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 ثةزتووكى كؤزس
Course Book 

 ٌاوى كؤزس. 1 زِةٌط
  واوؤضتاى بةزثسس ىٌاو .2 ً.ى ضؤزاُ ئيطىاعين ئةمحةد

كؤليرى ِوٌةزةجواٌةكاُ /بةشى شيَوةكازى  كؤليَر/ بةط. 3 
 soran.ahmed@su.edu.krd :ئيىيَن 

 0750 4613808 : ذوازةى تةلةقؤُ
 

 ثةيوةٌدى. 4
 

 ( كاترويَس2تيؤزى )
 ( كاترويَس8ثساكتيكى )

  يةكةى خويٍَدُ بة ضةعات -5
  لة ِةفتةيةكدا

 
 ذوازةى كازكسدُ -6  كاترويَس 10

 
 كؤدى كؤزس -7 

 شاٌيازى كةضى
ضؤزاُ ئيطىاعين ئةمحةدـ ٌاو:   

ِةوليَس  - 1970ـ ضاهَ و شويٍَى لة دايكبووُ:   
طةزةطى كازيَصاُ : ِةوليَس /ـ شويٍَى ٌيصتةجىَ بووُ  

  05708083404 ذوازةى وؤباين:ـ 
   soran.ahmed@su.edu.krd ـ ئيىين:

   ِ      بس واٌاوة    َ     خوي ٍدُ و

يَد/ شاٌكؤى ضةالذةدِوٌةزة جواٌةكاُـ بكالؤزيوس:    
2010:  ى بة دةضت ِيٍَاٌى بكالؤزيوسـ ضالَ  

ِةوليَس/  ديَدشاٌكؤى ضةالذة ،2015ـ ضالَى بة دةضت ِيٍَاٌى واضـتةز:    
شيَوةكازىـ ثطجؤزى طصتى:   

ثةزوةزدةى ِوٌةزى / ويٍَةكيَصاُـ ثطجؤزى وزد:   
 كاز 

يازيدةدةز واوؤضتاىـ ثيصة:   
  شيَوةكازىبةشى ِوٌةزةجواٌةكاُ/ / كؤليريشاٌكؤى ضةالذةدديَـ شويٍى كاز كسدُ: 

 ثسؤفايمي واوؤضتا -8
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 شازةشايي و ئةشوووٌي كازكسدُ
  .تةوةةكسدووزِؤذٌاوة و طؤظازةكاُ بمَاو لة  ٌوضيٍي لةبازةى ِوٌةزـ ضةٌديَ وتاز و 

( ثيَصاٌطةى 60شياتس لة ) بةشدازىو ، تةوةكسدووة( ثيَصاٌطةى تاييبةتيي 9تاكو ئيَطتا )ـ 
كسدووة. ييى ِوٌةزؤزك شؤثو و ضيىيٍاز  كؤز ضةٌديَ ، وِاوبةط  

 .ضةالذةدديٍيبة شاٌكؤى  ى ضةزـ ئةٌداوى ليَرٌةى ِةلَى كاز

 وشةى زِةٌط لة فةزِةٌطى شواٌةواٌى و شازاوةييداواٌاي   -1     

 زِةٌط لة ذياٌى زِؤذاٌةو لة بوازى ِوٌةزدا  واٌاى  -2

 تيؤزى زِةٌط  بٍةواكاُ و -3

 (RGB( و ) RYB) لة ٌيَواُ  باشٌةى زِةٌطةكاُ -4   

 ياضاكاٌى زِةٌط -5   

 زِةٌطى ئاوى ) ئةكؤزين( -6   
 اليف ضتين ، و ئاوى ) ئةكؤزين( ىزِةٌط -7
 بةِاى زِةٌط -8   

 ليك سزِةٌطى ئةك -9   

 ئةكسليك زِةٌطى تةكٍيكةكاٌى -10

 اليف ضتين ، وليكسئةك ىزِةٌط -11
 

 وشة ضةزةكيةكاُ -9

 :ٌاوةزِؤكى طصتى كؤزضةكة  -01
 :زِةضاوبكسيَتوا ثيَوويطت دةكات ئةً خاآلٌةى خوازةوة  ةكةداكؤزض ٌاوةزِؤكىلة ليَسةدا بة شيَوةيةكى طصتى

 .طسٌطى و بايةخى خويٍَدٌى بابةتى كؤزضةكة 
 كؤزضةكة.ى ضةوكة ضةزةكييةكاٌى شيكسدٌةوة   
 ضةوكى بابةتى كؤزس لةزِووى بريدؤشى و كسدازى.ٌى بٍةواو ثيَكّاتةى بوو 
 بة كايةكاٌى ديكةوة.  ةكةثةيوةٌدييةكاٌى بابةتى كؤزض شاٌيازى و شاٌيني دةزبازةى كازيطةزى و 
 تيَطةيصنت و ليَكداٌةوةى ثيَوويطت و ثةيوةضت بؤ دةضتكةوتَ و دابيٍكسدٌى ِةىل كاز. 

 
 ئاواجنةكاٌى كؤزس :-00

 :دابوازيَكٌاضاٌدٌى زِةٌطة لةضةٌد  دا بةشيَوةيةكى طصتىئاواٌخ لةً كؤزضة -1
 دةضتكسد. ضسوشت لةطةه لة زِواٌطةى تيصكة زِؤشٍاييةكاٌى فيصيكي زِةٌط شاٌطتىبٍةواى  -أ

 .ضايكؤلؤذىزةٌط وةكو اليةٌى ضؤضيؤلؤذى و  -ب

 لة ِوٌةزى ٌيطازكيَصاٌدا. باشٌةى زِةٌطةكاُ ئاشٍابووٌى قوتابيياُ بة -2
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 .بؤ ثساكتيكي لة تيؤزيةوة تيَكةلَكسدٌى زِةٌطةكاُ ثيَداٌى شاٌيازى لة ضؤٌييةتى  -3

  . زِةٌطةكاُ ةضمَةتىخ لة بةِا وشازةشاكسدٌى قوتابياُ  -4 
 شاٌيني و شاٌيازى لةضةز ِيَىا زِةٌطييةكاُ و طوشازشتكسدٌى لة كازى ِوٌةزيدا. -5
 جياكسدٌةوةى جؤزى بؤيية زِةٌطييةكاُ لة ٌيَواُ شيَواشو تةكٍيكى كازكسدٌدا. -6
 

 ئةزكةكاٌى قوتابي : -12
 ٌاو ِؤهَ. ي ديكةىجيَبةجيَكسدٌى ضوازكاترويَس بووٌى بة زِيٍَىاييةكاٌىوثابةٌدهَ ثؤ ٌيَوكاترويَسيَكى تيؤزى ئاوادةبووٌى لة  .1

  .كسدُ لةطةه واوؤضتا لة واٌة وتٍةودايبةشداز .2

 بة تيؤزى وثساكتيكي. جىَ بةجىَ كسدٌى ئةزكى زِؤذاٌة .3

 .بؤ بةشدازبووُ لة ضاالَكى ِوٌةزى زِاضجيَسدزاو لةاليةُ واوؤضتاوة شيَدةكى ئةزكىئةجناوداٌى  .4

 
 : زِيَطةى واٌة وتٍةوة -13
 بةً شيَوةيةى خوازةوة: بةكازدةِيٍَسيَت كسدُبؤية زِيَطةى ئاويَتة ،ثساكتيكة ضواز كاترويَسى تيؤزى و كاترويَسيَكى لةبةزئةوةى واٌةكة   
 بؤ طفتووطؤكسدُ لة بازةى طؤزيٍةوةى بؤضووٌةكاٌى قوتابيياُ،و ضوود وةزطستَ لةشاٌيازى يةكرت.  طسِوثزِيَطاى  و ثيَكّيٍَاٌىطستٍةبةز -1
 ثيَويطت بة زِووٌكسدٌةوةى ئاوساشةكاٌى فيَسكسدٌة. ولةبةز ئةوةى بابةتةكة زِةٌطة ،بةكازِيٍَاٌى تةختةو و واجيكى زِةٌطاوزِةٌط  -2
 آليف.اى ويٍَةكيَصاُ لة بابةتى زِةٌطدا، و ِةزوةِا كةزضتةى ضتيقوتابياُ بة كةزضتةو تةكٍةلؤذي بةزضاوزِووٌىٍكسدُ و بيدا -3
كؤوجيوتةز و داتاشؤ بة بةكازِيٍَاٌى بةزٌاوةى  منووٌةبؤشيَواش و تةكٍيكى ٌوىَ دةبسدزيَت،  بؤثةٌا لة وتٍةوةى بابةتةكةدا  -4
(Power Point)داقوتابياٌ طسٌطى دةبيت لة ضةزٌخ زِاكيَصاُ و واٌةوة لةشاكريةى ، ئةوةط زِؤلَى. 
ويَصكى قوتابياُ  و فساواٌبووٌى ثسضيازكسدُ لةكاتى واٌة وتٍةوةدا، لةبةزئةوةى دةبيَتةِؤى بةكازخطنتبةكازِيٍَاٌى زِيَطاى طفتوو و -5

 و بةشدازيياُ لة واٌةكة.
 .ذياٌى زِؤذاٌةى بةكازِيٍَاٌى زِةٌطدااو و ثةيوةضتكسدٌى بة بابةتةكةوة بةتايبةتى لة ِيٍَاٌةوةى منووٌةى واقيع و شيٍدوو و طوجن -6

 
 ضيطتةوى ِةلَطةٌطاٌدُ : -14

 .خوازةوة دةبيَت شيَوةىبةً  كة سِاكتيكيةثِةلَطةٌطاٌدُ لة بابةتى ئةً كؤزضة تيؤزى و 
 . لة اليةُ واوؤضتاى بابةت لة ٌاو ثؤهَ و تاقيكسدٌةوةى كيوش دةبيَت و ضاآلكى قوتابياُبةشيَوةى تيؤزى لة زِيَطةى ثسضيازكسُ  -1
 طةٌطاٌدٌى ئةو ئةزكةى والَةوةياُ كةوا ثيَاُ زِاضجيَسدزاوةلَزِيَطةى كازى قوتابياُ لة ٌاو ِؤه دةبيَت، لةطةه ِةلةلة شيَوةى ثسِاكتيكى  -2

 . لة اليةُ واوؤضتاى بابةت
 بةً شيَوة دةبيَت:تاقيكسدٌةوةكاٌى ِةزدووك كؤزضى يةكةً و دووةوى تيؤزى ثساكتيكي  -3

 داٌاٌى ليَرٌةيةك.لةزِيَطةى                 %40) تيؤزى + ثساكتيكيى(  =  كؤزضى يةكةً كؤشض ) وةزشى يةكةً( قيكسدٌةوةي تا -أ   

 داٌاٌى ليَرٌةيةك. لةزِيَطةى   60= %تيؤزى ( %20% (+) 40دووةً  كؤتايي )ثساكتيكي  كؤزضى)وةزشى يةكةً( تاقيكسدٌةوةي -ب
 ليَرٌةيةك. لةزِيطةى داٌاٌى                      %40كؤشض ) تيؤزى + ثساكتيكيى(  =    يةكةًقيكسدٌةوةي )وةزشى دووةً( كؤزضى تا -د
 داٌاٌى ليَرٌةيةك.لةزِيَطةى       60تيؤزى (= % %20% (+) 40تاقيكسدٌةوةي ) وةزشى دووةً(  كؤزضى دووةً  كؤتايي )ثساكتيكي  -د
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 دةزئةجناوةكاٌى فيَسبووُ :  -15
ضيطتةوى  كازى ِوٌةزى، و ضةزةكييةكاٌى لة زِةطةشة ، و يةكيَكةضةزجنسِاكيَض و بة ضيَرة لة ٌيطازكيَصاُ زِةٌط بابةتى لةبةزئةوةى

 خوازةوة: خاآلٌةىٍة ئةً بؤية لة دةزئةجناودا دةطةي ،ةويٍَةكيَصاٌى ّاتةكاٌثيَكةوةبةضتٍى يةكيَتى بابةت وكاومَبووٌى ثيَك
 .ض لة زِووى تيؤزى ياخود ثساكتيكىدةبيَتة ئاوساشيَكى شاٌطتى و ثيَوةزيَكى دةقيق بؤ ٌيَو بوازى ِوٌةزى شيَوةكازى،  -1

، ئيٍحا ض لة زِيَطةى شيكسدٌةوةى ِوٌةز بيَتة بٍاغةى تيَسِواٌيين قوتابياٌىدة و .و ئازاً يى تةٌدزوضتابةخصيٍى جواٌى و بيٍ -2  
بيَت، ئةويض بة ثيَى  وةزِةطةشةكاٌى ٌاو بةزِةوى ٌيطازةكة هَلةطة وليَدةزكسدٌى خطتٍةضةزئةو ثيَكّاتاٌة بيَت ياخود  هَثةيوةٌدى لةطة

 ئةجناً دةدزيَت. زِةٌطبٍةوا و ياضاكاٌى 
 ض بة ِةضتكسدُ بيَت ياخود دةزككسدُ بيَت. ،بةكازِيٍَاٌى زِةٌطبٍاغةى ئةشوووٌيَكى ئةكادميي لةكاتى   كسدٌىطةيصنت بة دزوضت -3
لةبازةى واومَةكسدٌى لةطةه بابةتى زِةٌط و ضؤٌييةتى طوشازشتكسدُ  و ِؤشيازى قوتابياُ، ِصزىثةزةثيَداُ و بةزشبووٌةوةى ئاضتى  -4

  واٌاو دةزبسيَ تيايدا. لة 
بة شيَوةيةكى ثساكتيكي و كسدازى لة بابةتى فيَسبووٌى  ،طةشةثيَداُ و بةزةو ثيَصختٍى تواٌا و ضةليقةى كازكسدٌى قوتابياُ  -5

 ودوازِؤذدا  ِوٌةزكازى دياز و ٌاضساو لة  بؤ ئةوةى ببيَت بة كةضيَكىزِةٌط ،بة تةكٍيك و شيَواشيَكى ئاضت بةزشى داِيٍَةزاٌة، بةكازِيٍَاٌى 
كاز ضوود و ِةليَكى و وةك  ةوة،بة باشازكسدٌى ِوٌةز بكات ثةيوةٌدى ىَبتواٌو  ،زِةواجي ِةبيَت جيَطةى ضةزضاوى و بةزِةوةكاٌى

  واٌاوةى ِةبيَت .واددى و  كةوتىتدةض
 : ليطتى ضةزضاوةكاُ -16

 .2008دوشق، -، وؤشصة املدى، شوريا1مخيض، ووشى، المون واحلركة، يف جتارب تشليمية خمتارة، ط -1
 .2005 ضاثى دووةً،ث و بآلوكسدٌةوةى ضةزدةً، ضميَىاٌى ،،خاٌةى ضافةلطةفةى جواٌى و ِوٌةز  ورياودةىل كةواه، -2
 .2013 والنشر والتوزيع، الطبعة االوىل ،،جمد املؤشصة اجلاوعية لمدراشات ، االلوان عبيد كمود -3

 .1982شلن، اللويت ، وؤشصة الرياض لمطباعةالعاوة، وال المونشيلولوجيا ادراك  ،صاحل قاشي حصني -4     
 بووفورد ديفيد، تاريخ المون يف الفن، -5    

 .2016 العراق،البصريبالفنالعالقات المونيةيف تعسيس االتصاهفاعمية الطعدي عمى ذطني، -6    
 .2015بن شوالق حيي، عمي االلوان واالبداع يف الفن التشليمي، مجعية االبداع العمىي ، اجلسائر،  -7     

Thevirtuallnstructor.com- 

بابةتةكاُ-01 ٌاوى واوؤضتاى بابةت
 ً.ى ضؤزاُ امساعين امحد

 كاترويَس لة ِةفتةيةكدا 10




تيؤزى و ِصزى و  اليةٌىوثساكتيكني بؤية كاترويَسى يةكةً بؤ بابةتةكاٌى كؤزس تيؤزى
، و لة ضواز ةزخاٌدةكسيَتت بؤ تؤكىةكسدٌى ئاضتى زِؤشٍبرييياُ آلكسدٌى بريوِؤشي قوتابيياُاو

بياُ بة اويَسى كسدازى و ثساكتيكي بة شيَواش وتةكٍيكي شاٌطتى و ئةكادميي لةاليةُ قوتركات
 .  بؤ دةولَةوةٌدكسدٌى ئةشوووُ و ضةليقةى كازكسدُ ِاوكازى واوؤضتاى بابةت جيَبةجىَ دةكسيَت

 كؤزس ىٌاوى بابةتةكاٌ ٌاوى واٌطةكاُ 
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 واٌطى كاٌووٌى يةكةً   

 ِةفتةى يةكةً

واٌة زِيَطاكاٌى  بؤ يةكرت ٌاضني و شاٌيازى لةضةز شيَواشى دةضتجيَك 
ى بابةتى كؤزضةكةثيَصكةط دةكسيَت لةاليةُ واوؤضتاى وتٍةوة
ووٌكسدٌةوة لةبازةى ضوودو طسٌطى يةكةً كاترويَسى زِو بابةت.

جيَبةجيَكسدٌى  ضؤٌييةتىلة ضواز كاترويَسى تسدا  تيؤزى و دواتس
 .زِووٌكسدٌةوةى لةضةز دةكسيَت شاٌيازيةكاُ بة شيَوةى ثساكتيكي

 ِةفتةى دووةً

 

 كوزتة باضَيكى ويَرووى دةزبازةى بةكازِيٍَاٌى زِةٌط.  

كاترويَسى يةكةً: ثيٍَاضةى زِةٌط بـة شـيَويةكى طصـتى و زِةٌطـى     
. خاضـييةتةكاٌى زِةٌـط  باضكسدٌى و  ئاوى ئةكؤزين بة تاييبةتى

زِةٌط بة شيَوةيةكى  ئاشٍاكسدٌىكاترويَسى دووةً : بةزضاوخطنت و 
و  وؤضـتاي بابـةت  وازِاضتةوخؤ لةبـةزدةً قوتابييـاُ لـة اليـةُ     

كةزةضــتةكاٌى بــةكازِيٍَاٌى زِةٌطــى ئــاوى بــؤ      ٌاضــاٌدٌى
 قوتابييةكاُ.

 ِةفتةى ضيَيةً 

 

و زِؤلَى ضةزةكى لة  لةً ِةفتةيةدا تيؤزى زِةٌط :بٍةواكاٌى زِةٌط
كة لة ضىَ خاهَ ثيَكديَت  تةٌّا  ِوٌةزى ويٍَةكيَصاٌدا دةخويٍَدزيَت

  .خالَى يةكةً باس دةكسيَت

 ُبةشيَوةيةكى طصتى باس لة باشٌةى : باشٌةى زِةٌطةكا
زِةٌطةكاُ دةكسيَت و ئاواذة بة جؤزةكاٌى زِةٌط دةكسيَت 

ة شيَوةى و لة كاتى ثساكتيكى ب لةضةز باشٌةى زِةٌطةكاُ
  .ضتيماليف زِةٌطة ضةزةتاييةكاُ زِيَكدةخسيَت

 ياضاكاٌى زِةٌط 
 بةِاى زِةٌط 

 زةٌطة دوواٌييةكاُ :  ِةفتةى ضوازةً

اُ لةضةز باشٌـةى زِةٌطـةكاُ و ضـؤٌييةتى    يدواى ٌاضاٌدٌي
سةكاٌى ثساكتيكـي بـة   دزوضتبووٌيياُ ئيٍحـا لـة كاتـرويَ   

 ةكسيَت. د بةجيَجيَ شيَواشى ضتين اليف

 واٌطى كاٌووٌى دووةً 

 ِةفتةى يةكةً

 ِةفتةى دووةً

    ٌاوةٌدييةكاُزةٌطة : 

دٌيياُ لةضةز باشٌةى زِةٌطةكاُ بة ِةواُ شيَوة دواى ٌاضاٌ 
ضؤٌييةتى دزوضتبووٌيياُ ئيٍحا لة كاترويَسةكاٌى ثساكتيكي بة و

 شيَواشى ضتين اليف جيَبةجيَ دةكسيَت.
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 :ُزةٌطة كؤٌرتاضتةكا 

دواى ٌاضاٌدٌيياُ لةضةز باشٌةى زِةٌطةكاُ و  بة ِةواُ شيَوة
ضؤٌييةتى دزوضتبووٌيياُ ئيٍحا لة كاترويَسةكاٌى ثساكتيكي 

  بة شيَواشى ضتين اليف جيَبةجيَ دةكسيَت.

 ضيَيةًِةفتةى 

 

 ُلة زِةٌطة تةواوكازةكاٌدا:  دواٌةى دابةشبوو 

كازتؤٌى كاٌطؤُ لةضةز  ئيٍحا تيؤزىاليةٌى دواى باضكسدٌى  
 جيَبةجيَدةكسيَت بة بابةتى ضتياليف. ئاوى ) ئةكؤزين(زِةٌطى بة

 لة زِةٌطة تةواوكازةكاٌدا:  دواٌةى جووت دابةشبووُ  ضوازةًِةفتةى 

كازتؤٌى كاٌطؤُ دواى باضكسدٌى اليةٌى تيؤزى ئيٍحا لةضةز  
 جيَبةجيَدةكسيَت بة بابةتى ضتياليف. ئاوى ) ئةكؤزين(زِةٌطى بة

 واٌطى شوبات 

 ِةفتةى يةكةً

 ) تاقيكسدٌةوةى وةزشى يةكةً (

 ثساكتيكي        +     تيؤزى    

  ِةفتةى دووةً

 

 :ُزةٌطة طةزً و ضازددةكا 

بة ِةواُ شيَوة دواى ٌاضاٌدٌيياُ لةضةز باشٌةى زِةٌطةكاُ و 
ضؤٌييةتى دزوضتبووٌيياُ ئيٍحا لة كاترويَسةكاٌى ثساكتيكي 

 دةكسيَتبة شيَواشى ضتين اليف جيَبةجيَ 
 زةٌطة بىَ اليةٌةكاُ:  ِةفتةى ضيَيةً

جياواش تس لةواٌي ديكة، ٌاضاٌدٌيياُ لةدةزةوةى باشٌةى 
زِةٌطةكاُ و ضؤٌييةتى دزوضتبووٌيياُ باضدةكسيَت، ئيٍحا لة 
كاترويَسةكاٌى ثساكتيكي بة شيَواشى ضتين اليف جيَبةجيَ 

 دةكسيَت.
 ياضاو بةِاكاٌى زِةٌط  ِةفتةى ضوازةً

كة ضيطتةً و ئةو ياضاياٌة ديٍَةوازى جيَبةجيَكسدُ 
كؤوةلَةى زِةٌطةكاُ لةٌاو باشٌةى زِةٌطةكاُ خويٍَدٌةوةى 

 ئةكايدميياُ بؤ دةكسيَت.

 واٌطى ئاداز

 ِةفتةى يةكةً 

 

 زِةٌطى ئةكسليك : 

كوزتة باضيَكى ويَرووى دةزبازةى ثةيدابووٌى زِةٌطى ئةكسليك  
 و ضةزةتاكاٌى بةكازِيٍَاٌى.

 .ثيٍَاضةى زِةٌطى ئةكسليك و تايبةمتةٌدييةكاٌى 
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ضتين قوتابياُ زِةمسى  : تةكٍيكةكاٌى زِةٌطى ئةكسليك  دووةً ِةفتةى 
 دةكةُ بةو تةكٍيكي زِةٌطاٌةى كة ئاواذةكساوُ. اليف

1- Dry brush 
2-  Impasto by knife and brush 

3- Wet on Wet  

 واٌطى ٌيطاُ

 ِةفتةى يةكةً

  تةكٍيكةكاٌى زِةٌطى ئةكسليك: 

4- Stippling 

5- Sponge 

6-  Drips and splatter 

 :تةكٍيكةكاٌى زِةٌطى ئةكسليك   ِةفتةى دووةً

7 – Layered     

8 -    Pouring 

9- Gloss and Matte 

 :تةكٍيكةكاٌى زِةٌطى ئةكسليك   ِةفتةى ضيَيةً

10- Spray   

11 - Masking 

12-  Overlay or glazing 

 Reduction _ االختصاه _كةوكسدٌةوة  -13 ِةفتةى ضوازةً
14- modelling paste 
15- Soft edge and hard edge 

 ئايازواٌطى 

 ِةفتةى يةكةً

16- stencil or stamp 
17  Sgraffito or combing -    

 18   Dabbing -  
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 Gel Medium -19         ِةفتةى دووةً

        20- washing  

 ) ئةطةز ِةبيَت (  بابةتى  ثساكتيك -18 


 امحد زاُ امساعينؤض/ ٌاوى واوؤضتا
 كاترويَسلةِةفتةيةكدا. 10وةك 

 

ٌووضيٍةوةى ئةً كؤزضة ِةز لة ضةزةتاوة تاكوتايي ئاواذة بةثسةٌطيجى بابةتى  ضةزوبةٌدىلة
واٌةوتٍةوةى ئةً كؤزضة وةكو زِةٌط كاترويَسيَكى تيؤزيةو ضواز  بابةتى ثساكتيك كساوة. ضوٌكة

بؤ  كاترويَسى ثساكتيكية، كةواتة اليةٌى تةكٍيك ضرتاتيريةتى واٌةى كؤزضةكة دةطةييةٌيَت
  .وةِازييةوة و ليَصاٌى شاٌطيت ئةكادميي و ىفيَسكسدٌى قوتابيياُ لة زِوو

 
 

  تاقيكسدٌةوةكاُ -19
، ثسِكسدٌةوةى بؤشايي ثيٍَاضة،) لةتيؤزى ثسضيازةكاٌى تاقيكسدٌةوة لةضةز شيَوةى .تاقيكسدٌةوة بةدوو جؤز دةكسيَتثسضيازةكاٌى  

 و زِووٌكسدٌةوة ، و جياواشى و بةزاوزد(،بؤ منووٌة:  ، ِؤباضكسدُ و ذوازدٌى خةضمَةتةكاٌى بابةت
 . الوةكييةكاُ زِةٌطة -4،  ئاوى زِةٌطى -2،   ضةزةتاييةكاُ زِةٌطة -1:   بكة ثيٍَاضة واٌةئة/  1ث
 بة و بّيٍَةوة منووٌة بة ةكاُيٌاوةٌدي زِةٌطة( ب   بٍووضة(  ئةكسيميك)  و(  ئةكؤزين)  ئاوى زِةٌطى جؤزى ِةزدوو خاضييةتةكاٌى( أ/  2ث

   بكة؟ ديازشويٍَياُ  زِةٌطةكاُ باشٌةى لةضةز ويٍَة
 .   ِيٍَاٌةوة منووٌة بة بكة كؤٌرتاضتةكاُ و ِازوؤٌييةكاُ زِةٌطة ٌيَواُ لة بةزاوزد(  أ/ 3ث

داٌاٌى كةزةضتةى وةك واددةى طؤشةو طولَداُ و ويوةى ثيَكةوة بة دةبيَت (Still lifeبةآلً تاقيكسدٌةوةى ثساكتيكي لةضةز شيَوةى )
لةضةزضاوةى دةضتكسد ياخود ضسوشتى، ئيٍحا قوتابياُ بةضةٌد  بةضةز ضتياليظةكةوة زِوٌاكى ئازاضتةكسدٌىدةضتكسدى ثالضتيك و 

، بة ِةواُ شيَوة دةكةُ كازى زِةٌطويٍَة ى ئاوى ) ئةكؤازين ( بةزِةٌط اليظة دادةٌيصَ ويطؤشةٌيطايةكى جياواش لةضوازدةوزى ئةً ضت
 دةًدواجاز كازةكاٌياُ دةخسيَتة بةز و .بؤ ضتين اليظ كؤزضى دووةً دةكسيَت بةالًَ زِةٌطى ئاوى ) ئةكسيميك ( بةكازديَتتاقيكسدٌةوةكة لة 

  . ى تاقيكسدٌةوةكةياُليَرٌةى ِةلَطةٌطاٌدُ بؤ داٌاٌى منسة
 
 تيَبيٍى تس-01

و تيَطةيصتٍى ئاضتى  وةعسيفة بصاٌسىَ بؤ كاتيَك ،بابةتى كؤزضةكة دةكسيَت ضةٌد ديويَكىاطؤزكىَ بة زِتيَبيٍى و ضؤٌطةوة  ًلة 
ديكةى واٌةوتٍةوة  شياتس واالَكسدٌى ديد و زِاو ضةزٌخ و زِيَطاكاٌىثيَوويطتياُ بة ِيَصتاُكة خبواشىَة ئةوو كةشى ٌاو ثؤهَ  قوتابييةكاُ

 . بؤ قوتابيياُ كسدٌى بابةتى كؤزضةكةيةدوتؤكىةكسدُ و دةولَةوةٌ ييبؤ ثوختةئةوا ،ِةزضييةك لةً تيَبيين و ئيصافاٌةى دةكسيَت ِةية،
 

 ثيَداضووٌةوةى ِاوةهَ -21
بؤ  ثيَويطتةابةتةكة ٌصيك بيَت ، تةٌاٌةت لةثطجؤزي بةخاوةُ بسِواٌاوةى ئةكادميي بةزش كة اوةيةبريَسدزِةلَ ِاوةهَ ئةو كةضة

بةِيَصتس وتىاٌة و ثيَطةى شاٌطتى بابةتى كؤزضةكة جيَطةى  خ و تيَبيٍييةكاٌىو ضةزٌابةزِ ،ٌاوةزِؤكى بابةتى كؤزضةكة ثةضٍدكسدٌى
 . بيَتشياتس دة و دوثاتكسدٌةوةى زِةضةٌييةتى و كسدٌيلةضةز بةواذووئيٍحا   ، ودةكات

 
 


