
 

 امجلهورية اجلزائرية ادلميقراطية الشعبية
 وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي

 -تلمسان –بكر بلقايد  جامعة أ يب

 والفنون الآداب واللغاتلكية 

 للغة الإجنلزييةا قسم 

 شعبة الرتمجة
 

 مذكرة لنيل شهادة املاسرت 
 

 عربي -إنجليزي    –عربي  : تخصص  
 

 

 

 

 

 

 : تحت إشراف األستاذ                                        :  ةمن إعداد الطالب
 بن مهدي نور الدين                                                رمضان سليمة -

 أعضاء لجنة المناقشة -
 رئيسا جامعة تلمسان بن خنافوا رشيد

 مشرفا جامعة تلمسان بن مهدي نور الدين
 حتننامم جامعة تلمسان بلعريب جلول

 
  7102/ 7102 :لس نة اجلامعية اب

 



 

 

 

 عرفان و لكمــــة شكـــر

 

 

ىل مرشيف ال س تاذ  " بن همدي نور ادلين: "أ تقدم ابلشكر والتقدير اإ

 نب المتزي وال فاكر النرية، أ زىك التحيات وأ مجلها، مفا أ مجل أ  احص

 .يكون الإنسان مشعة تنري دروب احلائرين

ىل لك ال ساتذة الكرام، ن قلت شكرا فشكري ل يوفيمك حقا سعي اإ  متاإ

 .فاكن السعي مشكورا

 

 

 

 

 



 

هــــــداء   اإ

 

 

ىل سبب جنايح وسعاديت يف ادلنيا و  الآخرة  أ هدي هذا العمل اإ

 .شكرا أ يم احلنونة وأ يب الغايل حفظمك هللا وأ بقامك لناظري 

ىل فذلة كبدي   "نورهان"بنيت الغالية اإ اإ

ىل أ خوايت وأ يخ الغايل  .ولك العائةل الكرمية اإ
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ومتهد الطريق ملعارف اجملحتمعات على بعضها البعض، إن الرتمجة الرتمجة وسيلة لحتفحتح 
ومرآة اجملحتمع، لذلك جاءت الرتمجة كوسيلة جديدة، وناقل معريف باعحتبار أن اللغة جسر للحتواصل 

" أقراط" عن طبال، فقد ترجم الغرب كحتب فالرتمجة كانت موجودة يف تاريخ الطب منذ القدم
لكن لألسف أصبننا حنن العرب حباجة إىل عملية ترمجية واسعة يف "... الرازي"و" ابن سينا"و

اللغة على اجملاالت العلمية  هذه غزوهذا اجملال خاصة من وإىل اللغة االجنليزية، وذلك راجع ل
واجلزائر كغريها من دول العامل  .اإلجنليزيةللغة هذا ما عزز تفعيل حركة الرتمجة من اوالحتكنولوجية 

 .مع الغري عن طريق اللجوء للرتمجةما هو جديد والحتواصل كل تسعى دائما ملوكبة  

جاء موضوع حبثنا ، المؤسساتبالترجمة السياق وقع اخحتيارنا على موضوع  ذايف ه
ية يف إسقاط الضوء تحتكامل مع غريها من البنوث األكادمي، صل حلقة جديدة و لحتنقيق خطوة و 

 المؤسسةخحتيار إقمنا ب ل،ولكي ال تحتفرق بنا السب، على كل ما يف شأنه خدمة الرتمجة واملرتمجني
من داخل املؤسسة واقرتحنا  الالفحتاتخرتنا عينة من إ، "أنموذجا"ستشفائية لمدينة الرمشي اإل

ل املؤسسات اجلزائرية هتيمن عليها فج ،الفرنسيةجنليزية زيادة على اللغة هلا ترمجة ثانية باللغة اإل
الوسيط الالزم توفره كوهنا  ،لغة اإلجنليزية يف الوقت الراهنلاللغة الفرنسية، مهملني الدور الفعال 

وشغفنا هلذا ميولنا إىل الرتمجة الطبية  اوكذ ،لحتنقيق الحتواصل وتوجيه األطباء واملرضى األجانب
 .اجملال

  :الحتساؤل الحتايل  حبثنا يف نطالقا مما سبق تبلورت إشكاليةإ

 ؟ ستشفائيةاإل بالمؤسسات الترجمة سلطة يمارس من

 :أسئلة فرعية كما يلي لعمل قمنا بطرح  لتسهيال



 مقدمة

 
 

 ب

 جنليزية باملؤسسات اجلزائرية من هل أصبح من الضروري إدراج ترمجة ثالثة باللغة اإل
 أجل الحتواصل ؟ 

 هل حنن حباجة إىل مرتجم محتخصص يف جمال معني؟  
 هو اجملال املصطلني اخلاص باجملال الطيب ؟ ما 

 :  إقرتحنا فرضيحتني لإلجابة على اإلشكالية الرئيسية كما يلي
 الطبيب له سلطة الرتمجة يف املؤسسات اإلسحتشفائية. 
  اإلسحتشفائية املؤسساتميحتلك املرتجم األولوية يف سلطة الرتمجة داخل. 

 لني النظريني حيث قمنا بحتقدمي  الفصيف الوصفيالمنهج اعحتمدنا خالل دراسحتنا على 
من  التحليليالمنهج   ، أما اجلانب الحتطبيقي إتبعنا فيه حول الرتمجة تعاريف و نظريات خمحتلفة

للنصول يف األخري على النحتيجة و اإلجابة على ، سحتشفى و دراسحتها اململعلومات من اخالل مجع 
 .اإلشكالية 

 :كالحتايل   عليه جاءت خطة عملنا  

خصصنا الفصل األول للنديث عن : الفصل النظري ، ثالثة فصولمنا البنث إىل قس
 مجة واملرتجم وجماالهتا ومهنحتهافقسمناه إىل مبنث أول حتدثنا فيه عن الرت ، الرتمجة عموميات يف

ساليب املسحتعملة يف الرتمجة واملبنث الثالث كان حول باألحتعريف للأما املبنث الثاين فخصص 
 .بالحتنديد نظرية أنواع النصوص،ة نظريات الرتج

املبنث األول حتدثنا عن   يف،للرتمجة املحتخصصة واملصطلنية  ناهخصصف ،لفصل الثاينا أما
مع خحتصاص إلحتعريف شامل للغة ال الثاين املبنثتطرقنا يف  و ،كل ما خيص الرتمجة املحتخصصة

 .عامة ةاملصطلنية بصفىعن للنديث   نث الثالثبامل مث انحتقلنا يف تعريف موجز للغة الطبية 



 مقدمة
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املؤسسة اإلسحتشفائية  قمنا : إشحتمل على مبنثني و مها  ثالث فكان تطبيقيا،أما الفصل ال
أما املبنث الثاين  فيه باحلديث عن الرتمجة باملؤسسات بصفة عامة، و عرفنا املؤسسة حمل دراسحتنا،

فحتات باملؤسسة لالاموعة من جم حول الدراسة الحتطبيقية، عرفنا فيه مدونحتنا، و هي عبارة عن 
باللغة  انيةثترمجة  قمنا بالحتعليق على ترمجحتها باللغة الفرنسية واقرتحنا ،ملدينة الرمشيسحتشفائية اإل

 .اإلجنليزية  

واقرتحنا  ،أما خامتة حبثنا جاءت إجابة على كل الحتساؤالت اليت دار حوهلا موضوع حبثنا
 .ملؤسسات خاصةلسري عملية الرتمجة بصفة عامة وبا لولح

الحتواصل مع املسؤولني عوبة صو  ،هي قلة املراجع باللغة العربية أما الصعوبات اليت واجهحتنا
 . لالفحتاتاحتقاط صور إلوكذا صعوبة ، يف املؤسسة

 لملك يف األخري اإلملام بكل ما خيص الرتمجة باملؤسسة، ال ينجاهد نارغم كل هذا حاول 
بالنجاح وأن  ناونرجو أن يحتكلل جهد، وفقنا يف مسعانا قد إال أن نسأل اهلل عز وجل أن نكون

القارئ والباحث، آملني أن يكون فاحتة ومثرة نافعة للعديد من األحباث واألحباث  نايسحتفيد من حبث
 .املكملة
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طاء بني الشعوب األخذ و الع تشهد الرتمجة اليوم تطورا كبريا تعرب من خالله عن دورها يف
هذا ما جعلها تنفصل عن  ،خلق حوار بني الثقافات و أجناس من لغات خمحتلفةبغية الحتواصل و 

علم  :اللسانيات الحتطبيقة لحتقوم كعلم  حبد ذاته و تأسسس نظريات و تقنيات تسمى األدب و 
 . الترجمة

 ةتسمي 9119حسب سعيدة كنيل يف مقال هلا فإن هاريس أطلق سنة 
transtologie     مبصطلح   فاسكيزو أيت  على علم الرتمجةtraductologie   لكي

لقد و  ،إلكساهبا اجلانب العلمي و إلبعادها عن معىن الفنية  logieمتاثلها صرفيا وضع الحقة هلا 
من جهة اعحتبارهم  داربناي ونيدا و  فيدروفاححتد اخلالف بني مدارس اللسانيات و على رأسها 

الذي يعحترب الرتمجة عملية أدبية فنية بالدرجة األوىل  دموند كاريأعلم له نظرياته و بني  الرتمجة
 .مقارنا بينها و بني املسرح 

نحتصر برأيه إاملسائل النظرية للرتمجة و : هلذا املوضوع يف كحتابه  جورج مونانإىل أن تعرض 
ظرية و فن باملمارسة و الحتطبيق للفريق العلمي و اللغوي و احلقيقة أن الرتمجة علم بأسسها الن

 1.اإلخحتيار و 

 

 

 

 

 
                                                           

 8002أوت  ، 931العدد  ، سعيدة كنيل ، نظريات الرتمجة بني املاهية و املمارسة ، جملة اآلداب العاملية 1
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 الترجمة  فيعموميات :  األول المبحث 

، وظيفحتها تعويض لغة بلغة ورد ثروة لغوية تلحتقي فيه اللغات، بل هي مإن الرتمجة علم و فن
و فيما يلي سنحتوقف عند أهم . ا لحتوسيع نشر املفاهيم و األفكارأخرى  فهي آلية تسعى دوم

 .هذا اجملال  خرباءيفات اليت جاء هبا الحتعر 

 مفهوم الترجمة  :المطلب األول 

 :لغة  -1

ترجم كالمه ": لسان العرب  و حسب ما جاء يف ترجملفظة الرتمجة من الفعل  شحتقتا
 . 1 "مبعىن فسره بلسان آخر

و على الحتأويل و الحتفسري  ،هي نقل الكالم من لغة إىل  أخرى ":  معجم المنجدأما يف 
 . 2 "رحالشو 

  وضنه، ذكر ترمجحته: "ترجم لفالن و  ،بّينه: ملكالا ترجم" لوسيطا ملعجما يف ءجا
 . 3 "غريه و عنه نقله من لغة إىل أخرىترجم كالم و 

 :صطالحا  ا -2

 :أن  كاتفوردتعددت مفاهيم الرتمجة من حيث اإلصطالح فريي 

« Translation is an operation performed on languages: a 
process of substituting a text in one language for a text in an 

                                                           
 393ص  9122 ، رجم مادة بريوت، ينظر العرب لسان الثاين ، دار لدالعرب ،اجمل منظور لسان ابن - 1
  .8009 ، مادة ترجم ينظر الثانية، الطبعة بريوت، املشرق، دار املعاصرة، العربية اللغة يف املنجد - 2
دار الدعوة   ،ء لتاب ابا/ر لنجااعلي د محمدر،لقاد اعبد حامت،ایزلن احسد حم،افىطمصم یھرابا -املعجم الوسيط    - 3

 . إسطنبول
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other. Clearly, then, any theory of translation must draw 
upon a theory of language a general linguistic theory » 1.     

 بنص ،ما لغة يف نص البدإ خالهلا يحتم ت،للغاا على تنجز عملية عن رةعبا هي ّلرتمجةا"
للرتمجة جيب أن ترسم يف إطار نظرية لغوية أي نظرية عامة   يةنظر  أية ضحوأ مبعىن،ىخرأ لغة يف

  (ترجمتنا) ."للغة 

الرسالة اليت يهدف املرتجم إىل توصيلها  و، تصالإن الرتمجة أفريى  جورج مونانأما 
ىل إويه يف لغة ال ىل ما يساإكما هو أن ينقل املبىن   ،تحتألف من معىن و مبىن و عليه أن ينقل املعىن

 . 2ما يشاهبه

قد يكون  ،الرتمجة مي نقل معىن النص ": أتى بحتعريف شامل لرتمجة قائال بيتر نيوماركأما 
 .  3 "مفردا أو كحتابا من لغة إىل أخرى من أجل قاريء جديد

هناك الكثري من الحتعاريف و الحتفاسري املخحتلفة ملفهوم الرتمجة، فهي نقل فكرة من لغة إىل 
، أي الحتعبري عن ما هو مكحتوب من لغة ألخرى نقل مفهوم حضاري من لغة إىل أخرىى أو أخر 

 .اخلاصية ، الرتكيب، و البعد الثقايف : مع مراعاة خاصية اللغة املنقول إليها 

  

 

 

                                                           
1 - -  J.C Cat Ford a linguistic theory of translation , Oxford University Press 
.1965, p1. 

 . 831ص،  9111ن ،لبنا، 9ط ،دار املنحتخب العريب  ،لطيف زيحتوين : تر ،املسائل النظرية للرتمجة  ،جورج مونان - 2
 . 81ص  ،8001 ،الطبعة األوىل ب ،املغر -الدار البيضاء  ،املركز الثقايف العريب  ،منهاج املرتجم ، حممد الديداوي  - 3
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 المترجــــم : المطلب الثاني 

 :تعريف المترجم  -1

لحتصبح املعاين ، نص املصدر عملية الرتمجة ، فهو من مير عرب الإن املرتجم هو القائم ب
   :قسمني  إىلو يقسم  نص بأكمله قابل للهجرة من اللغة املصدر  إىل اللغة اهلدفالو 

 .مجعه مرتمجني ، هو الذي ينقل عن طريق الكحتابة ، أي نصا مكحتوبا : المترجم 

 .ة، أي عمله يكون بالرتمجة الفوريو الذي ينقل النص شفهيا همجعه ترامجة ، :  الترجمان

 .1"سرية حياته:و ترمجة فالن . الرتمجان هو املرتجم و مجعه الرتاجم : معجم الوسيطو يف 

، أي أن عمله هو صوغ أفكار من كلمات موجهة أن املرتجم كاتب  محمد عنانييرى  
 . 2 ، بل أفكار غريهاألفكار اليت يصوغها ليست أفكارهإىل قارئ  و الفرق بينه و بني الكاتب أن 

املقاالت  : فريى أن املرتجم هو الشخص الذي يرتجم املواد املكحتوبة مثلكريس  رروجأما 
أما املرتجم الفوري هو الذي ينقل . من لغة إىل أخرى و اجملالت و الكحتب و الكحتيبات و الوثائق

املواد الشفهية كاألحاديث و اخلطب و العروض و الشهادة أمام القضاء و ما شابه من لغة إىل 
  . 3 أخرى

                                                           
، دار الدعوة ، ء لتاب ابا/ر لنجااعلي د محمدر،لقاد اعبد حامت،ایزلن احسد حم،افىطمصم یھرابا ،املعجم الوسيط - 1

 .إسطنبول
 .3ص، القاهرة ، 1طبعة ،وجنانل،  حممد عناين ، فن الرتمجة ، الشركة املصرية العاملية للنشر - 2
 :  03/08/8092: أطلع عله يوم  - 3

http://www.atinternational.org/forums/showthread.php?t=5049 
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كادميية معرتف هبا حمليا هو شخص درس الرتمجة يف مؤسسة أ المترجم خرآيف تعريف و 
 .1و تأهل تأهيال لغويا و ترمجيا محتميزا ميكنه من العمل يف مؤسسة من املؤسسات  ،دولياو 

، و ال ميكن  جم ناقل للنصوص من لغة إىل أخرىفجل الحتعاريف تحتفق على أن املرت 
 .لديه مؤهالتإذا توفرت  للمرتجم أن يكون جيدا إال

 :  كفاءات المترجم  -2

 :   2 أن املرتجم اجليد هو الذي حيوز على أربعة كفاءات و هي جون دوليليعحتقد 

بالغي سحتعداد حنوي و إ تغذية املخزون املعريف  ،و أن يكون على  أي:   الكفاءة اللسانية -
 .و بياين و أسلويب

 جديد و يف مجيع اجملاالت  لرب على مواكبة كمبعىن أن املرتجم جم:   الكفاءة الموسوعية -
 .وإطالع واسع بثقافة اللغة املرتجم منها و إليها 

، و حتديد معاين املفردات الفهم اجليد للنص األصليأي القدرة على :  كفاءة الفهم -
 املصطلنات و 

 .نقل النص روحا و معىن  و هي القدرة على:  كفاءة إعادة التعبير -

 :   3ما يليالرتمجان يف  الجاحظيشرتط 

  أن يكون املرتجم صاحب بيان. 

                                                           
دار الغرب لنشر و الحتوزيع  ، ، الرتمجة من اجلامعة إىل املؤسسة ، قسم الرتمجة جامعة وهرانجملة املرتجم ،شريفي عبد الواحد - 1

 .2، ص8098
جامعة وهران ، دار الغرب للنشر قسم الرتمجة  ، 81كيف تكون مرتمجا للمؤسسة ،جملة املرتجم ، ع ،عيدة كنيل س - 2
 . 81، ص  8099سبحتمرب ،  –الحتوزيع  ، جويلية و 

، ص 9131،  83اجلاحظ، احليوان ، اجمللد األول ، حتقيق عبد السالم هارون ، منشورات حممد الداية  بريوت ، ط  - 3
13 . 
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  أن يكون عاملا باملوضوع املرتجم. 
  أن يكون عاملا بلغة األصل اليت ينقل عنها. 
  أن يكون عاملا باللغة الثانية اليت ينقل إليها. 
 أن ميحتلك حس الرتمجة، الذي تشكل الدربة و املمارسة ركنا من أركانه محتعلقة باملعرفة. 

أمهية هذه الشروط إال أهنا ليست كافية يف وقحتنا احلايل فعلى املرتجم اكحتساب قدرة رغم 
، فننن يف عصر ال خيلو من يالحتنكم يف الحتكنولوجيات اجلديدة املوظفة يف النشاط الرتمج

سحتعمال اليومي للكمبيوتر  فاملرتجم مل يعد يعحتمد فقط على الورقة و القلم، و إلما أصبح جيلس اإل
 .حلاسوب و يسحتغل بشكل عقالين كل جديد يف ثورة املعلومات وراء ا

 :  تصنيفات المترجم -3

 : 1 ىلإيصنف املرتمجون عادة حسب الدور املعريفي 

  مترجم دارسStudent Translator    

 .هعرتف بم أو معهد للرتمجة الذي يدرس جبامعة الطالب  املرتجم  هو 

  مترجم متدربOn –The –Job Translator   

 .وهو املرتجم الذي يعمل بالرتمجة مباشرة بعد خترجه ملدة ترتاوح بني سنة و ثالث سنوات 

  مترجم معتمدAccredited Translator   

             و هو املرتجم املسحتويف للشروط السابقة يف املرتجم املحتدرب و يكون قد قضى بالعمل الرتمجي 
 .سنوات  3ىل إ 3من 

                                                           
 املؤسسة البرتولية سونطراك ، جامعة وهران : الرتمجة يف املؤسسات العملية  ،رسالة جمسحتار ، شوشاين عبيدي حممد  - 1

 .   10، ص 8090-8099
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  مترجم محترفProfessional Translator   

 .سنوات 1و  3ابني تحتوفر فيه الشروط السابقة و تكون خربته  يف امليدان م الذي هو املرتجم 

  مترجم خبيرExpert Translator   

 .سنوات  1و لكن مدة خربته أكثر من , و هو املرتجم املسحتويف للشروط السابقة كلها  

  مترجم مراجعReview Translator   

و جيب أن تحتوفر  ،ذهاقالذي يأخذ على عاتقه مراجعة ترمجات اآلخرين و ن هو املرتجم
 .خحتالفهاإعريف ملراجعة النصوص املرتمجة على مسحتعداد إفيه الشروط املرتجم اخلبري مع 

نمكن من حتلي ،جيب أن  توفرت فيه املؤهالت اليت سبق ذكرها، مهما كان صنف املرتجم 
 ... ، أو حمرتف أو مرتجم باملؤسسات مسحتقل إىل سوق العمل إما كمرتجم الحتوجه

 :مهنة الترجمة  -4

هنا مهنة يحتجىن عليها الكثريون إما ألن معرفحتهم ألبعادها إقل ، يسألونك عن الرتمجة
و هي إن نشاط فكري رائع واسع النطاق جامع للمعارف  ،سطنية جتعلهم يبخسون قدرها

 .1 مة العربية و منها األ ،يف رقي األمم و هنضحتها هاثبحتت إسهامأ

قواعد ، هلا أسس و فالرتمجة مهنة شاقة  و نشاط فكري ،محمد الديداويهكذا قال عنها 
وهي تسحتلزم الفضول العلمي و حب ،وهلا عراقيل و صعوبات  مثلها مثل غريها من املهن 

. يع اجملاالت خاصة جمال ختصصهفاملرتجم جمرب على مواكبة كل جديد يطرأ يف مج، طالعاإل
على  احلرص عن كل هذا يحتطلب كفاءة لغوية عالية و القدرة على الفهم و الرتكيز و فضالو 

الحتمرين ال ميكن إتقاهنا إال بالحتدريب و  و متثل الرتمجة احلرفة اليت. إخحتيار األلفاظ و السياق املناسب

                                                           
 . 398ص ، 8001 ، الطبعة األوىل ،املغرب-الدار البيضاء  ،املركز الثقايف العريب ،منهاج املرتجم  ،حممد الديداوي  - 1
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 مهنة هابعحتبار  أخالقيات و واجبات هلا املهن من كغريها هي، و و املمارسة إسحتنادا إىل املوهبة
 النزاهة كذا و اإلحرتافية و األمانة أوهلا القيم هبذه الحتنلي املرتجم على فيجب ، فكري بعد ذات

 النظر يف اإلفراط عدم و  الشخصية املصاحل تفادي و العمل مواعيد إحرتام و العمل يف السرية و
 . مالية كصفقة إليها

 مجاالت الترجمة : المطلب الثالث 

... بالحتصرف ، الرتمجة العلمية األدبية ، الحتفسريية ،الرتمجة : مجة منها تحتعدد جماالت الرت 
تعد هذه األخرية هدف دراسحتنا فقد عرفت رواجا كبرية يف اآلونة األخرية ملا عرفحته الشعوب من و 

كحتب الرياضيات و الفيزياء : ثة و البنأيقصد هبا ترمجة العلوم األساسية  و تطور علمي هائل
الطب و الصيدلة :لم احلياة و علم األرض و علم النبات و العلوم الحتطبيقية الكيمياء و عو 

 . 1 واملهندسات على األنواعها املخحتلفة وكحتب الحتكنولوجيا و الحتقنيات

   : قائال  حسن غزالةو يعرفها 

  « Scientific translation is mainly about translating term in the 
field of science and terminology of all kinds  medecine, 
physics,and chemistry, mathematics and computer sciences… 
from one SL into TL »2. 

             إن أساس الرتمجة العلمية هو ترمجة املصطلح يف جمال العلوم و علم املصطلح بكل "
وم احلاسوب من اللغة املصدر إىل اللغة الطب ، الفيزياء ، الكيمياء ، الرياضيات و عل: أنواعه 
 (ترجمتنا) ."اهلدف

                                                           
 . 10ص ، 9ط ،دمشق ،دار طالس ،دراسات يف الرتمجة و املصطلح و الحتعريب ،  يشنادة اخلور  - 1

2 - Hasan Ghazala, translation as problems and solutions, dar el ilm lilmalayin 
,1995  p 156. 
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وال وضع ، فاظ بني لغيت املصدر و اهلدفلسحتبدال األإفالرتمجة العلمية ليست جمرد 
فنىت النصوص العلمية ال ختلوا من  ،مصطلنات من لغة ما مكان ما يقابلها من لغة أخرى

 .1 اإلملام هبا حتها و معرفإىلسلوبية حيحتاج املرتجم أتكوينات لغوية و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، جامعة ىل العربية إنسية الفر من  ترمجة املصطلح الطيب  :الرتمجة و الحتعريب  ، واقع املصطلح الطيب بني فادية كرزايب  - 1
 . 80ص ،  8091-8091تلمسان ،
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 أساليب الترجمة  :  الثانيالمبحث 

و هي طريقة تقوم  ،اإلححتياجات العملية لعلماء اللغةنشأت أول طريقة للرتمجة من تلقاء 
اسحتخالص  قواعد  داربينيو  فينايعلى حتليل علمي من أجل إعداد مرتمجني محتخصصني ، فقام 

جيدة و هي جمموعة مرتبة من طرق النقل هبدف اسحتنباط تصنيف توضح ما ينبغي عمله لرتمجة 
شامل لطرائق الرتمجة و يحتضمن كل من الرتمجة املباشرة والرتمجة الغري مباشرة فكان بذلك ما يعرف 

  .بالحتقنيات السبع يف الرتمجة 

 الترجمة المباشرة : المطلب األول 

من حيث الرتكيب و املفهوم ،  ا و يقصد هبا نقل وحدات الرتمجة إىل وحداث مماثلة هل
 :  1 هذا يف حال وجود توازن بني اللغحتني و تضم الحتقنيات الحتاليةو 

  Borrowing                                             : اإلقتراض 

ىل اللغة إسحتعارة كلمة من كلمات اللغة إأي ، وهو اسحتخدام املفردة األجنبية كما هي
ليها أو للنفاظ على إما لحتعذر وجود بديل آخر يف اللغة املرتجم إس ، و ذلك  املسحتهدفة أو العك

 .الطابع األجنيب للنص

      calque                                                      :المحاكاة  

يعرف أيضا بالننت أو النسخ و هو نوع خاص من اإلقرتاض ، يحتم من خالله  نقل 
 اللغة األصلية و ترمجة مفردهتا ترمجة حرفية ، و ال يكون بوحدة معجمية بل صيغة تركيبية  يف

حرتام البنية الرتكيبية للغة املسحتهدفة ، و تحتمثل احملاكاة يف نسخ للغة األجنبية إمع  ،مبركب أو عبارة
 .على املسحتويني املعجمي و الرتكييب 

                                                           
1 - consulté le  : 02/08/8092  http://www http://www.academia.edu/11399658.   
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  literal   translation: الترجمة الحرفية  

دون أي تغيري يف الرتكيب أو يف ، كل مفردة مقابلة هلا أو ما يقابلها مباشرة و هي نقل  
فاألول هو الذي تحتطابق . طريقة الحتعبري عن املعىن ، و هي نوعان أحدها سليم و اآلخر سقيم 

 .ليها تطابقا كليا أو شبه كلي إفيه اللغة املنقول منها و املنقول 

الرتمجة احلرفية تظل ناقصة و قد تكون سببا : أن يف هذا الصدد  محمد الديداويو يقول 

 .1 فسادهاإيف ختريب اللغة و 

  2 الترجمة الغير مباشرة : المطلب الثاني 

خاصة على املسحتوى ،إليها   يف اللغة املنقول كبرية فوارقعندما يالحظ هلا  يلجأ املرتجم
 :  و هي كاآليت ليها إاملنقول الثقايف أو الرتكيب أو اجلمايل باللغة املنقول منها و اللغة 

  transposition                 :اإلبدال 

  غ نفسه ، و ذلك بحتغيري املنظور يعرف كذلك بالحتكييف و هو إحداث تغيريات يف البال 
بفعل أو فعل مبصدر و عكس ذلك   ن يسحتبدل صفة أكأن يسحتبدل فئة حنوية بفئة أخرى أو 

 : هو نوعان و 

 سحتعمل عندما ال يكون للغة املسحتهدفة إمكانيات للحتغيري ي:  إبدال إجباري. 
 حيدث عندما يكون للغة املسحتهدفة إمكانيات للحتعبري عن نفس العبارة :   إبدال اختياري. 

 

 

                                                           
 911، ص 9118حممد الديداوي، علم الرتمجة بني الحتنظري والحتطبيق، دار املعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس،  - 1

2 - consulté le :  : 02/08/8092  http://www http://www.academia.edu/11399658.  
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 modulation                                                : التحوير 

تعويض قسم من أقسام الكالم يف  على أنه تنوع يف الرسالة ، فهو داربنايو  فينييعرف 
 . صل بقسم آخر من اللغة املسحتهدفةاللغة األ

   Adaptation   :األقلمة 

        جحتماعي و الثقايف يف النص األصليو هي الحتصرف يف الرتمجة  و اسحتبدال الواقع اإل 
ف املوصوف يف ذا كان الظر ، إليها عوضا على املعىن إمبا هو مقابل له يف تقافة اللغة املرتجم 

فإن هذا النوع يقع  داربنيه وفيناي و حسب .ليها إالنص األصلي غريبا متاما عن اللغة املرتجم 
  .بني الرتمجة و اإلبداع أي عدم الحتقيد باللفظ و املعىن 

   equivalence               : التكافئ 

لرتكيب و من حيث و هو الحتعبري عن الشيء ذاته و لكن بعبارة خمحتلفة متاما من حيث ا
 .األسلوب و ينطبق عموما على املراسلة كما هو احلال يف األمثال ة األقوال املأثورة 

 عليها  تعحترب تقنيات الرتمجة الدعامة األساسية لسري عملية الرتمجة لذا أردنا تسليط الضوء
ا الوسيلة األطوع دون الرجوع لإلشارة إليها ألهن ، يف حبثنا  ألننا سنعرض هلا يف الفصل الحتطبيقي

فهي تسمح له ، فكفاءة املرتجم ترتكز على املعرفة الشاملة ألساليب الرتمجة    للرتمجات املدروسة
   .باسحتيعاب املعىن و إعادة تعبريه يف اللغة املسحتهدفة و فقا ملعايري اللغة
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 نظريات الترجمة : المبحث الثالث 

 نشأت نظريات الترجمة : المطلب األول 

الرتمجة علم بأسسها النظرية ، قام العلماء : عدما انحتصر جورج مونان برأيه حني قال أن ب
عحتربها إعحتبارها نشاطا إنسانيا، و بني دراسات الرتمجة و نظرياهتا اليت إبالحتفريق بني ممارسة الرتمجة ب

ث يف و يدخل البن. العلماء جمموعة من اآلراء و اإلسحتنحتاجات تحتشكل بواسطة مناهج علمية
 حيث تعد اللغة جزءا ال يحتجزأ من دراسات الرتمجة ،النظريات الرتمجية ضمن الدراسات اللغوية

هذا ما أدى إىل إجياد نظريات و مناهج و تأسيس الدراسات الثقافية ، مما ساعد باإلهحتمام 
 . بالنصوص املرتمجة 

اه البنث فيها إجتتغري  اليت سرعان ما النظرية الوظيفيةمن النظريات اليت ختدم حبثنا هي  
عندما نشأ و ازدهر يف أملانيا املدخل الوظيفي و الحتوصيلي يف حتليل الرتمجة ، ومن أهم مالحمه 

لنظريات ا: عن ألماط النصوص ووظائف اللغة مسيت    كاترينا رايسالدراسات األوىل اليت أجرهتا 
 .احملددة بنمط النص

   لنصنظريات المحددة بنمط ا :المطلب الثاني 

ختذت إعملها يف السبعينات بالبناء على أسس مفهوم الحتعادل، و لكن  رايسبدأت 
أي أهنا جعلت مسحتوى النص  ،النص بدال من الكلمة أو اجلملة إطارا لحتنقيق الحتوصيل و الحتعادل 

النظريات : هذا ما عرف بالنظريات احملددة  بنمط النص و هي . كله جمال عمل دراسة الرتمجة 
ظر في أنماط أو أجناس معينة من النصوص مثل الترجمة األدبية ، و الترجمة الشائعة التي تن

  .1في دوائر األعمال التجارية ، و الترجمة العلمية أو التقنية 

                                                           
لقاهرة ،الوجنمان  ،الشركة العاملية املصرية للنشر  ،النظرية الرتمجة  احلديثة مدخل اىل مبنث دراسات الرتمجة،حممد عناين  - 1
  91ص 8003  ،9ط 
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تعحتمد هذه النظرية على علم اللغة النصي ممثلة مناهج حتليل اخلطاب و املنهج السيميائي 
يدرك مفاهيم البنية و الرتابط واإلتساق  على محتعلم الرتمجة أن و لحتطبيق املبادئ النظرية هلذه العلوم

بني اجلملة   Emile Benvenisteو قد ميز اللساين الفرنسي . و اإللحتنام النسيجي للنص
             و النص و اعحترب أن حتليل النصوص ال جيري إال يف شكل ملفوظ ، أي يف وضعية إتصال 

 .1 خاصة

إىل  إضافة الطابع املنهجي  ، منهجية تقييم الترجمةىل إبداية يهدف مدخلها الوظيفي 
ىل الحتقسيم إىل أنواع أو  ألماط مسحتندة إعلى دراسات نصوص الرتمجة وذلك بحتقسيم النصوص 

إسحتندت إليها يف وضع فئات الثالث لوظائف اللغة  و قد حدده بدقة ل  كارل بوهلرالذي كان 
أو حاالت الحتوصيلية  وبني ألماط النصوص ،  أبعادها اللغويةإقامة عالقة بني كل وظيفة منها وبني

 : 2 وتلخص رايس ألماط النصوص و وظائفها اللغوية على الننو الحتايل، اليت تسحتعمل فيها 

  Informative:عالمية أو اإلخبارية اإلالنصوص 

إخبارية تقحتصر على  اوظيفة اللغة فيه ،هي النصوص اليت تحتضمن معلومات و معارف
يف الحتوصيل  حيث يكون املضمون هو بؤرة الرتكيز األويل ،تقدمي احلقائق و البعد اللغوي هلا منطقي

و أن يكون أسلوب الرتمجة هو النشر البسيط مع  ،وله بعد منطقي و إحايل للنص املرتجم
 .ذا اقحتضى األمر إضاح الحتصرحيي ياإل

  Expresive: النصوص التعبيرية 

وظيفة اللغة . ديب وتحتميز باحلضور القوي لكحتاهبا ومجالية أشكاهلابداع األتشمل نصوص اإل
و أن ينقل النص املرتجم على  ،فيه تعبريية أي تعرب عن املوقف املرسل والبعد اللغوي له مجايل

                                                           
رتمجة، الشركة العاملية املصرية للنشر ، لوجنمان ،القاهرة حممد عناين ،النظرية الرتمجة  احلديثة مدخل اىل مبنث دراسات ال - 1
 991ص 8003  9ط 
 .81، ص 8092، اوت 931سعيدة كنيل، نظريات الرتمجة بني املاهية واملمارسة، جملة األدب العاملية، العدد  - 2
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الشكل اجلمايل و أن تحتسم طريقة الرتمجة مبناكاة منهج النص و اختاد وجهة نظر النص املصدر 
 .أو املؤلف 

 OPERATIVE  1: عملية االقناعية النصوص ال

حتلقي  املهي تلك اليت حتدث ردود فعل من طرف ، تعرف كذلك بالنصوص الداعية للعمل 
ليه أو إقناعه بالقيام بعمل ما   إترتكز على ما يدعو القارىء ، وظيفة اللغة فيه ختاطبية أو حوارية 

دة و أن تحتمسك طريقة الرتمجة سحتجابة املنشو خراج نص قادر على حتقيق اإلإو على املرتجم 
 .بالحتطويع ابحتغاء حتقيق األثر املعادل 

   AUDIOMEDIAL: النصوص السمعية البصرية الوسائطية 

ىل األنواع السابقة إوهذا النوع يف رأيها يضيف ،بوهلرمن النوع  ذاه رايساسحتعارت 
 . الصورة البصرية و املوسيقية مثل األفالم و اإلعالنات

حنكم مبقحتضاه على  ن نقل الوظيفة املهيمنة للنص هي العامل احلاسم الذيأ رايستقول 
سرتاتيجيات ميكن انطالقا منها تطبيق إوهدفها وراء حتديد النصوص هو وضع  ، النص املسحتهدف

خاصة ختحتلف  ةليآفلكل نص . طار املنهج الوظيفي إنظرية عامة على مجيع أنواع النصوص يف 
للنكم على  رايسو لكل نوع معايري حمددة لدراسة وضعحتها  ،لنمطه عن غريها و تحتفاوت وفقا 

 : 2الرتمجة ومدى كفاءهتا و هي 

 .أسلوبية ،حنوية ، لفظية ، داللية :  معايير اللغوية الداخلية

املرسل  ،املحتلقي  ،املكان  ،الزمن  ،جمال املوضوع  ،احلال :   معايير اللغوية الخارجية
 .واإلحياءات الشعورية 

                                                           
 .993، املرجع السابق، ص حممد عناين - 1
 .992، املرجع نفسه، ص حممد عناين - 2
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فإننا نقول أن منهجها مالئم  ،إن نظرية أنواع النصوص إذا ما قورنت بغريها من النظريات
حد كبري لعملية تعليم الرتمجة و تطبيقها  كون الرتمجة هي عملية نقل نصية، موضوعها النص  إىل

ت و جانبه تواصلي وظيفي و كذا آليات النقل الرتمجي، فمن وجهة نظر الحتعليمية هي أكثر النظريا
 .الفعالة ألهنا تنقل النوع و تحتعامل معه وفق أبعاد معينة

هدفها الرئيسي هو تأطري ، إن نظريات الرتمجة تسعى إىل الحتوغل يف جوهر عملية الرتمجة 
بإمكانه أن يسطر برناجما تعليميا ألجل تكوين  ،املسائل و اإلشكاالت العملية فيها تأطريا علميا 

ى أسسها الصنينة و املحتينة اليت تأطرها و تدفع هبا لحتنقيق كفاءات محتخصصة ألهنا تعحتمد عل
على قائم األهداف املرجوة، فال ميكن تبين نظرية واحدة لحتطبيقها يف جمال الرتمجة ألن تعليم الرتمجة 

 .  مزيج من النظريات ككل 

مل تعد الرتمجة جمرد نقل من لغة إىل أخرى أو هواية ، بل هي علم مسحتقل حبد ذاته له 
ظرياته اليت ختدم الدرس الرتمجي و تقنيات  يعحتمد عليها املرتجم للنقل و هي فن و دراية هلا ن

خحتصاصاهتا ، يحتطلب مهارة فائقة يف املرتجم و عليه مواكبة كل ما هو إفروعها و مباحثها و 
 .جديد يف كل اجملاالت ، فهي صنعة وعلم يف الوقت عينه 
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 رورة ال مناص منها و الزمة لذلك يحتفق جل املنظرين يف حقل الرتمجة أن الحتخصص ض
اسحتوجب أن يشحتمل هذا األخري كال من تقنية الرتمجة وطبيعة املادة املعرفة ، كما أنه يفيد يف 

قوم على أساس تدريب تنظيم املمارسة الرتمجية و برجمحتها ضمن العمل املؤسسايت، مما ال شك أنه ي
و تقوم الرتمجة املحتخصصة أساسا عل  العملي للمرتمجني يف املسحتويني النظري و الحتطبيقي،

عصبها و سيد املوقف كونه مفردة تنحتمي إىل جمال معريف معني    يعد املصطلح ،الحتخصص يف اللغة
و هو الذي جيعل و يشكل الدعامة الرئيسية يف لغات الحتخصص باعحتباره الوحدة األساسية هلا 

 .منها محتخصصة 
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  الترجمة المتخصصة:  المبحث األول

ذلك و ، و فرضت نفسها األخرية اآلونةهحتمام يف إلاحظيت الرتمجة املحتخصصة ب
و أمهيحتها  يف  ،نفحتاح على السوق و تعدد مصادر العلوم و املعارفعحتبارات كثرية  أمهها اإلإل

و تعحترب ملحتقى حمرتيف اللغة و املصطلنيني و اخلرباء يف  امليادين، اإلححتكاك و الحتواصل يف خمحتلف
 .1جمالت الحتخصص

 تعريف الترجمة المتخصصة: المطلب األول 

الرتمجة الحتقنية ، و تعين ترمجة وثائق يف ميدان : اصطلح على الرتمجة املحتخصصة يف الحتداول 
و تحتعدد الرتمجة . ولدا هلا محتخصص و مبعجم و مفردات محتخصصة غالبا ما يكون املرتجم م

و قد مسي املرتجم محتخصصا ... املحتخصصة بحتعدد الحتخصصات كالفلسفة و الطب و االقحتصاد 
 .خحتصاصات و ليس اللغات بالنظر إىل كفاءة تعدد اإل

          هي يف ترمجة نصوص ذات طبيعة تقنية أو تكنلوجية ": قائلة  كريستين دوريوتعرفها 
 . 2 "أو علمية

            أي نصوص هتدف أساسا إىل محل معلومة  هي": عرفها قائال فري  جان دوليل أما
 .3 "وال يكون فيها املظهر اجلمايل هو املظهر املسيطر

 

 
                                                           

دار الغرب للنشر ،قسم الرتمجة جامعة وهران  ، 09، العدد  املرتجماملحتخصصة ، جملة  رتجمكينل ،مؤسسة امل  سعيدة - 1
 .01 ص 8091ديسمرب .الحتوزيع و 

، 8001، 9أسس تدريس الرتمجة الحتقنية، تر هدى مقنص، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت، ط ، كريسحتني دوريو  - 2
 .31ص 

 . 33ص املرجع نفسه ،  ، كريسحتني دوريو - 3
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 : 1قائال  حسن غزالةو يعرفها 

  « Technical translation is the translation of scientific terms of 
all kinds : medical, physical , chemical, mathematic  mechanica , 
technological , biological, agricultural , computer  internet and other 
terms of the various terms in particular ». 

الطبية، الفيزيائية، الكيميائية  : الرتمجة الحتقنية هي ترمجة املصطلنات العلمية بكل أنواعها "
  (ترمجحتنا(."احلاسوبية، األنرتنت و عدة مصطلنات يكانيكية، البيولوجية، الزراعية،الرياضية، امل

ذات طابع تقين محتداول بني  ،فالرتمجة املحتخصصة قائمة على ترمجة نصوص و مصطلنات
البعد عن اجلماليات و اإللحتزام : مقاييسها األساسية هي ،خحتصاص ما يف ميدان حمدد إأهل 

 .الرتمجة بالدقة و األمانة يف 

 ائص الترجمة المتخصصةخص:المطلب الثاني  

يحتعامل املرتجم مع النص املحتخصص فهما و إدراكا يف اللغة األصل ، و صياغة و حتريرا يف 
اللغة اهلدف ، عليه إذا الحتقيد خبصائصه و لذلك تكون خصائص الرتمجة املحتخصصة نفسها 

 .خصائص النص املحتخصص 

 

 

 

 

                                                           
1 - Hasan Ghazala , opcit , p 156 . 
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  : 1 ائص الرتمجة املحتخصصة و هي كاآليتفيما يلي سنعرض أهم خص

  الوضوح : 

و كلمات ال ميكن معها   هو القدرة على الحتعبري و الحتدليل يف جماالت اإلخحتصاص بألفاظ
 .فهم معاين خمحتلفة أو محتعاكسة 

 لدقـــــةا : 

بأقل عدد ممكن من املفردات و بصيغ ال ترتك جماال لإلرتياب بدقة  املقصود هبا الحتعبري
 . دون املساس باملعاين و املفاهيملمات الكو 

 كثافة المصطلح  : 

 .فهذا ما جيعل منها محتخصصة املصطلنات املحتخصصة على غرار النصوص األخرى كثرة

 وضوح العبارات و أحادية المعنى  : 

ىل أساليب اإلحياء و اإلشارة إال يلجأ  ،يعحتمد النص املحتخصص املباشرة يف الداللة 
 .ها قدر اإلمكان ، و يقحتصر على معىن واحد للعبارة الواحدةالرتميز بل يحتجنبو 

 : خطوات الترجمة المتخصصة : ثالث لالمطلب ا

محتالك إتسحتدعي الرتمجة املحتخصصة من املرتجم بنقل مضامني األشكال ، فهو ملزم على 
 األدوات املفهومية للنص يف سبيل حتقيق ترمجة حتاكي النص األصلي إىل حد بعيد فيلجأ إىل

 : 2اخلطوات الحتالية 

                                                           
،  اجلزائر جمللس األعلى للغة  03عبد الكرمي شريفي ، الرتمجة املحتخصصة يف أقسام ما بعد الحتدرج ، جملة معامل ، العدد  - 1

 .11ص، 09/03/8093العربية 
-8090 –جامعة وهران . بنكية يف النصوص القانونية  ترمجة املصطلنات ال –جسحتري ارسالة م –امسهان بوعناين  - 2

 .38ص  8099
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 :  تحليل الوثيقة -1

 .للوصول إىل ترمجة صنينةو حتليلها البنث عن املصطلنات الغامضة يف الوثيقة 

 :  البحث التوثيقي -2

ملعىن  للوصول ث توثيقى معمق،تغذية املخزون املعريف و اإلملام باملوضوع من خالل حب
 . أو أصناب الحتخصص  جلوء إىل املوسوعات أو الشبكة املعلوماتيةاالنص و 

 :  البحث المصطلحي -3

يلجأ املرتجم إىل البنث املصطلني بعدما يحتعذر عليه إجياد املقابالت للمصطلح فالقيام 
 .مبثل هذا البنث يزود املرتجم مبا حيحتاج إليه من ألفاظ و مصطلنات محتخصصة 

 :  لمراجعةا -4

ثغرات بني لبنث عن أخطاء أو يقوم هبا املرتجم ملراجعة الوثيقة املرتمجة لخطوة أهم هي 
  .األسطر من أجل تصنينها

من بني الرتمجات اليت تنحتمي إىل اجلنس املحتخصصة ، هي الرتمجة الطبية اليت يحتناول 
موضوعها العلوم الطبية ، فالغاية منها ليست مجالية و إلما توصيل املعلومة ، و هذا ما  سنحتطرق 

 .ألهنا حمور الدراسة ليه  يف ما يليإ

 الترجمة الطبية : لمطلب الرابع ا

حيث ترمجة الغرب عن  ،ربدم ميادين النشاط الرتمجي عند العأقن الرتمجة الطبية من إ
تحتطلب ...قحتصادية و القانونية واألدبية و ختحتلف الرتمجة الطبية عن غريها من اجملاالت كاإل العرب

فمن السهل  ،وص مقاربة فمجال الطب أصعب النص،منهجية عمل عصبها الحتوثيق املصطلني 
 .فالنص  الطيب للغري األطباء ال حيلل بسهولة ، فهم قضايا أصغر خلية يف جسم االنسان 
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 :1مرحلحتني أساسيحتني و مها على تقوم  ،تحتطلب الرتمجة الطبية منهجية خاصة 

 : مرحلة التحليل -9

نث املصطلني تحتطلب حبثا توثيقيا منهجيا تقوم على مراقبة فهم النص ومعلومات هتم الب
 .نحتظامي إلا

 البحث التوثيقي  : 

فالضرورة املنهجية للرتمجة تبدأ أوال  ، طيبالوضوع املفهم من  الحتوثيق الفعال ميكن إن 
 .  باملوسوعات و القواميس املحتخصصة  نيمسحتعينبالحتوثيق اجليد 

  البحث المصطلحي : 

لنية ألهم املصطلنات يف جمرب على اسحتخراج البطاقة املصط املرتجميف هذه املرحلة  
فالبطاقة املصطلنية  .الوثيقة ، هكذا نكون قد حتصلنا على بنك مصطلني من غري قواميس 

قحتصاد دورها جتاوز هذه األخطاء باسحتعمال املصطلح الحتقين املكافئ أو املخحتصرات من باب اإل
 . اللغوي أو الحتوليد

 مرحلة التحصيل الفكري المحدود و المكثف  : 

 .م جمرب على حتصيل فكري حمدود و منظم يسحتفيد منه يف النص املعين بالرتمجة  فاملرتج

 

 

 
                                                           

 ،دار الغرب للنشر و الحتوزيع ، جامعة وهران، 81العدد  ،جملة املرتجم ، كيف نكون مرتمجا للمؤسسة  ،سعيدة كنيل - 1
 . 80ص   8099 ،ديسمرب  –جويلية 
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 : مرحلة التركيب أو التشفير و التحرير   -2

على املرتجم إخحتيار  بعد مرحلة الحتنليل تأيت مرحلة تركيب نص مفهوم يف لغة أخرى ،
 .المسحتوى اللغة حسب الفئة املسحتقبلة إن كانت من العامة أو محتخصصي اجمل

إن الرتمجة املحتخصصة تسعى لحتأدية املعىن و إيصال الرسالة ، و ترمجة النصوص الطبية 
تحتطلب عناية خاصة ، فعلى املرتجم أن يكون محتمكنا و ذا علم باملصطلنات الطبية لنقل املعىن 

   البنث و تحتبع اخلطوات اليت سبق الصنيح، ومهما كان عاملا بأمور الطب فينبغي عليه 
 .1 اذكرناهو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .83ص  املرجع السابق، ،عيدة كنيلس - 1
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   لغة اإلختصاص: المبحث الثاني 

تطورت عرب العصور و أصبنت مسايرة لحتطور ،إن اللغة وسيلة للحتواصل بني الشعوب 
  لكل علم لغة خاصة به تؤدي الوظيفة الحتواصلية بني أهل اإلخحتصاص الواحدأصبح العلوم ، فقد 

عن احلاجة املاسة  للحتواصل  ، و نحتجت لغات اإلخحتصاص  بهلكل جمال  مصطلنات خاصة  و
املعريف يف أي ميدان ، فهي وليدة حاجة املخحتصني للحتواصل فيما بينهم من أجل تلبية أغراضهم  

: قت عدة تسميات  عليها منها لأطو  ،و اهحتم العديد من الباحثني بدراسة هذا النوع من اللغة
و اعحتربها ... قنية ، لغة األغراضغة املحتخصصة ، لغة اإلخحتصاص اللغة الوظيفية ، اللغة الحتالل

، و كذا تسمى باللغة  هبا املصطلنات العلمية و املهنية لكثرةلوجيا و آخرون أهنا لغة العلم و الحتكن
 .القطاعية ألهنا تسحتخدم يف قطاع معني 

   تعريف لغة اإلختصاص :المطلب األول 

صصة، و عليه سنعرض متثل لغة اإلخحتصاص األساس النظري ملوضوع دراسة الرتمجة املحتخ
 .فيما يلي أهم الحتعريفات

 .1 "أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم لغة اإلخحتصاص هي" : إلبن جنيبالنسبة  

ححتياجاهتا اخلاصة يف لغة متارسها جمموعة لحتسحتجيب إل على أهنا جان لوك ديكان ايعرفه
 .2جمال الحتواصل الداخلي 

                                                           
قسم الرتمجة ، 38ية اللغة اإلخحتصاص و تدريسها بني الفهم و الغموض ، جملة املرتجم ، العدد ماه حلومة تيجاين ، - 1

 . 19ص  8093 ،مارس  -جانفي ، دار الغرب للنشر و الحتوزيع   –جامعة وهران 
 9،ط ت بريو  ،مركز دراسات الوحدة العربيية  ، الرتمجة الحتقنية ، ترمجة  هدى مقنصتدريس أسس  ،كريسحتني دوريو  - 2
 . 32ص  ، 8001،
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ما هو لغوي حامل لعالقات : من ناحية النظام ما بني عاملني لدينا  جورج فينيو مييز 
ذات طابع خاص و هو بالحتايل مفعم مبسميات و بلغات تسمى باملحتخصصة ، و من ناحية أخرى 

 .1، لغة طبقية  Jargonسياسات لغوية ، عرضية أحيانا و محتصلة أحيانا تسمى لغة حرفية 

شمل مصطلنات ي،نظام لغوي فرعيهي فلغة اإلخحتصاص  جون دوليللو بالنسبة 
 .2خحتصاص معني إووسائل تعبريية خاصة مبجال 

أحدد لغة اإلخحتصاص بأصوات ملفردة فرتكيب يف ": فيعرفها قائال  عمار الساسيأما 
  .3" حقل لفائدة

نوع وظيفي للغة الطبيعية مرتبط بقطاع معريف أو  فريى أهنا  Cortelazzo كورتيالزو أما
اللغة الطبيعية اليت تعحترب  ،على غرار  من املحتكلمني  يةأقلفضاء نشاطي محتخصص ، تسحتعملها 

 . 4 اللغة اخلاصة جزءا منها ، لحتلبية حاجات اإلتصال داخل ميدان الحتخصص

من حيث أن لغة اإلخحتصاص ليست فقط   ككوكوريو لعل أفضل  تعريف هو ما أتى به 
مية بل هي أسلوبا أو سجال أو جمموعة مفردات أو مصطلنات محتخصصة أو خصائص معج

 .5جمموعة كاملة من املوارد اليت تنطوي على العديد من األساليب و السجالت 

 
                                                           

 . 32ص ، املرجع نفسه ، كريسحتني دوريو  - 1
، قسم الرتمجة جامعة 38جملة املرتجم ، العدد  ، أمال ساسي ،فعالية مكون لغة اإلخحتصاص يف مناهج تعليم الرتمجة - 2

 88، ص  8093مارس -يناير، وهران دار الغرب للنشر و الحتوزيع 
األردن  –اللسان العريب من ألية الفهم إىل أداة الصناعة ، جدار للكحتاب العاملي ، عمان  عمار الساسي ، املصطلح يف - 3
 .33، ص 8001-9ط

4- voir :Federica Scarpa, la traduction spécialisée : une approche professionnelle 
a l’enseignement de la traduction , les presses de l’université d’ottawa ,2010,p 
5- Rostislave Kocourek , la langue français de la technique et de science , 
wiesbaden, Brandstetter , 2 em édition , Paris  1991 
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من خالل الحتعاريف السابقة نسحتنحتج أن لغة اإلخحتصاص وسيلة تواصل بني جمموعة من 
 .أصناب اإلخحتصاص ذات نظام لغوي خاص 

  سمات لغة االختصاص: المطلب الثاني 

ن هلذه اللغة بسمات فهي أ كريستنففي منظور  ، تحتميز اللغة املحتخصصة بسمات عدة
تتسم بمفاهيم كذلك ,خاصة بهاصياغات و  حال اللغة الطبية مفردات مغلقةتسحتخدم 

و العامة وهي تلح على ضرورة ترمجة النوع بدقة و مهارة أمن القارىء العادي  تستعص الفهم
 .1بسبب كثافة تراكيبها ومدلوالهتا

 : 2ما يلي يميز هذه اللغة فيف دانيال جيلما الباحث أ

 .لغة إخبارية تحتميز بكثافة املعلومات  -
 .لغة ذات تراكيب لغوية بسيطة و غري محتنوعة -
 .لغة ذات صيغ حنوية ثابحتة بل ذات دالالت ثابحتة  -
 .لغة تحتميز بكثافة املصطلح -

 :3  اآليت ب اللغة املحتخصصة فديريكا سكاربا ت وميز 

 . لقائي لألفكار داخل النص املحتخصص نعين به الحتسلسل الحت: اإلتساق 

                                                           
  9ط ، بريوت   ،مركز دراسات الوحدة العربيية  ،الرتمجة الحتقنية ، ترمجة  هدى مقنص تدريس أسس : كريسحتني دوريو  - 1
 .ص40-39 8001.أكحتوبر، 

2 - Daniel Gile ,la compréhension des énoncés spécialisés chez le traducteur : 
quelques reflexions , meta , volume 31, n4 decembre, 1986 p 4    
3  - Federica Scarpa, opcit ,p25. 
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فيها عن مفهوم واحد  يعرب املصطلح الواحد تبحتعد عن العاطفة ، لغة دقيقة  :الموضوعية 
 .تعحتمد على املنطق يف عرض األ فكار و املعلومات و   ،يف حقل علمي واحد

 ضعن اللبس والغمو   لغة بعيدة ،بالغ رسالة محتخصصة إهدفها :  البساطة و الوضوح
  .الحتعقيدات و الصور البالغية  و

 تعحترب عن املضمون بأقل عدد ممكن من االلفاظ ، احلشو و الحتكرار ىحتناشلغة ت :يجازاإل
 .وتحتجنب اإلحياء والرتاكم و الرتادف وكل ما يشري اىل الحتأويل 

 اللغة الطبية :المطلب الثالث  

حتناول موضوعها العلوم تنحتمي اللغة الطبية إىل جمموعة اللغات املحتخصصة اليت ي
جمال الطب حيزا كبريا يف حياتنا و يسحتهوي  يأخذ ، والطبية،وظيفحتها توصيل املعلومات نفسها

ألنه يعين أيضا   ،فضول الكثري ، فيفرتض أن تكون لغحته واضنة بعيدة عن أي غموض و لبس
صال فعالة وحمددة تإمن هو غري خمحتص بالعلوم الطبية لكن بدل أن تكون لغة النصوص الطبية لغة 

ئمة يف اإلحياءات و اإلسحتعارات منها مفحتوحا للمهحتمني هبذا امليدان و املفردات عا جند البعض
 . 1تعدد الحتأويل ومفاهيم املصطلنات تحتأرجح ما بني الغموض و اإلسحتهجان و 

فاللغة الطبية ليست إال اللغة الطبيعية احلاملة ملعارف خاصة وذات اسحتعماالت لغوية 
دون خرق ضوابط النسق العام للغات الطبيعية   ،تحتندد باملوضوع و املسحتعمل و احلالة ،ة فرعي

هي وحدة فرعية عن اللغة العامة تحتميز بثالث :قائلة  مريا تيريزا كابريهو الرأي نفسه الذي تبنحته 
 .  2 املسحتعملني  وحاالت الحتواصل،املوضوع : محتغريات 

                                                           
 . 81ص  ، 8093-8091،وهران  ،الرتمجة الطبية مفهوم واقع و تصور  ، رسالة ماجسحتري ،مرحوم رفيقة  - 1
 .81نفس املرجع، ص  - 2
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 ،لغة الطبيعيةلحتها تسحتعمل يف نصوص مكحتوبة بافمصطلنات علم ما كيفما كانت طبيع
فاللغات  تضمن نقل املعلومات و أداة الوظيفة الحتواصلية داخل أي لغة اخحتصاص معريف ليست 

تسهيال   ،إلما هي لغات ختحتص مبايدين معرفية حمددة  ،لغة خاصة غريبة عن اللغة األصل 
النصوص املحتخصصة تندرج يف خانة إيصال ف ،امليدان و العامل اخلارجي  يخحتصاصيإللحتواصل بني 

 .بالغ معلومات حمددة إو 

ترتاوح لغة النصوص الطبية بني اإلسحتعمال البسيط و القصاصات اإلشهارية إىل املقاالت 
تركيب ، أدلة اسحتعمال  ،بيانات  :العلمية رفيعة املسحتوى املوجهة لنخبة العلماء و الباحثني منها 

ولكن مهما تباينت مسحتويات هذه اللغة ... وملخصات البنوث  ،إصالح تقارير و دراسات و 
وال ميكن أن  ،المصطلحية ،التحرير  ،التوثيق : إال أهنا تشرتك يف إرتباطها بنظام تواصل واحد 

  .ال تحتم خارج حدوده

 :  1و تنقسم اللغة الطبية اىل ثالث جماالت حسب مسحتوى املحتلقي 

 :  مجال داخلي 

و تكون لغة  أصناب الحتخصص الواحد من أطباء و خرباء هذا اجملاليكون الحتواصل بني 
 .  املسحتعملة بينهم لغة الحتخصص

 : مجال خارجي 

... اإلشهار  ،وصف الدواء للمرضى: عموما مثل  العامة إىل الرسالة من األطباءتكون 

  . لية من املصطلنات املحتخصصة اخ تبسيطية ولغحته سطنية 

                                                           
 . 12ص املرجع السابق ،، مرحوم رفيقة  - 1
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لغة موضعها العلوم الطبية بكافة ميادينها و اسحتعماالهتا تشمل  وعليه فاللغة الطبية هي
فحترتاوح بني خصوصية  ،خمحتلف الشرائح من الناس العامة إىل العامل املخربي مرورى بالطبيب

 . موضوعها أو خصوصية الرسالة 

، فهي اصة هبان لغة اإلخحتصاص هلا أساليبها اخلأمن خالل ما تطرقنا إليه نسحتخلص 
ة معنوية تقنية يف سياق تقين ، وظيفحتها الحتوصيلية هي لب الوظيفة الرتمجية فقد متحتلك شنن

و ال ننسى .. املهين و العلمي و الحتبسيطي و اإلشهاري : أصبنت تسحتخدم يف مسحتويات عدة 
 . أن املصطلح مظهر من مظاهرها و بالرغم من أمهيحته البالغة ال ينبغي أن يؤخذ مبأخذ اللغة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المتخصصة و المصطلحية الترجمة                         الفصل الثاني    

 
 

35 

 المصطلحية :   الثالثبحث الم

وضع املصطلنات لهحتم العلماء بدراسة املصطلح نظرا ملكانحته و ضرورة وضع أسس تحتبع إ
و تعددت تسمياته يف الدراسات العربية بني  بعلم المصطلحنشأ ما يسمى فو الحتعامل معها ، 

يف     Terminologyو ...املصطلنية ،علم اإلصطالح ، علم املصطلنات ، املصطلناتية 
رتمجة املحتخصصة ذلك أن املفاهيم املصطلنية هي شريان ال ،اللغة اإلجنليزية و هو حمور نقل املعرفة

 .من دوهنا ال يحتسىن الفهم و اإلفهامو النص املحتخصص و 

  علم المطلح: المطلب األول  

 : تعريف علم المصطلح -1

لغة و املنطق و اإلعالمية وم العل: يركز يف مبناه و حمحتواه على علوم عدة أبرزها  علمهو 
املحتخصصون و املرتمجون : علم الوجود و علم املعرفة و حقول الحتخصص العلمي و يسحتفيد منه و 

 .1و املعجميني و املسؤولون عن الحتخطيط اللغوي القومي و العاملي 

العالقة بني املفاهيم العلمية  العلم الذي يبنث يف هو": قائال ي  يعرفه علي القاسم
 .2 "لنات اللغوية اليت يعرب عنهااملصطو 

يعرف على أنه دراسة علمية لحتسمية املفاهيم اليت  ISOو حسب املنظمة العاملية لحتقييس 
 .3جحتماعية تنحتمي إىل ميادين محتخصصة يف النشاط البشري باعحتبار وظيفحتها اإل

                                                           
 . 190ص  8002لبنان ، الناشرون ، –علي القامسي ، علم املصطلح أسسه النظرية و تطبيقاته العلمية ، بريوت  - 1
 . 100ص  املرجع نفسه ،علي القامسي ،  - 2

   92ة العامة لوضع املصطلنات و توحيدها و توثيقها ،جملس اللسان العريب، العدد علي القامسي ، النظري - 3
 .1ص9120
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دراسة و ميدان نشاط يعين جبمع ووصف و جتهيز ": أن املصطلنيات هي  ساغرو يرى 
     و تقدمي مصطلنات ، أي بنود معجمية تنحتمي إىل جماالت اسحتعمال محتخصصة يف لغة

 .1 "واحدة

هو العلم الذي يدرس ": حني قال  دانيال غواداكنفس الحتعريف عند الغرب أتى به 
طور أنساقها و عالقحتها بالعامل تاملصطلنات و يبنث يف طرق صياغحتها و اسحتعماهلا و دالالهتا و 

  . 2 "احملسوس املدرك أو

يحتناول علم املصطلح ثالثة جوانب محتصلة من البنث العلمي و الدراسة املوضوعية ، فهو 
 .3يبنث يف العالقات بني املفاهيم املحتداخلة ، و أنظمة متثيلها يف بنية علم من العلوم 

 :علم المصطلح و الترجمة  -8

فدائرة املصطلنية سامهة يف ، عالقة بني علم املصطلح و الرتمجة عالقة تداخل وتكاملالن إ
حتخدم اللغة هدفا كون كال العلمني يس  ،أعمال الرتمجة فهي تزودها بالنشارات و القوائم املصطلنية

 .إذ يهدف كالمها إال وضع مادة لغوية جديدة باسحتخدام اللغة كأداة إجرائية  ،و مضمونا ووسيلة
شحتقاق املصطلح شأهنا يف ذلك شأن اإلطريقة من طرائق صناعة  ،و تعد الرتمجة مبعناها الضيق

ال يف النصوص العلمية أو الحتقنية إكما تعد مفاهيم محتخصصة ال يصادفها املرتجم  ،والحتوليد
 و كذا بالنسبة للمرتجم ،فالرتمجة املحتخصصة تحتطلب كفاءة مصطلنية يف لغحتني على األقل

                                                           
 .11ص –8000. 9دار البيضاء املغرب  ط –املركز الثقايف العريب  –,الرتمجة و الحتواصل  –حممد الديداوي  - 1

2 -Voir  Daniel : Gouadec, Terminologie constitution des donnés . Afnor 
gestion . Paris 1990 p 12 

 . 33ص املرجع نفسه ، ،حممد الديداوي  - 3
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سهام إو  ،يف املصطلنيني من عمل املرتجم أيضا اجلمع والحتأل:  الديداوي واملصطلني يقول
 .1ا هو مكمل له أو من املفروض أن يكون كذلك إلماملصطلني 

 :  2علم املصطلح و الرتمجة يف ثالث حاالت ماثيو جدارحيصل 

 .عندما يبنث املرتجم عن معىن معني للمصطلح أو وحدة مصطلنية  -
ا كان يف مرحلة سواء ، ذا تردد املرتجم يف إخحتيار مصطلح من بني املصطلنات خمحتلفةإ -

 .الفهم أو يف مرحلة إعادة الصياغة 
 .ذا أراد املرتجم توليد جديد أو شرح مصطلح يف اللغة اهلدف إ -

و خالصة القول أنه رغم كل الحتداخل بني علم املصطلح و الرتمجة إال أن هناك من خيالف 
           وجود تداخل ا ميدانان خمحتلفان معالرأي السابق ، فهما يف األخري علمان مسحتقالن و هلم

 .أما املصطلني و املرتجم فكالمها حيحتاج لإلملام بعلم اآلخر

 المصطلح  تعريف: المطلب الثاني  

عصب اللغات  ، و هو  املصطلح أداة فهم كل حضارة باعحتباره عنوان املفاهيم نإ
ركة  الحتكنولوجية فاحل ،أن نرتجم كلمة ما جبملة طويلة  لبد،دخار اللغوياملحتخصصة فهو ميارس اإل

و تكون احلاجة أكرب يف  ، مصطلنات يصطلح هبا كل جمالإىلوالعلمية ولدت احلاجة املاسة ا
 . اء ما يعرف  بالبنوك املصطلنيةىل بنإعملية الحتواصل بني اللغات ويسعى املخحتصون 

 

 

                                                           
   13ص .8000. 9دار البيضاء املغرب  ط –املركز الثقايف العريب  –,الرتمجة و الحتواصل  –حممد الديداوي  - 1
 31ص  ، 8099-8090 ،قسنطينة ،نقل املصطلح الرتمجي اىل العربية  ، ريجسحتارسالة م،خدجية هناء ساحل  - 2
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  لغة: 

ن  أ علي القاسميويقول ,سم مفعول للفعل اصطلحإاملصطلح مصدر ميمي على وزن 
ميت مصطلح و اصطالح مرتادفحتان يف اللغة العربية ومها مشحتقان من اصطلح وجذره صلح مبعىن كل

 .1اتفق 

. ضد الفساد و الصلح تصاحل القوم بينهم ": مادة صلح الصالح :  لسان العربيف 
 .2 "يقصد به تقدمي الحتعارف

يء االصطالح مصدر اصطلح وهو اتفاق طائفة على ش" : المعجم الوسيطما  يف أ
 .3 "ولكل علم اصطالحاته خمصوص

  :ويعين  Termيقابله لفظ    Oxfordيف قاموس   و

« A word or phrase used as the name of something especially 
one connected with particulary type of language » .4 

 ليدلو به،  ءلمالفظ الذي يحتفق عليه العان املصطلح هو أ ومن خالل الحتعاريف كلها نقول
تشرتك هذه الحتعريفات يف توضيح عملية وضع املصطلح واليت تحتمثل يف حتويل  . على شيء حمدد

 . 5 يكون بني املعىن االصطالحي عالقةاملفردة اليت كانت تدل على معىن جديد على ان 

                                                           
الباب الرابع  ،8002 ،بريوت ،ناشرون ،مكحتبة لبنان  ،علم املصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية،علي القامسي  - 1
 .93الفصل،

 3111ص  ، مرجع سابق ، منظور ابن  - 2
 . 188ص  مرجع سابق ، ، املعجم الوسيط  - 3

4 - Oxford advance learn’s dictionary ,oxford universitypresss ,new 8 th ,edition 
,2010p 1596 

جملة الباحث ، أسس و آليات ترمجة املصطلح عند عبد الوهاب املسريى ،فقه الحتنيز يف ترمجة املصطلح  ،بوسنابة رمحة  - 5
 . 939ص  8093 ،91ع ،جامعة تيارت  ، خمرب الدراسات الننوية واللغوية بني الرتاث واحلداثة 
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 اصطالحا  : 

ومه فقد تعددت نظرا ألمهية املصطلح شغل عناية بالغة من قبل الدارسني أمهها حتديد مفه
 :قائال   الجرجاني الحتعاريف  فيعرفه 

     : قيل و  خر ملناسبة بينهماآإخراج اللفظ من معىن لغوي إىل  هو  صطالحاإل"
عن  يءخراج الشإصطالح وقيل اإل ، بأزاء املعىن اتفاق طائفة على وضع اللفظ:  صطالحاإل

 .1 "املراد نىل معىن آخر لبياإلغوي  معىن

و اليت تكون  دوبوغراند اليت ذكرها  ،املصطلح من الوسائط ": فيقول  يالديداو  أما
 .2 "جسرا بني  الرصيد اللغوي املفرتض و الرصيد اللغوي الفعلي

ذا شاع أصبح عالمة ما يدل إاملصطلح عرف يحتفق عليه مجاعة ف":  أحمد مطلوبويقول 
 . 3 "عليه

إتفاق مجاعة من الناس املحتخصصني يف جمال واحد   أنهعلى  المسيري عبد الوهابويعرفه 
يحتم ذلك عادة نحتيجة تراكم معريف و حضاري  ، على مدلول كلمة أو رقم إشارة أو مفهوم

 .4وممارسات فكرية جتري يف إطار معني ملدة من الزمن ويحتبع ذلك حماولة تقنني هذه املعرفة 

 

                                                           
  38ص  ،8003 ، 8ط ،لبنان –بريوت  ،دار الكحتب العلمية  ،منشورات علي بيضون ،ب الحتعريفات كحتا  ،اجلرجاين - 1
 .11ص ،  8009  ،9ط ،دار البيضاء املغرب  ،املركز الثقايف العريب  ،الرتمجة و الحتواصل  ،حممد الديداوي  - 2
 .01ص ،  8003 ، بغداد،جملمع العلمي منشورات ا ،حبوث مصطلنية  ،أمحد مطلوب  - 3
أسس و آليات ترمجة املصطلح عند عبد الوهاب املسريى ،جملة الباحث : بوسنابة رمحة ، فقه الحتنيز يف ترمجة املصطلح  - 4

 .938ص , 8093،  91ع ،خمرب الدراسات الننوية واللغوية بني الرتاث واحلداثة ،  جامعة ابن خلدون تيارت 
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أي رمز يحتفق عليه ": فهو  ISOس  أما الحتعريف الذي اعحتمدته املنظمة الدولية للحتقي
وقد يكون  )احلروف  ( ويحتكون من أصوات مرتابطة أو من صورها الكحتابية،  للداللة على املفهوم

 .1 "املصطلح كلمة أو  عبارة

تكاد تكون محتفقة من حيث النطق  يطلق على املصطلح يف اللغات األجنبية كلمات
  Terminusلندية و النروجيية و السويدية و لغة ويلزيف اإلجنليزية واهلو  Term:  اإلمالء وهي و 

  .2يف اإلسبانية   Termino،يف اإلطالية  Terme ، Termineيف الفرنسية  ، يف األملانية

ومن خالل الحتعاريف كلها ميكننا أن نقول أن املصطلح هو لفظ محتفق عليه ميثل مفهوما 
 . ليدلو به على شيء حمدد ،حمددا يف جمال معريف خاص 

 خصائص المصطلح : الثالث المطلب 

 : 3للمصطلح خاصيات عدة و سنذكر أمهها يف ما يلي 

 .فكل مصطلح له حدوده، عن مفهوم حمدد الواحد يعرباملصطلح ف هي أهم ميزة : الدقة 

 .اللبس و الغموض   واجلمالية  بعيدة عن العلمية   املصطلنات: الوضوح 

كعناصر اإلحلاق من السوابق ، اإلجياز لبناء املصطلح  تساعد الوسائل الصرفية: اإليجاز 
 .و اللواحق  و الننت على أن يحتعدى لإلجياز حدود املفهومية 

 
                                                           

  8099 – 8090 ، جامعة قسنطينة ،نقل املصطلح الرتمجي إىل اللغة العربية  ،رسالة الدكحتوراه ، ساحلي هناء خدجية - 1
 .02ص 

املكحتب اإلقليمي للشرق األوسط ومعهد الدراسات املصطلنية  ،علم املصطلح ،  أعضاء شبكة تعريب العلوم الصنية - 2
 . 19ص  ،9، ط 8001،فاس اململكة املغربية

، 8099 -8090 ،قسنطينة  ، جامعة ىل العربية إنقل املصطلح الرتمجي ا ، حتريجسارسالة م ،خدجية هناء ساحل  - 3
 .98ص
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 أنواع المصطلح : المطلب الرابع 

يحتميز املصطلح بصفات جتعله خيحتلف عن مفردات اللغة العامة ، و ميكن تصنيفها إىل 
 : 1 ثالثة أنواع

 : لحياة اليومية المصطلحات المستعملة في ا

 املصطلنات الحتقنية واملقاييس هي املصطلنات اليت تدور يف احلياة اليومية وتحتمثل يف
 . املصطلنات الطبية والقانونية البسيطة و غريها من املصطلنات العادية اليت توظفها اللغة العامةو 

 :المصطلحات الدراسة األولية 

ات و الكحتب العملية و تسحتعمل يف املدارس تحتمثل يف  املصطلنات اليت توظف يف الدراس
 .و املعاهد و اجلمعات

 : المصطلحات األبحاث و التخصصات

هذا و  ،و هي تلك املصطلنات اليت ظلت بلغحتها األصلية و مل ترتجم إىل اللغات األخرى 
الدقيقة جدا مثل علوم الفزياء  راجع لنذرة اسحتعماهلا أو إلنحتمائها إىل الحتخصصات العالية و

 .الكمياء والعلوم النووية و 

 

 

 

                                                           
 8099  -8090 ،جامعة وهران  ،ترمجة املصطلنات البنكية يف النصوص القانونية ،جسحتري ارسالة م ،امسهان بوعناين  - 1

 .83ص 
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إن احلاجة للمصطلنية يف درس الرتمجة ولفهم النص ال يكفي تسخري كفاءة اللغة بل من 
العودة نية يف جانب الحتفسري و الحتأصيل و ىل املعرفة املوسوعية و تضمنها املصطلإالضروري الحتنول 

 أداة و نص كل عصب عحتبارهابا باملصطلنات حممل الرتمجة نص، و سحتعمال ىل اجملاالت اإلإ
 املصطلنية بني الحتكاملية اجلدلية العالقة يربز ،  اللغات بني اإلنحتقال خالل من للرتمجة مفهومية
 . املحتخصصة النصوص املحتخصص اخلطاب مسحتوي يف خاصة والرتمجة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثال الفصل 

 دراسة تطبيقية
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 المؤسسة اإلستشفائية : المبحث األول 

 ات الترجمة في المؤسس:المطلب األول 

طبيعة العمل هبا أو  خيحتلف حسب ،ن احلديث عن الرتمجة باملؤسسة موضوع شاسعإ
جل هذه الوثائق  ،و يدور عمل الرتمجة باملؤسسة عموما حول الوثيقة ،باألحرى جمال عملها 

أما ... شهارية رسائل ا ،مقاالت علمية ، دليل اسحتعمال ، اسحتدعاءات  ،عقود : عبارة عن 
 العقود ،صيدلية  ،طبية : فحتحتمايع مواضيع الوثائق هبا من  ، بنسبة للرتمجة باملؤسسات الصنية

و خيحتلف سجل اخلطاب  ... الفحتات توجيهية و الفحتات ارشادية  ،دالئل اسحتعمال األجهزة الطبية 
ي و حتديد الوظيفة هذا باسحتعمال املصطلنات و انحتقاء املحتلق ،من مسحتوى  آلخر  نحتقالمهبا 
 .تصاليةاإل

  -الرمشي  –اإلستشفائية  مؤسسةالتعريف : المطلب الثاني  

هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحتمحتع  ، سحتشفائية بالرمشيإلاملؤسسة العمومية ا
أنشأت حسب املرسوم ، توضع حتت وصاية الوايل ،سحتقالل املايل بالشخصية املعنوية و اإل

  8091فرباير سنة  80املوافق  9131ربيع الثاين عام  80مؤرخ يف  21-91الحتنفيذي رقم 
املؤرخ يف  910-01سحتشفائية امللنقة باملرسوم الحتنفيذي رقم اإليحتمم قائمة املؤسسات العمومية 

و املحتضمن إنشاء املؤسسات  ، 8001مايو سنة  91املوافق  9182مجادى األوىل عام  08
 . سسات العمومية للصنة اجلوارية و تنظيمها و سريهاسحتشفائية و املؤ إلالعمومية ال

سحتشفاء حتشخيص و العالج و اإللسحتشفائية من هيكل لتحتكون املؤسسة العمومية اإل
 .تغطي سكان جمموعة بلديات  ،إعادة الحتأهيل الطيب و 
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 .سحتشفائية بقرار من الوزير املكلف بالصنةحتدد املشحتمالت املادية للمؤسسة العمومية اإل

بصفة محتكاملة و محتسلسلة  ،سحتشفائية يف الحتكفل مثل مهام املؤسسة العمومية اإلتحت
 : باحلاجات الصنية للسكان و يف هذا االطار تحتوىل على اخلصوص املهام االتية 

إعادة الحتأهيل الطيب  ضمان تنظيم و برجمة توزيع العالج الشفائي و الحتشخيص و -
 .سحتشفاء اإلو 

 .جحتماعية و مكافنة االضرار و اآلفات اإل ظافةضمان حفظ الصنة و الن -
 .مسحتوى مسحتخدمي مصاحل الصنة و جتديد معارفهم  ضمان حتسني -
الحتكوين انا للحتكوين الطيب و شبه الطيب و سحتشفائية ميدميكن اسحتخدام املؤسسة العمومية اإل -

 .تفاقيات تربم مع مؤسسات الحتكوين إسحتشفائي على أساس يف الحتسيري اإل

 مصالح المؤسسة :  لثالمطلب الثا

  مصلحة الجراحة : 

 .اجلراحة العامة 

 .عصاب األجراحة 

  مصلحة الطب الداخلي : 
 .طب الداخلي 

 .طب القلب و الشرايني 
 .أمراض املعدة و األمعاء 

 .أمراض الكلى 
 .أمراض الصدرية و الحتنفسية 
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  مصلحة طب أمراض النساء و التوليد: 
 .طب أمراض النساء 

 .الحتوليد 
 لحة طب األطفال مص : 

 طب األطفال 
 حديثي الوالدة 

  مصلنة االسحتعجاالت الطبية 
  مصلنة الطب الشرعي. 
  بنك الدم. 
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 الدراسة التطبيقية : المبحث الثاني 

سنناول ها هنا مل أشالء خمحتلف املقاربات  ،ليه يف الفصلني األول و الثاينإبعدما تطرقنا 
تسمح  ترمي كلها إىل آلية وضع و تثبيت القواعد العامة اليت ، ظاتمن تنظري و آراء و مالح

 .و ذلك  بإسقاطها على مدونة حبثنا ،لوصول إىل ترمجة أمينة ترتقي لطموحات املحتلقي ا للمرتجم 

 جمع المعلومات : المطلب األول 

  تعريف المدونة  -1

ألن هذه  ،لغزو اإلنكليزيتقع اليوم حتت تأثري ا ،ن اللغة الطبية كانت فرنسية أو عربيةإ
الالفتات هذا ما جعلنا خنحتار عينة من  ،تصال العاملي والحتواصلاللغة أضنت اليوم لغة اإل

إقرتحنا ترمجة للغة الفرنسية كحتبت باللغة العربية و   ،ستشفائية بمدينة الرمشيإشادية لمؤسسة ر اإل
الزوار املرضى و وجيه لألطباء و واصل وتتسهيل الحتمن أجل  هلا ترمجة ثالثة باللغة اإلجنليزية 

 .األجانب

 جرد المصطلحات  -2
 الترجمة باللغة الفرنسية لغة األصلال

 Unité hospitalisation maternité  pédiatrie سحتشفاء األمومة و طب األطفال إوحدة 
  Consultation الفنص الطيب / فنص طيب 
  Urgences إسحتعجاالت 

  Service pédiatrie طب األطفال 
 Service pédiatrie وحدة طب األطفال 

 Service pédiatrie مصلنة طب األطفال 
  Banque de sang بنك الدم 

  Médecine légale الطب الشرعي 
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 Pharmacie centrale الصيدلية املركزية 
  Service de médecine du travail مصلنة طب العمل 

 Unité gynécologie obstétrique وحدة طب النساء و الحتوليد 
  Service gynécologie obstétrique مصلنة أمراض النساء و الحتوليد 

وحدة أمراض النساء ، الحتوليد و طب 
 األطفال 

Service gynécologie obstétrique et pédiatrie  

 Salle d’accouchement غرفة الوالدة 
  Consultation externe الفنص الطيب اخلارجي 

 Sages femmes القابالت 
 Morgue مصلنة حفظ اجلثث

وحدة االسحتشفاء الطب الداخلي 
 اجلراحة و 

Unité hospitalisation médecine interne et 
chirurgie 

 Unité hospitalisation chirurgie وحدة االسحتشفاء اجلراحة 
 Unité de néonatologie وحدة حديثي الوالدة 
 Bureau de médecin spécialiste ائي مكحتب الطب األخص

 Salle de soin قاعة العالج 
 Biberonner تغذية الرضيع 

  Bureau de médecin مكحتب الطبيب 
 Surveillance medicale املراقبة الطبية 

 Échographie غرفة املوجات ما فوق الصوتية 
 Soins intensifs عناية مركزة 

 Psychologue مكحتب الطبيب النفساين 
  Bloc opératoire قاعة العمليات 

 Bloc opératoire قاعة العمليات اجلراحية 
 Scanner املاسح الضوئي 
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  Service de radiologie مصلنة األشعة 
 Cellule de prise en charge des patients خلية الحتكفل مبرض السرطان 

cancereux  
  Chirugie dentaire جراحة األسنان 

  Laboratoir خمرب
  Urgences medico- chirurgicales إسحتعجاالت  طبية جراحية 
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 تحليل المعطيات : اني المطلب الث

 الترجمة المقترحة باالنجليزية التعليق على الترجمة الترجمة بالفرنسية النص األصلي
  سحتشفاء األمومة وطب األطفالإوحدة 

Unité hospitalisation maternité 
pédiatrie 

اكحتفى املرتجم بالرتمجة احلرفية حذف حرف 
الذي يفيد الربط يف اللغة اهلدف " و"العطف 

 pédiatrieواحد  طلحوترجم طب األطفال مبص
 . ألنه ال يوجد مصطلح خاص يف اللغة العربية

 
Maternity and pediatrics 
hospitalization unit 

طب الحتوليد و ،أمراض النساء وحدة 
 األطفال

 
Service gynécologie 
obstétrique et pédiatrie 

دون مراعاة   Service : ترمجة كلمة وحدة ب
حذف حرف  ، ودالالهتا الصنينة يف السياق

على الحتنوير  اعحتمد  ، ة األصليف اللغ والربط 
 اللغوي والننوي

 
Gynecology, obstetrics 
and pediaterics unit 

 والحتوليدالنساء  طب وحدة-
 
 النساء والحتوليد أمراضمصلنة -

Unité gynécologie obstétrique 
 
Service gynécologie 
obstétrique 

املصدر نفس الالفحتات  اللغة أول ما نالحظ يف
مرة طب النساء، مرة أمراض : بري اواجلمل بعدة تع

 النساء، مرة وحدة ومرة مصلنة يف نفس املصلنة
 رف الربط يف اجلملة اوبالنسبة للرتمجة غياب ح

 . د املرتجم بالرتمجة احلرفيةقيوت

 
Gynecology and 
obstetrics unit 

اعحتمد املرتجم على احدى الحتقنيات السبع للرتمجة   Salle d’accouchement غرفة الوالدة
أال وهي احملاكاة حمافظا على البناء الرتكييب للجملة 

Delivery room 
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حتعملنا عوض لو اس حبذاأما بالنسبة للرتمجة ، بدقة 
salle /bloc  للمسحتشفيات  طبيعة بناءحسب

 اجلزائرب
  Midwives بدالاإلتقنية جلأ املرتجم إىل  Sages Femmes القابالت

 طب األطفال-
 طب األطفال وحدة-
 مصلنة طب األطفال -

 
Service pédiatrie  
 

طب "لل  Serviceاف املرتجم كلمة ضأ
األوىل أما يف اجلملحتني الثانيحتني  يف اجلملة" األطفال

  مسحتعمال تقنية الرتمجةاحلرفية ، فقام برتمجة وحدة 

 
Pediatrics Service 
 

  وحدة حديثي الوالدة
Unité de néonatologie 

الرتمجة احلرفية  علىهذه العبارة  يف  اعحتمد املرتجم
وكما نرى أن وحدة الوالدة هلا مصطلح خاصا هبا 

  . اهلدف يف اللغة

 
Neonatal Unit  

  تغذية الرضع 
 

Bibronner 

تعذر على املرتجم الوصول إىل الرتمجة الصنينة 
فاملصطلح املسحتعمل له معىن آخر ، نقرتح 

Nutrition des nourrissons .  و هذا
 .ما يحتوافق مع الرتمجة اإلجنليزية 

 
Infant feeding  

 
 فنص طيب

 الفنص الطيب

 
Consultation  

املرتجم برتمجة كلمة فنص فقط دون مراعاة اكحتفى 
تكون الرتمجة   و" طيب"املعين الذي حتمله كلمة 

 Consultation Medicalكاآليت 

 
Medical examination  
 

 Out- patient / externalترمجة حرفية لكن مل حيافظ على الرتكيب البينون   Consultation extene الفنص الطيب اخلارجي
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  medical examination . الطبياضي على ترمجة كلمة غوت 
-Urgences medico اسحتعجاالت طبية جراحية

chirurgicales 
 Madical surgery كحتفى املرتجم بالرتمجة احلرفيةإ 

emergencies  
  العمليات قاعة

Bloc opératoire  
، ترجم قاعة ب جلأ املرتجم إىل احملاكاة الرتكيبية

bloc  قولو يف احلقيقة ن salle des 
opérations 

 
Operating room  

 الجراحية  العمليات قاعة
 قاعة اجلراحة

Bloc opératoire 
Salle d’opération chirurgical  

ر عذمل يقم املرتجم برتمجة كل الوحدات فقد ت
 .... املعىن مبجرد إزاحة كلمة اجلراحية ونقول

 "bloc Opératoire Medicale" 

 
Surgery  room 

 عناية مركزية 
 العناية الركزة 

Soins intensifs  أن  الإترمجة حرفية   تبدو الرتمجة للوهلة األوىل
 . املرتجم اسحتخدم تقنية احملاكاة

Intensive care   
IC 

دون " Scanner"اسحتعمال املرتجم مصطلح  scanner املاسح الضوئي
ذر وجود عاللجوء إىل الرتمجة احلرفية وذلك لحت

 . اص به يف اللغة العربيةمصطلح خ

 
Scanner  

  Emergencies ترمجة حرفية  Urgences اسحتعجاالت 
  مصلنة طب العمل

Service de Médecine de travail  
اكحتفى املرتجم بالنقل احلريف للمعىن حمافظا على 

 .  الرتكيب البنيوي
Occupation health /The 
labor medcine /service  
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 Treatment  room .سخنكحتفي املرتجم بحتقنية الإ Salle de soins قاعة العالج
 Doctor ‘s office فقد الحتزم احلرفية املطلقة ةترمجة حرفية حبث Bureau de médecin مكحتب الطبيب

 
ترمجة حرفية لالفحتة كلمة كلمة وهي أحسن  Bureau de médecin spécialiste مكحتب الطبيب األخصائي 

 إليصال املعىن
Specialist doctor office 

 Medical surveillance .ترمجة بحتقنية احملاكاة الرتكيبية  Surveillance médicale املراقبة الطبية
ترمجة حرفية مطلقة فالنص األصلي واهلدف  Médicine légale الطب الشرعي

 نمحتطابقا
Legal medicine 

 Hospitalization surgery .الحتزم املرتجم احلرفية املطالعة يف ترمجة  Unité hospitalisation chirurgie سحتشفاء اجلراحةوحدة اإل
unit 

سحتشفاء الطب الداخلي إلوحدة ا
 راحة اجلو 

Unité hospitalisation 
médecine interne et chirurgie 

 Internal medecine and .احلرفية كعادتهالرتمجة واعحتمد املرتجم 
surgery hospitalization 
unit 

  غرفة املوجات ما فوق الصوتية
Echographie  

يف اللغة  Echographieر وجود مصطلح عذت
املصطلح لحتفادي اللبس  ضنالو اقرت  بذاالعربية وح

 . جلأ املرتجم إىل تقنية الحتنوير.عند القارئ 

 
Ultrasound scan 

  Radiology service خ من أجل نقل املعىنجلأ املرتجم إىل تقنية النس Service de radiologie ةشعمصلنة األ
 Laboratory ته لرتمجة احلرفيةدجلأ املرتجم كعا  Laboratoire خمرب
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  Blood bank كلمة بكلمة  احملاكاة الرتكيبية زم املرتجم حتلإ  Banque  de sang بنك الدم
 

 الطبيب النفساين مكتب
 
Psychologue  

قط كلمة مل يلحتزم املرتجم بالنص األصلي أس
الرتمجة و " الطبيب النفسي"مكحتب واكحتفى برتمجة 

 " Bureau de Psychologue"يف كاآليت 

 
Psychologist’s office 

إليفاء غرض و اعحتمد املرتجم على النسخ لحتلبية ال Pharmacie centrale الصيدلية املركزية
 املعىن

Central pharmacy  

الشيء هنا جلأ املرتجم السحتعمال تقنية  نفس  Chirurgie dentaire جراحة األسنان
 النسخ

Dental surgery  

 Cellule de prise en charge des خلية الحتكفل مبرض السرطان
patients cancéreux  

يبدو أن املرتجم اكحتفى بالحتزام الحتسلسل اللفظي 
 دون سواه مما جعلها ترمجة حرفية

Cancer patients unit 

 Morgue احملاكاةجلأ املرتجم لحتقنية  Morgue مصلنة حفظ اجلثث



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامتة 
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إن الرتمجة عملية ديناميكية تنمو وتحتطور مناهجها ووسائلها ولماذجها مع الوقت بالحتطبيق  
 حيث  املؤسسات تصنيفات  حسب اجملاالت و الرتمجة ختصصات تحتنوع ،والحتمنيص املحتواصل 

 توصلنا و  اإلسحتشفائية للمؤسسة الفثات يف تحتمثل معلومات ليلحت و دراسة مذكرتنا يف إقرتحنا
 ميدان و اللغة معرفة بني جيمع ، محتخصصا مرتمجا تحتطلب عامة بصفة باملؤسسات الرتمجة  أن إىل

 .املؤسسة حاجات لحتلبلية جديد هو ما لكل مواكب و الحتخصص

محتخصصني يف  نيرتمجفالبد من توظيف م ، سحتشفائيةاألمر سواء بالنسبة للمؤسسات اإل
فمعظم املرتمجني مييلون إىل الرتمجة القانونية أو االقحتصادية اجملال الطيب، وهذا ما تفحتقره اجلزائر، 

حرتافية ودراية باملصطلنات العلمية مثله إرتمجة الطبية، ال ننفي أهنا صعبة وتحتطلب المن  محتخوفني
 .يب مثل الطب

اليت تنص على سية من خالل إخحتيار الفرضية الثانية عليه مت اإلجابة على اإلشكالية الرئيو 
 . في سلطة الترجمة داخل المؤسسات  أولىالمترجم  أن 

ألهنا أضنت اللغة  ، كما أنه أصبح من الضروري إدراج  اللغة اإلجنليزية باملؤسسات
  ما فيما خيص اللغة املهيمنة على اجملال العلمي و الحتكنلوجي ، أ او كذ الرئيسية للحتواصل يف العامل

لغة الطبية التحتمايع من مسحتوى آلخر حسب املحتلقى وقنوات اإلتصال فمنها فهي  اللغة الطبية 
  اليت تكون بني أفراد اجملال الواحد فهي وليدة حاجة املحتخصصني للحتواصل فيما بينهم المتخصصة

وجندها يف الالفحتات  واليت كانت حمور حبثنا تكون بسيطة موجهة للجميع اللغة الطبية التبسيطيةو
اإلشهارية واإلرشادية باملسحتشفيات فهي تقوم بحتبسيط العلمي السحتعمال مفردات أو مصطلنات 

 .مبسطة
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من أولويات املرتجم املحتخصص خاصة سحتشفائية يف املؤسسات  واإلكخالصة إن الرتمجة 
الغموض البد إلسحتشارة ألنه أدرى بقواعد اللغة ولكن يف حالة ، باألمر اهلني ليست احملرتف ألهنا 
 . صاحب اجملال

على اجلزائر تفعيل حركة الرتمجة خاصة    العمل الرتمجي باملؤسسات  وحتسني واقع 
 : املرتجم  و عليه نقرتح ما يلي 

  وضع خمطط واضح للقيام بالرتمجة. 
  ربط الحتعليم بالحتكوين. 
  إنشاء مراكز الحتديب و الحتأهيل للمرتمجني يف شىت اجملاالت. 
  ة مع املؤسسات و الشركات حسب ضع تربصات و دورات تكوينية للطلبو

 .جمال الحتخصص لكل طالب 
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 : 11الملحق رقم 
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 : 12الملحق رقم 
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 : 13الملحق رقم 
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 والمصادرقائمة المراجع 

 :المصادر  - أ
 ينظر 9122 ، بريوت ، العرب لسان دار ، الثاين د،اجملل العرب لسان منظور ابن -9

   . رجم مادة
 : المراجع  - ب

 العربية اللغةب الكتب : 
 . 8003 ، بغداد ، العلمي اجملمع منشورات ، مصطلنية حبوث ، مطلوب أمحد -9
 للشرق اإلقليمي املكحتب ، املصطلح ،علم الصنية العلوم تعريب شبكة أعضاء -8

 . 8001 ، املغربية اململكة فاس ، نيةاملصطل الدراسات ومعهد األوسط
 حممد منشورات ، هارون السالم عبد حتقيق ، األول اجمللد ، احليوان اجلاحظ، -3

 1969    ، 8 ط ، بريوت ، الداية
  بريوت ، العلمية الكحتب ،دار بيضون علي منشورات ، الحتعريفات كحتاب اجلرجاين، -1

                       8003 ، 8ط لبنان،
 دار ، الرتمجة فن يف املحتقن ، مرقش ادوارد حسن حممد الدين هباء نصري بوأ مجيل -1

   8001 ، 9 ط ، بريوت– اجلامعية الراتب
  ،دمشق طالس ،دار الحتعريب و املصطلح و الرتمجة يف دراسات ، اخلوري شنادة -3

 . 8001 ،9ط
    الناشرون ، العلمية تطبيقاته و النظرية أسسه املصطلح علم ، القامسي علي -1

 8002 ، لبنان– بريوت
  الصناعة أداة إىل الفهم ألية من العريب اللسان يف املصطلح ، الساسي عمار -2

 8001 ،9ط ، األردن– عمان ، العاملي للكحتاب جدار
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   املغرب - البيضاء دار ، العريب الثقايف ،املركز الحتواصل و الرتمجة ، الديداوي حممد -1
 8000 ، 9ط

  النشر و للطباعة داراملعارف ، الحتطبيق و الحتنظري بني مجةالرت  علم ، الديداوي حممد -90
 9118 تونس،- سوسة

  املغرب- البيضاء الدار العريب، الثقايف املركز املرتجم، منهاج ، الديداوي حممد -99
 . 8001 ، 9ط

 الشركة الرتمجة، دراسات مبنث اىل مدخل احلديثة  الرتمجة النظرية ، عناين حممد -98
 8003، 9 ط القاهرة ، لوجنمان ، لنشرل املصرية العاملية

 طبعة ، القاهرة ، ،لوجنان للنشر العاملية املصرية الشركة ، الرتمجة فن ، عناين حممد -93
1 ، 8000 .  

 المترجمة الكتب : 
   العريب املنحتخب دار ، زيحتوين لطيف: ،تر للرتمجة النظرية املسائل ، مونان جورج -9

  9111، 9ط  ، لبنان
 مركز مقنص، هدى  ترمجة ، الحتقنية الرتمجةتدريس  أسس، دوريو كريسحتني -8

 8001  أكحتوبر ، 9ط ، بريوت ، العربيية الوحدة دراسات
 األجنبية اتاللغالكتب ب  : 

1- Daniel Gouadec ,  Terminologie constitution des donnés  
Afnor gestion , Paris, 1990 . 

2- Federica Scarpa , la traduction spécialisée : une approche 
professionnelle à l’enseignement de la traduction , la presse 
de l’université d’Ottawa ,2010 

3-   J.C Cat Ford , A linguistic theory of translation , Oxford 
University Press ,1965. 
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4- Hasan Ghazala , translation as problems and solutions , dar 
El Ilm lilmalayin ,1995 . 

5- Rostislave Kocourek , la langue français de la technique et 
de science , wiesbaden, Brandstetter , 2 em édition , paris  
1991 . 

 :القواميس والموسوعات  - ج
  باللغة العربية:  

 8009 نيةالثا الطبعة بريوت، املشرق، دار املعاصرة، العربية اللغة يف املنجد -9
  القادر عبد حامد و مصطفى إبراهيم العربية، اللغة جممع ، الوسيط املعجم -8

  والحتوزيع النشر و للطباعة اإلساملية املكحتبة النجار، علي حممد و الزيات أمحدحسن
 . مصر ، القاهرة ، 8ط

 األجنبية بالغة : 
1- Oxford advance learn’s dictionary ,oxford universitypresss 

,new 8 th ,edition ,2010 

 : الدوريات و المجالت -د

 العربية اللغة : 
  املرتجم جملة ، الرتمجة تعليم مناهج يف اإلخحتصاص لغة مكون فعالية ، ساسي أمال -9

-يناير ، الحتوزيع و للنشر الغرب دار  ، وهران جامعة الرتمجة قسم ، 38 العدد
 8093 ، مارس

 املصطلح ترمجة آليات و أسس:  املصطلح ترمجة يف الحتنيز فقه ، رمحة بوسنابة -8
 بني واللغوية الننوية الدراسات خمرب الباحث ،جملة املسريى الوهاب عبد عند

 8093 ، 91 ،ع تيارت خلدون ابن جامعة  ، واحلداثة الرتاث
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 جملة ، الغموض و الفهم بني تدريسها و اإلخحتصاص اللغة ،ماهية تيجاين حلومة -3
  الحتوزيع و للنشر الغرب دار ، وهران جامعة الرتمجة مقس ، 38 العدد ، املرتجم
 8093  ، مارس-جانفي

    81 العدد ، املرتجم جملة ، للمؤسسة مرتمجا نكون كيف كنيل، سعيدة -1
 8099 ، سبحتمرب – جويلية ، الحتوزيع و للنشر الغرب دار ، وهران جامعة

 قسم ، 81 ع ، املرتجم ،جملة للمؤسسة مرتمجا تكون كيف ، كنيل سعيدة -1
 .8099 سبحتمرب – جويلية ،  الحتوزيع و للنشر الغرب دار ،  وهران جامعة الرتمجة

 قسم ،09 العدد ، الرتمجة يف جملة ، املحتخصصة الرتمجة مؤسسة ، كينل سعيدة -3
 .8091 ديسمرب ، الحتوزيع و للنشر الغرب ،دار وهران جامعة الرتمجة

 العاملية اآلداب جملة ، املمارسة و املاهية بني الرتمجة نظريات ، كنيل سعيدة -1
   8002/،أوت 931 ،العدد دمشق

 الرتمجة قسم ، املرتجم جملة ، املؤسسة إىل اجلامعة من الرتمجة ، الواحد عبد شريفي -2
 8098، الحتوزيع و لنشر الغرب دار   وهران جامعة

  معامل جملة ، الحتدرج بعد ما أقسام يف املحتخصصة الرتمجة ، شريفي الكرمي عبد -1
 8093 جوان ، اجلزائر  ، 03 ،العدد  العربية للغة األعلى جمللس

 جملس توثيقها، و توحيدها و املصطلنات لوضع العامة النظرية ، القامسي علي -90
 9120  ،92 العدد العريب، اللسان

 األجنبية اتاللغ : 
1- Daniel Gile , la compréhension des énoncés spécialisés 

chez le traducteur :quelques reflexions , Meta , volume 31 
n4 ,Decembre, 1986 
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 : الجامعية األطروحات و الرسائل -و

 املؤسسة:  العملية املؤسسات يف ترمجة ، ماجسحتري رسالة ، حممد عبيدي شوشاين -9
   .8090 ،  وهران ،جامعة ، سونطراك البرتولية

 و الرتمجة بني العلمي حاملصطل واقع ترمجة ، ماجسحتري رسالة ، كرزايب فادية -8
 8091 ، تلمسان جامعة ، العربية اىل الفرنسية من الطيب املصطلح ترمجة الحتعريب

-8091 .  
 النصوص يف البنكية املصطلنات ترمجة ماجسحتري، رسالة ، بوعناين امسهان -3

 8099-8090 ، وهران جامعة ،  القانونية
 ضروري شرط املوضوعاتية ارفاملع اكحتساب ، دكحتوراه رسالة ، يامسينة درينيس بن -1

  8091-8093 ،  وهران جامعة  كاف، و
 جامعة ، تصور و واقع مفهوم:  الطبية الرتمجة ماجسحتري رسالة ، رفيقة مرحوم -1

 8093-8091،  وهران
   العربية اإىل الرتمجي املصطلح نقل ، ماجسحتري رسالة ، ساحل هناء خدجية -3

 8099-8090 ، قسنطينة  جامعة

 : اإللكترونية المواقع -ه

http://www.atinternational.org/forums/showthread.php,t=5049 

http://www.academia.edu/11399658
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 :ملخص 

غات وعليه قمنا بالوقوف يف جيوب كل اجملاالت، تحتشابك فيه مجيع الل الرتمجة علم وفن
هذه املذكرة عند أهم احملطات اليت ختدم الرتمجة واملرتجم عامة، ويف املؤسسات خاصة فهذه 

املصدر  غحتنيكوين اجليد، إضافة إىل إتقانه للاألخرية تحتطلب مرتمجا محتخصصا يحتوفر فيه الحت
 .واهلدف متاشيا مع محتطلبات املؤسسة اليت يعمل هبا

 :احية الكلمات المفت

 .املصصطلح –املؤسسة  -الرتمجة 
Résumé: 

De ce qui précéde, nous pouvons conclure que la traduction fut au fil 
des temps, un cercle de liaison dans tous les dommaines en différentes 
langues, la même chose pour la traduction aux entreprises, chaque entreprise 
a son dommaine et sa propre langue, pour cela on a besoin d’un traducteur 
spécialisé dans les entrepries  

Mots clés: 

Traduction – Entreprise – Terme  

Abstract : 

This thesis is based on the most important points, wich serve 
tramslation and tranalator, specially translation in campanies, wich need a 
specialized and competent translator  

key words : 

translation – campany – term. 


