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 زانياري واوؤشتا:
 

 د. ٜاضني حتطني نسِٜ ايبشسنٞ نــــــاوي واوؤشتا:
 ثصجؤري وردي واوؤشتا

     94197640570ذ.ووباين:
 Yasin.karim@soran.edu.iqن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 ايًغ١ ايعسب١ٝ :ةشبنــــــاوي 
 َٓٗر ايبشح  :ناوي بابةت

 ايجايج١ :قؤناغ
 (2ٚسدتإ ) :ذوارةي يةكة

 د. صادم نسِٜ حي٢ٝ أ  واذووي شةرؤك بةش: و وؤر
 

 زانياري بةرثرس و جيَطري دَلهيايي جؤري بةش:

 د. عُس أمحد حمُٛد :جيَطرنــــــاوي  عبداهلل سطني عبدايًطٝفّ.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 10017707770ذ.ووباين:

 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com ن:ئيىيَ

 



                             
     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

           

 ثيَهاشةي بابةت:
ٖٛ ايطسٜك١ املٓع١ُ اييت ٜطري عًٝٗا ايباسح يٝصٌ إىل سكٝك١ َٔ احلكا٥ل ايع١ًُٝ يف قط١ٝ َٔ ايكطاٜا املتٓٛع١، َٔ املعًّٛ إٔ َٓٗر ايبشح: 

ٌِّ خط٠ٛ خيطْٛٗا َٓر ايبدا١ٜ ست٢ ايٓٗا ِّدِٖ ايطسٚزٟ مما ًٜصَِٗ يف ن َِ حبٛثِٗ، ٜٚص  ١ٜ.سٝح ّٜٛد٘ ايطًب١ يف َعًُِِٗ، ٜٚبّٝٔ هلِ صُٝ
 

 طريهطي بابةت:
، ٚضسٚز٠ تدزٜطٗا يف اجلاَعات، ٚاملسانص ايع١ًُٝ؛ إذ أْ٘ ٜبِّٝٔ يًطالب نٝف١ٝ ايبشح ٚايدزاض١، املاد٠تعٗس أ١ُٖٝ ٖرٙ  احلٝج١ٝ: فُٔ ٖرٙ

َّ ايتٛصٌ إىل نػف احلكا٥ل، ٚايتعُل يف اجلص٥ٝات  َٚٔ ث
 ئاواجني بابةت:

                            
 

        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    
تعسٜف٘، حمل١ تأزخي١ٝ عٓ٘، أْٛاع٘: )املٓٗر ايتأزخيٞ، املٓٗر ايٛصفٞ، املٓٗر االضتكسا٥ٞ، املنٓٗر   املٓٗر: هةفتةي يةكةم

 املعٝازٟ، املٓٗر ايتشًًٝٞ، املٓٗر ايعًُٞ اجملسد(.
 ايغسض ايرٟ تؤدٜ٘ ايبشٛخ. َفَٗٛ٘، أُٖٝت٘، أٖداف٘،ايبشح ايعًُٞ:  هةفتةي دووةم

 أْٛاع ايبشح ايعًُٞ، ٚغسٚط٘، ٚدعا٥ُ٘. هةفتةي شيَيةم

 صفات٘، خصا٥ص٘.  ايباسح: هةفتةي ضوارةم

 غدص١ٝ ايباسح، ٚصًت٘ باألضتاذ املػسف. هةفتةي ثيَهجةم

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ األٍٚ(.  هةفتةي شةشةم

 اختٝاز َٛضٛع ايبشح، َػه١ً االختٝاز، حتدٜد عٓٛإ ايبشح. َٛضٛع ايبشح: هةفتةي حةفتةم

 عٓاصس اخلط١، أَج١ً تطبٝك١ٝ. زضِ خط١ ايبشح: هةفتةي هةشتةم

 َع٢ٓ املصادز، أْٛاعٗا، االعتُاد ع٢ً أُٖٗا.َصادز ايبشح:  هةفتةي نؤيةم

 األخس٣، ٚتٛشٜعٗا.نٝف١ٝ مجع املاد٠ َٔ املصادز ٚاملسادع ٚايٛضا٥ٌ مجع املاد٠:  هةفتةي دةيةم

 َديٍٛ االقتباع، أْٛاع٘، أصٛي٘، ضٛابط٘.اقتباع ايٓصٛص:  هةفتةي يازدم

 حماضس٠ ع١ًُٝ سٍٛ نٝف١ٝ مجع املاد٠، ٚاقتباع ايٓصٛص. هةفتةي دوازدةم

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجاْٞ(. هةفتةي شيَسدةم



 االيتصاّ باألَا١ْ ايع١ًُٝ. أ١ُٖٝ ايتٛثٝل، تٛثٝل َاد٠ ايبشح: هةفتةي ضواردةم

 َفَٗٛٗا، أُٖٝتٗا، ٚظا٥فٗا، )مناذز تطبٝك١ٝ(. ٖٛاَؼ ايبشح: هةفتةي ثازدةم

غدص١ٝ ايباسح يف ايهتاب١ ) يغت٘، أضًٛب٘، حتًًٝ٘ يًٓصٛص، تفطريٙ هلا، تعًٝك٘ عًٝٗا، نتاب١ ايبشح:  هةفتةي شازدةم
 ًا صا٥بًا(.املكاز١ْ بٝٓٗا، ٚنريو ْكدٙ، ٚتكٛمي٘ تكٛميا دقٝك

تٓعِٝ املٛاد ٚتستٝبٗا، ٚايتٓطٝل بني ايٓصٛص ٚايفكسات، ٚنريو تٛسٝد َٓٗذ١ٝ ايباسح يف ايهتاب١:  هةفتةي حةظدةم
 َٓٗذ٘ يف ايبشح نًّ٘.

 )ايٓتا٥ر ٚايتٛصٝات(. ايهالّ عٔ َكد١َ ايبشح، ٚخامتت٘ هةفتةي هةذدةم

 االَتشإ ايفصًٞ )ايفصٌ ايجايح(. هةفتةي نؤزدةم

ٚفٝٗا: أُٖٝن١   -)صفش١ ايعٓٛإ، ايػهس ٚايجٓا٤، حمتٜٛات ايبشح، املكد١ََهْٛات ايبشح ايعًُٞ:  هةفتةي بيصتةم
، َن  ايبشنح، ايٓتنا٥ر    -املٛضٛع، أضباب االختٝاز، َنٓٗر ايباسنح، ايصنعٛبات،  خطن١ ايبشنح     

 ٚايتٛصٝات، ايفٗازع، قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع، ًَدص ايبشح(.
 أْٛاع٘، غسٚط٘، ضٛابط٘. ايتعسٜف: هةفتةي بيصت ويةك

 نٝفٝت٘، غسٚط٘، ضٛابط٘. ايتكطِٝ: هةفتةي بيصت ودوو

ٌّ ايعالَات، ٚايهالّ عٔ ايسَٛش. عالَات ايرتقِٝ: هةفتةي بيصت وشىَ  َع٢ٓ ايرتقِٝ، ٚبٝإ ٚاٍف يه

 خاص١ عٔ نٝف١ٝ نتاب١ )اهلُص٠(. حماضس٠ عٔ قٛاعد اإلَال٤، قٛاعد اإلَال٤: هةفتةي بيصت وضوار

 حماضس٠ عٔ َساعا٠ ايترنري ٚايتأْٝح. هةفتةي بيصت وثيَهج

 تهًٝف مجٝع ايطالب بهتاب١ حبح خمتصس فٝ٘ غسٚط ايبشح ايعًُٞ. هةفتةي بيصت وشةش

 حماضس٠ عٔ املدطٛطات، ٚنٝف١ٝ حتكٝكٗا. املدطٛطات: هةفتةي بيصت وحةوت

 ٔ نٝف١ٝ اضتدداّ احلاضٛب يف نتاب١ ايبشح.حماضس٠ ع هةفتةي بيصت وهةشت

  نٝف١ٝ َٓاقػ١ ايبشٛخ. هةفتةي بيصت ونؤ

 َٓاقػ١ عدد َٔ ايبشٛخ املكد١َ َٔ قبٌ ايطالب. هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 قا١ُ٥ املصادز ٚاملسادع يًبشح ايعًُٞ 

 أصٍٛ ايبشح ٚحتكٝل ايٓصٛص يف ايعًّٛ ايػسع١ٝ، أ. د. حمٞ ٖالٍ ضسسإ:-1

 ايبشح ايعًُٞ، أضاضٝات٘ ايٓعس١ٜ ٚممازضت٘ ايع١ًُٝ، د. زدا٤ ٚسٝد دٜٚدزٟ -2

 نتاب١ ايبشح ايعًُٞ، أ. د. عبد ايٖٛاب إبساِٖٝ أبٛ ضًُٝإ -3



 َٓٗر ايبشح األدبٞ، د. عًٞ دٛاد ايطاٖس، -4

 ف١، د. عبدايسمحٔ بدٟٚ، َٛضٛع١ ايفًط -5

 نٝف تهتب حبجًا أٚ زضاي١، د. صالح ايدٜٔ اهلٛازٟ -6

 
 تيَبيين : 

 وةآلم بؤ تاقيكردنةوةكاني وةرزي وكؤتاي شاهَ دابهريَت . منوونةي ثرشيار و -

 

 دزد١( 15/  )أ( عّسف ايبشح يغ١ً ٚاصطالسًا ، ٚبّٝٔ أُٖٝت٘، ٚأٖداف٘، َٚطتٜٛات٘ .                   )1ع

 )ب(َا املكصٛد باخلط١ ، ٚاذنس َا تتطُٓ٘ املكد١َ ؟       

 دزد١( 15)                                   / )أ( بّٝٔ مخظ مسات ٚممٝصات يًبشح ايعًُٞ بايتفصٌٝ. 2ع

 )ب( اضتدسز عالَات ايرتقِٝ اييت اضتعًُت يف ٖرا املكطع ٚبّٝٔ أضبابٗا:         

١َُ: بايٓصب ع٢ً ايتُٝٝص، 5طايهٗف:  چ.. ..ٺڀ   ڀ  ڀ  ڀ پ   ....چ   يف قٛي٘ تعاىل: -٘ اهلل زمح -قنناٍ ايصخمػسٟ  ص: ))َٚنًِ
َٖا ن١ًُ"((.  ٚايسفع ع٢ً ايفاع١ًٝ ؛ ألٕ ايٓصب أق٣ٛ ٚأبًغ، ٚفٝ٘ َع٢ٓ ايتعذب، نأّْ٘ قاٍ: "َا أْنَبَس

 دزد١( 15أذنس مخظ َع أَج١ً تطبٝك١ٝ .           ) / )أ( ٖٓاى أَٛز ١َُٗ ال بّد َٔ ذنسٖا يف اهلاَؼ،3ع

 ملٔ ٜطتشكُٗا.   ا)ب( َٔ خالٍ نتاب١ ايبشٛخ البّد َٔ ) اإلٖدا٤ ٚ ايػهس ( أنتبُٗا بتعبريى ٚقّدُٖ       

 دزد١( 15/ َٔ صفات ايباسح ايٓادض  :                                                                ) 4ع

 / اإلملاّ بهٌ َا ٜتصٌ باملٛضٛع. 4/  ايصرب إشا٤ املعٛقات،  3/ األَا١ْ ايع١ًُٝ ، 2/ اإلْصاف ٚاملٛضٛع١ٝ ، 1   

 تهًِ عٔ ثالخ بايتفصٌٝ                      

 
 .بكريَت (quiz) تاقيكردنةوةي لةناكاو -
-Ali-A) ( بؤ كوردي و بةفؤنيتAli_K_Traditional) بة فؤنيت ككؤرس بووثيَويصتة  -

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

 . هةر تيَبيهيةكي تر كة واوؤشتا هةيبيَت 

 


