
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 إبراهيمسلمان  لعبدا لرسو أروىا.م.د  االسم
 arwaalsalman@yahoo.com البريد االلكتروني

 علم الصوت والبناء الصوتي اسم المادة
 المرحلة الثانية مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
على مخارجها وكيفية اللغة االنكليزية بدقة والتعرف  أصواتتمكين الطلبة من لفظ 

 والتنغيم الصحيحة والمقطع والنبر األصواتدراسة تتابع  إلى باإلضافةنطقها وهيئتها 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
واهم  االنكليزية الصحيحة والمعتلة بأصواتمادة علمية بحتة تختص 
واألدغام وااليقاع باالضافة الى دراسة  ف ذحالالظواهر الصوتية كالدمج و 

 نبر والتنغيم بشكل مفصل .ال
 

 الكتب المنهجية
 

-English Phonetics and Phonology : A Practical 

Introduction by Peter Roach 

 
 المصادر الخارجية

 

An Introduction To Phonetics Daived Abercombie- 
-Phonetics  Gimson 

- An Introduction To  English Phonetics and 

Phonology . John Clark and Collin Yallop 

 
 تقديرات الفصل

االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع
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 معلومات اضافية
 

 

 

 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 يم العلميجهاز االشراف والتقو

 

 

 

 

 

 يالى دالجامعة :
 وم االنسانيةالتربية للعل الكلية :

 اللغة االنكليزيةالقســم :
 الثانيةالمرحلة :

 اروى عبدالرسول سلمان اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد ذاستا اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

  غة اإلنكليزيةلقسم ال مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

   لفرق بين علم الصوت وعلم البناء الصوتيا االول 1

  شرائح توضيحية الجهاز التنفسي الثاني 2

  شرائح توضيحية الرئتين الثالث 3

  شرائح توضيحية الحنجرة الرابع 4

  شرائح توضيحية اعضاء النطق ووظائفها الخامس 5

  شرائح توضيحية اعضاء النطق ووظائفها السادس 6

   الصحيحة االصوات السابع 7

  شرائح توضيحية اماكن نطق االصوات الصحيحة الثامن 8

  شرائح توضيحية هيئة نطق االصوات الصحيحة التاسع 9

   االصوات االنفجارية العاشر 10

   االصوات االحتكاكية الحادي عشر 11

   االصوات االنفجارية االحتكاكية الثاني عشر 12

   االصوات الغناء الثالث عشر 13

   االصوات المعتلة الرابع عشر 14

   االصوات ثنائية العلة الخامس عشر 15

   ثالثية العلة االصوات السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

تتابع االصوات الصحيحة بصوتين مقدمة الكلمة وبثالثة  السابع عشر 17

 اصوات

  

وثالثة  نهاية الكلمة بصوتينتتابع االصوات الصحيحة  الثامن عشر 18

 اتاصو

  

   المقطع التاسع عشر 19

   النبر العشرين 20

   انواع النبر  الواحد والعشرين 21

   انواع النبر الثاني والعشرين 22

   انواع النبر الثالث والعشرين 23

  شرائح توضيحية الدمج الرابع والعشرين 24

  شرائح توضيحية فذالح الخامس والعشرين 25

  شرائح توضيحية االدغام والعشرينالسادس  26

  شرائح توضيحية االيقاع السابع والعشرين 27

  شرائح توضيحية التنغيم الثامن والعشرين 28

  شرائح توضيحية التنغيم التاسع والعشرين 29

  شرائح توضيحية التنغيم الثالثين 30

   مراجعة الواحد والثالثين 31

   مراجعة الثاني والثالثين 32

 أ.م.د. نصيف جاسم محمد الخفاجيالعميد:توقيع االستاذ :أ.م.د. أروى عبد الرسول سلمان                      توقيع    

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 التربية للعلوم النسانيةالكلية :

 اللغة االنكليزيةالقســم :
 الثانية المرحلة :

 عبدالرسول سلمان يارو اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد ذاستا اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 قسم اللغة االنكليزية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Course Weekly Outline 
 

Course Instructor Arwa Abdulrasoul Salman Ibrahim 
E-mail arwaalsalman@yahoo.com 
Title English Phonetics And Phonology  
Course Coordinator Second Stage 
 
Course Objective 
 

To make students master the pronunciation of English sounds 

precisely and know its place of articulation and manner of 

articulation beside studying consonant cluster, syllable, stress and 

intonation 
 
Course Description 
 

A pure scientific subject specified to English  consonant 

and vowel sounds and some important phonetic 

phenomena like linking,elision, assimilation and rhythm 

and studying stress and intonation thouroughly. 
 
Textbook 

-English Phonetics: A Practical Course 
Peter Roach 

 
References 

-An. David Abercrombie 
-Phonetics Gimson 
-An Introduction To Engish Phonetics And Phonology. John 
Clark and Collin Yallop 

 

Course Assessment 
Term Tests Laboratory Quizzes Project Final Exam 
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General Notes 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

University: Diyala 

College: Education for Human 

Sciences 

Department: English Language 

Stage: Second  

Lecturer name: Ahmed Adel Nouri 

Academic Status: Asst. professor 

Qualification: Doctrate degree 

Place of work: English Department 
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      The Ministry of Higher Education 

               & Scientific Research 

 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

                            Course weekly Outline        
week Date Topics Covered Lab. Experiment 

Assignments 

Notes 

1 first The difference between Phonetics and 

Phonology 

  

2 second The vocal tract Lab  

3 third The lungs Lab  

4 fourth The larynx Lab  

5 fifth Functions of organs of speech Lab  

6 sixth Functions of organs of speech Lab  

7 seventh Consonant sounds   

8 eigth Place of articulation Lab  

9 ninth Manner of articulation Lab  

10 tenth Plosive sounds   

11 eleventh Fricative sounds   

12 twelvth sounds Affricate   

13 thirteen Nasal sounds   

14 fourteen Vowel sounds   

15 fifteen Diphthongs   

16 sixteen Triphthongs   

Half-year break  عطلة نصف السنة 
17 seventeen Two and three consonant clusters at 

the beginning of words 

  

18 eighteen Two and three consonant    

19 nineteen Two and three consonant clusters at 

the end of words 

  

20 twenty Stress   

21 Twenty one Types of stress    

22 Twenty two Types of stress   

23 Twenty three Types of stress   

24 Twenty four Linking Lab  

25 Twenty  Elision Lab  

26 Twenty six Assimilation Lab  

27 Twenty seven Rhythm Lab  

28 Twenty eight Intonation Lab  

29 Twenty nine Intonation Lab  

30 thirty التنغيم Intonation Lab  

31 Thirty one Review   

 Thirty two Review   

  
       Instructor Signature:                                  Dean Signature: 

       Arwa Abdulrasoul Salman                                                Nessaif Jassim Muhammad Al- Khafaji      

University:Diyala  

College: Education for Human 

Sciences 

Department: English Language 

Stage: Second 

Lecturer name: Arwa Abdulrasoul 

Salman 

Academic Status: Asst. professor  

Qualification: Doctorate degree 

Place of work: English Department 
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