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 مجهورية العراق

 وزارة التعؾيم العالي والبحث العؾؿي

 رئاسة جامعة بغداد

 قسم ضؿان اجلودة واالداء اجلامعي

 

 

 

 

 

 

 الؾغات: الؽؾية 

 قسم الؾغة االنؽؾيزية: الػرع/الؼسم 
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  اســــم المــــــــادة

 المرحمة الثالثة / عشش انثامه َ عشش انضابع انقشن فٓ االوكهٕزْ انشعش
   سنوي√      فصمي    النظــام الــدراسـي

 
 

 اهــــداف المـــــادة
 

" كالصكم وُٕ" ال شعش دساصت خالل مه َرنك انطهبت نذِ االوكهٕزٔت انهغت مضتُِ سفع
 انضابع انقشن أَاخش فٓ االوكهٕزْ انمجتمع بثقافت معشفتٍم تعزٔز انّ بالضافت ،"سَماوتكش"َال

 االجتماعٕت انتغٕٕشاث اٌم دساصت بُاصطت عشش انتاصع انقشن بذأت َ عشش انثامه انقشن َفٓ عشش

 نٍزا انشئٕضت االٌذاف احذ ان كما. انتاسٔخٕت االدبٕت انفتشاث ٌزي شعش فٓ تجضذث انتٓ َانضٕاصٕت

" كالصكم وُٕ" ال نشعش انغىٕت االدبٕت انخصائص  حُل عمٕقت بمعشفت انطهبت تزَٔذ ٌُ انمقشس
 .انفىٕت" سَماوتكش"ال َابذاعاث
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 دسجاث عهّ انحضُس َانمشاسكت فٓ كم فصم (5)صٕكُن فٓ كم فصم امتحاوان  َصتُضع 
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الحظات ـالمادة العلمية ـالمادة النظرية ـالم

1 
نيو "خهفيت تاريخيت  نشعر ال 

 "كالسكم
  

2 
نيو "اهم انخصائص االدبيت نشعر ال 

 "كالسكم
  

    John Drydenمقذمت نهشاعر  3

4 
 Dryden'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"Absalom and Achitophel"  
  

    Alexander Popeمقذمت  نهشاعر  5

6 

 Pope'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"Elegy to the Memory of an 

Unfortunate Lady"  

  

     Samuel Johnsonمقذمت نهشاعر  7

8 
 Johnson'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"London" 
  

9 

مراجعت ومناقشت عامت مع انطهبت 

 Dryden, Pope andحول شعر 

Johnson 

  

   االمتحان االول نهفصم االول 10

11 
مقذمت تاريخيت وادبيت نشعر ما قبم 

 انرومانسيت 
  

     Thomas Grayمقذمت نهشاعر  12

13 
 Gray'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"The Bard"  
  

      William Blakeمقذمت نهشاعر  14



 

15 

 Blake'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"Holy Thursday" from 

Songs of Innocence  
 

 

16 

  Blake'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"London" from  Songs of 

Experience  

 

17 
مراجعت ومناقشت عامت مع انطهبت 

  Gray & Blakeحول شعر  
  

   االمتحان  انثاني نهفصم االول 18

19 
مقذمت تاريخيت نشعر ال 

 "رومانتكس"
  

20 
اهم انخصائص االدبيت نشعر ال 

 "رومانتكس"
  

21 
 Williamمقذمت نهشاعر 

Wordsworth   
  

22 

شرح و تحهيم  قصيذة 

Wordsworth's "Tintern 

Abbey"   

  

   S. T. Coleridgeمقذمت نهشاعر   23

24 

شرح و تحهيم  قصيذة 

Coleridge's "Frost at 

Midnight" 

  

25 

مراجعت ومناقشت عامت مع انطهبت 

 & Wordsworthحول شعر 

Coleridge  

  

   االمتحان االول نهفصم انثاني 26

    P. B. Shellyمقذمت نهشاعر  27

28 
 Shelly'sشرح و تحهيم  قصيذة 

"England in 1819"    
  

    John Keatsمقذمت نهشاعر  29

30 
 'Keatsشرح و تحهيم  قصيذة 

"Ode on a Grecian Urn"     
  

31 
مراجعت ومناقشت عامت مع انطهبت 

 Shelly & Keatsحول شعر 
  

   االمتحان انثاني نهفصم انثاني 32

 


