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 اىَؼقو  اسم الجامعة:

 االداب  اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  اإلّنيٞضٝحاىيغح   اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي

  اىصاّٞح    المرحلة: 
 ػيٜ ٍظيً٘ حغِٞد.  الثالثي المحاضر اسم 

 اعرار ٍغاػذ اللقب العلمي 

 دمر٘سآ  هل العلمي:المؤ 

 ػَٞذ ميٞح االداب مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي

  االسم

 ali.hussein@almaaqal.edu.iq البريد االلكتروني

 اىشٗاٝح األّنيٞضٝح فٜ اىقشُ اىصاٍِ ػشش اسم المادة

  مقرر الفصل

 
 ةأهداف الماد

 

 

ا اىَقشس إىٚ ذضٗٝذ اىطيثح ترذسٝة ٗاف فٜ قشاءج ٗفٌٖ ٗذقَٞصا اىشٗاٝح االّنيٞضٝح تشنو ػاً ٗسٗاٝح اىقشُ ٖٝذف ٕز

ٝؤٍو ٍِ اىطيثح قشاءج  اىصاٍِ ػشش تشنو خاص. ػالٗج ػيٚ إىَاٌٍٖ تاىرقْٞاخ االدتٞح اىَرْ٘ػح ىٖزا اىجْظ االدتٜ. 

  صاٍِ ػششفٜ تشٝطاّٞا ٗاىَذسعح االدتٞح اىرٜ ذْرَٜ إىٖٞا اىشٗاٝراُ.ذَصو اىقشُ اىسٗاٝرِٞ فٜ اىغْح اىصاّٞح 

 
 التفاصيل األساسية للمادة

 

 تؼض اىطالب ٗٝنرغة. أعاعٞاذٖا إىٚ تاإلضافح اإلّجيٞضٝح اىقظح ٗذط٘س ّشأج ػِ ٍخرظشج ٍقذٍح اىَقشس ٕزا قذًٝ

 اىيغح إٔو ٗأعي٘ب األحذاز ٗق٘ع ٗٗقد اٍُٗن اىشخظٞاخ ٗتْاء اىؼقذج ٍصو اىقظظٜ تاىفِ اىَشذثطح اىَظيحاخ

. ػشش اىصاٍِ اىقشُ فٜ اّجيرشا فٜ ٗاألدتٞح ٗاالجرَاػٞح اىراسٝخٞح اىخيفٞاخ ػيٚ ْٕا االّرثآ ٗٝشمض. رىل شاتٔ ٍٗا

 .األقو ػيٚ َّ٘رجٞح سٗاٝاخ شالز اىَقشس ٕزا فٜ اىطالب ٗٝذسط

 
 الكتب المنهجية

 

1. Daniel Defoe. Robinson Crusoe 
2. Jonathan Swift. Gulliver's Travels 

 
 المصادر الخارجية

 

1. Henry Fielding. Joseph Andrews 
2. Oliver Goldsmith. The Vicar of Wakefield 
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 تقديرات الفصل

 

٠٢  ٠٢ ٠٢   

   ّٖاٝح اىغْح  اىفظو اىصاّٜ األٗهاىفظو 

 
 معلومات أضافية

 

     

 
 

 جمهورية العراق

 

 َؼقواى اسم الجامعة:

 االداب اسم الكلية: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 اإلّنيٞضٝحاىيغح  اسم القسم: جهاز اإلشراف والتقويم العلمي
  اىصاّٞح المرحلة: 

  د. ػيٜ ٍظيً٘ حغِٞ اسم المحاضر الثالثي 

 ٍذسط اللقب العلمي 

 دمر٘سآ  المؤهل العلمي: 
 الدابػَٞذ ميٞح ا مكان العمل 

 جدول الدروس األسبوعي
 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ 

ٍقذٍح اىشٗاٝح االّنٞضٝح فٜ اىقشُ اىصاٍِ ػشش ّٗثزج ػِ حٞاج اىناذة   األول األسبوع 1

 داّٞاه دٝف٘
  

   اءة الروايةوكيفية قر تقدم الرواية االنكليزية  الروائي فيٍغإَاخ ٗاّجاصاخ  الثاوي  األسبوع 2

   حٞاج تحاس ٗسحيح مشٗع٘ االٗىٚ الثالث  األسبوع 3

   ػاطفح ٕائجح ٗسحيح تحشٝح الفشٝقٞا الرابع  األسبوع 4

   هروبه من القراصنة وثمأعشٓ ٗاعرؼثادٓ  الخامس  األسبوع 5

   ٍشاجؼح اىَادج اىغاتقح السادس األسبوع 6

   ثم رحلة اخرى افريقيةضسػرٔ حٞاذٔ فٜ اىثشاصٝو ٍٗ السابع األسبوع 6

   الجزيرة إلى وحيدا حيا ووصوله السفينة تحطم الثامه األسبوع 7

 االٗه اىشٖش فٜ ٗحشٜ ىَاػض ٗامرشافٔ ٍؤقد اٍِ ٍأٗٙ إٝجاد التاسع األسبوع 8

 اىحٞاج قٞذ ػيٚ ىٞثقٚ اخشٙ مصٞشج أػَو تاىقٞاً ٍٗثاششذٔ
 

  

  ّغِ االٍْح ٗامرشافٔ ىجضٝشج اخشٙ. ٝثذأ ٝ٘سع اعرَشا حٞاج سٗت٘ العاشر األسبوع 01



 

 

ٗٝظثح فالحا. ٝظْغ قاستا ٗٝقً٘ تَغَاسج فاشيح فٜ اىقاسب مادخ 

 ذ٘دٛ تحٞاذٔ

الحادي  األسبوع 00

 عشر

فٜ ًٝ٘ ٍا ٕٗ٘ ٝرج٘ه ػيٚ ط٘ه عاحو اىثحش شإذ اشش قذً تششٛ 

فشجغ خائفا إىٚ تٞرٔ ٗقشس ػذً اشؼاه ّاس ٗٝنُ٘ ْٕاك دخاُ ٗال 

طيق سطاطح ٍِ تْذقٞرٔ ىنٜ ال ٝنرشفٔ اميح ىحً٘ اىثشش.تؼذٕا قاتو ٝ

 حٗأّقز حٞاج أحذ اىَر٘حشِٞ ٗاطيق ػيٞٔ أعٌ جَؼ

  

أصبح لربونسون صديق يساعده ويؤانسه ولكن عامله كخادم.  رأى فرايده قاربا    اىصاّٜ ػشش األعث٘ع 01
القارب ثالث أشخاص وعرف روبنسون أن القارب يعود لسفينة انكليزية. كان في 

بعدها أتفق  وثالث منهم قد ربطت أيديهم واعتبروا أسرى ومنهم ربان السفينة.
روبونسون مع ربان السفينة أن ينقذ الربان والخرين بشرط أن يأخذه فس سفينته إلى 

 . وبدأت رحلة العودة إلى وطنه.انكلترا، ووافق الربان

  

اىصاىس ػشش األعث٘ع 02 عْح اػرقذ ٍِ ماُ ٝؼشفٔ أّٔ قذ  82ىجضٝشج اىْائٞح ىَذج تؼذ تقائٔ ػيٚ ا 

 يعد لحياة البحار المغامرة ٍاخ. ذضٗض ىٌ
  

اىشاتغ ػشش  األعث٘ع 03 ذيخٞض اىشٗاٝح ، شَٞاذٖا ٗحثنرٖا ٗاىؼْاطش اىشٍضٝح فٖٞا ٗشخ٘طٖا  

 ٗاىخ
  

اىخاٍظ  األعث٘ع 04

 ػشش

   اىصاٍّٜشاجؼح اىشٗاٝح ٍْٗاقشح ذفاطٞيٖا ٗاٍرحاُ ىيفظو 

05     

 اىغْح ّظف ػطيح
 اىغادط األعث٘ع 05

 ػشش

 سوٌفت جوناثان ٍقذٍح ػِ حٞاج اىشٗائٜ االّنيٞضٛ "جّ٘اشاُ ع٘ٝفد"
 21)  (Jonathan Swift:باإلنجلٌزٌة)

( 0634 أكتوبر، 0- 0556 نوفمبر،

 إٌرلندي-أنجلو سٌاسٌة كتٌبات مؤلف
، البرٌطانً األحرار لحزب) هّجاء  ثم أوًلا

 دٌن، ورجل وشاعر ،(المحافظٌن لحزب
 سانت لكاتدرائٌة عمٌداا ًلحماا أصبح

 تلن منذ لمبه وأصبح دبلن، باترٌن،
 .«سوٌفت العمٌد» اللحظة

 جدال ل مث الهأعم بسبب سوٌفت ٌشتهر
 ورحالت ،(0601) المسٌحٌة إلغاء ضد

 (.0615) غولٌفر

 فً والجامد التهكمً أسلوبه كان ولد
 التراح» عمله فً سٌما ًل الكتابة،

 فً األسلوب هذا لتسمٌة سبباا ،«متواضع
 .«بالسوٌفتً» الهجاء

 

 امن سوٌفت أنه كان من واجبه أن ٌساعد  أساء ع٘ٝفد      ػشش اىغاتغ األعث٘ع 06



 

 

على استمرار والحفاظ على الثبات بٌن 
الموى السٌاسٌة والدٌنٌة فً اٌرًلند عالوة 

 ٌزٌانٌةلالنكل كان امناصراعلى انكلترا.
أي بالتعلك بالعادات واًلفكار اًلنكلٌزٌة 

التً تماوم لوى المعرضة الكاثولكٌة 
  والبروستانتٌة الرومانٌة.

العنوان اًلصلً لرواٌة رحالت كٌلٌفر  ىٞفش"ماسٗاٝح "سحالخ  ػشش اىصاٍِ األعث٘ع 07
من األلوام  كان "رحالت إلى العدٌد

فً  تتكون الرواٌة والتً نشرت . البعٌدة"
  .باسم مستعار 0615عام 

 

 اىشحيح االٗىٚ ىجضس اىيٞيٞثد  اىراعغ ػشش األعث٘ع 08

 الثانً +األول  الفصلٌن
ا فرٌلكا  الشرق، إلى تتجه سفٌنة على جراحا

 لكن. حطمتها عاصفة السفٌنة فواجهت
 ووصل العاصفة من النجاة استطاع غولٌفر

 أنها بعد فٌما وأكتشف فٌها، نام أرض إلى
 منهم الواحد طول متوسط أللزام أرض
لام اًللزام بحبسه وأطعموه ثم . سم 04

ثم  .تعلم غولٌفر لغتهم وزار عاصمتهم

أطلعه أحد مستشاري الملن على المشاكل 
 فً لٌلٌبوت.

 

لٌلٌبوت والحرب مع بلٌفسكو )جزٌرة   ظيِٞ اىصاىس + اىشاتغاىف اىؼششُٗ األعث٘ع 11
م اًلخٌرة ألزام فً الجانب اًلخر(. وتنهز

شعر بمؤامرة لمتله بفضل كالٌفر. وبعد أن 
 هرب إلى بٌلفسكو

 

 

ٗ  اىحادٛ األعث٘ع 10

 اىؼششُٗ

   إػادج ىيَادج اىغاتقح ٍغ اٍرحاُ قظٞش                             

 اىصاّٜ األعث٘ع 11

 ٗاىؼششُٗ

عودته لوطنه ورحلته إلى البروبدٌكنان  الفصل الخامس
 )جزٌرة العمالمة(

 

اىصاىس  األعث٘ع 12

 ٗاىؼششُٗ

  كالٌفر وسٌده فً المزارع فً بروبدٌكنان   اىفظو اىغادط

 اىشاتغ األعث٘ع 13

 ٗاىؼششُٗ

كالٌفر وسٌده وابنت سٌده التً ترعاه فً  الفصل السابع
 لصر الملن

 

اىخاٍظ  األعث٘ع 14

 ٗاىؼششُٗ

ٌموم كالٌفر بمغامرات أكثر فً جزٌرة  اىفظو اىصاٍِ
 مة )بروبدٌكنان(العمال

 



 

 

 اىغادط األعث٘ع 15

 ٗاىؼششُٗ

ٌهرب كالٌفر من جزٌرة العمالمة بطرٌمة  اىفظو اىراعغ
غرٌبة حٌث ٌموم طائر )النسر( ٌمسن 

بمخالبه بحلمة الصندوق الذي ٌمكث فٌه 
 كالٌفر وٌأخذه بعٌدا.

 

 اىغاتغ األعث٘ع 16

 ٗاىؼششُٗ

 

 اششاىفظو اىؼ                                
عمل امتحان لصٌر وتلخٌص المادة 

 السابمة

 

 اىصاٍِ األعث٘ع 17

 ٗاىؼششُٗ

عودته للوطن بعد أن أنمذ ووعده لزوجته  اىفظو اىحادٛ ػشش                                
بعدم الذهاب بمغامرة أخرى، لكنه لم ٌلتزم 
بوعده بعد أن عرض علٌه صدٌك بتسلٌمه 

را لوعه بالمٌام سفٌنته لٌكون لبطانها. نظ
بمغمارات لمعرفة عوالم اخرى، بدأت 

رحلة جدٌدة ومغامرة فً الجزٌرة الطائرة 
)ًلبوبتا( بعد أن هاجم سفٌنته لراصنة. 
شاهد فً هذه الجزٌرة مخلولات بشرٌة 

، لكنهم مهتمٌن بالموسٌمى غرٌبة األشكال
 والرٌاضٌات.

 

راعغ اى األعث٘ع 18

 ٗاىؼششُٗ

بالنباربً )عاصمة كالٌفر السفر من  لرر اىفظو اىصاّٜ ػشش                               
ثم  ًلبوتا( إلى ًلكنان ومنها إال الٌابان

رة إالى موطنه انكلترا، لكنه  إلتنةع برزٌا
والتً  غلوبدوبدرٌب الجزٌرة الصغٌرة 

 تعنً جزٌرة السحرة.
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 األسبوع الثالثون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثالث عشر                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كانت الرحلة اًلخٌرة لكالٌفر إلى جزٌرة 
مس. بدأت هذه الرحلة فً السابع نهوٌهنه

لبطانا لسفٌنته  ، وكان 0601من سبتمبر 

التً ٌملكها. فً طرٌمه كان علٌه تشغٌل 
بعض بحارة جدد من باربدوس، ولكنهم 

. فً الصباح وفً كانوا ناس سٌئٌن
 Cape ofطرٌمهم وهم مبحرون حول 

Good Hope  .هجموا علٌه وربطوه

تركوه على ساحل جزٌرة صغٌر فً وسط 
المحٌط الهندي. التمى هنالن بمخلولات 

، لكن ٌطلك علٌهم "ٌاهوز"بشرٌة بشعة 
الذٌن ٌحكمون الدولة خٌول ٌطلك علٌهم 

 . "هوٌهنهنمس
 
 

 



 

 

 
20 

سبوع الحادي اال

 والثالثون

 
 
الثانً. ثم  الفصل نهاٌة وامتحان لصٌرة وامتحانات مراجعة تبدأ ثم

 اًلمتحانات النهائٌة.
 

 
  

 


