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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 ثيَهاشةي بابةت:
تػٝريات نبري٠ يف عصط صسض اإلغالّ، ٚال غُٝا يف املطااَني،   -ٚيف أدٓاغ٘ املتٓٛع١  -ططأ ع٢ً األزب ايعطبٞ 

بػبب تعايِٝ ايسٜٔ اجلسٜس، ؾهجط ايؿعطا٤ املدططَٕٛ ايصٜٔ عاؾٛا يف اجلا١ًٖٝ ٚاإلغالّ، ٚشخطت ايهتب املع١ٝٓ بُٓاشج 
 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ ٚاخلًؿا٤ ايطاؾاسٜٔ ٚصاٌ   نجري٠ َٓٗا، ٚبًؼ َٔ االٖتُاّ بايؿعط ٚاخلطاب١ زضد١ نبري٠ َٔ قبٌ ايٓيب

إىل حس املُاضغ١ ٚاالغتؿٗاز ٚاحلح ٚايسعا٤،  يصا عَُٛا َعطؾ١ أثط اإلغالّ ع٢ً األزب ٚال غُٝا ايؿعط َٔ ضاطٚضات  
 َتدصص األزب ايعطبٞ. 

ػاتخل  ٚجيابٗٓا إؾهاي١ٝ ضعـ ايؿعط يف صسض اإلغالّ بػبب ايسٜٔ اجلسٜس نُا ٜاسعٞ ايابع ، ٖٚاٞ قطا١ٝ ت    
ايسضاغ١ ملعطؾ١ احلكٝك١ ٚايٛقٛف ع٢ً ايتؿاصٌٝ ٚال غُٝا َٛقـ ايسٜٔ اجلسٜس َٔ ايؿعط ٚايؿعطا٤، ٖصا ؾطاال عأ ؾا ٠    
اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ ايعاخط٠ باملٛاقـ ٚاألحساخ ٚزٚض األزب ايهبري يف ايتخُؼ يف املعاضى ْٚؿط ايسٜٔ اجلسٜس، ؾظٗاط يٓاا   

 ملعاضى ايؿتح ايٛاغع١ ع٢ً ْطام اجلعٜط٠ ايعطب١ٝ ٚخاضدٗا. ْٛع مسٞ بؿعط ايؿتٛحات ٖٚٛ املطاؾل 

ٚدا٤ ايعصط األَٟٛ يتػتتب ايٛضع ٚتػتكط األَٛض ٜٚعٝـ ايٓاؽ يف ضؾا١ٖٝ ٚأَٔ، ؾااْى٣ ايؿاعطا٤ ٚاملباسعٕٛ    
ايؿاعط  ٜتؿٕٓٓٛ يف إبساعاتِٗ، َع عٛز٠ ْػب١ َٔ ضٚح اجلا١ًٖٝ إىل ؾعطِٖ ٚال غُٝا يف َا جنسٙ يف ؾعط ايٓكاا،، ؾتطاٛض   

 ٚمتٝعت اخلطاب١ ٚايهتاب١ ٚظٗط ؾعطا٤ نباض ناْٛا آ١ٜ ع٢ً عصط ؾٗس احلطاض٠ ٚايطقٞ يف ايتكسّ ٚاحلٝا٠.

 طريهطي بابةت:
 

 ئاواجني بابةت:
 َعطؾ١ تطٛضات األحساخ يف عصط صسض اإلغالّ.   -1

مبٛقـ ايسٜٔ اجلسٜس َٔ ايكطإٓ ايهطِٜ ٚايطغٍٛ حمُس ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ َٚٔ ثِ اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ  ايتبصط  -2
 َٔ ايؿعط.

دعٌ َتدصص ايًػ١ ايعطب١ٝ ع٢ً عًِ بايؿعطا٤ ايهباض يف ٖصٜٔ ايعصطٜٔ )اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ( ؾطال عٔ نباض  -3
 املتصسٜٔ يألْٛاع األخط٣ َٔ أدٓاؽ األزب.

 اخلطاب١ ٚايهتاب١ يف ٖصٜٔ ايعصطٜٔ ٚظٗٛض خطبا٤ َطَٛقني َعطؾ١ َس٣ اظزٖاض  -4

 ايعًِ مبا َٝع أزب ٖصٜٔ ايعصطٜٔ )اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ(عٔ غريُٖا يف ؾعطٙ ْٚجطٙ  -5

 االطالع ع٢ً أِٖ َصازض زضاغ١ األزب يف ٖصٜٔ ايعصطٜٔ )اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ(  -6

 َعطؾ١ املؤثطات ايعا١َ يف ؾعط ايعصطٜٔ اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ  -7



 االطالع ع٢ً أِٖ األغطا، ايؿعط١ٜ اييت ْظِ ٚؾكٗا ايؿعطا٤ يف ٖصٜٔ ايعصطٜٔ )اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ(  -8

حتؿٝظ ايطايب بٓصٛص أزب١ٝ ؾعط١ٜ ْٚجط١ٜ َٔ ٖصٜٔ ايعصطٜٔ )اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ( َع ؾطحٗا ٚحتًًٝٗا يتتك٣ٛ   -9
 ط٠ باملٛاضٝع ٚاألؾهاٍ.ًَهت٘ ٚتتخػٔ يػت٘ ٚتعزاز َعطؾت٘ بهٝؿ١ٝ َٛاد١ٗ ايٓصٛص ايكسمي١ ايعاخ

تجكٝـ املتدصص يف ايًػ١ ايعطب١ٝ بأِٖ ايكطاٜا املجاض٠ حنٛ)االْتخاٍ ٚضعـ ايؿعط( ٚايطز عًُٝا ع٢ً تًو ايؿبٗات 
                        ٚايكطاٜا

  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 ط اجلاًٖٞايؿعط يف ايعص ةفتةي يةكةمه
 أدٓاؽ أزب١ٝ أخط٣ يف ايعصط اجلاًٖٞ

 ايكِٝ ايطٚح١ٝ ٚايعك١ًٝ اييت غريت اجملتُع اجلاًٖٞ ةفتةي دووةمه
 ايكِٝ االدتُاع١ٝ ٚاإلْػا١ْٝ اييت غريت اجملتُع اجلاًٖٞ

 أغًٛب ايكطإٓ َٚعذع٠ بٝاْ٘ ةفتةي شيَيةمه
 ايكطإٓ ٚأثطٙ يف ايًػ١ ٚاألزب ةفتةي ضوارةمه

 ايٓبٟٛ ٚأثطٙ يف األزباحلسٜح 
 َٛقـ ايكطإٓ َٔ ايؿعط ةفتةي ثيَهجةمه

 َٛقـ احلسٜح َٔ ايؿعط
 نجط٠ ايؿعط ٚايؿعطا٤ املدططَٕٛ )مناشج( ةفتةي شةشةمه
 ايؿعط يف عصط ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )مناشج( ةفتةي حةفتةمه

 ايؿعط يف عصط اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ )مناشج( هةفتةي هةشتةم

 ؾعط ايؿتٛح )مناشج( نؤيةمهةفتةي 

 االختباض األٍٚ هةفتةي دةيةم

 نجط٠ املدططَني املتأثطٜٔ باإلغالّ )مناشج( هةفتةي يازدم

 املدططَٕٛ)حػإ بٔ ثابت ٚنعب( حتًٌٝ قصٝس٠ ضثا٤ هةفتةي دوازدةم

 املدططَٕٛ )نعب بٔ ظٖري( حتًٌٝ قصٝس٠ ايىز٠ هةفتةي شيَسدةم

 )يبٝس( حتًٌٝ مناشج ؾعط١ٜ املدططَٕٛ هةفتةي ضواردةم

 املدططَٕٛ )احلط١٦ٝ( حتًٌٝ مناشج ؾعط١ٜ هةفتةي ثازدةم

 املدططَٕٛ )ايٓابػ١( حتًٌٝ مناشج ؾعط١ٜ هةفتةي شازدةم

 تطٛض اخلطاب١ هةفتةي حةظدةم
 اخلطاب١ يف عٗس ايطغٍٛ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚغًِ )مناشج(

 اخلطاب١ يف عٗس اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ )مناشج(



 ايهتاب١  )مناشج( هةذدةم هةفتةي
 األزب اإلغالَٞ َصطًح يهٌ ايعصٛض؟؟!! زضاغ١

 أِٖ أغطا، ايؿعط يف ايعصط اإلغالَٞ )مناشج(
 االختباض ايجاْٞ هةفتةي نؤزدةم
 َؤثطات عا١َ يف ايؿعط ٚايؿعطا٤)االَتعاج باألَِ االدٓب١ٝ، ايسٜٔ اجلسٜس( هةفتةي بيصتةم

 عا١َ يف ايؿعط ٚايؿعطا٤)ايػٝاغ١ ٚاحلطاض٠( َؤثطات
 َؤثطات عا١َ يف ايؿعط ٚايؿعطا٤)ايجكاؾ١ ٚاالقتصاز(

 ؾعطا٤ املسٜح)ْصٝب، ايكطاَٞ، نعب األظزٟ، ظٜاز( هةفتةي بيصت ويةك
 ؾعطا٤ اهلذا٤)ابٔ َؿطؽ، احلهِ بٔ عسٍ، ثابت قط١ٓ(

 ؾعطا٤ ايٓكا٥ )دطٜط( هةفتةي بيصت ودوو
 ايٓكا٥ )ايؿطظزم(ؾعطا٤ 

 ؾعطا٤ ايٓكا٥ )األخطٌ(
 ؾعطا٤ ايػٝاغ١)ابٔ قٝؼ ايطقٝات، عُطإ بٔ احلصني( هةفتةي بيصت وشىَ

 ؾعطا٤ ايػٝاغ١)ايططَاح، نجري، ايهُٝت(
 ؾعطا٤ ايػٝاغ١)أعؿ٢ ُٖسإ، عبساهلل بٔ ايعبري، عسٟ بٔ ايطقاع(

 ٌٝ بٔ َعُط(ؾعطا٤ ايػعٍ ايعصضٟ )قٝؼ بٔ شضٜح، مج هةفتةي بيصت وضوار
 ؾعطا٤ ايػعٍ ايصطٜح )عُط بٔ أبٞ ضٜبع١،األحٛص، ايعطدٞ(

 ؾعطا٤ ايعٖس)أبٛ األغٛز ايسؤيٞ،غابل ايىبطٟ( هةفتةي بيصت وثيَهج
 ؾعطا٤ ايًٗٛ ٚاجملٕٛ)ايٛيٝس بٔ ٜعٜس،أبٛ اهلٓسٟ(

 ؾعطا٤ ايطبٝع١ ٚايطداظ)شٚ ايط١َ،أبٛ ايٓذِ ايعذًٞ، ايعذاج، ضؤب١(
 اظزٖاض اخلطاب١ )مناشج( هةفتةي بيصت وشةش

 خطبا٤ ايػٝاغ١ )ظٜاز بٔ أبٝ٘(
 خطبا٤ احملاؾٌ)األحٓـ بٔ قٝؼ( هةفتةي بيصت وحةوت

 خطبا٤ ايٛعظ ٚايكصص)احلػٔ ايبصطٟ(
 ايتسٜٚٔ / نجط٠ ايطغا٥ٌ املس١ْٚ هةفتةي بيصت وهةشت

 نتاب ايسٚاٜٚٔ
 أِٖ األغطا، يف ايعصط األَٟٛ هةفتةي بيصت ونؤ

 يف ايعصط األَٟٛخصا٥ص ايؿعط 
 االختباض ايجايح هةفتةي شييةم

 
 
 
 



 شةرضاوةكان :                                          

 ايكطإٓ ايهطِٜ  * 

 *نتب احلسٜح ايٓبٟٛ

 َصطؿ٢ ايؿهع١، األزب يف َٛنب احلطاض٠ اإلغال١َٝ، نتاب ايؿعط زاض ايهتاب ايًبٓاْٞ بريٚت .1
 ايعطب١ٝ،  َٓؿٛضات زاضَهتب١ احلٝا٠ بريٚتدطدٞ ظٜسإ، تاضٜذ آزاب ايًػ١  .2
 ابٔ نجري، ايبسا١ٜ ٚايٓٗا١ٜ، حتكٝل أمحس عبس ايٖٛاب ؾتٝح، زاض احلسٜح ايكاٖط٠ .3
 حمُس بٔ غً َّاّ اجلُخٞ، طبكات ؾخٍٛ ايؿعطا٤، حتكٝل حمُٛز حمُس ؾانط ، ايػؿط األٍٚ، َطبع١ املسْٞ، ايكاٖط٠ .4
احلػٔ ايػهطٟ، ْػد١ َصٛض٠ عٔ طبع١ زاض ايهتب ايساض  نعب بٔ ظٖري، ؾطح زٜٛإ نعب بٔ ظٖري، ؾطح .5

 ّ 1950 اٖ 1369ايك١َٝٛ يًطباع١ ٚايٓؿط ايكاٖط٠ 
 حػإ بٔ ثابت، زٜٛإ حػإ بٔ ثابت األْصاضٟ، ؾطح ٜٛغـ عٝس، زاض اجلبٌ، بريٚت .6
 ٚتط٘ حػني، َٔ تاضٜذ األزب ايعطبٞ، ايعصط اجلاًٖٞ ٚايعصط اإلغالَٞ، زاض ايعًِ يًُالٜني، بري .7

 ( زاض املعاضف ٚاألَٟٛ ؾٛقٞ ضٝـ )ايعصط اإلغالَٞ .8

 احلط١٦ٝ ) زٜٛإ احلط١٦ٝ ( .9

 زٜٛإ يبٝس .10

  زٜٛإ ايٓابػ١   .11

 ناضٍ بطٚنًُإ ) تاضٜذ آزاب ايؿعٛب ايعطب١ٝ ( .12
 عُط ؾطٚر، تاضٜذ األزب ايعطبٞ .13

 َصطؿ٢ صازم ايطاؾعٞ، تاضٜذ آزاب ايعطب .14

 َطٖٕٛ ايصؿاض األَايٞ يف األزب اإلغالَٞ، ز. ابتػاّ .15

 حماضطات يف األزب اإلغالَٞ ٚاألَٟٛ .16

 زٚاٜٚٔ ؾعط١ٜ يؿعطا٤ ايٓكا، )دطٜط ايؿطظزم ٚاألخطٌ( .17

 
 
 
 
 
 
 



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

 األغ١ً٦ األمنٛشد١ٝ

 َٛقـ اإلغالّ َٔ ايؿعط ٚايؿعطا٤ َٔ خالٍ ْصٛص َكسغ١؟ بني  -1

 بٓصٛص ؾعط١ٜ بني أثط ايكطإٓ ايهطِٜ ع٢ً ايؿعط ٚايؿعطا٤؟  -2

 )احلط١٦ٝ( ي٘ حها١ٜ ططٜؿ١ َع ايعبطقإ، بٝٓٗا َع ايؿٛاٖس ايؿعط١ٜ؟  -3

 أشنط ايعٛاٌَ اييت أثطت ع٢ً ايؿعط يف ايعصط األَٟٛ؟ ٚاؾطح ٚاحسا َٓٗا َع األَج١ً؟  -4

 ايصٟ ططأ ع٢ً اخلطاب١ يف عٗس اخلًؿا٤ ايطاؾسٜٔ؟َا   -5

 عًٌ ٚاحسا مما ٜأتٞ: -6

 ضعـ ؾعط املدططَني بعس إغالَِٗ.  -1

 ٚضع ايؿعط غ٢ً أيػ١ٓ ايؿعطا٤. 2             

 .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 

 

 
 
 
 
 


