معجم تقني على ال�شابكة (الإنترنت)

ُيـوفـر  ARABTERMبو�صفـه قامو�سـ ًا تقنيـ ًا متـاحـ ًا على ال�شـابكـة
(الإنترنت) ،قاعدة بيانات م�صطلحية غنية رباعية اللغات ،يتم
تنقيحها وتحيينها ب�صفة دورية ،ومتوفرة مجان ًا على الموقع
الإلكتروني www.arabterm.org
ي�ضم القامو�س �أكثر من  37 000مفهوم ًا علمي ًا باللغات العربية
ّ
والألمانية والإنجليزية والفرن�سية ،في المجاالت التالية:
 المناخ والبيئة و�إدارة النفايات ال�صلبة الطاقات المتجددة الهند�سة الكهربائية الهند�سة المدنية �صناعة الن�سيج هند�سة ال�سيارات هند�سة المياه تقانات المعلومات -النقل والبنية التحتية.

النا�شر
»ª«∏bE’G ´hô°ûªdG
»fÉªdC’G »Hô©dG »æ≤àdG ºé©ªdG
á«Hôà∏d á«Hô©dG áª¶æªdG
(ƒ°ùµdCG) Ωƒ∏©dGh áaÉ≤ãdGh
Öjô©àdG ≥«°ùæJ Öàµe

Deutsche Gesellschaft
für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Öjô©àdG ≥«°ùæJ Öàµe
á«Hô¨ªdG áµ∏ªªdG ,•ÉHôdG - ∫GócCG ,290 Ü.¢U .õjR OGh á≤fR ,82
00212 537 77 24 22 :∞JÉ¡dG
00212 537 77 24 26 :¢ùcÉØdG

www.arabterm.org
info@arabterm.org

:™e ¿hÉ©àdÉH

بالإ�ضافة �إلى الم�سـارد باللغات الألمانية والإنجليزية والفرن�سية،
يقـ ّدم هذا القـامـو�س التقـنـي مقـابالت للم�صطلحـات باللغة
العربية،م�شفوعة بتعريفات دقيقة و�صـور تو�ضيحية.
عالوة على ذلك ،يوفر الموقع لم�ستخدميه قاعدة م�صطلحية ثالثية
ال م�صطلحي ًا في مجاالت مختلفة،
اللّغات
ت�ضم �أكثر من  125 000مدخ ً
ّ
نخ�ص :العلوم البحتة والطبيعية ،والعلوم االجتماعية ،والعلوم
ّ
التطبيقية.
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ALECSO / BCA

ما المعجم التّقني  ARABTERM؟

ي�صدر المعجم التقني  ARABTERMعن المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم (�ألك�سو) ب�شراكة مع الوزارة االتحادية للتعاون
االقت�صادي والتنمية ( )BMZفي جمهورية �ألمانيا االتحادية.
تطور هذا المعجم من م�شروع �إقليمي تتولّى تمويله الوزارة
وقد ّ
االتحادية الألمانية للتعاون االقت�صادي والتنمية ،وتعـمــل على
تنـفيـذه الوكالــة الألمــانيــة للتـعــاون الدولــي
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit

 (GIZ) GmbHمنذ عام  ،2008بالتعاون مع مكتب تن�سيق التعريب
بالرباط وفق �أ�س�س تهدف �إلى توحيد الم�صطلحات التقنية العربية
وتوفير ُ�سبل ن�شرها.
يتعلّق الأمر بجملة من التدابير ال ّتوحيدية ال�صادرة عن تو�صيات
م�ؤتمرات التعريب ال ّدورية ،التي تعقدها المنظمة العربية للتربية
والثقافة والعلوم وت�شارك فيها الدول الأع�ضاء في جامعة الدول
العربية بممثلين عن مجامعها اللغوية ووزارات التربية والتعليم
العربية،قد �أثمرت �إقرار ًا باعتبارعدد من مجلدات هذا القامو�س
موحدة».
«معاجم ًا
ً

والمعجم التقني  ARABTERMمر ّتب ح�سب المجاالت التقنية
والقطاعات ال�صناعية المختلفة؛�إنه و�سيلة عملٍ متاحة للجميع بغية
ومن�سقة ُت�سهم في ترجمة الكتب
موحدة
الح�صول على مقابالت
ّ
ّ
العلمية والمناهج الدرا�سية والأدلة التقنية والن�صو�ص ذات ال�صلة
بهذه القطاعات.
بلغت ن�سبة ُزوارالموقع الأوفياء  -ح�سب �آخر الإح�صائيات -
�أكثر من  200 000م�ستخدم وم�ستخدمة .ول�ضمان �إتاحة �أ�شمل
للقامو�س ،يتوفر الموقع على ن�سخة محمولة خا�صة بالهواتف الذكية
واللّوحات الإلكترونية.

المنظمة الإ�سالمية للتربية والعلوم والثقافة (�إي�سي�سكو) ،وغيرها
من الم�ؤ�س�سات المرموقة.
ويهدف  ARABTERMلي�صبح مرجع ًا لدى كُ بريات البنوك الم�صطلحية
الدوليــة ،من قبيـل،InterActiveTerminology for Europe-IATE :
و ،UN-Termو.NEXUS Climate Tagger
وللإ�شارة ف�إن القامو�س قابل للت�صدير وفق �صيغة .TBX

المتخ�ص�ص،
ويتيح لكم منتدى الحوار التفاعلي �إمكانية النقا�ش العلمي
ّ
ال عن
وتبادل الآراء حول ما تواجهونه من م�شكالت لغوية ،ف�ض ً
اقتراح التعديالت والتحيينات الم�صطلحية.
يتم �إنجاز ُمجلدات هذا القامو�س بدعم من:
ّ
الجمعية العربية لمرافق المياه (�أكوا) ،المركز الإقليمي للطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة ( ،)RCREEEالمركز الثقافي الألماني
جوته ،لجنة الأمم المتحدة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا
(الإ�سكوا) ،المنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين (�إيدمو)،

www.arabterm.org

