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   حسن ماجد احمدم.د.  الثالثي  المحاضر اسم 

 مدرس العلمي اللقب  

 دكتوراه  المؤهل العلمي:  

   قسم اللغة االنكليزية مكان العمل  

 جدول الدروس األسبوعي 

 حسن ماجد احمد األنصاري االسم 
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 .الشعر اإلنجليزي من عصر النهضة إلى الكالسيكية الجديدة  اسم المادة 

  مقرر الفصل 

 
 أهداف المادة 

 

يطور مهارة االستماع واإللقاء والتعبير.. ١  

يهدف إلى إعداد مدرسي لغة انكليزية ملمين بأصول اللغة وآدابها قادرين على إيصال المعلومة للطالب بثقة ومهارة عاليتين.  . ٢   

تعريف الطالب بالمصطلحات واألشكال واالتجاهات والميول الشعرية للشعر اإلنجليزي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. . ٣  

اءة وفحص الشخصيات األدبية البارزة في العصر.تعزيز قدرة الطالب على قر . ٤  

تعليم الطالب أساليب التحليل الحرفي ألشعار مختلفة منتقاة من القرنين.. ٥  

المواءمة بين النظرية والواقع. . ٦  

 
 التفاصيل األساسية للمادة 

 

 الدراسية للسنواتألدب اإلنكليزي بصورة عامة والشعر بصورة خاصة يمثل نسبة كبيرة من المقررات ا

األربعة وله أهمية كبيرة في تنمية قدرات الطلبة على صياغة اللغة اإلنكليزية على أكمل وجه واستعمالها  في فهم وإدراك اآلداب بكل  

 . أنواعها كما وتنمي الثقافة لديهم ألن دراسة األدب اإلنكليزي متصل بصورة رئيسية بالثقافة والتاريخ والفنون وغيرها

 
 الكتب المنهجية 

Al-Jubouri, A.U.H., Al-Wakil, A.W., Mahir, K., & Al-Khatib, I.  ENGLISH POETRY (1) THE SIXTEENTH CENTURY. 

Mousel: University of Mousel. 
Mustafa, S. Seventeenth-Century English Poetry: An Introductory Course. 

 المصادر الخارجية 
Cheney, P., 2011. Reading sixteenth-century poetry. Wiley-Blackwell. 

 تقديرات الفصل 
٦٠   ٢٠ ٢٠   

   نهاية السنة   الفصل الثاني  األولالفصل 

 معلومات أضافية 
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 اإلنكليزية اللغة   اسم القسم: اإلشراف والتقويم العلمي جهاز 

 ثانية ال المرحلة:  

   حسن ماجد احمدم.د.  اسم المحاضر الثالثي  

 مدرس اللقب العلمي  

 دكتوراه  المؤهل العلمي:  

   اإلنكليزيةقسم اللغة   مكان العمل  

 جدول الدروس األسبوعي 

 المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ  

عصر : الخصائص الرئيسية لشعر القرن السادس عشر   األول األسبوع 1

 ١ النهضة

  

عصر : الخصائص الرئيسية لشعر القرن السادس عشر الثاني   األسبوع 2

٢ النهضة  

  

وإعادة إحياء التراث   السياسي و الديني  صالححركة اإل  الثالث   األسبوع 3

١ الكالسيكي   
  

وإعادة إحياء التراث   السياسي و الديني  صالححركة اإل  الرابع   األسبوع 4

٢ الكالسيكي  
  

   . النموذج الشعري لعصر النهضة: سونيت الخامس   األسبوع 5

   كيفية تحليل النص الشعري. السادس  األسبوع 6

   .Divers Doth Use” by Sir Thomas Wyatt“           السابع  األسبوع 7

   .Divers Doth Use” by Sir Thomas Wyatt“ الثامن  األسبوع 8

   Ring out your bells” by Sir Philip Sidney“ التاسع  األسبوع 9

   Ring out your bells” by Sir Philip Sidney“ العاشر  األسبوع 10

الحادي   األسبوع 11

 عشر 

Pastoral Poetry   

 The Passionate Shepherd to His Love” by Christopher الثاني عشر  األسبوع 12

Marrow 
  

الثالث عشر  األسبوع 13  “The Passionate Shepherd to His Love” by 

Christopher Marrow  
  

الرابع عشر    األسبوع 14  “Sonnet 116” by William Shakespeare   



 

 

الخامس   األسبوع 15

 عشر 

“What is Our Life?”  by Sir Walter Raleigh   

السادس   األسبوع 16

 عشر 

“What is Our Life?”  by Sir Walter Raleigh   

 السنة  نصف عطلة

السابع   األسبوع 17

 عشر 

1660-1603شعر أوائل القرن السابع عشر     

الثامن   األسبوع 18

 عشر 

   1660-1603شعر أوائل القرن السابع عشر 

التاسع   األسبوع 19

 عشر 

   مدرسة الشعر الميتافيزيقية 

   مدرسة الشعر الميتافيزيقية  العشرون  األسبوع 20

الحادي   األسبوع 21

 والعشرون 
   كيفية تحليل النص الشعري.

الثاني و   األسبوع 22

 العشرون 

Death be Not Proud (Holy Sonnet 10) by John Donne   

الثالث   األسبوع 23

 والعشرون 

Death be Not Proud (Holy Sonnet 10) by John Donne   

الرابع   األسبوع 24

 والعشرون 

 “The Collar” by George Herbert   

الخامس   األسبوع 25

 والعشرون 

“The Collar” by George Herbert   

السادس   األسبوع 26

 والعشرون 

"To His Coy Mistress" by Andrew Marvell 

 
  

السابع   األسبوع 27

 والعشرون 

"To His Coy Mistress" by Andrew Marvell 

 
  

الثامن   األسبوع 28

 والعشرون 
“Song: To Celia” by Ben Jonson   

التاسع   األسبوع 29

 والعشرون 

"How soon hath Time by John Milton   

الثالثون  األسبوع 30  "How soon hath Time by John Milton   
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