولوجية ة لممفردات ويحتوي ىذا المسرد عمى المرادفات العربيّ 
أوجو التشابو المفظي من خالل التركيز عمى ، المسردوييدف . معموم البيولوجيةل التعميمية الجامعية برامجال

لطالب ا ما يساعدب، الكممات بطريقة مبتكرةتعريف  إعادةالعربية والالتينية، إلى  المفرداتبين  والمعنوي
في سيولة وُيسر بستخداميا نجميزية والعربية الالرابط الذي يجمع بين الكممات اإل فيمعمى  الناطقين بالعربية

ضافة إلى تينالمغ  بّينيُ ، بالمغة العربية نجميزيةاإلالبيولوجية ممصطمحات مبدئية دقيقة ل ترجمةما يوّفره من . وا 
لتسميط  ،الضرورة  عند ،الترميز الموني ميستخدكما  ،الكممات اإلنجميزيةمن  جذور عدد كبيرأصول و  المسرد

 .لغات مختمفة عدةفي  ترجمتيا كيفية إلى باإلضافة، لمكممات محددة وأصول أجزاء الضوء عمى
 

المسرد بالمشاركة مع الدكتورة غزالن بن دريس،  أّلفالذي وبيذه المناسبة قال الدكتور رشيد بن دريس، 
 عممًيا لمطالب يوّفر ىذا المسرد المبتكر حاًل ة طب وايل كورنيل في قطر: "في كميّ  محاضرانوكالىما 



ويمّكنيم ليس فقط من اكتساب  الُمحتممة، ةاجز المغويو ّنو يساعدىم في التغّمب عمى الحألالناطقين بالعربية، 
أن و  ال سّيما ،أيًضا بل توسيع ذخيرتيم من المفردات ثنائية المغة الصعبة، فيم عميق لممفاىيم العممية

 ،واليونانيةالالتينية  المغتينمن بغالبّيتيا مشتّقة  ،منيا البيولوجية تحديًداة، و نجميزيّ ة اإلالمصطمحات العمميّ 
 في وحدىا، بل في قطرليس النجاح األكاديمي العربية عمى تحقيق  المغةب الدارسينالطالب  عدسيساما  ووى

 ".عموًما منطقة الخميج

: "ُيعّد ىذا المعجم ، قائاًل QScience.comصّرح الدكتور كريستوفر ليونارد، مدير تحرير موقع جيتو،  من
ومورًدا قّيًما يسّمط الضوء ، من جية الالتينية ىاجذور و العربية ات مصطمحالبين ربط وسيمة الفريد من نوعو 

 نحنو . من جية أخرى نجميزيةفي المغة اإل لمعديد من المصطمحات البيولوجية ةالحديث اتاالستخدامعمى 
بسبب محتواه الغنّي وتصميمو  جّمة من ىذا الكتاب فوائدسيحققون  ّيةعربال مغةالالدارسين بالطالب أن نعتقد 
 "ا.قريبً  عممية أخرىمجاالت معاجم تتناول  صدارإل دائرة جيودنا مننوّسع أن  فينأمل كما ، الرائد

ويجمع بين مؤسسة قطر وكمّية طب وايل كورنيل في قطر التصميُم واإلصرار عمى التفّوق، وكالىما ممتزمان 
بتعزيز البحوث كعنصر أساسي ِلتكوين المعرفة. وسيكون ىذا المسرد متوّفًرا في المكتبات الكبرى في قطر، 

حاليًّا إمكانّية اعتماده ككتاب  . كما يدرس المجمس األعمى لمتعميم في قطرAmazon.comومن خالل موقع 
 مرجعي يتم استخدامو في جميع المدارس المستقمة في قطر.

 

 تيحيواتف اآليفون واألندرويديلِ مّتصل  إلكتروني تطبيق أيًضا يتوافر، بشكمو المطبوع الكتابضافة إلى باإلو 
محصول لنجميزية وجي باإلبيولمصطمح أّي  عنمن خالل ىاتفيم النّقال أو جيازىم الموحي  لبحثالمطالب 

 الالتينية والعربية. وشتقاقاتترجمتو بالمغة العربية، إضافة إلى اعمى 

 .www.QScience.comلممزيد من المعمومات، الرجاء زيارة موقع: 

 --نتيىا--

 

http://www.qscience.com/


 
 العممية  لممجالتمؤسسة قطر -بمومزبري دارنبذة عن 

عبر تعاوٍن فريد بين مؤسسة  0222التي تأسست عام العممية  لممجالتمؤسسة قطر -بمومزبري دارتركز 
قطر ودار بمومزبري لمنشر عمى تعزيز التواصل العممي والبحثي. وىي تنشر طيًفا واسًعا من المجالت وقواعد 

يراجعيا النظراء وتمتزم  البيانات ومستودعات المعمومات ذات الجودة العالية والوصول المفتوح لمجميع والتي
 بالمعايير الدولية لمنشر. 

www.QScience.com 
 
 

 QScience.comنبذة عن 

. وىو منصٌة إلكترونية لمنشر تخضع لتحكيم النظراء 0222في سبتمبر  Qscience.comُأطمق موقع 
وتوفر بيئًة بحثية تعاونية وفريدة من نوعيا لمعمماء في دولة قطر والعالم. وىي تنشر طيًفا واسًعا من 

يا المجالت وقواعد البيانات ومستودعات المعمومات ذات الجودة العالية والوصول المفتوح لمجميع والتي يراجع
 النظراء وتمتزم بالمعايير الدولية لمنشر. 

www.QScience.com 

 

 

 إطالق قدرات اإلنسان -مؤسسة قطر 

مؤسسة قطر لمتربية والعموم وتنمية المجتمع منظمة خاصة غير ربحية تدعم دولة قطر في مسيرة تحول 
اقتصادىا المعتمد عمى الموارد الطبيعية الناضبة إلى اقتصاد المعرفة من خالل إطالق قدرات اإلنسان، بما 

مبادرٍة كريمٍة من صاحب ب 2221يعود بالنفع عمى دولة قطر والعالم بأكممو. تأّسست مؤسسة قطر سنة 

http://www.qscience.com/
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http://www.qscience.com/
http://www.qscience.com/


السمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خميفة آل ثاني، وتتولى صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئاسة 
 مجمس إدارتيا. 

ويشمل عمل المؤسسة التعميم والبحث العممي وتنمية المجتمع. ويجري استقطاب أرقى الجامعات العالمية إلى 
اٍع تعميمي يستطيع الشباب من خاللو اكتساب الميارات والسموكيات الضرورية دولة قطر لإلسيام في بناء قط

القتصاٍد مبنيٍّ عمى المعرفة. وتبني المؤسسة أيًضا قدرة دولة قطر عمى االبتكار والتكنولوجيا عن طريق 
طّور استخالص حموٍل مبتكرٍة من المجاالت العممية األساسية وتسويقيا. كما تعمل عمى رعاية مجتمٍع مت

 وتعزيز الحياة الثقافية والحفاظ عمى التراث وتمبية االحتياجات المباشرة لممجتمع.

لإلطالع عمى القائمة الكاممة لمبادرات مؤسسة قطر ومشاريعها، يرجى زيارة الموقع التالي: 
http://www.qf.org.qa 
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 مسؤول التواصل:

 كوسترآريند 
 لممجالت العممية  مؤسسة قطر-بمومزبري دار

 2222999190902ىاتف: 

akuster@qf.org.qa 
www.QScience.com  
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