
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة الدراسية السنوية                         
 علي عبدهللا محمود االسم

 --------- البريد االلكتروني

 االنجليزيةصوتيات اللغة  اسم المادة
 Better English Pronunciation:By J.D. O'Connor مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

 -: تهدف المادة الى
 تلفظ اصوات، وتمكينهم من تدريس للغة االنجليزيةاإلسهام في اإلعداد المهني لطالب ا  -

 بشكل فعال. متوسطة والثانويةفي المرحلة ال اللغة االنجليزية

 تدريب الطلبة على االنتاج الصحيح الصوات اللغة االنجليزية. -

 تمكين الطلبة من ضبط القواعد االساسية لتصنيفات اصوات اللغة االنجليزية  -
 .تمكين الطلبة من التعرف على كيفية انتاج هذه االصوات -

 التفاصيل االساسية للمادة
 

 :خمسة فصولتقسم المادة الى 
واصواتها، بينما يتناول  اإلنجليزيةاللغة  العالقة بين حروف الهجاء فيالفصل األول ض يستعر 

في حين يستعرض الفصل الفصل الثاني دراسة اعضاء النطق عند االنسان ووظيفة كل منهما 
الثالث توصيفات االصوات الصحيحة في اللغة االنجليزية والمعايير المستخدمة في ذلك ومقارنة 

علة فان الفصل الرابع يعنى بدراستها واستعراض القواعد االساسية في اصوات البعضها البعض.اما 
،واخيرا فان تصنيفها،كما يستعرض الفصل الخامس تتابع االصوات الصحيحة بانواعها الثالثة

 الفصل السادس يتناول دراسة ظاهرتي التشديد والتنغيم في اللغة االنجليزية. 
 Better English Pronunciation: By J.D. O'Connor -  الكتب المنهجية

 المصادر الخارجية
 

- Phonetics & Phonology: BY Peter Roach 

 

 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي

 االول

الفصل الدراسي 
 الثاني

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي السعي السنوي

15% 15% 10% 40% 60% 

 

 معلومات اضافية

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم االنسانية الكلية :

 اللغة االنجليزية القســم :
 االولىالمرحلة :

 علي عبدهللا محمودالمحاضر الثالثي :اسم 
 استاد مساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم اللغة االنجليزية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 الفصل الدراسي األول

 

ع
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س
أل
ا

 

 
 التاريخ

 
 المادة النظرية

 
 المادة العلمية

 
 المالحظات

1 25 / 11 Ch. 1: Introduction   

2 11            /30 Ch.2: Organs of Speech   

3             7 /12 Ch.2: Organs of Speech   

4          14 / 12 Ch.3: English 

Consonants: Frictions 

  

5          21 / 21 Ch.3: Stops &Nasals LAB: DRILLS ONE LECTURE 

6          28 / 12 Ch.3:Lateral &Glidings   

7            4 / 1 Ch.4: Consonant  

Sequences: Initial 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

8 11 / 12 Ch.4: Consonant  

Sequences:Final,longer 

  

9 18 / 12 Ch.5:Simple Vowels+ 

First Test 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

10            25 / 12 Ch.5: Diphthongs    

11              2 / 1 Ch.5: Vowel Sequences LAB: DRILLS ONE LECTURE 

12            15 / 1 SECOND TEST   

 عطلة نصف السنة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 الجامعة : ديالى
 الكلية : التربية للعلوم االنسانية

 القســم : اللغة االنجليزية
 المرحلة : االولى

 محاضر الثالثي : علي عبدهللا محموداسم ال
 اللقب العلمي : استاذ مساعد

 العلمي : دكتوراهالمؤهل 
 مكان العمل  : قسم اللغة االنجليزية

 



 

 

 الجامعة : ديالى هورية العراقمج

 الكلية : التربية للعلوم االنسانيةالتعليم العالي والبحث العلمي                                                                   وزارة 

 القســم : اللغة االنجليزية                                                               جهاز االشراف والتقويم العلمي         

 الولىالمرحلة : ا                                                                                                               

 علي عبدهللا محمودمحاضر الثالثي : اسم ال 

 استاذ مساعداللقب العلمي : 

 المؤهل العلمي : دكتوراه 

 مكان العمل  : قسم اللغة االنجليزية 

 جدول الدروس األسبوعي / الفصل الدراسي الثاني

 

ع
بو

س
أل
ا

 

 
 التاريخ

 
 المادة النظرية

 
 المادة العلمية

 
 المالحظات

1 2 / 2 Ch.6: Word groups & 

Sress 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

2 9 / 2 6.2:stressed & 

unstressed syllables 

6.3:weak forms of 

words 

  

3 16 / 2 6.4: the use of strong 

forms+6.5 rhythm units 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

4 23 / 2 6.6: fluency 

6.7: changing words  

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

5 2 / 3 FIRST TEST LAB: DRILLS ONE LECTURE 

6 9 / 3 Ch.7.1: tune shapes LAB: DRILLS ONE LECTURE 

7 16 / 3 7.2: the falling tune LAB: DRILLS ONE LECTURE 

8 23 / 3 7.3: the first rising tune LAB: DRILLS ONE LECTURE 

9 30 / 3 7.4: the second 

risingtune 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

10 6 / 4 7.5: the falling-rising 

tune 

LAB: DRILLS ONE LECTURE 

11 13 / 4 LABROTARY LAB: DRILLS ONE LECTURE 

12 20 / 4 7.6:How to use the tune LAB: DRILLS ONE LECTURE 

13 27 / 4 LABROTARY LAB: DRILLS ONE LECTURE 

14 4 / 5 7.7: Exercies LAB: DRILLS ONE LECTURE 

15 11 / 5 SECOND TEST   

16 18 / 5 Review Materials   

 

  

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيالعميد :توقيع                                     أ.م.د. علي عبد هللا محمودتوقيع االستاذ:               

 
 

 


