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 الرواية  اسم املادة 
  مقرر الفصل

 املادة  أهداف 
 
 

العصر احلديث و دراسة روايتي مهمتي يف االدب اطالع الطالب على االعمال الروائية االجنليزية من 
 االجنليزي . 

 
 للمادة   األساسيةالتفاصيل  

 
 

رواية )) اله الذابب (( للكاتب االجنليزي وليم غولدنك و اليت تتناول دراسة نفسية و اجتماعية   . 1
 و كذلك سياسية . 

  أتنبأ   أن  أستطيع ال  كنت  نوإ الرفاق،  أيها لكم  رساليت هي الثورة  إن((   مزرعة احليوانرواية ))  . 2
  ثقيت   مسريهتا  حتمية من  متاًما واثق لكنين  عام، مائة بعد   أو  إسبوع بعد  تتحقق  فقد  مبوعدها، لكم

  مزرعة رواية   أورويل، جورج .” يسود  أن  البد العدل  فإن  أبقدامي،  أدوسه   الذي  القش  وجود يف
 . احليوان 

 الكتب املنهجية 
 

 رواية )) اله الذابب ((   . 1
 ((   مزرعة احليوان رواية ))  . 2

 املصادر اخلارجية 
 
 

 نفس املنهج 

 االمتحان النهائي  املشروع  االمتحاانت اليومية  املخترب  الفصل الدراسي  تقديرات الفصل 
 % 40مثالً  - % 10مثالً  % 15مثالً  % 35مثالً 

 %50 - %20 - %30 معلومات اضافية 

 

 الكوفة اسم الجامعة:
 التربية  اسم الكلية:
 اللغة االنجليزية اسم القسم:
 الرابعة  المرحلة:

 وئام مجيد حسين   اسم المحاضر الثالثي:

 استاذ مساعد  اللقب العلمي:
 ماجستير المؤهل العلمي:

 نكليزية  قسم اللغة اال مكان العمل:

 جمهورية العراق           

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي 

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                     

 

 تمارة الخطة التدريسية للمادةاس

ع 
سبو

ال
ا

 

 المالحظات المادة العملية  المادة النظرية  التاريخ

   نشأة و خصائص الرواية )) االدب القصصي ((  1

   مقدمة عن الرواية الحديثة   2

   حياة الكاتب وليم غولدنك   3

4  Ch.1: The Sound of the Shell   

5  Ch.2: Fire on the Mountain    

6  Ch.3: Huts on the Beach   

7  Ch.4: Painted Faces and Long Hair   

8  Ch.5: Beast From Water   

9  Ch.6: Beast from Air     

10  Monthly Exam   

11  Ch.7: Shadow and Tall Trees   

12  Ch.8: Gift for the Darkness   

13  Ch.9: The View to a Death    

14  Ch.10: The Shell and the Glasses   

15  Ch.11: Castle Rock & Ch.12: Cry of the Hunter     

16  Monthly Exam   

 عطلــــــــة نصــف الســـــنة 

   أورويل  جورجحياة الكاتب   17

   الماركسية و التحليل انغسي نظريات   18

19  Ch.1: Old Major's speech   

20  Ch.2: Rebellion   

21  Ch.3: All about the pigs   

22  Ch.4: Battle of the Calshed   

23  Ch.5: Snowball's expelled   

24  Monthly exam   

25  Ch.6: Windmill Brainwashing   

26  Ch.7: The rebellion and slaughtering of the animals   

27  Ch.8: Battle of the Windmill   

28  Ch.9: Boxer's Cruel death   

  Ch.10: Animal Farm becomes Manner Farm   

29  Monthly exam   

30  Reviewing both stories   

 الكوفة اسم الجامعة:
 التربية  اسم الكلية:
 اللغة االنجليزية اسم القسم:
 الرابعة  المرحلة:

 وئام مجيد حسين   اسم المحاضر الثالثي:

 ساعد استاذ م اللقب العلمي:
 ماجستير المؤهل العلمي:

 قسم اللغة االنكليزية مكان العمل:

 جمهورية العراق           

  

وزارة التعليم العالـي والبحـث العلمـي 

     

 جهاز االشراف والتقويم العلمي   



 

  :   توقيع العميد      : توقيع االستاذ


