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 بِسْمِ اللَّوِ السَّحْمَهِ السَّحِيمِ

{ اِوَّب خَلَقْنَب الْبِوسَابنَ مِاه وْفْةَاتٍ    3ىَلْ أَحَى عَلَى الْبِوسَبنِ حِنيٌ مِّهَ الدَّىْسِ لَمْ يَكُه شَيْئبً مَّرْكٌُزاً}

أَغْلَبالً َ  { اِوَّب أَعْخَدْوَب لِلْكَبفِسِيهَ سَلَبسِلَب 1ً{ اِوَّب ىَدَيْنَبهُ السَّبِيلَ اِمَّب شَبكِساً ًَاِمَّب كَةٌُزاً}2}أَمْشَبجٍ وَّبْخَلِيوِ فَجَعَلْنَبهُ سَمِيعبً بَصِرياً

ةَجِّسًُوَيَااب { عَيْناابً يَشْااسَةُ بِيَااب عِبَاابُِ اللَّااوِ ي5ُ{ اِنَّ الْااؤَبْسَازَ يَشْااسَبٌُنَ مِااه كَااؤْضٍ كَاابنَ مِصَاُُيَااب كَاابفٌُزاً}4ًَسَااعِرياً}

{ ًَيُفْعِمُاٌنَ الفَّعَاب َ عَلَاى حُبِّاوِ مِسْاكِينبً      7{ يٌُفٌُنَ بِبلنَّرْزِ ًَيَخَبفٌُنَ يٌَْمبً كَبنَ شَسُّهُ مُسْخَفِرياً}6حَةْجِرياً}

{ اِوَّااب وَخَاابُِ مِااه زَّبِّنَااب يٌَْماابً عَبٌُساابً    9{ اِوَّمَااب وُفْعِمُكُاامْ لٌَُِْااوِ اللَّااوِ لَااب وُسِياادُ مِاانكُمْ َُااصَا} ًَلَااب شُااكٌُزاً}      8ًَيَخِيماابً ًَأَسِاارياً} 

{ مُخَّكِئِنيَ 32{ ًََُصَاىُم بِمَب صَبَسًُا َُنَّتً ًَحَسِيساً}33{ فٌََقَبىُمُ اللَّوُ شَسَّ ذَلِكَ الْيٌَْ ِ ًَلَقَّبىُمْ وَضْسَةً ًَسُسًُزاً}31قَمْفَسِيساً}

{ ًَيُفَبُِ عَلَيْيِم 34{ ًََِاوِيَتً عَلَيْيِمْ ظِلَبلُيَب ًَذُلِّلَجْ قُفٌُفُيَب حَرْلِيالً}31مْسبً ًَلَب شَمْيَسِيساً}فِييَب عَلَى الْؤَزَائِكِ لَب يَسًَْنَ فِييَب شَ

كَابنَ   { ًَيُسْقٌَْنَ فِييَاب كَؤْسابً  36{ قٌََازِيسَ مِه فِضَّتٍ قَدَّزًُىَب حَقْدِيساً}35بِآوِيَتٍ مِّه فِضَّتٍ ًَأَكٌَْاةٍ كَبوَجْ قٌََازِيسَا}

{ ًَيَفٌُُِ عَلَيْيِمْ ًِلْدَانٌ مُّخَلَّدًُنَ اِذَا زَأَيْخَيُمْ حَسِبْخَيُمْ لُئْلُائاً  38{ عَيْنبً فِييَب حُسَمَّى سَلْسَبِيالً}37مِصَاُُيَب شَجنَبِيالً}

يَبةُ سُندُضٍ خُضْسٌ ًَاِسْاخَبْسٌَ  ًَحُلْاٌا أَسَابًِزَ مِاه فِضَّاتٍ      { عَبلِيَيُمْ ث21ِ{ ًَاِذَا زَأَيْجَ ثَمَّ زَأَيْجَ وَعِيمبً ًَمُلْكبً كَبِرياً}39مَّنثٌُزاً}

{ اِوَّب وَحْهُ وَصَّلْنَب عَلَيْكَ 22{ اِنَّ ىَرَا كَبنَ لَكُمْ َُصَا} ًَكَبنَ سَعْيُكُم مَّشْكٌُزاً}23ًَسَقَبىُمْ زَبُّيُمْ شَسَاببً طَيٌُزاً}

{ ًَمِهَ 25{ ًَاذْكُسِ اسْمَ زَبِّكَ بُكْسَةً ًَأَصِيالً}24زَبِّكَ ًَلَب حُفِعْ مِنْيُمْ آثِمبً أًَْ كَةٌُزاً}{ فَبصْبِسْ لِحُكْمِ 21الْقُسْآنَ حَنصِيالً}

 { وَحْاهُ 27{ اِنَّ ىَئُلَب} يُحِبٌُّنَ الْعَبُِلَتَ ًَيَرَزًُنَ ًَزَا}ىُمْ يٌَْمبً ثَقِيالً}26اللَّيْلِ فَبسْجُدْ لَوُ ًَسَبِّحْوُ لَيْالً طٌَِيالً}

{ 29{ اِنَّ ىَرِهِ حَرْكِسَةٌ فَمَه شَب} احَّخَرَ اِلَى زَبِّوِ سَبِيالً}28خَلَقْنَبىُمْ ًَشَدَِْوَب أَسْسَىُمْ ًَاِذَا شِئْنَب بَدَّلْنَب أَمْثَبلَيُمْ حَبْدِيالً}

خِلُ مَااه يَشَااب}ُ فِاام زَحْمَخِااوِ   { يُااد11ًَْمَااب حَشَاابإًُنَ اِلَّااب أَن يَشَااب}َ اللَّااوُ اِنَّ اللَّااوَ كَاابنَ عَلِيماابً حَكِيماابً}      

    {13ًَالظَّبلِمِنيَ أَعَدَّ لَيُمْ عَرَاببً أَلِيمبً}

 صدٌ اهلل العظيم                                                                                                                                                                                                         

 (  13-3االيبث )سٌزة اإلوسبن

 

 
 
 



 إقرار المشرف                            

 

يف القاسان   الفبيعات اإلوسابويت ًأىاداِ الةبيات ًأسابليبيب      أشهد أن إعداد هذه األطروحة الموسومة)

إشرافً فيً جامةية تحت جرى قد ( ِاًِ عثمبن عبد اجلناببم   التً قدمها الطالب )  (الكسيم 

دٌالى , كلٌة التربٌة األساسٌة , وهيً جي م مين متطلبيات درجية دكتيوراه فلسيلة فيً التربٌية 
 "فلسلة التربٌة"

 
 

 
 المشرف :                                   

 أ. د لٌث كرٌم حمد                                           
 التوقٌع :                                 
 التارٌخ :                                 

 
 
 

 توصٌة رئٌس قسم اإلرشاد النلسً والتوجٌه التربوي  
 

 بنام على التوصٌات المتوافرة أرشح هذه األطروحة للمناقشة
 

 
 
 
 

 رئٌس القسم :                                 
 أ. د مهند محمد عبد الستار                                           

 التوقٌع :                           
 التارٌخ :                           

 
 
 

 



 

 إقرار لجنة المناقشة
 

 ةنييا علييى األطروحيية الموسييومة نحيين أعءييام لجنيية المناقشيية المييوقةٌن فييً أدنيياه نشييهد ب ننييا اطل
( داود عثمان عبد اجلنااي    )التً قدمها الطالب  (الفبيعت اإلوسبويت ًأىداِ الةبيت ًأسبليبيب يف القسان الكسيم )

( . وبةييد إجييرام فلسفف الرتبية ففالللوهييً جيي م ميين متطلبييات نٌييو درجيية دكتييوراه فلسييلة فييً التربٌيية )

تةلييب بهييا وجييدنا أنهييا مسييتوفٌة لمتطلبييات الشييهادة ,وعلٌييه المناقشيية الةلنٌيية فييً محتوٌاتهييا وفٌمييا ٌ
 نوصً بقبوو األطروحة بتقدٌر)            (.  

 
للعءو اللجنة   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعءو اللجنة   للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللرئٌس اللجنة 
لالتوقٌع :   لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتوقٌع :         لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللٌع :التوق  
 للللللللل م سلٌمان الناصرأ.د حالاالسم :لللللللللللللللللللأ.د محمود محمد سلماناالسم :لللللللللللللالدباغ إسماعٌوأ.د مقداد :لاالسم 

 أستاذ المرتبة الةلمٌة :للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللأستاذ:لللالمرتبة الةلمٌةللللللل  للللللللللللللللللللللللللأستاذ:لالمرتبة الةلمٌة لل

 
 

لعءوا ومشرفا    لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاللجنة عءو    للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللعءو اللجنة 
لالتوقٌع :لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتوقٌع :            لللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالتوقٌع :  
 أ.د لٌث كرٌم حمدلاالسم :ل     ألمشاٌخًد ٌأ.م.د أركان سةلللاالسم:لللللللأ.م.د حاتم جاسم ع ٌ لاالسم ::للسماال 

لأستاذ المرتبة الةلمٌة :   للللللللللللللللللللأستاذ مساعد:لللالمرتبة الةلمٌة  للللللللللللللللللللللأستاذ مساعد:للالمرتبة الةلمٌة   
 
 
 

 ن مجلس كلٌة التربٌة األساسٌة فً جامةة دٌالى صدقت األطروحة م
 
 

 األستاذ الدكتور                                                  
 عباس فاءو جواد الدلٌمً                                                   
 ألساسٌةعمٌد كلٌة التربٌة ا                                                  

                                                           /   /2102 

 
 

 


