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 :اإلشكالية

لشعرية الجزائرية المعاصرة،يلزمنا بإبراز األسماء الشعرية التي الحديث عن التجربة ا

ألجل إظهار سمات هذه التجربة   ،الجزائري المعاصر شكلت قيمة مضافة للمتن الشعري

ومدى مسايرة شعراء الجزائر للسائد الفني و الشعري  هذا  التجريب  تمضهراتالفنية و 

 وصيات هذه التجربة الفنية.و عربيا ،مع اإلشارة إلى  خص الشعري محليا

و من أبرز األصوات الشعرية الجزائرية المعاصرة التي سجلت حضورها بكثير من التميز و  

 _ صاحب العديد من الدواوين الشعرية و المؤلفات النقدية_اإلبداع الشاعر صالح الدين باوية 

و شعر  الشعري العموديالذي يعتبر امتدادا لشعرية ما قبل االستقالل و ما بعده ،كتب النص 

و         ،تعددت مواضيعه  ...القصيدة الديوان كتبكتب للكبار و للصغار،و     التفعيلة،

تنوعت هواجسه،انتقل من عذابات الذات إلى قضايا الوطن،كما انتقل من الشعر إلى النقد، 

هو تجربة و بناء الشخصية الشاعرة المعاصرة... ف لك كل مظاهر التميز  استحضر في كل ذ

و للمساهمة في الكشف عن بعض جوانب هذه  . و المتابعة   إبداعية تستحق الدرسشعرية و 

 باوية. التجربة الشعرية و النقدية لصالح الدين  التجربة يأتي هذا اليوم الدراسي حول
 اللجنة التنظيمية:

 المؤسسة الرتبة الصفة االسم واللقب الرقم

 جامعة جيجل ضر"أ"أستاذ محا رئيسا فريد عوف 01

 جامعة جيجل "ب"أستاذ محاضر  عضوا السعيد بوالعسل             02

 جامعة جيجل أستاذ محاضر"ب" عضوا عبد هللا عباسي               03

عبد العالي  04

 زغيلط           

 جامعة جيجل أستاذ محاضر"ب" عضوا

عبد الفتاح  05

 جحيش    

 ة جيجلجامع أستاذ محاضر"ب"  عضوا

 جامعة جيجل أستاذ محاضر"ب" عضوا طارق بولخصايم    06
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 جامعة جيجل "أ"أستاذ مساعد  عضوا رؤوف قماش    08

 

 

 :األهداف

 .التعريف بالمتن اإلبداعي و النقدي لصالح الدين باوية 

 .إبراز خصوصية المتن الشعري له 

 ابة عنده.كشف عوالم الكت 

 :لمحـــاورا

  القضايا الشعرية عند صالح الدين باويةاألول المحور :. 

 أشكال القصيدة عند صالح الدين باوية: الثاني المحور. 

  جماليات النص الشعري عند صالح الدين باوية: الثالث المحور. 

  التجربة النقدية عند صالح الدين باوية.: الرابع المحور 

 :المداخلة شروط
 10صدددفحة، وال يقدددل عدددن  15صدددفحات المداخلدددة  ال يتجددداوز  عددددد 

صفحات، وتكتب الهوامش في آخر الصفحة، مع إلحاق قائمة المصادر 

 .مداخلةوالمراجع في آخر ال

  تحدددرر المدددداخالت بخدددطtraditional  Arabic باللغدددة  16حجدددم

 Times New Roman فدي الهدامش، وبخدط 12العربيدة، وبحجدم 

 .باللغة األجنبية 12حجم 
  ترسدددل المدددداخالت إلدددى السددديد رئددديس اليدددوم الدراسدددي عدددن طريدددق البريدددد

 .اإللكتروني المدون أسفله

  ترفددق المداخلددة بملخددص، إضددافة إلددى سدديرة ذاتيددة مختصددرة: االسددم

واللقددب، الرتبددة، ومؤسسددة العمددل،والمحور المختددار، ورقددم الهدداتف، 

 .والبريد اإللكتروني،في ورقة منفصلة

 هامة مواعيد: 
 : 2023فيفري 14استقبال المداخالت 

 : 2023فيفري21الرد على المداخالت المقبولة 

 :2023فيفري28موعد اليوم الدراسي 

 عبر البريد اإللكتروني :  داخالتترسل المkhalil kherfi18@gmail.com 

 :0663632428لالستعالم االتصال رقم الهاتف 
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