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 ((السنوية )) أستمارة الخطة التدريسية 

 التدريسي: اسم شوقي خضير اسماعيل 

Shawqi983@yahoo.com البريد االلكتروني: 

Linguistics اسم المادة: علم اللغة 

The Study of Language by George Yule  مقررالفصل: 

 ة:الماد أهداف التعرف على اهم الظواهر و النظريات اللغوية  تهدف الى 

 ة:للماد التفاصيل األساسية التعريف باهم الفروع و النظريات الخاصة بدراسة اللغة 

The study of language by George Yule ة:الكتب المنهجي 

Linguistics by Lyons ة:المصادر الخارجي 

 الفصل الدراسي الفصل االول الفصل الثاني المختبرات االمتحان النهائي

60%  20% 20%   

 

 :تقديرات الفصل

 :ةمعلومات اضافي 
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 الفصل الدراسي االول –جدول الدروس االسبوعي
 

ةالماده النظري ةيلالعم المادة المالحظات  التاريخ 

ع
و
سب

ال
 ا

  Pragmatics 1-10-2014 1 

  Invisible meaning  8-10-2014 2 

  Speech acts  15-10-2014 3 

  Discourse analysis 22-10-2014 4 

  Cohesion and coherence  29-10-2014 5 

  Speech events  5-11-2014 6 

  Language and the brain 12-11-2014 7 

  Neuro linguistics  19-11-2014 8 

  Brain analysis  26-11-2014 9 

  First language acquisition 3-12-2014 10 

  Stages of learning  10-12-2014 11 

  One word stage 17-12-2014 12 

  Two word stage 7-1-2015 13 

   14-1-2015 14 

   21-1-2015 15 

   28-1-2015 16 

 عطلة نصف السنة
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 الفصل الدراسي الثاني –األسبوعيجدول الدروس 

 

ةالمادة النظري ةيلالمادة العم المالحظات  التاريخ 

ع
و
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أل
 ا

  
Second language acquisition  2-2-2015 17 

  
 4-2-2015 18 

  
 11-2-2015 19 

  
 18-2-2015 20 

  
Language history and change 25-2-2015 21 

  
Etymology  3-3-2015 22 

  
History of English 10-3-2015 23 

  
Language change 24-3-2015 24 

  
Language and regional variation 31-3-2015 25 

  
Register  7-4-2015 26 

  
Social networks 14-4-2015 27 

  
Regional variations  21-4-2015 28 

  
Language and social variation 28-4-2015 29 

  
Accents and dialects  5-5-2015 30 

  
Language and culture 12-5-2015 31 

  
 19-5-2015 32 
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