
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أ.د جاسم محمد حسن   االسم
 j.hasan@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني 

 شعر النهضة   اسم المادة 
  مقرر الفصل 

 الهدف العام للمقرر 
 

   تدريس شعر النهضة لطالب القسم في هذه المرحلة.  

 األهداف الخاصة
 

طور الشعر اإلنجليزي في القرنين  إثراء الطالب بمعلومات ومقدمة عن ت
السادس عشر والسابع عشر اضاقة الى دراسة العديد من الشعراء  

والقصائد في تلك الحقبة وتحليلها تحليال عميقا للتعرف على أفكار العصر 
 والمواضيع التي تناولها الشعراء آنذاك.  

 
 الكتب المنهجية 

 

English Poetry: The Sixteenth Century 

 
 صادر الخارجية الم
 

A Companion to Renaissance Poetry  

 
 تقديرات الفصل 

االمتحانات  المختبر  الفصل الدراسي
 اليومية 

 االمتحان النهائي المشروع 

30  10 - 60 

 
 معلومات اضافية 

 

 

 

 

 جمهورية العراق 
 العلمي  وزارة التعليم العالي والبحث 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

  الجامعة :
 شط العرب الجامعة الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 الثانية  المرحلة :

 جاسم محمد حسن اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ  اللقب العلمي :

 دكتوراة المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 االهداف  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ االسبوع 

1 27/2/2022 Sir. Philip Sidney   

2 6/3/2022 Sir. Philip Sidney Sonnet 64   

3 13/3/2022 Sir. Philip Sidney "Leave me, o love"   

4 20/3/2022 Christopher Marlowe   

5 20/3/2022 Christopher Marlowe's "The Passionate Shepherd   

6 27/3/2022 William Shakespeare's Sonnet 29   

7 3/4/2022 William Shakespeare's Sonnet 55   

8 10/4/2022 Review and Discussion   

9 17/4/2022 17th Century Poetry   

10 24/4/2022 Features of Metaphysical Poetry   

11 2/5/2022 John Donne’s Poetry   

12 9/5/2022 Donne's "Death be Not Proud"   

13 16/5/2022 Robert Herrick's "To the Virgins, to Make Much of Time"   

14 23/5/2022 John Milton's "On Time"   

15 30/5/2022 Quiz   

  

 :  توقيع رئيس القسم      توقيع االستاذ : 

 

      

 اق جمهورية العر
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
 
 
 
 
 

 الجامعة : 
 الكلية : شط العرب الجامعة

 القســم : اللغة االنكليزية
 ثانية المرحلة : ال

 اسم المحاضر الثالثي : جاسم محمد حسن
 اللقب العلمي : أستاذ 

 المؤهل العلمي : دكتوراة
 ط العرب الجامعةمكان العمل  : كلية ش


