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 نساض١ املاد٠

Course Book 

 : ايكإْٛقطِ 

 ايكإْٛ  :ن١ًٝ

 / أزبٌٝ : صالح ايدٜٔجاَع١ 

 : ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّاملاد٠

 غفور امحد ۆشاهد.  :نيتدزٜطٝاي ا٤امس

 ّ . صفا٤ ذلُد ْٛزٟ عًٞ                       

 2023 -2022ايط١ٓ ايدزاض١ٝ: 
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 اضِ املاد٠. 1 ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ
 غفور امحد ۆشاهد. 

 ّ . ّ . صفا٤ ذلُد ْٛزٟ عًٞ
 ايتدزٜطٞ املطؤٍٚ. 2

 . ايكطِ/ ايه3١ًٝ ايكإْٛ –ايكإْٛ 

   shaho.ahmed@su.edu.krd ميٌٝ:الا

 krd.edu.su@ali.safaa:ئیمێل

 

 االتضاٍ:  َعًَٛات .4

 

 ْظسٟ 3
 

  ايدزاض١ٝ ٛذداتاي. 5

 . عدد ضاعات ايع6ٌُ 30
 

Lw0203 7زَص املاد٠ . (course 

code) 

 د. غاٖٛ غفٛز امحد
ن١ًٝ ايكإْٛ جاَع١ صالح ايدٜٔ ، غٗاد٠ ايبهايٛزٜٛع يف ايكإْٛ

2006-2007 . 
ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، جاَع١  ،غٗاد٠ املاجطتري يف ايكإْٛ

  .2011فسْطا -ْاْت
-ن١ًٝ ايكإْٛ ٚايعًّٛ ايطٝاض١ٝ، جاَع١ ْاْت ، دنتٛزاٙ يف ايكإْٛ ايعاّ

 .2019فسْطا 
 . 2015يكب املدزع ، 2012ٚيكب املدزع املطاعد  

 
 ّ . ّ . صفا٤ ذلُد ْٛزٟ عًٞ 

يف ايًح١ٓ ايع١ًُٝ عًُت نُكسز٠   2014َٓر  َدزض١ يف ن١ًٝ ايكإْٛ 

النادميٞ ا ايربٚفاٌٜ. 8
 ني يًتدزٜطٝ

 

 
 
 
 
 

mailto:shaho.ahmed@su.edu.krd


Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

َتدضض١ يف ايكإْٛ ايدٚيٞ  ،2021( يػا١ٜ 2016) يكطِ ايكإْٛ يف
 ايعاّ، عًُت نعطٛ يف نثري َٔ ايًحإ ٚبػهٌ دقٝل ايكإْٛ ايدٚيٞ 

) جل١ٓ تكِٝٝ نفا٠٤ ايع١ًُٝ ، جل١ٓ ايتدقٝل َطُٕٛ املٛاد ، جل١ٓ 
 يعاّ ايدزاضٞ ، جل١ٓ حبٛث ايتدسد ( .األَترا١ْٝ يٓٗا١ٜ ا

 ٚأغسفت ع٢ً نثري َٔ ايبرٛث ايتدسد .   
-2016ٚغازنت يف نثري َٔ ايدٚزات َٓٗا ) تعًِٝ ايًػ١ االْهًٝص١ٜ )  

 (،2017-2016( ،  نٛزع ايتدزٜب يف دلاٍ تعًِٝ اإليهرتْٚٞ 2017
(، تعًِٝ ايفين 2017-2016أنادميٞ ألضاتر٠ اجلاَعات ) CVنتاب١ 

    .(2019-2018، ٚزى غٛب ذٍٛ َٓٗخ ايطالّ )(2017-2016ألًٜتظ )

، أغداص ايعاّ  ايكإْٛ ايدٚيَٞضادز ايدٚيٞ ايعاّ، كإْٛ ايَا١ٖٝ 
 ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ.

املفسدات ايس٥ٝط١ٝ يًُاد٠  .9
Keywords 

 ْبر٠ عا١َ عٔ املاد٠
ٚي٘ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٜٓظِ بايدزج١ األضاع ايعالقات فُٝا بني ايدٍٚ ا١ُٖٝ دزاض١ املاد٠: 

أ١ُٖٝ يف احلفاظ ع٢ً ايطالّ ايعاملٞ ٚاضتكساز األَٔ ايعاملٞ ٚحيدد نٝف١ٝ تعاٌَ ايدٍٚ َع 
بعطِٗ ايبعض يف ذاالت ايطًِ ٚاحلسب، ٜٚٓظِ ضًٛنِٗ يف تعاَالتِٗ ايطٝاض١ٝ ٚاالقتضاد١ٜ 
ٚاالجتُاع١ٝ َع بعطِٗ ايبعض. ٜعترب ايكإْٛ ايدٚيٞ األضاع ايرٟ حيافظ ع٢ً تٛاشٕ اجملتُع 

يف ت١ُٝٓ املًهات ايكا١ْْٝٛ يد٣ طايب ايكإْٛ عٔ طسٜل  دزاض١ ٖرٙ املاد٠. ٜطاعد ايدٚيٞ
ايدزا١ٜ بٓطام ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚاألغداص ايرٜٔ ٜتعاٌَ َعِٗ َٚد٣ أ١ُٖٝ ٖرا ايكإْٛ يف ٚقتٓا 
 احلايٞ بعد ايعٛمل١ ٚبعد تطٛز قإْٛ ذكٛم اإلْطإ حبٝث أصبح بعض َٔ ايكسازات ٚاالتفاقٝات

نُا إٔ دزاض١ ٖرا  .ايدٚي١ٝ ٚاملتعًك١ باحلكٛم اإلْطا١ْٝ ٚقٛاعد احلسب َفسٚض١ ع٢ً نٌ ايدٍٚ
ايكإْٛ ي٘ أ١ُٖٝ خاص١ بايٓطب١ يف٦ات َع١ٓٝ َٔ خسجيني ايكإْٛ ايرٜٔ ٜطًهٕٛ ايطًو 

أٚ ايرٜٔ ٜتٛظفٕٛ ع٢ً َطت٣ٛ دٚيٞ يف املٓظُات ايدٚي١ٝ أٚ َؤضطات ايدبًَٛاضٞ يف دٚهلِ 
 آلَِ املترد٠ ٚغريٖا َٔ املؤضطات ايدٚي١ٝ اخلاضع١ يًكإْٛ ايدٚيٞ.َٓظ١ُ ا

 
 ايطايب:ايتصاَات  

عٌُ تكازٜس فض١ًٝ  –املػازن١ يف اعاد٠ غسح املٛاد املطًٛب١  – املػازن١ يف ايٓكاش –ذطٛز ايطالب 
 ٚاَتراْات فض١ًٝ –اختبازات ١َٜٝٛ  –اٚزام عٌُ  –
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 طسم ايتدزٜظ

 – غسح املٛاد احملدد٠ ٚحتًًٝٗا ٚبٝإ أُٖٝتٗا  -اضتدداّ ايداتا غٛ َٔ خالٍ بسْاَخ باٚز بٜٛٓت 
َٓاقػ١ املٛاضٝع َع ايطًب١ ٚتبادٍ اآلزا٤، تكدِٜ أٚزام حبث١ٝ َٔ قبٌ ايطًب١ ذٍٛ َٛاضٝع املاد٠ 

 املدتًف١.
  
 ْظاّ ايتكِٝٝ 

 ايٓطب١ %

 ١َٜٝٛ ْٚػاطاتَػازن١  10

 حتسٜسٟاَترإ  30

 اَترإ ْٗا٥ٞ 60

 %100ايٓتٝح١ 
  

 ْتا٥خ تعًِ ايطايب 

مبا١ٖٝ ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ َٚضادز تهٜٛٓ٘ ٚاألغداص اخلاضعني هلرا ايكإْٛ ٚدٚز ٖرا إملاّ ايطايب 
ايكإْٛ يف تٓظِٝ ايبػس١ٜ بػهٌ عاّ، نريو ع٢ً ايطايب إٔ ٜتعسف ع٢ً فسٚع ٖرا ايكإْٛ ٚطبٝع١ 

 .اختضاص نٌ فسع
 
 

 قا١ُ٥ املساجع ٚايهتب
 عضاّ عط١ٝ                       ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ -1

 ذلُد دلرٚب                      ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ -2

 عًٞ صادم ابٛ ٖٝف                             ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ  -3

 عبداهلل عًٞ عبٛ ضًطإ                                      ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ  -4
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 .1969اتفاق١ٝ فٝٝٓا يكإْٛ املعاٖدات  -5

 

 املٛاضٝع اضِ احملاضس
 

 
  

 ايتعسٜف بايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ  

 خًف١ٝ تازخي١ٝ

 تطٛز ايكإْٛ ايدٚيٞ

 فسٚع ايكإْٛ ايدٚيٞ

 متٝٝص ايكإْٛ ايدٚيٞ عٔ بك١ٝ ايكٛاْني

 أضاع االيتصاّ بايكإْٛ ايدٚيٞ

 ايكإْٛ ايدٚيْٞطام 

 تدٜٚٔ ايكإْٛ ايدٚيٞ

 َضادز ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

 املضادز األص١ًٝ )املباغس٠ ( يًكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

 املضادز ايثا١ْٜٛ )غري املباغس٠ ( يًكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

 اغداص ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ

 املٓاشعات ايدٚي١ٝ ٚطسم تطٜٛتٗا

 اذهاّ املطؤٚي١ٝ ايدٚي١ٝ
 

 االختبازات
  ؟ عسف ايكإْٛ ايدٚيٞ ايعاّ ٚحتدث عٔ َساذٌ تطٛزٙاْػا٥ٞ: 

 ايػه١ًٝ إلبساَٗا ؟ اتعدد أْٛاع املعاٖدات َٔ ذٝث إضتفا٤ املعاٖد٠ إلجسا٤
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 َٔ ِٖ األغداص ايرٜٔ هلِ ذل إجسا٤ املفاٚضات ايدٚي١ٝ ؟ 
 بطالْٗا. أسبابّعسف املعاٖدات ايدٚي١ٝ ٚبني 

  ي١ٝ.اابساّ املعاٖدات يف ايدٚي١ ايفدز أهليةٚضح 

بني ايكإْٛ ايدٚيٞ ٚايكإْٛ ايداخًٞ، تهٕٛ ايع١ًٜٛ ألٟ َٔ ٛاضٝع يف ايٛاقع ايعًُٞ، اذا تتداخٌ َ
 ايكاْْٛني؟ 

 َساجع١ ايهساض١ َٔ قبٌ ايٓظسا٤ 
تٓاٚهلا َٔ ايٓاذٝتني املٛاضٝع اييت ٜتِ بعد َساجع١ ايتفاصٌٝ ٖٓا تبني إ املاد٠ قد اعطٝت ذكٗا يف 

املٛضٛع١ٝ ٚتطًطٌ املٛاضٝع بػهٌ َستب بػهٌ ناف ٖٚرا َا حيتاد ايطايب اىل تعًُ٘ يف ٖرٙ 
 املسذ١ً.

                                                                                                    
                                                                  

 


