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 كساصت انًادة

Course Book 

 ى انًادةاص عًِ ايؿسف

 انتدزيضي انًضؤول  فسٜػت٘ مح٘ امحدّ.ّ.

 انقضى/ انكهيت ايرتب١ٝ األضاعقطِ ايًػ١ ايعسب١ٝ/ ن١ًٝ 

 االتصال:  يؼهوياث  frishta.ahmed@su.edu.krd ميٌٝ:إلا

 

)بانضاػت( خالل اندزاصيە  وحداثان  يف األضبٛع ايٛاسد. الخ ضاعات ث

 صبوعألا

 ػدد صاػاث انؼًم ضاعات يف األضبٛع ايٛاسد.3 

 

 (course code) زيز انًادة 

 .ٌْْٛا ايتٛنٝد َع ايفع 

 إضٓاد األفعاٍ إىل ايكُا٥ِس.... 

 .أب١ٝٓ املؿادز... 

ت نهًادة انًفسداث انسئيض

Keywords 

 َبرة ػايت ػٍ انًادة

َُك١ّٓٓ ٚقٛاِعد ن١ًّٝ خت   ٌِ بأُؾٍٛ  ًِ ُِ ايّؿسُف ٖٛ ِع ـُعً ٍٔ بدزاض١ ت ِٔ سُٝح ؾُٝػٗا األؾ١ًّٝ ٗا١ يف ذاِتايعسبّٝ املفسداِت ب١ِٝٓأ أسٛا َِ  ،
ّٟ يف َدُيِٛيٗا بايتؿػري، أٚ ايٓطب١، أٚ ايتج١ٝٓ، أٚ ادتُع، أٚ ايتأْٝح، يف األمسا٤ِ، ِٔ تػُٕٝس َعٓٛ َِ ٌٔ إىل املاقٞ  ٚايعأزق١، َٚا ُٜالبُطٗا  ٚايتشٜٛ

ّٞ يف ب١ِٝٓ تًَو  ِٔ تػُٕٝس ؾٛت َِ ٚ ،ٍٔ ٗا ٗا أٚ إبداِيٗا أٚ سرِفٗا أٚ شٜادِتأؾٛاِت أؾاي١ِ َِِٔ ٗاأسٛاِيايٛسدات ايؿسف١ٝ ٚٚاملكأزع ٚاألَس يف األفعا
َِٗاٗا أٚ قًِبإعالِيٗا، أٚ  أٚ ُِإٚ إَايِتٗا، نُا  إدغا ٌٔ ١ِبهٝفّٝ ٜٗت  د٠ قُٔ فؿ١ًِٝتعدَُِّ د إىل ب٢ٓ خمتًف١ ذات دالالٍتايٛاِس ٌٔاألِؾ حتٜٛ

 .االغتكام
       ُُ ُِنِْٛ٘ ٜيف  ايؿَّسيف ايّدزعٔ أ١ُُٖٝ ٚته ٚنريو فِٗ َكاؾد  ارتطأ يف ؾٛٔغ ايه١ًُ املفسد٠، عٔايكًِ ٜؿٕٛ ايًطإ ٚ عؿ

 عباز٠ْ عٔ ، ٖٚرٙ املفسدات ٖٞاملٓطسد٠ ٚقٛاعِدٖا املك١ّٓٓ ١ايًػّٜٛ ظ١ُِيألْ َِٚفكّا ِتَفِؾُز سٝح ايهالّ عباز٠ عٔ َفسداٍت ؛ُنياملتهِّ
ُِ تػهٝالٍت ٍُ أبدزاضتٗا عًِ األؾٛات، أَا  ؾٛت١ٝ، ٜٗت َّا ف،ِسايّؿ ًُِِٗا ِعايه١ًُ املفسد٠ فٝدزُض ب١ِٝٓأسٛا ٍٔ  يفٝبشح فايٓشٛ  أ أُؾٛ

ٔٔ ادت١ًُِ ٚقٛاِعد اإلعساب، ٌَ عًَُٓا خاِيؿّا يٛدٗ٘ ايهسِٜ،  .ٚحتكٝل َكاِؾد املتهُِّني ٗا قا١ُ٥ ع٢ً خد١َ املع٢ٓنُّٚ تهٜٛ ِٕ جيع ٍُ أ ٚاهلل ْطأ
 ٚىل ٚاآلخس٠.هلل يف اأُلٚاذتُُد 

  :أهداف انًادة

 :٠ إىلتطع٢ املاّد  

َٔ ايّتؿشٝف ،ايعسب١ٝ اتب١ٝٓ املفسد قبِط -1 َِ ُِ سُسُٚفٗا   .يِٝؿّض ْطُكٗا، َٚتِطًَ

َِاملتعد٦ِّٖٝاِت ايٛسد٠ِ ايؿسف١ّٝ ع٢ً  ِفايتعّس -2 ًِحٍو، أٚ       ِٔد٠  ٍٕ، أٚ سحرٍف، أٚ َق ٍٕ، أٚ إبحدا أؾاي١ٍ، أٚ شٜاد٠ٍ، أٚ ِؾحّش١ٍ، أٚ إعحال
ّٕ، أٚ إَاي١  .إدغا

ِٕٛ ايكًِ عٔ ارتطأ يف ايه١ًُ،  -3 ِٔ ايكسإٓعؿ١ُِ ايِّطإ َٚؾ  ايٓب١ٜٛ، ٚايٛقٛف ع٢ً أضسأزُٖا. ٚايُط١ّٓ ايهسِٜ ٚفٗ

َٔ ايهًُاِت يف  -4 َِ ٌَُ.َعسف١ِ املٛاِقع اإلعساب١ّٝ يهجرٕي   ايرتانٝو ٚادُت
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ُُٛٔع ٚاملؿاِدز ٚاملػتكات. -5 َٔ ادت َِ ٌّ َٚا ٜٓدز َٚا ٜػّر   َعسف١ُ َا ٜٓطسد يف ايعسب١ّٝ َٚا ٜك
 ٔض اآلِخس.ٗا َٔ ايبعبعِك ٚمتٝٝٔص ،ايؿسف١ٝ عٓد املفاِٖٝ ٚاالؾطالساِت ايٛقِٛف -6

   .ٚاملفسدات َٔ األيفاِظ بايهجرٔي ايّدازضني ٚتصٜٚد ،ت١ُٝٓ ايجس٠ٚ ايًػ١ٜٛ -7

 :انطانبانتزاياث 

َٔ  ،ايع١ًُّٝ ايتفاع١ًّٝ ، فكاّل عٔ إيصاَِٗ باملػازن١ يف املٓاقػاتايطابك١ احملاقساِت يفٛٙ دزُض َا باضرتداع حماقس٠ نٌ يف ايطًب١ ًٜتصّ   
، آزا٥ِٗ طسٔح دسأتِٗ األدب١ٝ يفٚتعصٜص  ٚبايتايٞ بٓا٤ عٓؿس ايجك١ بأْفطِٗ، ف،املٛاِق َٛاد١ٗ ع٢ً ِٖتعٜٛدقدزاتِٗ ايعك١ًّٝ، ٚاضتجاز٠  أدٌ

ّٞ يدِٜٗ   .فكاّل عٔ ت١ُٝٓ زٚح ايعٌُ ادتُاع

 :طسق انتدزيش

َِٚفَك ،ٚفُٝا ٜتعًٓل خبط١ِ تدزٜٔظ ٖرِٙ املاّد٠       احملاقس٠ِباضتٗالٍ  ٚذِيَو ،١ يًُٛقٛعات١ ايتشًًّٝٝاالضتكسا٥ّٝ ًطسٜك١ِي ّافكد ازتأٜٓا دزاضتٗا 
ِّ غسِسَاّد٠ احملاقس٠عٔ  ٚاف١ِٝ ١َ غف١ٝٗمبكّد ٍٔ اٗٚتٛقِٝش ٗا، ث َُاييت تٛقُِّض ايكاعد٠َ ٚتجبتٗا َج١ً املدتاز٠ألا َٔ خال ٌ طتعّٝٓا بايٛضا٥ِ، 

 .احملاقس٠، َع إغساى ايطًب١ يف (Data show)دٗاش عسض ايبٝاْات ، ٚاضتدداّ ايطبٛز٠ن، ١١َ ايالٔشايتعًُّٝٝ
 

 :َظاو انتقييى

فٝٗا، ٚاالضتػٗاد نرنس عٓاٜٚٔ ايهتو َٚؤيِّ ،َتٓٛع١، َٓٗا تعتُد ع٢ً اذتفظ ٚاالضترناز االَتشا١ْٝ ع٢ً أضايَٝوتؿاغ األض١ً٦      
و ايتشًٌٝ سف١ٝ املدزٚض١، ٚأخس٣ تهٕٛ فهس١ٜ تتطًٓبػٛاٖد فؿٝش١ َٔ اآلٜات ايكسآ١ْٝ ٚاألسادٜح ايػسٜف١ ٚاألغعاز ع٢ً املطا٥ٌ ايؿَّ

عٔ ارتطأ، ٚقد ٜهٕٛ بتشًٌٝ ْـ  ٓأ٣ٚإَها١ْٝ ايتعبري بأضًٛبِٗ ارتاف مب ،قدز٠ ايطًب١ ع٢ً االضتٝعابالضتذال٤  ،ٚايسبط ٚاالضتٓتاز
 سف١ٝ فٝ٘.يػٟٛ فؿٝض؛ بػ١ٝ ايٛقٛف عٓد ايظٛاٖس ايؿَّ

 (.%100) )االَتشإ ايٓٗا٥ٞ( =  (%60) عٞ( +ايطَّدزد١ ) (%40) ايتكِٜٛ:
 : ايطعٞ ناآلتٞ ١ٜٚهٕٛ تٛشٜع دزد      

 دزد١ص (15)١، ٚاالَتشإ ايجاْٞ َٔ دزد (15) َٔاألٍٚ َتشإ الاط (%30): إغٗسٜ ٕاَتشاْا. 

 (.%5، املػازن١ اي١َٝٛٝ ٚايػٝابات )(%5) :ايٓػاطات 

 
 :َتائج تؼهى انطانب

َّ إٔ أتٛٓقُع     ٌُ َفاتٝض َٓٗذ١ّٝ دقٝك١ باملفاِٖٝ ٚاالؾطالسات ايؿسف١ٝ اييت نبريّا إملاَّا ايطًب١ُ ًٜ ٌُ ع١ًُٝ ايتًٓكٞ املعسيف ايؿشٝض  متج ِّ تط
ُِ ّٞ  ٚإثسا٤ خصِٜٓٗ ،زؾٝدِٖ ايًػٟٛ يف ت١ُِٝٓ يًُاّد٠ ايع١ًُّٝ، فكاّل عٔ انتطاب ايهجري َٔ األيفاظ ٚاملفسدات ايًػ١ّٜٛ اييت تطٗ ايًفظ

ِٕ ُع، ٚأتٛٓقاعٔ طسٜل تؿسٜفٗ املفسدات َٔ خالٍ إدسا٤ ايتطبٝكات ع٢ً ايرٟ ٜظُٗس  َٔ - ايدزاض١ٝ ايٛسد٠ ْٗا١ٜ يف - ايطًب١ُ َٜٔتُٓه أ
َُ ُ٘ ايتؿسُٜف أسطٔ متجٌٝ، ٜٚتشٓكل ذِيو َٔ خالٍ ١ًبُؿٛز٠ٍ فاِع ٌايتعا ّٟ ايرٟ ميجِّ  ايؿسف١ٝ ايٛسداتَعسف١  َع ُأضظ ايبٓا٤ ايتعبري

ِٔ ٚأسٛاِيٗا ٍٕ أٚ سرٍف أٚ ٠ٍشٜاد أٚ أؾاي١ٍ َِ ٍٕ أٚ إبدا ّٕ أٚ قًٍو أٚ ،إعال  .إَاي١ إٚ إدغا
  :انًساجغو انًصادز قائًت

 أمئ أَني عبدايػين. :سف ايهايفايّؿ 

  ٜ٘ٛد.خدجي١ اذتدٜجٞ.أب١ٝٓ ايؿسف يف نتاب ضٝب : 

 ايؿسف ّٔ ُّد اذتُالٟٚ )ت :غرا ايعسف يف ف  ٖح(. 1315ايػٝذ أمحد بٔ حم

  د.عبداهلل دزٜٚؼ.دزاضات يف عًِ ايؿَّسف : 

  د.عبد ادتباز عًٛإ ايٓا١ًٜ.: ايؿَّسف ايٛاقض 

  د.ٖادٟ ْٗس.ايؿَّسف ايٛايف : 

 َّد.عبدٙ ايسادشٞ.طبٝل ايؿسيفايت : 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 د.ؾالح َٗدٟ، ٚد.ٖاغِ ط٘ غالؽ. :املٗرب يف عًِ ايتؿسٜف 

 د.عبد ايؿبٛز غاٖني.املٓٗر ايؿَّٛتٞ يًب١ٝٓ ايعسب١ٝ : 

 د.عبداذتُٝد ٜٛضف ٖٓداٟٚ. اإلعذاش ايؿَّسيف : 

   اَسا٥ٞ.ححح: د.فاقٌ ايطَّيف ايعسب١َٝعاْٞ األب١ٝٓ 

 :انًواضيغ اصى انًحاضس

 

 ٚشرّ حًّ احًذفسّ.ّ.

  

 :ٛذ يغ انفؼم: أحکاو ذٕکٛذ انفؼمکْْٛا ايتٛ: األضبٛع األٍٚ

 انفؼم انًضاسع . –انفؼم األيش  –اضٙ انفؼم انً 

اَتٓحاع   –دحٛاش ايتٛنٝحد املكحازع بحايٕٓٛ       -ٚدٛب تٛنٝد املكازع بحايٕٓٛ   : األضبٛع ايجاْٞ
 ايتٛنٝد املكازع بايٕٓٛ

 تطبٝكات ٚتدزٜبات  : األضبٛع ايجايح
 ايكُا٥س ْٛعإ: ايكُا٥س املتشسن١ ٚايكُا٥س ايطان١ٓ إضٓاد األفعاٍ إىل ايكُا٥ِس. :األضبٛع ايسابع

 إضٓاد ايكُا٥س إىل ايفعٌ ايؿشٝض : :األضبٛع ارتاَظ
  ٞاألَس(  -املكازع   -ايطامل: )املاق. 
  ٞاألَس( -املكازع   -املُٗٛش: )املاق. 
  ٞايػٗسٟ االَتشإ) .األَس( -املكازع   -املكعف: )املاق ٍَّٚ  .(األ

 عط١ً ْٛزٚش :األضبٛع ايطابعٚ األضبٛع ايطادع
 املعتٌ: : إضٓاد ايكُا٥س إىل ايفعٌاألضبٛع ايجأَ

  :ٍاألَس( -املكازع   -)املاقٞ املجا. 

 .)األدٛف: )بكا٤ ايعني ٚسرف ايعني 

  إضٓاد املكازع ايٓاقـ ٚأَسٙ. –ايٓاقـ: إضٓاد املاقٞ ايٓاقـ 

  :األَس( -املكازع   -)املاقٞ ايًفٝف. 

 تطبٝكات ٚتدزٜبات.: :األضبٛع ايتاضع

 املؿدز األؾًٞ:أب١ٝٓ املؿادز : : األضبٛع ايعاغس
 أٚشإ املؿادز يًفعٌ ايجالثٞأٚاّل: 
 املؿادز ايكٝاض١ٝ يًفعٌ ايجالثٞ املتعدٟ. - أ

 .(جاْٞاي ايػٗسٟ االَتشإ) .املؿادز ايكٝاض١ٝ يًفعٌ ايجالثٞ ايالشّ - ب
 أٚشإ املؿادز يًفعٌ غري ايجالثٞثاّْٝا:  ضبٛع اذتادٟ عػس:األ

 َؿادز األفعاٍ ايسباع١ٝ - أ
 َؿادز األفعاٍ ارتُاض١ٝ - ب
  األفعاٍ ايطداض١َٝؿادز  - ت

 .اضِ اهل١٦ٝ –اضِ املس٠  -املؿدز ايؿٓاعٞ –اضِ َؿدز  –املؿدز املُٝٞ  ٞ عػس:األضبٛع ايجاْ
 تطبٝكات ٚتدزٜبات عػس: األضبٛع ايجايح
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 االختبازات
 :منٛذد١ٝألاألض١ً٦ ٚاألدٛب١ ا

                                                                                                   انكسيًت اآلتيت يغ ذكس انضبب: بي ٍِّ حكى توكيد األفؼال بانُوٌ يٍ انواجب وانجائز وانًًُوع في اآلياث/ 1ع

َِّك ﴿قال تعاىل: (1 مۡ فََوَرب  هر نَّ َ يَ ٱوَ  ََلَۡحُشر َٰطِّ َي مَّ  لشَّ مۡ ثر هر نَّ َ رۡحِضِّ ا ََل ِّي ّٗ ث َم جِّ ألنه واقع يف جواب القسم مثبتاً مستقبالً غري كالمها واجب التوكيد؛ ﴾َحۡوَل َجَهنَّ
 مفصول من الم اجلواب بفاصل.

َبَّ َوََل ﴿قال تعاىل: (2 َ ٱ ََتَۡس َملر  ّللَّ َيۡع ا  مَّ ًلا َع َٰفِّ وَن  ٱَغ ِّمر َٰل  توكيد الفعل هنا جائز/ قريب من ا لوجوب، ألنه وقع بعد ال الناهية . ﴾ لظَّ

َك َولََسۡوَف ﴿قال تعاىل: (3 ي ۡعطِّ َفََتَۡضى  ير َك   هنا ممنوع التوكيد ؛ألنه وقع يف جواب القسم مفصوالً عن الم القسم بفاصل وهذا الفاصل هو )سوف(.  ﴾َربُّ

ب بانؼبازة األتيت انًفسدة انًؤَثت، وانًثُي، وانجًغ بُوػيە )جًغ انركوز واإلَاث(                                           / 2ع                              خاطِّ

 أََد ذَذػٕ إنٗ انفَضٛهِح ٔذَْثرَغٙ ٔجّ هللاِ ٔذَسؼٗ فٙ انخِٛش.                  

ٍَ فٙ انخِٛش. : أَدِ  انًفسدة انًؤَثت ٍَ ٔجّ هللاِ ٔذَسؼَٛ ٍَ إنٗ انفَضٛهِح ٔذَْثرَِغٛ  ذذِػٛ

ٌِ فٙ انخِٛش.انًثُى:  ٌِ ٔجّ هللاِ ٔذَسؼَٛا ٌِ إنٗ انفَضٛهِح ٔذَْثرَغٛا  أَرًا ذَذػٕا

ٌَ فٙ انخِٛش. جًغ انركوز:  ٌَ ٔجّ هللاِ ٔذَسؼَٕ ٌَ إنٗ انَفضٛهِح ٔذَْثرَغٕ  أَثْى ذَذػٕ

ٍَ ذذجًغ اإلَاث ُ ٍَ فٙ انخِٛش.:  أَر ٍَ ٔجّ هللاِ ٔذَسؼَٛ ٌَ إنٗ انَفضٛهِح ٔذَْثرَغٛ  ػٕ

                                                                أسُذ األفؼال اٜذٛح إنٗ يا ُٚطهة يُك يغ تٛاٌ حكى ٔجٕب اإلدغاو ٔٔجٕب فك انرضؼٛف  ٔجٕاص األيشٍٚ :                              / 3س

/ ٔجٕب  ــ انفؼم انًضاسع يٍ )صذّ( يسُذ إنٗ ٌَٕ انُسٕج2      يذَْدُخ / ٔجٕب االدغاو ــ فؼم ياض )يذَّ ( يسُذ انٗ ذاء انفاػم  1 ٌَ : ٚصذُْد

 فك انرضؼٛف

 : نى ٚشذّٔا / ٔجٕب االدغاوــ انفؼم انًضاسع )ٚشذُّ ( يسُذ انٗ ٔأ انجًاػح يجضٔو تِـ)نَْى(3

 ضافيت:إيالحظاث 

إآل إٔ حتتكٔ ذٟٚ ايطاقات  اذتٝا٠ُ ٖٛ اذتٝا٠، ٚقد أبِت ١، فايٛقُتيف سٝات٘ ايدزاضّٝ ايٛقِت ١ِال ٜطعين ٖٓا إآل إٔ أذٓنس ايطايو بأُّٖٝ    
ِٔ ُٜٛاِؾًٕٛ ايًٌٝ بايٓٗاز. ٚاملٛاٖو َُّ  ٚبايتايٞ تكب١ًّٝ،، ٚفعايٝت٘ يف حتكٝل أٖداف٘ اآل١ْٝ ٚاملطايٛقت ١ِبأُّٖٝ ددّّٜا سفع٢ً ايطايو إٔ ٜفهِّ َِ

 -سكّا  – ٚخاؾ١ ايٓشٛ ٚايؿسف، ألُْٗا فاذته١ُ قاي١ املؤَٔ أ٢ْ ٚددٖا فٗٛ أسّل بٗا، ،املفٝد٠ أّّٜا ناْت تٛظٝف٘ يف اضتشؿاٍ املعسف١
نُا  سّا ْٚجسّا،ِعفِٗ نالّ ايعسب ِغ، فكاّل عٔ ال غ٢ٓ عٓٗا يفِٗ ايكسإٓ ايهسِٜ ٚاذتدٜح ايٓبٟٛ ايػسٜف َفتاح ايعًّٛ ايًػ١ّٜٛ، ٚٚض١ًْٝ

"ّٞ ّٚٚ ،ًِِايِع طًو يف أذنِّسٙ بأ١ُٖٝ "ايتدطٝط املٓٗذ  ،فػ٦ّٝا غ٦ّٝا ايعًِ بأخر ٜهٕٛ ٖٚرا ٞ،ٚايتًٓك ايطًو يف زايتدُز ٖٛ فٝ٘، غ٤ٍٞ ٍُأ
َّ  ايفٕٓٛ، مجٝع يف ّٛايعًُ مبدتؿساِت فٝبدأ  ٚاملسادع ايع١ًُّٝ املعترب٠. ات املؿادزٗ، ٚقسا٠٤ أَايفٕٓٛ يف املتٕٛ سفِظ إىل ذيو بعد ٜٓتكٌث

 

 :يساجؼت انكساصت يٍ قبم انُظساء

ٚجة يشاجؼح كشاسح انًادج ٔذٕقٛؼٓا يٍ قثم َظٛش نهرذسٚسٙ صاحة انكشاسح. ػهٗ انُظٛش اٌ ٕٚافق ػهٗ يحرٕٖ 

 انكشاسح يٍ خالل كراتح تضؼح جًم فٙ ْزِ انفقشج. 

نذّٚ يؼهٕياخ كافّٛ ػٍ انًٕضٕع انز٘ ذذسسّ ٔٚجة اٌ ٚكٌٕ تًشذثح االسرار أ االسرار يساػذ أ )انُظٛش ْٕ شخص 

 هًادج(. انرخصصٙ نًجال انيذسط أ خثٛش فٙ 

 
  

 
 


