
 بسن هللا الّرحون الّرحٍن 

ًّ جوهىرٌت   العراق / وزارة التعلٍن العالً و البحث العلو

 جاهعت دٌالى / كلٍّت التربٍّت للعلىم اإلنسانٍّت / قسن اللغت العربٍّت

 هعدالث السعً السنىي

   : ًّ  م 5102 – 5102للعام الدراس

 ( ب) الّدراست الوسائٍت ( / الشعبت )  الثانٍتالورحلت 

 (  0((       االستوارة  رقن )    القرآنًاسن الواّدة : )) تحلٍل النص        
 

 سئٛظ لغى انهغح انؼشتٛح                                                                                                                  اعى أعرار انًاّدج 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           َٕس٘ و . د . عٛف انذٍٚ شاكش 

ذ ػثذ انّشعٕل عهًاٌا                                                                                                                            .    ًّ                                                                                                                                           نذكرٕس يذ

  6102:      /     /  نراسٚخا                            :                                                                                                 انرٕلٛغ

 و 6102:      /     /  انراسٚخ

 

 يهذٕظح : ْزِ االعرًاسج خانٛح يٍ انذك ٔ انشطة ٔ انذثش األتٛض ٔ انرطٕٚخ ٔ ذكرة تانمهى انغٕفد األصسق .

 

 

 

 اعى انطانة انشتاػٙ خ
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01 % 

 انًهذٕظاخ

سلً

 ا
 كراتح سلًا كراتح سلًا كراتح

 

  اثُراٌ ٔػششٌٔ 66 ػششج اثُرا 06  ػشش  01  شٓذ خانذ ادًذ ػثذ   .0

  ػششج ثًاَٙ 08 ثًاٌ 8  ػشش  01   صادق سدٛى غهٛى يٕعٗ  .6

  ػششج عثغ 07   ػشش 01 عثغ 7  صثاح جاعى اتشاْٛى عؼذ  .3

  ذغغ ػششج 09   ػشش 01 ذغغ 9  صفاء َاظى دغاٌ ػهٙ  .0

  ٔػششٌٔ ثالز 63 ػششج ثالز 03  ػشش   01  ضذٗ لاعى يذًذ دًٕد  .5

  ػششج ثًاَٙ 08   ػشش 01 ثًاٌ 8  طّ ٚاعٍٛ جاعى يذًذ   .2

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 ػششج إدذٖ 00 ػششج إدذٖ 00 طٛثّ عؼذ كايم ػٛذاٌ   .7

  ػششج ثًاَٙ 08   ػشش 01  ثًاٌ   8  ػثذ انؼضٚض ػهٙ اتشاْٛى صتانّ  .8

  ٔػششٌٔ ثًاٌ 68 ػششج ثًاَٙ 08 ػشش 01  ػثٛش دايذ صٍٔٚ خشَٕب   .9

  ٔػششٌٔ عد 62 ػششج ثالز 03  ػششج ثالز  03  دغٍ نطٛف ػهٙػثٛش   .01

  ٔػششٌٔ أستغ 60 أستغ ػششج 00 ػشش 01  ػال اعًاػٛم اتشاْٛى عؼٛذ   .00

  ػششج ثًاَٙ 08 ثًاٌ 8 ػشش 01 ػالء ذذغٍٛ فاضم عهًاٌ  .06

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9 ذغغ 9 ػهٙ اتشاْٛى عؼذ٘ كشٚى  .03

  ٔػششٌٔ ثالز 63 ػششج ثالز 03  ػشش   01  ػهٙ ػادل شٓاب ادًذ  .00

  ػششٌٔ 61 ػششج إدذٖ 00  ذغغ  9   ػهٙ ػثاط ػهٙ دغٍ   .05

  ػششج ثًاَٙ 08 ػشش 01  ثًاٌ  8   ػهٙ ػثذ انًجٛذ سشٛذ نطٛف   .02

  ػششج عثغ 07 ذغغ 9  ثًاٌ   8  ػهٙ ػذَاٌ اتشاْٛى ػهٙ   .07

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 ػششج إدذٖ 00  ػششج إدذٖ  00  ػهٙ ػضٚض كشٚى جذٔع   .08

  ػششج ثًاَٙ 08 ثًاٌ 8  ػشش   01  ػهٙ يظٓش ػثذ انخانك شٓاب   .09

  ٔػششٌٔ خًظ 65 ػششج خًظ 05  ػشش   01  ػهٛاء دغٍٛ ػهٙ ادًذ   .61

  ػششج ثًاَٙ 08 ثًاٌ 8 ػشش 01  ػٛغٗ ٚاعٍٛ جاعى يذًذ   .60

  ثالثٌٕ 31 ػششج عد 02 ػششج أستغ 00 غفشاٌ َٕٚظ يذًٕد َٕٚظ   .66

  ٔػششٌٔ خًظ 65 ػششج عثغ 07 ثًاٌ 8  لثظ سصٔلٙ ْٔٛة ػًش  .63

 0/0/6105( فٙ 97و/ ط. )ػ. تاأليشسعٕب تانغٛاب نؼذو ذغذٚذ انمغظ  كٕثش سػذ غاَى طاسػ  .60

  ثالز ػششج   03  ثالز ػششج 03  صفش  1 ياْش ػهٙ دغٍٛ يذًذ   .65

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 ػششج اثُرا 06  ػشش   01  يذًذ دغٍ عهًاٌ جذٔع   .62

  ػششج ثًاَٙ 08 ػشش 01  ثًاٌ   8  يذًذ دغٍٛ يذًٕد ْٔاب  .67

  ٔػششٌٔ عد 62 ػششج ثالز 03  ػششج ثالز 03   يذًذ ػهٙ صانخ نفرّ   .68

  اثُراٌ ٔثالثٌٕ 36 ػششج عد 02  عد ػششج  02  يذًذ فؤاد جُاب جاعى  .69

  ػششج ثًاَٙ 08 ػشش 01  ثًاٌ   8  يذًذ يُٛة اعًاػٛم طّ   .31

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ  9   يذًذ َجى ػثذ يخهف شاطٙ   .30
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  ٔػششٌٔ أستغ 60 ػششج خًظ 05 ذغغ 9  يشِٔ تالعى جٕس٘ عهًاٌ  .36

  ٔػششٌٔ ثًاٌ 68 ػششج خًظ 05    ػششج ثالز 03   خانذ صثذٙ كاظى ِ يشٔ  .33

  ٔػششٌٔ خًظ 65 ػششج ثالز 03  ػششج اثُرا 06  يشٚى يذًذ دشداٌ يغؼٕد  .30

  ػششٌٔ 61 ػشش 01  ػشش   01  يشٚى يذًٕد ػهٕاٌ دًذ   .35

  ػششج ثًاَٙ 08 ػشش 01  ثًاٌ   8  يصطفٗ جاعى جٕاد جؼفش   .32

  إدذٖ ٔػششٌٔ 60 إدذٖ ػششج 00 ػشش 01 يصطفٗ صفش يٓذ٘ دغٍٛ  .37

  ٔػششٌٔ خًظ 65 ػشش 01  خًظ ػششج  05  يصطفٗ ػادل يظٓش دأد   .38

  ػششٌٔ 61 ػشش 01  ػشش   01 يصطفٗ ػثذ خضٛش ادًذ  .39

  ػششٌٔ 61 ػشش 01 ػشش  01  يصطفٗ ْٛالٌ دٕٚاٌ ساضٙ   .01

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ   9  يُاس ػثذ انًُؼى ػثذ انجثاس خهف  .00

  ٔػششٌٔ ثًاٌ 68 ػششج خًظ 05  ػششج ثالز 03   يٓا ػثاط يذًذ سيٛض   .06

 0/0/6105( فٙ 97و/ ط. )ػ. تاأليشسعٕب تانغٛاب نؼذو ذغذٚذ انمغظ   يُٓذ صثاح عؼذٌٔ سشٛذ   .03

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ  9   يُٓذ طانة دغٍٛ ْاشى   .00

  ٔػششٌٔ عثغ 67 ػششج خًظ 05  ػششج اثُرا  06  يُٓذ ػثذ انشصاق ٚاعٍٛ يذًٕد  .05

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ   9  يٛؼاد صٚذ يانك ادًذ   .02

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9 ذغغ    9  َثٓاٌ جًال ٚاط ػهٙ   .07

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ   9 َغشٍٚ يذًذ يٛظ عؼٛذ   .08

 0/0/6105( فٙ 97و/ .ط. )ػ تاأليشسعٕب تانغٛاب نؼذو ذغذٚذ انمغظ  َٓهّ ْٔٛة يذًٕد َصٛف  .09

  ػششٌٔ 61 ػشش 01  ػشش  01  َٕال طهة ػٕاد ػهٙ   .51

  ثالثٌٕذغغ  39 ػششٌٔ 61 ػششج ذغغ 09 انٓذٖ ٕٚعف َٕاس صانخ  َٕس  .50

  ػششٌٔ 61 إدذٖ ػششج 00  ذغغ   9  َٕس تالعى جٕس٘ عهًاٌ   .56

  ٔػششٌٔ خًظ 65 ػششج ثالز 03 ػششج اثُرا 06 َٕس دًذ٘ خضػم دغٍ  .53

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9 ذغغ    9 َٕس يذًذ يٓذ٘ يذجٕب   .50

  ػششج ثًاَٙ 08 ذغغ 9  ذغغ   9  َٕسط َاجٙ خضػم َصٛف  .55

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 ػششج إدذٖ 00  ػششج إدذٖ 00   ْاجش سػذ اعًاػٛم يذًذ   .52

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 اثُرا ػششج 06  ػشش   01  ْذٖ ذٕفٛك جاعى يذًذ   .57

  خًظ ٔػششٌٔ 65 ػشش 01   ػششج خًظ  05  ْذٖ خهٛم اتشاْٛى خضٛش   .58

  ٔػششٌٔ اثُراٌ 66 ػششج اثُرا 06 ػشش   01   ْذٖ سدًٍ دًٕد ادًذ  .59

  ثًاَٙ ػششج 08 ثًاٌ 8 ػشش  01  ٚاعش يذًذ دغٍ ػهٙ   .21

 61/06/6105( فٙ 07360.و/ ط )ػ. تاأليشذشلٍٛ لٛذ تُاًء ػهٗ طهثّ   ٚاعش ٕٚعف يُصٕس   .20

  ٔػششٌٔ ثالز 63 ػششج ثالز 03  ػشش   01 ٚاعٍٛ جاعى يذًذ يذًٕد  .26


