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 ف المادةداأه

 

َح يع أ يقار ٔصف أ يشاكم  راصّ انًضزحيّ د ّ انطهثح نكيفيح انى تٕجي تٓذف ْذِ انًادج

قيقي كي يحأل انطانة اصتخذاو انًفزداخ انًُاصثح انُص ٔكاَّ ح في تصٕر ٔتخيمذُْي ُيح انعصف انتقاصتخذاو 

   طيمٔ ٔع ٔصتشرفاتٕكّ دتياكضثيزاْى انًضزحشا ّيفي يضزح نٓكذا َص

 
 دةالتفاصيل األساسية للما

 

  ٓى انشخصياخ ف يح كيف تعهى-

 ضعيفح ٔانقٕيح ٔانجًم انًضاعذج ٔانختاييح نفقزاخ انا ٔ  األصاصيحانًشاْذ يعزفح  -      

 خص، أ حذث يعيٍ ، شاصتخذاو انصفاخ نٕصف يكأٌ ّحيزانًضٔصف انفقزاخ  -       

 الختالفنحقائق، انًقارَح ٔاأ األفكارخص انًشاكم ٔانحهٕل، انتي ت حيّزانًضفصٕل يح كيف -       

         

          

 
 الكتب المنهجية

 

Dr. Faustus and Othello   

 
 المصادر الخارجية

 

 
https://www.sparknotes.com/lit/doctorfaustus S/ 

 
https://www.sparknotes.com/shakespeare/othello/ 
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 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   َٓايح انضُح  انفصم انثاَي األٔلفصم ان

 

 معلومات أضافية
 

     

 
 

 انعراق جمهىريت

 

 نًعقما :انجامعت اسم

 االداب :انكهيت اسم انعهمي وانبحث انعاني انتعهيم وزارة

  اإلَكهيزيحانهغح  :انقسم اسم يانعهم وانتقىيم اإلشراف ازجه

  انثاَيح  :انمرحهت 

  فّٕط أتّٕ ْثو و. انثالثي انمحاضر اسم 

 يضاعذ يذرس انعهمي انهقب 
 ياجضتيز :انعهمي همانمؤ 

  اإلَكهيزيحح غقضى انه ريضيّتذ  انعمم مكان 

 عيجدول الدروس األسبو
 ظاتالحالم المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

     General description of the play   األول األسبىع 1

     Character description  انثاوي  األسبىع 2

    Description of style     انثانث األسبىع 3

    Prologue   رابعان األسبىع 4

   Scenes 1   سخامان األسبىع 5

   Scenes 2_4  سادسان األسبىع 6

   Chorus 2  انسابع األسبىع 7

   Scenes8  ثامهان األسبىع 8

   Chorus 2  تاسعان األسبىع 9

   Scenes9  عاشران األسبىع 11



  

 

حادي ان األسبىع 11

 عشر

   Scenes 10   

   Scenes11 نثاوي عشرا األسبىع 12

ثانث عشران بىعاألس 13   Chorus 3   

رابع عشر ان األسبىع 14   Themes    

انخامس  األسبىع 15

 عشر

 Motifs    

 سادسان األسبىع 16

 عشر

 symbols   

 انسىت وصف عطهت
سابع ان األسبىع 17

 شرع

 General description of the play     

ثامه ان األسبىع 18

 عشر

 Character description     

 تاسعان األسبىع 19

 عشر

   Description of style    

   Prologue   عشرونان سبىعاأل 21

حادي ان األسبىع 21

 وانعشرون

 Act 1, Scene2   

و ي ثاوان األسبىع 22

 انعشرون

Act 1, Scene3   

ثانث ان األسبىع 23

 وانعشرون

Act II, Scene4   

رابع ان األسبىع 24

 وانعشرون

Act II1, Chorus, Scene2    

س خامان األسبىع 25

 وانعشرون

ActII1, Scene3   

 سادسان األسبىع 26

 وانعشرون

Act IV, Scene2   

بع اسان األسبىع 27

 شرونوانع

 Act IV, 3_4_____5_7   



  

 

ثامه ان األسبىع 28

 وانعشرون

Act V   Scene1_2    

تاسع ان األسبىع 29

ونوانعشر  

Act V   Scene3 _ Chorus     

ثىنثالان سبىعاأل 31  Themes   
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