
جدول الدروس االسبوعي

حسنعلي حاتم . داالسم
com.yahoo@dralihatimالبريد االلكتروني

علم اللغة اسم المادة
المرحلة الثالثةمقرر الفصل
والتركيز . الحديثةواالطالع على كل مجريات علم اللغة بمفاهيمه القديمةاهداف المادة

الحديثةعلى المفهوماتعلى نحٍو رئيس
يتبعالتفاصيل االساسية للمادة

الكتب المنهجية
الكتب التي تناولت علم اللغة القديم منها والحديث

علم اللغة علي عبد الواحد, الخصائص البن جني

المصادر الخارجية
بعلم اللغةكتب التراث والحداثة والمعاصرة المتعلقة 

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
20%10%-50%

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
تربیة بنات:الكلیة 

ة العربیةاللغ:القســم 
الثالثة:المرحلة 

علي حاتم حسن:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
القسم نفسھ:مكان العمل  



جدول الدروس االسبوعي

اال بو
س المالحظاتالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخع

غةفقھ اللغة وعلم الل2011--١29-9
علم اللغة في التراث العربي٢6-10-2011
فقھ اللغة في التراث العربي٣13-10
نشأة اللغة واھم نظریاتھا٤20-10
قیفیةالنظرة التو٥27-10
صطالحنظریة المواضعة واال٦3-11
خرىالنظریات اال٧10-11
اثر ھذه النظریات في التصور ٨17-11

اللغوي
الكالم/ اللغة ٩24-11

في ضوء ھذه ةاللغویاتالتصور١٠1-12
الثنائیة

مناھج اللغة وتأثیراتھا١١8-12
المنھج الوصفي١٢15-12
امتحان١٣22-12
اریخيالمنھج الت١٤29-12
المنھج المعیاري١٥5-1-2012
اإلیصال–وظیفة اللغة ١٦12-1

االصوات وعالقتھا لسنةعطلة نصف ا
بالمادة اللغویة

مادة اللغة١٧9-2
اعضاء الصوت١٨16-2
تأثیر اعضاء الصوت في المادة ١٩23-2

الصوتیة
االصوات المجھورة٢٠1-3
االصوات المھموسة٢١8-3
االسر اللغویة٢٢15-3
االسرة السامیة٢٣22-3
ندواوروبیةاالسرة الھ٢٤29-3
االسرة الحامیة٢٥5-4
النتائج اللغویة المترتبة على األسر ٢٦12-4

اللغویة
االستفادة من االسر اللغویة في ٢٧19-4

نظریات نشأة اللغة
اللغة والعلوم االخرى٢٨26-4
نفسعلم ال٢٩3-5
علم االجتماع٥- ٣٠١٠
الفلسفة٥- ٣١١٧
متحانا٥- ٣٢٢٤

:توقیع العمید :توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
بناتتربیة :الكلیة 

اللغة العربیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

علي حاتم حسن:اسم المحاضر الثالثي 
استاذ مساعد:اللقب العلمي 

دكتوراة:المؤھل العلمي 
القسم نفسھ:مكان العمل  



Course Weekly Outline

Course Instructor Dr. Ali Hatam Hassan
E_mail dralihatim@yahoo.com
Title Linguistics
Course Coordinator 3rd stage

Course Objective
Getting acquainted with all the aspects of the old and modern
conceptions of linguistics. Focusing primarily on the modern
conceptions.

Course Description
To be continued

Textbook
Old and recent books that deals with linguistics

References
Modernity, recentness, and legacy books related to linguistics

Class Laboratory Daily
exams

Project Final ExamCourse Assessment

20% 10% - 50%

General Notes

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: Arabic Language
Stage: Third
Lecturer name: Ali Hatam Hassan
Academic Status: Professor Assistant
Qualification: Ph.D
Place of work: Same Department

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 29-9-2011 Law of language &
linguistics

2 6-10 Linguistics in Arab
legacy

3 13-10 Law of language in Arab
legacy

4 20-10 Language genesis and its
most important theories

5 27-10 The Entailed theory
6 3-11 The Theory of

Mowadda'a &
Terminology

7 10-11 The other Theories
8 17-11 The Impact of These

Theories in Linguistic
Perspective

9 24-11 Language / Speech
10 1-12-2011 The linguistic

perspectives in the light
of this duality

11 8-12 Language methods and
its effects

12 15-12 The descriptive method
13 22-12 Exam
14 29-12 The historical method
15 5-1-2012 The normative method The speaker's

perspective
16 12-1 Language function –

conveyance
The speaker's

perspective
Half-year Break

17 9-2 Language subject
18 16-2 Sound parts
19 23-2 voices and their relation

to the language subject
The impact of the
voice parts on the
phonetic subject

University: Baghdad
College: Education for Women
Department: Arabic Language
Stage: Third
Lecturer name: Ali Hatam Hassan
Academic Status: Professor Assistant
Qualification: Ph.d
Place of work: Same Department

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

& Scientific Research



20 1-3 Voiced voices
21 8-3 Unvoiced voices
22 15-3 Language families
23 22-3 Semitic family
24 29-3 Indo-European y
25 5-4 Hamatic family
26 12-4 Subsequent Results of

Language Families
27 19-4 Getting benefit from

language families in the
theories of emergence of

language
28 26-4 Language & Other

Sciences
29 3-5 Psychology
30 10-5 Sociology
31 17-5 philosophy
32 24-5 Exam

Instructor Signature: Dean Signature:


