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 كزاطت انًادة

Course Book 

 . اطى انًادة1 تاريخ انتشزيغ اإلطاليي 

 انتدريظي انًظؤول. 2 سياد صانح حًيد د.

 . انقظى/ انكهيت3 / انؼهىو اإلطالييتاندراطاث اإلطالييت 

    ziyad.hameed@su.edu.krd يًيم:الا

 14 50 464 0750  رقى انهاتف:

 االتصال:  يؼهىياث .4

 

 6اننظزي:   

  

)بانظاػت( اندراطيە  ىحداث. ان5

 خالل االطبىع

 . ػدد طاػاث انؼًم6 اثطاػ 11

 

ISI 12187 7ريش انًادة . (course code) 

  دَيد إسَبعيواالسٌ اىرببعي: زيـبد صبىخ 

   2892ٍذو وتبريخ اىىالدة: أربيو 

  جبٍعت صالح اىدين،  –مييت اىعيىً اإلسالٍيت  -بنبىىريىس، اىدراسبث اإلسالٍيت
0222. 

  0222جبٍعت صالح اىدين،  –ٍبجستير، مييت اىعيىً اإلسالٍيت. 
  0202جبٍعت صالح اىدين،  –دمتىراه، مييت اىعيىً اإلسالٍيت. 
 اث وندواث وٍيتقيبث عيَيت داخو اىعراق وخبرجهب.في عدة ٍؤتَر شبرك 
 أيضًب في عدة دوراث ٍجبالث عيَيت وىغىيت واىتنَيت اىبشريت. شبرك 

 بذىث ٍنشىرة. ىو 

 االكاديًي انبزوفايم. ٨

 نهتدريظي

 
 
 
 
 
 

انًفزداث انزئيظيت نهًادة  .٩ ... السلطة التشريعية – الفقه –الشريعة  –التشريع 

Keywords 

 ذة ػايت ػن انًادةنب. 11

خاص فٙ ذششٚغ انرششٚغ اإلعاليٙ يّش تًشاحم ػذج، ٔكم يشحهح يٍ ذهك انًشاحم نٓا ذاسٚخٓا ٔأًْٛرٓا ٔأعهٕتٓا ان

 األحكاو انؼًهٛح .

 ٔال َُغٗ انغهغح انرششٚؼٛح أٚضًا، فانغهغح انرششٚؼٛح سكٍ أعاط يٍ أسكاٌ انششٚؼح ٔذاسٚخٓا.

 ٔذفاصٛم ْزِ انًغائم انًزكٕسج تشٙء يٍ انرفصٛم.ٔإٌ ْزِ انًادج ذشكض ػهٗ دلائك 

 تهدف اىدراست إىى: :أهداف انًادة .11
 ، ٔانكرة انًؤنفح ٔانًرؼهمح تٓزِ انًٕاضٛغ.ذاسٚخ انرششٚغ اإلعاليٙ تكافح يشاحهٓا ٔأدٔاسْاذؼّشف انغانة ػهٗ  -1

 ألحكاو.ػهٗ عشٚمح انؼهًاء فٙ اعرُثاط األحكاو انفمٓٛح يٍ أحادٚث ا ةانانغذؼّشف  -2

 هٗ غٕس انرفاصٛم انذلٛمح انًرؼهمح تراسٚخ انرششٚغ.ٚرًشٌ انغانة ػ -3

 .نٕٖٓ اذثاػا ٚكٍ نى انؼهًاء اخرالف أٌ انغهثح ٚؼهى أٌ -4

 :انطانبانتشاياث  .12
فٙ انًحاضشاخ ٔانًشاسكح ػهٗ انغانة االنرضاو تانحضٕس انفؼهٙ ٔانزُْٙ تغٛح انحصٕل ػهٗ انُرٛجح انًشجٕج   

اىَطرودت واضبفت اىَعيىٍبث  ببألسئيت اىىجيهت وٍنبقشت اىَسبئوبغنبء اىَبدة وذىل ب ،نرفاػم اإلٚجاتٙ يغ انذسطٔاانفؼانح 
قراءة  وٍىضىع اىَذبضرة اىَصبدر اىَتعيقت ببىَبدة  قراءة قبو دخىه مو ٍذبضرة وعييو يجب عيى اىطبىب، اىجديدة 

 .ٍتبنيت ودقيقت
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 :. طزق انتدريض13

ٛى يٍ خالل انٕعائم رؼهانخالل ْزا انكٕسط ٚرّى  انًادج انؼهًٛح إنٗ انغهثح ٔذفًٓٛٓى فًًٓا صحٛحًافٙ عثٛم إٚصال 

انًغرحذثح فٙ يجال انرؼهٛى، يثم آالخ انحاعٕب )انكٕيثٕٛذش( ٔجٓاص انؼشض )داذاشٕ( نؼشض انُماط انشئٛغح ٔانؼُأٍٚ 

ٔكزنك اعرخذاو اخ، ٔرنك نجهة رٍْ انغهثح إنٛٓا، انثاسصج ٔانجذٚشج تاالْرًاو ٔانٕلٕف ػهٛٓا يٍ خالل ػشض عالٚذ

 ٔعشق انرذسٚظ انًؼاصشج، ٔيُٓا: نغح انجغذ إلٚجاد انرفاػم اإلٚجاتٙ ٔانًشاسكح انفؼانح. انغثٕسج، يغ يشاػاج أعانٛة

عٕاء كاَد يُٓجّٛا أٔ غٛشِ، فانرؼهٛى تٍٛ دفرٙ انكراب ال  ٔاإلحانح إنٛٓأسغى رنك ال ُٚثغٙ أٌ َُغٗ دٔس ٔفضم انكرة 

 ٓٛم أكثش.ٚؼذنٓا تذٚم آخش، إال أٌ ْزِ انٕعائم انًغرحذثح ذكٌٕ ٔعٛهح نهرغ

 

 انغهثح فٙ انًادج كاٜذٙ: ىٛذمٛعٛكٌٕ : نظاو انتقييى. 14
 

 ٪(، ٔذٕصع انذسجاخ كانرانٙ:51( دسجح، ٔانُجاح يٍ ) 111انًادج ػهٛٓا ) 
 

 ٪ ( يؼذل انغؼٙ انغُٕ٘، ٔذٕصع ْزِ انذسجاخ ػهٗ ايرحاٍَٛ فصهٍٛٛ أٔ أكثش .41)  -1
 

               ٪ ( ػهٗ االيرحاٌ انُٓائٙ .61)  -2

                                        

 :انطانب نتائج تؼهى. 15

عٛحمك  ، فئرا لاو انغانة تانرضاياذّ/ اْذاف انًادج"11ٙ فمشج " سلى انًادج انرٙ ركشَاْا فأْذاف تُاء ػهٗ ٔضٕح 

نغالب ًٔٚكُٓى نًغرٕٖ ا ٔرنك ألٌ يحرٕٚاخ انكٕسط يُاعثحانرؼهى َرٛجرّ نذٖ انغانة ٔعٛحصم ػهٗ انًؼهٕياخ انكافٛح 

 نذٖ انغانة ػمهٛح ٔاػٛح ذًُٙ ذاسٚخ انرششٚغ اإلعاليٙيادج ، فئٌ انًغائم ٔانفٌُٕ ٔانمٕاػذ انًزكٕسج فٙ فًٓٓا ٔاعرٛؼاتٓا

 .تٍٛ انًاضٙ ٔانحاضش نٛثُٙ انًغرمثم انضاْشنكٍ تشؤٚح ٔالؼٛح ٚشتظ  ،َٔالذج نًا ٚغًغ ٔٚمشأ ٔفك يُٓجٛح ػهًٛح دلٛمح

 ًت انًزاجغ وانكتب. قائ16

 ذاسٚخ انرششٚغ اإلعاليٙ: يُاع انمغاٌ. -1

 ذاسٚخ انرششٚغ اإلعاليٙ: ػثذ انْٕاب خالف. -2

 أصٕل انفمّ: يحًذ انخضش٘ تك، )انمغى األخٛش(. -3

 َظشج ػايح فٙ ذاسٚخ انفمّ اإلعاليٙ: ػهٙ حغٍ ػثذ انمادس. -4

 ذاسٚخ انفمّ اإلعاليٙ: انغاٚظ. -5

 إلعاليٙ: د. يحًذ ٕٚعف.ذاسٚخ انفمّ ا -6

 ذاسٚخ انرششٚغ اإلعاليٙ: ػثذ انؼظٛى ششف انذٍٚ. -7

 .ذاسٚخ انًزاْة اإلعاليٛح: يحًذ أتٕ صْشج -8

 

 اطى انًحاضز
 . زياد صالح حميدد

 -يٕصػح ػهٗ األعاتٛغ – . انًىاضيغ17

 

 

 

 

 

 

 



Ministry of Higher Education and Scientific research                           

Directorate of Quality Assurance and Accreditation                                مديرية ضمان اجلودة واالعتمادية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


