
  ٨١٧

  فهرس موضوعات جملة اللسان العريب
  ٤٧-١من العدد 

  )١() الرابعالقسم(
  حرف امليم

   عدنان عبد ربه.أ: إعداد

  ٤٣/٢٦٧  الدائم للتعريب املكتب  املصطلح اإلنساين واملعجم املوحد

  ٤٤/٢٣٣  الزبري مهداد. أ  ..املصطلح التربوي يف التراث العريب

التعريـب   ويت بـني  املصطلح الـص  
  والترمجة

  ٢١/٩٧  حممد حلمي هليل. د

املصطلح الصويف العـريب وأثـره يف       
  ...املصطلح البوذي

  ٦/٥٢١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

 الطيب من خالل القـانون      ملصطلحا
  ))مصطلحات الكحالة((البن سينا 

  ٤٣/١١٨  حممد بومحدي. د

  ٤٣/٣٤  ليلى املسعودي.د  املصطلح الطيب وتقاطع ااالت

  ٣٢/١٥٥  و أمحد عمروعمر. أ   قضية حائرة-املصطلح العريب 

  :املصطلح العريب
  )منهجية وتطويرا ونشرا(

  ٣٩/٩٠  عبد ايد نصري. د

      

                                                           
  
  

 اجلزء ٧٧ اجلزء الرابع، ونشر القسم الثاين يف الد ٧٦ القسم األول يف الد نشر) ١(
  . اجلزء الثاين٧٨الثاين، ونشر القسم الثالث يف الد 



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨١٨

املصطلح العـريب مـن أول أدوات       
   القانون األوريب يفالتعبري

أثر الفقه اإلسالمي   =   
  يف مدونات الغرب

املصطلح العلمـي بـني التأصـيل       
  التجديدو

  ٤٦/١٤٠  إدريس نقوري. د

الترمجـة   بـني  العلمـي  املصطلح
  والتعريب

  عبد الوهاب جنم. د
  صباح صلييب الراوي. أو 

٣٢/٨٥  

  ٣٠/١٤٣  مناف مهدي حممد. د  املصطلح العلمي العريب قدميا وحديثًا

املصطلح العلمي وجماله االستعمايل يف    
  املعجم العريب املعاصر

  ٤٥/١١٩  اجلياليل حالم. د

  ٤٤/١٣٩  ائم للتعريبالد املكتب  ...املصطلح العلمي واملعجم املوحد

  املصطلح العلمي واملعجم املوحد
  )معجم الفيزياء املوحد منوذجا(

  ٤٤/١٨٧  حممد اخلمري. أ

  ١٧/١/١٥١  جابر الشكري. د  املصطلح الكيميائي يف التراث العريب

  ٣٩/٣٣٠  أمحد نعيم الكراعني. د  املصطلح اللغوي وسبل توحيده
املصطلح املوحد ومكانتـه يف الـوطن       

  العريب
  ٢٧/٨١  علي القامسي. د

واألدوات  اآلالت مــــصطلحات
 - فرنـسي    -إنكليـزي   (واألجهزة  

  )...عريب

  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
مجال عبد الفتـاح    .أ  و

  صربي

١٦/٢/٣٠٩  

  ٩/١/٤٣٠  أبو فارس. أ  ...مصطلحات أجنبية أصلها عريب

  ١٣/٩٣  معروف الدوالييب. د   أجنبية أصلها عريبمصطلحات

مصطلحات اإلحـصاء يف التعلـيم      
  ) عريب- فرنسي- إنكليزي(العايل 

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
   ترتيب خاص



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨١٩

 -عريب  (مصطلحات أدبية معاصرة    
  )فرنسي

  ٢٩/١٧٣  سعيد علوش. د

  ١٧/٢/٢٩١ جممع اللغة العربية األردين  مصطلحات األرصاد اجلوية

األساسية يف فن العمارة     املصطلحات
  )إنكليزي - فرنسي -عريب (

  ٣١/٢٤٥  عبد القادر الرحياوي. د

  ٢٦/٢٧٧  فاضل حسن أمحد. د  مصطلحات إضافية يف هندسة الطرق

مصطلحات األطعمـة يف العاميـة      
  اجلزائرية وصلتها بالعربية الفصحى

  ٤٧/٢٦٥  عبد الكرمي العويف. د

ائم إعداد املكتـب الـد      املصطلحات اإلعالمية
  للتعريب

٨/٢/٦٠٧  

  ٩/٢/٣١٦  ىمصطفى بنموس. م  املصطلحات اإلعالمية

  مصطلحات اقتصادية
  ) عريب-إنكليزي (

احلميـد   عبد   حممد. د
  الشحات

١٧/٢/٧٣  

النفــسية  األمــراض مــصطلحات
  )عريب -إنكليزي (والعصبية 

  ١٧/٢/١٧٣  عمر اجلارم. د

  ت البيداجوجيهاملصطلحا
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٥/٢/٣١١  املنجي الصيادي. د

  مصطلحات التاريخ يف التعليم العام 
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

ترتيب ((/ ١٥/٣/١
  ))خاص

  ١٧/٢/٣١٥  توفيق سلطان اليوزبكي. د  مصطلحات تاريخ القرون الوسطى

 ،واالقتـصاد  التجـارة  مصطلحات
 - فرنـسي    - إنكليزي(املصارف  و

  )عريب

  ١٨/٢/٢٤٠ ردينجممع اللغة العربية األ
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٨٢٠

ــة مــصطلحات ــة،  التدفئ املركزي
 ) عريب-إنكيزي (األدوات الصحية و

  ١٩/٢/١١١  األردينجممع اللغة العربية

  مصطلحات التربية والتعليم
  ) عريب- فرنسي - إنكليزي(

  ١٨/٢/١٩٢  أمحد زكي بدوي. د

  ٣/٢٧٨  مني يف سوريةنقابة احملا  مصطلحات تشريع العمل املوحد

  املصطلحات التعليمية
  ) عريب- إنكليزي-فرنسي (

  ١٦/٢/١٥٤  املنجي الصيادي. د

  مصطلحات تقنية فالحية
  )مديرية البحث الزراعي يف الرباط(

  يان برتحممد . أ
  الرمحن العلوي عبد .أ و

١٧/٢/٢٥٧  

  مصطلحات تقنية كهربائية
  )الشركة العامة للكهرباء يف املغرب(

  اجحعبد اجلليل بل. أ
  رمحن العلويال عبد. أ و

١٧/٢/٢٥٥  

  مصطلحات التكييف والتربيد
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٩/٢/٩٩ جممع اللغة العربية األردين

  ٩/١/٤٣٥  يوسف توين. د  املصطلحات اجلغرافية

اجلغرافيـة للمـدارس     مصطلحات
  تونسالثانوية يف 

  ١٧/٢/٣١٨  املنجي الصيادي. د

مصطلحات اجلغرافيـا والفلـك يف      
 - فرنسي   -إنكليزي  ( التعليم العام 

  )عريب

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/٩٣  

  مصطلحات اجليوفيزياء التطبيقية
  ) عريب-إنكليزي (

  ٣٥/١٧٥  رغدان العظم. د

  ١٨/٢/٥١  مجال الدين املظفر. د  مصطلحات حفر اآلبار النفطية

  ٤/٢٥٩  وزارة التجارة املغربية  مصطلحات حول مساطر املشغل
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٨٢١

  مصطلحات اخلرسانة
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

ــسويدي   ــز ال املرك
  ...للمصطلحات التقنية

٢٣/٢٥٧  

  مصطلحات اخلشابة واخلشب
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٤/٢/٢٥٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
   من اليسار

  مصطلحات خواص املواد
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

   ١٧/٢/٢١٥  د فوزي محدوحمم. د

مصطلحات الرياضيات احلديثـة يف     
  ...اللغة العربية

، ٥/٢٠٠،  ٤/١٤٥  حممد واصل الظاهر. د
٧/٢/٥  

مصطلحات الرياضيات يف التعلـيم     
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (العايل

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
  )ترتيب خاص(

مصطلحات الرياضيات يف التعلـيم     
  العام

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١  
  )ترتيب خاص(

  مصطلحات زراعية
  ) فرنسي-عريب (

الس الـدويل للغـة     
  الفرنسية

٢١/٢٤٥  

  ٤٥/٢١١  املنجي الصيادي. د  مصطلحات سباق اخليل

   السفانة والسفنمصطلحات
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

   ١٤/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
  من اليسار

  مصطلحات سكك احلديد
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٧/٢/٢١٠  حممود فوزي محد. د

والصياغة وتطور   السكة مصطلحات
  الداللة

  ٤٦/١٢٨  املوساوي العجالوي. د

  ٩/٢/٣٠٦  جممع القاهرة  مصطلحات سلكية والسلكية

  ١١/١/٢٠٣  بالدائم للتعري املكتب  مصطلحات الشرطة



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٢٢

  مصطلحات شغل املعادن
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٢٠  حممود فوزي محد. د

  احتاد املترمجني الدويل  مصطلحات الطاقة النووية
  :مقابالا العربية وضع

   عبد الرمحن العلوي

١٩/٢/١٣٧  

مصطلحات طب األسـنان عنـد      
  »ابن سينا«الرئيس 

  ١٠/٢/٣٧  عبد الغين السروجي. د

  احتاد املترمجني الدويل  مصطلحات الطب اإلشعاعي
  : وضع مقابالا العربية
  عبد الرمحن بدوي

١٩/٢/١٥١  

  مصطلحات الطحانة واخلبازة
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

  مكتب التسويق والتصدير
  مجال عبد الفتاح صربي. وأ

١٦/٢/٤٢٣  

  مصطلحات الطرق
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٧/٢/١٩٩  حممود فوزي محد. د

  ٣٥/٢٠٧  حميي الدين قواس. د  مصطلحات عربية يف علم البيئة

  ٥/١٩٥  شيت خطاب حممود. أ  املصطلحات العسكرية

  ية األردينبجممع اللغة العر  املصطلحات العسكرية
 ولد مولإس: رضع

  أمحد سيدي

٢٦/٣٥٨  

  ١٥٤/ ٤   خطابحممود شيت. أ   يف القرآناملصطلحات العسكرية

مصطلحات علم االجتماع وعلـم     
  النفس واالنثربولوجيا االجتماعية

  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ،١٦/٢/١٩  رشدي فكار. د
٢٧/٢/٣  
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٨٢٣

  أمحد حممد بشاوي. د  مصطلحات علم اجليوكيمياء
 عبدإبراهيم العوضي . د

  العزيز

١٧/٢/١١١  

جامعــة (كليــة العلــوم   مصطلحات علم اجليولوجيا
  )دمشق

٦/٤٤١  

مصطلحات علم الـصحة وجـسم      
  اإلنسان يف التعليم العام

  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(

  ٢٣٨/ ٤  ))العربية بالقاهرة اللغة جممع((  مصطلحات علم النبات

مصطلحات علم النفس التحليلـي     
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٧/٢/٥٣  عبد الرمحن عيسوي. د

  مصطلحات علم النفس التربوي
  ) عريب-إنكليزي (

عبد العلي اجلسماين   . د
  وآخرون

١٨/٢/١٣٦  

  ١٧/٢/٦١  عبد الرمحن عيسوي. د  مصطلحات علم النفس املهين

ـنفس الـواردة يف        مصطلحات علم ال
  كتاب املدخل إىل علم النفس احلديث

عبد العلـي   . تعريب د 
  اجلسماين

١٨/١/١٤٣  

مصطلحات علم الوراثـة والعلـوم      
  الوراثية 

  ) عريب-إنكليزي (

  حممد السهرجيي. د
  أمحد املتيين. د
  جعفر املالح. د

١٧/٢/١١٧  

  ٣/٦٠ إبراهيم عبد احلميد إبراهيم  املصطلحات العلمية الثابتة

 مصطفى األمري  =  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية
  الشهايب وكتابه

ـاد   ١٧/٢/١٨٥ توفيـق .أ،زيانبنحممد.أمصطلحات علمية خمتلفة مـن احت



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٢٤

  بد الرمحن العلويع. أ، عمارين  ..املترمجني الدويل بفارسوفيا

املصطلحات العلمية وأمهيتها يف جمال     
  رمجة الت

  ٢١١/ ٤٧  أمحد اخلطاب. د

املصطلحات العلمية جيب أن جتمـع      
  بني البساطة والدقة

  ٨/٢/٧  عبد املنعم التوجني. أ

  مصطلحات العمل
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

غريب التابع  مكتب العمل امل  
  جلامعة الدول العربية

١٤/٢/٦١   
  من اليسار

  ١٠٤ و٧/٢/٤٣  كيفورك ميناجيان. أ  مصطلحات العنفات

  مصطلحات الفقه املالكي
  ) عريب-فرنسي (

  ١٦/٢/٣٩٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  حات الفقه والقانونمصطل
  ) عريب-فرنسي (

  ممدوح حقي. د
  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ و

 مـــن ١٤/٢/٧٤
  اليسار

  
  مصطلحات الفقه والقانون

  ) عريب-فرنسي (
  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

عبد الـرمحن   . جتميع د 
  العلوي

١٦/٢/٣٦١  

  مصطلحات الفلسفة يف التعليم العام
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(

  ٧/٢/١٥٦  تيسري شيخ األرض. أ  مصطلحات فلسفية

  مصطلحات الفلك
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ، ١٥/٢/٢٧٥  حممد بن زيان. أ
١٦/٢/١٠١  

  مصطلحات الفلك يف التعليم العايل
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

املنظمة العربية للتربيـة    
  والثقافة والعلوم

١٥/٣/١   
  )ترتيب خاص(
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٨٢٥

  ٦/٤٦٢  دورحممد رضا م. د  مصطلحات فلكية

      
مصطلحات الفنون والصناعات قضية    

  واجبة االهتمام
  ٣٨/٢٠١  أمحد حممد عيسى. أ

  مصطلحات يف برجمة احلاسبات اإللكترونية
  ) عريب-إنكليزي (

  ٢٤/١٧٣  فاضل حسن أمحد. د

  ١٨/٢/٢٧١ بد احلافظ حلمي حممدع. د  مصطلحات يف التاريخ الطبيعي

  ١٠/٢/١١٢  جممع القاهرة  مصطلحات يف التأمني

  مصطلحات يف علم األدوية
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٧/٢/١٦٥  حممد حمفوظ. د

  مجع وتبويب  مصطلحات يف علم التربة
  عبد املنعم بلبع.  د
  السيد خليل عطا. د

١٨/٢/١٤٩  

  ٢٣/٢٣٧  حيىي حممد عزت. د  علم تصنيف احليوان مصطلحات يف
  ٢٨٧/ ٤٧  عبد الفتاح بلفقيه. أ  )الدميوغرافيا(لم السكان ع يف طلحاتصم

  ١٨/٢/١٢٣  سامية حممد جابر. د  مصطلحات يف العلوم االجتماعية

مصطلحات يف علـوم األراضـي      
  والسكك احلديدية

  ) جامعة عني مشس(
  .م. ع. ج

٦/٤٥٧  

حممود تيمور وزكـي    . أ  مصطلحات يف املسرح
  طليمات

٢/٨٦  

  ١٠/٢/١٢٩  جممع القاهرة  ريمصطلحات القانون اإلدا

  ١٠/٢/١٢٢  جممع القاهرة  مصطلحات القانون البحري

  ١٠/٢/١١٧  جممع القاهرة  مصطلحات القانون التجاري



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٢٦

  ١٠/٢/٩٢  جممع القاهرة  مصطلحات قانونية

   ١٢/٢/١٧٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  مصطلحات القطارة
  من اليسار

  مصطلحات القياس النفسي
  ) عريب- إنكليزي(

  ١٦/٢/٤٣٧  عبد الرمحن عيسوي. د

  ٩/٢/٣١١ املعاهد اتمعة يف املغرب  مصطلحات كهربائية إلكترونية

احتاد املترمجني الـدويل      مصطلحات الكيمياء
  بفارسوفيا

  :مجع مقابالا العربية
  عبد الرمحن العلوي. أ

١٩/٢/١٤٣  

مصطلحات ألمساء نباتات املناطق اجلافة     
  العربية ف والصحارىشديدة اجلفاالو
  ) عريب-التيين (

  ١٦/٢/٢٨٩  حممد نذير سنكري. د

  ١٨/٢/٨٧ حممد رشاد احلمزاوي. د  املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية

  ١٣/١٤٥  املكتب الدائم للتعريب  مصطلحات مالية عامة

  مصطلحات املطارات
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٧/٢/٢٠٧  حممود فوزي محد. د

مـي  ليجى الرا  السيد. أ  )الطبخ(مصطلحات املطاعم 
  : املقابل العريب، وضعأونا
  لرمحن العلوي اعبد. أ

١٧/٢/٢٥٩  

  مصطلحات اِمللْكية الصناعية
  ) عريب- إسباين - فرنسي -إنكليزي (

العاملية للملكيـة    املنظمة
  »وييو« الفكرية

  ٦٥ و١٦/٢/٥٧

  ١٣/٢٣٠  عبد العزيز شرف. أشائعة يف األوساطمولدةمصطلحات
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٨٢٧

  ديثة من صحف وسواهاالكتابية احل

  وضع املقابل العريب  مصطلحات مولدة مقترحة
  حممد بنـزيان. أ

١٧/٢/٢٣٨  

  مصطلحات ميكانيكا املوائع
  ) عريب-إنكليزي (

  ٢١٧/٢/٢٠٥   فوزي محددحممو. د

  مصطلحات النظُم واملذاهب
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

  ١٦/٢/٢٠٢  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  مصطلحات اهلندسة الصحية والبلديات
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٣٥  حممود فوزي محد. د

مصطلحات هندسة املياه ومعاجلـة     
  املياه وحماربة التلوث

  ٢٠/٣١٧  حممد أبو عبده. أ

  مصطلحات اهليدروليك اهلندسي
  ) عريب-إنكليزي (

  ١٧/٢/٢٢٢  حممود فوزي محد. د

  مصطلحات الوسائل التعليمية
  ) عريب-إنكليزي (

 العريب للوسـائل   املركز
  لكويتالتعليمية با

١٥/٢/٦٩  

النبات وتوكيكولوجيـا    وقاية مصطلحات
  احلشرات

  ١٧/٢/١٦١  حممود حممد إبراهيم زيد. د

  ٤٣/١٩  -  املصطلحات واملعاجم الطبية

  ١٨/١/٧  علي القامسي. د  )علم املصطلحات(املصطلحية 

احلاسوبية حنو استراتيجية   املصطلحية  
مدعمة باحلاسب ملعاجلـة ونـشر      

  املصطلح الطيب العريب

  ٤٣/١٥٥  عبد اهللا سليمان القفاري. أ

  ٣٧/١٦١  جواد مساعنة. أ  املصطلحية العربية املعاصرة



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٢٨

  املصطلحية العربية املعاصرة
  )سبل تطويرها وتوحيدها(

  ٣٩/١١٠ حممد رشاد احلمزاوي. د

قـدم لـه     فيلبـر.     ه: بقلم  املصطلحية يف عامل اليوم
 هليل  حممد حلمي . وترمجه د

٣٠/٢٠١  

  ساجر. س. ج: بقلم  املصطلحية واملعجم التقين
حممد حسن عبد   . د: ترمجة
  العزيز

٤٢/١٧٠  

  ٢١/٣٤٠  الدائم للتعريب املكتب  وأجهزا اخلارجية املنظمة مطبوعات

  ١٠/١/٤٩  حممد بن تاويت. أ  مظاهر التعريب

احلضارية يف العـامل العـريب    املظاهر  
  مدينة وليلي

  ٢/١٢٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

ـ     بغـداد   ةمظاهر الوحدة بني عامي 
  وعامية املغرب األقصى

  ١٨/١/٧١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

مظاهر الوحدة يف عامييت املغـرب      
  واخلليج العريب

  ٥/٢٣٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

ف يف  مظاهر الوحـدة واالخـتال    
  ميات املغرب والشاماع

  ٩/١/٥٢٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

مع رجال الـصحافة واإلذاعـة يف       
  املؤمتر الثالث للتعريب

  ١٥/٣/١٣  املكتب الدائم للتعريب

  ١٢/١/٣١٣  حممد جت األثري. أ  ...مع القراء 

؛ ١٣/٣٧٧    ...مع القراء 
١٥/١/٢٥١،١٦/١

/ ١٦ ،
١٨/١/٢٥٢ ،
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٨٢٩

١٩/١/٢١٨  

  ١٤/١/٣٦٥  حممد حممد اخلطايب. أ  ...ء مع القرا

  ١٣/٣٥٤    مع الكتب

 ))األلفاظ الفارسية املعربة  ((مع معجم   
  ر ألدي شي

  ١٦٧/ ٤٧  إبراهيم السامرائي. د

  ٣/٢٦٧، ٢/١٠١  مصلحة التعريب  مع املعجم الوسيط

، ٧/٢/٤٠،  ٦/٥٢٣  إدريس حسن العلمي. أ  مع املعجم الوسيط
١٤/١/٣٣٨، 
٣٠/٧٥،  ٢٣/١٠١ ،
٣٣/١٥١ ،
٣٧/١٨٤  

 ،٥/١٩٣،  ٤/١٣٩    املعاجم
٧/٢/٦١، ٦/٣٢٣  

  ٨/٣/١١،٩/١/١٣٣  أمحد خمتار عمر. د  معاجم األبنية يف اللغة العربية

  ٨/٢/٤٧٩    املعاجم التقنية

املعاجم اليت أقرها مـؤمتر التعريـب       
  الثالث

  ١٥/٣/٨٩  

  ١٤/١/١٥٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعاجم احلديثة العامة واملختصة

 املتخصصة ومسامهتها  العربية ملعاجما
  ونقل التكنولوجيا الترمجة يف

  ٢٥/٤٥  علي القامسي. د

  ٨/٣/٦٣، ٨/٢/٥٣    املعاجم العلمية

  ٢/٨٥    املعاجم العلمية العربية

  ٦/٥١٣    معاجم خمتلفة



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٣٠

ــاجم ــوعات مع ــة  وموس عربي
  )ببليوغرافيا(

عبد الـرمحن   . أ: إعداد
  العلوي

٢٤/٣٠٩  

  ٣/٢٥٤  الدائم للتعريب املكتب  لعلميةمعامجنا ا

مالحظات اامع  (معامجنا يف امليزان    
واالس العليا للعلـوم واجلامعـات      

  )معجم الكيمياء(

  ٤/٢٦١  الدائم للتعريب املكتب

  ٣٢١ /٧/٢ ،٦/٥٢٥    معامجنا يف امليزان
 ٨/٢/٣٣  

  ١٥/١/١٣٥  علي حممد كامل. د  معاجلة التعريب يف العلوم اهلندسية

معاجلة القواعد يف كتب تعليم العربية      
  ...لغري الناطقني ا

  فولديترش فيشر. د
إسلمو ولد : ترمجة

  سيدي أمحد

٢٣/٧١  

ر استخدام املصطلحات الواردة     معايـي
  يف املعاجم اليت تقرها مؤمترات التعريب

اجتماع جلنة تعريب   =  
  املصطلحات الكويتية

  ٦/٣٤٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اآلالت واألدوات واألجهزة

  ، ١٠/٣/٣١٤  أمحد بن عزوز. أ  معجم أحاديث املوطأ
١١/٣/٣١٣  

  ، ٧/٢/٣٠٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األحجار والفلزات واملعادن
١٠/٣/١٣٩  

  ...ايغوركون. أ: بإشراف  معجم األخالق
  توفيق سلوم. ترمجة أ
جواد حـسين   . أ: عرض

  عبد الرحيم

٢٦/٣٥٩  
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٨٣١

  ٢٤/٢٧١  فؤاد محودة. أ   العامةمعجم اإلدارة

/ ٣/ ١١؛  ١١/٢/٧  ..عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اإلدارة العامة واملرافق املختصة
١٢١  

  ١٠/٣/٢٧٤  اإلذاعات العربية حتادا  ...معجم اإلذاعة والتلفزة

  ٤٤/٣٣  علي القامسي. د  معجم االستشهادات

 واملذاهب  والفنون العلوم أمساء معجم
  والنظم

 ؛٦/٣٣٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
١١/٣/٢٨٩  

 اللجنة األردنية  مالحظات  معجم األشغال العمومية
  للتعريب والترمجة والنشر

٧/٢/٣٦٨  

  معجم أشهر املدن األندلسية
  ) إسباين-عريب (

  ١٥/٢/٢٦٩  الدين املنجد صالح. أ

معجم األصول العربية يف اللغـات      
  )لغة الفرنسيةالكلمات العربية يف ال(

  ١١/٣/٢٢٨  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

معجم األصول العربية واألجنبية للعامية     
  املغربية

  ٤/٣٦٨  جريدة العلم

  ٧/٢/٢٤٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األطعمة

معجم األطفال األساسـي املـصور      
  الثنائي اللغة

  ٢٠/١٠٣  أمحد العايد. د

  ٧/١/٢٥٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األعالم البشرية واحلضارية

الم العرب رسل الفكـر     عمعجم األ 
بني الشرق العريب واملغرب العريب يف      

  خمتلف العصور

  ٥/٢٤٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  ٧/١/٣٢٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم أعالم النساء باملغرب األقصى



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٣٢

  ١١/٢/٣٨٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األفاعي واحليات

  خالد عيد: دإعدا  معجم االقتصاد
ممدوح حقي . د: إشراف
   إبراهيم أباظة.أ: مراجعة

١١/٢/١٥٥،  
 ١١/٣/٥  

  ٦/٤٣١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األلعاب العربية القدمية

  ٣٥/١٨٩  عبد العزيز طشطوش. د معجم ألفاظ الفالحة يف مشال األردن

  ١٠/١/١٣٠  حممد يوسف. د  معجم األلفاظ اهلندية املعربة

  ؛ ٦/٣٨١  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم األلوان
١٠/٣/٢٧٦  

  ٦/٤٥١  عمر اجلارم. د  معجم األمراض النفسية والعقلية

  ١٥/١/١٣٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اإلنسان األصيل

املنظمة العربية للبترول   : إعداد  معجم البترول
 تنسيق املكتب الدائم للتعريب 

٨/٢/٤٨١  

  ؛٧/٢/٢١٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم البناء
١٠/٣/١١٣  

معجم التربية والتعليم لألستاذ حممد     
  بن شقرون يف امليزان

  ١٥/١/١٧٨  حممد حممد اخلطايب. أ

معجم التربية والوسائل السمعية البصرية     
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

  ١٥/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ

  معجم التعدين
  ) عريب- إنكليزي -رنسي ف(

  ٢٠/٢٨٣  محزة الكتاين. د

  ٣٧/١٩٠  املنجي الصيادي. د  معجم التعليم والتدريب

  ٣٠٣/ ٤٧  ي حممد طب. أ  ...ر والدراسات التقنية معجم التعمي
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٨٣٣

  املعجم اجلمركي
  )يب عر- فرنسي -إنكليزي (

 إدارة مصلحة اجلمارك: إعداد
املقابل  باململكة املغربية وضع

  فؤاد محودة. أ: اإلنكليزي

١٩/٢/٢٣٣  

ــة  معجم جودة اإلنتاج ــة للمنظمـ  العربيـ
 للمواصفات واملقـاييس  

 الـدائم  املكتـب  تعقيب
  للتعريب

١٠/٣/٣٠١  

  »م. ع. ج«وزارة التربية : إعداد  معجم اجليولوجيا
  تنسيق املكتب الدائم للتعريب

٨/٣/٢٤٧  

معجــــــم =    معجم جيولوجيات املياه اجلوفية
اهليدروجيولوجيــة 

  وعلم املياه اجلوفية
، ٧/٢/٢٨٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم اِحلرف واملهن

١٠/٣/٢١٦ ،
١٧/٢/٢٦٠  

  معجم اِحلرف واملهن
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٤/٢/١٩٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
  من اليسار

  ٩/٢/٥١٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم احلشرات

  ٣/٢٧٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم احلضاري

  ٤/٣٦١  حيىي الشهايب. أ  املعجم احلضاري

  »ج،ع،م«التربية  وزارة: إعداد  معجم احليوان
تنسيق املكتـب الـدائم     

  للتعريب

٨/٢/٣٦٢  

  ١٣/٢٧٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  ) عريب-فرنسي ( معجم اخلرائطية



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٣٤

  حممد بن زيان. وأ

  ؛٢٤/١٤٧  التهامي الراجي اهلامشي. د  ) عريب-فرنسي ( معجم الدالئلية
٢٥/٢٢٧  

  ٩/٢/٤٥٤  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الدم

  ٦/٤١٥  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الرياضة واللَّعب

  ٧/٢/٣٦٠  مجيل علي. أ: تعليق  معجم الرياضيات

ــداد  معجم الرياضيات ــة وزارة: إع  التربي
تنسيق املكتب  »م.ع.ج«

  الدائم للتعريب

٨/٣/٤٨٥  

  ٣/١٣٤  بنعبد اهللاعبد العزيز . أ  معجم الرياضيني باملغرب األقصى

  ١٠/٣/٩٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الزهور

  ١١/٣/٢٦٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم السكر والبنجر

اكة واألمساكمعجم الس٦/٤٠٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  م  

  ٢/٩٨، ٢/٩٦  حممود تيمور. أ  احيياملعجم الس

  ٤/٢٤١  دائم للتعريبال املكتب  احيياملعجم الس

  ١١/٢/٢٨٠  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم السيارة

  ١١/٢/٣٨٢  الدائم للتعريب املكتب  معجم شركة أرامكو للنفط

  ٤/١٧٦  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الصويف

  ٤/٢٠٩  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم الصويف من القرآن

  معجم الطب املبسط
   عريب- فرنسي -إنكليزي 

  ١٥/٢/١٩٧   بنعبد اهللاعبد العزيز. أ

  ٧/٢/٢٥٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم الطباخة وأدوات املطبخ



  
   عدنان عبد ربه–فهرس موضوعات جملة اللسان العريب 

  

٨٣٥

مـصطلحات يف   (معجم طيب جديد    
  )...أمراض األذن واألنف واحلنجرة

  ٧/٢/١١٠  شاكر الفحام. د

  ٢/١٠٦  مصلحة التعريب  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة

 األردنية للتعريب  اللجنة  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة
  والترمجة والنشر 

٧/٢/٣٢٦  

  ١٠/١/٢٨٩  سامي الدهان. د  معجم الطحانة واخلبازة والفرانة

   العاممعجم الطريان
  ) عريب- إنكليزي -فرنسي (

  ١٢/٢/٣  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ
  من اليسار

ملالبسات التارخيية  املعجم العربي بني ا   
  والواقع اللغوي

  ٣٦/١٣١  أمحد شحالن. د

      
املعجم العريب األحادي اللغة للناطقني     

  باللغات األخرى
  ١٦/٢/٧  علي القامسي. د

قراءة أولية  : املعجم العريب األساسي  
  يف الرصيد والتعريف

  ٣٨/١٨٦  حالم اجلياليل. أ

  »املعجم العريب باألندلس«
  لعبد العلي الودغريي

مساعد عبد اهللا . أ: تقدمي
  مساعد

٢٣/١٩٣  

املعجم العريب يف لبنان مـن مطلـع        
 ١٩٥٠القرن التاسع عشر حىت عام      

  » ونقد- وحتليل -دراسة «

مساعد عبـد   . أ: عرض
  اهللا مساعد

  حكمت كشلي: ةد

٢٦/٣٥٥  

  ١٥/١/١٧٥  الدائم للتعريب املكتب  املعجم العريب ملصطلحات العمل

  ١/١٢٩  مصلحة التعريب  ايناملعجم العريب للمع

  ٥/٣٥٥  الدائم للتعريب املكتب  للمعاينمعجم عريب 



  
  )٤(اجلزء ) ٧٩( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 

  

٨٣٦

  ١٩/٢/٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  املعجم العسكري

  ٩/٢/٣٨٧  عبد العزيز بنعبد اهللا. أ  معجم العظام

  معجم علم االجتماع
  تشيلتأليف الربوفسور دينكن مي

  دار الطليعة: نشر

. د: ترمجــة ومراجعــة
  إحسان حممد احلسن

هاشم منقـذ   . أ: عرض
  األمريي

٢٦/٣٦٠  

علـم األمـراض العمريـة       معجم
  OS  إىلA: من حرفعيهوالنسا

عبـد الغـين    . د: إعداد
  ماجد السروجي

١٩/٢/٣٦١  

  معجم علم الفلك
   عريب- إنكليزي -فرنسي 

   ١٤/٢/٢٤٧  حممد بن زيان. أ
  من اليسار

      
  معجم علم وتقنية الغذاء

  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (
 ،٣٧/٢٣٨  حسني عثمان. د

٣٨/٢٢٤ ،
٤٠/١٧٣  

  ٦/٤٣٧  الدائم للتعريب املكتب  املعجم العلمي والتقين العام

  معجم علوم التربة
  ) عريب- فرنسي -إنكليزي (

ــداد ــارل. أ: إع  . أك
فرجِسون وضع املقابـل    

  يانز بنحممد . أ: العريب

١٩/٢/١٥٧  

  ١٥/٢/١١٥  عبد الرسول شاين. د  » عريب-إنكليزي «معجم علوم اللغة

ـ   ائل نباتـات الـشمال     صمعجم ف
  » عريب-فرنسي «اإلفريقي 

  ٣٤/١٨٠  حلسن بنلفقيه. أ

  ٥/٣٥٧  أنور اجلندي. أ  معجم الفصيح يف العامية املغربية

  ٦/٥٤٤  عبد الكرمي خليفة. د  معجم الفقه املالكي يف امليزان
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٨٣٧

  ٥/٢٣٣  مكتب التعريب  معجم الفقه والقانون

 Fمعجم الفقه والقـانون حـرف       
   عريب–فرنسي 

  ٣٣١/ ٢/ ١٥ د اهللا عبد العزيز بن عب. أ

عبد العزيز بن عبد اهللا     . أ  عريب- فرتسي معجم الفقه والقانون
عبد الـصمد   . د: جتميع
  العلوي

٢٠،  ٣٥/ ٢/ ١٧ /
٣٢٣/ ٢١،  ٣٣١ ،
٢٥٣/ ٢٢  

      
  


