
 

 

                                            معة الملك سعودجا

 األول  الفصل الدراسي:                                                                                                              كلية اآلداب

   هـ1440السنة الدراسية:                                                                                                              

 

 

 معلومات المحاضر:

 

 اسم المحاضر منى المالكي  د    

 الساعات المكتبية ساعات 4 

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

almmona@ksu.edu.sa 

aalmmona@gmail.com 

 اإللكتروني عنوان البريدي

 

 

 معلومات المقرر: 
 

 اسم المقرر  1الشعر العربي الحديث   

 رقم المقرر         433 

 توصيف المقرر   الحالية.دراسة الشعر العربي الحديث من بدايات القرن العشرين حتى الفترة   

 الحديث.شعر المفهوم   -

 الجمالية.الشعراء في توجهاتهم  ومناهجاالتجاهات الفنية  ودراسةتعداد  -

 الحديث.المختلفة في العصر  وأساليبهاالتمييز بين الفنون الشعرية  -

  الحديثة.تحليل نصوص شعرية وفق معايير المناهج   -

نواتج التعلم )المنصوص 

 (عليها في توصيف المقرر

 الحديث.دواوين الشعر  -

 م .2002مكتبة اآلداب زايد،علي عشري  الحديثة،عن بناء لغة القصيدة العربية  -

 م .2014دار المسيرة ,  إبراهيم خليل ، الحديث،مدخل لدراسة الشعر العربي  -

 مجلة فصول ) عدد الشعر الحديث(  -

 الكتب الرئيسية 

 ( اإللكتروني شعر)موقع  -

 نقدية( )أوراقموقع  -

 منتديات ) أشعار العرب( -

 )إن وجد( التكميليةالمراجع 

 

 

 

 طرق التقييم: 
 

 تاريخ التغذية الراجعة  

 *بالنتيجة( )تزويد الطالبات

 النوع م الدرجاتيتقس تاريخ التقييم  

  حضورمشاركة و   درجات  10 مستمر طوال الفصل الدراسي   مع أعمال الفصل قبل االختبار النهائي   

  و عروض تعليمية ورش عمل   درجة30 مستمر طوال الفصل الدراسي     .أثناء المحاضرة            

 
15/8األحد   

 3/2021/مارس 28

 1اختبارات فصلي  درجة 20

 

 اختبار نهائي درجة  40             

 

 

mailto:almmona@ksu.edu.sa


 

 

 الخطة األسبوعية:
 

 األسبوع العـنـوان 

 النهضة. وعواملعن الشعر العربي في القرن التاسع عشر مقدمة 
1 

 إبراهيم(حافظ  شوقي،أحمد  )البارودي،أعالمه  التقليدية،أغراضه  اإلحيائي،الشعر 

 نموذجين.مع تحليل 

2 

3 

الخيال  (:)الكالسيكيللشعر اإلحيائي والمعنويةالفنية  والظواهرالقضايا 

 المعارضات. اللغة،الموسيقى،  ،والصورة

4 

5 

القصائد القصصية  السياسية،القصائد  االجتماعي،الشعر  التقليدية:الخروج عن األغراض 

 والتاريخية.

 الرومانسي.الرصافي، بشارة الخوري والنفس  الجواهري،

6 

7 

الديوان مدرسة  

شكري المازني، العقاد، الفني، االتجاه وفكر التسمية مقدمة:  

 شعري. نموذج تحليل

8 

 

  الرومانسي: الشعر

 والمعاني. األغراض والبناء، اللغة والصورة، الخيال

9 

10 

 11 ماضي. أبو إليليا ونموذج جبران خليل لجبران نموذج تحليل

12 

 13  منها.دراسة نماذج شعرية  مبادئها، أعالمها، أبولو:مدرسة 

14 

 15 أسبوع مراجعة  

 

 

 

 

 إضافية:مذكرة 

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

 الطالبة.الجوال مخالفات تحاسب عليها  واستخدامباألحاديث الجانبية  واالنشغال الحضور المتأخر  -

  العذر.، بعد أن تقدم الطالبة أسبوع االختبار يلي الذياالختبار البديل سيقدم في األسبوع  -


