
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 أياد عبد الرزاق عبود االسم
 uc.edu.iq-ayad@sa البريد االلكتروني

 المسرحية اسم المادة
 أياد عبد الرزاق عبود مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
تهدف المادة إلى تزويد الطالب بمعلومات عامة عن مسرح القرن 

 ألعمال المسرحية خالل هذه الحقبة.وإعداد طالب ملم بأهم ا العشرين
 التفاصيل االساسية للمادة

 
لكتاب  مختلفين نصينخالل العام الدراسي يكون الطالب مطالب بدراسة 

والتطور  الفترةللتعريف بأهم المواضيع التي سادت خالل هذه  معروفين
 )نصان خالل الفصل االول والثاني( الذي شهده المسرح منذ نشأته.

 
 لمنهجيةالكتب ا

 

1. Murder in the Cathedral (First Semester) 

2. Death of a Salesman (Second Semester)  

 
 المصادر الخارجية

 

1- Twentieth Century English Drama (Essays)  

2- Litchart notes 

3- Spark notes 

4- Gradesaver notes   

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي مشروعال

30  10  60 

 
 معلومات اضافية

 

 

 
 

 راقمجهورية الع

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة االهلية الجامعة :
 الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 أياد عبد الرزاق عبود اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 توراهدك المؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة االهلية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ع
بو

س
ال
ا

 

المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 االهداف

1 2/10/2022 20th century drama: a brief historical overview    

2 9/10/2022 T. S. Eliot: life and works      

3 16/10/2022 Murder in the Cathedral: general summary     

4 23/10/2022 Part One    

5 30/10/2022 Part One   

6 6/11/2022 Part One   

7 13/11/2022 Part One   

8 20/11/2022 Review and discussion    

9 27/11/2022 Review and discussion   

10 4/12/2022 Part Two   

11 11/12/2022 Part Two   

12 18/12/2022 Part Two   

13 25/12/2022 Part Two   

14 2/1/2023 Review and discussion    

15 9/1/2023 Review and discussion   

 عطلة نصف السنة

16 22/1/2023 Arthur Miller: life and works    

17 29/1/2023 Death of a Salesman: general summary    

18 5/2/2023 Act One, Scenes 1-4   

19 12/2/2023 Act One, Scenes 5-8   

20 19/2/2023 Act One, Scenes 9-12   

21 26/2/2023 Review and discussion    

22 5/3/2023 Act Two, Scenes 1-5    

23 12/3/2023 Act Two, Scenes 6-10   

24 19/3/2023 Act Two, Scenes 11-14 and a Requiem     

25 26/3/2023 Review and discussion   

26 2/4/2023 Analysis of the major characters   

27 9/4/2023 Discussion of the most important themes and 

symbols 
  

 مجهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 كلية شط العرب الجامعة االهلية الجامعة :
 الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 عبد الرزاق عبود أياد اسم المحاضر الثالثي :
 أستاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :
 كلية شط العرب الجامعة االهلية مكان العمل  :

 



28 16/4/2023 Discussion of the most important themes and 

symbols 
  

29 23/4/2023 Review and discussion    

30 30/4/2023 Review and discussion    
 القسم:رئيس توقيع       االستاذ: توقيع  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


