
 الجوهىريت الجسائريت الذيوقراطيت الشعبيت

 وزارة التعلين العالي والبحث العلوي

 جاهعت تلوساى

 كليت اآلداب واللغاث
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 "المصطلح النحوي بين الهجر واالستعمال"
 

 :بين يدي المشروع 
لئن كان ادلصطلح ىو تلك احللقة الواصلة بٌن العلماء 

وادلفكرين على اختالف مناىجهم وزبّصصاهتم، وإن كان 
للغويٌن القدامى السبق يف العناية بادلصطلح، والرباعة اجملهدة 

يف اإلتيان بادلصطلح ادلعرّب عما جيّد، فال يضًننا أن نذّكر 
بالطريق ادلتعّذر الذي انتحاه علماء العربية يف البحث 

والتنظًن، فما تركوه لنا من عمل جّبار تالءمت بٌن أوصالو 
تلك العالقة بٌن الداللة اللغويّة الدقيقة واالصطالحية عند 
إطالق اللفظ وإصابة ادلعىن ادلراد؛ فادلصطلح ليس إال جزءا 

من بناء نظري ومن مث فإن عزلو عن بيئتو وذباىل أسس 
صناعتو يؤدي إىل تداخلو واختالطو، ويسحبو إىل الغموض 

 .والّلبس
وكان ذلذا الرتاث الّضخم مايثًن اإلعجاب، وما 

يسرتعي االنتباه، غًن أن االتكاء على اخلالف النحوي وإيالء 
اجلهود ادلضنية يف اإلتيان بثمار كان أبرزىا االختالف يف 

ادلصطلحات النحوية أغلب الظن أهنا ما كانت لتكون لوال 
أهّنم فتحوا باب اخلصام وادلعارضة وال أدّل على ذلك من 

اعرتاضات بٌن شارح الكتاب وصاحبو، وبٌن أصحاب 
  .تقاذف وترجيحادلذاىب ادلختلفة، جعل ىذا ادلصطلح زلّل 

لقد كان للمصطلح النحوي من األمهية دبكان يف 
الدراسات احلديثة، فقد هنض بو ثّلة ال يستهان هبا من 

العلماء فأفردوه دبؤلفات ومعاجم ، تباينت فيها طرق تناولو 
وترمجتو، نذكر على سبيل التمثيل ما تطرق إليو عبد الرمحن 

أيوب، وسبام حسان، وأمحد خليل عمايرة، وأمحد 
عبد السالم ادلسدي، وادلنصف عاشور وعوض وادلتوّكل، 

القوزي، وإن كانت ادلعاجم متخّصصة، فإهّنا مل زبتص 
 .بادلصطلح النحوي

: وانطالقا من ىذا ادلعطى جعلنا موضوع ادللتقى الوطين الثاين
 ."المصطلح النحوي بين الهجر واالستعمال"

 :إشكاليةالملتقى 
وسط ىذا الزخم الكبًن من ادلصطلحات النحوية 
تعّذر على أىل االختصاص ربديد قواعد تفصيلية دقيقة 

وصارمة لطريقة اختيار ادلصطلح  ادلناسب، لذلك نروم من 
خالل ىذا ادللتقى معرفة موقع ادلصطلح النحوي يف الدرس 

اللغوي القدمي، وادلعاصر،وتوضيح األساليب وادلناىج ادلختلفة 
اليت استعملها النحويون يف ربديد ادلصطلح النحوي، كما 

حناول استجالء العالقة بٌن ادلصطلح النحوي وأصول الفقو 
وعلم ادلنطق، وعلى ىذا األساس أخذت اإلشكالية الصياغة 

ىل ميكن الوصول إىل وضع قواعد تعتمد يف توحيد :  اآلتية
 ادلصطلح النحوي، وزبرجو من فوضى ادلصطلحية؟

 :محاور الملتقى
 .ادلصطلح النحوي مفهوما وتصّورا: احملور األّول
موقع ادلصطلح النحوي الرتاثي يف الدرس : احملور الثّاين

 . اللساين احلديث
 .ادلصطلح النحوي بٌن التأثًن والتأثر: احملور الثالث
 .ادلصطلح النحوي والرتمجة: احملور الرّابع

 .ادلصطلح النحوي يف مقررات برامج التعليم: احملور اخلامس
 .آليات ضبط ادلصطلح النحوي: احملور السادس

 
 :شروط المشاركة في الملتقى 

  رلمع ادلخابر بالقطب اجلامعي " سيعقد ادللتقى يف رحاب
 " اجلديد الطابق األول جبامعة تلمسان

 الفرنسية، ةالعربية، اإلجنليزي: ادللتقى بالّلغات الّتالية ،
 .اإلسبانية، وفقا دلقتضيات البحث وزبّصص الباحث

سيقوم سلرب ربليليات إحصائية يف العلوم اإلنسانية وإعداد 
معجم موحد ذلا بنشر األحباث بعد إخضاعها لقواعد الّنشر 

واألصول البحثية ادلّتبعة يف ربكيم األحباث لدى الّلجنة 
 .العلمية للملتقى

  أن يلتزم الباحث بادلنهج العلمي ادلتعارف عليو يف
 .إعداد األحباث 



  قبل البحوث ادلشرتكة دبا ال يزيد عن باحثٌن للبحث
 .الواحد

  يقدم الباحث ملخصا باللغة العربية ترتاوح كلماتو
 . كلمة كحد أقصى400 و200بٌن 
  أال تزيد عدد صفحات البحث عن مخس عشرة صفحة

 16 ، ويكون ادلنت خبط   A4من مقاس 
traditionalarabic ; 14واذلوامش خبط 
traditionalarabic على وباللغة األجنية ادلنت

واذلوامش خبط  times new roman 14خبط 
12 times new roman وأن ترسل إىل الربيد

 :اإللكرتوين التايل 
mustalah.alnahw@gmail.com 

  أن يرسل الباحث ملخصا خالل الفرتة احملددة، ال يزيد
 21ادللخص عن صفحة واحدة باللغة العربية قبل تاريخ

 .2020مارس
 2020مارس 30يتم الرد على الملخصات المقبولة يوم   * 

 م2020 ماي 01:آخر موعد إلرسال البحوث * 
 م2020 جوان 02: موعد انعقاد الملتقى * 
 

ال يتكفل المخبر بنفقات التنقل والغذاء واإلقامة :مالحظة
،كما أن كل بحث يرسل خارج البريد االلكتروني المذكور 

 .أعاله ال يتم قبولو

 

 

 استمارة المشاركة
 :....................................................االسم
 :....................................................اللقب

 :...................................................الوظيفة
 :..............................................لمكان العم

 :...................................................العنوان
.......................................................... 

 :...................................................اذلاتف
  :..........................................الربيد اإللكرتوين
 :............................................عنوان ادلداخلة

......................................................... 
 ....................................................:احملـور

 :.........................................ملخص ادلداخلة
..........................................................
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..........................................................
..........................................................

........................................................ 
 

 

 

 

 .عبد الجليل مرتاض/د .أ: الثانيالرئيس الشرفي للملتقى الوطني 

 إيمان فاطمة الزىراء بلقاسم/ د: ني الملتقى الوطني الثاةرئيس

 ىشام خالدي مدير المخبر/ د.أ:  رئيس اللجنة العلمية للملتقى

د بوعيل عبد النارص  . أ  (1

بلقامس محمد . د. أ  (2

 د عبد احلكمي وايل دادة. أ  (3

لهام مراتض. أ  (4  درسير ا 

كنتاوي محمد  . د (5

مسرية جداين . د (6

 أمزاين عبد القادر   . د (7

بن حيي فتيحة . د (8

بن عيىس همدية  . د (9

موس لبىن . د (10

كزويل رمحة  . د (11

 بن عامر  أمحد . د (12

 فرح ديدوح/ د:  للملتقىةرئيسة اللجنة التنظيمي

 :أعضاء اللجنة التنظيمية

طلبة الدكتوراه الطور الثالث ودكتوراه العلوم ادلنتسبٌن 
بانتظام دلخرب ربليلية إحصائية يف العلوم اإلنسانية وإعداد 

 .معجم موحد ذلا على مقاييس علمية
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