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:مسحخلص البحث  

ؿ الذي ؽزفه   الؾاال  ااةاة فاي املجااٌ الحؾلُ ا في عل الحطىر الحىنىلىجي الطَز

أضحى اضحخدام هذه الحلنُات املخحلفة فاي جؾلاُ  يوي الايحُاحاات اصةاةاة وثامهُل    

 لادي  واا  واملجحمؾاات املخحلفاةو ااةااة واإ اللااُة لدطاا ُة  الدرحااة 
 
ا  ياااٍر

 
ثحادًا

 . ولى

الحؾلاُ  لاذوي وون االٌ هذه الىركة البحثُة دطعى للاى ثحلُال رور ثىنىلىحُاا  

ااار  الىفاااا   الايحُاحااات اصةاةااة  والتاا  جؾح اان ثلنُااات جؾلُمُاااة وطااححدرة واان لاامءةا ٍس

الؾلمُاة والاام يلااىٌ ل داؽُاة وبحىااز  ملعااىالت الحؾلااُ و وهالحاالي املطاااهمة فااي لهطااا  

م اصخاضاى  وهزاوجاه املخحلفاةو ووان  ا إ  املؾارف واللغات املخحلفة ل ذه الفئة ؽن طٍز

ؽباار  ؽان هاذه ال اناوا اضاحخدام اللاىاوِظ الالىينو ُاة رناوُاة أو وحؾادر  اللغاات و اي 

ام ال ااىت كاىاوِظ ًاح  ثحمُل ااا  جطااؽد ؽىاى ثزحمااة اليلماات واان لغاة طاازي ؽاان طٍز

 (. وثلنُات الفُدًى

 إلالىينو ُةو يوي إلايحُاحات اصةاةة.اللىاوِظ كلمات مفحاحية: 
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Abstract: 

In light of the rapid technological development that the world is 

witnessing, especially in the educational field, the use of these 

various technologies has become increasingly common to 

educate and rehabilitate people with special needs has become a 

civilizing challenge for different nations and societies, especially 

since the issue is primarly humanitarian. 

Through this research paper, we seek to analyze the role of 

education technology for people with disabilities, which are 

considered as innovative educational techniques that increase 

scientific efficiency and create innovative solutions to education 

problems, thereby contributing to the acquisition of the 

knowledge and languages of this category through computers 

and programs. These include the use of dual- or multi-lingual E-

dictionaries, which are dictionaries loaded on ذphones and 

computers to help translate words from one language to another 

by voice and video technologies. 

Key words: E-dictionaries, people with special needs. 

 مقذمة: 

يُث  اةة كاُة لدطا ُة  الدرحة  ولىثمثل كاُة جؾلُ  يوي الايحُاحات اصة

ا و وطلبا ثزهىٍا ؽ ن  حُاٌ طءة   أةبح إلاهحمام بةاثه الفئة وثمهُل   ثحدًا يااٍر

ؾد ود حش  ون دطُا املجحمؿ ال ًيىإ ةالي   لال   اليهو ال ثىنىلىحُا الحؾلُ  َو

ٌ ووحيافى  ٌؾاصج وعىالت هذه الفئةو  ون املداال املنطلُة امل ممة لاماإ جؾلُ  فؾا

وهذا ون االٌ الاؽحمار ؽىى ال ناوا والاح ش  الحؾلُمُة اصخدًثة والت  جطاؽده  ؽىى 

ة ملا  ثحلُم اهداف   وضد العجش أو إلاؽاكة لدية  وون أحل ثىف ن فزص جؾل  ل   وطاٍو

ُة  ٌؾزف  املؾاح  أو اللىاوِظ الالىينو  ًىفز طكزاءة   صخا  و ون هذه ال ناوا وا 

ُه  الت  ث نوا وفم  غام وحىضب و  االؽحمار ؽىى ثلنُات ال ىت والفُدًى وغ نهاو وؽل

 طزح الطؤاٌ الزوِس   الحالي: فُما ًحمثل رور الحىنىلىحُا في الؾملُة الحؾلُمُة لذوي 

ة؟ ووا ودي فاؽلُة لضحخدام اللىاوِظ الالىينو ُة في روا هذه الايحُاحات اصةاة

 الفئة؟
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يُث ءةدف ون االٌ هذه الدراضة للى وحاولة لرزا  اطة جطاؽد فئة يوي 

الايحُاحات ؽىى ث مُ  ول حاج وااحُار الىضاول الحؾلُمُة اصخدًثة في وجاٌ الين ُة 

 .اصةاةة

 ثكىىلىجيا جعليم روي الاححياجات الخاصة .2

 مفهىم روي الاححياجات الخاصة: 2.1

ٌؾزف يوو الايحُاحات اصةاةة ؽىى أءة  "أولئً  فزار الذًن ًنحزفىإ ؽن 

املطحىي الؾاري أو املحىضط في ااةُة ون اصة اوص أو في حا ب وا أو أهثن ون 

ُاحاتة  للى ادوة ااةةو ثخحلف ؽما  حىا ب الشة ُة للى الدرحة الت  ثحح  ايح

ويلً ملطاؽدتة  ؽىى ثحلُم أكص ى وا ًمىنة   لىغه ون الؾارً إ ًلدم للى أكزاءة  

ٌ يىاوضةو   (.92و صو 9106النمى و الحىافم ")حما

ف آاز" فزار الذًن ًححاحىإ للى ادوات الين ُة اصةاةة والحمهُل   و في جؾٍز

واصةدوات الداؽمة ل ما لُخطنى ل   ثحلُم أكص ى وا ًمىنة  ون كا لُة لدطا ُةو لءة  

ن في وايد  أو أهثن ون وجاالت النمى و را  الحالُةو  ا ؽن  فزار آلااٍز ًخحلفىإ حىهٍز

ٌ اصجطديو و املجاٌ اصخس  و املجاٌ الطُيىلىجي واملجاٌ اللغىي املجاٌ املؾزفي و املجا

ٌ وآازوإو   (.29وص 9114و املجاٌ الحؾلُ   ")اىحة ؽار

ً ثصييف   :إلى  فئات روي الاححياجات الخاصةويمك

 .   إلاؽاكة اصخطُة وجعمل : املىفىف إ وضؾاف الب زو ال 

  .إلاؽاكة اصخزهُة  م ىاؽ ا 

  إلاؽاكة الذهنُة وجعمل: إلاؽاكة الؾللُة البطُطةو إلاؽاكة الؾللُة

 العدًد و إلاؽاكة الؾللُة اصخار . 

   ةؾىهات الحؾل 

 وص 9191ةى ُا كاض  وؽلىمو .)وضام الحفىق الؾلىي واملىهبة

  (.394و393

 مفهىم ثكىىلىجيا روي الاححياجات الخاصة: 2.2

ُا وللد ل د الؾال  ضزؽة هب ن  في حج    رافم  الحغ نات في حمُؿ وجاالت اصخ

لة اهخطا   هذا الحغ ن ثطىر وذهل في ثىنىلىحُا الحؾُل  والاث اٌ وضزؽة في طٍز

وثح ُل املؾارف  ما ًخدم فئة يوي اصخاحة يُث جؾزف ثىنىلىحُا الحؾلُ  لذوي 
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ز واضحخدام ولرار   م في ث مُ  وثطٍى ة والحطُب و الايحُاحات اصةاةة  مءةا " النغٍز

ُاحات اصةاةة لحِط ن ؽملُة الحؾلُ  والحؾل   ثلىٍ  ال ناوا اصةاةة  اطفزار يوي الايح

ُة  والحؾاول وؿ و ارر الحؾل  املحنىؽة إلرزا  ا ناتة  و ضماتة  و كدراتة  الشة 

 (.13وص 9102/9103")ثاوز املغاوري وحمد املالحو 

ف وايد هى أإ  وهنان الؾدًد ون املفاهُ  وامل طلخات وول ا جع ن للى  جؾٍز

ثىنىلىحُا الحؾلُ  لذوي الايحُاحات اصةاةة" ول أرا  أو وضُلة وؾلد  أم غ ن وؾلد  

ٌطحخدو ا وؾلمىا الين ُة اصةاةة بةدف لزح و جط ُل املار  الحؾلُمُة للحالوُذ يوي 

 (.66الايحُاحات اصةاةة")وزو  وحمد الباسو  ص 

 الحعليمية املقذمة لزوي الاححياجات الخاصةأهمية الحكىىلىجيا والىسائل  3.2

جؾد الىضاول الحؾلُمُة حش ا ال ًحجشأ ون ثىنىلىحُا الحؾلُ  في  غام جؾلُ  فئة  

يوي إلاؽاكة و ي حمُؿ املىار أو اللطؿ   أو ال ناوا  الحؾلُمُة الحىنىلىحُة اصخدًثة الت  

ة ال فُة أو اارح ا بةدف ٌطحخدو ا املؾل  لنلل وححىي الدرص للى طلبحه راال الغزف

 .ثحط إ الؾملُة الحؾلُمُة الحؾلمُة

يُث ًزي )ارراحاررًل( ةايب وخزوط اصة نات  مإ ون الىضاول الحؾلُمُة وا  

ًيىإ   زي وضمعي و جؾحمد ؽىى اللزا    واضحخدام  لفاظ والزوىس لنلل وثىضُح 

مد ملطاؽد  هذه الفئة اوفاهُ  ووؾادي اليلمات املنطىكة و املىحىهة وو ي وىار ةم

لخطاؽده  في ؽملُة الحؾلُ  وهاالؽحمار ؽىى اصخىاص ااةة ياضت  الطمؿ 

 . (01 – 02و  9105والب ز) وحمد ؽِس ى الطُطي وآازوإ و 

يار ًجمؿ املحخ  ىإ  مإ الىضاول الحىنىلىحُة امللدوة ل ذه الفئة " أي   ٍو

ار  الىفا   وار  أو كطؾة أو  غام ونحا أو ش    وؾدٌ أو و نىؼ و  فلا للطلب بةدف ٍس

")ثاوز املغاوري وحمد املالحو الؾلمُة أو الىعُفُة لذوي الايحُاحات اصةاةة 

 (.13وص 9102/9103

ة الناطلة والىضاول املؾُنة ؽىى الحىاةلو  لزطةو   و ونةا  ح ش  اليىوبُىثٍز

هذه الىحب املسجلة و واللىاوِظ الناطلةو يُث ًمىن ثلةُص اهمُة ثىعُف 

 :الىضاول الحىنىلىحُة في جؾلُ  فئة يوي إلاؽاكة في النلاط الحالُة

  ش كدرات فئة يوي إلاؽاكة ةُاغة لضحخدام هذه الىضاول اصخدًثة ؽىى جؾٍش

  .ضىا  ون النايُة  وارًمُة أو الاححماؽُة
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 فاؽلُة لؽحمار وثل هذه الىضاول في ؽالج املعىالت الطلىهُة والنفطُة.  

  ارات  وارًمُة الالسوة وثلدً  جغذًة راحؾة والضُما  زوجُات اهطابة  للم

  .اليىوبُىثز

 ؽالج وعيلة الفزوق الفزرًة. 

  ٌ الحللُل ون إلايطاص  اإلؽاكة واملعارهة الفؾالة بعيل وحياول في الف ى

 (006و 005.)وحمد الطباعي وصو ص الحؾلُمُة

 الاححياجات الخاصةأهم الىسائل الحعليمية املقذمة لزوي  4.2 

ثلؾااب الىضااااول الحؾلُمُاااة رورا و مااا فاااي النغاااام الحؾلُ اا   ال طااابة لطاااال  يوي  

مىاااان  بُاااةو ٍو إلاؽاكاااة وااان ااااالٌ الاؽحماااار ؽىااااى الىضااااوط وال نوجُاااات الحؾلُمُاااة الحدٍر

 :ثلةُص أه  هذه الىضاول في رالرة أ ىاؼ

 ضااتةا ؽىااى ياضااة الىضااول الطاامؾُة: " جعامل حمُااؿ الىضاااول التا  جؾحمااد فااي ررا

  .الطمؿ و ونةا الخسجُالت ال ىثُةو إلاياؽةو ال اثفو الزوىس اللفغُة

  ة:" جعمل حمُؿ الىضاول التا  جؾحماد ؽىاى ياضاة الب از ويادها الىضاول الب ٍز

 .وونةا الؾُناتو الزضىواتو ال ىرو  فالم ال اوحة

 ة:" وجعاامل حمُااؿ الىضاااول التاا  جؾحمااد فااي اضااحلبال ا  الىضاااول الطاامؾُة الب ااٍز

اااا وثااال الحلفااااسو  فاااالم الطاااماؽُةو العاااازاوح  ؽىاااى ياضااات  الطااامؿ والب اااز وؾا

جاااتوامليزاوناة وااؿ الخساجُالت ال ااىثُة  وص 9101")غالااب ؽباد املؾطااي الفٍز

  (.011و012

 .القىاميس إلالكتروهية كبرامج مساعذة في دمج فئة روي إلاعاقة3

 :مفهىم وأهىاع املعجم الالكترووي1.3

لطاملاا اضاحلل ؽلا  املعجمُااة  نفطاه و ثحادر وىضااىؽه ووجالاه  الىضاؿ واصجمااؿ  

ؾد املعج  الالىينودي ون وخزحات املؾاصجة  إلربات اللغة وثزحمة املار  امل طلخُةو َو

آلالُاة صجمااؿ اللغاات و واان أها  ال ااناوا الحىنىلىحُاة اصخدًثااة املطااؽد  ؽىااى رواا فئااة 

 .وثِط ن الينحمة صجمُؿ اللغات املؾلىواثُة  اإلثايةيوي إلاؽاكة 

يُااث ٌؾااازف أهاال الااح ااااص املعجاا  الالىينوداااي  م ااه" وخاااشوإ واان املفااازرات  

اللغىٍة املزفىكة  مؾلىوات ونةا هُفُة النطم ل ا وأةل ا واضحؾماالتةا ووؾا يةا وؽالكاتةا 
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لىم ح اس آلي  إرار   ن هب ن  ٍو هذه بغ نها وحفىظ  نغام وؾ إ في ياهز  يات ضؾة ثخٍش

وون ا او ه أ ه ًمىن ولىحه واضحؾماله  املؾطُات وثد  نها وفم  ز اوا وحدر ضلفا.

وجؾدًلاااه  اصخاااذف أو إلاضااااافة أو غ نهاااا و ًحم اااز بطاااا ىلة الاضاااحؾماٌ و ضااازؽة البحااااث و 

 ) . 902و ص 9112)أؽاا  لبىة جؾٍزب الؾلىم الصخُةو  الاضينحاؼ"

نةاا  املعجم الالكترووي : "ؽبار  ؽن هحا  ًا  ؽدر ون وفازرات اللغاة را  ثزثُ ةاا وثخٍش

لة آلُة"   (.051و ص )حمُلة راحاج طٍز

وهميــع عــذة أهـــىاع مــً املعـــاجم إلالكتروهيــة حيـــث ثخبــاًً أصـــىافها  حســ  املقيـــا  

 :املعحمذ في الحمييع  ينها

 ة اللغاةولؽحمار وؾُار اللغة ثىحد وؾاح  للىينو ُة أيارًة اللغة وأاازي رناوُا 

 .أو وحؾدر  اللغات

  وهنان وؾاح  للىينو ُاة ؽاواة وأاازي وحخ  اة  ال طابة للح ا ُف يطاب

 .وؾُار املححىي 

 وا ًزر في ليل أكزاص  وهاالؽحمار ؽىى امللُاص الحلن   م ز ؽد  فزوؼ وخحلفةو

ودوجة ووا ًيىإ ؽىى ليل آلة ياضبة ةغ ن  ثحامن سجال وعجمُاو وواًزر 

ط ى  مؾاح  الا ين ِد والت  ثمجي في ليل وطارر ًغ ز  ؽىى ةفحات الىا  َو

مىاان ثحمُل اا فاي لاايل أكازاص أو فُادًىهات واضااحخداو ا  وؾناهاا فاي وز اؿ وٍو

 ( .12 و ص9101) أ ىر اصجمؾاوي و وكد اصخاحة. 

و  ح اااش   –فااي   ين ِااد  –أي أإ لااه رالرااة ألااياٌ فااي وكحنااا الااازاهن "أكاازاص ودوجااة 

 . (902و ص 9112") أؽاا  لبىة جؾٍزب الؾلىم الصخُةو  

 : مميعات املعجم الالكترووي2.3

 يىضبة اللغة وثِط ن الىةىٌ للى وفزراتةا. 

 لويا ُة ثحمُل هذه املؾاح  و اضحخداو ا وكد اصخاحة.  

 ثجاوس وعاول املعج  الىرقي فل  ٌؾد ولُد  حج  وؾ إ. 

  ثىفزه ؽىى ياهز  وؾلىواثُة يات ضؾة هب ن. 



 القىاميس إلالكتروهية ودوسها في إكخساب املعاسف واللغات ألاجىبية لزوي الاححياجات الخاصة

43 

 

 الاضخُؾا  ال اول للمؾلىوات. 

 ثِط ن الينحمة و لويا ُة لثلاإ أهثن ون لغة. 

 9114)وحمد دؾُ  اصةُاط و امل طلخُة.  لويا ُة الحؾدًل أو إلاضافة في وارتةا 

 .) 211و ص 

 :وظائفه3.3

 :للمعجم الالكترووي وظائف محعذدة ًمكً ثلخيصها في الىقاط الحالية

 ةُا ة اللغة و ثطىٍزها. 

 ثلٍزب املؾارف وثِط ن ؽملُة البحث   فة آلُة ونغمة. 

 ثىف ن املار  امل طلخُة في حمُؿ الؾلىم. 

  ثِط ن الينحمة ااةة لذوي إلاؽاكةو وثطىٍز الؾمل املعج   في عل الحىنىلىحُا

  . (02و ص  9111)ؽش الدًن البىلُخي و الزكمُة. 

 :معاًير مقبىلية املعجم الالكترووي  4.3

 ضزور  اضحغزاق املعج  الالىينودي  جمُؿ امل طلخات املحؾللة  مجاٌ وؾ إ. 

   يىٌ املار  امل طلخُةضزور  ثلدًمه ملؾلىوات لضافُة.  

  ؿ البحااث والا حلااٌ واان اا ااة ثاىف ن ال نوجُااات الالسواة للاازهط والح طااُم و جطاَز

 .الازي 

  إلاؽحمار ؽىى ثلنُة الؾمل  مبدأ امل ارر املفحىية والت  ثجؾل املعج  أهثن وزو ة

 . في الحؾاول وؿ وخحلف املؤضطات و  فزار

  ضافة في املار  امل طلخُةثىف ن لويا ُة الحؾدًل أو اصخذف أو إلا.  

  ايحىاوااه ؽىاااى أوثلاااة ووعاااهد و رضاااىم ثىضاااُحُة ثجااذ  طاااال  يوي اصخاحاااة و

  .جطاؽده  في ثح ُل وؾلىواتة  أهثن

  لويا ُة ثحمُل املعج  الالىينودي والؾىر  الى اضحخداوه وكد اصخاحة ون روإ

 . (01-6و ص  9101) أ ىر اصجمؾاوي و ل ين د 
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الالكتروهيـــة و دوسهــا فــي دمــج و جعلــيم فئــة روي الاححياجـــات بعــا القــىاميس  5.3 

 :الخاصة

    ااةو وكااااوىص اللغاااة الىحا ُااة ؽز اااي فزدسااا وؾاااح  اللغاااة الفزدطاااُة و الا جل ًز

 (.ملؤلفه )أوفطد ثزهى ى

 " ؽز اي –املعج  العاوي الالىينودي مل طلخات املىحبات واملؾلىوات ا  جل زي

  . )00ص و  9101)أ ىر اصجمؾاويو ا جل زي" –

  ىُة:" الذي دسخ ؽىى أكزاص ودوجة ويُث ًححىي ؽىاى كاوىص إلالار   وٍز

للطات فُدًى ٌط ل الداىٌ ؽليةا بطزؽة ورضىم ثىضُحُة للى حا ب وةف 

ىُة 3311وىحى  طهثن  ون  ") را ُة هدارو ورر  ضىهحاٌ و للار   للغة  وٍز

 .)53و ص  9105

 ز اوا وجادي لألًفىإ وهى كاوىص ؽز ي للاوىص إلالاري الؾز ي لل  : "هى ا 

ملخحلف اليلمات الؾزهُة يُث ًح  ثىضاُح ا  ال اىر  التا  ثحاامن أ اةاص 

و ص  9102/9103") ثاااوز املغااااوري وحماااد املاااالحو  ًطبلااىإ للاااار  وااال ولماااة

23.) 

اااااح    ااااذه املؾا اااال ها ااااف وثا اااان ثىعُا ااااة وا ااااات اصةاةا ااااال  يوي الايحُاحا ااااحفُد طا ٌطا

بال طااابة لفئاااة ال اا : جطااااؽد املؾااااح  فلُ ااا  اصةااااص بةاا  ة فاااي النغااام الحؾإلالىينو ُاا

الالىينو ُة هذه الفئة ؽىى ثِط ن الينحمة ون لغة طاازي وثاامن ل ا  ضازؽة الىةاىٌ 

م رؤٍة املعج  ه ىر   للى كاؽد   ُا اثه ولًزار كىاو  وىضؾة طه  امل طلخات ؽن طٍز

 .وهاالؽحمار ؽىى ثلنُة فُدًى ٌسجل الداىٌ ؽلُه بطزؽة

 املىفىف إ: ٌطاؽد املعج  الالىينودي املىفىف إ ؽىى ثزحمة وؾادي اليلمات  فئة

لااة وطااامىؽة ويلاااً وااان ااااالٌ الاؽحماااار ؽىاااى ثلنُاااة جساااجُالت ال اااىت   طٍز

اااى واااىار ونطىكااااة وطااامىؽة جطاااااؽد ؽىااااى  وثحىٍااال ثلااااً ال اااىر واملؾلىوااااات للا

 .ثمهُل   أهثن
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  يزهُاا وثال   ااةاص املؾااك إ يزهُاا: ٌطاااؽد اللااوىص الالىينوداي املؾاااك إ

الذًن ال ٌطحطُؾىإ اصخزهة أو ٌؾا ىإ ون ةؾىهة في اللمظ ون ث فح وؾادي 

اليلمات في املعج  الالىينودي روإ اصخاحة للى  ذٌ ح د في اضاحؾماٌ املؾااح  

 .الىركُة وثىبد ؽنا  اصخزهة في ثللُب ال فحات

ن املار    الؾلمُة وجؾمُم ا وكد  نِد املؾاح  إلالىينو ُة ون أحل جط ُل و ثخٍش

دعاازها و ثااداول ا  االؽحمااار ؽىاااى أروات وعاافز  وكاؽااد  وؾطُاااات وزوااش  طةااىٌ اللغاااة 

ال ازفُة والنحىٍاة والداللُاةو وثمثال  الينحماة الىعُفاة الزوِطاُة فاي  ناا  هاذه املؾاااح  

لااة آلُاة واان الن اىص واان اللغاات الاةاالُة  وان اااالٌ ثزحماة وؾااادي امل اطلخات  طٍز

يُااث  لغاات الفزؽُاة ال ادف روإ إلااااالٌ  لىاؽاد النلال املن اىص ؽليةااوامل ادر الاى ال

  .ٌسجل اصخاضب ول هذه املؾلىوات في ياهزثه للؾىر  لليةا وكد اصخاحة

بلى  جاح الينحمة الالُة ره إ الحدال البعزي املطلى   م داكُة  لل   ٍو

الن ىص  و تةذًب املىار امل طلخُة كبل و ؾد الينحمة وهذا الاياطة  خ ن  اللطا ُ إ 

ز العمظ و في وؾزفة كىاؽد اللغة ةزفا و خىا وثزهُبا و  و 90و  9191راللة )االد يٍى

99 ). 

 مُ  وثنفُذ هذه اللىاوِظ ؽىى اصخاضى  ون هنا ٌطعى املخح ىإ للى ث 

لحؾلُ  وثدَرظ يوي الايحُاحات وثزحمة امل طلخات  االضحؾا ة ؽىى الىضاوط 

م الفُدًى والزضىم الحىضُحُةو يُث ًح  ثحمُل ا  املحؾدر  الت  جعمل الينحمة ؽن طٍز

 ؽىى ال اثفو اصخىاضِب الضحخداو ا وكد اصخاحة.

 خاثمة: .4

الالىينو ُة ون أ زس ثجلُات املؾاصجة آلالُة للغات الطبُؾُة وون جؾد املؾاح  

أه  وضاوط الينحماة املؾحماد  فاي يفاػ الاذاهز  اللغىٍاة لاذوي الايحُاحاات اصةاةاة فاي 

وجاااٌ املعجمُاااة يُاااث ًخااُح هاااذا املنجاااش الالىينوداااي ل ااذه الفئاااة لويا ُاااة ثزحماااة آالف 

أهثن وثللُل إلايطاص  العجش  وإلاؽاكة امل طلخات وهالحالي ثمهُل   واهخطابة  ا نات 

  .لدية  و هذا وا ًحفش ؽىى ثحلُم أهداف   امل عىر 
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 :الحىصيات

 ضزور  ثىلي وجاوؿ اللغة الؾزهُة يىضبة اللغات املخحلفة. 

 ثدٍرب فئة طال  يوي الايحُاحات اصةاةة ؽىى اضحؾماٌ املؾاح  الزكمُة. 

 ايااة املؾلىواثُااة والاضااحفار  واان إلاث -اهحماام املخح اا إ  اادوا الفئااة اصةاةاة

 .ونجشات الحلنُة اصخاضىهُة

 ثجمُؿ املار  امل طلخُة وثطىٍز الؾمل الالىينودي  ما ًخدم هذه الفئة. 

  أهال الااح اااص ً الؾمال ؽىاى ثلُااِظ ال اناؽة املعجمُااة الالىينو ُاة وجعااٍز

 .في احمؿ املار  امل طلخُة للين ُة اصةاةة

 . قائمة املشاجع:5

 املؤلفات: 

ااب الؾلاىم الصااخُةو ؽلا  امل اطلل لطلبااة الؾلاىم الصااخُة  -0 أؽااا  لابىة جؾٍز

والطبُاةو املىحااب إلاكلُ اا   لعاازق املحىضااط  ووؾ ااد الدراضااات امل ااطلخُة و 

 .9112و املغز  و 0ط

 –ثاوز املغاوري وحمد املالحو )ثىنىلىحُا الحؾلُ  و يوي الايحُاحات اصةاةاة  -9

ةو  ح ش  الحؾلُمُة وةُا تةاو ر.إ و  (.9103حاوؾة إلاضىندٍر

االاد يااىٍز العامظ و اللطااا ُات اصخاضاىهُةو ثنغ اانا وثطبُلاا و وزهااش الىحااا   -2

 .9191 وارً   و ر.  و 

جات وودال للى ثىنىلىحُا الحؾلُ و رار هنىس املؾزفة لل عز  -1 غالب وؾطي الفٍز

 .9101و الحىسَؿو ؽماإ و 

ا -2 ا ا اول الحؾلُمُااااةو رار وحمااااد ؽِساااا ى الطُطااااي وآااااازوإو ول حاااااج و ث اااامُ  الىضا

 .9105 ضز  لإلؽالم ورار ؽال  الثلافة لل عز وؽماإ .

وحمااد دؾااُ  اصةُاااط و ؽلااا  امل ااطلل لطلبااة ولُاااات الطااب والؾلااىم الصاااخُة  -3

 .9114ونغمة الصخة للؾلىمو   نوت و  -وأوارًمُة  ُىٍىرن للؾلىم  

ااااسو طااازق ثاااادَرظ يوي الايحُاحاااات اصةاةااااةو ولُاااة الين  -4 ُااااة و وااازو  وحماااد البا

 حاوؾة  ىرضؾُد وو ز.

 املؤلف) (و ؽنىاإ امللاٌو اض  املجلةو املجلدو الؾدرو الطنة امللاالت : 
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أ اىر اصجمؾاااوي و املعجا  الؾز ااي إلالىينودااي املخاحص وكاازا    لدًاة فااي  مااايج  -0

اااار املاااؤثمز الؾز اااي اصةااااوظ للينحماااة: اصخاضااااى   وخحاااار و   حاااث ولااادم فاااي لطا

 .9101ىر  للينحمةو املغز  و واي والينحمة  حى   ُة ثححُة وحط

حماٌ يىاوضة و رور وؤضطات الزؽاًة إلاححماؽُة في ثمهُل يوي الايحُاحات  -9

اصةاةةو رراضة وُدا ُة  املزهش الطب  الين ىي  ىالًة كاملة و وجلة الدراضات و 

 و96الااىاري و الؾااادر    -حاوؾااة  العاا ُد يمااة صةاااز –البحااىذ إلاححماؽُااة 

 .9106حىاإ 

ااااذوي   -2 ا ا ااا    ا ا ا ا ا ااااالم الٍز ا ااااول إلاؽا ا ا ااااام وضا ا ا ااااة لهحما ا اااازوإو ررحا ا ااااارٌ وآاا ا ااااة ؽا ا اىحا

الايحُاحات اصةاص    ون وح ة  غز إلاؽالوُ إ فيةا و وجلاة ثفاىق فاي ؽلاىم و 

اضاُة و املزهاش اصجاااوعي  اىر البعا ن  و البااُ   ثلنُاات ال عااطات البد ُااة و الٍز

 .9104الؾدر الزابؿ و

ىلىحُااا فااي ثحطاا إ الؾملُااة الحؾلُمُاااة ورر  ضااىهحاٌ و رور الحىن را ُااة هاادار و -1

لذوي الايحُاحات اصةاةة و وجلة ولدواة للدراضاات إلادطاا ُة وإلاححماؽُاة و 

 9105و حىاإ و1الؾدر 

ؽااش الاادًن البىلاااُخي و املؾاااح  الؾزهُاااة إلالىينو ُااة وآفااااق ثطىٍزهااا واملاااؤثمز  -2

ااااة الى  ااااناؽة املعجمُا ااااىؽه ال ا ااااة و وىضا ااااة و الين ُا ااااي اللغا ااااؿ فا ااااؿ و الاااادولي الزابا اكا

لو  91/90الحطلؾات و   . 9111أفٍز

وحمد الطباعيو اضحخدام الىضاول الحىنىلىحُة اصخدًثة فاي ال اناوا الؾالحُاة  -3

 . 11والؾدر  16لذوي إلايحُاحات اصةاةةو وجلة وحىإ و املجلد 

وضاام ؽطاىم و ةاى ُا كاضا  و ال اناوا الحؾلُمُاة لاذوي الايحُاحاات اصةاةاةو  -4

 .9191و  10و الؾدر21املجلد   و 0يىلُات حاوؾة اصجشاوز 

   ين ِد:•

 حمُلة راحاج ورأي في اضحؾماٌ املؾاح  الىركُة وإلالىينو ُة وث زي وسو و  -0
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