
جدول الدروس االسبوعي

رويدة احمد حسناالسم
ruwaydamm2005@yahoo.comالبريد االلكتروني

مدخل الى االدب االنكليزياسم المادة
تعليم الطالب المعلومات االساسية عن االدب االنكليزي واقسامهمقرر الفصل
٠دب االنكليزي وهي الشعر والنثر والمسرحيةتعليم الطالب االقسام االساسية لالاهداف المادة

الفرق بين الشعر ,غرض قصيدة,استخدامه,فكرة عامة عن معنى الشعر(الشعرالتفاصيل االساسية للمادة
فكرة عامة (ثرنال,)العناصر االساسية للشعر مع اعطاء مثال عن كل نوع,والنثر

,اهم اقسامه االساسية,النثرتعريف ,عن النثر االنكليزي واالمريكي وانواعهما
انواع ,فكرة عامة عن المسرح االنكليزي(المسرحية,)وظائف النثرواسلوبه ولغته

.)التطور التاريخي للمسرحية,ومكونات المسرحية

الكتب المنهجية
الكساندر.جي.للكاتب الللطالب الخارجيينادراك الشعر والنثر

دمدخل الى المسرحية للكاتب جورج وتفيل

المصادر الخارجية
مقدمة عن االدب االنكليزي ومصادر ,مالحظات سبارك, المالحظات الكالسكية

.انترنيت متنوعة

الفصل 
الدراسي

االمتحانات المختبر
اليومية

االمتحان المشروع
النهائي تقديرات الفصل

%٥٠مثالً-%٥٠مثالً

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

یزیةاللغة االنكل:القســم 
االولى:المرحلة 

رویدة احمد حسن:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر ادب اللغة االنكلیزیة:المؤھل العلمي 
قسم اللغة -كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  

االنكلیزیة
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المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة٢٠١١-١٢-١١
قصیدة للشاعر ولیم بلیك٢٠١١-١٢-٢٦
صیدة للشاعر الفرید لورد تنیسونق٢٠١١-١٢- ٣١٣
قصیدة للشاعر بیرسي شیلي٢٠١١-١٢- ٤٢٠
قصیدة للشاعر سامویل كولرج٢٠١١-١٢- ٥٢٧
امتحان  الفصل االول٢٠١٢-١-٦٣
قصیدة للشاعر شیكسبیر٢٠١٢-١- ٧١٠
قصیدة للشاعربروك٢٠١٢-١- ٨٢٤
٩
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١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

عطلة نصف السنة
مسرحیة الملك اودیب٢٠١٢-١- ١٧٣١
مسرحیة الملك اودیب٢٠١٢-٢-١٨٧
مسرحیة االنسان٢٠١٢-٢- ١٩١٤
مسرحیة االنسان٢٠١٢-٢- ٢٠٢١
امتحان الفصل الثاني٢٠١٢-٢- ٢١٢٨
مسرحیة لشكسبیر٢٠١٢-٣-٢٢٦
مسرحیة لشكسبیر٢٠١٢-٣- ٢٣١٣
مسرحیة لسامویل بكیت٢٠١٢-٣- ٢٤٢٠
مسرحیة لسامویل بكیت٢٠١٢-٣- ٢٥٢٧
امتحان٢٠١٢-٤-٢٦٣
امتحان٢٠١٢-٤- ٢٧١٠
امتحان١٢- ٢-٤- ٢٨١٧
امتحان٢٠١٢-٤- ٢٩٢٤
٣٠
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٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

م العلميجھاز االشراف والتقوی

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة االنكلیزیة:اسم القســم 
االولى:المرحلة 

رویدة احمد حسن:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیر ادب اللغة االنكلیزیة:المؤھل العلمي 
زیةقسم اللغة االنكلی_كلیة التربیة :مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Ruwayda Ahmed Hassan
E_mail Ruwaydamm2005@yahoo.com
Title An introduction to English literature
Course Coordinator Teaching students the basic information about English

literature and its divisions

Course Objective
Teaching students the main divisions of English literature:
poetry, prose and drama

Course Description
Poetry (general idea about the meaning of poetry, its uses, the
purpose of the poem, the difference between poetry and prose,
the basic element of poetry), prose (general idea about English
and America prose and their kinds, definition of prose and its
parts, functions, styles and language); drama (general idea
about English theater, its kinds the basic elements of the play
and the historical development of drama).

Textbook An introduction to drama. By George Whitfield
Poetry and prose appreciation for overseas students. By LG
Alexander

References Internet

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (50%) ---- As (50%)

General Notes

Republic of Iraq
      The Ministry of Higher Education
               & Scientific Research

University:Baghdad
College: Education College for
Women
Department: English Dept.
Stage: First Class
Lecturer name: Ruwayda Ahmed
Hassan
Academic Status: Asst. Instructor
Qualification: MSc in English
Literature
Place of work: Education College
for Women/English Dept.



Course weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 1/12/2012 Introduction
2 6/12/2011 A poem to William Blake
3 13/12/2011 A poem to Tennyson
4 20/12/2011 A poem to Shelly
5 27/12/2011 A poem to Coleridge
6 3/1/2012 First term exam
7 10/1/2012 A poem to Shakespeare
8 24/1/2012 A poem to Brook
9

10
11
12
13
14
15
16

Half-year Break
17 31/1/2012 A play of King Oedipus
18 7/2/2012 A play of King Oedipus
19 14/2/2012 A play of Everyman
20 21/2/2012 A play of Everyman
21 28/2/2012 Second term exam
22 6/3/2012 A play to Shakespeare
23 13/3/2012 A play to Shakespeare
24 20/3/2012 A play to Samuel Beckett
25 27/3/2012 A play to Samuel Beckett
26 3/4/2012 Exam
27 10/4/2012 Exam
28 17/4/2012 Exam
29 7/4/2012 Exam

Instructor Signature: Dean Signature:

University:Baghdad
College: Education College for
Women
Department: English Dept.
Stage: First Class
Lecturer name: Ruwayda Ahmed
Hassan
Academic Status: Asst. Instructor
Qualification: MSc in English
Literature
Place of work: Education College
for Women/English Dept.

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


