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 الثاني الفصل الدراسي:                                                                                                                        كلية اآلداب       
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 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر المالكي بنت شداد د منى    

 الساعات المكتبية ساعات 4 

 رقم المكتب 135( قسم اللغة العربية 1اآلداب مبنى رقم )كلية  

almmona@ksu.edu.sa 

aalmmona@gmail.com 

 اإللكتروني عنوان البريدي

 

 

 معلومات المقرر:

 

 اسم المقرر  األدب السعودي  

 رقم المقرر  415 

 توصيف المقرر  من إبداعاته ونماذجدراسة لمدارس األدب السعودي  

 .والعربيةالمحلية  ومؤثراتهأجناسه  وتطورإطالع الطالبات على موضوعات األدب السعودي  -

 ونثراً.تقديم نماذج معيارية شعراً  -

 السعودي.عرض ألهم قضايا األدب  -

نواتج التعلم )المنصوص 

 (عليها في توصيف المقرر

 موسوعة األدب السعودي  -

 محمد الشنطي  السعودي.األدب  -

 السعودي.إصدارات كرسي األدب  -

 

 الكتب الرئيسية 

 أمين.بكري شيخ       السعودية.الحركة األدبية في المملكة العربية  -

 دوريات ومجالت و إصدارات األندية األدبية في المملكة العربية السعودية . -

 )إن وجد( التكميليةالمراجع 

 

 طرق التقييم:

 

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *بالنتيجة(  )تزويد الطالبات

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم  

أثناء الحلقة النقاشية أو  

 التدريبية.الورشة 

  لتكليفات والحضور ا درجاتعشر           10  مستمر طوال الفصل الدراسي  

  مشاركات و عروض تعليمية   ثالثون درجة       30      مستمر طوال الفصل الدراسي     أثناء المحاضرة  

 بعد أسبوع من االختبار 

 بعد أسبوع من االختبار 

 65375شعبة  19/8 الخميس

 4/ إبريل 1

 

 65376شعبة    17/8الثالثاء

 3/مارس30

 عشرون درجة          20  

 

 اختبارات فصلي

 

 اختبار نهائي هـ1442-10-19يوم االثنين        الثامنة صباحا      االختبار النهائي : درجة                  40  

 الطالبات،وجود تقرير طبي موثق من شؤون  حالة في إال اطالقا االختبارات تعاد ال مذكرة إضافية )مثال: شروط إعادة االختبارات(     

 أو خطاب رسمي من سعادة وكيلة قسم اللغة العربية تقبل فيه إعادة االختبار وفق تقديرها لظروف الطالبة . 

 

 .% من درجات األعمال الفصلية قبل تاريخ االعتذار80على  التأكيد على ضرورة حصول الطالبات*

mailto:almmona@ksu.edu.sa


 

 

 

 

 الخطة األسبوعية:

 

 األسبوع العـنـوان 

 1 األدب السعودي ومصادرمقدمة عن العوامل المؤثرة في نشأة األدب السعودي 

 نماذجه وأبرزتطوره  الشعر:                     

 التقليدي.الشعر  -1

    الرومانسي.الشعر  -2

2 

3 

 4 الحداثة.شعر التفعيلة وحركة 

5 

 والرومانسي.نماذج شعرية للشعر التقليدي 

ً تحليالً   ونقدا

 

6 

7 

 8 ونماذجها.أعالمها  وأبرز وتطورهابداياتها  النثرية:الفنون 

 القصة القصيرة 

 ونقدها.نماذج مع تحليلها 

9 

10 

 الرواية

  ونقدهانماذج مع تحليلها 

11 

12 

 13 المقالة

 المسرح

 السيرة الذاتية 

14 

 15 أسبوع مراجعة 

 

 

 

 

 إضافية:مذكرة 

 القسم.يعاد االختبار الفصلي إال بعذر طبي معتمد من  ال -

 الطالبة.الجوال مخالفات تحاسب عليها  واستخدامباألحاديث الجانبية  واالنشغالالحضور المتأخر  -

  العذر.بعد أن تقدم الطالبة  ،الذي يلي االختباراالختبار البديل سيقدم في األسبوع  -


