
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 حيدر عدنان مطشر   االسم
 uc.edu.iq-Hayderadnan76@sa  البريد االلكتروني 

 الثامن عشر عصر النهضة والقرن مسرحية  اسم المادة 
 حيدر عدنان مطشر   مقرر الفصل 

 الهدف العام للمقرر 
 

عصر  تهدف المادة إلى تزويد الطالب بمعلومات عامة عن مسرح 
  /والكوميدي  -المأساة /والقرن الثامن عشر بنوعيها )التراجيدي النهضة
  ( وإعداد طالب ملم بأهم األعمال المسرحية خالل هذه الحقبة. الملهاة

 األهداف الخاصة
 

 She Stoops to" و مسرحية " Hamletدراسة وتحليل مسرحية " 

Conquer  عشر  الثامن" في القرن 
 

 الكتب المنهجية 
 

 " للكاتب االنجليزي المسرحي  وليام شكسبير Hamletمسرحية " 
 اولفر كولدسمث  " للكاتب She Stoops to Conquerمسرحية "  

 
 المصادر الخارجية 

 

1- Litchart notes 

2- Spark notes 

3- Cliffs notes  

4- Gradesaver notes   
 

 تقديرات الفصل 
االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي

 اليومية 
 االمتحان النهائي المشروع 

30  10 - 60 

 
 معلومات اضافية 

 

 

 
 

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

   الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة االهلية  الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 لثة الثا المرحلة :

 حيدر عدنان مطشر  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :

mailto:Hayderadnan76@sa-uc.edu.iq


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 االهداف  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ

1 27/2/2022 Oliver Goldsmith: Life & Works   

2 6/3/2022 She Stoops to Conquer : General Summary   

3 13/3/2022 She Stoops to Conquer: Plot    

4 20/3/2022 She Stoops to Conquer: Characters    

5 20/3/2022 Prologue & Epilogues   

6 27/3/2022 Act I   

7 3/4/2022 Act II   

8 10/4/2022 Act III   

9 17/4/2022 Act IV   

10 24/4/2022 Act V   

11 2/5/2022 She Stoops to Conquer: Themes    

12 9/5/2022 She Stoops to Conquer: Symbols    

13 16/5/2022 She Stoops to Conquer: Quotations    

14 23/5/2022 Review and Discussion   

15 30/5/2022 Final Exam   

  

 :  توقيع رئيس القسم      توقيع االستاذ : 

 

      

 جمهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 والتقويم العلميجهاز االشراف 
 
 
 
 
 

   الجامعة :
 كلية شط العرب الجامعة االهلية  الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 لثة الثا المرحلة :

 حيدر عدنان مطشر  اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس اللقب العلمي :

 دكتوراه  المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة مكان العمل  :


