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 زانياري واوؤشتا:
 

 د.ٖػاّ فاحل حاَد نــــــاوي واوؤشتا:
 ايٓخٛ ٚتأٜٚالت٘ - ثصجؤري وردي واوؤشتا

 70070557570ذ.ووباين:
     dr.hisham1979@yahoo.cooن:ئيىيَ
 واذووي واوؤشتا: يان وؤر
 

 زانياري بةش و بابةت:

 عربي :ةشبنــــــاوي 
 الهحو:ناوي بابةت

 ايجايج١ :قؤناغ
 4: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 حطني عبدايًطٝفّ.  :بةرثرسنــــــاوي 
 07505470928ذ.ووباين: 10017707770ذ.ووباين:

 omarmahmoud1@hotmail.com ن:ئيىيَ hussen.1977@yahoo.com ن:ئيىيَ
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     :بؤ شريَتوثيَويصتة كورتةيةك بهو                                   

 األٖداف ايعا١َ           

تٛجٝ٘ ايطايب يضبط املعاْٞ , ٚتهٜٛٔ ايكدز٠ يدٜ٘ يف ايًغ١ ايعسب١ٝ يفِٗ دقا٥ل املطا٥ٌ, ٚإٔ ٜتجٓب ايٛقٛع يف اخلطأ يف 
ايهالّ ٚإٔ ٜصخح ْطك٘ ٜٚتدًص َٔ ايًخٔ ايرٟ ٜكًب املعاْٞ  فٝتُهٔ إفٗاّ  املعاْٞ ايصخٝخ١  .  ٚإٔ ٜطًع ع٢ً 

 ب١ٝ ,ٚإٔ ٜتطًح بطالح ايعًِ ٚاملعسف١ .بعض ايعًّٛ األضاض١ٝ املتعًك١ بايًغ١ ايعس
          

 ثيَهاشةي بابةت:
 

 طريهطي بابةت:
 

 ئاواجني بابةت:
 األٖداف اخلاص١

 احلسٚف ايعسب١ٝ ٚتكطُٝاتٗا ٚأْٛاعٗا ٚتكطُٝاتٗا ٚأْٛاعٗا َٚعاْٝٗا جسا ٚعطفا. َعسف١    (1
 ايتعسف ع٢ً ايتٛابع يف ايٓخٛ ٚإعُاهلا ٚفٛا٥دٖا.  (2
 ١ فُٝا بِٝٓٗ فُٝا ٜدزضْٛ٘ َٔ َفسدات حن١ٜٛ.تطبٝكات ايطًب  (3

 تطبٝل ٖرٙ املفسدات يف بك١ٝ املٛاد ايدزاض١ٝ . 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
        بابةتةكةخصتةي دابةشكردني                                    

 ٚعًِ ايًغ١ )ايفسم بني ايكدِٜ ٚاحلدٜح ٚاملدازع ايعسب١ٝ ٚاألٚزب١ٝ ( َاٖٛ فك٘ ايًغ١ ٚايفسم َابٝٓ٘   هةفتةي يةكةم

تعسٜف فك٘ ايًغ١ باعتباز َفسدٜ٘ ) ايفك٘ تعسٜفا يغٜٛا ٚاصطالحٝا ( ٚ) ايًغ١ يغٜٛا ٚاصطالحٝا(    هةفتةي دووةم
 ٚباعتبازٙ َسنبا.

 َٛضٛعات فك٘ ايًغ١  ٚايغسض َٔ دزاض١ ايعًِ.  هةفتةي شيَيةم

 املٓٗج ايٛصفٞ . ---َٓاٖج ايبخح ايًغٟٛ   ضوارةمهةفتةي 

 املٓٗج ايتازخيٞ ٚاملكازٕ ٚايعاّ ٚايرتجٝح بني املٓاٖج.  هةفتةي ثيَهجةم

 أصٌ ْػا٠ ايًغ١ ٚأقٛاٍ ايعًُا٤ ايعسب١ٝ ٚاألٚزب١ٝ .  هةفتةي شةشةم

 ايٓظس١ٜ ايتٛقٝف١ٝ. -----أِٖ ْظسٜات فك٘ ايًغ١   هةفتةي حةفتةم

 ْظس١ٜ احملانا٠. -----ايٓظس١ٜ االصطالح١ٝ   تةمهةفتةي هةش

 ايٓظس١ٜ ايتٛفٝك١ٝ , ٚايرتجٝح بني ايٓظسٜات. -----ايٓظس١ٜ ايغسٜص١ٜ  هةفتةي نؤيةم

 فك٘ ايًغ١ ٚعالقت٘ بايًعًّٛ األخس٣ .  هةفتةي دةيةم

 أٖٚاّ حٍٛ فك٘ ايًغ١.  هةفتةي يازدم

 ايٓظس١ٜ االٚىل  ٚتكطُٝاتٗا. ----فصا٥ٌ ايًغات ٚاِٖ ايٓظسٜات  هةفتةي دوازدةم

 ايفصا٥ٌ اهلٓد١ٜ ٚاالٚزب١ٝ ٚاصٌ ايًغ١ ايهسد١ٜ. ---ايٓظس١ٜ ايجا١ْٝ   هةفتةي شيَسدةم

 ايًغ١ احلا١َٝ ٚايطا١َٝ ٚجرٚزٖا َٚٛطٓٗا اجلغسايف .  هةفتةي ضواردةم

 ايًغ١ ايطا١َٝ ٚاملبخح ايتازخيٞ ٚاملٛطٔ االٍٚ.  هةفتةي ثازدةم

 اخلصا٥ص املػرتن١ يًغات ايطا١َٝ ٚأُٖٗا.  هةفتةي شازدةم

 دزاض١ ايًٗجات ايعسب١ٝ ٚاملٓطل ايعسبٞ  ايًٗجات .  هةفتةي حةظدةم

 مناذج َٔ ايًٗجات ٚخصا٥صٗا ) طٞ , ايهػهػ١ .....(.   هةفتةي هةذدةم

 يغ١ قسٜؼ ٚعٛاٌَ ضٝادتٗا.  هةفتةي نؤزدةم

 صفات احلسٚف  ٚتعسٜفاتٗا ) اهلُظ , االضتفاي١ .....(.  هةفتةي بيصتةم

 خمازج احلسٚف ٚتعسٜفاتٗا ) اجملٗٛز , املُٗٛع, ايسخٛ .....(.   هةفتةي بيصت ويةك

 عٝٛب املٓطل ايعسبٞ ) ايتُت١ُ, ايًفف, ايعك١ً..(.   هةفتةي بيصت ودوو

 فضٌ ايًغ١ ايعسب١ٝ ٚاضايٝبٗا .  وشىَهةفتةي بيصت 

 أضساز ايٓظاّ ايًغٟٛ.   هةفتةي بيصت وضوار

 املػرتى ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت وثيَهج



 ايتضاد ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت وشةش

  ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.ايرتادف ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ   هةفتةي بيصت وحةوت

 ايٓخت ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.   هةفتةي بيصت وهةشت

 اإلغتكام ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي بيصت ونؤ

 اإلبداٍ ايًفظٞ تعسٜف٘ َٚعٓاٙ ٚأَج١ً تطبٝك١ٝ.  هةفتةي شييةم

 
 

 شةرضاوةكان :                                          
 املدف١ٝ يف غسح ايدز٠ األيف١ٝ البٔ اخلباش )ٙ(. ايغس٠ (1
 ٙ(.646ا إلٜضاح يف غسح املفصٌ البٔ احلاجب ) (2
 (.761أٚضح املطايو يف غسح األيف١ٝ ابٔ َايو)ٙ (3
 (.767غسح ابٔ عكٌٝ ع٢ً األيف١ٝ)ٙ (4
 (.799بٔ عٝط٢ )ٙ ٔغسح االمشْٛٞ ع٢ً األيف١ٝ  ألبٞ احلطٔ ْٛزا يدٜ (5
 (.753غسح ابٔ طٛيٕٛ ع٢ً األيف١ٝ البٔ طٛيٕٛ ايصاحلٞ )ٙ   (6
 ايٓخٛ ايٛايف  تأيٝف :عباع حطٔ.   (7
 َعاْٞ ايٓخٛ تأيٝف : د.فاضٌ ايطاَسا٥ٞ. (8

 
 تيَبيين : 

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

 االجٛب١ ايُٓٛذج١ٝ:

 اِٖ ايٓظسٜات ؟ : نٝف ْػأ٠ ايًغ١ َٚاٖٞ 1ع

 : َا املكصٛد بايٓظس١ٜ ايتٛفٝك١ٝ؟2ع

 :  َاٖٞ ْظسٜات ايفصا٥ٌ ٚاىل اٟ فصٌٝ تٓتُٞ ايًغ١ ايهسد١ٜ؟3ع



 : َا املكصٛد بايرتادف َٚا اقٛاٍ ايعًُا٤ فٝ٘؟4ع 

 : َاذا ْعين باضساز ايٓظاّ ايًغٟٛ؟5ع 

 :  ضادت يغ١ قسٜؼ ع٢ً ايًغات االخس٣ َاٖٞ عٛاٌَ ضٝادتٗا؟ 6ع 

 .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 
 ايكٛاْني ٚايضٛابط

 داخٌ ايكاعات ايدزاض١ٝ. ايطًب١ َػازنات  (1
 تٛثٝل ايرتابط بني عًّٛ ايعسب١ٝ.   (2
 إجسا٤ ثالث١ اَتخاْات فص١ًٝ يف ايط١ٓ.   (3
 إجسا٤ اَتخاْات ١َٜٝٛ . (4

 
 


