
 المؤتمر الثامن
 إشكالية المصطلح في مجال الم كتبات والوثائق والمعلومات

يل  6-7  2010إبر
ب يعقد قسم فى رحاب جامعة القاهرة و تحت رعاية الأستاذ الدكتور عميد كلية الآدا

خدمات المعلومات امن بالتعاون مع مركز بحوث نظم والث الوثائق والمعلومات مؤتمره العلميالم كتبات و
 .المعلوماتالوثائق والية المصطلح فى مجال الم كتبات وبكلية الآداب جامعة القاهرة حول إشك

 أهداف المؤتمر

 سعي المؤتمر إلى تحقيق الأهداف الآتية:

والمعلومات صياغتها فى مجال الم كتبات والوثائق ات وتدارس مشكلات بناء المصطلح -1
 البيئة العربية بصفة خاصة. فيبصفة عامة، و

المجال، في المؤسساتية فى تنمية المعجم العربي المتخصص لقاء الضوء على الجهود الفردية وإ -2
 الأساليب المتبعة في ذلك.و الطرق، و

ية و -3 لحات العربية في مجال تطبيقية، مستقبلية، بشأن ضبط المصطوضع تصورات نظر
بغي اتباعها في بناء المصطلحات الوثائق والمعلومات، والمنهجية التي ينالم كتبات و

 صياغتها و توحيدها.و
تبادل الآراء ق فيما بينها و نشر نتائجها، والتنسياستكشاف سبل متابعة الجهود، و -4

 الخبرات.و

 

  



 تدور أعمال المؤتمر في فلك المحاور الأربعة الآتية:

 اللغة والمصطلح في نظام الاتصال العلمى.: المحور الأول

 مصادر المصطلحات العربية في مجال الم كتبات و الوثائق والمعلومات. المحور الثاني:

 الخصائص البيانية و الدلالية للمصطلح العربي فى مجال الم كتبات و الوثائق والمعلومات. المحور الثالث:

مؤسساتية، في تنمية المعجم العربي وتقنين المصطلحات في الالجهود العربية، الفردية و المحور الرابع:
 مجال الم كتبات والوثائق والمعلومات.

 أبحاث المؤتمر

 المؤلف الموضوع
الجهود الفردية والمؤسساتية في تنمية المعجم العربي وتقنين المصطلحات 

 في مجال الم كتبات و الوثائق والمعلومات
يا الرشيدي  د. سيف الجابري؛  أ. ثر

سمات و خصائص الإنتاج الفكرى العربي في مجال مصطلحات علم 
 المعلوماتو الوثائقالم كتبات و

 د. محمود محمد شعلان؛ د. محمود محمد بخيت

 العزيز خليفةشعبان عبد أ.د. وربيةمصطلحات عربية مكتبية في اللغات الأ
ت عربي متخصص في علوم الم كتبات بنك مصطلحا الحاجة الي

 المعلوماتو
 د. عمر حسن عبدالرحمن

المكانز تأثير بناء المصطلحات والتطورات الحديثة في الم كتبات الرقمية و
 عليها

 شوقي سالم أ.د.

لحقاته في مصطلحات علم مالأبعاد الدلالية والتاريخية لمقطع ببليو و
ية تأصيليةالمعلومات  : رؤ

 

 أ.د. هاني عطية



 دراسة :Webometricsمصطلح قياسات الشبكة العنكبوتية العالمية 
 تحليلية في دلالته الاصطلاحات وتردد استعماله في الإنتاج الفكري

 

ياأ.  يف احمد زكر  محمود شر

علومات بين الدلاله الاصطلاحيه والرضا الممصطلحات الم كتبات و
 : دراسة ميدانية لمجتمع مدينة المنصورةالمجتمعي

 

 علاء عبدالستار مغاوري د.

المعلومات اء المصطلحات في مجال الم كتبات وا لإثرالتعريب مصدر  
 : دراسة تحليلةالطموحالواقع وبين 

 الهاديمحمد فتحي عبد أ.د.

داود سليمان أ.  سلمان محمد سيف القنوبي؛ أ. تنقيتها: دراسة تحليليةتنمية المعاجم والجهود العربية في 
 سالم الهنائي

بناء المفاهيم و إشكالية دلالة المصطلحات فى تفاعل المستفيدين مع 
 نظم إسترجاع المعلومات

 الفتاح موسيخالد عبد د.

الاتجاهات الحديثة في بناء العلاقات بين المصطلحات: دراسة تطبيقية 
 كانز الدولية في شكلها الال كترونيعلى بعض الم

 إبراهيم صبري المتولي أ.

 أ. منار مصطفي حسن التاريخي لمصطلحات علم الوثائقالتطور 
ية خاصة و  أ.د. سلوي علي ميلاد تجربة شخصية في مجال الوثائقإشكالية المصطلح: رؤ

المصطلحات والاستهلاليات والمختصرات في مجال الم كتبات والوثائق 
 العربيةلجهود منظمات التقييس الدولية و المعلومات: دراسة تحليليةو

ية عبدأ.د.   الحليم زايديسر

 حمد مجاهد يوسف الهلاليم د. مصطلح الكتاب في القرآن ال كريم
 الوهاب المصريأحمد محمود عبد د. مصطلح السجل في العصور الوسطي

 سيد حسن الصبحي أ. مصطلحات التأليف عند المسلمين
 


