
جدول الدروس االسبوعي

حسين محيسن ختالن البكري٠د٠ااالسم
dr.albakrihm@yahoo.comالبريد االلكتروني

علم اللغة      اسم المادة
مقرر الفصل
والمصطلحات واألصواتوالظواهر اللغوية تزويد الطالبات بالمهاراتاهداف المادة

٠والطفل ومناهج  البحث اللغويإلنسانالدى اللغة ونشأة
اللغة نشأة–المناهج اللغوية –الداللة والمعاجم –المصطلحات اللغوية التفاصيل االساسية للمادة

٠التطور الصوتي والداللي –وظائف اللغة –اإلنسانية

الكتب المنهجية
ما يلقيه مادة الدراسة عبارة عن مفردات تتابع من قبل الطالبات فضال ع

٠االستاذ مما جمعه من مصادر اللغة 

المصادر الخارجية
علم اللغة للدكتور علي عبد الواحد وافي ، وعلم اللغة للدكتور السعران 

وعلم اللغة للدكتور حاتم الضامن  

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠مثالً-%٥٠مثالً%٥٠مثال

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

ھاز االشراف والتقویم العلميج

جامعة بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات    :الكلیة 

اللغة العربیة:القســم 
الثالثة       :المرحلة 

حسین محیسن ختالن٠د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ   :اللقب العلمي 

دكتوراه  لغة عربیة    :المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



جدول الدروس 
االسبوعي

وع
سب

المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

الدراسات اللغویةإلىمدخل ٤/١٠/٢٠١١الثالثاء ١
ما صنف في اللغة١١/١٠/٢٠١١الثالثاء ٢
صطلحات اللغویةالم١٠/٢٠١١/ ١٨الثالثاء ٣
علم اللغة والعلوم األخرى٢٠١١/ ٢٥/١٠الثالثاء ٤
واألصواتعلم اللغة ٢٠١١/ ١١/ ١الثالثاء ٥
بناء الكلمة والجملة٨/١١/٢٠١١الثالثاء ٦
المنھج التولیدي وبناء الجملة١١/٢٠١١/ ١٥الثالثاء ٧
علم الداللة٢٠١١/ ١١/ ٢٢الثالثاء ٨
المعاجم اللغویة ٢٩/١١/٢٠١١الثالثاء ٩

المدارس المعجمیة٢٠١١/ ١٢/ ٦الثالثاء ١٠
العوامل المؤثرة في الداللة٢٠١١/ ١٢/ ١٣الثالثاء ١١
اإلنسانیةاللغة نشأة٢٠١١/ ٢٠/١٢الثالثاء ١٢
عند الطفل    اللغةنشأة١٢/٢٠١١/ ٢٧الثالثاء ١٣
والمفرداتاأللفاظمراحل تعلم ٢٠١٢/ ٣/١الثالثاء ١٤
اللغة المشتركة واللھجات١٠/٢/٢٠١٢الثالثاء١٥
عطلة نصف السنة١٧/١/٢٠١٢الثالثاء ١٦

عطلة نصف السنة٢٤/١/٢٠١٢الثالثاء  
الصراع اللغوي٣١/١/٢٠١٢الثالثاء ١٧
ھج البحث اللغويمنا٧/٢/٢٠١٢الثالثاء ١٨
مناھج البحث اللغوي٢/٢٠١٢/ ١٤الثالثاء ١٩
نقد مناھج البحث اللغوي٢/٢٠١٢/ ٢١الثالثاء ٢٠
اللغة والكالم واللسان٢٨/٢/٢٠١٢الثالثاء ٢١
وظیفة اللغة    ٣/٢٠١٢/ ٧الثالثاء ٢٢
اللغة وسیلة تبلیغ٢٠١٢/ ٣/ ١٤الثالثاء ٢٣
اللغة والفكر٢٠١٢/ ٣/ ٢١ثاء الثال٢٤
تطور اللغة مع الفكر٢٠١٢/ ٢٨/٣الثالثاء ٢٥
التطور اللغوي٢٠١٢/ ٤/٤الثالثاء ٢٦
التطور الصوتي٢٠١٢/ ١١/٤الثالثاء ٢٧
التطور الداللي٢٠١٢/ ١٨/٤الثالثاء ٢٨
اللغة والكتابة٢٠١٢/ ٤/ ٢٥الثالثاء ٢٩
الرموز اللغویة٢٠١٢/ ٥/ ٢الثالثاء ٣٠
اشكالیة رسم الحرف العربي٢٠١٢/  ٩/٥الثالثاء  ٣١
مراجعات عامة ٢٠١٢/ ٥/ ١٦الثالثاء ٣٢

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

عة بغدادجام:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

قسم اللغة العربیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة

حسین محیسن ختالن٠د:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ:لمي اللقب الع

دكتوراه لغة عربیة:المؤھل العلمي 
كلیة التربیة للبنات:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Hussein Muheisen khatlan al-bakri
E_mail E-mail dr.albakrihm@yahoo.com
Title Name of article :science of Linguistics
Course Coordinator Decision Chapter :

Course Objective
Provide students with the skills and phenomena of language,
sounds, terminology and the emergence of language in humans,
children and the research methods of language 0
Details of the basic material

Course Description
Terms of language - semantics and dictionaries - language
curriculum - the emergence of human language - and language
functions - audio and semantic development 0

Textbook
Textbooks
The study material is a sequence of items by the students as well as
the address by which collected a professor of language resources 0

References
External sources
Linguistics Dr. Ali Abdel Wahed Wafi, and Linguistics Dr. Saran and
Linguistics Dr. Hatem guarantor

Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment 50 (50%) ---- (25%)

General Notes Type here general notes regarding the course

University: university of
baghdad
College:Educationfor  girl
Department: language arabic
Stage: third
Lecturer name:Husaien
Mheisin katlan
Academic Status:prpfessor
Qualification: doctorat
Place of work:College education
for girls

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 Tuesday4/10/2011 Introduction to
Linguistics

2 Tuesday,
11/10/2011

What type of language

3 Tuesday,
18.10.2011

terms of language

4 Tuesday,
10/25/2011

linguistics and other
sciences

5 Tuesday,
1/11/2011

linguistics and sounds

6 Tuesday,
08/11/2011

at word and sentence

7 7 Tuesday,
11/15/2011

curriculum and
generative syntax

8 Tuesday,
22/11/2011

semantics

9 Tuesday,
11/29/2011

dictionaries

10 Tuesday,
6/12/2011

schools lexical

11 Tuesday,
12/13/2011

factors affecting the
significance

12 Tuesday,
12/20/2011

emergence of human
language

13 Tuesday,
27/12/2011

Allghand the emergence
of the child

14 Tuesday,
03/01/2012

stages of learning
vocabulary words and

15 Tuesday,
02.10.2012

common language and
dialects

16 Tuesday,
17.01.2012

mid-year holiday

Half-year Break
17 Tuesday,

31/1/2012
linguistic conflict

18 Tuesday,
07/02/2012

linguistic research
methods

19 Tuesday,
14/02/2012

linguistic research
methods

20 Tuesday, critique of linguistic

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



21/02/2012 research methods
21 Tuesday,

28/2/2012
2012 Language, Speech,

and tongue
22 Tuesday,

03.07.2012
and language function

23 Tuesday,
14.3.2012

language and means
Report

24 Tuesday,
21.03.2012

Language and thought

25 Tuesday,
3/28/2012

with the development of
language of thought

26 Tuesday,
04.04.2012

language development

27 Tuesday,
11/04/2012

voice development

28 Tuesday,
04/18/2012

semantic development

29 Tuesday,
04.25.2012

Language and writing

30 Tuesday,
02.05.2012

language codes

31 Tuesday,
05/09/2012

problematic to draw the
Arabic letter

32 Tuesday,
05/16/2012

General Reviews

Instructor Signature: Dean Signature:


