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 پّرجٕٔکی کۆرس

 Course Book 

ًَزووّ   رسۆك ٖ. َا١ٔ ئَّدەنٕسم

  پرسر ّب ٖسحاۆياي َٖأ .0 حمنذ ظذيقطاكاس 

ًَزوو/ ئُدَبًات  کۆنێژش/ ّ. ب3 م

 پّٕٚەَدی. 4 

 

 3: یّ جٛۆربۆ ًََٕٔ

 :  پراکحٛک

( بّ سددّتات) ّٚکّٖ خٕێُدددٌ. 5

 ّ ّْفحّّٚکن

 

 

 

 

  

 دا يايۆسحای ٔاَّبێژ بۆ قٕجابٛاٌ نّ يأەی ّْفحّّٚکئايادەبَٕٔی 

١0 

 ژيارەی کارکردٌ. 6

 

 

 

 

 

 کۆرس کۆدی. 7 

وەک یاریدەدری توێژەر لە بەشی مێژوو دامەزراوم،  ٥٠٠٢لە ساڵی 
بڕواناااامەی ماساااتەرم لە بەشااای مێاااژوو لە  ااا لێژی  ٥٠٠٢لە سااااڵی 

-٥٠٠٢،لە سااااڵی ئەدەبیااااث زان ااا ی ساااەەدەددیه بەدەساااث  ێنااااوە
وەک مام ساااااااتای یاریااااااادەدەر لە بەشااااااای مێاااااااژوو دەساااااااث  ٥٠٠٢

  بە اربوومە.

 پرۆفاّٚنی يايۆسحا. 8

 

 

 

 

 

 ٔشّ سّرەکّٛکاٌ. 9 

 :َأەرۆکی گشحی کۆرس. ١2

 نێرە يايۆسحای ٔاَّبێژ باس نّ کۆرسّکّ دەکات بّ شێٕەّٚکی گشحی کّ پێٕٚسحّ ئّو خااڵَّی خٕارۀە بگرجّٔە:

  (بابّجّکّکۆرسّکّ )گرَگی خٕێُدَی 

 ّکّجێگّٚشحُی چّيکی سّرەکی کۆرس  

 ّکّبُّيا ٔبٛردۆزی کۆرس 

  ّالَّّٚ گرَگّٛکاَی بابّجّکّزاَُٛی جّٔأ ب 

 زاٍَٛ ٔجێگّٚشحُی پێٕٚسث بۆ دابٍٛ کردَی ّْڵی کار 

 

 ميَذووييةة  صةةرةةمة  لةةو  قوتابيان شارةسابوونى بؤية طزنطةكان، بابةتة لة يةكيَكة ئةندةلوس  ميَذووى بابةتى     
تةنها اليةةنى صياصةى ناطزيَتةةوة    ميَذوووون بكزيَتةوة تاوةكو بشانن رِ قوتابيان بؤ شارصتانى اليةنى ثيَويضتة،طزنطة

راصتة اليةنى صياصى ِرةنطدانةةوةى لةصةةر مةةموو اليةنةةكانى  يةان مةيةة بةةالؤت لةة كؤتاييةدا ميَةذوو راصةتيةكان            
ةةخاتةرِوو لة مةموو كاتيصدا ةةرطا لةبةرةةت بريوبؤضوونى قوتابيان ئاواالؤ ةةكات، بة واتايةةكى تةز بريكزةنةةوةى    
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 شتيس ئ تتا  ئئ\دةتوانَيت ئاساتسنبئ ت ئئئ رت ةةبيَت و صةرثصكى ةةكات لة تاوتوىَ كزةنى مةصةةلةكان وة قوتابى فزاوان
ًَك بيةُما و ةةُمكُكاىِ تايبةُت     بةُ  كؤسطُكُ بُ طىَيشَّ ثُستىكُ ِسَطُىُكاٌ داسَيزساوَو، لُ ٍُس طُسَبابُت

دووَو كةؤسس بىوكُكةُ بةاس لةُ     ئُوَّ تايبُتةُ بةُ خةال ِ    شًذَكشَيتُوَ،  طُسَ بابُتُكاٌ بُسةاو دَخشَيت و
ًَةةزووّ ئُمةةُوّ و ئُىةةذَلىس بابُتةةُ بيُِسَتًةةُكاىِ ًَىَّ بابُتةةُكاىِ وَ دَكةة  م ٍاتيةةُ طةةُس  ات لةةُ ةىاسةةة
و ٍؤكاسّ الواصّ و ِسووخاىًِ دَول ةُتِ ئُمةُوّ و دووبةاسَ     ةؤىًُتِ حىكه كشدىًاٌ ودَطُال تِ خُلًفُكاٌ 

ٍَا ٍُول ذَدسَيت بابُتُكاٌ لُو طُسةاواىُ وَسبطريَيت كُ ِسَطٌُ ، ٍُسودامُصساىذىِ دَول ُتُكُ لُ ئُىذَلىس
 .و بيُِسَتً 

 ئاياَجّکاَی کۆرس. ١١

ًَةةزووّ صاىكةةؤّ        باباتت  ًَكةةُ لةُ بابُتةةُ طةشيية و بايُخةةذاسَكاىِ وؤىةابِ دووَمةةِ بُشةِ م وئُىةذَلىس يُك
، ًَةزووّ مىطةم ناىاٌ لةُ ئُىةذَلىس    متًصةك دَخشيتتةُ    2021-2020طُال حُدديً، ئُو بابُتُ بؤ طةال ِ خىَييةذىِ   

ًَض فةُتك كشدىةِ، ثاشةاٌ ةةؤىًُتِ       ًَشَدا باطِ صاساوَّ ئُىذَلىس وشىَييِ جىطشافِ باسودؤخِ ىاوةُكُ ثة ل
 بُِسَيىَةىوىِ ثشؤطُّ وال تطريّ لُ ئُىذَلىس باس دَكشَيت.

      ِ ًَِشّ وئةابىوسّ و    لُ مًاىُّ خىَييذٌ وتاوتىَيكشدىِ ئُو تُوَساىةُ بةُ ٍةُمىو ئةُو طؤساىكاسيًةُ طًاطة وكةاسط
ًَزوويًةةُكاٌ   كؤمُال يةةُتِ وِسؤشةةُىبريّ وشاسطةةتاىًاىُ ئاشةةيا دَبةةة، جطةةُ لةةُوَط لةةُ طةةُس بيةةُماّ ِسووداوَ م
ًَتةُ ٍؤكاسَيةك بةؤ دس            ًَةزووّ، ٍةُسوٍَا دَب ًَك لةُ ٍةُمىو ِسووداو ومُطةُلُيُكِ م وىتابِ دَطاتُ دَسئةُاام

ًَت.  كشدٌ بُ ٍُل ُكاىِ ِسابشدوو لُ طُلت ئُوَش    ذا طىودّ بؤ كاسّ ئُمِشؤ وداٍاتىو دَب

 ئُسكُكاىِ وىتابِ. ١0
، وَ ئُمُط بُ ئامادَبىوىِ لةُ ٍؤل ةُكاىِ واىُووتيةُوَو تاوًكشدىةُوَ     وىتابِ بايُخ بُ بابُتُكُ بذات طشىطُ

ًَةةت، وَ ٍُول ةةذَدسَيت وىتةةابِ ِسَييًصةةاٌ بةةذسَيت بةةؤ خىَييذىةةُوَ و ئامةةادَبىوٌ بةةؤ ٍةةُس        ثشطةةًاسَيك كةةُ  دَب
. ئامادَبىوىِ وىتابِ لُ كاتِ تاوًكشدىةُوَكاٌ ىًصةاىُّ طشييطةِ    ِسووبُِسووّ دَكشَيتُوَ لُ ماوَّ واىُوتيُوَ

داىةةُ بةةُ بابُتُكةةُ مةةً وَكةةى مامؤطةةتا ئامةةادَبىوىِ وىتةةابِ لةةُ ثةةؤل وبُشةةذاسّ كشدىةةِ لةةُ طةةًنًياس و              
ًَىيظتًُكُ ِسَواّ دَصامن   تاوًكشدىُوَكاٌ بُ ث

   ِٔ ٔٔجُّ   ی ٔاَّ ڕێگّ. ١3

 ئُو ئامشاصاىُ بُكاسدَيت لُ واىُووتيُوَ
ًَىيظت ثاوَسثؤييت) داتاشؤ -1  ( لُ كاتِ ث
تُختُّ ىىطة -2

 َگاَدٌ ڵسّ ّْ سٛسحّيی. ١4

منةةشَ لةةُ طةةُس ئاطةةتِ صاىظةةتِ   10منةةشَ لةةُ طةةُس تاوًكشدىةةُوَكاٌ و   30منةةشَّ كؤشصةةِ وَسصاىةةُ   40لةةُ كةةؤّ 
ًَبًيِ  2.5و  ئامادَبىوٌمنشَ  2.5منشَو  5( دادَىشَيت، واتا: بُشذاسيكشدٌ ئامادَبىوٌوىتابِ)بُشذاسيكشدٌ و  ت

.و ِسَخيُطشتً
 کاَی فێربٌٕٔ َجايّّ ئر دِ. ١5

ًَزوو تُىَا باس كشدىِ سووداوَكاٌ ىًُ بُلكى ئُصمىوٌ وطىود وَسطشتيُ-1 . ٍةُسوَكى  ئاماىج لُ خىَييذىِ م
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ًَبُكُّ خؤّ  ًَتةُوَ          ابً خمذوٌ كت ىاوىاوَ )العة(( ثُىةذ وَسطةشتً بةؤ ئةُوَّ ٍُل ةُكاىِ سابةشدوو دووبةاسَ ىُب
 ووىتابِ كُ مامؤطتاّ دواِسؤرَ طىود لُ ئُصمىوىِ طُسكُوتً وسووخاٌ دَول ُتُكاٌ وَسبطشيتت.

لةةُ ئةةُاامِ فتىحةةاتِ ئًظةةومِ وبو وكشدىةةُوَّ ئةةايً وكمتةةىسّ ضةةُسَبِ ئًظةةومِ ةةةُىذيً مريىصةةة و     -2
ًَِشّ تِ خُالفةةُت دامةةُصسا و لُمًاىةةُّ حكنشاىًةةاٌ ةةةُىذيً طؤِساىكةةاسّ لةةُ بىاسَكةةاىِ دَطةةُال  طًاطةةِ و كةةاسط

 وكؤمُال يُتِ و ئابىوسّ ِسوويذا.
ٌ    وسؤشيبرياٌ و طشييطُ وىتابًاٌ  -3 َِ اليةُ ًَكؤل ًيةُوَّ بة ًَزووىىطاٌ لُ رَيش ِسؤشةيايِ و ل سووداو وكاسَطةاتِ   م

ًَزووّ و خبىَييُوَو طىودّ ىلَ  وَسبطشٌ.  م
كاىِ طُسدَمِ دَولةُتِ ئُمةُوّ   اطِ و ٍضسيًُشييطشتشيً بضووتيُوَو ةاالكًُ طًئاشيابىوىِ وىتابِ بُ ط 4

 و حكنشاىِ ئًظومِ لُ ئُىذَلىس.
 نٛسحی سّرچأە. ١6

 

ًَت  طؤظاسو ئًيتُسى
 

بيُِسَتًُكاٌطُسةاوَ  طُسةاوَ طىودبُخصُكاٌ  

http://WWW.altareekh.com 

http://WWW.al-hakawati.com 

 

 يجهة انًجًع انعهًٙ انعراقٙ -١

 دائرة انًعارف االساليٛة -0

ًَزوو -3  طؤظاسّ م
 

 

 

 

 



 االساليٙيذًٕد شاكر: انحأرٚخ  -١

دسددددٍ ابددددراْٛى دسددددٍ: جددددارٚخ  -0

 االسالو

جدددٕاد تهدددٙ: جدددارٚخ انعدددر  فدددٙ  -3

 االسالو

كًال انسدٛد ابدٕ يفد وٗ ٔاسداية -4

ادًدددد: فدددٙ جدددارٚخ اندٔندددة انعربٛدددة 

 االساليٛة

خهٛددم ابددراْٛى ٔتودانٕادددد  َددٌٕ -5

جددددددارٚخ انعددددددر   َٔدددددداح:  ددددددانخ:

 ٔدضارجٓى فٙ االَدنس

 ٔدٚع ابٕزٚدٌٔ: جارٚخ االَدنس -6

سٓٛم زكار: فٙ انحارٚخ انعواسدٙ  -7

 ٔاالَدنس

جقٙ انددٍٚ تدارف: جدارٚخ انعدر   -8

 انًسهًٍٛ ٔدضارجٓى فٙ االَدنس

تودددد انٕاددددد  َدددٌٕ حدددّ: انودددحخ  -9

ٔاالسدددحقرار انعربدددٙ االسددداليٙ فدددٙ 

 شًال افرٚقٛا ٔاالَدنس

نسدددداٌ اندددددٍٚ ابددددٍ ان  ٛدددد :  -١2

 جارٚخ اسواَٛا االساليٛة

ة غٕسددددددحاٌ نٕبددددددٌٕ: دضددددددار -١١

 انعر 

دمحم تودددددددد: تُٛددددددداٌ: دٔندددددددة  -١0

 االسالو فٙ االَدنس

 انوال ر٘: فحٕح انوهداٌ -١

ابدددددٍ خهددددددٌٔ: يقديدددددة ابدددددٍ  -0

 خهدٌٔ

ابٍ خ ٛ : االداحة فٙ اخودار  -3

 غرَاحة

خهٛوة ابٍ خٛاح: جدأرٚخ خهٛودة  -4

 ابٍ خٛاح

ان ودددددددر٘: جدددددددأالٚخ انرسدددددددم  -5

 ٔانًهٕك

 ابٍ كثٛر: انوداٚة ٔانُٓاٚة -6

ًددأرد٘: االدكدداو انسدده اَٛة ان -7

 ٔانٕالٚات اندُٚٛة

: يدددددرٔه انددددد ْ  انًسددددعٕد٘ -8

 ٔيعادٌ انجْٕر

 

 

 

ئُىذَلىس  -بابُتُكاٌ

http://www.altareekh.com/
http://www.al-hakawati.com/
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 صاساوَّ ئُىذَلىس -1
 جىطشافًاّ ئُىذَلىس -2
ًَض فتىحاتِ ئًظومِ -3  باسودؤخِ ئُىذَلىس ث
-92طُسدَمِ فتك كشدىٌ ئُىذَلىس )ضَذ الفتك  -4

 ه( 95
-55ئعهتئالوالةوالًُكاٌ لُ ئُىذَلىس )طُسدَمِ  -5

 ه(831
طُسدَمِ مريىصًيِ ئُمُوّ لُ ئُىذَلىس  -6

 ه(386-831ةئ)ضَذ االماس
فةئخُالفُتِ ئُمُوّ لُ ئُىذَلىس )ضَذ اخلو -7

 ه(386-428
 ه 421ِسووخاىِ خُالفُتِ ئُمُوّ لُ  -8
 ه(413-428الطواافئطُسدَمِ تايفُطُسّ )ضعش  -9

 ه898بُسىاتُ ِسووخاىِ  -10
 
(ئوگورىوبێت)بابوتیپراکتیک.11 
 َٛ ّ 

 

 جاقٛکردَّٔەکاٌ . ١9

/ ِرووني بكةوة مةبةست لة سةردةمي واليةكان ضية لة ئةندةلوس؟ طرنطرتين تايبةمتةنديةكاني ئةم 1پ
 سةردةمة ضني؟

و بةربةر لةاليةكي تر، ض كاريطةرَيكى هةبوو لةسةر وةستاني  عترةبتكاه نیَوخؤى ملمالني/ ٥پ
 فتوحاتي ئيسالمي لة باشوري فةرةنسا ؟ 

ًَياطٍُ/ ٣پ بوٍ بُسدٍ -3 مالك بً طشيف -2( يقلذ)لؤدسية-1بكُ؟ خىاسَوَ ئُماىٍُ ث  

 

 جێوُٛی جر. 02

 ڵ                                                              ی ْأِ ِٔ پێداچَّٕٔ .0١
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