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 هجرة املصطلح بني العلوم  
 ( انتقال املفاهيم ومظاهر التكامل املعريف)آليات  

 

   :الديباجة

 
ينحصر   وال  بينها،  فيما  العلوم  هذا  تتفاعل 

على   التفاعل بين العلوم الدقيقة أو العلوم اإلنسانية كل  

والعلوم   الدقيقة  العلوم  بين  يحدث  ما  كثيرا  بل  حدة، 

التفاعل بين علمين مستوى عميقا   اإلنسانية، وقد يبلغ 

يصل إلى أن يرتكز أحدهما على املرجعية النظرية للثاني،  

كث  ه 
 
إن بل  واإلجرائية،  املنهجية  أدواته  ف 

 
ما  ويوظ يرا 

تسمياٍت   منه  فيستمد  صطلحي، 
ُ
امل بجهازه  ل  يتوس 

ر بها عن مفاهيمه الناشئة.    وُمصطلحات يعب 

صطلحات  وتبعا لذلك، تعبر
ُ
 معرفي  مجال  من امل

فتقيم  مجال  إلى   املفهومية  العالقات  من شبكة آخر، 

املفهومية   بنيتها وتصطبغ  الجديد، املجال  داخل 

 بكثير تحتفظ فقد ذلك، ومع  املجال،  ذلك بخصوصيات

املوروثة السمات من  املعرفي  املجال من املفهومية 

ويؤدي صطلحية الحركة هذه تكاثف القديم. 
ُ
العابرة   امل

 بذلك فيعتبر العلوم، بين  وثيق تعالق إلى  للمجاالت

 .تداخلها على  مؤشرا

مبررة  املصطلحية  الحركة  هذه  تكون  ما    وغالبا 

 املفهوم املستحَدث في مجال علمي ما  مقصودة
 
، حيث إن

في   ولو  آخر،  مجال  في  آخر  ملفهوم  مشابها  يكون  ما  كثيرا 

بالباحث   التشابه  ذلك  فيؤدي  واحدة،  مفهومية  سمة 

املوجودة  التسمية  استعارة  إلى  املفهوم  ابتكر  الذي 

سابقا في املجال العلمي اآلخر. ولكن  هذا املفهوم ال يبقى  

من   كثير  الجديد،  في  املجال  في  يندمج  بل  ثابتا،  الحاالت 

املنظومة  مع  جديدة  مفهومية  عالقات  ويقيم 

التي   صطلحية 
ُ
املفهومية    نفذ امل بنيته  ل  وتتحو  إليها، 

املفهومية   للسمات  ر" 
ُّ
"تنك فيحصل  أحيانا،  وتنفصل 

 املشتركة التي كانت في السابق املبرر الرئيس لالقتراض. 

تار  على  االطالع  خالل  أن  ومن  ن  تبي  العلوم  يخ 

العصر  وليدة  ليست  الهجرة املصطلحية  الحديث،    ظاهرة 

ه 
 
كثير من العلماء في تخصص   لجأ منذ قرون عديدةبل إن

ما إلى اقتراض مصطلحات من علم آخر، فعلوم العربية  

العلوم   من  معتبرا  مصطلحيا  كما  اقترضت  قد  مثال 

ال من  كثيرا   
 
أن كما  من  اإلسالمية،  جانبا  استقت  علوم 

جهازها املصطلحي واملفهومي من الفلسفة وهكذا. أما في  

من   كثير  حاولت  فقد  الحديث  نمذجة  العلوم  العصر 

إلى مفاهيم أدخلتها  ومصطلحات رياضية    مفاهيمها فلجأت 

  منظومتها. إلى 

  الدولي ليرصد   ؤتمر وضمن هذا اإلطار يأتي هذا امل 

العلوم، واآلثار  و   مظاهر  بين  االنتقال املصطلحي  تجليات 

املجال   بنية  في  تعديل  إلى  تؤدي  والتي  فها، 
 
يخل التي 

      إلى نشوء مجاالت بينية. و املفهومي للعلوم،  

 : ؤمترـ أهداف امل
 التعّرف على ظاهرة الهجرة املصطلحية بين العلوم ـ 

 املصطلحية تفسير نشأة العلوم البينية على أساس الهجرة ـ 

 ـ محاولة التقنين للهجرة املصطلحية 

 ـ تتبع املسار التاريخي للمفاهيم من خالل الهجرة املصطلحية

ما   علم  في  للمصطلح  األولى  املنابت  من  االستفادة  كيفية  ـ 

 من فهم املفاهيم املتحّولة في املجاالت الجديدة

 ـ إبراز مظاهر التعايش املفهومي في الخطاب العلمي

 : ؤمتر ملحماور ا
 ونشوء املصطلحات وهجرتها  ني يالب  التفكيرـ 

 ـ هجرة املصطلح ومظاهر التكامل املعرفي بين العلوم

ـ البيئة االصطالحية والتعايش املفهومي في الخطاب العلمي 

 قديما وحديثا 

 ـ الفلسفة وتصدير املصطلحات إلى العلوم

العلوم  ـ   إلى  اإلسالمية  العلوم  من  املصطلح  اللغوية  هجرة 

 والعكس

 ـ الرياضيات وتصدير املصطلحات إلى العلوم اإلنسانية 

 هجرة املصطلح من اللسانيات إلى النقد األدبيـ 

 ـ أثر الهجرة املصطلحية على تعليمية املصطلح 



 شروط املشاركة: 
 . ؤتمرـ أن يكون البحث أصيال، لم ُيشارك به من قبل في أي م

 الطابع التطبيقي ـ تعطى األولوية للبحوث ذات  

 ؤتمر صلة وثيقة بمحاور امل ذا  يكون البحثـ أن 

 ـ االلتزام بمعايير البحث العلمي )الجدة، الدقة، التوثيق ...( 

 ـ ال تقبل البحوث املشتركة 

اإلنكليزية،   )العربية،  الثالث  اللغات  بإحدى  البحث  ُيكتب  ـ 

 الفرنسية( 

في ـ   امللخص  وورد    ُيكتب  )نسخة  يتم    Wordاستمارة 

الجامعة موقع  من    ( (www.univ-medea.dz:  تحميلها 

 (16، حجم Traditional Arabic)بخط 

 . تخضع جميع امللخصات والبحوث للتحكيمـ مالحظة: 

للم الشرفي  أد.    : ؤتمرالرئيس  الجامعة:  جعفر  مدير 

 بوعروري 

 أد. ناجي شنوف   مؤطر امللتقى:

 بن يوسف حميدي د.  أ  امللتقى:رئيس 

للم  أد محمد بن حجر، جامعة    :ؤتمر رئيس اللجنة العلمية 

 املدية الجزائر 

 : ؤمتراللجنة العلمية للم
 أ ـ د الحواس مسعودي جامعة السلطان قابوس سلطنة عمان 

 أد. سعد مصلوح، جامعة الكويت، الكويت

 2أد. طاهر ميلة، جامعة الجزائر 

 عفيفي، جامعة القاهرة، مصر أد. أحمد 

 2أد. مصطفى حركات، جامعة الجزائر 

للعلوم  زايد  بن  محمد  جامعة  هللا،  بوعبد  لعبيدي  ـ  د  ـ  أ 

 اإلمارات العربية املتحدة

 أد. عبد املجيد ساملي، جامعة الجزائر

 خالد ميالد جامعة منوبة ـ تونس .أد

لتطوير اللغة  أد. طاهر لوصيف، مركز البحث العلمي والتقني  

 العربية، الجزائر

 أ. الطيب ولد لعروس ي، معهد العالم العربي، باريس، فرنسا. 

 2أد. مخلوف بلعالم، جامعة البليدة 

جامعة   ـ  بولعراس  جمعي  سعودأ.د  اململكة    امللك  ـ  الرياض  ـ 

 العربية السعودية 

 أد. جمال كديك، جامعة املدية

 قابوس، سلطنة عمان. . محمد العمراوي، جامعة السلطان د

 د. عبد الحق بلعابد، جامعة قطر، قطر 

 أد. مبارك تريكي، جامعة املدية 

 مبروك زيد الخير، جامعة األغواط .أد

 أد. محمد زوقاي، جامعة املدية 

 أد. طاهر براهيمي، جامعة غرداية ـ الجزائر

لتطوير  د.  أ  والتقني  العلمي  البحث  مركز  النور،  عبد  جميعي 

 العربية، الجزائر اللغة 

 أد. صادق خشاب، جامعة املدية

 أد. مراد العرابي، جامعة البليدة

 أد. عبد القادر رسول، جامعة املدية

 د. عبد القادر قرمزلي، جامعة املدية.

 اللجنة التنظيمية: 

 د. سعدودي الشاذلي )رئيسا( ـ 

 أساتذة قسم اللغة واألدب العربي )أعضاء(ـ 

 الدكتوراه في شعبة الدراسات اللغويةطلبة  ـ 

 : مهمةتواريخ 

 2022 ديسمبر  7 – 6يومي:  ؤتمر انعقاد املتاريخ 

 2022 /05/09ـ آخر أجل الستقبال امللخصات  

 2022 /16/09ـ الرد على امللخصات يوم 

 2022 /10 /24 لبحوث كاملةآخر أجل الستقبال ا

 2022/  31/10يوم  البحوثـ الرد على  

 ت على البريد اآلتي: شاركااملترسل 

                        migraterm22@gmail.com 
 

 املشاركة   مصاريف  ـ 

 ن من رسوم املشاركة ي املشارك ُيعفي املؤتمر الباحثين   ـ 

 اإليواء والنقل مصاريف  ـ يتكفل املشاركون ب

ريـ 
ّ
 .  نعقادهوجبة الغداء في يومي ا ؤتمرامل وف

 

   :لالتصال

0667827207 (213)  

 ( 213) 0553222526أو 

 


