
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 عقيل محمد جاسم.د .مأ االسم
 aqeel.al.hamedi@sa-uc.edu.iq البريد االلكتروني

 علم اللغة  اسم المادة
  مقرر الفصل

 الهدف العام للمقرر
 

 تعريف الطالب بمفاهيم مهمة ومصطلحات ونظريات في مجال علم اللغة 

 األهداف الخاصة
 

في الفصل  ريات ذات أهمية مثل التداولية وتحليل الخطابمناقشة نظ
. كما ويهدف المقرر الى مناقشة عالقة علم اللغة بالمجتمع والتاريخ األول

مناقشة فروع ونظريات علم اللغة إن  .في الفصل الثاني من السنة وغيرها
المختلفة تمكن الطالب من اجراء البحوث والدراسات في هكذا مجاالت مع 

 نية تطبيقها على اللغة العربية أو اإلنجليزية. إمكا
 

 الكتب المنهجية
 

The Study of Language (by George Yule)  

 
 المصادر الخارجية

 

An Introduction to Language and Linguistics (Ralph 

Fasold and Jeff Connor-Linton 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 يوميةال

 االمتحان النهائي المشروع

30  10 - 60 

 
 معلومات اضافية

 

 

 مجهورية العراق
 يلملعوزارة التعليم العالي والبحث ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

  الجامعة :
 شط العرب الجامعة الكلية :

 اللغة االنكليزية القســم :
 الرابعة المرحلة :

 عقيل محمد جاسم اسم المحاضر الثالثي :
 لعلمي: أستاذ مساعداللقب ا

 دكتوراة المؤهل العلمي :

 كلية شط العرب الجامعة  مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 االهداف المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

1 2-10-2022 
  التداولية: التعريف ، المعني غير الظاهر ، السياق

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

2 9-10-2022 
  األشاريةالتداولية: 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

3 16-10-2022 
  التداولية: أفعال الكالم

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

4 23-10-2022 
  التداولية: نظرية التأدب

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

5 30-10-2022 
  امتحان قصير ، مراجعة عامة

ادراك الطلبة  فهم و

 للمادة العلمية

تحليل الحديث: التعريف ، الترابط و التماسك، أحداث  6-11-2022 6

 الكالم
 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

7 13-11-2022 
  تحليل الحديث: ستراتيجيات المحادثة ، مبدأ جرايس

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

8 20-11-2022 
  مراجعة

ادراك الطلبة  فهم و

 للمادة العلمية

9 27-11-2022 
  اللغة و الدماغ

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

10 4-12-2022 
  اكتساب اللغة: مراحل اكتساب اللغة

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

اكتساب اللغة: عملية اكتساب اللغة ،  عملية تطور  11-12-2022 11

 لغة الطفل
 

راك الطلبة فهم و اد

 للمادة العلمية

اكتساب و تعلم اللغة: تعلم اللغة الثانية، طرائق تعلم  18-12-2022 12

 اللغة الثانية
 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

13 25-12-2022 
  التحول في تعلم اللغة الثانة و اللغة األجنبية

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

14 8-1-2023 
  بين اللغات

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

15 15-1-2023 
  مراجعة عامة

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

16 22-1-2023 
  1-االيمائة ولغة االشارة  

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

17  
  2-االيمائة ولغة االشارة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

فهم و ادراك الطلبة   مراجعة 12-2-2023 18

 مجهورية العراق
 يلملعوزارة التعليم العالي والبحث ا

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : 
 الكلية : شط العرب الجامعة

 القســم : اللغة االنكليزية
 المرحلة : الرابعة

 عقيل محمد جاسماضر الثالثي : اسم المح
 مساعد اللقب العلمي : أستاذ

 المؤهل العلمي : دكتوراة

 مكان العمل  : كلية شط العرب الجامعة

Commented [DS21] : 



 للمادة العلمية

19 19-2-2023 
  1-تاريخ و تغيراللغة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

20 26-2-2023 
  2-تاريخ و تغيراللغة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

21 5-3-2023 
  مناقشة ، امتحان قصير

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

22 12-3-2023 
  1-اللغة و التنوع األقليمي 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

23 19-3-2023 
  2-اللغة و التنوع األقليمي 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

24 26-3-2023 
  مناقشة و امتحان قصير

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

25 2-4-2023 
  1-اعي اللغة و التنوع األجتم

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

26 9-4-2023 
  2-اللغة و التنوع األجتماعي 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

27 16-4-2023 
  مناقشة و مراجعة

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

28 23-4-2023 
  1-اللغة و الثقافة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

29 30-4-2023 
  2-اللغة و الثقافة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

30 7-5-2023 
  3-اللغة و الثقافة 

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

 12-5-2023 
  مراجعة عامة

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

 19-5-2023 
  مراجعة عامة

فهم و ادراك الطلبة 

 للمادة العلمية

  

 : توقيع رئيس القسم      االستاذ : توقيع

 

      


