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 :اإلشكالية
اشتغل نقادنا المعاصرون على قضايا متعددة تتعلق بالمنهج و المصطلح و الجماليات ..، كما 

و  و كشف مكوناتها ية و تحليلهااهتموا بقراءة النصوص اإلبداعية الشعرية و السرد

عناصرها..، و قد نتج عن هذا االهتمام عدة جهود فكرية وإسهامات إبداعية،أسهمت في فهم و 

، فالناقد الجزائري كغيره من النقاد  تأويل النص األدبي العربي و الجزائري على حد سواء

ه الفعل النقدي من دينامية، العرب تفاعل مع حركة التجديد واإلبداع المعاصرة، وذلك لما يشهد

إذ انه ال يستقر على وضع، فمن الدراسات السياقية إلى الدراسات النسقية إلى الدراسات 

لقد واكب الناقد الجزائري هذه الحركة و ساهم في تعزيز الساحة النقدية بالعديد من  .الثقافية

د و األكاديمي محمد الصالح من بينها الناق،وبرزت العديد من األسماء ،الدراسات األكاديمية 

الجزائرية الفاعلة التي اختصت في األدب الجامعية خرفي الذي يعد أحد األسماء النقدية 

خصوصا ضمن مشروع نقدي أكاديمي منهجي و الجزائري الجزائري عموما وبنقد الشعر 

عل المميز و مقاالت ،و لشعرية نقدية  رؤية نقدية واعية.قدم من خاللها كتبا نقدية و حوارات

 . ومنه يأتي هذا اليوم الدراسيصالح خرفي هو ذلك التنوع المنهجيفي دراسات محمد ال

و  و منهجه للبحث في منجزه  النقدي و قضاياه  التجربة النقدية لمحمد الصالح خرفي"

 مصطلحاته . 

 اللجنة التنظيمية:
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 جامعة جيجل أستاذ محاضر"أ" رئيسا            توفيق قحام       01

 جامعة جيجل أستاذ محاضر"أ" عضوا الربيع كيفوش    02

 جامعة جيجل أستاذ محاضر"أ" عضوا أحمد موهوب     03

 جامعة جيجل أستاذ مساعد"أ" عضوا رؤوف قمـاش    04

 جامعة جيجل أستاذ مساعد"أ" عضوا وداد حالوي    05

 جامعة جيجل أستاذ مساعد"أ" عضوا س  عمر بوفـا 06
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 :دافاأله

 .التعريف بالمتن النقدي لمحمد الصالح خرفي 

 .إبراز الرؤيا النقدية عنده 

 .كشف عوالم الكتابة النقدية و قضايا النقد عنده 

 :لمحـــاورا

  المنهج النقدي عند الناقد محمد الصالح خرفي. :األول المحور 

 المصطلح النقدي عند الناقد محمد الصالح خرفي.: الثاني المحور 

  القضايا النقدية عند الناقد محمد الصالح خرفي.: الثالث المحور 

 الناقد محمد الصالح خرفي و الِصحافة األدبية"شوواط  : الرابع المحور

 االنعتاق أنموذجا".

 المداخلة شروط: 
  10صوووفحة، وال يقووول عووون  15عووودد صوووفحات المداخلوووة  ال يتجووواوز 

لمصادر صفحات، وتكتب الهوامش في آخر الصفحة، مع إلحاق قائمة ا

 .مداخلةوالمراجع في آخر ال

  تحووورر الموووداخالت بخوووطtraditional  Arabic باللغوووة  16حجوووم

 Times New Roman فوي الهوامش، وبخوط 12العربيوة، وبحجوم 

 .باللغة األجنبية 12حجم 
  ترسووول الموووداخالت إلوووى السووويد رئووويس اليووووم الدراسوووي عووون طريوووق البريووود

 .اإللكتروني المدون أسفله

  ترفووق المداخلووة بملخووص، إضووافة إلووى سوويرة ذاتيووة مختصوورة: االسووم

واللقووب، الرتبووة، ومؤسسووة العموول،والمحور المختووار، ورقووم الهوواتف، 

 والبريد اإللكتروني،في ورقة منفصلة.

 هامة مواعيد: 
 : 2023فيفري 23استقبال المداخالت 

 : 2023مارس 05الرد على المداخالت المقبولة 

 :2023مارس14موعد اليوم الدراسي 

  عبر البريد اإللكتروني :   المداخالتترسل

faycalalahmar@yahoo.fr 

 :0663632428لالستعالم االتصال رقم الهاتف 
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