
جدول الدروس االسبوعي

مناهل احمد علي النواس .أاالسم
_Manahilالبريد االلكتروني alnawas@ yahoo.com

الروايةاسم المادة
تدريس ثالث روايات على مدى الفصلين الدراسيين مقرر الفصل
لمية وماسبته من تعريف الطالبات ماحدث في العالم الحديث بعد الحر العااهداف المادة

تاثير على االدب العالمي
تحليل نقدي للشخصيات الرئيسية في الروايات الثالث ةتحليل االحداث التفاصيل االساسية للمادة

واثرها على السلوك البشري 

الكتب المنهجية
-Sons and lovers
-The return of the native
-The great gatsby

المصادر الخارجية
-Oxford companion to English

literature
-History of English literature
-20thc. Literature

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٤٠مثالً-%١٠مثالً%١٥مثال%٣٥مثالً

معلومات اضافية
امتحان يومي% ١٠% ٢٥الفصل الدراسي االول 
امتحان يومي% ١٠% ٢٥الفصل الدراسي الثاني

مشروع البحث % ١٠%٥٠الفصلي

جمھوریة العراق
لعالي والبحث العلميوزارة التعلیم ا

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات :الكلیة 

اللغة االنكلیزیة:القســم 
الرابعة:المرحلة 

مناھل احمد علي :اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

ماجستیر:المؤھل العلمي 
قسم / بغدادجامعة /كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  

اللغة االنكلیزیة



جدول الدروس االسبوعي

وع
سب

ت المالحظاالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمةالقرن العشرین١
مقدمةالقرن العشرین٢
مقدمةالقرن العشرین٣
البدء بحیاة الكاتب ٤

D.H.Lawrence
دراسة الفصل االول٥
الثاني٦
الثالث٧
الرابع٨
الخامس٩

السادس١٠
السابع١١
الثامن١٢
االمتحان الفصلي١٣
العاشر+ التاسع١٤
الثاني عشر+ الحادي عشر١٥
+ ع عشربالرا+عشرالثالث ١٦

الخامس عشر
عطلة نصف السنة

١٧The return of the native
١٨bookI
١٩bookII
٢٠bookIII
٢١Book4+5+6
امتحان المادة٢٢
تطبیق٢٣
٢٤=
٢٥=
٢٦=
٢٧=
٢٨=
٢٩=
٣٠The great Gatsby
٣+٢+٣١١
٦+٥+٣٢٤

:توقیع العمید :یع االستاذ توق

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة االنكلیزیة:اسم القســم 
الرابعة:المرحلة 

مناھل احمد علي:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:اللقب العلمي 

ماجستیر:لمؤھل العلمي ا
قسم / جامعة بغداد/كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  

اللغة االنكلیزیة



Course Weekly Outline

Course Instructor Type your name here Manahil A. Ali Al_Nawas
E_mail Type your mail as example mail@yahoo.com Manahil_

alnawas@ yahoo.com
Title Type here course title novel
Course Coordinator Type here the came of course coordinator

Course Objective Type here vourse objectives to enable the 20thc. Period and
literature its impact on modern mankind

Course Description Type here course description studying three novels , analyzing
characters & views and their effect on mankind

Textbook Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)
-Sons and lovers
-The return of the native

The great gatsby

References Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)
-Oxford companion to English

literature
-History of English literature

20thc. Literature
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (35%) As (15%) As (10%) ---- As (40%)

General Notes

40% 10% 50%

Type here general notes regarding the course
none

University:Baghdad
College:Women College
Education
Department:English
Stage:Fourth
Lecturer name:Manahil A.Ali
Academic Status:prof.
Qualification:M.A.
Place of work:Department of
English

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 Introduction
2 =
3 =
4 D.H.Lawrence
5 Chapter one
6 Two
7 Three
8 Four
9 Five

10 Six
11 Seven
12 Eight
13 Term exam
14 Nine+ ten
15 Eleven+ twelve
16 Thirteen+fourteen+

fifteen
Half-year Break

17 The return of the native
18 bookI
19 bookII
20 bookIII
21 Book4+5+6
22 2nd exam
23 Application
24 =
25 =
26 =
27 =
28 =
29 =
30 The great Gatsby
31 ٣+٢+١
32 ٦+٥+٤

Instructor Signature: Dean Signature:

University: Baghdad
College:Women college
educatin
Department:english
Stage:fourth
Lecturer name: Manahil A. Ali
Academic Status:pro.
Qualification:M.A.
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research


