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  ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

  (َوة ر وة  وَى رؤذمطري رووى زن و َةى روو)
  

 د. رم ا د

د ىزام  

  َى دةت

   راطمن

  

  

   

وَى رؤذمطري  وازةم دى وَطي اوةوة و   رز 

دة  َش َو ذ و ردة زامرَ ان م َارى 

ةوة دةردةوَ وةك  (وَى دَرى، وَى رؤذمطرا  مَ ازى واز

، وَى ن، وَى من)، امَ ةوة م رةم رؤذمن 

و طظرةم داطدووة.  رؤذمطرَ  مواوة طر و َطا مَ و 

 َ و مط َر ريطارى رؤذم َو مَر  ،َدرَدةذ م َ

  َم مو ط  وةرؤم َ و ،رةوةراو ازىَ ة 

 ريطى رؤذمَو مَر ىوازام ازةَ .َووو و دةردةر رى ة

  َةى دةرَمن  وم م  و رادةى ررى ر َر.

َةَ  وة س طم ازةم رَم وَى رؤذمطري 

) رووى موةرؤك و رورةوة دةت (زن وَةى روو)، ٢٠٠٦-٢٠٠٥رؤذمى ت (

 من ط ،مرة مَل طط تدة َى وَو  س رة مازةَ

 رطى رؤذمَو وم م مَ وو، ورري دةطى رؤذمَو مَدةر

ا وَن ةوة، َ (ازةم رَم ٢٠٠٦-٢٠٠٥رؤذمى ت مَان (

 مط  َلط وورن دةاوةَدة نوةر.  
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َ  

 َم ن و ط وةر اوان و زؤر َم َو م وَ امارة و

و َ  َا وة، روَ ى ى دووامو  َاارى رؤذمطر ،وة

ن  طريى رؤذم. وَطظرةن درترةم رؤذم و م َى ى 

(رمََ)  ريطرى رؤذم َ،وةدم : ،وم َدم  

ورى درودمَ ة واى ؤ وا م و،  َوان دةطَوة

رَ َ تدا دةاوة ممردا وطَ  درو  .  نَ

 َ ىَزؤرى و نَنو وة َ وة ن وو  وةومَوةك و م ذة ،

َى  مَ،  دةن و طَل  وان َة  َر َا و درة

َردةط  داد   ذةت وةك (ظو دة َو و َن دةدرم (َ

 رؤذم نمَر ؤم ا وةك (رؤذمماوةن،(  ى وةى 

مَو و موة طَ َم َردة امرؤذم ََو مرة ط ن رؤَ .ى 

را َو  َ َووةدا دةردة نرطط رؤذمرؤذم ؤ رو وا ن

 وةَََوة دةرةَ و،ى ش  ة ري وة و نةم

 وَن دم ر َت َازى َم ة وا،   طمن

ر مازةَ ىَرَون دةردةمَرن زا .وو وَ َ   م

) دة و ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥وة  موممَ) ازةم و َرؤذمى ت، 

ردة  وةرامَ َ ود ز  و ةرطوورى رؤذمَو  ريىط 

  . َم م رؤذمطراو َازةم دةر

 وةَ  كَ  م وم َدةو   وةرة مو ط

َوو وممم وَ دةَةت ر ةَ ون اوةم دةروو، 

 َ  َرووى َو    َ وةو زاراوة وواة وو:رامرو -(أ دة 

 -دطري رةم وَم رؤذم -ج  طريرةى رَم وَى رؤذمَ - ى وَ ب

ى رؤذمَو موةرريط ( ا سط ت،من دةر م  ن 

 :دووةمرة) رىطى رؤذمَو( اط ىَو :) :وةرام  ر اوة  ،  

رةم وَى - ة، أرووى َة (ر)، دووة: وَى د -ب )،رووى موةرؤك (ت -أ

ب ،دة-ى دةَى ووم.( ر ردوو س اريطى رؤذمَت  ى ودة

 م مََر ر  كوم  دوا . :ََ)از مَدةر مى ةَو

موةم دةرَم  -بم وَ، دةرَ-(أ :اومرووا )  وةرام رؤذمطري

َازةم دةرَم  ر  اوَ،( ةم وَى رؤذمطري - جوَى رؤذمطرى، 

َومم مو ط .  ريطى رؤذمَو كوم م وةىدم ت دوا

) وةرطاون، راوة.  طم  ٢٠٠٦-  ٢٠٠٥رؤذمى ت مَان (

.َن دوةر و وةَ  موةودة  
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 : ووَ ر و َو   

رةطزَ طم  و طرو َرَ زوو و د رؤذم و َى وَ:  -أ

اد م،َدرَدةذ رة   وةك روةَرم ،َرم   

وة وم و ام و رو رةرى زوو ،دادةم َرى دةق ر َواو

َدة اوةوم )١(. ى رؤذمَو ريواط َرطرؤذم رة  ، 

 َ تمم َدة رىام َ وةى وةك ريطى رؤذم رة

َدادةم، َر وةدةر تن دةر واَل وا وور)٢(.  ة ش

 ارةدا رةزا وام ىطَو م وم ن و من دةوم وةى  َ

َرا رم ىرانَ زَور ةَر م.   

ن طر رر زَور طرةى دة َر َرا طري م رؤذما

 و رووم ةَ م اَر اط َو دةر وا ا دةمت 

 وا طَل مو .)٣(نووَازى ر رؤذمطرن، روة د 

 مَرَو َ و م نرزام وةرط ا،  و رووم  دةر ز

 ،تن  دةوا  ن ومط راك و َ دن وَ  رَ

واوة وَ َ ز طدةوةر ن َرةوة زامر روة و  ، ز دةت

َ٤(دة(.  وم  رىوَو و دة اط) رىةَ و(  ورةىزؤر ط َ

 ارطارى رؤذم)٥(ر َى دةورةط رر ،َا .ن   م  

 ََ طو  ودموةيرَى اردم  ريرَم وَم رؤذمط

ََدة رؤذم ورةط ، دما  ن و ررا ى ط وةىدمووم

، ،َوا دةردةمو وةى ز ى طام َو مو وةىاار   و

دةر ٦(اوى(. وا و ممط ارطرؤذم اط  ىَ، واَل و وةىاط 

ك  َطاى طم دة َرو روة وة ،زامن و ى ذى

 () رىام َدة رؤذم )ري و ط .)٧طى رؤذمَو م

درو دم   وا ممط  رةوةَ م امَدةر  

  ن، رووواَدة رؤذم ان َر، رىم مط  

ََةَ ريطرؤذم مَ٨(دةر(روة . ووَ   نس و رووداوة  

 ط  وَى َطا دادةمَ.ى )٩()م)  َوَى رووداوةندةذَدرَ و 

)Photographs()ط، )١٠رؤذم َو و ،ريماط  امرةظو ط رؤذم َم

  .دموة و روومروا وَم دة دةطَوة وةك وَى َم و دةر ،دةَوةو

 رؤذمما رة وَم مَورة  :طريرةى رَم وَى رؤذم -ب

،  ز ون وَى دة ر دار َاو دروةا ن رمدةت

دوا طَل َو ذو  َازة  دةى مزدة ردةواو. ةا
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وم اوة ى َ، ر  ن راَم دةرو رؤ وَن و رر

و  وةوما ورةَة زَور اوان مَ و وَى راو مَ رؤذمو طظرةما 

  دةى مرة ،اى رؤذامرؤذم َم دا  ز() ىو رؤذم

   ى م رؤذممن دةطوة.مة  ،ردةت

 طريرؤذم ز ،  رَم رةم طَل دةرو و َو وَن وة

 رَروةدةط ري(رؤذمط   زةرد َاومط ر  رة رؤذم ،(زةرد

وى و طمَ ىَى وم َ(َر) ةىَ اَر ،  ش ز

دةى مر  دةى ىرةو اوةزدة و دةوة  وام زؤر َار َوةى و

 َم مةَ وا دارطرؤذم موةَ رة َ موَ م)١١(.  

رةم وازن  رةت رةمم وَى طا  ى رؤذمطرى:رةم وَ -ج

 ىد مث و رةم،ور م م  رةم :  ،ر)،رم  ،

، م، ،ووةم (ر، زةرد) رة م ، ،( نرا رةم َن دةطَ 

)Primary colors( َلَ ن ةَر رط رةم َ  ، نرواو رةم َ

)Complementary colors( ََدة رو، ةَ: ارةوة ى  

  = دةَ رةم م رةم     +مرة -

-  ر  + رةم رةمرةم َزةرد  = دة  

- ر رةم  +    رةم = رةم َي دة  

 رةمم  مَةَ اط ىَرى و مزرام١٢(دا(،  واز ن

م مرةم، ر) :رة رةم َ  شوام ،،زةرد (  رةم 

دوازدة رةم   نوة)١٣(.  

  

:و ، رةم مَر  رة  دوو ط  

)  مCMYK وةك  َ) ر ؤى مدم رةم دازراوة: - ١

زةرد و رةش،  دم  ى،) مcyan, mangenta, yellow and black ،راوةى (

) رةم ،    ٤,٢٩٤,٩٦٧,٢٩٦امى  ( ٤ رةم ردَ  َةى

 َ ،َرد نرة َم ز  

 مرةم كَر وط  وةاوة دم

 رةم   وا  دةرةوة م

)CMYK.َر (   
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٢ -)  زراوة: وةكدا رةم ردام ر َRGB َ اوةىر و (

) رةمred, green and blue ،( و  ،ور) :   (  رةم َ

  رة ى رةمَ ،َرد م ن و رةا ٣  ، 

)١٦,٧٧٧,٢١٦)   .َةزم رةم (RGB (

ؤمن) و م- مَ َة ( ذرةن

  .َرد نوة رووم ىَ ن و  

 

 

 طنرة ررةم ::و رة رةم َ  ط ور( ةم،  ،

، وَدم دوو رةم رة رةم َوة )زةرد

.( ،ووةم ،) :وةك ،َةدرو    

  

  

 

 

 و رةممى َدم دوو رةم رة دةردةون،  : رةم وةن

رةم َ : ، رةم)  رةمووةم.( رةم ، 

 وة َو رةم رة َرةم دمَ روة

.َةى درووةمم َرةم  

 
  

رة  دة :طريروةم وَى رؤذم-د

 وا ،ةةو َمَن موةد وَم   رؤذمطرى م روة

رطرؤذم وةوةى دةزطامم، دةط طَو  ىَر ن دةرة ،َدةرةوةى  وا

يدةزط ى دة دنةم ىَر َوةى رؤذمد مو دةزط ذام ن ريط

ر ى ، وا َوةدا دةد َ ن كوةر َن . )١٤(و

و   َوةى وَى طو رَى مورة ن مورة ةَدرَدواى 

 وةىدموم رؤذمدة،َة َ َ رطارةوةى َ ك 

 َودا دةمَو َو  وةىدمرووموا ،   َ ز  َو

 َودةم َو َذ كد و َوم دةر  ،َو وةرؤو موا 

َ) َةطPicture editor ن ،(وم و زاراوةى دو م وا،َوةك دة 
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)Cutlines-Caption-legend) ن (Leader-Underlines-Overlines()ش)١٥ . ار رى  ةىَ

  :وى وَ و( ن (  ()رة   مو ر

 :  ىَا و (َ ن كو)تةوة وا ؤرووداو( ، وا مة

َو َوو) مردة،  وا َلط ن وىم َارةوةى و وم 

ةَ رةوو وةك دراوة:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:و( دووة تدة َو ك وة كةر   ن واَل و َدةردة

و  اوةوةةك وو َر رة، دوم وةك . دا)ؤذمطرى رة ر

  . داةرو ى 

  

  

  

  

  

:َ )ك وَو ك وة  

 وةك :َوارةوة دةردة ىَو   

  

  

  

  

  

)  تو رؤ ىرةو وة.٣دةَ ( 

ذ َرة (و٢  تدة وا  ذة كو :(
  رة ة

 

): وك وة وا دةت  َروة ١وَ ذرة (
 وةرطاوةى  

 
Kurdistan TV  رىو م رزام د و م ل

 مو وةوماق را  
 

 
 

 

 ): وك وةَ ط  و َ َت ٣وَ ذرة (
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 داَو َودةردة دزراوة َ رى ا راوةمم َ  رةوةى و

 َوَر :وة ا وةاوةم  َل ٣٧((دواى .((وةَى دةدؤزدزراوة َ  

:ارة )وَو ك وة تك دة مراوا ؤى  ا واوة

ر مى دوةر د وةو١٦()دةرم(. َو  وةكَوارةوة دةردة ي:   

  

  

  

  

  

  

 َو  مومم ،وة داوا َلط:  َ وى)ى  ١٦َدوو ط 

َةو رةم ش وََى وي ، ط دوو  َ١٦ن   ،(وة دةت 

دة مَط ،وور  وةرؤم  وا  توة دة رو َرظط 

َرم  م ارةوة  وةاوةو اوةوم َ (َرم  :وةر) :

  وةى ذة  ت.

و ت َ كَد و،وةَدة َ َو م واَة َو م ،

رة وم دةم ، َ) َدةت َر رَ موةى وَى  در

،(ام   وةكَودةردة وم:  

  

  

  

  

 

  دووة :رةم وَى رؤذمطري

رؤذمطرا  َمَ از َى طا  وَى طا وَى طا:  - أ

)  رَى (اردم و ،َم و رةى وَ، ١٧دةَ و ودةَوة(

 رر ،َو  ،َةى وَار ،َةى وَ ،َى ور

َةى ور ن و)(او١٨َةَن رةر انَم ،(.  ىَو دم 

 راورى اوة، ر رةزاك و َدادم  طا رؤذمطر

): وك ذة روةك دةت واو م. ٤وَ ذرة (  

 

 ): وك ذة  موم رَ دةت  وَ.٥وَ ذرة (
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  ط  ،ووراوة نذ مرةراو  َ دووةك داةَ

 :َةدا رة  دوو  

  :  رامى ارةوة داةContent ( َرووى موةرؤك ( -١/أ

  )News Picturesوَى وان ( - ١/١

١/٢ - َن  (و ىFeature Pictures(  

١/٣ - ) ؤظ وا ىَوNews Feature Pictures(  

١/٤ -   ىَو - ) َرPortrait Pictures (( وةرى) رة     

  .  )١٩(دةر  ردَرى ن وَى راور   ام - ١/٥

  : مى ارةوة داة (َن َةى مرى Form رووى ر ( – ٢أ/

  ).Singleوَى ك ( - ٢/١

  ). A seriesوَ ( زة - ٢/٢

  . )٢٠()A sequenceدوان ( ك نوَى طاوة - ٢/٣

 نَوة و ووىرَر   :رة وةك دوو ،َة١(دا - ىَو: 

   ( وةرى)  ىَوووز ة وة ٢ ،و - ىَو :

دة موردة م وة ة ،وور ن َ ن روودام  ن ش

   .)٢١(رووداوة دةروو)

و  مازةَ وةىدموَن واوةط َو ؤ َر  ارطرؤذم َم

، َوةى دة َط رَى مو رة ؤَ َ موةرؤكن، دةوز رو

رَوا ، م َو مَر ىَر َؤ ومَ ، كوةى و َر ن

 و  رة ى ى واَوة. م و َطا ومورى 

وو، دةر َ رَ وةنم ك َر ى دةط.  

 َ نرؤذم روة دز َو  ى وةش ،وةووةى دةق و م ة

 وَ رؤ اث و د وذذري،مراو ط ةو دةروازةىَ ور دةر

رؤذم مَدةر رطرؤذم َم ز ررم  ،امور ا َو٢٢(دة( .

ذة رةوة وةكَ اط ىَد وَ رة ن ةَ  م واز

 َدةطنو دةررةم   تدة  ،ةَارةوة ى:   

١- روةرؤوةووى م :(ت)  

 موةرؤ دةَوة  دةرون طَل وا و وَمن  وَى وان: -١/١

ارط ن َ ازى  دةو،َرَة زؤر رووان و مَ رؤذم ردن 

َودةردة َ. ة  واَ نَوَردة  ، َم َم ر

  وو، وةك َ امى ارةوة دةردةوَ: دةَر اارَة راورةم
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و:مومم َ راَل م ا) ... وة م ى ١٧ و وم 

  . وَى  وة واوةوة ،)٢٣()ون ى دش ار٦١رم و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

مومم َ دا وم:  ردة دة وا رىَ راَل )

ر نارة وط (وةَا دةط م ادانَ و)٢٤(.  

  

  وَن. ن ن ارَةم رووى): َة٦وَ ذرة (

 

وَى وان): ٧وَ ذرة (  
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  دؤوة: واى و م وَى  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ومرد ،َ طريطَل م دى رؤذمو وَمى وَى ن:  -١/٢

:مومم اَ  وةىردام وى وزةر  مماق و (راطَ  ىةمَم

دةوَم( ا)٢٥(،  وا ىَو ىَو () ذراوة ش اوة:وور  

  

  

  

  

  

  

  

  

١/٣- :ؤظ وا ىَراو و ؤظ وا ىَن وذ مارة و ر زَورنَ

 ارى وة وةكَدةط ،ورى ،،رى زامم. وم  :مومم اَ

  .م زام ممةدات وَى  ،)٢٦()ا و َازى َدم زام)ؤط

  

  

  

  

): وَى وان ٨وَ ذرة (  

 

): وَى ن  ٩وَ ذرة (  
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ى وَى وم :م -  ر  (وةرى ت)  رة: وَى -١/٤

 َودة  َلط  َةد نرد رؤذم َم،وة وم  

مومم اَ) :١/٣ (وةدمزة ن رؤذى)٢٧(  رزام  ىَو

  .واوةوة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

): وَى وا ؤظ١٠وَ ذرة (  

 

وةرى  -): وَى   /رة١١(وَ ذرة   

 



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٧٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

وم   ، رد َامرى ن دةر  وَى راور: - ١/٥

مومم َ َ و ض ) : و د ذم مَ (وةمدة )٢٨( َوك و و ى

  .  اوةوةزاوا طَل و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : (ر) رووى َة -٢

 ض وا ، َ م ك وَ دةَوة،طَل ن و و وَمي وَى ك: -٢/١

َ ر ن َ  ن ،وم و ش زؤرة وةكمومم  م كر) :

  .وَى وة ممةدات، )٢٩()اري َةوَوة ذرةك  و وةك

  

  

  

  

  

  

  

  

    

٢/٢- :َةى وز   ررارو ىَو  ادةر  اورد َ

َرد، وم  دواةر   ررارو ىَو  ر َم رؤذم م

وورورة رط دةر و ووَ   ى ازةَ رة

  .  )٣٠(رَوة

  

  –): وَى راور ١٢وَ ذرة (  

 

): رووى َة/ وَى ك ١٣وَ ذرة (  

 



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٧٧                                                         )   ٢٠١٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      نراو ىَو م ووىردةر  ر ن ت ك   ن اَم

مورؤز  وَى راور  وةك  وَم دةردةو  َمى ذم ، م ت

ماوة نرة و وووة٣١(ر(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

َة/ زة و :(َرووى ١٤وَ ذرة (  

 
   

): زة وَ / و َمى مورؤز١٥وَ ذرة (  

 
  



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٧٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

راو وا ىَو  در ك ر  ،ى وا  وورَةدا دة

مومم: و  ن واَل َ٣٢(اَل)(و(َدة ،وور.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢/٣- َاوة ىوك ط ن:امدوا َو و نت دة ك ن دةرو  ىم

َا ددوا ك وَر و  ،.َرد واز َ ك و وم  َ

َ و ر َ  زارىطط َ) :مومم(ارى)ك )٣٣ ىَو  ا ،دوا 

و دانة  (َلَ) زراىطط َ ماوةدووةم  ن وك د نو 

    روو.ماز او و َك   ر ن و 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذ َوالَ ١٦رة (و َو /َة وز :(–  

 والَ 

):  و َك ١٧وَ ذرة (

  دواما



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٧٩                                                         )   ٢٠١٧ 

  :  وَى دة -ب

ر ر اط ىَو َ وةمرة و ى دةَو ما ةرطرؤذم

ودةرو، )٣٤(وة مط َر ؤش رؤذم رةريط  َم و َدادةم

َرد اوان زؤر ةَ نرةراو رطرؤذم مةر)٣٥(  . دواى

 َدن (رن و رَ).، وةك وَى طةوموةى   رة وَم زو

وم  رةى  وا، ز ارى  طورة دة ؤَرة وَم ر

د   َودةردة وروةو زادى رادةر و اندة مَرة و ،

رةدة او ط ََت٣٦(دة(.  

  

  

  

  

  

  

  

َرة وىم (رة)ش َ ن ك ةىَ ن ،ََدة َة وةى ز

َةى ؤ َى ن اذى ( .  :مش دوو رن:)comic stripsةطَ) َم

َ  ،ازى   رة و موةم و  و رووداوو و  و طَي و رةرى

دةرردةط َو  رة ةَ   ن، وةكَو وم مةر َل وط وةَ

  دووة :ؤ .طو دواداوى (ر)   رة و و ،َردَزة 

 امطرة ةَ وىمَ َونوةدا دةردةدم ن و ََو ،

درو وؤَت، رةؤ رةو نةو و ط ظ  ،َدةط

 روة رَ .)٣٧(ة و رى َ ر َةَ)رَى موةرؤ َروةرد

َودةر م  َلطن َو  وةَودة اط   ،َرم وةك

 وم .َرد رراو رى و دةرام ؤ َلط  ىمَو و ر وك و و

 رة  ن و  و َ ودةَوة، طَل رة ى ررذى رؤذمطر

م و موة د  ى م  ومر م َمن دةموة.

 و   دم َذة رةى دوا رؤذم ودةَوة، وةك

َر وة ودمرووم  ى دةَرى و روة .دنو م  ىرى و م ى

 .َةدا اط :وم ذم ) - ذؤ) ن (َر و كَو امَ 

  .)٣٨( و َر رة)َام -

 رةى -): وَى دة / ر١٨َوَ ذرة (

 



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٨٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

١ - :ى دةَو مرة  

 ط ى دةَو مرةووروةرارةوة ى م ىرام  وةؤ

داَة)٣٩(:  

  : رن و رَوَى َموى - ١/١

١/٢ - اط ىوة: مدمى روومَى  -  وَن وو دا   

١/٣ -  ىَنو ىَو :َر  

١/٤ - ى دةرَو  - .َدةط ى ةى و ؤ  :  

وم  مر ىَو :ى دةَو  نا  ىَو ط ةَ  و

)Animation – م-وةَدةط ( و .ررؤذم ط نَ  ،ت ى

 ، وَى ن َةى رووو َةى  ن داماورة رةوةى وَ طورةن م

وة و  وةود َل ن زة و َرودةوَ، واَ ة  م

َرم ا رىرم ىَو وة، زر ىوةم ةَ ى دةَاوة. و

َر ى روومَو  ،ووراوم و دةر َدة َ وة. وةكر  وةدم

 مَروؤذمر َم وةدما ووم ى.َوودةر   

٢- :ى دةَو موم  

٢/١- :(َر ن ور) وىمَ ىَو  مَرة و وو وز ةَ وة

 ،َوودةر امرؤذم رةوةراو ا و ام رىوةمو َ 

َو ، )٤٠(دةرة ةَ امرد رؤذم   ،وةَودة ةزارو م

   دَودةط  م وم َو ت ىرؤذم 

  ىمزام رامَ ومرام و، ا  )٤١((َا مَي) رَا:

  .وةدةروو،   َ دواوة   و َ اق رراروم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رَ -): وَى دة/ وَى َموى ١٩وَ ذرة (

  



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٨١                                                         )   ٢٠١٧ 

   وك مومم: (داوا َى  ارَو َى 

(َو ىطَر)٤٢( رة ،رد م  و ،َدةط  ن ةراودةم

 وة راوى م وم س ورم م َيم ن  ،ندة  ارى وَ ى 

رط  رامم.ة    

  

  

  

  

  

  

ر ىَر وَمَ  وةودة داَو  وم .مَ   ردةد

  .)٤٣(( م)اوةروو ى َموى َة

  

  

  

  

  

  

 و مت  مى طا و وَى   و وَم وَى روومدموة: -٢/٢

ََدةط ة) :مومم اَ وم ، َر  وم رد و رَي

  ن َر٣ (نةَر  َ ن من و ذَا رَر)ى )٤٤َا و ،

  مى ر  َرَ َراوةى َاق واوةوة.

  

  

  

  

  

  

  

 رَ -): وَى دة / وَى َموى ٢٠وَ ذرة (

   

  ر-): وَى دة/وَى َموى٢١وَ ذرة (

  

): وَى روومدموة ٢٢وَ ذرة (  

   



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٨٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

٢/٣-  َر ىَو- :()  َىو ن وم   ن نم

 ن انمرمدارة دى) :مومم اَ وم .وةَدةط ن

 طَل ،)٤٥(وا مرمى  د (ن زةك) و ار ى  د

 ىَدا و  .وةاوةو ةمرم دروى مََل وط ى ة

  َوة.ى ودة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

٢/٤- :ى دةرَو َدر ؤ  َلط  ىمَو و  ى ةى و

َودة وم َ) :مومم  ا َ وم ، وة وةك

  وَك طَل ة واوةوة. ،)٤٦(ما)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رَ –): وَى  ٢٣وَ ذرة (  

    

  –): وَى دةر ٢٤وَ ذرة (  

 



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٨٣                                                         )   ٢٠١٧ 

 دة َ مَو   رنراو ريطرؤذمت رؤذم ى يَو ز

 و ر َا اومروو، وا وَى  و َةى  طوة و 

مرة .ونودةر    

 : َازَمرىةطى رؤذمَو مَدةر   

 و واى و  وةردةطَ  را  َاوامرؤذمطارى طري َاز

َدةط رىراو ازىَ  ووةزام ىمورى ز ،ووو  ر رةم مَر و

   ىرام و رو م و مَن و دةرَر ىَر ،ناط  

ز ار موةرؤ  ت و، وةى طزدةط َمرى راورىَازى 

 رؤ ش زدة  م .َرَ َار ىَووو ر  ى

وم مم  رى م نز و رؤ َن دةَرى وو 

طمم ةن موة ،َ وةك ازَ وَدن مو  رؤذمطرن ردةت و 

 ىَروور ةَ .رَ  وةَازدةط  ىؤ ،مرم َى و

 ةىَ ة نَو مَرمَدةر  وة َدةط رراو ازىَ.  

١ -   :َو مَدةر  

ى رؤذمَو مَدةرري واط ميدةرم ةَ ر دم  ، ةىر

رؤذم  ازىَ و َ َ َووودةردةى، ر وى وا َ َو َ

 و َى دا  ،وةَودة ا ن و َدةردة  و رؤذم مز َ

طَ   زن دوو رة َازى مو و ودموةى ن  ،راوة  ث  و 

 رة  وس وَر  نر ردى و رؤذم  ،را   وة نم 

  ى نَو مدام  َ وو ط و ،ث  وةرا َردة

رةوةى رؤذم و  و َار  َ  َ   وة ر نو

.َر و دنرو  دوا م دمدةرم  وةَدوو ر ،َى و

دةَ،  طريدةق ى رة  رؤذمَ ة ى: َةدا َ :دةدر

 ،َا ددووة  شَرو دادة ى  مََ٤٧(دة(.  

  

  

  

  

  

  

  

): وَك  دووةا د٢٥َوَ ذرة (  

 



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٨٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

رؤذم  رةدا :َيةى مَ ريدووةى  طو دة َدة َو  

َ  و ،َا دةدووة َو وا ،َةدر دة َ َوو وة دة 

َدادةم َرى وواو)٤٨( .  

دةمدمَ ة مرى دةطم ،َة دةرَم و َ واى 

رؤذم  ن وَازى دةرَ ىةم و ،داََل وط دم ةىَ  و

  .ا م مزى  دارا و مرى و رةز

٢ - ى رؤذمَو مَدةر موةمريط : 

 ورةىط رر َو  موموةرؤك و مم  رَ مَار ر

 ام و َ ن دةرووم رر وا اط ىم زؤر 

 َدة  م ةدات ودة ى َ و ام ى َر وا مط م .َدة

 رؤذم  ر رةى. َ  وَ م و َ   وا دةََ رة

َرَ دمَ ازىَ ن ووىر ازىَو َ َش ،  َوم م

َةدر: )ىَ دممن دة ،َو اردم رة، ن دوادة 

ةَ رة و دم()٤٩(  ،َون دادةم ن م ون ك ر  روة ، ةىَ

 زم ن ارط وورَدة ةَك )٥٠(؟ ر  َودةردة َو  وةك ،

  وما داماوة:

  

  

  

  

  

  

  

َو اردم ش اط ى  م ََةدر واز َر  وةك

مَر  .)٥١((زوو ،ةمى  وة، وةوةون، م ؤظ، واى)

 وَك طَل وا َن  َودةَوة   ةمى وة م م م و

مدوور، ش دةطرَوة  ك َ ان  وَك  وَ دادةم َن 

دامم وَك  و طوم  دةرَرة  و َن و َن 

دة َى  طورة م ردة  ََروو م َاردم وَ و

  رةزا و زامم  و وة م ىةم  و  دوورة َو  

  

 ): وَى وم /ر ك ون داماوة٢٦وَ ذرة (

 



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٨٥                                                         )   ٢٠١٧ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

م رَم وَى طا  روة رس ن دةرَرة ى دةطرَوة.

 َلط وط ةَ)٥٢( ، ة  

:  ةىَ)َو (  َ و ،  

دة َوَ و َم َ  مدةز   

َدة :  

           ٣-  ى رؤذمَو مةَريط:  

َةى و  َو َة َرى  و َا دةردةوَ، وةك ارطى 

 ،( و م) مدووَ ،زم ،م ىارط ،ر ك ،ط َ ،

ش، َ  طم روة م و رةى وَ .)٥٣(وَى َل (د)  َارَة

 ة نَو و ورةوط وا .َةمدة َو و ورةوط 

مَر وَك رة م وة ى و مَ رؤذم ردما ودةَوة، 

 َلط َ رةى ز ورةزؤر ط م مط  و   وةَودة 

  رة طورة و َط داَ و زةق  ،َو  وازى  دةطرَوة و 

وم دةى موران  ممامة  م  ش و طم موة و 

ردةم .َدا ةى رؤذمر ر ورةط رة واز َو  

َةى وَارَل  شط َوةى ودم ر وَ مَار ة

 ن  م  روة .َرد دا رة و م رري  َو 

َََر رىم َازَ ن وَو دمَ ىَر ، َمر دمدرو

ان و ا ش َ وَن زؤر   راَ دة .َوةى مَامما

َن دا ،اط َو م ، ن وا َلط وازى ى َواز دة اث و ى

): وَك َةى د ٢٧وَ ذرة (

  ( َارَة)



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٨٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 م نن رووداوة ن ىَن و نمد طَو  وا   ،

وة َ ودا َطَل  ةرووم دةرو ورَ دوورة َوة وةى ن 

 . ن واروة  وةَودة ن َلط   َ ورةمرةم َ َو

 وا ،من رةمَو  و َار مرة م َ م

وَن م مَى و ان و رةمورةمَ  ز راَ دة َوةى وَ رةش و 

 ون   َش و و َو ذمى ارى ر و َى 

 طاف و من.  

  و و ،َدموة ر  و  َذَةوةى دةموَوة، 

 .َرد َو  وةىدمد رووم َو  ممم  رَم م

 َ ََل وط َوك مَو مَر  مزؤر ط  َر وةك َن دا

 م َوةى ودمو وةك ،وةرؤوم وةر َو  دمؤظ وة ودمرووم

 َش دة ،َ َر و نووةى مَ وة   ن ك

 رزؤر م رَ امََر ى نَو َذ َ  ،اونمم م 

 مَ   وةَودة َ َيم  َو  رن زؤر َ ن وىم

.َو نَ وىم وا   رَ ى اونمم  ةر ماوةطَو م

   َرد ا زمدةوَم رؤذم َم ن ورةراو ىَو مَر  

 ز ن  مرى زددم رَةى ؤ وَى رةمورةم و وَى ة ان 

  و طظرةما ط .م رؤذمرةرم را َردَ، دةَ م َر و 

  ارة : دموةى ومن 

 شووةدا ى رَ نمَدةر مازةَ ري وطى رؤذمَو مرة

 ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٥رؤذمى ت مَان ( طرمرؤذم و و َومكمَ موةى 

 موةَ  رة ةَ دةاونر وةرطةوَوةمم ر ىذ اون و

 رؤذم مرةو ذ ر  وةى دوو) انَدا ٢٠٠٦-٢٠٠٥م() دة رة ٧٢٠ذ (

 طريرؤذم ىرَةى رَمَ ازة مرم وَ ط ، اونطدةروة 

)  ت ىوة ٤٨رؤذمن وةرطوم ( ارةوة ىةَ:وة  

)، َ ٢٠٠٦- َ٢٠٠٥ازى دةرَم وَى رؤذمطري رؤذمى ت مَان ( - ١

َ داممى و َةى روو  دةدم م مرى ردوو 

  ى و َة مَى) َةى ارةوة دةرووة :رَوة (َة 

  

  

  



 د. رم ا د 

 

  

 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٨٧                                                         )   ٢٠١٧ 

  ) َ و َةى رووى وَن :١ ذرة (        

 ذ يرؤذمطرَةى مرى وَى 

رم ةَ ىَة مَ رم ى  

%١ ٧٦% ٢٤ - 

          اردم) : ة  نَووى ورن وةى دامَ رةدا وةك د 

 ،َو مدام َ رةى و م ،ىَة وَ رةو و دممدة ،َو

َر ى ةَ ز ،(َرى وَ و و ورةوط) ةىَر   ٧٦اوة (%

%) دةروة، ش وة دةردةت  ٢٤دةروة، َ ة مر مَى رَةى (

. َل دةط راورد َا دى دووة  نَو  

٢ - َ ةَ  نَى ور ىمرَ ةَ و  َوا دةردةَو ،:وةك 

)( و وم) مى دووارط ،م ىارط ،،زم َ،َ  

ر ،َل ىَو د)-َ ةَار(،   ىرؤذمت ) انَم٢٠٠٦-٢٠٠٥( 

وةوارةوة دةر ةىَ:  

  َرى وَن:) َةى ٢ ذرة (

 َ ةىَ

 ارَة

 َةى ك

ر 

َةى 

َ 

َةى 

َ 

َةى 

زم 

ارطى 

م 

ارط) وم و 

 ( 

٤٥=  %١٠ -%٣٥ %٢٠ %٥ %١٥ %٥ %٣ %٧% 

            مى دووارط) :رى وةكطى رؤذمَو مةَ وةودا دةر 

(وم و ) ارط م ،زم ،َ ،َ ،ر، وَى َل 

 و وم ىارط) ةىَ ت ز ىرؤذم ،(ةَار َ (د) (

%) دةرووة وا  ا د ،َن َةى (ارطى ٤٥رَاوة،  رَةى (

  %) دةرووة  دووةا وة. َةم   دةروون.    ٢٠ن) رَةى (

٢ -  و َار ر وراو ىَو مَر   ورةمةى رةمر

 رؤذم ؤ ةىَر دمدز  َودا دةردةَ رىم رى ز   َر

-٢٠٠٥وَى رةمورةم و را َا رد ،َرؤذمى ت مَان (

  ) رةم وَن  دوورةى  و دواا َة دةرووة: ٢٠٠٦

  

  

  

  



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٨٨                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

  ) رةم وَن :٣ ذرة (  

 ز رةم وَن 

  ى دةَو  اط ىَت   و 

 او  رةش ورةم   او  رةش ورةم    

١ %٢٩ %٤٧ %٨  %١٦ - 

    اط ىَردوو و  ،ووراوة وةرة ن زَوة وودا دةر 

%) دةرووة،  وَى طا ز رَاوة ٦٣=١٦+٤٧و وَى دة رَةى (

او و رةوة رةمردوو رةم  َ ى دةَوةى و) ٧٦=٢٩+٤٧ (%

) ى دةَو مَر َلط راورد وةووة.   ٢٤= ٨+١٦دةردةر  (%  

رَم وَ َة طو وََ طو  درودم رم َطَل  - ٤

 دم وَن مَامما َن و طام ى رؤذمطري رَى 

 زَار) انَم ت ىرؤذم ،وة:  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ودةر ةَ (  

  ) طن و رمت رَم وَن: ٤ ذرة (  

 ز طلَ م ى رؤذمطرى وَةمى 

َار  تمر دمدرو َ وىت ط 

١ %٥١ %٢٧ %٢٢ - 

رَى َدم  دا دةردةوَ وَن  درودم رمَ طو    

زَ  طون  رَوة  درودم طم َمَان وَ و ما، ووَن 

)  ن وةك ٥١َو َار ت ومر دموةى درو رز ةَر (%

  )% دةرووة.    ٢٢-٢٧رةوة رَةمن درة (

٥ -   وةر وةدم  (َو مز) و َو ووةروومدم ي 

 رطرؤذم  َلط َو مَر ىرؤذم ت)٢٠٠٦-٢٠٠٥( َ ةى

  :  ارةوة دةرووة

  ) زم وَ (و): ٥ ذرة (  

َو مز ز 

َووى ور ن َ

َ 

 َ وم َو  

 ةرةوة 

 َذ َ وم

 وَن

 ت

١ %٢٠ %١٥ %٦٥ - 
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٨٩                                                         )   ٢٠١٧ 

%) دةروة  ٦٥دا دةرووة وَن ز َ َ اومروو رَةى (         

وا (%   دةروة.٣٥=١٥+٢٠وةى موَ ن  وَن ط  رَةي (

  دارؤذم َم نَو و د َو مز (َر ن كو) وى مَر

زؤر طمَ َ  ر ذَ وَن وةى دموة رت  وَ َروو، 

 وة وا مَ  اموا ت و  .دراوةَ   

رم وَى م ةَازط ش دموةى م  مى رةوة،  -٦

  :دةرووة ةى ارةوة، َ)٢٠٠٦-٢٠٠٥مَان ( رؤذمطري رؤذمى ت

  ) َازة مرم وَ:٦ ذرة (

درو دم

 رمت و طن

 رةم مَر

َمنَو  

 و و

َ وم 

َةى 

ََى ور 

مَى  دةررم

 )ميَ – ى(

٤٥ %٣٠ %٩ %١٥ %١% 

 م  ز  ط رطى رؤذمَو مَدةر مازةَ وةودا دةر 

دةطَ (دةرَم مرى، َةى َر، زن، رةم ،رمت) رؤذمى ت وةك 

 ةَر نرة  اونةو  وة وم َ  ون وةكودةر 

  %). ١%، رمت=١٥%، رةم=٩%، زن=٣٠%، َةى َر=٤٥درن: (دةرَم مرى=
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 ١٩٠                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

  ن: 

َازى و َر رةى رؤذمو َةى رووى ة مر  - ١

وا  وة) وَن  دووةا ٢٠٠٦-٢٠٠٥دةرَمى،  رؤذمى ت (

رى دةرَم مر  وَن وازة   ،ة وةى وَنراوز خ  دةق د

 د  ةواوة.

٢ -  ( ،ؤظ ،ن ،نوا ىَو) :رن وةكراو ريطى رؤذمَو

 ىرؤذم) ت٢٠٠٦-٢٠٠٥  ،ونوا دةر َر و  ىَو ز (

 ون. واودةر   مرة وة وط ك ةىَ و  ىَو

رؤذم م خ وَى م داوة وةى وَى ت و وا رةم و 

 َش دة ،نرةم  .ط رَ مزة وةى رؤذموى دوور 

َة َرى وَن و َامى  وَن ا دةردةون، رؤذمى ت  - ٣

) زَ ةى ارطى وم و ارطى م دةرووة، ٢٠٠٦- ٢٠٠٥(

ش دة .ونودةر  مةَ مَو َم رىرم ومى م َ

 رؤذم و دواو رؤذم رى مرى. 

٤ -  ز  نةى رؤذمر َم َار و ورةمى رةمَو مَر

)  ٢٠٠٦-٢٠٠٥راَمَ ر  ، رةم رؤذمى ت (

ةواوة و م دوو رةى دوا رؤذم دةَ، وا زؤرى وَن 

 رةش و وة اومروو.

 طام ى رؤذمطري  طَل ت ودرودم رم وَن   - ٥

َار ز م   رَ ىرؤذم  ت)٢٠٠٦-٢٠٠٥(  

ز َةد  وط ََ اردماوةةو  دموةى درو

وازى رؤذم ى َش دة ،َار ت ومر. 

٦-  وى مَر ىاوةَر مى ز رَ َلط نَو و ازىَ

ت ((و ىرؤذم نَو َذ (َر ن ك٢٠٠٦-٢٠٠٥ زؤر ( 

ر اوة، واةو نَووى و زَ َ .وة  

 )٢٠٠٦- ٢٠٠٥مَان ( رم وَى رؤذمطري رؤذمى تم ةَاز -٧

 ةىَ رىم م ز ط ىر ةىَاوة وَر ى

  تمر دمن و دروَو ن و رةمَل زط راورد َا ددووة 

 .زؤر  ةواون
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٩١                                                         )   ٢٠١٧ 

  راردة 

وةى وَم رؤذمطري َة طو و م َمَ رؤذم ردما 

م راردةك دةروو اى مََ  ورؤ را ا دةروَ َةر ر

  وةرط و  رَدمن :

١ -  ز اممريططى رؤذمَو و.مَر  ورةى ط و َ دمورة 

ز ررى  وَن وَازى روون م مرم و  ةمرةودم ر - ٢

 .َرر 

طظرة ردن و َ ووةمَ ازى رَم وَى رؤذمطرى  - ٣

 َ َ وةى ز ت نوةوَ وَارن  امَ و

 َرام رد. 

٤ - .َ َ رؤذم مةر ط َم ورةمى رمَو مَر 

 طم دان زم وَن ومَ  ورى  َ وَن.  - ٥

ى َو ذ ود ط ؤطا زةم ر  رى دا و  -٦

 نَو مَن. دةرةى رؤذمر ر 

٧-  َو م ى  ز َر ا  ريطى رؤذمَو خ

   .ََرادة   رَ ر ر 
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 ١٩٢                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  )٢٠٠٦-٢٠٠٥( ا ارة   ت

   رة ا و   ضا و ط ا  

  

   ،  رة ىوع اا  ل ة  رة ا 

ار ا ا  ا و  ات ا ول ا ، ظت ارة 

ا ل دة : (ارة ا، ارة ا ،رة ارع و ر 

دة اان ا  . م توا ات ا  ت وا ا ت)، و

ا  دة م و   اذا    رة   ا ع 

 را نر وث اا و وا   ا   م و ذ ،رئ اا 

 ا   و  ورة رةل ان ا  .ين اا   ف اوا

  ، و  ط    وا ا ة  ور وا ا

ا ا  ال  ن ادة و ا رم ا اى  ، ه

   ىو   وا اق او ط    وط رة اا

  اا وط رة ال اا  ا ا ا  ث ا  .رئا

  ث ا ا ،نوا ا   ض ا  و  رة وا

 ض ا  ، وط رة ا اج اا ا    ،اام

)  ة ت   ورة ا ذج اا ٢٠٠٦- ٢٠٠٥ .  (

   و در ا   . ا  ا ا  ا ا
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 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )١٩٣                                                         )   ٢٠١٧ 

 

 Photos Styles in the xabat newspaper (٢٠٠٦-٢٠٠٥) 

           Analytical and descriptive search of image in terms of language and the view  

Abstract  

Consider the image journalist of great importance in isolation from other 
branches of the image in general, especially after the tremendous development 
in technology and the information age rapidly in the field of journalism, where 
she appeared Press Photo in multiple formats including: (photo documented, 
social image, image of the street and photos of the events), has occupied large 
tracts on the pages of newspapers and magazines with high capacity. As the 
article press is material missing and incomplete if it did not publish a picture 
with them where explain more of the subject journalist, and so it helps to 
express the fact and realistic event publication and be a source of 
understanding of the reader and learn more about what content Bri. Therefore, 
the use is an urgent need and are required in the journalistic work, which in 
turn linked to a number of factors and a variety of methods control the 
presentation and form, by content of the article and its importance to the 
recipients compared to other topics, these methods followed in the use of 
image and presentation linked and methods of taking them out and 
sophistication in the view, and the extent of its impact on the reader. Thus 
speaks Find the most important methods used in the use of Press Photo and 
method of taking them out in terms of form and content, start talking Find the 
concept of the picture and how to define and then displays the most important 
kinds, and then comes the most important methods of Artistic Direction of the 
image press releases and presentation, closing displays search some of the 
models used for image displayed in the newspaper hid for a period of between 

(٢٠٠٦-٢٠٠٥) with the analysis. Search ends of the most important findings of the 

researcher and a list of sources used. 

    

  

  

  

  

  

  

  



   ٢٠٠٦-َ٢٠٠٥ازةم و َ رؤذمى ت 

 

  

 ١٩٤                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

  

  راوَةن: 

١ - . ،اج اا  رادي م٩٥-٧٩ص ،٢٠٠٦، ا.  

٢ - رة اا درا ، ،ا  د.٦٣ص د.  

٣ - ،اج اا  ديا رام .  - ،ر ا ٦٣ص ،٢٠٠٤ ر.  

 –اة  ،١ ،د. ا  ،د. ا  ا وا،اات ارة  - ٤

  .١٧، ص٢٠٠٤

٥ -  ا ل –ادئ وارى، ،اا ١١٩ص د.م .  

  .١٢١ص ،د.م اري ،ا  روةى َو: -٦

٧- ، درا رة اا ،ا  د.٢٢-٢٠ص د.  

  . ٢٧ص ،امر ر  ،ات وامت  وااج ا و -٨

٩ - وامرؤذم مةن، ذام  .١٠ل، د.  

١٠ - اف (وط ىPhotographs .َد (رؤم وم)  م مم و (

 :واماجا ،ا . ديا رام-،ر ا ٦٤ص ،٢٠٠٤ ر .  

 د. ا ار، ،اج ا ا ا. ٢٠٧ا ا، د.د  ا، ص -١١

  .١٥٢- ١٤٧ص

١٢-  ،ضح را ،نا ة  ،: ا١٩٦٥- ا.  

  .٥٧ص د  ا، ارة ا درا ، د. -١٣

١٤-  وةىرو: صَ٣٦- ٣٢.  

١٥-   ن:وَ وةىر ٧١ص  

١٦ -   ن :وةر٧٢ص.  

١٧ -  ا،ص ا ،ا  د.٢٠٨-٢٠٧د. 

ات، وااج ا  .٢٠٦- ١٥٣ ا ااج ا، د. ا ار، ص - ١٨

  .٧٥د. ا ، ص

  .٢٨-٢٧ارة ا درا ، د.د  ا، ص -١٩

  .٢٧-٢٦ص روةى َو: -٢٠

٢١- . ،اج اا  دي ما را–ر ا ٦٧ص ،٢٠٠٤ ،ر.  

٢٢-  ا ري، ص–اا ل، د.مدئ وا١٣٠ا.  

  . ١)، ل١٨/٦/٢٠٠٦(ك  )، ٢١٧٨ر: ت، ذ( -٢٣

   .١ل )،٢٤/٦/٢٠٠٦(   )،٢١٨٤(ر: ت، ذ -٢٤

  .٢ل )،٩/٦/٢٠٠٦( )، ٢١٦٩(ر: ت، ذ - ٢٥

  .١٠ل )،١٥/٨/٢٠٠٦( َ )، ٢٢٣٦(ت، ذر:  - ٢٦
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  .٨ل )،١/٣/٢٠٠٥( َ  )،١٧٢٣(ر: ت، ذ - ٢٧

  .١٠ل )،١٧/٨/٢٠٠٦ (َ )، ٢٢٣٨(ر: ت، ذ - ٢٨

  .١)، ل٢٨/٨/٢٠٠٦ (دوو )، ٢٢٤٩(ر: ت، ذ -٢٩

  .١٢ل )،١/٣/٢٠٠٥(    َ )، ١٧٢٣(ر: ت، ذ - ٣٠

  .٢ل )،٢١/٣/٢٠٠٦( َ   )، ٢٠٩٢(ت، ذر:  -٣١

  .٢ل )،٢١/٦/٢٠٠٦(  َ   )،٢١٨١(ر: ت، ذ -٣٢

  .٧ل )،٤/٦/٢٠٠٦(    ك   )،٢١٦٤(ر: ت، ذ -٣٣

  .٢١٠-٢٠٨ا ا، د.د  ا، ص  -٣٤

ا وات، د. ا . ااج ٢٠٧ط ا و اا، ا  اوي، ص -٣٥

  .٨٥، ص

 .٨٥ااج ا وات، د. ا ، ص - ٣٦

  .٦٢ص، ٢٠٠٧– ا ا ، درو ان، اة  - ٣٧

  .٢٢٧-٢٠٨ص،  ا ار  ا ااج، د. - ٣٨

٣٩- اج اا  ،.  ديا رام– ر ا ٧٩- ٧٥ص ،٢٠٠٤ر  

  .٣٢، ص٢٠٠٠- وح دة، د    ا اور،  د. ار -٤٠

  .٧ل )،١/٣/٢٠٠٥(  َ  )، ١٧٢٣(ذ ت،  ر: -٤١

  ٥ل )،٣/٣/٢٠٠٥( َ    )،١٧٢٥(ذت،   ر: -٤٢

  .٥ل )،٤/٤/٢٠٠٥(   )، دوو ١٧٥٣(ذت،   ر: -٤٣

٤٤-  :ت،  ر٢١٦٦(ذ ،(َ    )٣ل )،٦/٦/٢٠٠٦.  

٤٥ -  :ت،  ر٢١٨٦(ذ دوو ،(   )٨)، ل٢٦/٦/٢٠٠٦.  

٤٦ -  :ت،  ر٢٢٢٤(ذ،(  َ   )٨)، ل٣/٨/٢٠٠٦.  

٤٧ -  ب ارى،  –اا ل، د.مدئ واا  

٤٨ - َ وةىر:١٢٤ل و.  

  .٨٦-٨٤د  ا، ص ا درا ، د.ارة  -٤٩

  .٧٩ ا ، ص ات، د. ااج ا و -٥٠

٥١- . ،اج اا   ديا رام– ر ا ٦٦ص، ٢٠٠٤، ر.  

٥٢ - َ وةىر:٧٤- ٦٨ص و.  

  .٨٩- ٨٨د  ا، ص ارة ا درا ، د. -٥٣
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 ١٩٦                                                                 راى ررى زامظرة ( –طذ ،ارة ١١ ،(زى )٢٠١٧(  

 :نوةر   
  .١٩٨٥-ا  اوى، ط  ا واا، اار ا  وا، اة -١

٢- : ،ومت امت واوا اج اوا  ، ر رن١ام ،ا٢٠٠٤- ، دار ا.  

٣-  اج اا ،(رد)  ا  ،ت١واد ،١٩٨٦-، دار ا.  

٤- : ،اج اا ا  ،(رد) را  ة١ا ،ما ار ا٢٠٠١-، ا .  

٥- : ،ا ا  ،(رد) نا درو ة ١ا ،ما ٢٠٠٧-، ا.  

٦-  ض: اح را: ،نة١ا ،ا ا  ،-١٩٦٥.  

-، اة١ا  (در): ات ارة ا (ا وا)،  -: ا (در) -٧

٢٠٠٤  .  

  ارة ا درا ، ا ا  واز، اة. -د  ا (در): -٨

  .٢٠٠٤- ا  ،ت ار ا ، ا -

٩- د ،ورا ا  را  :(رد) دة وح-٢٠٠٠ .  

  . ٢٠٠٤-، ا ا ،ن١ر ا ر : ااج ا–: ،. مرا ادى -١٠

١١- : ،اج اا  :دىا رام .ن، ا٢ ،زوا  ا -٢٠٠٦.  

١٢- ) م ووىَ و وامرؤذم مةذام ،(رد) ن ١٥٠٠-١٤٥٠ : ،نرد رىرى زام ،(

َو ،روةردة ٢٠٠٥-وةزارة .  

  . ٢٠٠٩-، دار ا ام ،وت١ادئ وال، - :(در): ا ام اري  -١٣

١٤-  :ت،  ر١٧٢٥(ذ ،(َ    )٣/٣/٢٠٠٥.(  

١٥-  :ت،  ر١٧٢٥(ذ ،(َ    )٣/٣/٢٠٠٥(.  

١٦-  :ت،  ر١٧٥٣(ذ دوو ،(   )٤/٤/٢٠٠٥.(  

١٧-  :ت،  ر٢٠٩٢(ذ ،(َ    )٢١/٣/٢٠٠٦(.  

١٨-  :ت،  ر٢١٦٤(ذ ،( ك   )٤/٦/٢٠٠٦.(  

١٩-  :ت،  ر٢١٦٦(ذ ،(َ    )٦/٦/٢٠٠٦.(  

٢٠-  :ت،  ر٢١٦٩(ذ ،( )٩/٦/٢٠٠٦.(  

٢١-  :ت،  ر٢١٧٨(ذ ،(ك    )١٨/٦/٢٠٠٦.(  

٢٢-  :ت،  ر٢١٨١(ذ ،(َ    )٢١/٦/٢٠٠٦.(  

٢٣-  :ت،  ر٢١٨٤(ذ ،(    )٢٤/٦/٢٠٠٦.(  

٢٤-  :ت،  ر٢١٨٦(ذ دوو ،(   )٢٦/٦/٢٠٠٦.(  

٢٥ -  :ت،  ر٢٢٢٤(ذ ،( َ   )٣/٨/٢٠٠٦.(  

٢٦ -  :ت،  ر٢٢٣٦(ذ ،(َ    )١٥/٨/٢٠٠٦.(  

٢٧-  :ت،  ر٢٢٣٨(ذ ،(َ    )١٧/٨/٢٠٠٦.(  

٢٨-  :ت،  ردوو٢٢٤٩(ذ ،(    )٢٨/٨/٢٠٠٦.(     

 


