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علم اللغةاسم المادة
مقرر الفصل
تقديم نبذة وافية وواضحة عن المباديء األساسية في علم اللغة العاماهداف المادة

حسب التسلسل الزمني الهم مدارس ا تتدرج المادة فيهالمنهج مقسم على فصول التفاصيل االساسية للمادة
المباديء علم اللغة العام باألضافة الى العديد من المواضيع التي تبحث في 

األساسية لعلم اللغة العام

الكتب المنهجية
)١٩٩٨(ستاذة ياسمين حكمت عبد الحميد تأليف األ_مقدمة في علم اللغة العام

المصادر الخارجية
)١٩٩٢(ة العام للمؤلف جين أجسنغب علم اللكتا

االمتحانات المختبرالفصل الدراسي
اليومية

االمتحان النهائيالمشروع

تقديرات الفصل
%٥٠-%١٠مثالً%٤٠مثال

معلومات اضافية

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

االشراف والتقویم العلميجھاز

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة االنكلیزیة:القســم 
الثالثة:مرحلة ال

ھدى ھادي خلیل:اسم المحاضر الثالثي 
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في اللغة األنكلیزیة وعلم ماجستیر:المؤھل العلمي 
اللغة
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جدول الدروس السبوعي

وع
سب

مالحظاتالالمادة العلمیةالمادة النظریةالتاریخاال

مقدمة عن علم اللغة العامایلول٢٢- ١١٨
فروع اللغةایلول٢٩- ٢٢٥
علم اللغة واألنظمة األخرىتشرین األول٦-٣٢
تطبیقات وفوائد علم اللغةتشرین األول١٣-٤٩
مقدمة عن تاریخ اللغة األنكلیزیةتشرین األول٢٠-٥٦
التاریخیة والوصفیة للغةالدراسات تشرین األول٢٧- ٦٢٣
تشرین ٣- تشرین األول٧٣٠

الثاني
المجامیع التاریخیة للغات

تاریخ علم اللغةتشرین الثاني١٠-٨٦
ولیم جونر والدراسات التاریخیةتشرین الثاني١٧- ٩١٣

القرن العشرون ودي سوسیرتشرین الثاني٢٤- ١٠٢٠
كانون١- تشرین الثاني١١٢٧

األول
اسھامات دي سوسیر

بلوم فیلد وعلم اللغة في امریكاكانون األول٨-١٢٤
تقسیمات علم اللغة العامكانون األول١٥- ١٣١١
علم اللغة القدیمكانون األول٢٢- ١٤١٨
عیوب علم اللغة القدیمكانون األول٢٩- ١٥٢٥
علم اللغة التركیبيكانون الثاني٥-١٦١

عطلة نصف السنة
علم اللغة التحوليشباط٢-كانون الثاني١٧٢٩
اھم مباديء نظریة جومسكيشباط٩-١٨٥
الجانب الوظیفي للغةشباط١٦- ١٩١٢
الجانب التواصلي للغةشباط٢٣- ٢٠١٩
اللغة واللھجة واللكنةاذار١-شباط٢١٢٦
خصائص اللغةاذار٨-٢٢٤
تركیب اللغةاذار١٥- ٢٣١١
اللغة وعلم االصواتاذار٢٢- ٢٤١٨
علم الصوت وعلم األصوات الكالمیةاذار٢٩- ٢٥٢٥
الخصائص التمیزیةنیسان٥-٢٦١
علم الصرف نیسان١٢-٢٧٨
علم بناء الجملةنیسان١٩- ٢٨١٥
الكلمة وطرق تكوینھانیسان٢٦- ٢٩٢٢
النحو التحویليسمای٣-نیسان٣٠٢٩
علم الداللةمایس١٠-٣١٦
التداولیةمایس١٧- ٣٢١٣

:توقیع العمید ھدى ھادي خلیل. م.م:توقیع االستاذ 

جمھوریة العراق
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جھاز االشراف والتقویم العلمي

بغداد:الجامعة 
كلیة التربیة للبنات:الكلیة 

اللغة االنكلیزیة:اسم القســم 
الثالثة:المرحلة 

ھدى ھادي خلیل:اسم المحاضر الثالثي 
مدرس مساعد:اللقب العلمي 

ماجستیرفي اللغة األنكلیزیة وعلم :المؤھل العلمي 
اللغة

-كلیة التربیة للبنات-امعة بغدادج:مكان العمل  
قسم اللغة االنكلیزیة



Course Weekly Outline

Course Instructor Huda Hdai Khalil
E_mail hudahadi7@yahoo.com
Title General Linguistics
Course Coordinator

Course Objective Presenting a comprehensive account of the basic principles of
general linguistics

Course Description The course is divided chronologically into chapters that present
the most important schools of linguistics in addition to many
other fundamental subjecs.

Textbook Abdul Hameed, Y.H. (1998) A Course in General
Linguistics.Baghdad: Baghdad University Press.

References Aitchison, J. (1992) Linguistics. London: Hodder & Stoughton.
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final ExamCourse Assessment As (40%) As (10%) ---- As (60%)

General Notes

University:Baghdad
College:Education for women
Department:English
Stage:third
Lecturer name:Huda Hadi
Academic Status:assitant instructor
Qualification:M.A.
Place of work:Baghdad

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education

               & Scientific Research



Course  weekly Outline
week Date Topics Covered Lab. Experiment

Assignments
Notes

1 18-22 Sept. Introduction about
general linguistics

2 25-29 Sept. Levels of linguistics
3 2-6 Oct. Linguistics and other

disciplines
4 19-13 Oct. Uses and advantages of

linguistics
5 16-20 Oct. Historical introduction

about English
6 23-27 Oct. Diachronic vs.

synchronic study of
language

7 30 Oct.-3 Nov. Language families
8 6-10 Nov. The history of linguistics
9 13-17 Nov. Sir William Jones

10 20-24 Nov. The 20th century and De
Suassure

11 27 Nov.-1 Dec. De Suassure's
contributions

12 4-8 Dec. Bloomfield and the
Americans

13 11-15 Dec. The Branches of
linguistics

14 18-22 Dec. Traditional grammar
15 25-29 Dec. The misconceptions of

traditional grammar
16 1-5 Jan. Structural linguistics

Half-year Break
17 29 Jan.-2 Feb. Transformational

grammar
18 5-9 Feb. General notes of

transformational
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grammar
19 12-16 Feb. The functional side of

the language
20 19-23 Feb. The communicative side

of the language
21 26 Feb.-1 Mar. Language, dialect and

accent
22 4-8 Mar. The properties of

language
23 11-15 Mar. The structure of

language
24 18-22 Mar. Language and sound
25 25-29 Mar. Phonetics and phonology
26 1-5 Apr. Distinctive feature
27 8-12 Apr. morphology
28 15-19 Apr. syntax
29 22-26 Apr. Words and word

formation processes
30 29 Apr.- 3 May Transformational

grammar
31 6-10 May semantics
32 13-17 May syntax

Instructor Signature: Assist. Instructor Huda Hadi Khalil Dean Signature:


