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 زانياري واوؤشتا:
 

 شريّاٌ خلٔل رمضاٌ     نــــــاوي واوؤشتا:
 : المغة العربيةثصجؤري وردي واوؤشتا

 55750400570ذ.ووباين:
 sherwan.ramadan83@hotmail.comن:ئيىيَ

 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 المغة العربية :ةشبنــــــاوي 
 املهاقصة العمىية:ناوي بابةت

 ىلاألو :قؤناغ
 0 :ذوارةي يةكة

 د. صادم نرٓه حئٙ أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عبد اهلل بريو :جيَطرنــــــاوي  د.أوري رفيق عولي:بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 07701777077ذ.ووباين:

  :ن:ئيىيَ

 



                             
               :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
 طريهطي بابةت:

 تدرٓب الطالب علٙ طرم التدرٓص ّآصال املعلْمات
 ئاواجني بابةت:

استعنال املصادر يف املياقش٘ العلنٔ٘ ّنٔفٔ٘ احلصْل علٙ املعلْمات ّال سٔنا أٌ ٓعرف الطالب نٔفٔ٘  
 ّضع األسٝل٘ العلنٔ٘ ّنٔفٔ٘ االجاب٘ العلنٔ٘ عيَا,

 تدرٓب الطالب علٙ نٔفٔ٘ تكبل الرأٖ اآلخر ّاحرتامُ دٌّ تشيج.
 تعلٔه الطالب طرم اليكد العلنٕ البياٛ.

 ٘ للنشانل ّاملعضالت اليت تْاجُ اجملتنع,إرشاد الطالب إىل إجياد احللْل املياسب
 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
 أسباب تلْث البٔٝ٘ ةفتةي يةكةمه
 أسباب تلْث املٔاِ ةفتةي دووةمه
 أسباب تلْث اهلْاٛ ةفتةي شيَيةمه
 األسباب العام٘ للتلْث ةفتةي ضوارةمه
 نٔفٔ٘ احملافظ٘ علٙ البٔٝ٘ يف نْردستاٌ ثيَهجةمةفتةي ه
 نٔفٔ٘ احملافظ٘ علٙ املٔاِ ةفتةي شةشةمه
 نٔفٔ٘ احملافظ٘ علٙ اهلْاٛ ةفتةي حةفتةمه
 االسالو ّدّرِ يف احلفاظ علٙ البٔٝ٘ ةفتةي هةشتةمه

 التْعٔ٘ ّدّرٍا يف احلفاظ علٙ البٔٝ٘ هةفتةي نؤيةم
 ّضع الكْاىني، ّدّرٍا يف احلفاظ علٙ البّٔٝ٘ساٜل اإلعالو  هةفتةي دةيةم
 االختبار األّل هةفتةي يازدم

 ّنٔفٔ٘ معاجلتُ يف اإلقلٔه قضٔ٘ العيف ضد املرأٗ هةفتةي دوازدةم
 تعرٓف العيف



 حكْم املرأٗ هةفتةي شيَسدةم
 حل املرأٗ يف احلٔاٗ

 حل املرأٗ يف التنلو هةفتةي ضواردةم
  إبداٛ الرأٖحل املرأٗ يف هةفتةي ثازدةم

 حل املرأٗ يف اليفك٘ هةفتةي شازدةم
 حل املرأٗ يف الشهً هةفتةي حةظدةم
 حل املرأٗ يف العنل، حل املرأٗ يف املرياث هةفتةي هةذدةم
 االختبار الثاىٕ هةفتةي نؤزدةم
 اإلسالو ّاحلفاظ علٙ حكْم املرأٗ هةفتةي بيصتةم

 املرأٗ أّ إٍاىتَاعدو املص بهرام٘  هةفتةي بيصت ويةك
 األسباب الداعٔ٘ إىل العيف ضد املرأٗ هةفتةي بيصت ودوو
 العرف ّالعادات ّالتكالٔد هةفتةي بيصت وشىَ

 احلال٘ االجتناعٔ٘ ّاالقتصادٓ٘ هةفتةي بيصت وضوار
 احلال٘ الشٔاسٔ٘ ّسْٛ الرتبٔ٘  هةفتةي بيصت وثيَهج

 ضد املرأٗ نٔفٔ٘ معاجل٘ مشأل٘ العيف هةفتةي بيصت وشةش
 التْعٔ٘ العام٘، اإلعالو ّدّرِ يف معاجل٘ الكضٔ٘ هةفتةي بيصت وحةوت
 سً الكْاىني اليت تشاعد يف معاجل٘ قضٔ٘ العيف هةفتةي بيصت وهةشت

  هةفتةي بيصت ونؤ
  هةفتةي شييةم

 
 شةرضاوةكان :                                          

 (0991احلند، عامل املعرف٘، )الهْٓت البٔٝ٘ ّمشهالتَا، رشٔد 
 البٔٝ٘ ّاحلفاظ علَٔا مً ميظْر اسالمٕ، د. عبدالكادر حمند أبْ العال، ميظن٘ املؤمتر اإلسالمٕ، اإلمارات.

 (0991البٔٝ٘ ّاإلىشاٌ عرب العصْر، آاٌ ج، سٔنْىز، تر: الشٔد حمند عثناٌ، عامل املعلرف٘ )الهْٓت 
 اىدٗ اجملتنع هلا، سلنٙ بيت حمند سلٔه احلربٕ، جامع٘ أو الكرٚ.العيف املْجُ ضد املرأٗ ّمش

 
 تيَبيين : 



 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A( بؤ كوردي و بةفؤنيت )Ali_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

Traditional )بؤ عةرةبي و بةفؤنيت (Times New Roman) بؤئيهطميسى. 

 
 

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 

 
 
 
 
 


