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 أؿتاب هَا ٔـؼ ةإن ، صَػِ هزًٕن ، جػاهى اهوِ ظوق غظٕى ىلع ةاهٓكٓف ا7ؤجًؼ رؤٔة جحًضٓر
 ( اهْغأة ) ّي األؿاس يف اهتكؼ صٕاة يف هٕغّػْٕا اهٓصي زاء اهحي فا7ـاصة ، هاهفالج اهصالج

 غؼٔق غٌ جَكأ ةكؼٔة يػؼفة ّي هاهحي اهػوٓم، فْٕا جحضّؼك اهحي ا7ـاصة غٌ جعحوف هّي
 اهغٕب يػؼفة يف ـاناإلٍ ّغأة هٕؾ هّغفْا اهػتٕػٕة، اهظٓاّؼ هرصغ هاهحسؼةة ا7الصظة
 اهػوٓم ّػُ ّغف هإًٍا اهٓصي، قأن فْػا ةْا، هالهحؽام أظالكٕاة هكٕى قؼٔػة جلغٔى هال ا7ضسٓب،

 َٔفع فًٕا هاؿحعغايْا ا7ػٕكة، ىلع ةْا هاالؿحػاٍة اهضٕاة، اهٕبأؿ هجػٓٔؼ األرض إغًار ّٓ
 ها7حَٓغة. ا7حػغدة كاألغؼاض اهتكؼٔة

 ال غوًا ًٔوم ظاهق زغُ أه كغ اهضـاس اهحٓازن ّػا كن ٔضٓو هاهػو فِٕ ٍػٕف اهػو اهكٓن أن
 أو ٔٓزغ هال كتؼى، هغأاة ظولث كغ اهكٓاكب ةلٕة يع يلارٍة صغؼّا رغى األرطٕة كؼجَا هأن هِ، صغ

 غظٕى ىلع دهٕن ّي يعوٓكاة يٌ اهتـٕػة ّػُ ىلع يا فكن ، اهضٕاة قؤهن يٌ قأن يف غتخ
 ةأن هولوب دغٓة هفْٕا  ( اهضٕاة غوٓم  ) هيَْا  اهكذٕؼة اهصٓر اهكؼٔى ؼآناهل ةٌٕ هكغ ، ؿتضاٍِ ظولِ

 . ٔحأين ةأن ههوػلن ٔعكع

  0 أًّْا األيٓر يٌ زًوة إهى ا7ؤجًؼ ْٔغف
 هاألرض اهـًاهاة ظاهق ، هيغةؼُ اهكٓن ظاهق ىلع زٕغة ةصٓرة اهحػؼف هّٓ األّى ا7ضٓر إةؼاز 

 اهكتؼى اهضلائق إهى هاهلوٓب األٍظار هجٓزِٕ ، هاهَػى اهفظن صاصب هّٓ اهػغم، يٌ ةًَْٕا هيا
 . ةاهػتادة هإفؼادُ ا7ػؼفة صّق اهوِ يػؼفة هّٓ ا7لصٓد هٕضصن صٓهَا هاهضٕاة اهكٓن يف ا7حسّوٕة

 اهغراؿاة جكسٕع ىلع هاهػًن ، اهكؼٔى اهلؼآن يف هاهحأين اهلؼاءة ىلع ا7غاهية جكسٕع 
 ذهم يف أن فالقم ( اهضٕاة غوٓم ) هيَْا فِٕ ا7حػغدة اهػوٓم جغرس اهحي ها7ؤهفاة هاهتضٓت

 هاغًارّا. األرض هصالج كتؼى فائغة
  اهـوًٕة هوضٕاة ؿتٕن ال اهػو اهضق ّٓ اهػظٕى اهعاهق اهوِ كحاب ان صلٕلة ىلع اهحأكٕغ 

 اهتكؼ هػوٓم هجاةػىا الصلىا ٔكٓن ال هان ، اٖظؼة يف اهَساة هغؼٔق ، هولوب هاهكفاءى اهَٓر هّٓ ، دهٍِ
 . ا7عوٓكٌٕ

 اهحأين  ةاأليذال اهحي ٔظؼةْا اهلؼآن هّي هوػٌٔ ٔفكؼهن هٔحأيوٓن هٔحػظٓن. هةًا أن اإلٍـان 
كائٌ غاكن إذن غوِٕ أن ٔفكؼ هأن ٔصن إهى ٍحٕسة يػَٕة يٌ جفكٕؼُ . ألن اإلٍـان اهػو ال ٔفكؼ هال 

 ٔحغةؼ هال ٔػلن هال ٔضًن يذن ّػُ األهصاف ا7ًْة ال ٔتلى َّاك فؼق كتٕؼ ةَِٕ هةٌٕ اهضٕٓاٍاة. 
 



 

 هتَا هدم فؼت ةٌٕ يٌ ةػٍِٓ يف يًا ٍـلٕكى هػتؼة االٍػام يف هكى هان ) ، ( صافاة هاهػٕؼ ) هيَِ
 ،( ةاهٓصٕغ ذراغِٕ ةاؿع هكوتْى ) ، ( ظولث كٕف االةن اهى َٔظؼهن أفال ) ، ( هوكارةٌٕ ؿائغا ظاهصا

 ياةػٓطة يذال ٔظؼب ان الٔـحضي اهوِ ان ) ،( الجػوًٓن يا هٔعوق هحؼكتّٓا ٕؼهاهضً هاهتغال هاهعٕن )
 فلال اهػٕؼ هجفلغ ) ،( هِ ازحًػٓا ههٓ ذةاةا ٔعولٓا ٌه اهوِ دهن يٌ جغغٓن اهػٌٔ ان ) ، ( فٓكْا فًا

 (.... األرض يف ٔتضخ غؼاةا اهوِ فتػخ ) ، ( اهغائتٌٕ يٌ كان ام اهْغّغ أرى ال ياهي

 ،زَٕا( رغتا غوٕم جـاكع ) ، هاهؽٔحٓن( هاهحٌٕ ) ، ( هكظتا َتاهغ ) ،هريان( ٍعنه فاكْة فًْٕا ) هيَِ
 ،( ٍظٕغ غوع هْا ةاؿلاة هاهَعن ) ، ( هاهَٓى اهضب فاهق اهوِ ان ) ، ( ٔلػٌٕ يٌ قسؼة غوِٕ هأٍتحَا )
 حٌٕزَ ةسَحْٕى هةغهَاّى) ٔـسغان(، هاهكسؼ )هاهَسى ،(زٍستٕال يؽازْا كان كأؿا فْٕا ٓنهٔـل )

 (...... كوٕن ؿغر يٌ هقيء هأدن ظًع أكن ذهاجي

 ٔحعٕؼهن يًا هفاكْة ) ،دالت( ظوًاة يف ظوق ةػغ يٌ ظولا ايْاجكى ةػٓن يف هٔعولكى) هي0َِ
 قؼاب ةػٍْٓا يٌ ٔعؼث) غايٌٕ(، يف هفصاهِ هٌّ ىلع هَّا يِا صًوحِ) ٔكحْٓن(، يًا غٕؼ ههضى

 ههضى هاهغم ا7ٕحة وٕكىغ صؼيث) ٔحفكؼهن(، هلٓم ٖٔة ذهم يف ان َاسهو قفاء فِٕ اهٓاٍِ يعحوف
 كن اجلٌ اهػو اهوِ صَع) ةصٕؼا(، ؿًٕػا فسػوَاُ تحوٍِٕ ايكاث ٍػفة يٌ االٍـان ظولَا اٍا) اهعَؽٔؼ(،

 ...... ( ؼطاغةاه يٌ هأظٓاجكى ارطػَكى اهالجي هأيْاجكى ) ، ( جفػوٓن ةًا ظتٕؼ اٍِ قيء

 هزرع اغَاب يٌ هزَاة يحساهراة كػع االرض هيف ) ، ( ةَاٍِ ٍـٓو ان ىلع كادرٌٔ ةوى ) 0 هيَِ
 أو يف )     ، ( االكن يف ةػض ىلع ةػظْا هٍفظن هاصغ ةًاء ٔـلى صَٓان هغٕؼ صَٓان هٍعٕن

 يف ٔصٓركى اهػو ّٓ ) ، ( زهزْا  يَْا هظوق هاصغة ٍفؾ يٌ ظولكى ) ، (  ركتم اءياق صٓرة
  . ( ٔكاء كٕف االرصام

 

 



 

 ا7َصب  االؿى                     ة  ا7َصب    االؿى                    ة
 رئٕـاى أ.د. رغغ غاهب كؼٔى  .1 رئٕـاى أ.د. زتار غتغ اهّٓاب ؿػٓد  .1
 غظٓاى أ.م.د. صٕغر اصًغ صـٌٕ  .2 غظٓاى أ.د. غتاس غتٓد فؼصان  .2
 غظٓاى أ.م.د صتاج كؼٔى يضـٌ  .3 غظٓاى أ.د. ّادو رصًٌ رقٕغ  .3
 غظٓاى م.د يضًغ ؿػغهن زاؿى  .4 غظٓاى .د. يصػفى ّػال ظًٕؾأ  .4
 غظٓاى م. د. غًؼ ّكام ةْوٓل  .5 غظٓاى أ.م.د. فاطن أصًغ صـٌٕ  .5
 غظٓاى إؿًاغٕنم.م. غًؼ أٔاد    .6 غظٓاى م.د.ياّؼ غتغ اهفحاج ؿوًٕان   .6

 غظٓاى صاهش يصػفى غتغ االهِم. يتؼير   .4    

 ا7َصب االؿى                    ة  ا7َصب االؿى                  ة
 رئٕـاى إةؼإّى ّاقىم. م. يصػفى   .1 رئٕـاى أ.م.د. ؿَان صادق زٓاد  .1

 غظٓاى م. م. يضًغ غتاس غتٓد  .2 غظٓاى م. طؼغام يضًٓد اصًغ  .2

 غظٓاى اهـٕغ ةكؼ غوي صٕغر  .3 غظٓاى م.م. أًٌ غارق صًٓدو  .3

 ا7َصب االؿى                  ة ا7َصب االؿى                  ة
 رئٕـاى م. اصًغ صـٌٕ ؿوًان  .1 رئٕـاى أ.م.د. غِ ٔاس ظظٕؼ  .1
 غظٓاى م. م. فاغًة غتغ اهكؼٔى زوٕن  .2 غظٓاى اهػؽٔؽاهوػٕف غتغظوٕن  غتغ.اهـٕغ  .2
 غظٓاى م. م. فاغًة يضًغ غتغ اهـحار  .3 غظٓاى اهـث فاغًة  غوي ٍصٕف  .3

 غظُٓا اهـٕغ غتٓد اصًغ ٔضٕى يضًغ  .4   

 

 

 

 



 

 اهػؼةٕة. ةاهوغة هيكحٓةٌٕ اهػوًي اهتضخ ةًَْر يٌَٕؽيو اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكٓن ان .1
 . ا7ؤجًؼ يضاهر يع يَـسًٌٕ اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكٓن ان ٔسب .2
 يسالة يف ٍكؼة اه أظؼى يؤجًؼاة يف كتوث ان ؿتق اهحي اهتضذٕة األهراق اه اهتضٓت جلتن ال .3

 غوًٕة.
 اهػوًٕة. اهوسَة كتن يٌ هوحلٕٕى اهتضذٕة هاألهراق اهتضٓت جعظع .4
 ىلع جؽٔغ ال ه صفضة 2 غٌ اهتضذٕة هوٓركة جلن ال ه 15 غٌ جؽٔغ هال 11 غٌ اهتضخ صفضاة الجلن .5

 صفضاة. 5
 14ه اهؼئٕـي هوػَٓان 16 هةضسى  Arabic Simplified.  ةعع اهتضذٕة اهٓركة اه اهتضخ ٔكحب .6

 هوْٓايف. 12ه اهفؼغٕة هاهػَاهٌٔ هوَصٓص
 (. هكائع ) ظاص ةػغد يساٍا ا7ؤجًؼ يف ا7كاركة اهتضٓت ةَكؼ يوؽية اهكوٕة .4
 ذاة يػإٔؼ ذاة يسوة هّي ) ياهٕؽٔا / اهػا7ٕة اهػوًٕة اهتضٓت يسوة يف ةاهَكؼ ٔؼغب 7ٌ .5

 يلغارُ يتوغا ٔغفع ( اهػؼاكٕة اهسايػاة يف اهػوًٕة اهحؼكٕاة يف ةْا هيػحؼف غا7ي جصَٕف
 (. دهالر 211 )

 .2/2122 /21  ةحارٔط ا7ؤجًؼ اٍػلاد يٓغغ 
 ةلتٓل اهتاصذٌٕ اقػار هؿٕحى 2122/ 21/1 ةحارٔط اهتضذٕة هاألهراق اهتضٓت  الؿحالم يٓغغ آظؼ 

 اؿحاليْا. يٌ أؿتٓع ةػغ يكاركاجْى

   0 االهكحؼهٍي اهتؼٔغ ىلع اهتضذٕة هاهراكْى ةضٓدْى ارؿال ةا7كاركة اهؼاغتٌٕ اهتاصذٌٕ ىلع

dr.raadtalib@uodiyala.edu.iq    

 . 14424352413 0اب( )هاجؾ اٖجي اهؼكى غتؼ اهحٓاصن ىلع اه
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