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 ، كة دةيزانَيت، نةك دةيبينَيت.دةكَيشَيتمنداَل ئةوشتة 

 بريدةكةمةوة... مو           
 مو خاوةى بريؤكةم...

 مو داييَهةرم...            
     

اوطةُطذْا و        ةطتةكاُى هة ئاطتَيلىٓ  وَيذا دةطةِسَيت وٓ  ًِذاَي هةَ قؤُاغةدا بةدواى بريؤكةىُ 
َيت دةتواُّ ثَيلةوة  هةكاسداّب بؤ بريكشدُةوةى سِاطت و دسوطت, ثاشاْ ئةو كاسةى بةسٓةًى دةٓيَِ

َيت. ة هَيى دةِسوُا ةسُا يَِ وُةسى دٓا  صادةى بريكشدُةوةو بريؤكةكاُييةتى و وةن كاسَيلىٓ 
ضسو بريى دةبةطتَيت و ئةطةس شتة  ئةَ قؤُاغةطٓةتا         ٓ ًِذاَي بؤ طوصاسشتلشدْ ثصت بة

ضسو خةيهةبةسضاوبَيت, ئةسِاطتةقيِةكةشى  اُا بؤٓ  كاُى خؤى دةبات و تايبةتيية اَهةوا بَيطوًآْ 
ؤط دةكات ةن دةيبيَِيت( شتة سِاطتةقيِةكة فةسًا َيت,ُ   .)ئةو شتة دةكَيصَيت, كة دةيضُا
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ظتى  8  طاالس جةال  ي ئةةمةدطةسثةسشتى صُا
ْ ثريداود كواص وُةسى  8 عومسا  طةسثةسشتىٓ 

 خاهذ طويٍ حمٌود                                  
ْ ثريداود كواص  ُةخصةطاصى بةسط    8 عومسا

ْ طابري عوآل اوةسؤن8 شعا  ُةخصةطاصىُ 
ْ طابري عوآل ْ                  8 شعا  تايجلشد
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 ثةروةردةى يونةر
 بهةرِةت ضوارةمى ثؤىل بؤ 

 ًاًؤطتا ِسَيبةسى
                                           

 ئامادةكردنى
 عةبدوآل خةليل عةىل م.

 
 

ىُةوةوثَيذاضو  ى صًاُةوُا
 

ظتةفا عةباسث.ى.د      . عةباسً 
 سِةشيذ ذظَيّعةتا ث.ى.د.                                                              

ِاو  د.                                                              ّ خؤش ْ ذظَي  شَيشوا
 

ظتى  ثَيذاجوُةوةى صُا
 

ّ طاَهح  د.  قادس ذظَي
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 ُاوةسؤن

 الثةِسة بابةت
 4 ثَيصةكى

 5 ثَيصلاس
 5 ئاسِاطتةكشدْ

وُةسى و دةسووُى   ٌايىٓ  ْ و سِيَِ ًاجنى ئاسِاطتةكشد َ و ئا  6 ثِشؤطشا
ى  ِيَتةوةثِشؤطشًا  01 خؤثاساطنت هةطيَ ئاطتذا خؤى دةبي

ُاغةدا ) َ قؤ  01 طايَ(01ئاسِاطتةكشدُى قوتابى هة

َ دةدات؟ ةشياو ئةجنا ًِذايَ سِةفتاسىُ   03 بؤضى 

ْ طضاو ثاداشتذا َُيوا  05 ئاسِاطتةكشدُى سِةفتاس هة 
ًِذايَ الى )ظيلتؤس هؤُفيَوذ( وُةسى  ى دابةشبووُىٓ  ُاغةكُا  22 قؤ

ّ تايبةمتةُ ُاغةدا )طشُطرتي َ قؤ ِذايَ هة ىً   22 ( طاَهى00بؤ  7ذييةكُا
 11 ثالْ

ى ثِشكشدُةوةى خصتةى ثالُةكْا  21 ٓةُطاوةكُا
ؤطتا خصتةى  ًًا  ثالُى 

ْ بؤ خصتةى ُا ِياسكشاوى ثالُذا ؤطتا ثَيص  25 ًًا
 يةكةَ تةوةسى

خواصى  30 دةسبشِِي
 تةوةسى دووةَ

ِْا َٓي  44 دا
 تةوةسى طَييةَ

وُةسى ْ و سِةخِةىٓ   57 سِاظةكشد
 تةوةسى ضواسةَ

وُةسى ىٓ  ْ و دةسبشِِي  65 ُيطاسكَيصا
ةى يةكةَ  وُا

 011 ضاالكييةكْا
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ةى دووةَ  وُا
وُةسى طةىٓ  ى بِي  012 طةشةثَيذُا

ةى طيَيةَ  وُا
وُةسى ىٓ  ُِا َٔي ى ثَيل ًاكُا ة  000 ِب

ةى ضواسةَ  وُا
وُةسيذا ٔاتةى كاسىٓ  ْ هة ثَيل  005 طشُطى تةواوكشد

حةَ  تةوةسى ثيَِ
َٓي ذُةوةداُةخصةطاصى و دا ْ هة سِاصُا  022 ِا

ةى   يةكةَوُا
 023 ُةخصةطاصى

ةى دووةَ  وُا

ةخصةطاصى و شيلشدُةوةى شَيوةكْا ىُ  ٔاتةكُا  014 ثَيل
ةى طيَيةَ  وُا

 023 خؤشِووطى
 شةشةَتةوةسى 

 040 كاسدةطتى
ةى يةكةَ  وُا

ذْ  041 هلُا
ةى دووةَ  وُا

 047 خوسى, دةصوو, داوكاسى
ةى طيَيةَ  وُا

ةوة ُِا َٓي  051 بةكاس
 شةَتةوةسى شة

طلاسى  061 خوًلاسى و ِسُة
 تةوةسى ذةوتةَ

 210 ثِشؤرة
ةُطؤن  202 فةٓس
 212 طةسضاوةكْا
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   ثَيصةكى
ؤطتاى بةسَِيض,       ُا هةشةكى و ًًا ةَهبزاسدووة, كة هةتوا  ٓ ويٍَ ةطتياسوُ  ةدا ضةُذ بابةتَيلىٓ  هةَ ثِشؤطشًا

ٓاوطةُطييْا بجاسَيضَيت. ثِشؤئةقَو ذا بَيت و  ِذاَهةكُا ى طةشةىً  ٔاتووة, ييةكُا ةكة هة ذةوت تةوةس ثَيل طشًا
يتةوة, ضوُلةبةآلَ ثَيو ٌايى كشد يظتة طةسةتا ثَيصلاس خبويَِ ى بابةتى ئاسِاطتةكشدْ و سِيَِ ُى قوتابييةكُا

يض  تَيذاية, هةطةَي ئةوةشذا ى كَيصةكُا ؤكاسى طةسٓةَهذُا  ٓ كَيصةو ضاسةطةسييةكاْ ِسووُلشاوةتةوةو
َ با ؤطتا هة ًًا  طةدا خشاوةتة ِسوو.باطلشاوةو ِسؤَهى 

خواصى       ؤطتاى بةسَِيض... تةوةسى يةكةَ بشيتيية هة دةسِبشِِي ُاغةدا ,ًِذاَي ًًا ٓةُطاو بةٓةُطاو  هةَ قؤ
َ و تؤط شويَّ ْ بؤ بلةوة هة كاتى  ثَيى هةطةسى دواو ْ جَيبةجَيبلةو جَيطةيا ةُطاوةكا . كاسكشدُذابلةوةوٓ 

ِْا دة َي ٓا تةوةسى دووةَ باطى دٓا ُاغةدا خشاوةتة ِسوو, ٓةسوة ِْا هةَ قؤ َي ى دٓا ةُطاوةكُا  ٓ كات و
ْ بَيت ِذاَهةكا لاتيصذا ئاطات هة بريى ئاَهؤصىً  ًُا ى هةٓة ةشَيويَِ ْ هيَِ ْ و طةسيا . هة تةوةسى طَييةًذا سِاظةكشد

وُةسى دةكات و  ةو قوتابى فَيشى ِسةخِةىٓ  ةطتياستشّي بابةتةكُا وُةسى باس كشاوة, كة هةٓ  و ِسةخِةىٓ 
ذُةوةى بؤ بلات. هة تةوةسى ضواسةًِس َيت و خويَِ َيت ضؤْ هة تابوؤ بِشوُا ذا جاسَيلى تش بابةتى يصايذةٓيَِ

ةكةو دابةشلشاوة بةطةس  ُاو ثِشؤطشًا وُةسى بةكةسةطتةى جياواص خشاوةتةوة  ىٓ  ُيطاسكَيصْا و دةسبشِِي
ؤطتاية ًًا ةيةكذا, بؤية هةطةستؤى  ةُطاوةكْا بو ضةُذ وُا  ٓ لاتيصذا ةطتبةوسدى هةطةس ًُا ة  ٓ يت و هة

ِاوةتةوة, كة َي وُةسًةُذَيلى كوسدَٓ  ياسييةكْا بة  منووُةى ضةُذٓ  ةكةدا دةطوجنَيت و تؤط صُا هةطةَي وُا
حةًذا بابةتى كاسدةطتى  يْا ثيصْا بذة. هة تةوةسى ثيَِ شَيوةيةكى طادة بطواصةوة بؤ قوتابييةكْا و تابوؤكُا

ة و تاصة كاسى هةطةس كشاوة, بؤية خشاوةتة ِسوو, بةآلَ ئةَ جاسة كاسدةط ةسُا يَِ تييةكة بة شَيواصَيلى وسدو دٓا
ةُطاو بة  ٓ ى ِسووْ بلةي هةطةس تؤية ِذاَهةكُا  ً ْ تٓةُطاو بؤ ةوة, تا هةًةبةطتى كاسةكة تَيبطةْ و ثاشا

 .ْ ذا بابةتى خوًلاسى و ِسةُطلاسى باطى هةطةس يصهة تةوةسى شةشةًقوتابييةكْا ئاصاد بلة هة كاسكشد
ى هة بواسى كاسكشدُذا خٓة شاوةوك ئةَ بابةتة , بؤية ثَيويظتة صؤس بة طشُطييةوة هةطةس شاوةتة ِسووُطاوةكُا

ى خبةيتة بةسباس و هةطةَي قوتاب تذا طفتوطؤى طةسًى هةطةس بلبوةطتيت و وسدةكاسييةكُا ةيت, ييةكُا
ةُذَيليصى ثةيوةطتة بة طاآلُى سِابشدويةضوُلة بابةتةكة تاصة ة تةوةسى ذةوتةًة كؤتا تةوةسدا, ك . هةةوةوٓ 

ةية, ضوُلة قوتابييةكْا  ‹‹ثِشؤرة››كاسى  ى ئةَ ثِشؤطشًا شاوة, ئةَ بةشة هة طشُطرتّي بةشةكُا واص هةكاسى دُا
ةسةوةصى و بةكؤًةَي دةكةْ ‹‹تاكلاسى›› ٓيَِّ و ِسوو هةكاسىٓ  َ  و دواتش دة ْ, يةكة هة شَيوةى ثِشؤرة منايصى دةكة

ْ فَيشى ًيضرة كاسى ثِشؤ قوتابييةكا ّ و دووة ّ, كة كاسى بة ئةوة دةب ُيا.  فَيشدةب رتة, وةن هة كاسى بةتة  كؤًةيَ ئاطُا
َ, كة د       ى كاس بةوسدى خبويَِةوةو دَهِيا ةُطاوةكُا ؤطتاى بةسَِيضٓ  ةُطاوَيلى ةًًا ُيت, ئةًةطٓ  ُيت و دةصا توا

ةكة ةسكاس وذاتصؤسباشى كاسكشدُة هة وُا ت بلةسَِي ذايصَيلدُهةدواىٓ   .ضو طتايصى قوتابييةكُا
                                                                                   َ. خةهيى عةىل                                                                                                     
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 ثَيصلاس8       
ؤطتاى       ؤكاسةكةشى  ًًا ةدا وسدةكاسى صؤستشو ِسووُلشدُةوةى وستش خشاوةتة ِسوو,ٓ  بةسَِيض... هةَ ثِشؤطشًا

ٓاوطةُطيض  ني بَوَيني  يْا باط طةشةياْ كشدووةو دةتوُا ةطتةكُا ِذاَهةكآْ   ً بؤ ئةوة دةطةسَِيتةوة, كة
ة يْا بةطةِس خبةْ و وةآلًذُا ةطتةكُا  ٓ ةًوو  ٓ ْ. واتة هة يةن كاتذا دةتواُّ ةس بوو  ٓ ةبَيت بؤ  ٓ وةشيْا

يتةوةو هةطةس يةن بة يةكى داواكاسي ٓا ثَيويظتة بةوسدى بابةتةكْا خبويَِ ةسوة  ٓ.ْ و  ئةطةسَيم بَيتة سَِيطةيا
ياسي ًَوبووْ ضووْ و بةصُا ِاّب و بة يةكْا سِابوةطتيت, ضوُلة قوتابييةكْا بةسةو كا ٓةًوو  ٓةًوو كاسَيم سِاصي

ُاشلَي  ْ ياسييةكيض تيِوَيتيا ْ وسدو صُا ياسييةكا ةسهةبةس ئةوةية صُا ُةتةوة.ت,ٓ     صؤسو ِسووُرت كشاو
 

 كشدْ ئاسِاطتة
ة ِسووا ْ و شيلشدُةوةو بريوِسوضةُذّي بؤضو هةَ باطةدا     ِاطةكشدُى, ئاسِاطتةهةباسةى  دةخةِي كشدْ و ثَي

ةيةوبؤضو و بريوةٓةًوو ئ  ٓ ُايْا ًا ةط يةن  ةبةطتة هةو ضاالكي ُُا ًاجنيْا يةنً  ْ يو ئا ى دةدة ةى ئةجنًا
لشدُى كاسى , ئةويض بشيتيية هة ضاكلشدْ و سَِيللشدكشدُذائاسِاطتةهة ضواسضَيوة طصتيةكةى  ْ و ئاطُا

ًاجنيصيْا قوتابييةكْا ًاوةدا, تا بتواُّ سَِيطايْا ِسؤشِبَيت بؤ كاسكشدْ و ئا بَيت بؤ  ِسووْ هة كةًرتّي 
ذة وُةس ُة ُاوٓةُذَيم هةَ بريو بؤضوبؤية هَيشةدا  .ئاِي ةى ثةسوةسدةىٓ  ؤطتاى وُا ًًا ة ِسووبؤ  , تا دةخةِي

ةبَيت و سَِيطا دووسو دسَيزةكةى ثةسوةسدةى كةًَيم بؤ كوست   ٓ ياسى وستشى هةباسةى ئاسِاطتةكشدُةوة صُا
ةوة  8بلةِي

ْ بشيتيئاسِاطتة - ى كشدُى تان بة سَِيطاى جياواصيكشد َيت  ,ة هة سَِيِويَِ َيتا بتوُا ِاُىٓ  ى بة بةكاسَٓي ُاكُا ضو توا
ة َى ى بؤى دياسيلشاوةيةكَيم هةَ سَِيطايُا يَِ َيت فَيشببَيت و  بؤ ئةوةى, بةكاسٔب َيلى ئاطودة  دواتشبتوُا ريُا

 .يذاَِيت  هةطةيَ خؤيى و كؤًةَهطاكةبطوصةسَي
ٓاوكاسيلشدُى تان بؤ يكشدْ بشيتيئاسِاطتة - ى,بةطةيصنت سِاظةكشدْ و ة هة  ُاكُا ى, توا ًادةكاسيةكُا  8 ئا

ى ى, ثَيذاويظتيةكُا ةالُةى هةبةسدةًيذاية, كَيصةكُا ذُى ئةوٓ  ى و ِسةخظُا ٓاذةصةكُا ةسوة ى  .ٓ  ُِا بةكاسَٓي
ياسي ٓاوطةُطيصُا ى دسوطت بؤ طةيصنت بة بشِياسَيلى  ةَهبزاسدْ و بشِياسدُا ى بؤٓ   بةهة كؤتاييذا تا  ,ةكُا

 ئاطودةيى و دَهخؤشى بزيت.
اوكاسيليكشدْ بشيتيئاسِاطتة - ُٓاة هةٓ  ةَهبزاسدْ و دةطتِيصُاشدُى تان و  ى بؤٓ  ُاْ بؤ ذُا لشدْ و ثالُذا

ذةى خؤى بة ياسي ئاِي ِايى صُا ة هةبةس ِسؤش ة و بةسثشطياسُا ُُا ىة يشَيواصَيلى باط و ووسدو هَيضا و  خؤييةكُا
ى ئةو كؤًةَهطايةى تَييذا دةريت. بة ى طوصةسُا  هةبةسضاوطشِت
اوكاسيلشديتيكشدْ بشيئاسِاطتة - اتوو ُى تان بؤ تَيطةيصنت هة ئَيظتاة هةٓ  ادةكاسيلشدْ بؤ دٓا  ,و ئًا
ا بة َيلى طوجنائًا  .هةو كؤًةَهطايةى تَييذا دةريت بة تايبةت دا بذؤصَيتةوةوجنى ئةوةى خؤى هةشويَِ
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   دةسووُى و ٓوُةسى كشدْ و ِسَيٌِايى ئاسِاطتةَيِاطةيةكى طصتطري بؤ ث
ةى بةسد دةسووُىو  ٓوُةسىكشدْ و سَِيٌِايى ئاسِاطتة       اْ و كشداسَيلى ريشُا ياِت ة بؤ ِب ةوًا

ذة ثالُذاِسشنت ى بؤ ئاِي اُذُا  ٓ اوكاسيلشدْ و  ٓ اجنى اطَيت و هةخؤى  تا ,قوتابيية. ئًا خؤى ِب
 هة كؤتاييذا  تا ,تاوطريييةكاُيى و كؤًةآليةتى و ئةقَوو  هةشةكىتَيبطات و خؤى شيبلاتةوة هةِسووى 

اكاُى خؤى تَيبطا هة اوةةكاُى يثَيذاويظتي ت و كَيصةوتوُا هة  واتة. دةطتِيصاْ بلات بة كةًرتيًّ 
ةَهلةوتو َيتوٓةَهةٓ  ةكاتةوة,ود ةكاْ تَيبطات و بتوُا اكاُى بة تا وباسةياُْ  َيضو توُا َىٓ  طةِس  دةتوُا

ةبةطتى ضاك خبات  ً ةَهةكاُىلبة  ٓ ٓةَهبزاسدُةكاُى ٓةسوةٓا . شدُةوةو باشرتكشدُى بريو بؤضوُة
ياسى و دةطتِ يصاْ بلات و بشِياسياْ هةطةسبذات و كَيصةكاُى ضاسةطةس بلات هةبةس ِسؤشِايى صُا
قوتابى ثَيويظتة . بذات هة باسةى كاسةكاُى, تا بة ئاطوودةيى و ئاصادى بشِياسى دسوطت اُىذةصةك

ْ  تذابٓةوَه اُى تايبةت هة سَِيطةىبؤ فَيشبوو يَِ يصاُذةسو  ى سِٓا ؤطتاِسيَِ  . وةةوكو دايى و باًًا
ٌايئاسِاطتة ,قوتابى كةواتة       ةوة لشدْ هةيكشدْ و سِيَِ  وةسدةطشَيت, ُاوةُذةكاُى قوتاخباُةو خَيضُا

اجنة ِسووُةكاُى دةطتِيصاْ بلات َيت ئًا ّ و بةدةطتَٔيِةسى  ,تا بتوُا ة و يدسوطتى دةسووُيكة صًا
ى تش دةطتةبةس دةكاتكؤً بؤ و ئاطوودةيى خؤشى يض بةتش دواو  ةَهطةو ئةوُا خؤى  ئاسًا

ةذا صكؤتاي هة. دةبةخصَيت ة ,ئةَ طةسكةوِت هةِسووى ثةسوةسدةيى و ثيصةيى و  طةسكةوِت
ي  خؤى. ىبؤ كةطَيت ةوةيخَيضُا

 

ْ و ِسَيٌِايى ئاسِاطتة ئاًاجنىثِشؤطشَا و     دةسووُىو ٓوُةسى كشد
ى طةشة -0  Developmental Program   ثِشؤطشًا

اُذْاذةطوتشَييحاسيض ثَيلٓةُذَي       ٓ   Strategy ofياْ بةسصكشدُةوة  ,ت طرتاتيحى
Promotion ةِسةتذا طش ى طةشة هة ِب  بة  ثَيصلةط خضًةت , كةدةطةسَِيتةوة بؤ ئةوةُطى ثِشؤطشًا

ٌايى بلاتئاسِاطتة َيت قوتابى تا  ,كشدْ و سِيَِ اكاُياْتئاطبتوُا  قوتابييةكىبلةْ و  صياد  ى توُا
ىش دوات و بةَٓيضياْ هَيذةسبضَيت حا, ٓاوسَِيلاُياْ بلةْبة  ثَيصلةط ثصتيوُا َى هة كؤتاييذا  ِئ دةتوُا

 .سِاصيبَيت و كاسةكاُى خؤى هة
ى طةشة       وُةسدا ثِشؤطشًا  ٓ كة  ,كؤًةَهَيم ِسَيوشوَيّ هةخؤدةطشَيت هة بواسى ثةسوةسدةى

اوطةُط هةالى  ائاطايي›› قوتابييةدةًاُطةيةَُيتة طةشةيةكى دسوطت وٓ  ئةَ  ,‹‹ةكاْئاطايى وُ 
ْ, تا دةطاتة ئاطتى ودسوطتى دةسووُى و ئاطوٓاوطةُطييةط هة بواسةكاُى  دةيى و تَيشبوو
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وُةس ثَيويظتة  .خؤى جَيطري دةكات و دواتش ٓاوطةُطى دةسووُى ؤطتاىٓ  ًا كةواتة هةَ قؤُاغةداً 
اوطةُطى ٓةطتياستش كاسةكاُى ئةجناَ دسوطت بلات  بذات هةطةَي قوتابييةكاُيذا, ضوُلة ثَيويظتةٓ 

ة هةخؤى بلات8 .دسوطتى دةسووُى و تَيشبووُذا هةَُيوْا َ ثشطياسُا ؤطتا دةبَيت ئة  ًًا
0-  ُْ ّ؟اتبؤضى قوتابييةكا ويَِ  واُّ خؤطشى ِب
 َهةى صياد هةثَيويظت دةكةْ؟وبؤضى قوتابييةكاْ جو -2
ةَهبلةْ؟ -1 ّ هةطةيَ يةكرتدآ  اتوُا  ُْ  بؤضى قوتابييةكا
ْ ثشطياسى بَي  -2  ظةسو طةسوا دةكةْ؟بؤضى قوتابييةكا
ياسى دسوطت و سِاطت بَوَيّ؟ -3 ّ صُا اتوُا  ُْ  بؤضى قوتابييةكا
ةشة        ؤطتا كةَهلةَهة بلات, ضوُلة هةوُا ًا  ً ئةًاُةو ضةُذيّ ثشطياسى تش ثَيويظتة هة بريى

يبَيت خؤى ةيتوُا ؤطتاكةى ثَيض خؤى, وةن ثَيويظتُ  اُذووكشدبَيت ًًا و  هةطةَي قوتابييةكاُذاً 
ةسٓةًوو ب وَيذا.ٓ  ؤطتاىُ  ًا ئةوةى بؤ ئَيٌة طشُط هةبةس ئةوةشة, كة  اسةكة كةوتووة بةطةس شاُىً 

اوطةُطيية هةُاو قوتابييةكاُيذا سِابطشَيت و  بَيت ئةوةية, َيت ئةَٓ  وُةس ضؤْ دةتوُا ؤطتاىٓ  ًا كةً 
اتة ئاطتى بؤية كاتَيم قوتابى دةط ؟و بياُطَيشَِيتةوة طةس سَِيضلة سِاطتةكة سياْ هةطةس بلاتكا

ى صياتش  ةوبةِسووُى بة ِسةُطوِسوويةوة دياس ٓاوطةُطيية ٓاوطةُطى دةسووُى ئةَ ٓةطت بة ئاسًا
ةكةى سِاطتةدةكات ا ثَيضةوُا  ., ئةطةسُ 

يِة الى قوتابى ئةَ       ني و تَيطةيصنت و هةخؤ ئاطتى كاتَيم دسوطت دةبَيت, كة تَيِشوُا سِاصيبووْ و صُا
ىيةكخؤي طةشةى تَيطةيصتِة ةس هةبةس ئةوةية , ياْ ثَيطةيصتبَيتبَيتوبؤ ريْا و دةوسةبةسى تةواو بو ُا  ٓ.

ى بذات ييةتى ئةجنًا ؤطتا ثَيويظتة ئةوةى هةطةسشُا َيل بؤ ًًا ٓاوطةُط و ى طةسكةوتوو طةيصنت بةريُا
ًادةكاسيةكْا  َيبيِيلشدْ وهةسَِيى ت وُةسييةكْائا  ٓ  تبلا ئاسِاطتة تا قوتابييةكْا, ثَيض ضاالكيية

و ثةسوةسدةيى و ثيصةيى, ئةًةط بةضاودَيشى كشدُى طةشةى  دةسووُى ٓوُةسى و ثاشْا بةشَيوةيةكى
بة كوستييةكةى  .تاوطريييةكاُى قوتابييةكة, ياْ قوتابييةكْاى و كؤًةآليةتى و ئةقَوو  هةشةكىكةطَيتى و 

ى ةَهةكُا ؤطتا كاسةٓ  ًًا ى تش ضان بلاتةوة ثَيويظتة  ةكات و و فةساسِابشدووى ئةوُا  ُ ّ ُةَهًؤشيْا َيت, جاً 
ُاثةسوةسدةيى ٓ ةًوو شةٍق ضيية؟ ئةًة كاسَيلى   ٓ ةية, ضوُلة هة شؤظُا  ً ُا تَيم صياتش قوتابييةكاُت و 

ياْ بؤ ضاسة بلةيت  .ثَيويظتيْا بةتؤيةو تؤط دةبَيت ئاًَيضيْا بؤ بطشيتةوةو هةباوةشيْا بطشيت و كَيصةكُا
ْ دةبيِيت ضي دواى ضاسةكشدُى ةكةى ضى بووة؟ و  ت كشدووةكَيصةكا    ئةجنًا

 
 



10

 

11 
 

ى خؤثاساطنت   -2  Preventive Programثِشؤطشًا
ٌايىئاسِاطتةهة  ةخؤثاساطنت بةشَيل       ةى بةشَيم  و دةسووُى و ٓوُةسى كشدْ و سِيَِ هةَ ثِشؤطشًا
ى نيُاوى هَيذةَُي يضحاسلٓةُذَي .داطري دةكات طئَيٌة وُةسى)قةَهغاُى دةسووُى ثِشؤطشًا  ,(, يآْ 

وُةسى وو شَوةرْا و درى كَيصةتَيذةكؤشَيت  هة كاتى ضاالكييةكاُذا ضوُلة , دةسووُيةكاْ طشفتةٓ 
ني, طةس باشرتة(خؤثاساطنت هة ضاسة)8 دةَهَيّ  وةن ٓةس باشرتة هة  خؤثاساطنت , كةئَيٌة دةصُا

يَِ , ةسضاوياْ ِسووُبَيتب ثَيويظتةّ و َيشضاسةطةسكشدْ و دةبَيت قوتابييةكاْ هةطةس ئةَ ِسةفتاسة سِأب
ةوة هة ضاسةطةس كة ضوُلة ئةَ كةُاسطريية هة  ,شةيذابووْ بؤ خؤثاساطنت صؤس باشرتة هة خؤدصِي

ى ضاسةطةسيهةطةسدةكة ياْدةكات و صؤس ًاُذوو قوتابييةكاْخؤثاساطنت   و وَيت هةِسووى ثَيذُا
ؤطتاو فَيشطة ٓةسوةٓا  شةكةتبةخؤيةوة  خَيضْا وةيةكةوهةٓةًوو ِسو, ثاشاْ ط طةسقاَي دةكاتًًا

ؤطتاى  .كاتثةسَيصاْ دة و ًا ى ثَيويظتة ٓوُةسثةسوةسدةى بؤية هةطةسً   ٓةوَهبذات ثَيض بة ِسوودُا
ةخواصساو  ةخواصساو بطشَيت و ثَيصبيِىٓةس كاسَيلىُ  ةسوةٓا يضٓةس ِسووداوَيلىُ  هةطةسى  بلات.ٓ 

, ياْ كةسةطتةو ية هةِسووى دةسووُييةوةسَيضيثَيويظتة ئاطتى خؤثاسَيضى بةسص بلاتةوة, جا ئةَ خؤثا
ؤَهى بَيت ةوةكآُوُةسيية مشةكة  ٓ ةخواصساو هة  ُ ةس كاسَيلى  ٓ ى ةضَيت ِسوودُا  ُ , ضوُلة بريت

ةسفشةًةبةطتذا  , ياْ هةُاو ثؤهذا كاسيطةسى سِاطتةخؤ هةطةس دةسووُى قوتابييةكاْ دسوطت دةكات,ٓ 
اض بلةّي ثَيض ئةوةى دةطتىهةبةس ئةوةشة كوسد دةَهَى8 )) ّ((.  باشرتة, خةَهمً  ًاض بلةي ًْا  دةطتى خؤ

وُةسكةواتة  ةىٓ  ؤطتاى وُا َيت, كة ًًا ة خؤثاساطنت طشُطى صياتش بةو دةبَيت ئةوة بضُا كة  ,دةدات قوتابييُا
ذُى بةسةو  وُا ىِسةفتاسُ  ْ, دةسووُى خشاثرتو شَوةرُا هة  ةشِتثَيطئةًةط بؤ بةس ,ى تشوةن هةوُا صياتش دةِسؤ
وُةسى وو شَوةرْا و  هةِسووى صيادبووُى كَيصة ى قوتابييةكْاى صياتش و خشاثرتبووُشَوةرُا  ٓ  طشفتة

ِذاَهَيم  .ُةوةُياييةكادةسووُ  ً ة(( منووُةى ضةُذ وُةس بؤ صاسؤخُا  ٓ ٓةسوةن هة كتَيبى ))ثةسوةسدةى
ًِذاَهى  يْا  شاوةتةوةو خشاثرتِي ِذاَهى, كة ب‹‹ًِذاَهى فشةجوَهةى كةَ طةسجنة جشثّ و››ٓيَِ  ADHD ةً 

اطيِةوةى  Attention Deficit Hyperactivity Disorderُاطشاوةو كوستلشاوةى   ُ يةو ثاشْا
ى و ضاسةكةشى خشاوةتة ِسوو.  كَيصةكُا

 

ى خؤثاساط  نت هةطيَ ئاطتذا خؤى دةبيَِيتةوةثِشؤطشًا
 خؤثاساطتِى طةسةتايى  

ى كَيصةووِسؤكاسةكاُى ٓ و كةًلشدُةوةى  البشدْو ثاشاْ  ثَيلذَيت هة بةسثَيطشتّ  ,ياْ شَوةرْا ,دُا
ةخؤشى  ُْ ةخواصساو ِسو ,يا  .ُةداتوتا كاسىُ 
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  ِاوةُذ ًا  خؤثاساطتِىً 
دةطتِيصاُلشدُى شَوةرْا هة قؤُاخى  ٓةوَهذةدةيّ ثَيصوةختة كَيصةكة دةطتِيصاْ بلةيّ. واتة

ى دةكةيّ و بؤيةكةًذا ني كؤُرِتؤَهى, تا يّذةٓةوَهب دواتش ئةوةى , بةو واتايةى ثَيصبيِى ِسوودُا  بتوُا
ْ و كةَهةكةبوُى بطشيّ كَيصةكة ّ و سَِيطشى هة طةشةطةُذ  .بلةي

 ةًذايخؤثاساطنت هة قؤُاخى طَي 
ةكة ةٓةوَهذُا اْ هةبةسدةَ شَوةرُا ياْ سَِيطشيلشدْ هة تةشةُةطةُذْ و  ,بؤ كةًلشدُةوةو بةسبةطت دُا
ْ بو ةخؤشيةكةوكؤ ْ طشفتةكةُىُ   ., يا

 

ة بؤ خؤثاساطنت  ْ تيصم دةودةسوٓوُةسى و هة شَوةرُا  8خاَهَيمطةس ضةُذ  خةيِةُيةكا
 ضاودَيشى كشدُى سِاطتةوخؤ •

ةوَهذ        ٓ ؤطتا ًا  ً َيتى قوتابييةكاْ ةدات طةسُخ و تَيبيِى هةطةس ِسةفتاسهةَ ئاطتةدا و  داِب
ؤ ةس فةسًا َيت, ضوُلةٓ  ةُويَِ اًؤطلشدْ و كةًتةسخةًييةن شكةًتةسخةًىُ  ى تاوة هة اليةًْ  ئةجنًا

ؤَهى فشةًةبةطتباشى  اكةوَيتةوة.ٓ  ى ضاالكييةكاُةو قوتابييةكاْ ثَيلةوة هةَ  هيَِ جَيطةى ئةجناًذُا
ةًوو قوتابييةط بةدَهِياييةوةبووُى سِايى دةكةْ.  ياْكآُوُةسيية ٓؤَهةدا, ياْ هة ثؤهذا كاسة  ئةَٓ 

بة  , تاةوةبلةِي و ضِشتشكشدُةكة باشرت ُابَيت. واتة ثَيويظتة ئاطتى ضاودَيشى و طشفتبَى طةسئَيصة
ةًوو قوتابييةكاْ سِابطةيّ يةكظاُى  ٓ ا ,بة ٓا  ُ ةطت بة  ٓ ا قوتابى  ُ وطِطى دةكات هةُاو ئةطةس

ادةيت؟بة ئاشلشا ثؤهةكةيذاو   ُ ؤطتا طةسَيليض هة ئَيٌة ًا  ً  ئةَ ثشطياسة !ثَيت دةَهَيت8
ى طةوسة هةخؤ دةطشَيت طةسطوِسًاُاويية يَِ ياُةط ئةوةية, كة  كؤًةَهَيم ُٔ يَِ و يةكَيم هةو ُٔ

اسِاطتةخؤ ثَيت دةَهَيت8   ُ ؤطتاقوتابييةكة بة شَيوةيةكى ْ  ئاطايةكيصت هة ئَيٌة ًًا بَيت, يا
ةكشَيّ.  ُ ؤط ةْ و ثَيويظتة فةسًا  ٓ يض هة ثؤهةكةدا كةواتة ثَيويظتة  ًةبةطتييةتى, كة ئةوُا

ةًوو شتَيم بةٓةُذ وةسبطشَيت هة كاتى ضاال ؤطتآ  ةخواصساو ًًا ةًوو كاسَيلىُ  كييةكاُذا, ضوُلةٓ 
 َيلةوة دةطتجَيذةكات.طاَهتةكشدُهة 
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ْ بةدواد •   لشدْو ضاودَيشياضوو
ةس ضاودَيشُةبَي ثَيويظتة        ٓ يصاُذةسيض بَيت و هةئاسِاطتةت, بةَهلو ًاًؤطتا كؤتايى  كةسو سِيَِ

ى و اتبل ى شتةكاْبؤ طةوسةو بضووك ثِشؤطةكةشذا بةدواداضووْ ةطت بة كةًضُا , تا قوتابييةكآْ 
ةكةْ و تَيبطةْ كةطَيم   ُ ؤشلشدْ ة بة يةكظاُىبةطةسياُةوة ضاودَيشةفةسًا  .و ئاطاى هةٓةًووُا

ضسئةقَوئاطتى طةشةى هةشةكى و و  طايَ(01صتؤتة )يقوتابى هة ثؤىل ضواسًذا تةًةُى طة ى يصى وٓ 
ةًاْ قوتابييةكةى ثؤىل يةك يية., ياةَصؤس ضؤتة ثَيض وٓ  ةَهة بلةو  ْ دووةَُ  ًا كةواتة بة وسيايىً 

ٓةًوو شتَيليصت هةدةَ دةسُةضَيت و ئاطات هة ِسةفتاسو طوفتاست بَيت, ضوُلة قوتابييةكاْ 
ةُذَيم ثشطياس بلةْ ةشةٓ  ياسييةكاُياْ هة طاَهى ثَيصووتش صياتشةو هةوُا تؤ شةسًةصاس  و دواتش صُا

ْ, بةآلَ ثَيويظت بة شةسً اكاتبلة  ُ ياسييةصاسى ةَهلصاوةو ئَيظتا , ضوُلة صُا  ٓ  ياْئةقَوةكاُياْ
ةبووة.  بةصؤسشت دةشلَيت, ادةْ بؤ  ئةًةط ئةوة دةطةيةَُيتكة هةًةو ثَيض وُا قوتابييةكاْ ئًا

َيضْا›› اُى ِسووت دةسضووْ, ‹‹سِٓا يَِ ّ, بةآلَ دةياُةوَى صياتش بضاُّ و هة طةسدةًى سِٓا . واتة دةصُا
ّ. بؤية ئةطةس ثَيٌاْ وابَيبةَهلو ئَيظتا دةبَيت سِا اُياْ ثَيبلةيّ , تا صؤستش بضُا ْ ٓيَِ ت, كة قوتابييةكا

ْ ثَيٓيضُ  اُيا يَِ ّ و ئَيٌةط سِٓا ةَهةية.وئةوا بةدَهِياييةوة بؤضو ,كةيّذةاصُا  ْٓ  ُةكةًا
 

ى ضاسةطةسى  -1  Therapeutic Programثِشؤطشًا
ؤطتا بةسضاوى ِسووُبَيت, كة       ًا  ً ةْ ٓةُذَى ك ثَيويظتة  ٓ ة َيصةو شَوةرْا هةكاتى وُا

ني و صؤس ئةطتةًة ثَيصبيِى كاتى ِسوكشداسييةكاُذا ِسوودةدةْ و  ياْ بلةيّوُاتوُا بؤية ثَيويظتة  ,دُا
ةوة كاتَيم  ةسوةٓاوكاتى كاسدا ِسو كَيصةيةن هةقوتابييةكاْ ئاطاداس بلشيَِ بةئاطابّ  ثَيويظتة دةدات.ٓ 

ؤطتا ئاطاداس بلةُةوة و ًا  ً يذاوِسوةكاتى ه يةكظةس اخؤط و ضوُلة ئةَ قوتابيياُة , دُا  ُ هةكاتة
ةيةكَيصة سِاطتةقيِةكاُذا ثَيويظتياْ  هةكاتى و شةسًَٔيِةسةكاْ اوكاسى و ثصتطرييلشدْٓ   ٓ , بة

ةوة  ,بِشواياْ واية›› ٓةُذَيم هة قوتابييةكاْضوُلة  ةتةِق اوكاسى و ثصتطريى تا كَيصةكاُْ  داواىٓ 
ؤطتاوة  ,‹‹بَيتبَئَيضياْ  هة ياْ ,جا هةشةسًا, ُةكةْ ًا  ً اوكاسى هةاليةْ  ٓ ثَيصلةشلشدُى

ى دةثاسَيضَيت تابييةكاْ هةقو َيضى  بَى ئاسًا  ٓ كةواتة  .ُيياْ ال صياد دةكاتوبِشوا بةخؤبوو
وُةسييةكاْدةسووُة شَوةرُا كَيصةو بؤ ى ضاسةطةسكشدْثَيصلةشلشدُ بة  هةكاتى كاسكشدُذا ى وٓ 

ني ُةن  .بطةسَِيتةوة بؤ قوتابييةكة دةسووُى دسوطتىٓاوطةُطى و ةوةى ئ بؤ ,ثَيويظت دةصُا
طاَهى(, وسدتش هةطةس ئةَ بابةتة بوةطتني و  01هةَ قؤُاغةدا )ًِذاَهى ٓةسئةوةُذة, بةَهلو ثَيويظتة 

ؤطتا, تا هة ًا ة بةسدةطتً  ياسييةكاْ خبةِي ةشَوةرَيت وكاتى ِسو ثَيصٔات و صُا ةس كَيصةيةكذاُ  ىٓ  دُا
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اسِاطتةخؤ اطايى بَيت, تا و الى ئ  ةثِشؤطشًاضاسةطةسى كَيصةكاْ بلات. بؤية ئةَ  سِاطتةوخؤ, ياُْ 
 هة كَيصة ُيى طةسٓةَهذآؤكاس و قوتابييةكاْ دةسووُىى ُطى دةدات بة شَوةرُاطش و اسةطةسىض

ةسوةٓا دةخاتة ِسوو كاتى كاسدا ةوةى و دةطتِيصاُلشدْ.ٓ  ُى ةطةسو دابيِلشدسَِيطاكاُى ضاس دؤصِي
يََوَيتةوة ى و ئاطوودةييذا ٔب ْ, تا قوتابييةكاْ هة ئاسًا هةطةس كاسة  بة تايبةت ثَيذاويظتيية طشُطةكا

ةطت و  ٓوُةسييةكة, ضوُلة َيتدئةطةس قوتابىٓ  اتوُا  ُ ةبَيت, ئةوا  ُ اوسَِيلاُيذا َهى ئاسَا  ٓ  هةطةَي
وُةسى جوْا و واتا  ٓ َيت داسكاسَيلى يَِ ةًووشياْ طش بةسٓةَ ٔب  ٓ َيت هةطةَهياْ طُو هة اتوُا  ُ رت

ى ضاسةطةسى ثَيويظتى بة  ,تَيبيِى ئةوة دةكشَيتٓةس هةبةس ئةوةشة  .ٓةَهبلات كة ثِشؤطشًا
ةية  ٓ ٌايى ضاسةطةسى ةُذَي ,دةطتِيصاُلشدُى ووسد هة سِيَِ  ٓ  كاسكشدْ طرتاتيحى حاسلضوُلة

اطاتة ضاسةطةسى  دةسضووةو دسةُط  طشَيزُة ضوُلة كَيصةكة هة %(,011)هةدةطت دةسدةضَيت وُ 
ؤطتا ىطةيصتؤتة دةطت ةًوو شتَيم هةدةطت  .ًًا  ٓ واتة ضاسةطةس وةسدةطشَيت دواى ئةوةى

ةكةو , ئةًةطدةسضووة ْ بؤ ئيذاسةى قوتاخباُة شةسًةصاسكةسة بؤ طتافى وُا ةُذَيم ثاشا كة, ضوُلةٓ 
ةية ةخواصساووتوشى ِسو قوتابيٓ  وة, يةوُى كَيصةكةبووْ بةٓؤى بَيٌتٌاُةيى و بةثريةوةُةضو داوىُ 

شاوة ضاسةطةس بلشَيت بؤية اًؤطتاية كَيصةكة بةالسَِيذا ِسؤيصتووةو ُةتوُا بةِسووى ِسو››, بؤية هةطةسً 
ةن هَيياْ سِابلات,  ّ, ئةوا قةباسةو صياُةكاُي صؤستش ضوُلة كَيصةكاْ بَيتةوة,ُ  تا هةكَيصةكاْ سِابلةي

او وسدةكاهةبةس ئةوة  .‹‹دةبَيت سى ئاسِاطتةكشدُى قوتابى هةكاتى ضاالكييةكاُذا, بؤ هَيشةدا دةضيِةُ 
اًؤطتا وستش هة كَيصةكةو ضاسةطةسييةكة تَيبطات.  ئةوةىً 

 

َ قؤُاغةدا )ئاسِاطتةكشدُى   طاَي(01قوتابى هة
اُاى صؤسو شَيواصى جؤساويةكَيلة هةو توُا قوتابىكشدُى ِسةفتاسى ئاسِاطتة        ً ؤس جظتاُةى

ةوة ةشىذاكاسُاةثةسوةسد و ى بؤ دةكشَيت هةَُيوْا خَيضْاشى جياجياهةخؤدةطشَيت, هَيلذُا  ,و ئةوُا
ة خاوةْ ئةصًو ,ُطى بةواليةُة دةدةْكة طش ةسيةكَيم هةوُا  ٓ َُيلى تايبةتّ هة شَيواصى وضوُلة

ْ هةطةس شَيواصى  و كشدْئاسِاطتة ْ بريوبؤضوَُيليا ةيةئاسِاطتةٓةسيةكةشيا  . كشدُةكةٓ 
ة قؤُا , كةئةوةيةقوتابى كشدُى ِسةفتاسى ئاسِاطتة هة  ًةبةطتكةواتة        لشدْ َيم بؤ كؤُرِتؤَهغبطةِي

ا َيتبتوُا تا ,قوتابىو سَِيلخظتِى ِسةفتاسةكاُى  ى صياد كاُدةطتبةطةس ِسةفتاسةكاُيذا بطشَيت و توُا
َيل غٓةًوو قؤُا لشاو هةاليةْ خؤيةوة دةسبلةوَيت هةتا وةن كةطَيلى كؤُرِتؤَه ,بلات ئةَ  ,ذاو شويَِ

ني ثصت  . بؤيةِسةفتاسةط دةبَيتة ِسةفتاسَيلى خواصساو هةاليةْ خؤى و دةوسوبةسةكةيةوة هَيشةدا دةتوُا
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َيت ثةسضةكشداسةكاُى كؤُرِتؤَي بلات و ,ببةطتني قوتابيةكةبة  َى بِشوا بةخؤى ثاشاْ كة دةتوُا يَِ , ٔب
اوطوةن ب ,شياوو طوجناوة هةُاو كؤًةَهطةدا هةُاخيةوة كةطَيلىكة  ةُط ثاسَيضطاسى هة وُةوةسَيلىٓ 

َيضطشتّ هةاليةْ دةبَيتة جَيطةى خؤشةويظتى و ِس دواتشيض و لاتبٓةطت و طؤصى 
ةىئةو  .دةوسوبةسةكةيةوة ٓةية  قوتابييةوةكشدُى ِسةفتاسى ئاسِاطتةشَيواصى طةس كاسيطةسياْ بة بواسُا

سِاطتةوخؤ  و ضةُذيّ دةطتةوارةْ
ةية بةَ بابةتة  ٓ 8 وةن ,وةثةيوةُذياْ

 ,طفتوطؤ ,ِسَيلخظنت ,ثةسوةسدةكشدْ››
اْ  ,ثصتطرييلشدْ ,باوةِسثَئيَِ

ةوة ٓةسيةكَيم  .‹‹, ثوختةكشدْبورُا
ةهةَ  ثَيذاويظتيةكة   طدةطتةوارُا

ةبةطتى   ً هةو ثَيذاويظتياُةى بؤ
شَيتئاسِاطتة خاوةْ  ,كشدْ بةكاسدةٓيَِ

يِى خؤياُّ هة  ًاُا و تَيِشوُا
اُاكاْ و ششيلشدُةو  ة بةوئةَ كشداسة ثَيصلةوتوثَيويظتة ئةوة بَوَيني, كة . ذاَيواصى كاسةكاُياُةىً 

ُةوة وطةسةتاى هةدايم بو َٓيواشى هة
ًِذاَي طةسةتا  .دةطت ثَيذةكات

َهةى دةَ و ضاوى دايلى وتَيبيِى جو
ارةكاُى  دةيةوَيت هة و دةكات ئًا

بة شَيوةيةكى تَيبطات و دواتش 
ا هة  ْسِاطتةوخؤو بة يةن تَيشًِا

ارةكاُى دايلى تَيذةطات , وةن8 ئًا
هةطةس  ْ و ثَيلةُنيوتوِسةبو
تؤُى هةسَِيطةى  ياْ ,ضاوى دايلىدةًو

تَيذةطات دايلى ٓةسوةٓا  ., ياْ دَهتةُطةياْ توِسةية ,دايلى دَهخؤشة , كةةوة تَيذةطاتدايلي دةُطي
ى ِسةفتاسى باط ؟دةكات داواى ضى هَي ذُا اُى دةدات بؤ ئةجنًا ةى  و يآْ  دوسى دةخاتةوة هةوكاسُا
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ارةكاُى ًِذاَهةكة  . بؤيةئاصاسى ثَيذةطةيةَُى ة  تضاوى دايلى تَيذةطاهة ئًا ة ِسَيطة ثَيذساوةو كًا كًا
ةدساوة ةشذا ,سَِيطة ثيَِ ةُطاوُا بؤية كاتَيم  .دةكات خَيضْا بةشذاسى تَيذا وةن قؤُاخى يةكةَ ،هةَٓ 

اى وةسطشتّياْ دوو  ,ىدةطاتة تةًةُى يةن طاَه ًِذاَي ةطت ,طاَهى توُا جَيلشدُى صياتش دةبَيت يآْ 
َيت بةتةواوى  ,بةشَيوةيةكى طِوسداس ‹‹ياْ باط و خشاثةكاْ ,ٓةَهةو سِاطتةكاْ››بؤ كاسة  اتوُا بةآلَُ 

ضوُلة ئةَ  ,هةياطاو ئاطاداسكشدُةوةكاْ تَيبطات
ئةصًووُلشدْ كشداسة ثَيويظتى بة ضةُذيّ طاَي 

كشدُى ئاسِاطتة سَِيطةى هة بة تايبةت دةبَيت
ادةكشاوة كؤًةآليةتي ىبةسدةوًا  ,ةوةةكاُيكشداسة ئًا

ى دايم و باون بةٓةسهةبةس ئةوةشة  وةن  ,بةسدةوًا
ِذاَهةكاُياُة ْ  و دوو سِابةس ضاوياْ هةطةسً  ضاودَيشيا

. هةَ بؤ كاسى باشة ياْ دةكةْئاسِاطتةدةكةْ و 
ِذاَي  كشدُةدا ئاسِاطتة  ً ا خَيضْا  ,ُاكات تةئاسِاطتةُٔ

فَيشطةط  ,صاسؤخاُة ,بةَهلو دةصطاكاُى سِاطةياُذْ
ةية هةَ  ًةسجيض  , بةآلَكشدُةدائاسِاطتةُةخصيآْ 

ةًوو ئاسِاطتةكشدَُيم باشبَيت و جَيطة بطشَيت,  ُييةٓ 
ةشة ئاسِاطتةك شدُةكة بةالى ئاسِاطتةكةسةوة هةوُا

ةَهةبَيت, باشبَيت ةِسةتذا كاسَيلىٓ  ةية هةِب , بةآلَ هةوُا
ةِسةتذا ئةطةس  ةبةطتَيت.هة ِب ظتى و ثةسوةسدةيى دسوطتُ   ثصت بة طةسضاوةى صُا

 

َ دةدات؟  ِذايَ ِسةفتاسى ُةشياو ئةجنا  بؤضىً 
ةى هةٓةُذَيلحاس        ْ,دةوس َئةوُا بة  قوتابييةكاْ وبةسة

او بةآلَ هةسِاطتيذا  ,ٓةُذَيلى تش بة خؤثةسطت ,دةبةْ طةسةِسؤُ 
ةية  ذةيّ هة ب قوتابييةكاْهةطةس  بشِياسا ٓةسهةخؤِسئَيٌة هةوُا
ئةوةى هة  بَي وتايبةتى خؤًاُةوة ٓةَهةى ُىوبريو بؤضوسَِيطةى 

 . بؤمنووُة8 ئةطةس تةًاشا بلةيّٓؤكاسو ثاَهِةسةكاُياْ تَيبطةيّ
ةَهذةدات و ياسيًِذاَهَيم ًاَهَيلذا  هة َيلى تش خؤىٓ  َيلةوة بؤ شويَِ و  دةكات باصباصَيّ دةكات هة شويَِ
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ةى دواتش ةوةةطةس .َيضاسًاْ دةكاتب بةَ ِسةفتاسُا ةِسةشةى هَيذةكةيّ ,تا ئاطاداسى دةكةِي  ٓ  ,دواتش
ِذاَهةكة  ,باسة ُةكاتةوةوتا ئةَ كاسة دو ,حاسيض ثاداشتى دةكةيّلٓةُذَي بؤًاوةيةكى بةآلَ دةبيِنيً 

ةًاْ ِسةفتاس بةآلَ دواتش ,كوست ياسيةكة سِادةطشَيت  ٓ  بة
ني بَيت ثَيئةوةى جَيطةى بؤية  .دةطتجَيذةكاتةوة و بؤ ئَيٌة  ضُا
وبةس طةسجنى دةوس››ًِذاَهةكة دةيةوَيت  كة ,دةوسوبةس ئةوةية

 طئةوة هةسِاطتيذا, .‹‹ُطى ثَيبذةْبؤالى خؤى سِابلَيصَيت و طش
ِذاَهةكةدا ِسةُط دةداتةوة ةى هة ِسةفتاسىً   ويةكَيلة هةو ثاَهِةسُا

. الى خؤيذا ثةهلَيض بلاتْا بةوٓةًوى ئاسِاطتةدةيةوَيت 
ِذاَهةكة طشُطهةَ كاتةدا صؤس ثَيويظتة   ً ى بة ِسةفتاسى
ؤط و بريًاْ الى  ,ُةدةيّ و ثصتطوَيى خبةيّ ٓةًووٓ 

ِذاَهةكة ,ًِذاَهةكة ُةبَيت وةن طومتاْ دةيةوَيت  ,ضوُلةً 
ةًو ِذاَهةكة كشدْ دياسيلشدُى كاتَيم بؤ طفتوطؤ سِاكَيصَيت, بؤيةْا بةالى خؤيذا وطةسةجنىٓ  هةطةَيً 

ِذاَهةكة تَيذةطةيّةباشرتيِ  ً ةىل بةشذاسيلشدُى بؤ  ,. كاتَيم هة ثاَهِةسة طةسةكيةكةى  ٓ ثَيويظتة
ني َيض بؤ و ثاشاْ  بِشةخظيَِ اُىٓ  ةُذَى شَيواصى ديلتاتؤسمياْ و بةكاسٓيَِ ىٓ  بشِياسبذةيّ بةطؤسِِي

َيٌِرت هةِسَيطةى طفتوطؤوة الُيَ هةطةَهيذا بؤ ئةوةى  ثَيويظتة  هةطةَي ئةوةشذا  ,شَيواصَيلىٓ  ًٌو ُةضيِة 
َيتة دى ةٓيَِ  ُ اجناُة ةكات و ئةو ئًا ْ  ًةبةطتييةتى و كة ,ًِذاَهةكة  داواكاسيةكاُى صيادُ  ا داوًا

ؤكاسةكة ››كةواتة  .هَيذةكات  ٓ ًِذاَي  كاتَيم بؤية، ‹‹ثاشاْ ضاسةطةسكشدْ ←تَيطةيصنت هة
ؤط دةكةيت, ئةوا بَيصم طةسئَيصةت  ., تا طةسجنت سِابلَيصَيتبؤ دسوطت دةكات فةسًا

 

 ُةيى وخؤثاساطنت و ... شَيواصى منو
ةية       ؤطتا هة اليةن وتا  ,ضةُذيّ ضواسضَيوةى جؤساوجؤسٓ  هة اليةكى  يضو باوكاُ اْدايل ًًا

ِذاَهةكةو كؤُرِتؤَهلشدُى  بةًةبةطتىهةطةسى سَِيلبلةوْ  ةثَيصوةختتشةوة  بةَٓيضكشدُى ِسةفتاسىً 
ةشياوةكاُىِس ة ,ةفتاسةُ   8هةوُا

ِذاَي ِسةفتاسَيم  8ثَيصةُطى باط َيتكاتَيمً  هةبشى ئةو و  ضواسدةوسةكةى ثَيى ثَيذةكةُّ, بةآلَ دةُويَِ
ى داوة ِذاَهةكة بؤ ئةو ِسةفتاسةى كشدو ,دةكةْ بضةى بؤ ِسةفتاسةى ئةجنًا  ,يةتىودَهِيايى دةدةُةً 

ضةُذيّ و دةبَيت و صؤسبةاليةوة ئاطايى دةبَيت  ‹‹خوصاساو››ى ًِذاَهةكة كاسَيل الىبؤية ئةَ ِسةفتاسة 
ةسكةطَيل ة بَيرتس و شةسًجاسو هةبةسضاوىٓ  و كاتةوةدةجاسة وباسةو ضةُذولشدْ دذا ئةَ ِسةفتاسُا
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َى ُةشياووشةى  ٓةُذَى جاسيض  .‹‹خوو›› هَيى دةبَيت بة ة ,بةكاسدةٓيَِ بؤ تةًةُى  طوجناوةكةُ 
بةآلَ كاتَيم ئةَ  ,ًِذاَهةكة دةدةُةوة ‹‹ئةسَيى››آلًى وة ,ةُني و بضةلكاْ بة ثَيبةآلَ طةوسة ,ًِذاَهةكة

ةوة هةدةسةوةى خَيضُا ة ضةُذ جاسة دةِب ة جَيطةى شةسًةصاسى بؤ دةِب ئةوا ,ذاِسةفتاسو دةطتةوارُا
ةكة ةكة ثَيويظت بوو  بؤية هةطةس. خَيضُا ِذاَهةكةٓةس خَيضُا ْ هةطةسةتاوة بةَ شَيوةية ثصتطريىً  يا

باط بؤ  كشدُى ِسةفتاسىئاسِاطتةباط ِسؤَهى خؤى دةبيَِى بؤ  كشدُى ُطايةتىةهَيشةدا ثَيص . كشدبايةةُ
ِذاَهةكة ذةى طةشةىً  اًؤطتا سِاطتة, ئاِي ةًاْ كاسيض بؤً  َيت, كاتَيم ِسةفتاسَيلى ُةشياو دةبيِوٓ 

ة دووباسة ببَيتةوةو ثَيويظتة  ى قوتابييةكة ثَيصبخشَيت و  ‹‹كاسئا››ُابَيت سَِيطة بذات ئةَ ِسةفتاسُا
ني ثَيصةُطايةتى باشى خَيضْا ؤطتا دةبَيت ئةوة بضُا ًا ِذاَهةكة بجاسَيضَيت و  وً  ؤى ئةوةىً  دةبَيتةٓ 

ةشياوةكاُْةيل ؤطتا اتة قوسباُى ِسةفتاسةُ  ًا ةَهوَيظتىً  ْ بؤضووُيض بؤٓ  ةًا  .سِاطتة كةوٓ 
 

ْ طضاو ثاداشت ئاسِاطتةكشدُى ِسةفتاس هة  ذاَُيوا
ؤطتاياْدايى و بابكاتَيم        ًا وباسة بلةُةوة هةطةَي وُى تاَهى خؤياْ دودةياُةوَيت ئةصًو , ياًْ 

تا  ,ذاوةوةن8 هَيياُ ,ًِذاَهى ثَييذا تَيجةسِيوْ خؤياْ بة كاتاُةى, كةو بةتايبةت بؤ ئة ذاًِذاَهةكاُياُ
ى طضا بؤ باط ِسةوةن ئةًةط  ,ثةسوةسدةيةكى باط بلشَيت ةُذَيم هة باوكاْ فتاسكشدْوةسطشِت  ٓ.

ِذاَهى خؤياْ وةسطشتوة  ً ةُذَيلى تشياْ  ,ثةسوةسدةيةكى توُذياْ هة  ٓ طرياُياْ ياْ ةيةكى هة رِي
ؤشلشاودا بةطةسبشدووة ة هة ,فةسًا ْ بؤية ئةَ باوكاُة بةالياُةوة ئاطايية ئةَ ِسةفتاسُا ِذاَهةكاُيا طةَيً 

ةبووة هةطةسياْضوُلة خؤشياْ ث ,اسة بلةُةوةو ضةُذجباسةودو و  َييذا تَيجةسِيوْ و كاسيطةسيصىُ 
ة ثَيويظتة طشتووة. ثاشاْ بة ئاطايى وةسياْ  بة كة هةبواسى ثةسوةسدةدا كاس دةكةْ ,بؤية هةطةس ئةوُا

وُةس, ؤطتاى ثةسوةسدةىٓ  ًا ى كة  ,وةاتةوُبلوئةوة بؤ دايم و باوكاْ ِس تايبةتً  ئةوةى ئةجنًا
ِذاَهةكاُ دةدةْ بةسً  ي ذاياُهة بةسُا ِذاَي هةِسو ,ةيكاسَيلى باطُ  ةوة يُيوى جةطتةيى و دةسووضوُلةً 

اطلة و ّ, كة ثَيويظتة صؤسُ  اكشَيت ٓةَهة بة ئةوة بضُا  وًِذاَي ثَيويظتى بة طؤصواتة  .ٓةَهة ضاسةطةسُ 
ةية و خؤشةويظتى  ٓ ُةن طضادْا هةِسَيطةى هَيذْا و توُذوتيزى و  ,بةصةيى و باوةشجَيذاكشدْ

ى  ِذاَهةكة دةكات كةطايةتي وا ئةًة ضوُلة ,‹‹طضاى فيضيلى›› هةشةكىطضادُا ةكى خاساوى يهةً 
ابَيت هة ِسةفتاسدواتش هَيذةسبضَيت و  يض سَِيضَيمُ  تايبةت  هةطةَي دةوسوبةسكةى بة يذاكشدُخاوةُىٓ 

َى و كةطايةتي ثاشاْو  ٓاوسَِيى كاسةكاُى يَِ ًا  ُ طَيضىةكى توُيباوةِسى بةخؤى  ذوتيزو شةسُِا
ةًوو كاتَيم طةسبلةوَيت ,وا خؤى دةبيَِى و هَيذةسدةضَيت اُى هَيذْا كةواتة  .كة ثَيويظتةٓ  بةكاسٓيَِ
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ةكاُى ِذاَهةكةوة ،بَى ِسةضاوكشدُى دةسةجنًا ى خشاثى و بةستةكِسةفتاس وةن ثةسضةكشداسَيم هةاليةًْ 
ةطت و, كة بلشَيت ئاسِاطتةوا  قوتابىهَيذةكةوَيتةوة. ثَيويظتة   طؤصو تةًةُيذا طوجناوبَيت هةطةَيٓ 

اُا بؤ دسؤكشدْ طٓةًيصة و اُةوة و شيلاسكشدْ  ‹‹بةٓاُة›› و ًِذاَي بؤ خؤدةسباصكشدْ هة طضآ  ٓيَِ
يضياْ شياوُني ,دةبات دةطؤسَِيت و  كةطايةتى وسدة وسدة ةيئةَ كةطايةتيدواتش  بؤية ,ئةًاُةطٓ 

ةَهبطشَيتُات  ٓ َيت بةسثشطياسَيتى اى بشِياسد و وُا َيتتوُا يَِ ًا  ُ ى طؤشةطريى و ٓةطت بة  و ُا
اوسَِيلاُيذا, هةٓةًاُلاتيصذا دةكات خؤُةويظتى اى كؤُرِتؤَهلشدُى خؤيصى هة هةُاوٓ  دةطت  توُا

ةَهذةطشْ دواتش و دةدات ةَهةكاُىٓ  ْ, ي›› كةطاُى تش بةسثشطياسَيتىٓ  اْ ٓةَهةكاُى بؤ ثيِةوثةِسؤ دةكة
ةَهةكاُىُاتوُا و ‹‹ٓةَهةكاُى بؤ ثةسدةثؤط دةكةْ ْ بلاتةوة ,سِاطت بلاتةوة خؤى َيتٓ  ْ ضاكيا  .يا

 
ِذاَي و ِسَيللشدُى شَيواصة طوجناوةكاُى ثوختةكشدْ   ِسةفتاسىً 

ؤطتاة طشُطصؤس        ةًا هةبةسضاو كؤًةَهَيم ِبثَيويظتة  , كةبلةوْ هةطةس ئةوة سَِيمدايى و باب  و ًًا
ِذا و سَِيللشدُى بطشْ بؤ ثوختةكشدْ  ً بةشَيوةيةكى طوجناو و  ةوةىَيلخظتَِي و ِسِسةفتاسى

و  ةَ كاسةط طوجناوو كاسيطةسبَيتثَيويظتة ئ . هةاليةكى تشيصةوةٓاوتةسيب هةطةَي تةًةُةكةيذا
اتوودا.  ِذاَهةكة هة دٓا ني  هةو ِسووةشةوةهةطةس ئاكاسةكاُىً  َ بؤضووُة دةتوُا ةوة كوستئة  8بؤ بلةِي

ةس ِسةفتاسَيم, كة ش • َيت و ِسةتلشدُةوةىٓ  ِذايَ بصليَِ  ئاصاسى ثَيبطةيةَُيت.ُابَيت لؤىً 
ِذاَهةكة  و بَيت فَيشكاسي يةثةسوةسدةي و سَِيللشدُة ةكشدْشَيواصى ثوخت ثَيويظتة ئةو • ٓةي بؤً 

َيت  .بَيت كاتي ىلَيُةن طؤسُِا ,تا بةتةواوى ِسةفتاسةكاُى بطؤسَِيت ,بِشةخظيَِ
شَيثَيويظ • يَِ ة بةكاسٔب َ ِسةفتاسُا اُ ةوةِتة ئة ياِت ويَ و باط و خواصساوبؤ ِب  .ى ِسةفتاسىُ 
تاوطريييةكاُةوة لوستي و طةُةف ْ,وُابَيت ضاسةطةسكشدُى ِسةفتاسةكاْ هةطؤُطةى توِسةبو •

 .بيَ ئوًَيذ دةكات هةخؤى ئَيٌةط و ًِذاَهةكة بيَ ئوًَيذ دةبَيتدواتش ئةطةسُا  ,آلبَيتوٓةَهق
ِذا دُىو سَِيللش ثوختةكشدْ ىثَيويظتة كاس • ةطت بةوة بل ,ةَهةكِسةفتاس دَهِيايى بذاتةً   هة اتتآ 

ذاية يِى  . ئةَ كةطايةتى دةثاسَيضْ و خؤشةويظتى ثَيذةدةْ و دةيجاسَيضْ و باوةشى ئةوُا كاسة تَيِشوُا
ِذاَهةك  .ؤسَِيت بةشَيوةيةكى باط و طوجناودةط يو دةوسوبةسة خودىً 

ِذاَهةكة هةكاتى ثوختةكشدُْابَي • ُةخواصساوة  , كةٓةطت بةوة بلات كشدُى ِسةفتاسةكاُيذا َيمو ِس تً 
ةطتبلات, كة بةَهلو  ,هةُاوياُذا ا بؤ باط كشدُى ِسةفتاسةكئةدةبَيت وآ   .و بةسيةتى اًُة تةُٔ

 



19

 

19 
 

 ثةسوةسدة طوودى
ةىل طوجناو       اى قوتابى هةِسَيطةى  ِسةخظاُذُىٓ  ى توُا اوكاسيلشدْ و طةشةثَيذُا بةًةبةطتىٓ 
َي ضسو بريو هةط و سِٓا ىٓ  ٓةتا دةطاتة ئاطتى ثةسةطةُذُى كؤًةآليةتى, كة بةشَيوةيةن  ,ئةقَىضُا

ةَهضَِى  ٓ ةًا كؤًةآليةتيية باشةكاُى هةطةس واتة  .بَيت, تا هةطةَي كؤًةَهطةى كوسديذا بَيتةوةو ِب
ادة ب قوتابى َيتبةشَيوةيةن ئًا اتوودا لشَيت, تا بتوُا ُ  هة دٓا َيوْا ٓاوطةُطى دسوطتبلات هة

اوضةسخذابفؤهلوؤسو ِسؤشِ ذةدا,ريىٓ  وةن تاكَيلى بةطوود خضًةت بة كوسدطتاْ و  . واتة هة ئاِي
شؤظاي ْ بةً  َيلى تى بلات هةةثاشا  .)ًشؤظذؤطت بَيت( جئاُذا ٓةس شويَِ

 

ةطوودة طصتييةكاُ َ ثِشؤطشًا  ى ئة
ةطتى  ُيصتٌاُى8 شوُاس وٓ 

ِسةفتاس بلات هة طةسكاسو ثاشاْ هة رياُى طةشة بة قوتابى دةدات, تا بةشَيوةيةكى باط  -0
ةى خؤيذا.  ِسؤرُا

يصتٌاْ ثةسوةس -2 ةطتىُ  ى و كؤًةآليةتى هة دَي و دةسووُى قوتابييةكاُذاو ييةكخظتِىٓ 
ذُى ِسةفتاسى باط. وُا ْ بةسةوُ   ئاسِاطتةكشدُيا

وُةسى8  بةسٓةًىٓ 
ظت و ئةصًووْ و سِاطتى فَيشدةبَيت, كة هةطةَي  -0 ظتىقوتابى كؤًةَهَيم صُا هةشةكى و  توُا

 .دَيتةوة ييةكةيذائةقَو
ة دةدات و وا هة قوتابييةكة دةكات بة شَيوةيةكى سِاطت و دسوطت  -2 َيِةسُا طةشة بة اليةُى دٓا

وُةسييةوة دةسياُربَِيت.  ْ هةِسَيطةى كاسىٓ  ةطت و خةياَهةكاُى بلات و ثاشا  طوصاسشت هةٓ 
وُةسى8  ضَيزىٓ 

وُةسى الى   ٓ ةطتى  ٓ ةطتة طةشة دةكات بؤ طةشةى دةوَهةًةُذكشدُى  ٓ قوتابى و ثاشاْ ئةَ
وُةسةكةيذا ِسةُط دةداتةوة. ةَهةكشدْ وٓ  ًا اطييةط هة ِسةفتاسوً  اطى و ئةَ جواُِ  جواُِ

وُةسى8  ًَيزووىٓ 
َيت كوسدطتاْ خاوةْ شاسطتاُييةتَيلى  ى طةشة دةكات, كاتَيم دةصُا ةطتى بةخؤصُا  ٓ قوتابى

ةيةو تَي ىٓ  وُةسَيلى دَيشِي يووةتاُى جئاْ بة طصتى طشُطى بة بواسًةصُةوٓ  وُةس ذةطات, كةً  ىٓ 
  . دةدةْ
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وُةس8  ِسةخِةىٓ 
وَى بةِسووى قوتابيذا دةكاتةوة, تا هةسَِيطةى طفتوطؤكاُييةوة هةطةَي   ُ ةية دةسطايةكى ئةَ وُا

ياتِةس  وُةسى ِب ةَهذْا و طٓاوسَِيلاُيذا طةشة بة بواسى ِسةخِةىٓ  فتوطؤو بذات, كة هة سَِيطةى ثَيذٓا
وُةسييةكة دةكات. ْ شيلاس بؤ كاسةٓ  ى بريوبؤضووُى تايبةتى خؤيى ثَيى دةطات و ثاشا  دةسبِشِي

وُةسى8  ثةيوةُذىٓ 
َي ةيةوة دةتوُا اوسَِيلاُىقوتابى هةسَِيطةى ئةَ وُا  ٓ او ت ثةيوةُذى بطشَيت هةطةَي  ُ ةوةو تشيذا هة

ْ هة ثَيصاُطة وُةسييةكاُى تشةوة.دةسةوةى قوتاخباُةدا هة ِسَيطةى بةشذاسيلشد  و ضاالكييةٓ 
 

ة َ ثِشؤطشًا  طوودة تايبةتييةكاُى ئة
يصتٌاُى8 ةطتىُ   شوُاس وٓ 

َيت. -0 اطييةكةى دةصُا اطى طشوشت تَيذةطات و بةٓاى جواُِ  قوتابى هة ئاطتى جواُِ
َيت و هةطةيَ ثِشؤطةى فَيشكشدُ خؤى قوتابى ِسةفتاسى سَِيم دةكات و -2  ٓةَهذةكات. ذادةطوجنيَِ
ةتةوايةتى دةدات هةسَِيطةى طوصاسشتلشدْ هة دميةُى قوتابى ط -1  ُ ةطتى  ٓ ى ةشة بة جوُا

وُةسييةوة. ْ هةِسَيطةى كاسىٓ   كوسدطتا
طةى وآلتةكةى ئاشِا دةبَيت هةسَِيطةى طوصاسشتلشْ -2 هة ِسَيطةى كاسى  قوتابى بة رِي

 هة بواسى كؤًةآليةتى و فةسٓةُطى و كةهتوسى. ٓوُةسييةوة
 

وُةسى8  بةسٓةًىٓ 
َيت و ِسؤَهى  قوتابى -0 ة بةدةطتذةٓيَِ ياسى هةطةس ئةو كةسةطتةو مشةكة خاوُا صُا

وُةسيذا. َيت هة كاسىٓ  ْ دةصُا  ٓةسيةكَيليصيا
وُةسيذا. -2 اكاُى خؤى تاقيبلاتةوة هة كاسىٓ   بواس بؤ قوتابى دةِسةخظَيِىَ, تا توُا
اوضةسخ و ثَيصلةوت -1 اُى كةسةطتةو مشةكىٓ  َيت هةطةس بةكاسٓيَِ وو هة كاسى قوتابى سِادةٓيَِ

 ٓوُةسيذا.
وُةسى ُوَى -2  ٓ ى هة بواسى طفتوطؤو وةبؤ ئة ,قوتابى ئاشِا دةكات بة كؤًةَهَيم صاساوةى

َيت. ذاهة ثؤه سِاظةكشدُذا  يَِ ْ ٔب  بةكاسيا
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َيت, تا بةشَيوةيةكى جوْا و سِاطت بريبلاتةوةو خؤى طوسد  -3 خةياَهى قوتابى دةوسوريَِ
وُةسي ْ بلات هةو كاسةٓ  ا يَِ َيت.بلاتةوةودٓا يَِ ةبةطتييةتى بةسٓةًى ٔب  ةىً 

 

وُةسى8  ضَيزىٓ 
اْ دةك -0 يَِ وُةسييقوتابى سِٓا ةْ و ضَيز هة  , كةاُةىات هةطةس ئةو بةسبيِييةٓ  هة طشوشتذآ 

شاوةكاُى وةسدةطشَيت.  يَِ ى و دٓا  جوُا
 

وُةس  ًَيزووىٓ 
اوضةكةى, ثاشاْ وآلتةكةى  -0  ُ يووى  ً وُةسى  ٓ ياسى هةطةس قوتابى ئاشِايةتى و صُا

 دةكاتةوة.كؤ
ْ هَيذةطشَيت. -2 ى وآلتةكةى تَيذةطات و سَِيضيا وُةسًةُذُا وُةسييةكاُىٓ   قوتابى هة بةٓاى كاسةٓ 
ى وآلتةكةى ئاشِا دةبَيت. -1 وُةسًةُذُا  قوتابى بة كاسىٓ 
وُةسى ِسةطةُى فؤهلوؤسى كوسدى ئاشِا دةبَيت. -2  قوتابى بةٓ 

 

وُةسى8  ِسةخِةىٓ 
وُةسيية جياواصةكاْ.قوتابى بةشذاسيذةكات هة طفتو           طؤو سِاظةكشدُى كاسةٓ 

 

وُةسى8  ثةيوةُذىٓ 
وُةسيذاقوتابى ب -0 اوةوةو دةسةوةى شاسةكةى خؤيذا. دةكات ةشذاسى هة ثَيصاُطةىٓ   هةُ 
َيت طة بةسثشطياسييةتىٓةطتى  -2 اوكاسيلشدْ هة دةسووُيذا ثةسة دةطتيَِ شة دةكات و طياُىٓ 

وُةسى و كاسى بةكؤ  ًةَهذا دةكات.و بةشذاسى هة ثِشؤرةىٓ 
 

لشدُة بةُاوباُطةكةى        ِذاَي ثَيويظتة طةسةتا بطةسَِييِةوة بؤ ثؤهيَِ وُةسىً   ٓ بؤ تَيطةيصنت هة
اى طويظشى )ظيلتؤس هؤُفيَوذ(, ِذاَي دابةط دةكات  كة تيايذا صُا ةكَيصاْ الىً  اى ويَِ طةشةى توُا

ِذاَي  دابة ط دةكات. هةو ِسووةشةوة طةشةى بؤ ذةوت قؤُاغ و ئةو قؤُاغاُةط بة ثَيى تةًةُىً 
اتووةكةو بةثَيى تةًةُةكةى   ٓ وُةسيية بةسٓةَ  ٓ ضسى, كاسيطةسى دةبَيت هةطةس كاسة  ٓ هةشةكى و

لاس رتو باشرت دةبَى  . جطة هةوةطى بةطةسدا دَيت,  تا طةوسةتشبَيتطؤسُِا   و وَيِةكاُى جوُا
او  وَيِةكاُ َيٌاىُ   بؤ  بيِةس.طاُاتشو ِسووُرت دةبَيت  يضُاطيِةوةىٓ 
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ِذاَي الى )ظيلتؤس هؤُفيَوذ(8 وُةسىً   قؤُاغةكاُى دابةشبووُىٓ 
ادةب -0 يََولاسى8  هة تةًةُى دقؤُاغى ئًا ْ  بؤٓ  ْ تا وو  طاَهى. 2واى بوو
يََولاسى8  هة تةًةُى ) -2  ( طاَهى.2تا  2قؤُاغىٓ 
ْ بة -1 ةطتلشد ْ  بؤٓ  ادةبوو  َهى.( طا5تا  2شَيوةكا8ْ هة تةًةُى ) قؤُاغى ئًا
ْ  بة شَيوةكا8ْ هة تةًةُى ) -2 ةطتلشد  ( طاَهى.7بؤ  5قؤُاغىٓ 
ْ بؤ طوصاسشت -3 ةوَهذا  ( طاَهى.00بؤ  7هة  سِاطتى8 هة تةًةُى ) لشدْقؤُاغىٓ 
 ( طاَهى.01بؤ  00هة سِاطتى8 هة تةًةُى ) لشدْقؤُاغى طوصاسشت -4
 ( طاَهى.06بؤ  01قؤُاغى باَهق )ٓةسصةكاسى(8 هة تةًةُى ) -5

 

ا خاَهى شاياُى باطة,        ةُطاوةى ئَيظتادا, تةُٔ  ٓ حةَهةَ ّ, كة ثةيوةطتة بة  ثيَِ ٓةَهذةبزَيشي
هةطةس جؤسى ضاالكى و شَيواصى جَيبةجَيلشدُياْ ٓةسوةٓا طايَ.  (00بؤ  7)ًِذاَهى تةًةْ 

ؤطتاط ثَيويظتة ِسة ًا ةُطاو دةَُيني و تؤىً  ِذاَهةكآْ  ضاوى دةوةطتني و هةطةَي ذةصو ويظتىً 
ةكةيت هةكاتى جَيب  ُ ةَهجة  ٓ ِذاَي بلةيت و  ً ة ةٓةطتياسى تةًةُى ئةَ قؤُاغةى جَيلشدُى وُا

 كشداسييةكاُذا.
وُةس8 ةىٓ  اًؤطتاى وُا ة بةسضاوىً  ياسى ثةسوةسدةيي ثَيويظت بؤ ئةَ قؤُاغة دةخةِي  طةسةتا صُا

 

ْ بؤ  ةوَهذا  طاَي8 (00بؤ  7)هة سِاطتى,  طوصاسشتلشدْقؤُاغىٓ 
ئةَ  قؤُاغة   واتة بابةتى. بؤ سَِيِشةوى خؤييةوةهة شَيواصى  َيلى طشُطةوةسضةسخاَُ قؤُاغة ئة      

ِذاَه َيلى طشُط هة رياُىً  كة ثصتى  ؤييةوة,هة سَِيِشةوى خ  ىطواطتِةوةٓؤى بة ذادادةُشَيت بة طؤسُِا
ياسياُة ى ,دةبةطت بةو صُا بة سِاطتى  صتكة ث ,بؤ سَيِشةوَيلى بابةتى ةوةىِو طواطت كة دةيضُا

ى ئةَ وةسضةسخاُةط دةط  . بؤية هَيشةداكاْ دةبةطتَىكةسةطتة بةسجةطتة بيِشاوة يَِ ةوةُٔ بؤ  َيِشِي
ِذاَي  ً ةى ةًوو اليةُةكاُى  رياُيذا, ئةو طةشة بةسفشاوُا  ٓ و هةط طؤسِْا هة   وةن دةيلات هة

ةكاُى تش َيصميذائةُذًا  ً هةَ  ِسوودةدات, بؤيةلاسى ُيذا كؤًةَهَيم طؤسُِاوو بريو بؤضو , وةن8 هة
ةطت بة قؤُاغةدا  و ثَيى واية تةُياية  دةكات ييةكاُى خؤىِسةطةص ييةتايبةمتةُذتةُيايى و  ًِذاَي ٓ 

ى تش اص ,و جياواصة هةوُا  ُ ةيةتى جياواصييةىَيت ئةَ ُابةآلَ  ٓ ى و ئةقَوثةيوةطتة بة طةشة  ئةو
ةُذَيلحاس هة  . واتة ئةَ جياواصيية بة ِسووُى هةهةشةكييةكاُييةوة ةَهةكشدْ وٓ  ًا ِسةفتاسو شَيواصىً 

ةطت بة دةوسوبةسى دةكات ٓةسوةٓا  تؤُى دةُطيذا دةسدةكةوَيت. و دةسن بة   ًِذاَي هةَ قؤُاغةدآ 
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ةطت .ِشاوةكاُى دةسةوةى دةوسوبةسى خؤى دةكاتبي طيٌاو شَيوة جياواصة َُيلى ثَيلشد ًِذاَيٓ 
وُذةكات و صياتش ثصت بة ابشدووى  سِ  شةدا طةهَيم تايبةمتةُذيىهَي , بؤيةبابةتياُة بة شتةكاْ دةكات

ةوَه كاُى دةبةطتىَ,ضاوة ةطتى,  بؤيةٓ  ضسوٓ  ايذةدات  سِاطتيُةن  بةٓ  ْ ويَِ طوصاسشتياْ بلات و  ةكا
ةى طةجنَيم وبؤمنو ,هَيبلات ةكةُة8 ئةطةس ويَِ ئةوا سَِيم  ,ضاالكى ئةجنَا دةدات , كةبلَيصَىذا يهة ويَِ
ةى  ثريَيم بلَيصَيت, بةآلو دةسى دةخات دةدات ثيصاْ كة, وةن طةُخطةجنة ئةوا قزى  ,َ ئةطةس ويَِ
َيتةوةو طؤضاْ   طجى وةن خؤى  ,.  ِسةُطةكاْبةدةطتييةوة دةطشَيتدةكات و وةن ثري دةيضةًيَِ

ىَ,   كؤى  طياو دسةخت. هةبؤ ئامساْ و ِسةُطى طةوص بؤ طزو ِسةُطى  شني   بؤ منووُة8بةكاسدةٓيَِ
ني بَوَيني دآةًوو ئةَ قظاُة  طوصاسشتلشدُى ِسَيطةى تاصةو سَِيِشةوى كة سِاطتيية بيِشاوةكاْ ,دةتوُا

ِذايَ  ,ُوَيية وُةسيةكاُيذا.هةَ تةًةُةدا كةً   ثصتى ثيَ دةبةطتىَ هة دةسبشِيِةٓ 
 

 ٓةَهوَيظتى ًاًؤطتا8
ِذا ,بَيطوًاْ       ِذاَي و سَِيِشةوىً  وُةسدا,  ئةطةس ئةوة شَيواصىً   ٓ دةبَيت ِسَيضى ئةوا َي بَيت هة
ٌايي يضٓةًاْ كات ثَيويظتة ّ وشيهَيبط  كة تَا و ضَيز هة ثةيوةُذى جوْا هة ,تؤياْ بلةيّ ئةو ِسيَِ
حا و  ٓوُةسيةكة كاسة ُاو ةوَي وةسبطشْ يضهة طشوشتِئ  ًِذاَهةكاْبِشةخظَيِني, تا . بؤية دةبَيتٓ 

ةضّتؤًاسكشدَُيلطوصاسشتلشدْ و بةسةو   ُ َيشى ؤطتاى  ,هةطةسًاْثَيويظتة  و ى ئًا ًا  ً وةن
وُةس  ِذاَهثةسوةسدةىٓ  ةًةُذكشدُى دةوَه  صؤستش بلةيّ هة سَِيطةى  ةكاْضاالكى  ِسؤشِبريى خؤيىً 

ةسوةٓا  ٓ .ْ ةكا او ويَِ ياْ بؤ صياتش بلةيّ و جياواصيية تايبةتييةكاُ هةطةس ِسووُلشدُةوة بابةتىُ 
اوكاسياْ بلةيّ هةو ةكةياْ ثاشآْ  ةًاُة هةطةس ويَِ تايبةت هة ِسووى  بة ,طةسُخ و تَيبيِياُةىٓ 

ةطت بة طةشةى هةشةكى و ِسةطةصيةوة ةطتياسدْا وٓ  ؤياْ ى خئةقَو. واتة قوتابييةكاْ هة قؤُاغَيلىٓ 
ْ, كة دةبَيت ضى بلةْ؟  ةسوةن هة بابةتى ئاسِاطتةكشدُ دةكة  ٓ ذا جةختٌاْ هةطةس ضؤْ بلةْ؟

اُ ابَيت طةيكشدةوةو سًِا ة ئةجناَ بذسَيت وُ  اُذ, كة ثَيويظتة ئاسِاطتةكشدُةكة صؤس بة وسيايى و ريشُا
ةسضى ثَيى خؤشبوو, ياْ بةدَهى بوو هة ئاسِاطتةكشدُةكةدا بيَوَيت, ؤطتآ   ضوُلة ياْ بيلات, ًًا

ةطتياسى طةشةيى دْا ةسًوُياُى و ريشى و و ثَيويظتيياْ قوتابييةكاْ هة قؤُاغَيلىٓ   بة كةًَيمُ 
ةية. اوكاسى بة طةشة بؤية طةسةتا ثَيويظتة هَيوسدبووُةوةٓ  َيوْا قوتابييةكاُذا, تا  طياُىٓ  بذةيّ هةُ 

اوبةش بتواُّ اخياُذا ضةكةسة بلات بةكؤًةَي و ٓةسةوةصىطياُى  ةوةهة سَِيطةى كاسىٓ   ,كاسكشدْ هةُ 
ِذاَهةكاْ كشدووةو ثَيى ئاطايى بووة ىٓةسضةُذة هة ثؤهةكاُى ثَيصووتشدا ئةَ كاسة , بةآلَ كاتَيمً 
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ة ) لاسى بةطةسدادَيت طاَي01دةِب ةًوو شتَيم طؤسُِا  ٓ يصنت, ››( ْ, دُا ْ, طفتوطؤكشد ِسةفتاسكشد
ةَهةكشدْ هةطةَي ِسةطةصى جياواص ًا  ً ,ْ ْ, ئاطتى بةشذاسيلشد ذ و ثِشؤرة , بؤية‹‹داِسؤيصنت, خؤُوُا

 ة كةَ بلاتةوةو ئاطتى شةسًةصاسكشدْييٓاُى قوتابييةكاْ دةدات, تا ئةَ جياواص كؤًةَي بة كاسى
ةُذَيم هة كضةكاْ ذةص ,ُةٓيََوَيت هة الياْ  ٓ , ياْ بة بلةْهةطةَي كوِسةكاْ كاس ُاكةْ ضوُلة
ةوة, ضوُ ةطت بة جياواصى ِسةطةصى دةكةْثَيضةوُا وُةسة ئةَ جياواصيياُة لةٓ  اًؤطتاىٓ  . هةطةسً 

اوبةشى ثَيلشدْ و طاصكشدُ ةطت بة  ى كاسى بةكؤًةيَ. هَيشةوةكةَ بلاتةوة هةِسَيطةىٓ  قوتابييةكآْ 
ّ, كة هة ثصتياُةوة ثاَهِةسَيلى باط ى باشرت دةكةْ و دةصُا ْ  دَهِيايى صؤستشو ئاسًا اوكاسييا ٓةيةوٓ 

دواتشيض قوتابييةكاْ باشرت ضاوياْ دةكشَيتةوةو ِسَيطةي كاسكشدُياْ ِسووُرت  ثَيصلةط دةكات و
وُةسيذا. هة ك ّ وصذا ؤتاييدةبَيت هة كاسىٓ  ْ بطةيةُشَي ة هة , كة تَيبطةْ وا هة قوتابييةكا ٓوُةس دةسبِشِي

ةسوةن هة سِابشدووط جةختٌاْ هةوة كشدةوة, كة  ةن تؤًاسكشدُى سِاطتييةكاْ وةكو خؤى.ٓ  سِاطتى,ُ 
اُةوَيت  ًا ى و  ‹‹ٓوُةسًةُذ››ئَيٌةُ  ةطت جوُا ْ هةطةسٓ  ني, بةَهلو دةًاُةوَيت قوتابييةكا بةسٓةًبٔيَِ

اطى ثةسوةسدة بلةبةسصكشدُةوةى ئاطتى  َيّ و طشوشت و جواُِ وُةسى داِب يّ و بةٓا بؤ كاسىٓ 
 خؤشبوَيت. وآلتةكةى خؤياْ

 

َ قؤُاغةدا ) ِذايَ هة ّ تايبةمتةُذييةكاُىً   ( طاَهى008بؤ  7طشُطرتي
0-  ْ ةوَهذةدةْ هة شتةكاْ تَيبطةْ و ثاشاْ وةآلًى دسوطتيا صؤسبةى قوتابيياْ هةَ تةًةُةدآ 

بذةُةوةو دواتش طفتوطؤى هةطةس بلةْ و هة كؤتاييصذا بؤضووُى خؤياُى هةطةس بَوَيّ و 
ةياُةدواتش   ياسيياُةىٓ   ِسةخِةو شيلاسى بؤ بلةْ. بةثَيى ئةو صُا

قوتابى بؤضووُى هةطةس كاسى بةكؤًةَي )طشوثلاسى( باط دةبَيت و ئاطتى كؤًةآليةتى  -2
اوتةسيبة  , بةآلَ هةجاسْا ثَيويظتى ييةكةيذائةقَوشةكى و هةطةَي طةشة هةطةشة دةكات, كةٓ 

ةية, ضوُلة ئَيظتا باشرت شتةكاْ شيذةكاتةوةو   ٓ ٌايى و ئاسِاطتةكشدْ صياتش بة ِسيَِ
ةسوةٓا قوتابى  ابَيت.ٓ  ٓةوَهذةدات بطاتة قوآليى وةآلًةكاْ و بة وةآلًى طةسضآلُة سِاصىُ 

ةس ئةوة ةطتى بيِني ببةطتَيت وٓ  شة واى كشدووة, كة شتةكاْ بة ٓةوَهذةدات ثصت بةٓ 
ةى دةيلَيصَيت سِاطتةخؤ  يطاسُا  ُ َيٌاو  ٓ سِاطتةقيِةتش ببيَِيت و هَيياْ تَيبطات. واتة ئةو

ةيةو ْ بة شتة بيِشاوةكاُةوةٓ   .هةبةسطرياوةى شتة سِاطتةقيِةكةْ ثةيوةُذيا
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ةُذَيم ) -1 بةكةًى( قوتابى هةَ تةًةُةدا صياتش هة جاسْا ثصت بة ضاوى دةبةطتَيت, بةآلَٓ 
َيوْا جياواصى ةى دووسى و  دةكاتُ  ْ. واتة, ئةطةس ويَِ ْ بة شتة بيِشاوةكا ةطتجَيلشد سَِيزةوٓ 

ضيلةوة, ئةوا قةباسةى طةوسة دةكات و ئةطةس ثياوَيلى تش هة دووسةوة  ثياوَيم بلَيصَيت هةُ 
ةُطاوَيلى طةوسةية, كة ه  ٓ ةَ بلَيصَيت, ئةوا بَيطوًاْ بة بضووكى دةيلَيصَيت, ئةًةط

ةوَهذةدات.  قؤُاغةدا بؤىٓ 
او  -2 ةطتجَيلشدُةكاُى, ثاُتايىُ  يََوةكاُى, ِسةُطةكاُى,ٓ   ٓ قوتابى هةَ قؤُاغةدا باشرت هة جاسْا

ةًوو  ْ دةبةطتَيتةوة. واتةٓ  ْ ثَيلةوة طشىَ دةدات و هَيليا ةكةى سَِيلذةخات و ثةيوةُذييا ويَِ
ةطت ْ هَيذةكات و دةيةوَيت و طؤصيية بابةتةكة ثَيلةوة طشىَ دةدات هةسَِيطةىٓ  وة طوصاسشتيا
َ طوصاسشتة هة با ْ ئة وُةسى جوا حا هة شتةكاُى دةوسوبةسى بلات. ببة صًاَُيلىٓ  ْ, ِئ  ةتةكا

اى صؤستشى  -3 ةيية كاسدةطتييةكاْ ثَيض دةكةوَيت و توُا اى قوتابى هة كاسًا هةَ قؤُاغةدا توُا
َيش, كة اُى كؤًةَهَيم كةسةطتةو ئًا ة  ةوثَيضهةً ٓةية بؤ بةكاسٓيَِ ييوة بيخةِي ُةًاُتوُا

اُيذا. واتة ئَيظتا طةشةى هةشةكى  بةسدةطتى يِى هة بةكاسٓيَِ ةتوُا ةتشطى و ثاشاُْ  هةبةسً 
.ئةقَوو   ى باشرتة هة جاسْا

ةطتى خؤى دةسدةبشَِيت و   -4  ٓ ةس ِسةطةصةو  ٓ هةَ قؤُاغةدا بة ئاشلشا دةسدةكةوَيت, كة
وُة8 كضةكاْ ذةص بةكاسى كضاُة دةكةْ و طوصاسشت هة ِسةطةصايةتى خؤى دةكات. بؤ منو

ؤطتا ئةَ جياواصيية كةَ بلاتةوة  ًا ْ, بةآلَ ثَيويظتةً  ة دةكة كوِسةكاُيض ذةص بةكاسى كوسُِا
ْ هةكاسى يةكرتدا. اوبةشى ثَيلشدُيا  بةٓؤىٓ 

  
َ قؤُاغةدا ةبَيت هة وُةسدآ  اًؤطتاىٓ   ئةو تايبةمتةُذياُةى ثَيويظتة هةً 

 ُو  ٓ ؤطتاى ًا  ً ياسى بةَٓيضة الى ثَيويظتة َيت, كة ئةو تاكة طةسضاوةى صُا ةس ئةوة بضُا
ياسييةكاُى سِاطت و  هةطةسى قوتابى هةَ قؤُاغةو قؤُاغةكاُى دواتشيصذا, بؤية ثَيويظتة صُا

ةتشطى. ةًوو ثِشؤطةكة دةخاتة بةسً  آ  ةبَيت بؤ كاسةكةى, ئةطةسُ  ّ و ثةسؤشىٓ   دسوطت ب
 ةسا يَِ ةى  وُةثَيويظتة ِسَيطاو شَيواصى دٓا ةوةى وُا ةكاُى تش بطشَيتة بةس بؤ طوِت جياواص هة وُا

ةكةيذا ْ و داسَِيزةسى باشبَيت هة وُا  دواتش هة قوتاخباُةكةيذا. ,ٓوُةسو ثال
  ة اوتةسيب بَيت هةطةَي ئةو ئةسكةى دةيطشَيتة ئةطتؤ, ضوُلة ئةوة بضُا كةطايةتييةكةىٓ 

ةيةكى تشدا شَيواصو ِس اًؤطتايةكى تش هة وُا ةسطيض ئةَ ئةطةسً  ىَ, ئةوآ  ويَِ ةفتاسى توُذ ِب
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اًؤطتاى يتوُذئارؤي  ً ةتشطيذاسة. بؤمنووُة8 ئةطةس  ً ابَيت و  ُ وُةس  ٓ ؤطتاى ًا  ً ة بؤ
ّ, ئةوا بريكاسى فصاس خباتة طةس قوتابيية كاُى بؤ ئةوةى شيلاسى دابةط, ياْ هَيلذْا بضُا

َي يَِ ة بلاسٔب ةًاْ ئةو فصاسُا  ٓ وُةسيض  ٓ ؤطتاى ًا  ً يية  ُ ت بؤ ئةوةى ثَيويظت
ْ, ضوُلة ثِشؤطةكةى ئَيٌة جؤسَيم هة جؤسةكاْ  رتو باشرت بلة ْ جوُا ةكاُيا قوتابييةكاُى ويَِ

 َيت.لشطوصاسشتلشدَُيلى خؤيية, صياتش هةوةى فَيشى كاسَيم ب
  وُةس ثَيصةُطى ضاكةكاسى و  ٓ ؤطتاى ًا  ً بَيت و كةطايةتييةكى  ِسةفتاسجوْا ثَيويظتة

ةبَي َيت هبةَٓيضىٓ  اوكاسياْ بلات و ثصت  ة ثَيذاويظيتت و بتوُا قوتابييةكاُى تَيبطات وٓ 
ْ بَيت هة كاتى كاسكشدُذا.  و ثةُايا

  ةبَيت, بةتايبةت هة كاتى  ٓ اوكاسيلشدُى  ٓ ٓةطتى بةثشطياسييةتى بةسصبَيت و طياُى
ى ضاالكى قوتاخباُةو سِايى كشدُى كاسةكاُى قوتاخباُةكةى و ئةسن و  ذُا ئةجنًا

ْ هةطةوووبوذًاُ  س كةًبلاتةوة.ُيا
  ْ ةبَيت و طةشةياْ ثَيبذات و سَِيليا وُةسى و ِسؤشِبريىٓ  ى ضاالكىٓ  ذُا اى ئةجنًا توُا

 خبات.
 .ى تشيض بطشَيت  سَِيض هة ثيصةكةى خؤى و ئةوُا
  ,ثَيويظتة ئاطاى هة قوتابييةكاُى بَيت هة ِسووى ئاطايصى خؤثاسَيضى و تةُذسوطتييةوة

ةية كةسةطتة ةُذَيلحاس هةوُا ةتشطى بؤطةس طياُى قوتابييةكاْ.ضوُلةٓ  ْ ببِةً   و مشةكةكا
ةوة((. وُةس بؤ صاسؤخاُة خبصيَِ ياسى صياتش, ضاوَيم بة كتَيبى ثةسوةسدةىٓ   ))بؤ دةطتخظتِى صُا

 
وُةس اًؤطتاى ثةسوةسدةىٓ   ِسؤَهىً 

ى و تاوطريي ا ويزدُا ى توُا ةية هة طةشةثَيذُا وُةس ِسؤَي و كاسيطةسييةكى بةَٓيضىٓ  ؤطتاىٓ  و  ًًا
ةيى صؤس باآلية. بؤية هَيشةدا ِسؤَي و ئةقَو ى بة ئاطتى كاسًا اى طةشةثَيذُا ةسوةٓا توُا  ٓ ييةكاُذا.

وُةس دةخةيِة ِسوو8 ؤطتاى ثةسوةسدةىٓ  ًا  كاسيطةسىً 
 

اًؤطتا هة بواسى سَِيلخظتِذا8  يةكة8َ ِسؤَهىً 
 َيشةكا َيضو كةسةطتةو ئًا ادة دةكات. واتة كوسطى وً  ُى كاسكشدْ و ٓؤَهى فشةًةبةطت ئًا

ْ دةكات بؤ كاسكشدْ. ادةيا ْ و خظتِة ِسوو سَِيلذةخات و ئًا  ٓؤكاسةكاُى فَيشكشد
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  ادة دةكات, تا ثالُةكةى جَيبةجَى بلات و ثاشاْ طةسُخ و وطى ثالْ و تَيبيِى ئًا تيَِ
وطةكةيذا  ْ كؤبلاتةوةو هة تيَِ ْ بلاتتَيبيِى هةطةس قوتابييةكا  .تؤًاسيا

 ةَهط  ٓ ى ثاساطنت و ادة دةكات و شويَِ ى كةسةطتةو تابوؤ بةسٓةًٔاتووةكاْ ئًا شِت
ة. ؤَهى فشةًةبةطتذا دياسى دةكات بؤ منايصى ِسؤرُا َيليض هةُاوٓ   شويَِ

 

ؤطتا هةِسووى ثةسوةسدةييةوة8 ًا  دووة8َ ِسؤَهىً 
  ؤطتا ؤَهى فشةًطَيشَِيثَيويظتة ِسؤَهَيلى باط بًًا  ٓ اوةوةو دةسةوةى  ُ بة  ذاةبةطتت هة

ٌاييلشدُئاِسًةبةطتى  ةًاُلاتيصذا ِسةفتاسة باط و اطتةكشدْ و سِيَِ ى قوتابييةكاُى, هةٓ 
وُةسى  ياسيية صؤسةكةى واى هَيبلات, كة ِسةُطبذاتةوة هة كشدةوةكاُيذا, تا هةطةَي ضَيزىٓ  صُا

ؤطتاكاُى تش. ًا ةًووً  ذا خؤى بطوجنَيت و ببَيتة ثَيصةُط بؤٓ   ٓةًووُا

  َيت, بةًةبةطتى طوصاسشتلشدْ بة شَيوةيةكى ثَيويظتة بواس بؤ قوتابييةكاْ بِش ةخظيَِ
ةسوةٓا ِسةضاوى ثاداشت و طضاط   ٓ.ْ ةساطاُلشد ةو دووس هة تشس و تؤقاُذْ وٓ  ئاصادُا

 بلات بؤ طةسخظتِى ثِشؤطة ثةسوةسدةييةكة.

 ةكةى اى بلات ٓةَهظةُطاُذَُيلى بابةتياُة بؤ خؤى و وُا َيت ئاطت و توُا , تا بضُا
ْ ضؤُة؟ ئا اوطةُطّ؟ٓةسدووكيا  يا هة ِسووى ثةسوةسدةييةوةٓ 

 

وُةسييةوة8 ؤطتا هةِسووىٓ  ًا  طَيية8َ ِسؤَهىً 
o  ةكةيةكى باط ثَيصةكةط بلات و هةطةَهيذا ْ وُا ذ َيت.ٓؤكاسى ِسووُلاسى و وسورُا يَِ  بةكاسٔب
o ةكةى ال ِسووُبَيت و طوودةكاُى هةبةسضا اجنى وُا َيت ضى دةكات؟  ضؤْ ئًا و بطشَيت, تا بضُا

 بةضى جَيبةجَيى دةكات؟ دةكات؟ 
o ةَهةكاُىٓةُطاوةكاُى كاسكشدْ ِسووُبلات وطى ثالُذا, تآ  و ئاطتى  ةوةكةَ بلات ةوة هة تيَِ

 ثَيصلةشلشدُى باشبَيت.
o .ةَهذةبزَيشَيت بؤ طةسخظتِى ضاالكييةكة وُةسى ثَيويظت و باطٓ   كةسةطتةو مشةكىٓ 
o ادة بلات, تا هةكاتى ضاالكييةكةدا بيخا  تة بةسدةَ قوتابييةكاْ.بريؤكةى باط ئًا
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o  ةيى قوتابييةكاْ بةسصدةكاتةوة, وةن خؤى دَهِيا بلاتةوة هةوةى دةيةوَيت ئاطتى كاسًا
ا تاكييةكاْ دةدات بةثَيى ئةو شَيواصةى بؤى  اتووة. طشُطى بة توُا ةكةدآ  ئةوةى هة ثِشؤطشًا

َيت. يَِ ٓا ةكةداو فصاسى فَيشكاسى بةكاسُ   دياسيلشاوة هة ثِشؤطشًا
o ى طةشةى قوتابييةكاْ دةكات هةكاتى ضاالكييةكاُذاو طشُطيض بة ئاطتى تايبةتى ضاودَيش

ةكةياْ بؤ  اخات و بةشَيم هة كاتى وُا ٓةُذَيم هة قوتابييةكاُيض دةدات و ثصتطوَيياُْ 
ْ بلات.دياسى دةكات ْ بذؤصَيتةوةو ثاشاْ ضاسةطةسيا َيت كةًوكوستييةكاُيا  , تا بتوُا

o ؤطتا ثةسؤشبَيت بؤ ئةوةى ظت و ًًا ةي ٓاُى قوتابييةكاْ بذات, تا ئاطتى توُا ا كاسًا ية توُا
وَى هة  ى طةسِْا و ثصليِيِىُ  ذُا جياواصةكاُياْ ثةسة ثَيبذةْ هةسَِيطةى دؤصيِةوةو ئةجنًا
ظتى  اوةوةى قوتاخباُة, جا هة ِسَيطةى شَيوةكاسييةوة بَيت, ياْ تةكِيلى, ياْ صُا دةسةوةوُ 

 تةكِةهؤجييةوةبَيت.
o ؤطتا هة ةكة دةكات و اليةُى الواصو بةَٓيض  ًًا ةَهظةُطاُذْ بؤ وُا ةيةكذآ  ةًوو وُا كؤتايىٓ 

و وطى تايبةتى ثالُةكةيذا ِب  طَيتةوة.ودياسيذةكات و ئةَ خاآلُة هة تيَِ
 

ؤطتاو بةسٓةًى قوتابييةكا8ْ ًا  ضواسة8َ ِسؤَهىً 
 ى ةَهطشِت ْ, جا هة تَيِوطَيلذابةسٓة ثاساطنت وٓ   و تايبةتذا كاستؤَُيلىياْ هة , ًى قوتابييةكا

ْ ثاسَيضَيت, تا كاتى منايض. ْ هة دؤآلبَيلذا بيا  ثاشا
  ى ٓةُذَيم ؤَهى فشةًةبةطتذا منايصياْ بلات بة هةبةسضاوطشِت ةَهبزَيشَيت, تا هةٓ  بةسٓةَٓ 

ْ, ثؤي, او, تةًة وطشابَيت كاسى طةسجةَ قوتابييةكاْ. ُ)  .بةسواس( هةطةس كاسةكةُ 
 ةُذَيم كاسى ى  ٓةَهبزاسدُىٓ  اُذُا ةَهواطيِى هةُاو قوتاخباُةدا, بةًةبةطتىٓ   ٓ ظقة و دُا

 بةٓشةًةُذةكاْ.
  ادةياْ بلةيّ بؤ اواصةو تايبةت, بؤ ئةوةى ئًا ةُذَيم كاسىُ  ٓةَهبزاسدْ و هَيلحياكشدُةوةىٓ 

َيودةوَهةتى.  ُْ ْ هةطةس ئاطتى ُاوخؤ, يا  منايصلشد
 

اًؤطتا هة بؤُةكاُذا8 حة8َ ِسؤَهىً   ثيَِ
 بةًةٓؤَهى فشةًة ,ْ طتى طةيصنت بةو بةبةطت تاقيطةيةكة بؤ طةسجةَ شَيواصة جياواصةكا

ةكةو كاسةكاْ  ى وُا ةسهةبةس ئةوةشة ئةجنًا  ٓ اجنةى دياسمياُلشدووة هة ثالُةكةًاُذا, ئًا
ؤطتا بة ِسووُى ثيصاْ دةدات, جا هةِسووى  ًا  ً ؤطتايةو ِسؤَي و كاسيطةسى ًا  ً ةى ئاويَِ
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ى, ياْ  ةًووشياُةوة و, هة طةسوى بَيتئةقَوتاوطريى, ياْ ثةسوةسدةيى, ياْ ويزدُا  ٓ ى
ْ دياسى دةكات. اطى كاسةكا  ئاطتى جواُِ

  ى ؤَهى فشةًةبةطت بلات هة ِسووى ثاكوخاويَِ اوةوةىٓ  ؤطتا ِسةضاوى ِسووىُ  ًا ثَيويظتةً 
وُ  .ةسييةوةو طوجناُذُى بؤ منايض و كاسىٓ 

 ِسةضاوى ئةوة بلات, كة ئةو كةسةطتةو مشةكاُةى بةكاسي ْ َيت طِووسى كاسكشدُيا اْ دةٓيَِ
ّ دةبَيت. ْ بة ضاكلشدُةوةو طؤسِي  دياسيلشاوةو ثَيويظتيا

 .كةسةطتةو مشةكاُة َ اُى ئة ْ بلات هةكاتى بةكاسٓيَِ  ضاودَيشى تةواوى قوتابييةكا
 

اوكاسيلشدُى قوتاخباُةكةيذا8 ؤطتا هةٓ  ًا  شةشة8َ ِسؤَهىً 
 ةية بؤ طاصد  ٓ ة بودجةى تايبةت بةخؤى لاتيصذا طتافى قوتاخبُا ًُا ى ضاالكى و هةٓة ُا

ؤطتاى  ًًا ى دةدات,  بؤية سٍِؤَي و كاسيطةسى  ة ئيذاسةى كاسةكُا ٓوُةس هَيشةدا بةسَِيوةبةسى قوتاخبُا
ةبَيت دةسدةكةوَيت, ئايا  ٓ ةخصى  ُ َيت ةكةى تا ضةُذ دةتوُا و هة دابيِلشدُى بةشَيم هة بؤ وُا

ةً ؟ بة دَهِياييةوةبودجةية ُْا دةبَيت هةطةَي ئيذاسةى ئةًةط هةسَِيطةىٓ  ةُطى كشدْ و ثالُذا ٓا
ةدا.   قوتاخبُا

  ة تايبةتييةكْا و ى بةٓشةًةُذْا و منايصلشدُيْا هة شويَِ ُاياب و صؤس باشةكُا طشُطيذْا بة كاسة 
ةكةدا.  سَِيِشةوى قوتاِب

  ةبةطتى طاصكشدُى  ً ى قوتابييةكْا بة ذُا ياسى››ُٓا ْ , يْا بةسطى كتَيب, يا(*)‹‹ثؤطتةسى صُا
ةدا. ْ هة منايصى قوتاخبُا  دسومشى ثةسوةسدةيى, بةًةبةطتى بةشذاسيلشد

  ببةطتَيت و ْ ةى, كة ثةيوةطنت بة بابةتى تايبةتةوة هَيلييا ًُا ةُذَيم هةو بةسٓة َيتٓ  ؤطتا دةتوُا ًًا
ْ بذات. يا  هة منايصَيلى تايبةتذا ثيصُا

 تايى صؤس فشةو َيت هةطةس ئةوةى كاس هة ثُا يَِ ْ سِأب ْ, تا ئاطتى تشس و قوتابييةكا ذا بلة ُا
ى بلةْ. ةطت بةخؤصُا ىَ وٓ  ةًيَِ  ُْ  دَهةسِاوكَييا

  ةكة بلات, كة ثةيوةطتة بة تايبةمتةُذييةكةى ٓاوكاسى ثَيصلةط بة ئيذاسةى قوتاخبُا ؤطتا  ًًا
وُةسيية.  خؤيةوة, كة بواسىٓ 

__________________________________________________ 
ُياسى8 ه(*) ٓاتووة. نشرة جداريةةبشى وشةى )ثؤطتةسى صا ُياسى هة ( ى عةسةبى بةكاس ًةهََيم صا ُةوةى كؤ ِةوةو كؤكشد دواى سِاطؤسِي

ُضْا ًا ْ و ص ًوو ْ ئةص ى خاوة ًؤطتايُا ًا ِياسى بةسِيَض تشدوا .ٓاوِسىَ و  خ و ثَيص ذ بوو‹ئاطؤس شةفيق› طةُس ٓاَ ال ثةطُة ٓةسوة دواى  . 
,ْ َ واتاية سِاظةكشد ِيَتة دى. وةهة خواطتة كوسديةكة ئةو ثَيى وابوو ئة َٓي ًاجنةكة دة ًةبةطتةكة دةثَيلَيت و ئا ُضيلةو      صؤس 
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  يطاس يية قوتابى سِاطتةوخؤُ  َيت, بةٓيض شَيوةيةن ِسَيطة ثَيذساوُ  ؤطتا دةبَيت ئةوة بضُا ًًا
)هةِسووى ثةسوةسدةيى,  , ضوُلةبلَيصَيت قوتاخباُةهةطةس ديواس, ياْ ثةجنةسة, ياْ دةسطاى 

يية,  ـةوة ٓوُةسى( ياْ  ُ ؤطتا تاجَيطةى ثةطةُذ شى هَيجشطيِةوةو وتو و قوتابيض ًًا
 ُةبَيت.هة هَيجَيضيِةوة 

 ؤطتا ًا وُةسثَيويظتةً  بة ثوةى يةكةَ طشُطى بة قوتابى بذات, ثاشاْ بة  ى ثةسوةسوةسدةىٓ 
 .ى قوتاخباُةكةثَيصاُطةو بؤُة تايبةتييةكاُ

 

ة ة طصتييةكاْبايةخذُا ةو وُا  طوتِةوةبة وُا
اغةى ثِشؤطةى فَيشكاسى و ثةسوةسدةيية,        ؤطتا بةسدى ِب ٓةسهةبةس ئةوةشة ثيصةى ًًا

ةَهبزَيشَيت, ضوُلة  اًؤطتايةتىٓ  َيت ثيصةىً  اتوُا ةًوو كةطَيمُ  ؤطتايةتى قوسس و درواسةوٓ  ًًا
ياسى صؤسو ئةصًووُى باط و هةٓةًاُلاتيصذا بِشواى بة كاسةكةى, ئِحا  بة فةهظةفةى ثَيويظتى بة صُا

اجنى كا ؤطتا بِشواى بة ئًا ًا ةبَيت. واتة ئةطةسً  َيت كاسةكةىٓ  اتوُا ةبَيت, بَيطوًاُْ  هة  سةكةىُ 
ؤطتايةكى طةسكةوتووٓؤَهى فشةًةبةطت, ياْ هةثؤهذا, وةن  ة بةٓاى  ًًا ِسةفتاس بلات. ئةوةط بضُا

ؤطتاوة دةسدةكةوَيت, ضوُ ًا  ً ةكة هة سَِيطةى ئاطتى جَيبةجَيلشدُى لة وةسطش هةسَِيطةى وُا
وَى فَيشدةبَيت و ئةصًووُى تاصة تاقيذةكاتةوة, جا ياسىُ  ةكةى ثَيذةطات و صُا ؤطتاوة وُا ئةطةس  ًًا

ياسو بةٓشة ؤطتايةكى ثِش صُا ًا ؤطتاكة,ً  ةسهةبةس ًةُذ ًًا ةو ببيِة ضى ِسوودةدات؟ ٓ  بَيت, ئةوا بضُا
ةًا سَِيلب ؤطتا هةطةس كؤًةَهَيم ِب ًا  ً ةكةو شَيواصى ئةوةشة ثَيويظتة لةوَيت, تا ثالُى وُا

ا ثِشؤطة ةَهضِىَ, ئةطةسُ  ةوةكةى هةطةسٓ  ةطوِت ةوةكةى شوؤق دةبَيت و هة كؤتاييصذا  ىوُا ةطوِت وُا
َ, ثوشوثةآلط دةد ةًايةكى دسوطتى كاس سوهة جياتى بةسوبوو َيتةوة. هةطةس ئةَ بؤضووُة ضةُذ ِب

 دةخةيِة ِسوو8
 

ةكاُذا8  يةكة8َ هة وُا
وُةس دياسي بلات بةًةبةطتى ثَيوي        ٓ ةى اجنى طصتى وُا اًؤطتا ئًا  ً ظتة هةطةس

وَى ضِط خبات, تا هة بواسى   ُ ةيى و تاقيلشدُةوةى ياسى و كاسًا جَيبةجَيلشدُى, دواتش صُا
 ْ ةسوةن هة سِابشدووشذا ئةوةًا جَيبةجَيلشدُذا ِسةُطى ثَيبذاتةوةو قوتابييةكاُى ثَى طةسطَا بلات,ٓ 

ؤطتا بةدواى دووباسة كشدةوة,  ًا ةسهةبةس ئةوةية ثَيويظتةً  يية,ٓ  كة قوتابى ذةصى هة شتى دووباسةُ 
َيت و تاقيياْ بلاتةوة. هةبةس  يَِ ةكةيذا بةكاسياْ ٔب كةسةطتةو مشةكى تاصةدا بطةسَِيت, تا هةوُا
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ةكةى دياسي بلات و خؤى بؤ شذاِسؤشِايى ئةَ بؤضووُة ؤطتا بابةتى طصيت وُا ًا  ً , ثَيويظتة
ادة ب ادةكاسييةكاْ دةخةيِة ِسوو8ئًا  لات, ئةًةط هةَ ضةُذ خاَهةدا ئًا

ةسجةى بابةتةكة ثةيوةطتبَيت بة8  ةطتى››بةوً  و ‹‹اليةُى شَيوةكاسى, اليةُى فَيشكاسى, اليةُىٓ 
 ُابَيت هة بابةتة طةسةكييةكة دووس بلةوَيتةوة.

ياسيياُةى -0 ةكةدا ئةو صُا ياسى ثةيوةُذى بثَيصلةشى دةكات  هة وُا ظتييةكاُىة صُا ا صُا  و توُا
ةكاُى ةبَيت, وةن8 هَيلبةطنت و ث وُا َ بذاتتشةوةٓ  ّ ئةجنا ةكاُى تشدا.َيلطشت  , هةطةيَ وُا

ضيم  -2 طةى دةوسوبةسياُةوةُ  ةبَيت و هة رِي ةكة ثةيوةُذى بة ئةصًووُى قوتابييةكاُةوةٓ  وُا
ْ ية بةشَيوةيةن بَيت, كة بَيت. واتة  كظةس هَيى تَيبطةْ.ٓةسباطَيم دةخشَيتة ِسوو قوتابييةكا

ةبَيت هةُاو بابةتةكاُذا. -1 ةبَيت و ثَيلضووَُيمٓ  ةى قوتابييةكاُةوةٓ   ثةيوةُذى بة رياُى ِسؤرُا
َيوْآاوطةُطى  -2 َيت و بابةت و كةسةطتةو ضاالكييةكةدا,  دسوطتبلات هةُ  تا ثَيلياْ بطوجنيَِ

اوط ةبَيت.ُٓا  ُ هةكاتى  ٓةسوةٓا ثَيويظتة ةُطى هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا دسوطت
ا هةشةكى و  ةييةكاُى قوتابييةكاْ هةبةسضاوبطشَيت و ئةقَوجَيبةجَيلشدُذا توُا ى و كاسًا

يِ ةكات بؤ صُا  .ى صياتش )فَيشبووُى صياتش(فصاسى كشداسى دسوطتُ 
ياسيية فشةجؤسةكاْ ببةطتَيت و خؤى دووس خباتةوة هة تان  -3 او صُا ثَيويظتة ثصت بة توُا

ياسى. واتة ثصت بة ضةُذيّ ياسى ببةطتَيت. صُا  طةسضاوةى صُا
ى دةدات واى ئةجنَا بذات كة -4 ةَهى دةبزَيشَيت, ياْ ئةجنًا هةطةَي  ثَيويظتة ئةو بابةتةىٓ 

ةكات هة جَيبةجَيلشدُذا.  خواطت و ويظتى قوتابييةكاُذا بَيتةوةو صيادةِسةوىُ 
 

ةًوو ئةو داخواصيياُة ثَيويظتة ِسةضاوى ئةًاُة بلةي8ّ  بؤ جَيبةجَيلشدُىٓ 
 ةكة بةسفشةوْا بلةيّو ا هة يةن ضواسضَيوةى بريو بؤض ُا ةئيََويِةوة. واتة ثصت و تةُٔ ووُذاُ 

بريؤكة, فشةشَيواص, فشةٓؤكاسى كاسكشدْ ببةطتني, ِسةضاوى فشة طةسضاوة بلةيّ هة  فشة بة
ْ صؤس كا .سةكةًاُذا, بةوة قوتابييةكا  دَهخؤط دةّب
 طةسضاوةيى وا دةكات ثِشؤطةكة صؤس باط ةبريؤكةو فشةكةسةطتةيى و فش ا فشةهةَ ئاطتةد

ةبةطتووة هة  ا ثصتٌاْ بةيةن شتُ  ةَهطشَيت و ئاطاْ بَيت بةدةطتةوة, ضوُلة تةُٔ ٓةُطاوٓ 
اُذا.  ْ ثالُذُا ْ, يا  كاتى جَيبةجَيلشد
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 ةخصةطاصى,  بؤ جَيبةجَيلشدْ كاسًاْ ئاطاْ دةبَيت, ضوُلة  ُ بابةتةكةًاْ بشيتيية هة8
ةكاسى و هَيلبةطنت و كاسدةطتى. ساثطةسى و ثةيلةِسَيلخظنت و هلاُذْ و ض طاصى و طَويَِ

ةًوو  وُةسياُة ثَيويظت دةكات ضاسةطةسى ئةَ ٓةسوةٓا بؤ جَيبةجَيلشدُىٓ  جؤسة كاسةٓ 
ّ, كة هةكاتى كاسكشدُذا هة وُةسييةكةدا دةسدةكةوْ و ئةو بؤشايية بلةي ئةويض بة  كاسةٓ 

ّ, وةن8  دوو شَيواص دةبيِشَي
 دةسدةكةوَيت. سةكةيةو بةتاَهةو هةشَيوةى بؤشاييذاشِاوُذى كاباكط بؤشايى8 -0
او تابوؤكة داطري دةكات. شَيوة8 -2  شَيوة بةشَيم هة بؤشاييُ 
ةبةطتة,  َيوْا بؤشايى و شَيوةكةدا, تا بؤ ئةوً  اوطةُطى دسوطت بلات هةُ  ؤطتايةٓ  ًا هةطةسً 

ة ةى وةطتاكةيةتى, ئةطةس  بةشَيوةيةكى جوْا بابةتى ُاو تابوؤكة دةسبلةوَيت. ئةوة بضُا تابوؤكة ئاويَِ
اطى بةسصو باآلية. واتة  كاسةكة ثوخت و جوْا و سَِيم بوو, ئةوا بَيصم وةطتاكةشى ئاطتى جواُِ

ة ثةيوةطنت اًؤطتا هةكاتى كاسكشدُذا هةطةيَ قوتابييةكاُيذا. ٓةًوو ئةوُا  بة ياطاو سَِيظاكاُىً 
 

ةوة  ة طوِت  دادووة8َ هة وُا
يية, كييو ضاال كاس        ُ يض بةٓايةكياْ  ٓ ؤطتا ًا  ً هةطةَهذا  ِسةفتاسيي ىطةشةثَيذُائةطةس ةكاُى

ى ِسةفتاس بة يةكَيم هة ثاية ُةبَيت, ضوُلة ةس كاُى ثِشؤطةى ثةسوةسدة دادةُشَيتبةَٓيضة طةشةثَيذُا  ٓ,
 8ثَيويظتة هةبةس ئةوة

ةوةكة بةشَيوةى كشاوة -0 ةطوِت بؤ طفتوطؤو ضاالكى  ئةجناَ بذسَيت و بواس و دميؤكشاتياُةوُا
يََو َيتةوة, تا قوتابييةكاْ بتواُّ كَيصةكاُياْ ضاسةطةس بلةْ و بريؤكةكاُياْ شجؤساوجؤس ٔب
ؤطتاط ضاوَيلي باشرت بلةْ و هةطةس جياواصيية تاكايةتييةكاُى قوتابييةكاْ بَيت,  ًًا

ْ وةكو يةن بريكش ةًووا ْ هة كاتى ُةوةو ُاكةضوُلةٓ   دا.كشدُةوةو بري جَيبةجَيلشدْجياواص
ؤطتا  -2 ة طوتِةوةكةيذاكاتى هة ًًا ةبةطتَيت, ضوُلة قوتابييةكاْ  وُا ا ثصت بة طفتوطؤُ  تةُٔ

, هةبةس ئةوة اُى  بَيضاس دةّب ذْ و ››بةكاسٓيَِ ئاسِاطتةكشدْ و ٓؤكاسى ِسووُلاسى و وسورُا
ٌاي ةشذ ‹‹لشدْسِيَِ ةًوو ئةوُا  ٓ وُةس, هةطةَي  ٓ ةى ثةسوةسدةى ةكاُّ بؤ وُا ا هة باشرتِي

ةطتةوةسةكة  ٓ خ ةس ثيَِ  ٓ ة كاس هة يةن كاتذا ثَيويظتة و بةشذاسياْ ثَيبلشَيت هة خبشيَِ
 .ضاالكييةكاُذا
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ؤشياسى قوتابيةكاْ بذات هة سَِيطةى ئاسِاطتةكشدْ و ئةو سَِيظاو  -1 ةكة ثةسة بة طةشةىٓ  وُا
ةطوتِةوةكةدا, دواتش ثَيويظتة قوتابى  َى هةكاتى وُا ؤطتا دةيظةثيَِ ًا  ً ياطاياُةى

يية, بةَهلو ئةًة   ُْ  ثَيويظتة ثابةُذى بَيت. وى كاسة‹‹ئاكاس››فَيشبلشَيت ئةوة بؤ طضادا
ةكة طةشة بذات بة ئاطتى تَيب -2 ى قوتابييةكاْوُا هة ِسَيطةى ِسةخظاُذُى  يِيلشدْ و طةسجنذُا

او ثؤهذا.كشدُى بةيةكظاُى و ثةيِشةو ٓةي  طيظتةًى دميؤكشاتى هةُ 
اُياْ بذةيّ بؤ خؤفَيشكشدِشَيتبِشةخظَي بواس بؤ قوتابييةكاْ -3 ْ. واتة وا , تا ثَيصِياس بلةْ وٓ 

ةب هة قوتابييةكاْ بلةيّ ؤطتاُ  ًا ا ثصت بةً  ْ, تةُٔ ةطنت )تان طةسضاوة(, بةَهلو بؤ فَيشبوو
  طةسضاوة( باشرتة.)فشة

اوبةط و بةكؤًةَي بلاتةوة هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا, ضوُلة وا هة  -4 ؤطتا جةخت هة كاسىٓ  ًًا
ياُذا ِسووبذات قوتا ياسى هةَُيوُا ةطت بة ئاصادى صياتش بلةْ و ئاَهوطؤسى صُا بييةكاْ دةكاتٓ 

ْ بةَٓيض دةبَيت. وطتاُيصيا اى دُا ّ و توُا  و كؤًةآليةتى دةسبض
ى بة قوتابييةكاْ  ةًاية دابشَِيزَيت, ئةوا بة دَهِياييةوة ئاسًا ؤطتا ثالُى كاس هةطةس ئةَ ِب ًا ئةطةسً 

ْ و دةبةخصَيت و كاتَيل َ دةدةْى خؤط هةطةيَ يةكرت بةِسىَ دةكة  . ئةصًووُى تاصة ئةجنا
 

 ثالْ
ةى بؤى        ًاجنُا ى ئةو ئا ُِا ةكة, بةًةبةطتى بةدةطتَٔي ذةخواصى بؤ وُا َيلى ئاِي بشيتيية هة تَيِشوُا

ةبتَيذةكؤشني هة رَيش طَي ذاية, جا ئةَ شتةةسى ئةو كةسةطتةو مشةكُا ٌُا ةطتة, ًشؤظ, يْا كةس ى هةبةسدةطت
ةتشياَي )ئايذياَي   ً ة بؤداسَِيزساوة بَيت بَيت, يْا مشةن(ٓضس, يْا ًُا ةسى بةس ياِت . بؤية ثالْ ثِشؤطةيةكى ِب

ةى  ًاجنُا ةَهذةضِشَى بةًةبةطتى طةيصنت بةو ئا  ٓ ًاى هَيلؤَهيِةوةو بريكشدُةوةى دسوطت ة هةطةس ِب
َيضْا و طةش ِايى بةَٓيضكشدْ و سِٓا لشدووة هةبةس ِسؤش ذةدا, كة ئةًةط خؤى هة  ىةثَيذُادياسميُا هة ئاِي

 ْ ى جَيبةجَيلشد ؤكاسةكُا ْ و هةطةَهيذآ  ًادةكشدُى ثال ذا دةبيَِيتةوة, كة ثَيى دةَهَيني ئا ثِشؤطةيةكى بةسدةوًا
ى  ؤكاسةكُا  ٓ ًادةو دياسى دةكةّي و ضاودَيشى جَيبةجَيلشدُةكةشى دةكةّي و ثاشْا شَيواصو ئا

ذُى ثالُةكةط دةطتِي ى ثالُةكة ٓةَهظةُطُا ى شلظت و طةسكةوِت ني دةطتِيصُا ّ, تا بتوُا صْا دةكةي
ةًوو ثالَُيم طةسكةوت  ٓ يية  ُ ةسد  ً ّ, ضوُلة َيت, بةآلَ دةتوُادياسى بلةي يَِ ؤكاسى ّ بةدةطت ٔب  ٓ ني

ةى  يصُا ةوة طةس سَِيطةو شَيواصة سِاطتةكة. ئةًةطُ  ةوةو بيخةِي شلظتةكةًْا دياسى بلةّي و ضاكى بلةِي
يية,   ُّ ة هة بواسى كاسطاصى و جَيبةجَيلشدُذا.كةوت َ بةشَيواصَيلى تشو ثَيصلةوِت ةوةية, بةآل ةطتُا  بةَهلوٓ 
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َ قؤُاغةدا8  طشُطى ثالْ هة
ةكةئادةكات بؤ دياسيلشدُى ٓاوكاسمياْ  -0 ةَهبزاسدُى ثَيلٔاتة طوجناو ًاجنى وُا  ,ةكاُىوٓ 

ى تةًةْ و ئاطتى ريشى , ئةًةط بةثَيٓؤكاسةكاُى جَيبةجَيلشدْ و شدْ و ضاالكىوةن فَيشك
ْ و جؤسى بابةتةكة دياسى دةكشَيّ.  قوتابييةكا

َيضًاْ بؤ  -2 ةَهةو كةًوكوستييةن و دواتش كات و ثاسةوٓ  ةسٓ  ىٓ  ئاطاداسًاْ دةكاتةوة هة ِسوودُا
 دةطَيشَِيتةوة.

ْ و ثةستةواصةييذا. -1 ى طةسهَيصَيوا ْ صؤس دةكات هة كاتى ِسوودُا اى باوةسِبةخؤبوو  توُا
ْ, كة ِسووبةِسو ٓاوكاسمياْ -2 ةوةى ضاسة بؤ كَيصةكا ؤطتا و ودةكات بؤ دؤصِي ًا  ً ى

ة كشداسييةكاُذا. ْ هةكاتى وُا ةوة, يا ةطوِت ْ دةبَيتةوة هةكاتى وُا  قوتابييةكا
ياسييةكاْ بة باشى بطاتة وةسطشو ِسةضاوى جياواصى تاكايةتى  -3 ٓاوكاسمياْ دةكات, تا صُا

ةَهظةُطاُذُ ىى ثالُةكة بة قوتابييةكاُيض دةكات هة كاتىٓ   . بةسدةوًا
4-   ْ اجناُةى دياسميا ٓاوكاسمياْ دةكات هة دياسيلشدُى ئاطتى بةسٓةَ هةبةس ِسؤشِايى ئةو ئًا

 كشدووة.
 

ةطوتِةوة ْ بؤ يةكةى وُا ا  ثالُذُا
ؤطتا ثالُى بؤ دادةَُيت        ًا هة  بة بةشذاسى ثَيلشدُى قوتابييةكاْ وبشيتيية هةو يةكةيةى, كةً 

ةسوةٓا ذا كيصٓةًاُلات  ٓ ؤكاسى فَيشكاسى تايبةت هةخؤ دةطشَيت.  ٓ ؤًةَهَيم ئاًاُخ و ضاالكى و
ْ دةكشَيت. اى قوتابييةكا ْ و توُا ْ و ثَيذاويظتييةكا اُذا ِسةضاوى شتة طشُطةكا  هةكاتى ثالُذُا

ةوة8 ةطوِت ْ بؤ يةكةى وُا  ثَيلٔاتةكاُى ثال
0. .ْ  ٓيََوة ِسووُلاسيية طصتييةكا
 ٓوُةسى. طصتىبابةتى  .2
 ُى دياسيلشاو.ئةصًوو .1
 بريؤكةى ثَيصِياسكشاو. .2
 ٓؤكاسةكاُى فَيشكاسى و وسدةكاسيية ثةسوةسدةييةكاُى تش. .3
 كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكاْ. .4
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 شَيواصةكاُى جَيبةجَيلشدُى. .5
 ِسةفتاسييةكاْ. طوودة .6
 خظتِة ِسوو و ِسووُلشدُةوة. .7

ى. .01 ْ و طةشةثَيذُا  ضاودَيشى كشد
 ٓةَهظةُطاُذْ. .00

 

ا       ْ, بؤً  وُةس, وةن ضشايةكى ِسؤشّ وايةًؤطتاى ثةسثال هة شةوَيلى ئةُطوطتةضاودا  وةسدةىٓ 
ةُطاوةكاُى بةسدةوَا  َيتٓ  اتوُا ؤطتاُ  ًا و سَِيطةو كؤآلُةكاُى بؤ ِسووُان دةكاتةوة. واتة بَى ثالًْ 

ةية,  يصاُذةسَيمٓ  ةطوتِةوةيةن ثَيويظتى بة ِسيَِ ةًوو وُا ةكةيذا, ضوُلةٓ  ةوةى وُا تا بلات هة طوِت
َي اجناُة دياسي بلابتوُا َي تت, كة بؤياْ تَيذةكؤشَيت ئةو ئًا بة كةًرتيّ تَيضوو,  تو بةدةطتياُذةٓيَِ

اوةو بة  ً يالكبووْ. بةكةًرتيّ  ٓ ةَهظةُطاُذا خاَهة بةَٓيضو  بَى  ٓ ني هةكاتى هة كؤتاييصذا دةتوُا
ّ الواصةكامناْ دياسى بلةيّ و خاَهة بةَٓيضةكاْ بةَٓيضتش بلةيّ و خاَهة  الواصةكاُيض بةسةو باشرت بةسي

ةٓيََوني  ُْ ْ ثَى ضاكِةكشَيت, ئةوا  و كةًوكوستييةكا ةًوويصٌا ني و ئةطةسٓ  ةوة.دةتوُا ْ بلةِي  كةًيا
 

ةكة ادةكشدُى وُا  ٓةُطاوةكاُى ئًا
ةى8 .0  خصتةى طصتى8                                                          وُا

 بؤ8 هة8 كاتى دياسيلشاو
     ؤرِس

     بةسواس
ة      بةشةوُا

     ثؤي
     رًاسةى قوتابياْ

وُةسى8 .2  بابةتى طصتىٓ 
ْ كشاوْ. ْ بةجيا دةطتِيصا ةس ثؤهَيم تةوةسةكا ْ دةطشَيتةوة بؤٓ   تةوةسى بابةتةكا

يََولاسى...(طتى, تةوةسى دةسةوةسى كاسدة)تةوةسى ِسةُطلاسى, ت ى ئاصاد بةٓ   بِشِي
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 ئةصًووُى دياسيلشاو8 .1
وُةسى,  شَيت, ئةًةط هةسَِيطةى بواسىٓ  ظتة دياسيذةكشَيت, كة ثَيويظتة بةدةطتبٔيَِ ئةو توُا

حشَيت.كةوٓوُةسييةطصتيية بابةتة  هة ياْ ةَهذةٓيَِ  ةٓ 
 بريؤكةى ثَيصِياسكشاو8 .2

وَى و جياواص هةكاتى  اُى كؤًةَهَيم بريؤكةىُ  ةكة, ياْ بةدةطتٔيَِ ثَيلذَيت هة بريؤكةى وُا
ة كشداسييةكةدا(.جَيبةجَيلشدُ  ذا. )هةكاتى وُا

 8ٓؤكاسةكاُى فَيشكاسى و وسدةكاسيية ثةسوةسدةييةكاُى تش .3
َيت. يَِ ْ بةدةطتى ٔب يذاية, كة قوتابى دةيةوَيت ثَيى بطات, يا  ٓؤكاس هة خضًةتى كاسصُا

 8كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكاْ .4
ة كشداسييةكةدا بةكاسدةَٓيسةئةو كة  ِشَيّ.طتةو ثَيذاويظتيياُةى هة وُا

 شَيواصةكاُى جَيبةجَيلشدُى8 .5
ْ جَيبةجَيى دةكةيّ؟ ْ دةدات, كة ضؤ ْ ثيصا  ُةخصةِسَيطاى تةواوى ثِشؤطةكةًا

 ِسةفتاسييةكا8ْ طوودة  .6
ْ  ثَيويظتة ةكةدا قوتابييةكا ّ بتواُّهة كؤتايى وُا ة بةدةطتبٔيَِ َ طوودُا  8ئة

ياسييةكا8ْ طوودة - أ ياسى صُا ياسو صُا طةو كةسةطتة  ئةَ بةشة ثةيوةطتة بة صُا هةباسةى رِي
ةكة وةسبطشَيت  ْ, بؤية ثَيويظتة قوتابى بريؤكة هة وُا خاوةكاُى ثيصةطاصى و بةسدةطتييةكا

َيت. ى و شاسةصايى ُوىَ بةدةطتبٔيَِ  و هةكؤتاييذا كاسصُا
ةييةكا8ْ طوودة  - ب او ئاطتى جَيبةجَيلشدُةوة,ئةًةط ثةيوةطتة  كاسًا بؤية هةكاتى  بة توُا

اُذا, يا يَِ اكاُى قوتابى دةسدةكةوَيت, بؤية هةسَِيطةى سِٓا ْ هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا توُا
ةطت بة  ّ و دواتشٓ  جَيبةجَيلشدُةوة قوتابييةكاْ خووة سِاطت و دسوطتةكاْ بةدةطتذةٓيَِ

ّ هة ْ هةو كةسةطتةو مشةكاُةى بةكاسى دةٓيَِ  ضاالكييةكاُذا. كاتى دَهِيايى صؤستش دةكة
ييةكا8ْ  - ت كشدبَيت و بةٓا  كةطايةتيياْ طةشةياْثَيويظتة  ىيبةتبةتا طوودة ويزدُا

ةسي  ُ ةكةْ و طشَييكؤًةآليةتييةكاْ و داب و  ُ ؤط بذةُةوة بة كاسة  تة باشةكاْ فةسًا
ْ سَِيض هة وةٓوُةسيةكة  . كاسدةطتى و كاسى بة كؤًةيَ بطشْ, ثاشا

 8 خظتِة ِسوو و ِسووُلشدُةوة .7
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ةكة8 ةى تاصة بة  ثَيصةكى وُا ةكاُى سِابشدوو هةسَِيطةى ئبةطتِةوةى وُا  صًووُلشدُةوة.ةوُا
ذ8ْ اًؤطتا خؤى الى ثةطةُذة.هةسَِيطةى كوستةباطَي وسورُا  م, كةً 

ةكة هةخؤياْ دةطشَيت  خظتِةِسوو8 ةى, كة وُا خظتِةِسووى ئةو ضةًم و دةطتةوارُا
.  هةسَِيطةى ئةو كةسةطتةو ثَيذاويظتياُةى هةبةسدةطتذْا

ةكةوة ِسووُلشدُةوةيةكى وسد دةدات.ًاًؤطتا هةبا ِسووُلشدُةوة8 ةبةطتى وُا  سةىً 
ْ هَيوةسدةطريَيتةوة. طفتوطؤ8 ْ وةآلًيا ْ دةكشَيت و ثاشا  ثشطياس هة قوتابييةكا

 ٓةُطاوةكاُى جَيبةجَيلشُى بريؤكةكة دةخشَيتة ِسوو. ٓةُطاوةكاُى جَيبةجَيلشد8ْ
ىيضاودَيش .01 ْ و طةشةثَيذُا  8لشد

ةيةك خؤوسِاطتة قوتابييةكاْ ثَيويظتة ةسوُا ىٓ  اِت ضاودَيشى بلشَيّ.  ذاهة دواى كؤتايىٓ 
ةس ثؤهةو بةجيا هة تَيِوطَيلذا  وط ياْطةسُخ و تَيبيِييةكاًُاًؤطتا واتةٓ  هةَ ةوة, بؤية َيتِب

ني  طةيةوة دةتوُا ْ ِسوُا ْ و طةشةثَيذا  بة دوو بةشةوة8 بلةيّضاودَيشيلشد
ؤطتا8 - أ ةًوو ئةو وسدةكاسيياُة دةُوطَي ًًا  ٓ تةوة, كة ثَيويظتة هة ثؤهذا ًاًؤطتا

ة )كشداسى, ياْ صاسةكى( ياْ بذات هةكاتى وُا اتوو كةدا, ـة ئةجنًا ةفتةى دٓا ثاشاْ بؤٓ 
ةُطاوةكاُى   ٓ ةكة, ٓةًاْ ثالْ دادةسَِيزَيتةوة بةثَيى خواطت و ويظتى بابةتى وُا

ْ دياسي دةكات هةاليةْ خؤيى و قوتابييةكاُةوة.  جَيبةجَيلشد
ةكة ً وةسطش )قوتابى(8  - ب ةُطاوةكاُى ئاطتى جَيبةجَيلشدُى وُا  ٓ ؤطتا ضاودَيشى ًا

ةى  كشداسيذا دةكات و اليةُة خشاث و باشةكاْ دةطتِيصاْ  هةاليةْ قوتابييةكاُةوة هةوُا
دةكات و هة تَيِوطةكيذا دياسيياْ دةكات, هةٓةًاْ كاتيصذا طةسُخ و تَيبيِييةكاُى 

ةكة, ياْ كةسةطتة و ثَيذاويظتييةكاُيض دةطتِيصاْ هةباسةى كةًوكوستييةكاُى وُا
ؤطتا بةوس ًا  ً اكات  ُ ذةدا ضاسةياْ بؤ بذؤصَيتةوة. )ثَيويظت ى ددةكات, تا هة ئاِي

ْ ثَيبلات(. ارةيا ا ئًا وطَيت, بةَهلو تةُٔ  ٓةُطاوةكاُى بة ِسووُلشدُةوةوة ِب
 

 ٓةَهظةُطاُذ8ْ .00
ةكة سِاطتةوخؤ ئةًاُة دةُوطَيت8 ى وُا اِت  دواى كؤتايىٓ 

 ا8ْاليةُة باشةك - أ
 ى ئةوة دةُوطَيت, كة تا ضةُذ ق ْ وةسطشتووة؟ئةجنًا ْ ئةصًووُيا  وتابييةكا
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 بلات و ْ ادةيا  .ضاودَيشياْ بلات ثاشاْ بةٓشة هةُاو قوتابييةكاُذا بذؤصَيتةوةو ئًا
 .جياواصى تاكايةتى هةُاو قوتابييةكاُذا دةسدةكةوَيت 
 او قوتابييةكاُذ اجنى خؤثاسَيضى هةُ  يويةتى ئًا َيتة دى؟تا ضةُذ توُا يَِ  ا ٔب

 اليةُة خشاثةكا8ْ  - ب
 اتو  ٓ ؤطتا ئةو ئاطتةُط و طشفتاُة تؤًاس دةكات, كة هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا ُةتة وًًا

ّ, ياْ ثَيياْ بطةْسَِيطةى, كة ثَيويظت بوو قوت ةكاْ, ابييةكاْ بيضُا , وةن )خصتةى وُا
ْ, ئةو كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُةى طشُطّ ب ادةكشدُى قوتابييةكا ةكة, كةسةطتة ئًا ؤ وُا

.)ْ وُةسى قوتابييةكا اىٓ  ةكة, توُا ْ, بريؤكةى وُا  شياوةكا
ؤطتا8  - ت ًا  ِسؤَهىً 

اُة دةطشَيتةبةس بة ةًوو ئةو ِسَيوشويَِ ؤطتآ  ذُى ئةو  ًًا ًةبةطتى ضاسةطةسكشدْ و تَيجةسُِا
اتوُةتة سَِيطةى هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا, هةٓةًاْ كات  ٓ ةُطاوى يصكَيصةو طشفتاُةى  ٓ ذا

ةَهذةطشَى, تا بةشَيوةيةكى سِاطت و دسوطت بة ثالُةكةيذا بضَيتةوةو ط  ٓ وجناوو شياو
اتوودا بياخناتة ِسوو. ةَهبزَيشَيت و هة ثالُى دٓا ْ بؤٓ   ضاسةطةسى طوجناويا

اجنةكاْوثَيذاضو  ُةوةو داِسشتِةوةى ئًا
لاسيياُة دةكات, كة  وَيى هة كاتى جَيبةجَي قوتابىئةَ دةطتةوارةية باس هةو طؤسُِا لشدُذا بريؤكةىُ 

ْ, قوتابى تَيبيِى و  َيت. واتة دواى ئةصًووُلشد بة خةياَهذادَيت و ئةصًووُى صياتش بةدةطتذةٓيَِ
ةَهظةُطاُذُاُة ثالْ و   ٓ ةكةو ئاسةصوو دةكات هةطةس ئةَ تَيبيِى و ٓةَهظةُطاُذْ دةكات بؤ وُا

يية قوتابييةكة خؤى ئةَ ث ةسدُ   ً ةكة بطؤِسدسَيت. اجنى وُا ؤطتا هة ئًا ًا َيصِياسة بلات, بةَهلوً 
ةطت ثَيذةكات.  ٓةَهظةُطاُذُى كؤتاييذا بةِسووُى ئةوةٓ 

اً اوكَيصةية دةبةطتَيت8ؤكةواتةً   َٓ  طتا ثصت بة
ّ ئاطتى جَيبةجَيلشدْ+  ئةصًووْ+  قوتابى+  كاسى سِابشدوو  .ُضًرتي

 

ةية  ْ, بؤ هَيشةدا طىَ بواسٓ  اجنةكا  8بشيتني هةكة ثَيذاضوُةوةو داِسشتِةوةى ئًا
ياسييةكاْ طوودة .0 ةية, كة قوتابى هةسَِيطةى  8صُا  ٓ ياسيياُةوة ثةيوةُذى بةو صُا

ةكةوة, ئةَ  ظتى فَيشبووة هةِسَيطةى وُا ئةصًووُلشدُةوة ثَيى طةيصتووة و دةطتةوارةى صُا
ةية. ةكةو كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكاُةوةٓ  ْ بة بريؤكةى وُا ياسياُةط ثةيوةُذيا  صُا
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 ُة8بؤمنوو
 دةبَيت و  قوتابى ئاشِاى ِسةُطة ْ ةِسةتييةكا ْ دةبةطتَيتةوة. هةطةيَ طشوشتذاِب  ثَيليا
  ةيةو بةكاسياُذةَٓيَِيتةوة هة طةدآ  ة دةبَيت, كة هة رِي قوتابى ئاشِاى ئةو كةسةطتة خاوُا

ةسوةٓا  وُةسيذا.ٓ  وُةسييةكةدا. ‹‹ِسؤَهياْ››و  ‹‹بةٓا››كاسىٓ  َيت هةُاو كاسةٓ   دةصُا
 ةكاُى كؤًةَهطةى كوسدةواسى ئاشِاى ى هة سَِيطةى ئةَ ضاالكياُةوةقوتاب دةبَيت و  بةٓا جوُا

ةكاُى كؤًةَهطةى كوسدةواسى كؤدةكاتةوة. ةسيتة باوو جوُا ياسى صؤستش هةباسةى داب وُ   صُا
ةييةكاْ طوودة .2  كاسًا

ةية,   ٓ َيِاْ و ئةصًووُلشدُةوة ة دةطشَيتةوة, كة ثةيوةُذياْ بة سِٓا ئةًةط بؤ ٓةًوو ئةوُا
ةيى خؤكاسى صياتشو بةسصكشدُةوةى ئاطتى طةشةى هةشةكى, تا ضاالكييةكاْ بة  اُى كاسًا بةدةطتٔيَِ

َ بذات.  باشى ئةجنا
 بؤمنووُة8
 .َقوتابى ِسةُطةكاْ تَيلةيَ بلات و ِسةُطى ُوَيى ىلَ ثَيلبَٔيِى 
 .َيت وىَ بةدةطتبٔيَِ ةيىُ   بؤ ئةوةى قوتابى هة ِسَيطةى كاسدةطتييةوة كاسًا
  وَي ةيىُ  ُاُى كاغةصى ةهة بشِيّ و ثَيلةوضِط خبات هة ِسَيطةى بؤ ئةوةى قوتابى كاسًا

 ُط.ِسةُطاو
ييةكاْ .1  طوودة ويزدُا

ى ئاسِاطتةو بةٓاكاُى قوتابى دةطشَيتةوة, تا بة شَيوةيةكى سِاطت و دسوطت كةطايةتى  طةشةثَيذُا
ةَهضَِى.  خؤى هةطةسٓ 

 بؤ منووُة8
 هةطةس كاسة  بريوبؤضوُةكاُى ة طفتوطؤكاُذا بلات وبؤ ئةوةى قوتابى بةشذاسى ه

ْ ببَيتخباتة ِسوو ٓوُةسييةكاْ وطتاُلشد ةًاُلاتيصذا فَيشى شَيواصى دُا  ., هةٓ 
 .ة طوصساشت هة تاوطريييةكاُى بلات  بؤ ئةوةى قوتابى بة ئاصادُا
 .بؤ ئةوةى قوتابى سَِيض هة كاسى بةكؤًةَي بطشَيت و طتايصى بلات 
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 ِشكشدُةوةى خصتةى ثالُةكآْةُطاوةكاُى ث
ْ, ئةَ وسدةكاسية هةةس ِسؤشِايى خظتِة هةب ة  ِسووى ثالُةكةًا كاتى جَيبةجَيلشدُى ثالُةكة دةخةِي

ةَهة هة ًا  ًْ يت ضؤ ْ دةكةيت؟ِسوو, تا بضُا او خصتةكا ياسىُ   طةيَ صُا
 يةكة8َ خصتةى ثَيصِياسكشاوى طاآلُة8

ذْ و ثؤهةكة دياسى دةكةيت, دواتش  دواى ئةوةى هة طةسةوةى خصتةكة تةوةسو       وةسصى خويَِ
ةكة دابةط دةكةيتة طةس  ةًوو ثِشؤطشًا ادةكشاوى ثالُى طاآلُة. واتةٓ  دةضيتة طةس خصتةى ئًا

ةكةت تةواو دة يت ضؤْ ثِشؤطشًا يت و بةسضاوت ِسووُبَيت بؤ ئةوةى بضُا كةيت هة خصتةكة, تا بضُا
ةية بة هةبةسضاو كات و طاتى دياسيلشاودا؟ ئةوةط ى طةسجةَ ئةو كَيصةو طشفتاُةى, كة هةوُا طشِت

ةكاْ دياسى بلةو هةطةَي ِسؤرو  ا تةوةسو وُا ابَيت بضيتة وسدةكاسييةوة, تةُٔ بَيتة سَِيطةت, بةآلَ هَيشةداُ 
ة.  كاتةكاُذا بياُطوجنيَِ

 كاتى دياسيلشاو بؤ جَيبةجَيلشدُى تةوةسةكة8  -0
دةطتِيصاْ بلة. واتة ضةُذ ِسؤرت ثَيويظتة هَيشةدا تةوةسةكاْ دياسى بلةو كاتى ثَيويظت 

ةس تةوةسَيم.  بؤ جَيبةجَيلشدُىٓ 
 ِسؤر, هةطةيَ ِسةضاوكشدُى ثصووةكاْ. 23بؤ منووُة8 تةوةسى يةكة8َ 

 ِسؤر.  12تةوةسى دووة8َ                
وىَ(8 -2 ةبوو )بابةتىُ   ئةطةس تةوةسى الوةكىٓ 

ةًوو ئةطةسَيلٌاْ كشدووة, ةية ِسووبذات هةكاتى جَيبةجَيلشدُى  هَيشةدا ثَيصبيِىٓ  كة هةوُا
دا ‹‹هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ››تةوةسةكاُذا. واتة هة تةوةسى يةكةًذا خؤت ثَيت باشة هةكاتى 

ةُذَيم باطى ةكاُى تش,ٓ  او تةوةسةكاُةوة.  بابةتى هةطةيَ وُا يتةُ   تشيض بيَِ
ةًووْا ثَيلبطشيت  ٓ ظت بؤ ةى صُا , وةن ئةوةى بؤت بؤ منووُة8 ئةَ تةوةسة بة وُا

 دياسيلشاوةو ذةص دةكةيت صياتش هةطةسى بوةطتيت و طفتوطؤى صياتشى هةطةس بلةيت.
وطة.  ُاوُيصاُى بابةتةكة ِب

 

اطةكشدُيا8ْضةً -1 ْ و ثيَِ  م و دةطتةوارةكا
ة دياسي ةكةدا ثَيويظتياْ هةطةس وةطتاْ و بلة, كة هةو هَيشةدا ئةو ضةًم و دةطتةوارُا ُا

ةكةيت صياتش ُلشدُةوةىوِسو  ُْ  .ٓةية, تا هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا هة برييا
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ْ ضيية؟ ْ بَوَى خةياَهلشد ْ ِسووُبلةوةو ثَييا ْ, بؤ قوتابييةكا  بؤ منووُة8 خةياَهلشد
ةبةطت هة بريؤكة ضيية؟                 ْ ِسووُبلةوة, كةً  ْ بريؤكة, بؤ قوتابييةكا  يا

اجنى فَيشكاسى و فَيشكاسى ثَيصِياسكشاو8 -2  ئًا
اجنةكةى دياسى بلات, وةن ئةوةى هة تةوةسةكاُذا بؤهَي اًؤطتا دةبَيت ئًا  ً ى شةدا

ةبهةكاتى جَيبةجَيلشدُذا بةالسَِيلشاوة, تا دةطتِيصاُ  ً ةِسوات و هة  ُ ةطتة طةسةكييةكة ذا
ئةطةس هة خصتةكةدا دياسى بلشَيت ِسووُرتو ئاشلشاتش دةبَيت بؤ  دووسُةكةوَيتةوة, ضوُلة

ؤطتا.  ًًا
ا بؤ منووُة ى توُا َيضْا و طةشةثَيذُا ةبةطت هَيى سِٓا  ً اجنى تةوةسى كاسدةطتى8 8 ئًا

ةييةكاُى قوتابييةكاُةو ئاطتى بةكؤًةآليةتى بو ةن ئَيٌة وكاسًا  ُ ُياْ ثَيض دةكةوَيت.
ّ, ضوُلة ئةطةس ئةوةًاْ  وُةسى بلةي هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا بَيني قوتابييةكاْ فَيشى كاسىٓ 

ةسد, ئةوا جَيبةج  ً ةبةطتى كشدة  ً َيلشدُى ثالُةكة دةكةوَيتة رَيش طوًاُةوة, ضوُلة هة
ّ, ئةطةس  ة هةكاتى كاسكشدُذا قوتابييةكاْ بؤخؤياْ فَيش دةب طةسةكى اليذاوة. ئةوةط بضُا

ْ بلةيت.  ئاسِاطتةو ضاودَيشيةكى باشيا
 طةسضاوةى فَيشكاسى8 -3

 كةسةطتةو ثَيذاويظتى8 - أ
ة ةوةو ثاشاْ بضُا ةكة خبويَِ ةستةوةسَيم ثَيويظتت بة ض كةسةطتةو  ٓةًوو ثِشؤطشًا بؤٓ 

ْ بلة. ْ ثىَ بذةو دةطتِيصاُيا ارةيا  ثَيذاويظتيةكةو ئًا
 ٓؤكاسى ِسووُلاسى8  - ب

ةستةوةسَيلذا ثَيويظتت  ؤكاسَيلى ِسووُلاسى دةبَيت؟ٓةوَهبذة هة خظتِة ِسووىٓ   بة ضٓ 
ى طةشت, . ة, طآليذ, كةسةطتةى بةسجةطتة, داتاشؤ, طاصدُا  تذ...بؤمنووُة8 ويَِ

 
اجنى ثَيصِياسكشاوى ثَيصلةشلشد8ْ -4  ئًا

ةكة دةكات. واتة  او ثِشؤطشًا اجنى دياسيلشاوىُ  اجنى خؤى, تَيلةَي بة ئًا ؤطتا ئًا ًا هَيشةداً 
ةُذَيم بابةتذا ثَيويظتة صياتش هةوةى دياسيلشاوة بوةطتيت و هةطةسى كاسبلةيت, تا   ٓ هة

 قوتابييةكاْ باشرت هةًةبةطتى دياسيلشاو تَيبطةْ.
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ةوةى ِسةُطى لبؤمنووُة8 ئةطةس هة تةوةسى ِسةُط اطني و دؤصِي ني وُ  ةبةطت صُا اً  اسيذا, تةُٔ
اطى قوتابييةكاُيض  ةية ثَيت وابَيت بةسصكشدُةوةى ئاطتى جواُِ تاصةبَيت, ئةوا تؤط هةوُا

ةَهة هةطةَي ِسةُطةكاُذا بلةيّ  داكاتة وهة ًا  ً دواتش ثَيويظتةو ثَيت باشة, وةن طةًةيةن
ْ, ضوُلة8 هة ِسةُط ييةكاْ باشرت قوتاب ْ دةكات››تَيذةطة  .‹‹كشداس فَيشًا

 
 دووة8َ خصتةى ثَيصِياسكشاو بؤ جَيبةجَيلشدُى ثالُى تةوةسةكا8ْ

ةوَهذةدات بضَيتة وسدةكاسى        ؤطتا هةَ ثةسِاوةدآ  ةستةوةسة بةجيا((. واتة ًًا ُاو تةوةسةكاُةوة )ٓ)
اوى تةوئةو ثَيذاويظتياُة دةُوطَيت, كة ثَي سصى ةسو وةويظنت هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا, دواى ئةوةىُ 
ْ دياسى دةكات. ئةًةط ِس ذ  وُلشدُةوةى خصتةكةية بةَ شَيوةية8وخويَِ

 بةسواس8  -0
ؤطتا بةسواسى دةطتجَيم دةُوطَيت. ئةو بةسواسةى ثَيويظتى ثَييةتى بؤ جَيبةجَيلشدْ.  ًًا

وطَيت ))طشمياُة((, ب ةبَيت.واتة, وةن ثَيصِياس دةِي ضيمُ   ا طشمياُةكةط صؤس هَيم دووسوُ 
ةية 12بؤمنووُة8 ئةطةس ثَيت واية, وةن طشمياُةيةن تةوةسى ِسةُطلاسى ثَيويظتى بة ) ( ِسؤرٓ 

ا ثَيويظتت بة ) ةية هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا, تةُٔ ْ, بةآلَ هةوُا ( ِسؤر 26بؤ جَيبةجَيلشد
 ةط طشمياُةيةكى باشة.ٓةبَيت, تا ثالُةكةتى تَيذا جَيبةجىَ بلةيت, ئةً

اجنى طصتى8 -2  ئًا
اجنى طصتى تةوةسةكة  اًؤطتا ئًا  ً ٓةسوةن هة ثالُةكةدا ِسوومناُلشدةوة, ثَيويظتة

وطَيت.  ِب
اطاُذُى كةسةطتة ِسةُطييةكاُة بة   ُ اجنى طصتى بؤمنووُة8 هة تةوةسى ِسةُطلاسيذا, ئًا

 قوتابييةكاْ.
 

اجنى تايبةت8 -1  ئًا
اجنى تايبةتى ارةدْا بة ئًا كاسةكةت ئاطاُرت دةكات ُةكةتذا بَيطوًاْ تةوةسةكة هة ثال ئًا

 هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا.
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اجنى تايبةت بشيتيية هة ئاشِاكشدُى قوتابييةكاْ بة  بؤ منووُة8  هة تةوةسى ِسةُطلاسيذا, ئًا
وَيياُة اوُاُى ئةو ِسةُطةُ  ى دووِسةُط, ِسةُطى تاصةوُ  , ئةًةط هةسَِيطةى تَيلةَهلشدْ و هَيلذُا

ْ صياتش دةبَيت.  يا
 بابةتةكا8ْ -2

ةس ت وًةبةطت هة وةسَيلذا ةبابةتاُةية, كة ثَيصةُطّ بؤ باطلشدْ و جَيبةجَيلشدْ. واتة هةٓ 
ىَ و هةطةسى بذوَى.  بابةتَيم بة ثَيصةُط داِب

بؤمنووُة8 هة تةوةسى ِسةُطلاسيذا, ثَيويظتت بة تيصلى خؤسو ثةهلةصَيشيِةو تاسيلى 
ْ ِسووُرت بلةدةبَيت, تا ِسةُط بؤ قو ْ بطةيةُيت.يتةتابييةكا  وةو تَييا

ةكا8ْ -3  وُا
ةس تةو ةكاْ بذةيت و ثَيويظت ةهةٓ  ارة بة وُا ةيةن دياسيلشاوة, ثَيويظتة ئًا سَيلذا, ضةُذ وُا

اكات.   بة ِسووُلشدُةوةى صياتشُ 
ْ, بةكاسةبؤ منووُة8 هة ت ةى هلاُذ ْ صياتش؟وةسى كاسدةطتيذا, وُا اُةوة دياسيلشاوة, يا  ٓيَِ

اجنى فَيشكاسى و فَيشكاسى ثَيصِياسكشاو8 -4  ئًا
ؤطتا دةبَيت ه اجنى فَيشكاسى ِسووُبًًا لاتةوةو ئةطةس ثَيى باط بوو ةَ طتوُةدا ئًا

يية.  ثَيصِياسيض بلات خشاثُ 
ةبةطتٌاُة ئاطتى كؤًةآليةتى   ً اجنى فَيشكاسى هة تةوةسى ِسةُطلاسيذا, بؤ منووُة8 ئًا

ةوة, بةت ْ, ثَيصِياس دةكةَ كؤًةَهةكاْ قوتابييةكاْ بةسص بلةِي ايبةت كاتَيم بة كؤًةَي كاسدةكة
ْ باشرت تَيلبةطةْ. ّ, تا قوتابييةكا ةب  ُْ  صؤس فشةوا

 طةسضاوةى فَيشكاسى8 -5
ؤطتاوةن ثَيصِياسَيم,  ًا ا ثصت بة  بؤ دةطتخظتِى طةسضاوةى فَيشكاسى صؤس طشُطةً  تةُٔ

ةبةطتَيت, بةَهلو طةسضاوةى تش َي يضكشِيُّ  يَِ اُةوة››ت, وةن8 بةكاسٔب . ثَيويظتة ‹‹بةكاسٓيَِ
ْ بذات. ارة بة وسدةكاسى ضؤُيةتى دةطتخظتِى طةسضاوةكا  ئًا

 

ةَهظةُطاُذ8ْ -6 اجنى ثَيصِياسكشاوىٓ   ئًا
ؤطتاو ثِشؤطةكةى دةطةيةَُيت, ئةوةية ضؤْ  ًا ْ, كة طوود بةً  يةكَيم هة كاسة صؤس باشةكا

ةَهظ  ٓ تة ِسوو هة ياسى صؤستشًاْ خظتؤةُطاُذُةوة صُآةَهظةُطاُذْ دةكات. هةباسةى
ْ دةخاتة ِسوو.دواتشداثةسِاوةكاُى  ةَهظةُطاُذ اجنىٓ  ؤطتا ئًا ًا  ً. 
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ةَهظةُطاُذْ؟ ئايا دةيةوَيت ضى دةطتبلةوَيت هة   ٓ ةبةطتى ضيية هة  ً بؤ منووُة8
ةَهظةُطاُذُى قوتابييةكاْ؟ ثَيويظتة ةكة؟ ياْ ضى دةطتبلةوَيت هةٓ  بة  ٓةَهظةُطاُذُى وُا

ارةياْ ثَيئة كوستى بلات, تا بةسضاوى ِسووُبَيت هةكاتى  وة ِسووُبلاتةوة. واتة بةس ئًا
 جَيبةجَيلشدُذا.

 
ةطووتِةوة8  طَيية8َ خصتةى ثَيصِياسكشاو بؤ ثالُى وُا

ةكةوة. واتة ضؤْ و بةضى جَيبةجَيى دةكات؟ ئةًةط  اًؤطتا دةضَيتة وسدةكاسى وُا هةَ خصتةيةداً 
اوى تةو ةكة دةُوطَيت و كاتى دياسيلشاو بؤ جَيبةجَيلشدْ دياسى  سو بابةتةدواى ئةوةىُ  و وُا

 دةكات.
اجنى تايبةت8 .0  ئًا

ةبةطتييةتى ضى بلات؟ ةية دةَهَيتةوةوً  َ وُا ؤطتا دةبَيت ِسووُى بلاتةوة بؤ ئة  ًًا
ةبةطتٌاُة قوتابييةكاْ ئاشِا بلةيّ بة   ً,ْ ةى هلاُذ بؤمنووُة8 هة تةوةسى كاسدةطتى, وُا

وُةسىكةسةطتةو مشةكى ت اُى كاسىٓ  , هةسَِيطةى كاغةصى ِسةُطاوِسةُط, اصة بؤ بةسٓةًٔيَِ
ةى بةطةسضوو ْ ِسؤرًُا ةسكةسةطتةيةن خؤى الى ثةطةُذو شياوةيا  ْٓ  ., يا

ةيية هة ثَيصيِةكا8ْ .2  ضةًم و شاسةصايى و كاسًا
ارة بةو ضةًلطشُطة  ؤطتا ئًا بؤ شاسةصابووْ و بةسصكشدُةوةى  ة ثَيويظتةة بذات, كًًا
ْ. ئاطتى ةيى قوتابييةكا  كاسًا

وُةسى ثىَ  بؤ منووُة8 بريؤكةى كاسكشدْ بة ئةكشيويم, ثَيصِياس دةكةيّ بة ثةجنة كاسىٓ 
ى باشرتبَيت و ةطتى دةطتوَيذُا ةيىٓ  اى كاسًا هة  قوتابييةكاْ تشطياْ ئةجنَا بذةيت, تا توُا

وُةسى ئةجن شَيت كاسىٓ  َيت, كة بة ثةجنةط دةتوُا ىَ و بضُا ةًيَِ  ُْ  َا بذسَيت.كاسكشد
 

ةكةو ِسووُلشدُةوةيا8ْ .1 او وُا  ٓةُذَيم هة دةطتةوارةىُ 
 ْ َيوا  ُ ةية هة  ٓ ؤطتا بؤ قوتابييةكاُى ِسووُبلاتةوة, كة جياواصييةكى صؤس ًا  ً صؤس طشُطة
ؤطتا ئةوة هة ثالُةكةيذا ِسووُبلاتةوة, كة ضؤْ و بة ًا  ِسةُطى ئاوى و ِسةُطى ِسؤُى, دةبَيتً 

ْ ِسووُذةكاتةوة؟شَيواصَيم ئةوة بؤ قو ض  تابييةكا
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اجنى فَيشكاسى و فَيشكاسى ثَيصِياسكشاو8 .2  ئًا
اي  ُ ؤطتا بريؤكةو ثَيصِياسى صؤسباشرتو كوستشو ًا  ً ة برتى باصؤسجاس وا ِسوودةدات

يََوة  ةسجةى هةٓ  ْ, بةآلَ بةوً  ةكةو طةياُذُى بة قوتابييةكا خةياَهذادَيت بؤ جَيبةجَيلشدُى وُا
ةكات هة كاتى جَيبةجَيلشدُذا, ضوُلة صياْ بة طصتييةكاْ الُةدات و صيا  ُ دةِسةوى

ْ دةطةيةَُيت.  قوتابييةكا
ؤطتا هة ثالُةكةيذا ثَيصِياس دةكات  ًا  ً,ْ ةى هلاُذ بؤ منووُة8 هة تةوةسى كاسدةطتى, وُا

يلاُؤ››كةسةطتةى   ً َيت هة بشى  ‹‹ثةصيَ, ياْ يَِ بؤ  ‹‹كاغةصى ِسةُطاوِسةُط››بةكاسٔب
اُى كاسَيلى هَيلبةطنت و ثَيلةوة ذْا و بةسٓةًٔيَِ ى كةسةطتةكاْ بةًةبةطتى ئةجنًا طشَيذُا

ةكةيةو ئَيٌة هة  ؤطتاى وُا ًا ْ. ئةًةط بريؤكةى ثَيصِياسكشاوى فَيشكاسيً  ٓوُةسى جوا
ةكشدووة ْ ثيَِ ارةًا ةكةدا ئًا وُةسىوُا ْ, وةن كةسةطتةو مشةكىٓ  او ةٓيَِ  ُْ اوًا  .وُ 

ْ و ضؤُييةتى بةدة .3 اُيا8ْطةسضاوة فَيشكاسييةكا  طتٔيَِ
 ْ اُى كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكا ؤطتا وسدةكاسى ضؤُيةتى بةدةطتٔيَِ ًا هةَ طتوُةداً 

ْ دةكات, جا بةكشِيّ ْ بة ثةيذاكشدْ.بَيت دةطتِيصا  , يا
ةسيةكةياْ شوشةيةكى بةتاَي   ٓ اتوو داوا هة قوتابييةكاْ دةكةَ ةى دٓا بؤ منووُة8 بؤ وُا

ّ, بةًةبةطتى دواى شوشتِةوةو ثاكلشدُةوةى هة يَِ ظاصكشدُى كاسَيلى هَيطةَي خؤياْ ٔب
.  ٓوُةسى جوْا

 ضاالكيية كشداسييةكا8ْ .4
ةية دةطتِيصاْ بلات و ِسَيلاسة  ةوَهذةدات ضاالكيية كشداسييةكاْ بؤ ئةَ وُا  ٓ ؤطتا ًًا

ْ ثَيبلات. ارةيا  ثَيويظتةكاْ بطشَيتةبةس هة ثالُةكةيذاو ئًا
ة كشداسيية ادة بؤ منووُة8 ثَيض ئةوةى وُا ؤَهى فشةًةبةطت ئًا كة دةطتجَيبلات بة ِسؤرَيم,ٓ 

َ, وةن8  ةكة دابيِى دةكة ةًوو ئةوكةسةطتةو ثَيذاويظتياُةى ثَيويظنت بؤ وُا  ٓ دةكةَ و
ٍ(, ئةكشيويم, فَوضة,...011×51كاغةصى )  ط

ْ هةطةَي بابةتةكاُى تشدا8 .5  هَيلبةطنت و جَيبةجَيلشد
ؤطتا هَيلبةطنت و ثَيلطشتّ ئ ًا  ً ذُذاو ثَيويظتة ةكاُى تشى خويَِ ةجنَا بذات هةطةَي وُا

ارةى ثَيذةكات.  هَيشةدا بة وسدى ئًا
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ْ, تةُة ئةُذاصةييةكاْ.  بؤ منووُة8 ةًووا ةى بريكاسى بؤٓ  ةى هلاُذْ دةبةطتٌةوة بة وُا وُا
ةًوو بابةتةكاْ دياسيلشاوْ و ثَيويظتة هة ثالُةكةدا  ةكةدآ  ةوةو ٓةسضةُذة هة وُا وطشيَِ ِب

ْ ث ارةيا  .َيبلشَيّئًا
ةَهظةُطاُذ8ْ .6 اجنى ثَيصِياسكشاوىٓ   ئًا

ةكةو قوتابييةكاْ  ةَهظةُطاُذْ بؤ خؤى و وُا ؤطتآ  ًا ةيةكذا, ثَيويظتةً  ةس وُا هة كؤتايىٓ 
ةسطَيلياْ هةبةسديذة بطشَيت و اليةُة خشاث و باشةكاْ خباتة  ظتىٓ  بلات و ئاطتى توُا

وطَيتصِسوو, دواتش ثَيصِياسى ثَي  .ِياسكشاوى خؤى ِب
 بؤ منووُة8 هةكاتى جَيبةجَيلشدُذا ضةُذ ِسةُطَيم هةبةس بشِا.

ؤطتا ثَيصِياس دةكات             اتوو بؤًًا ةى دٓا َيت, ضوُلة وُا ْ ض   كة ,دةصُا   جؤسة قوتابييةكا
ةوَهذةدات تش بصؤس ِسةُطَيم            ّ, بؤيةٓ  اتوودا يةدةطى خؤى وةسبطشَيت.ةكاسدةٓيَِ ةى دٓا  هة وُا

ْ و بابةتةكة دةوَهةًةُذ دةكة8ْئةو ض .7  االكيياُةى ضاسةطةس
ارة بةو ضاالكيية الوةكياُة بذات, كة ثَيويظنت بؤ قوتابييةكاْ ؤطتا دةبَيت ئًا و  ًًا

ْ فةسٓةُطى ضاسةطةس دةكةْ وُةسى, ياْ كؤًةآليةتى, يا  .كَيصةيةكىٓ 
او طشوشتذا. واتة طةشًاًؤطتا بؤ منووُة8  تَيم بؤ قوتابييةكاْ ضاالكييةن سَِيم دةخات هةُ 

قوتابييةكاْ  ٓوُةسى و كؤًةآليةتىطاصدةكات هة دةسةوةى قوتاخباُةدا, بةًةط ئاطتى 
َيتةوةبةسصتش دةكاتةوة ْ دةِسةويَِ  . و خةًؤكى قوتابييةكا

 ضاالكى تش8 .01
ةبةطتَيت و  وُةسيية ِسووتةكاُْ  ا ثصت بة ضاالكييةٓ  ةوَهذةدات هة ثالُةكةيذا تةُٔ ؤطتآ  ًًا

 م ضاالكى تش خباتة ُاو ثِشؤطةكةوة.كؤًةَهَي
ةدةُى )  ً (, تا ضاالكى NGOبؤ منووُة8 سَِيللةوتّ هةطةَي سَِيلخشاوةكاُى كؤًةَهطةى

طةثاسَيضى, ياْ خؤثاسَيضى هة  ْ, وةن بآلوكشدُةوةى ثشوشةس هةطةس رِي ٓاوبةط طاصبلة
ى و تةُذسوطتى باط. بةشذاسيلشدْ هةَ ضا الكيياُةدا ُةخؤشى كؤهَيشا, ياْ ثاكوخاويَِ

شؤظذؤطتى قوتابييةكاْ صؤس ثَيصذةكةوَيت و هة  ى وً  ةطتى بةخؤصُا ؤشياسى وٓ  ئاطتىٓ 
ة  ٓةًاُلاتيصذا وآلتةكةى خؤشذةوَيت. وُةسييةكاْ خبةِي  ٓ ٓةسوةٓا ثَيويظتة بابةتة

شؤظذؤطتى و ريِطةثاسَيضى و بةسصكشدُةوةى ئاطتى كؤًةآليةتى و فةسٓةُطى و  خضًةتىً 
وُةسىبريىكةهتوسى و ِسؤشِ حآ  ّ,  , ِئ يٌاْ ئةوكاسة ئةجنَا بذةي ًِذاَهةكاْ. واتة ئةطةس توُا
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ّ, ئةوا بَيطوًاْ قوتابييةكى خؤِسَيلخ ْ ةياْ بةشَيلى ىَل ئةجنَا بذةي يصتٌاْ دؤطتٌا سىُ 
شؤظَيلى خؤُةويظت و تَيطةيصتوو هة دةوسوبةسًاْ بؤ  ةًاُلاتيصذاً  دةطتذةكةوَيت و هةٓ 

ةسكاسَيلى ثَيويظت و بةسٓةًذَيت, كة دةتوُا ىٓ  ذُا َيت ثصت بةخؤى ببةطتَيت بؤ ئةجنًا
َيت خضًةت بة شياو, كة ه ى بذات, ثاشاْ بؤ دواجاس دةتوُا ة طات و كاتى خؤيذا ئةجنًا

يذا. ةبَيت هة طةسخظنت و ثَيصلةوِت ةخصىٓ  يصتٌاُةكةى بلات وُ  حاُ   كؤًةَهطة, ِئ
 

ْ, ئةطةس طةسضآلُة ا ؤطتاى بةسَِيض... ثالُذُا ةيةو كاسيطةسى ًًا ةس طشُطةو بةٓاى خؤىٓ  ط بَيتٓ 
ةكةت, ثاشاْ هةطةسخؤت و سَِيِشةوى جَيبةجَيلشدْ بةجَيذةٓيََوَيت و بة ضاوت سطةوسة هةطةس وُا

ةًوو ثالَُيم  ِسووُذةبَيت, كة ضى بلةيت؟ ضؤْ بلةيت؟ و بة ييةٓ  ةسجيضُ   %(011)ضى بيلةيت؟ً 
ةبووُى ه  ٓ َيت, بةآلَ ةبووُطةسكةوتّ بةدةطتبٔيَِ  ُ يت خاَهى الواصو  ىة باشرتة, ضوُلة دةتوُا

ةكةت دياسى بلةيت ةَهةو كةًوكوستييةكات ضاسة بلةيت و بة ٓؤكاسى كةوِت يتٓ  ةسوةٓا دةتوُا  ٓ.
 طةس سَِيضلة سِاطتةكةى خؤى. و بيخةيتةوةثالُةكةتذا بضيتةوةو جاسَيلى دى سَِيلى خبةيتةوة

  
 
 
 
 

 
ْ بؤ  ا  ًاًؤطتاخصتةى ثَيصِياسكشاوى ثالُذُا
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 تةوةسى يةكةَ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 تابوؤى قوتابى: ديية عومسْا                                                                                                  

 

 Expressionismدةسبِشيِخواصى  
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خواصى  تةوةس: دةسبشِِي
ْ هةِسَيط ِذاَي ضؤ يطاسكَيصاُةوة طوصاسشت دةكات؟بابةت:ً   ةىُ 

ة:  ة 2بةشة وُا  وُا
   

َيت طوصاسشت بلات (*)دةسبشِيِخواصى       ِذاَهة، تا بتوُا ةبشِاوىً  ، ياْ طوصاسشتخواصى، بةشَيلى دُا
ةُذَيم داس طوصاسشتلشدُةكة هة  اخ و دةسووُى خؤى، دآ  ْ هةسَِيطةى طفتوطؤ،  سَِيطةىهةُ  دوَهةوة، يا

وُةسييةوة ِذاَي و  طةس دا تيصم دةخةيِةةدةبَيت. بؤية ئَيٌة هَيش ياْ كاسىٓ  ئةو طوصاسشتلشدُاُةىً 
 ،ّ اى دةسبشِيّ و ئاطتةكاُى دياسيذةكةي ؤطتا ئةوةى بؤتوُا ًا بةسدةَ ِسَيطةو ضاوت ِسؤشّ  طتؤىً 

ي ةُطاوَيلى ثَيصوةختةى صؤس  يتكاُت ضت ضى دةكةيت؟ و قوتابييةبَيت و بضُا بؤ دةكةْ؟ ئةوةٓ 
يت، بؤ ةَهةى  طشُطة بيضُا ةكةويتةٓ   ُ ةبَيت و دووةًيض، تا  ٓ ياسيت هةباسةياُةوة ئةوةى يةكةَ صُا

ةس ىٓ  ة ِسوودُا ظتييةوة، ضوُلة ئةوة بضُا ٓةَهةيةكى )صاسةكى، ياْ كشداسةكى( بةستةكى خشاخ  صُا
ةيةتؤط ثَيويظتت بة خؤثاو دسوطت دةكات الى قوتابييةكاُت  ادةكشدْٓ   بؤ سَيضى و ثاشاْ خؤئًا

اوة بضَيتة ثَيصةوة. ْ بؤ دُا  ئةوةى كاسةكاُت، وةن ئةوةى ئَيٌة دةًاُةوَيت و ثالمنا
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
ذبوو (*) خواصى: الَ ثةطُة خواصى››دةطتةوارةى دةسبشِِي ٍِبؤ ئ ‹‹دةسبشِِي َٔي ُةسيية بةكاسب ٓو ِة   ،‹‹طوصاسشتخواصى›› هةبشى وشةى َة شوَي

خواصٍي هة بشى وشةى ذة ًّ دةسبشِِي طويضى ‹‹Expressionism››و  ى عةسةبي‹‹التعبريية›› ٓةسضُة ِاوة ى ئِي َٓي ًًابةكاس ٓةسوةن  تا طؤ، 
ًةدى خاَي›› طى خاَه يض‹‹شَيخ حمة ُٓة ًْا بؤ ثصرتِاطت دةكاتةوةو دةهََيت:  ،دا( 595)، الذاهة فةس ذُى ››ئةوة ّ: بةواتةى دسكُا دةسبشِي

ُاوى ‹‹كة هة دهَتذا شاسدبيَتتةوة ،شتَيم ٌةط بةدواى ئةو وشةيةدا دةطةسَِيني، كة  ْ ـة ‹دةسبشِّي›. سَِيم ئَي ُيطاسكَيصا ًِذايَ دةيةوَيت  ، ضوُلة 
َِيت بؤ دةسبشِّي هةو ش َٔي ُاخيذابةكاسب ُةى، كة هة  طى تا ُييةوة، يْا ثُة ًة، شاسدوو ْ  بةآلَ طوصاسشت خواسدؤتةوة، يْا ثيَيْا طةسطا ًا ٓة هة 

طذا و هة ال  ُٓة ى( دُا( 402)فةس ًِع ُيية هةِسووى واتاوةشدا هة بشى وشةى ) ٌة شياو  ةط بؤ ئَي ُةسيية اوةو ئًة ٓو ِة  كةواتة  .بؤ ئَة شوَي
ًة ّ هيَشةدا بة ى كشداسى دَيت، بةدةسبشِي ْ.طتى دةسبشِِي ْ دسوطتلشدُى ثةيلةسَيم بة كاستؤ ى تابوؤيةن، يا ى صاسةكى، وةن كَيصُا  ُةن دةسبشِِي
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ِذاآلُى رَيش تةًةُى خوَيِذْدةسبِشيِى ٓوُةسى ال هة طشُطى توَيزيِةوة و  ىً 
 كاتى خوَيِذْ:

 

وُةسى       ةًوو تايبةمتةُذييةكى باشى تَيذاية ،ئةو كاسةية دةسبشِيِىٓ  اْ ، كة هة سَِيطةى كةٓ  يَِ دٓا
هة قؤُاغة دياواصةكاُى  كةواتة ُذا دةُاطشَيتةوة.وصاَهبووْ بةطةس دةسو دوْا و و َٓيضبة و داِسشتِى

وُةسطةشةكشدُذا  ِذاَي ٓةي ةوةدةسبشِيّ هةِسَيطةىٓ  َى بؤً  ُاخى خؤى دةسدةبشَِيت،   و دةِسةخظيَِ
ني سَِيط ّ بة بؤية دةتوُا ْ بلةيّ:دؤس دةطت طَىاكاُى دةسبشِي  ِيصا

ى شَيوةيى - يََولاسى( دةسبشِِي  ْٓ  )شَيوةكاسى، يا
ى دةُطى -  )صاسةكى( دةسبشِِي
ى دوَهةيى -  -فيضيلى -)وةسصشى( دةسبشِِي

وُةسى )شَيوة( يةكَيلة         ٓ هة دةسبشِيِى
ِذاَهى  ً رَيش  باشرتيّ سَِيطاكاُى دةسبِشيّ الى

ذْ ذْ تةًةُى خويَِ ، ضوُلة هةَ و كاتى خويَِ
ةطتةكاُى خؤى ًِذ سَِيطةيةوة  ٓ َى اَي دةتوُا

ٓةس هةبةس . و طوصاسشتياْ ىَل بلات ربَِيتبدةس
ضةُذيّ طوصاسشتلشدْ بؤ  ًِذاَي ئةوةية،

ىَ،  تا  ىكةسةطتةى خاو دؤساودؤس بةكاسدةٓيَِ
يذا بة ئاطاُى ذُا ِذاَي  ثصت بةخؤى دةبةطت هةكاتى ئةجنًا َيت صاَي بَيت بةطةسياُذا.ً  بؤ  َيتبتوُا
اطي ٓةوَهذةداتو  كاُى دةوسوبةسىاطتييةبة ِس ٓةطتلشدْ ْ داسَي يةوةهةِسووى دواُِ لى تش دايا

 بشَِيزَيتةوةو بياخناتة رَيشضاودَيشى ضاوةكاُى.
وُةس دائةَ خاآلُةى خواسةوة سِاظةكشدُىهةسَِيطةى  ٓةسوةٓا   ٓ ى بؤ   مياْصؤستش طشُطى دةسبِشِي

ذْ ِذاَهى رَيش تةًةُى خويَِ َ قؤُاغةىً  ذُ دةسدةكةوَيت، هة  : ذاو كاتى خويَِ
 

 .و كاتى خوَيِذْ الى ًِذاَهى رَيش تةًةُى خوَيِذْ تيؤسةكاُى دةسبِشيِى ٓوُةسى -
و كاتى  الى ًِذاَهى  رَيش تةًةُى خوَيِذْ ثاَهِةسةكاُى دةسبِشيِى ٓوُةسى -

 خوَيِذْ.
  ْ و كاتى خوَيِذْ.ى ًِذاآلُى رَيش تةًةُى خوَيِذال تيؤسى دةسبِشيِى ٓوُةسى -
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وُةسى، ال ِذاَهى  رَيش تةًةُى خوَيِذْتيؤسةكاُى دةسبِشيِىٓ  ئةَ  و كاتى خوَيِذْ ىً 
 خاآلُة دةطشَيتةوة:

ة       َيت و ئاسِاطتةى دةكات بؤ  ٓةسيةكَيم هةَ تيؤسُا ِذايَ دةِسوُا طةو طؤشةُيطاى خؤيةوة هةً  هة ِسوُا
ة ِسوو، هةٓةًاُلاتيصذا ديذى  ةبةطتةى بؤى دياسيلشاوة، بؤية هَيشةدا تيؤسةكاْ دةخةِي طةيصنت بةوً 

ِذايَ  ْ بؤ ضاسةو ئاسِاطتةكشدُىً   :دياسي دةكةيّٓةسيةكَيليا
ْ. وتيؤسة دةسو.  5  ُييةكا
 ؤشِبريييةكاْ.تيؤسة ِس. 2
 .تيؤسة ثةسوةسدةييةكاْ. 3
4 . .ْ  تيؤسة ئابوسييةكا

 

 ُييةكاْ: وتيؤسة دةسو -5
ِذاَيٓا - وُةسييةكاُةوة دةدات ُىً  وُةسى هةسَِيطةى ضاالكييةٓ  ةُذَيم كاسىٓ  ىٓ  ذُا بؤ  بؤ ئةجنًا

اوطةُطى دةسوبةدةطت اُىٓ   .داةكةًِذاَه هةُى ؤيَِ
وُةسييةوة بيبةطتَيتةوة بةو ريِطةيةى كاسى تَيذا  - اُبذات، تا هةسَِيطةى كاسىٓ  ِذاَيٓ  ٓةوَهذةداتً 

 دةكات.
ةخبشَيتة ضاو  كاُياُةوةٓوُةسيية هة سَِيطةى كاسة - ةسُا يَِ ِذاَهة دٓا  ً قؤُاغى  ى هةطةس ئةو

 .ثَيصوةختذا دةسدةكةوْ
 

 تيؤسة ِسؤشِبريييةكاْ: -2
اسِاطتةوخؤ.دةوَهةًةُذكشدُى تو - ياسى بةِسَيطاىُ  ةُذىَ دةطتةوارةو صُا ىٓ  ِذايَ، بة ثَيذُا اىً   ُا
ةيةًِذايَ، هةسَِيطةى شيلشدُةوةى  ىِسؤشِبري ئاطتىُاطيِى  - َيٌاياُةى هةُاو تابوؤكةيذآ   .ئةوٓ 
ى - ى ِسةفتاسدوُا  ِذاَي.ً طةشةثَيذُا

 

 تيؤسة ثةسوةسدةييةكاْ: -3
ِذاَي -  ً ةبَي . ئاياُاطيِى طشوشتى  ٓ يت كاسيطةسيت ِذاَيوت هةطةس دةسوضؤْ دةتوُا  ً  ُى

ِذاَي كاس بة كة  ً ثَيويظتة هةو كاتةدا ثةى بة  سةطتة خاوةكاُى بةسدةطتى دةكات؟هةوكاتةى
ِذايَ بةسيت و بيِاطيت.  طشووشتىً 
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لاسي - ِذاَيوية دةسوية طشوشتيوةطتاْ هةطةس طؤسُِا ى كاسى ثَي ُييةكاُىً  ذُا ض و دواى ئةجنًا
اطى.  ٓوُةسى ى و دواُِ ى اليةُى ويزدُا  بؤ طةشةثَيذُا

ةوةى شَيواصةكاُى طةشةثَي - ِذاَيتوَيزِي ِاطى الىً  ةطتى دوُا ىٓ  ة دؤساو يهةِسَيطةى كاسيطةسي ذُا
 .ةوةدؤسةكاُ

 

 تيؤسة ئابوسييةكاْ: -4
ادةب ًِذايَ،  وةن طةسًايةطوصاسي      ذةئًا ّ  بؤ ئاِي  هة سَِيطةى: لةي

ِذ - ىً  شؤظَيلى بةسخؤسةوة اَيطؤِسِي شؤظَيلى بةسٓةًذاس )بةسٓةً هةً  ّ(.بؤً   َٔي
ى كاس - َ دةدةْدةطتىسَِيضطشِت ةى كاسدةطتى ئةجنا ْ ئةوُا  .، يا
-  ،ّ ِذاَي بلةي يصاُذةسىً  َيتكة سِيَِ يَِ ْ بةكاسٔب ْ كةسةطتة خاوةكا ةدات ضؤ  ُْ  .و بةٓةدةسيا
 

ِذاآلُى رَيش  :و كاتى خوَيِذْ تةًةُى خوَيِذْ ثاَهِةسةكاُى دةسبِشيِى ٓوُةسى، الىً 
ةِسةتذا  ثاَهِةس،       ة هةيبشيتيهة ِب

ى اوخؤيى دةسبِشِي  ُ  ٓةطتَيلى
كة هة رَيش  بايؤهؤدى و فظيؤهؤدى،

ْ  كاسيطةسيية ْ، يا كؤًةآليةتيةكا
ذْ و دوآلُذُى  هةسَِيطةى وسورُا

بؤ  ئةجنَا دةدسَيت ِسةفتاس
ى ضاالكي ، كةٓوُةسيية ةيبةسدةوًا

ةس  . هة بةسئةوة ضاالكييةكى تشيآْ 
وُةسى الى  ثاَهِةسةكاُى دةسبشِيِىٓ 

ذْ ذْ ًِذاَهى رَيش تةًةُى خويَِ ة ِسوو:و كاتى خويَِ َ قؤُاغاُةدا دةخةِي  ، هة
ةطتة دوَهة:يةكةَ:   ثاَهِةسىٓ 

ةطتةًِذاَي، هةطاآلُى يةكةًيذا، ثصت بة ض        ٓ بؤ تَيشكشدُى  َيت دوَهةكاُى دةبةطتاالكيية
اطَيتةكاُى و يثَيذاويظتي ة  بؤية  .دةيةوَيت شاسةصاى ريِطةى دةوسوبةسى ببَيت و بياُِ دةسبِشِي

يََولا ِذاَي ٓ) اسَِيم(طةسةتاييةكاُىً  ِذاَي ْ سىُ  ّ،  ئةًة  وا طةسضاوةى ضَي و الىً  ز هَيوةسطشِت
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َهِةسةكاُى تَيش بلات،  لشدُى دوَهةكاُى بذات هة اليةن و هة اليةكةى تشةوة، ثادةكات طةشة بةكؤُرِتؤَه
 بؤية ثَيويظتة:

ِذاَي -  ً طةى بلشَيت بةو كةسةطتةو دةوَهةًةُذ رِي
ْ هَيذةدةسَيت. ّ و دةطتيا  مشةكاُةى بة ضاو دةبيِشَي

ادةكشدُى ئةو كةسةطتةو ثَيذاويظتيية  - ئًا
ةكَيصاْ و  طةسةتايياُةى ثَيويظنت  بؤ  ويَِ

 ياسيلشدْ.
وىَ وِذايَ،  تا ئاسةصِسةخظاُذُى كةشَيلى هةباس بؤً  - ةوةىُ  وةكاُى تَيش بلات هةياسيلشدْ و دؤصِي
ْ و   َيت.رِبئاصادى دةسدةسب ٓةطتةكاُى خؤى بةثاشا

 ثاَهِةسى خاَهيلشدُةوةى تاوطريييةكاْ:دووةَ: 
ةطتةدوَهةوةًِ هةَ  قؤُاغةدا،       اَهِةسَيلى ثبؤ  ذاَي هة ثاَهِةسىٓ 

وُةسى. ٓةُطاو دةٓاوَيت تش وثَيصلةوتو  ٓ ى ة هة يبشيتي دةسبِشِي
ْ، بةٓؤىلشدُةوةى تيخاَه ةطت و طؤصةكا  ٓ شَيوة   اوطرييي و

ى ئاصاد اْ ودياواصةك ةيٓوُةسي ئةًةط بشيتيية  ةوة،هةِسَيطةى دةسبِشِي

ةطتة هة دةسبِشِي كاُى، ئةًةط وا هة تاوطريييةىٓ 
يطاسكَيصاْ ببةطتَيت، وةن  ًِذاَي دةكات ثصت بةُ 

 .ْ ِذاَي هةَ قؤُاغةدا كةًرت وهة طفتوطؤكشد  ً اتة
ذْ شُطى  بة طفتوطؤ دةدات و كةًرتيّط و  دوُا

وطتاْ ٓةوَهذةدات هةِسَيطةى  و ئةجنَا دةدات دُا
ةكَيصاْ و ضاالكيةكاُى  تش ةوة طوصاسشتةكاُى ويَِ

ى َيترِبدةسب ْ. بؤية هةطةسوتّط،  وةن: ياسيلشدْ و طؤسُا ذ وُا ؤطتا ، ياُْ  َ  يةًًا وسياو ئاطاداسى ئة
ِذايَ بَيت. ذُةىً   ِسةفتاسُوُا

 

 :خؤدةسبِشيّثاَهِةسى طَييةَ: 
شؤظ،  بشيتي       ىو  ة هة خؤدةسبشِيّييةكَيم هة ثَيذاويظتيية طةسةكيةكاُىً  ٓوُةسيض   دةسبشِِي

شاصو كةسةطتةو ِذاَي يةكَيلة هةو ئًا  ً َيآلُةى  ٓ َيٌاو  ٓ َى ، شَيوةو َي ث طوصاسشتةكاُىكة دةتوُا
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ِذاَي ةدةسخبات. ئةًة يةكَيل ةطتةكاُى دةسخبات و ،  تا هةِسَيطةى شَيوةكاهة ثاَهِةسةكاُىً  ُةوة ٓ 
وُةى خواطتةكاُى تَيشكشدُبةًةبةطتى ، ةطتَى  بة ئاخاوتّبثصت ب كةًرت  سييةوة.هةسَِيطةى صًاُىٓ 

اًؤطتا:  بؤية ثَيويظتة هةطةسً 
ِذاَي و  - ٓةوَهبذْا بؤ تَيطةيصنت هة كاسى ً 

اكشدُةكاُيُاطيِةوةى   َٓيٌاو خةياَي و ويَِ
ي ثاشاْ و  .طةشةثَيذُا
ى سَِيضطشت - ِذاَي و ثصتيوُا  ً ِى كاسى

ةًوو شَيوةيةن، بةآلَ  بةو  كشدُى  ٓ بة
ْ  وةسُةدسَيت. ًةسدةى دةطت هة  كاسوباسيا

 

 ثاَهِةسى ِسَيضطشتّ:ضواسةَ: 
شؤييةكاُى  يةكَيم هة        ً ثَيذاويظتيية

ذْ  ًِذاَي و  هة قؤُاغى رَيش تةًةُى خويَِ
ْ، ئةوةية، كة ثَيويظتة: ذ  كاتى خويَِ

    ْ ةطت بةسَِيضطشتّ بلات، هةالية  ٓ ًِذاَي
بةسةكةيةوة،  ئةًة ًِذاَي  هة وا ط بةسُا

و هة  دةكات هة خؤى سِاصيبَيت
َيلى ٓةًاُلاتيصذا، ذو وةن ئةُذًا ى وصِي

ةطت بة دَهِيايى و دَهِةوايى بلات هةاليةْ ُاو   ٓ كؤًةَهطة طةُطني و قوسس بَيتة بةسضاوْا و
ِذايَ دةدات طةشةيةوة، ئةًةط ياسًةتةكةدةوسوبةس  بذات. ٓةطتةكاُى بة ى صياتشىً 

ى كؤًةآليةتى َيضُا  سِٓا
ى كؤًةآليةتى هة صاسؤخاُةو فَيشطة ئةو كاتة     َيضُا ًِذاَي خؤى  دةُاطَيت و   كة ذةكات،دةطتجَي داسِٓا

اكاُى  ّ و توُا ْ ئاشِا دةبَيتو  ٓةطتجَيذةكات شوَي  ِسةفتاسو كاسةكاُى تان   ئةو ياطاياُةى، بة ياطاكا
 ذةخات.سَِيل

اجنى ثةسوةسدةى كؤًةآليةتى هة صاسؤخاُةو فَيشطة  ، بشيتية هة:دائًا
 خودبيِى ًِذاَي. ىدئاُ -5
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 .داهة صاسؤخاُةو فَيشطة ثِش هة طؤصو خؤشةويظتى كةشَيلى ِسةخظاُذُى -2
بؤ  ٓاوكاسى كشدُى ًِذاَي -3

 ُاودسوطت هةخؤطوجناُذَُيلى 
 ريِطةكةيذا.

بؤ   ًِذاَيٓاوكاسى كشدُى  -4
طشتّ يو ثةيوةُذ طوصاسشتلشدْ

 .ةكةىبة دةوسوبةس
 هةطةَي  ًِذاآلُى تشدا. لشدُى بِةًاكاُى كاسى كؤًةآليةتىدَيبةدَي -5
. هة كاسيطةسية كؤًةآليةتيةكاْ  بؤ تَيطةيصنت  ِسآَيضاُى  ًِذاَيو ثةسوةسدةكشدْ  -6

 ؟َيضاوةِسواْ دةكشَيت هة ئايِذةداضى هٓةسوةٓا 
 َيتى ًِذاَي.يِسَيضطشتِى كةط -7

َ ضاالكي  :وةاُةيئةَ ئاًاجناُةط دَيتةدى هةِسَيطةى ئة
ةكاُى ًِذاَي و بةطتِةوةى بة دةطتةو ٓةطت و يوسوراُذُى تواُا خؤِسطلي .5

 ٓضسيةوة.
ِسةخظاُذُى ٓةىل كاس بؤ  .2

ةوةى ًِذاآلْ،  بؤئ
تواُاكاُى خؤياْ ثيصاْ 

هة ِسَيطةى  بذةْ
دؤصيِةوةى تاصةو 
تاقيلشدُةوة يةن هةدوا 

 بِشةخظَيِة(. يةكةكاْ. )ًِذاَي فَيشًةكة، ٓةىل بؤ
 .يذاهةَُيواْ ًِذاَي و ًاًؤطتاكة ئاطتى طفتوطؤو ِساظةكشدْطةشةثَيذاُى  .3
 بة ًِذاَي. ى )ًادى و كؤًةآليةتى(ُذُى ريِطةُاطا .4
طوصةساُذُى رياْ هةطةَي ًِذاآلُى تشداو ٓاوبةشى ثَيلشدُياْ هةكاسى بة كؤًةَهذا  .5

 )طشوخ(.
 بؤ دةسبِشيّ هة ٓةطتةكاُى.  سوراُذُى ثَيذاويظتيةكاُى ًِذاَيو .6
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 .ييةوةدوَهةو صًاُى ٓوُةسى شَيوةكاس هة ِسَيطةى دةسبرِبَيت ٓةطت و طؤصةكاُى .7
 .ذاهةطةَي ًِذاَه َٓيِاُى طفتوطؤو دواُذْكاسبة  .8
ِسَيلخظتِى بِةًاكاُى كاسى بةكؤًةَي و بةتان هةطةَي ًِذاَي )هةِسَيطةى ياطاى  .9

 .(*)ثؤي(
هةَُيواْ ًِذاَي و  ى ٓاوِسَيياُةلشدُى ثةيوةُذيةكى طةسَ و طوِسدسوطت .50

)ُةطاتة ئاطتى  ُى صؤستش بلات.وًاًؤطتاكةيذا، تا ٓةطت بة دَهِيايى دةسو
 طاَهتةكشدْ(.

 

َي ى ثةيوةُذية كؤًةآليةتييةكاْسِٓا وُةسهة ِسَيطةى دةسبِشيِ ضُا  :ييةوةىٓ 
وُةسيةكاْ هَيلبةطنت و       ِذاَهة تَيلةآلوكشدُى كاسةٓ  ةطت بة كاُةهةاليةْ ً  وة،  واياْ هَي دةكات ٓ 

ْ،  ئةوة ِذاَي دةبَيتة ثاَهِةسَيلى باط  طكةطَيتى باشى خؤياْ بلة وُةسى الىً  ىٓ    و بؤ دةسبِشِي
اوطةُط بلات هةطةَي  تاكة دواتش فَيشدةبَيت و سِادَيت، ، خصَيتبةةثَي ددَهِيايى  طةى دةسةوةٓ  رِي

ةوةطتَيت.  درى طةشة كؤًةآليةتييةخواطتة خؤييةكاُيذا و  ِسةفتاسو ًِذاَي بؤية دسوطتةكة سُِا
اتوامن بؤ   دةطؤسَِيت هةئاكاسةكاُى  اصامن بؤ   دةت ←ُ) َيلى باشى دةصامن ←وامن، ُ  (، ئةًةط ئةجنًا

 ٔاتووة.بةدةطت
 

_________________________________________________________________________________________ 
ذا بةدووسبطشَيت، )دةطتووسى  ثؤي( ياطاى ثؤي: (*) ًِذاَهةكُا ّ هةطةيَ  ؤطتا دةيةوَيت خؤى هة طةسئَيصةو بةسيةكلةوت ًًا ئةطةس 

ِذاَهةكْا يض‹‹ياطاى ثؤي››ئةوا ثَيويظتة ياطاى ثؤي ثةيشِةو بلات.  ؤطتا هةطةَيً  ًًا  ثَيلةوة  بشيتيية هةو ياطايةى، كة 
طى هةطةَي ية ةطةس كؤًةهََيم شت ِسَيم دةكةوْ ه ُة ًٓا ة ذ داكرتو بةٓ  وبُة ى دُة ؤَهى  طِةوةو وةكُا دواتش هة ثؤي، يْا هةٓ 

ّ. بؤمنووُة:  ةهَيذةواط ةبةسٓ   فشًة
طى بةسص قظةبلات. 5 ُيية بةدُة  . هةكاتى كاسكشدُذا كةس بؤى 
وُةسييةكةكاستةواوبووُى . ثَيويظتة دواى 2 لاسةكةكةسةطتةو ثَيذاويظتةكْا  ةٓ   كؤبلشيَتةوةو ِسةضاوى ثاكوخاويَِى شويَِ

 بلشَيت. 
ّ، ئةوا بئةًةو ضةُذْا ياطاى تش، ئةطةس قوتابييةكْا خؤيْا هة داسشِت       ذا بةشذاسب ًْا ةوةى ياطاكُا سَِيض هةو ياطاية َيطوو

ْ، كة خؤيْا بةشذاسبووْ ةيةكى دةطش ُٓا ِيذا، ئةًةط بة ةوةو داِسشت وطِي  ُ ؤطتاوة. واتة  هة ًًا َٓيض دةبَيت بةدةطت   بة
ّ ُ ييةكْاقوتاب ْ، كة خؤيْااتوُا ؤشى ئةو ياطاية بلة ْ فةسًا ْ، يا ىهة  ةكَيم بووْي الطاسى بلة  .داسَِيزةسُا
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ني، كة        وُةسيذا،  بؤية ثَيويظتة ئةوة بضُا ىٓ  ةية هةَُيوْا خودو دةسبشِِي ثةيوةُذيةكى توُذوتؤَي ٓ 
وُةسى هةٓةًوو  ٓ ى ِذاَي شتَيم ضوُلة دةسبِشِي  ً اوكاسى  ٓ  ٓةطتةدةكات، تا طةشة بة  صياتش

طتايض و دةطتخؤشى  دَيطةى دواتش دةبَيتة ،بةخؤى ببةخصَيت صياتشو دَهِيايى خؤييةكاُى بذات 
بةسةكةى و دَهِي ةَهة  ايى صياتشى دةداتَىهة اليةْ  بةسُا ًا هة  دواتش كشدْ هةطةَي كةطاُى تشوبؤً 

طةكؤتايى ثِشؤطةكةشذا  ى تشيضتَيلةآلوى رِي  ت. دةبَي ى ئةوُا
 

وُةسييةكاْ: تيؤسى ثةسوةسدةيى  بؤ دةسبِشيِةٓ 
 

شَيت و ئةوةًاْ  بؤ ضةُذيّ  تيؤسةوة كاسى هةطةس دةك ًِذاَي هة اليةْ ٓوُةسىدةسبشِيِى       
َيت وُةس ، كةدةطةمليَِ ْ.  بؤية تيؤس  ةوةدةسبشِيّ هة سَِيطةىٓ  ظتةكا ظتَيلة  هة صُا ةكاُى دةسبِشيّ صُا

وُةس ْ داوة ةوةهة سَِيطةىٓ  َ  ثشطياسة  بذةُةوة:  ٓةوَهيا  وةآلًى ئة
 

وُةسى ِسو ِذاَهى رَيش تةًةُى خوَيِذْ كةطوئاًاجنةكاُى دةسبِشيِىٓ  ، ياْ هة قؤُاغىً 
 :كاتى خوَيِذْ

ِذاآلْ  بؤ  •  ً ى ٓاُذُا
ةُذَى هةو  خؤدةسبشِيّ  ٓ بة

 ذايةبةسدةطتياُهة كةسةطتاُةى
وُةسة    ٓ هةسَِيطةى

 .ةوةدؤساودؤسةكاُ
ؤطتا • ًا  ً  ثَيويظتة

ًِذاَي  طوصاسشتةكاُى
شيبلاتةوةو هةسَِيطةيةوة 

ِذاَهةكة بذات، ئاِس ِذاَهةكة بةشَيوةيةكى دسوطتاطتةيةكى دسوطت ثيصاُىً   ًْ  اطتة بلات.ئاِس يا
َيلى ووسد • ةَهذُا ِذاَي. ثَيذٓا وُةسيةكاُىً   هة باسةى  ِسةفتاسة ٓ 
وُةسياُةى هة  •  ٓ ى كاسى ِسَيلخظتِى ئةو شَيوة ذُا ِذاَهةكةداية هةسَِيطةى ئةجنًا  ً خةياَهى

 ٓوُةسييةوة.
ةيةتى هةباسةى ريِطةوة.وو ِسَيلخظتِةوةى ئةو بريوبؤضكؤكشدُةوة •  وُاُةىٓ 
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ِذاآلْ • ةي بؤً  ةطت بة دَهِيايى بلةْ.ِسةخظاُذُىٓ  ةكاُياُةوة صياتشٓ   ، تا هةسَِيطةى دةسبشِِي
وُةسى ئاصاد • ىٓ  ِذاَي خؤط دةكاتِسَيطا بؤ د دةسبِشِي اُةكاُىً  يَِ  .ٓا
 

اًؤطتا ِذاَي:طةس هة  كاسيطةسىً  ا ٓوُةسييةكاُىً  ى توُا  طةشةثَيذُا
ِذاآلْ       ةكاُياُةوةهةسَِيط كاتَيمً  َيٌاو دةكةْ ُاخى خؤياْ طوصاسشت هة ةى  ويَِ ، ئةوا كؤًةَهَيم ٓ 

ّ شَيوة  تابوؤكاُياْ، و دواتش بةسٓةًذةٓيَِ
اَُيلى  يَِ َ   .دوْا دةسدةكةوْوةن دٓا ئة

ةُ بة  ٓةُطاوةط  ٓ اُى يةكةَ  يَِ طاوى دٓا
وُةس ًِذاَي دادةُشَيت  ٓ ى هة سَِيطةى

ِذاَي شَيوةكاسيةوة.  ً َٓيَى هةطةس  كاتَيم
ُيوةباصُةى  ٓيََوَيم دةكَيصَيت و ضةُذ باصُةو

وسدة  وسدة و ثاشاْ ُاتةواو دسوطت دةكات
َيٌاو الثةِسةكة ثِش دةكة  ٓ ة ضةُذيّ ةى   وُةوةَٓيٌا دسوطت دةّب و دةِب هةثِش ضةُذيّ  ويَِ

ُا دةبةخصّشِاكَيض طةسجن ا  ً ةكاْ ثَيويظتياْ بة هَيوسد  هَيشةدا .دةسدةكةوْ و ضةُذيّ ويَِ
َيٌاياُة،ٓةبوُةوة  ٓ ةًوو  ٓ ى بة يةكى صؤسيًِذاَي ثَيويظت ئةوا ية، ضوُلة بؤ دسوطتلشدُى ئةَ

ةية  ٓ تا بيَ  ،ئاصايةتى
دوودَهى و سِاطتةوخؤ 
ةطتى  ةكاُةوةٓ  هةسَِيطةى ويَِ
خؤى دةسدةسبِشَيت 

ض، ثَيويظتى بة )ئاصايةتي
ةية(. ئةطةس وَيِةى  دَهِيايىٓ 

ْ طةسدةَ  ًِذاَهةكا
ةوةو  ثَيلةوة كؤبلةِي
،ّ  ئةوا منايصياْ بلةي

ةس  ٓ و  ًِذاَهة دةبيِني
ني و شَيواصى  ةية دُىطوصاسشتلشتَيِشوُا دياواصى  كة هَيشةدا ئةوةًاْ بؤ دةسدةكةوَيت، .دياواصىٓ 
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َيوْا ةية هةُ  اْ و ةكاُذاًِذاَه تاكايةتىٓ  يَِ ةُذَيلى تشيصيا ٓةُذَيلياْ دٓا ْ دةكةْ وٓ  ْ كاسةكاُيا
اْ يَِ يية طئةًة .دووسْ هة دٓا ةس  ،ُيصاُةى ئةوةُ  يَِ ى تشيض دٓا ةسْ و ئةوُا يَِ ةُذَيلياْ دٓا كةٓ 

طةو شَيوةى  ئاِسُني،  بةَه ِذاَهةكة  ثَييذا  اطتةكشدُةوةلو ئةوة ثةيوةُذى  بةو  رِي  ً ٓةية، كة
ةهَيلىواتة تَيجةسِيوة.  شَيتباط هةاليةْ فَيشطةوة دةِسةخظ كاتَيمٓ  ِذاَهةكاْ يَِ ذا بؤً  ، ئةوا هة ئةجنًا

،ّ ةطت ثَيذةكةي لاسى باطٓ  بريكشدُةوة ثَيض ،  لشدْيوةن:  ووسدبيِى،  ثَيصبيِ كؤًةَهَيم طؤسُِا
،ْ ْ، وسيايى هة ثةيوةطتلشد ةكَيصا ْ،  باط ب ويَِ وس قؤطتِةوةى بؤشايى ثةِسةكا اُى ثيَِ ةكاسٓيَِ

ةكاغةصةكة،  طةشةكشدُى ئةَ  وىهةطةس ِسو ِذايَ، ٓةُطاوُا  ً ةكاُى باط و  وا الى دةكات ويَِ
ة دةسكةوْ ةسُا يَِ َى و ثاش ،دٓا ةِسةخظيَِ ةبَيت هةو بواسةداخائةطةس فَيشطة ئةَ دةسفةتاُةُ   َُيلى باشىُ 

ِذاَهةكاْ و ضَيزو ئاِس ْ،  ئةوااطتةبؤ تَيطةيصنت هةوَيِةىً  جنَا وَيِةكاْ ئةدةس بةدَهِياييةوة كشدُيا
ة دةسدةكةوْ و دطاَهتة ة وس دةّب هةوداسُِا ةسُا يَِ يض شَي ،ٓةطتى دٓا  ٓ ةكاُذا وةو ضوُلة هة ويَِ

يََو  ٓ ِذاَي،  سِاطتةقيِةك طوصاسشتةهة  ْو دووس ُّاسَِيل كاْةٓيََوَيلى باط دةسُاكةوَيت، بةَهلو ةىً 
ِذاَهةك آ اُُةي اْهةبةس ئةوةً  يوة توُا يِةكاُى خؤتوُا ةطيت وتَيِشوُا هةطةس كاغةصةكة   ياْضسى وٓ 

ةخصيَِ ةكْ)دةسبِش ِّب اَهذس اْ(، هةبةس ئةوة ويَِ ِذا  ْاودًا َيلى  آلُةهةًاُا سِاطتةقيِةكةى ً  و ئةجنًا
ًا .دةطتِاكةوَيتيصٌاْ باش  ً طتا كاسيطةسى ؤواتة هة كؤتاييذا ئةوةًاْ بؤ ِسووُذةبَيتةوة، كة

ِذاَهةكاُةوةد ْ ئاسِاطتة دةكات.ةسِاطتةوخؤى بةطةسً  ِذاَهةكا ؤطتايةً  ًا  بَيت، ضوُلة ئةوةً 
 ئاطتى بةسٓةَ:

ضًى دةكات        ُ ِذاَي بةسصو  ً ٓةُذَيم ضوُلة  ،قوتاخباُةكةبةثَيى ئاطتى   ئاطتى بةسٓةًى
ةْ و وُ قوتاخباُةى باطٓ  ةية،  بؤية ةسىثاشخاَُيلىٓ  وُةسيية باشيآْ  ٓاوكاس  ئةَ ثاشخاُةٓ 

ى دةبَيت  بؤ بةدةطت اُى ئةجنًا اطةُة   %(500)ٔيَِ ةُذَى فَيشطةُ  هة بةسٓةًى باط،  بةآلَ هةكاتَيلذآ 
ِذاَهة ئاطاييةكاُياْ بةسةو الواصى دةضَيت %(،20)ئاطتى  ِذاآلُةط  .  ئةطةس ئةضوُلة ئاطتىً   ًَ

ثَي  اْ بلشَيت و طشُطياْيٓوُةسى تةُذسوطتي اشىباشةوةو ضاودَيشييةكى ب خبشَيِة فَيشطةيةكى
ةُذةكاُةوة،  ئةوا بةدَه اًؤطتا تايبةتً  ّبذسَيت هةاليةًْ  َيلى باط بةدةطتذةٓيَِ ، ِياييةوة  ئةجنًا

ؤطتاى بؤية هَيشةدا فَيشطةى باط بة ْ ئةصًو ودَهظؤص ًًا  دةُاطشَيتةوة.  ْ و شاسةصاوخاوة
ِذاَهةكاُ   ً اطى ى ِسةُط و  ة، وةن:ًةبةطت هة بةسٓةًى باط: باآل بووُى ئاطتى دواُِ خاويَِ

ْ و واتاداس، سِاطتطؤيى و ثةِس ى دوا  ِسةُطذةداتةوة. ئوًَيذ هةتابوؤكاُذاطوصاسشتى ثشِ هة ةكة، دةسِبشِي
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وُ ةىٓ  ى وُا اًؤطتا هة ثَيذُا  ةس:ئةسكىً 
وُةسى طوجناو،  ةيةكىٓ  ى وُا ةكةبؤ ثَيذُا ؤطتاية وُا ًا ذات بة ريِطةى دةسةكى و بطشَي ئةسكىً 

ِذاَهةكةو بيخاتة خضًةت كاسةكةيةوة: ةىً   رياُى  ِسؤرُا
 

ضةُذ ثَيصاُطةيةن بلاتةوة بؤ  ،بة بةسُاًة ًؤطتا دةتواَُيت هةكاتى طوجناوداًا -5
 بؤ ريِطةوة،ُاو بة تاكةكاُى  يطشتّاُذُى ٓةىل يةكرتُاطني و ثةيوةُذِسةخظ

ئةوةى بتواُّ ٓاوكاسو 
ثصتيواُى 

اطتةكاُى واُةى ئاِس
 ثةسوةسدةى ٓوُةس بّ.

 ًاًؤطتا دةتواَُيت -2
ثةيوةُذى بطشَيت بة 
ئةجنوًةُى شاس ياْ 
الدَى، بةًةبةطتى 

 طةشةثَيذاُى اليةُى دواُى ريِطةو طشُطى ثَيذاُى هةِسَيطةى كؤًةَهطةوة.
ريِطة، هةِسَيطةى طاصكشدُى لشدُى َُيت ٓاوكاسبَيت هة خضًةتًاًؤطتا دةتوا -3

هة  تا و خظتِة ِسووى كَيصة ٓوُةسيةكاْ،ُةوةو منايصى طيِةًايى وكؤبوكؤِسو
ٓةطتى بةسثشطياسَيتى هةَُيو تاكةكاُى  طةشةثَيذاُىدةبَيتة ٓؤى  ذائةجناً

 كؤًةَهطةدا.
ضاسةطةسكشدُى ضةُذيّ دةتواُّ ُةخصياْ ٓةبَيت هة قوتابييةكاْ ًاًؤطتاو  -4

ةى بةخصيِةوةى  هةِسَيط آليةتى و تةُذسوطتى و ُةتةوايةتىكَيصةى كؤًة
بةطةس ٓاوآلتياُذا، ياْ هة كؤآلْ و شةقاًة طصتيةكاُذا  ضةُذيّ بآلوكشاوة

 ٓةَهبواطشَيت. 
هةكشدُةوةى بِلة  صلةط بلاتًاًؤطتا دةتواَُيت بةشذاسبَي و ٓاوكاسى ثَي -5

 . ٓةسوةٓابؤ )خاوةْ كاسة ثيصةيى و ئيصة دةطتييةكاْ( كةكاُى ِسآَيِاْوبضو
و هَيلؤَهيِةوةى دياواص هةباسةى كةسةطتة خاوةكاْ،  ُةخصةطاصىبةخصيِى ضةُذيّ 

 وةن ثاَهِةسَيم بؤ ثَيصلةوتِى كاسةكاُياْ هةِسووى ٓوُةسى و ثيصةييةوة.
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ايذاية بي اًؤطتا ضى هةتوُا  ً هة باشةوة بؤ  ًِذاَيلات بؤ طؤِسيِى ِسةفتاسى ثَيويظتة
 باشرتيّ:

ةبةطتة دةبَيت         ؤطتابؤ ئةوً  شؤظٓاوكاس  ًًا بةشَيواصَيلى باط   بَيت هة طةشةكشدُى كةطَيتىً 
ْ و ضَيز هَيوةسطشِت  :وةن هةوضاالكياُةط ةوة،و كاسيطةس هةِسَيطةى ضاالكى دؤساو دؤسو تَيلةَهبوو

آَيِاُى ٓةطتةكاْ، كة ثةيوةُذى سِ طؤصو ويزداْ، طةشةثَيذاُى بةٓا ًشؤييةكاْ، -5
 بَيت.ٓة بة يةكخظتِى ٓةطت و طؤصى خةَهلةوة

 . طوصاسشت هةخؤكشدْبؤ  يى و صاُياسى دؤساو دؤسؤَيِاُى هَئاتوبةدةطت  -2
 

ِذاَي: ئةصًوُى ًاًؤطتا ْ الىً  َيِا اى دٓا ى توُا  بؤ طةشةثَيذُا
ؤطتاى        ةطتى ديلتاتؤس بةدَهظؤصو ًًا آ  ئةو تَيطةيصتِى صياتشو   ُيية،  بةَهلو الى ياُةىتوُا
ى خاَهى طةسةكى كاسةكةيةتىةبريفش بؤ  وُا

وُةس  ٓ ةًا طةسةكيةكاُى .  طةيصنت  بة ِب
اًؤطتا  صؤس كشاوةية بؤ طةيصنت  ٓةسوةٓاً 

اجن ْ  بةو ئًا ةى دةئةوَيت بةدةطتيا
َى يَِ ةَهيذةبزَيشىَ.   ٔب  ٓ واتة بةو سَِيطايةى

َى هةطةَي  بلات و  ًِذاَهةكاْ كاسدةتوُا
ةط بلات هةكاتى ٓاوكاسياْ ثَيصل
اُياُ  ٓ تٌاُةياْ ثَي بتاوطريى و  ً َى طةوسةتشيّ خضًةتة، كة دةتوُا طئةوة .ةخصَيتببذات و

ِذاَهةكاُى بلات  ً  ، بةآلَثَيصلةشى
بؤ ئةوةى  يضطةوسةتشيّ بةسبةطت

َيِةسى سِاطتةقيِة ًِذا َي ُةبَيتة دٓا
هة  و ى هةُاختشس هةوةواتة . ‹‹تشطة››

ني هة  ى دايةخةياَه ةتوُا  ُ و
هةكاتى ثَيويظتذا،  طوصاسشتلشدُياْ

ربَِيت ئةوا يثَيي واية ئةطةس دةسيص ئةو
 .ْ ة دَيطةى طاَهتة ثَيلشد ةكاُى دةِب يٌاْ  ئةَ  تشطة هةُاخ  و دَي  و بؤية َٓيٌاو ويَِ ئةطةس توُا
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ِذاَهةكة  ًِذاَهةكةدا ُيودةسو ّ، ئةواً  اكاُى خؤى ثيصاْ بذات  و سِيصةكَيض بلةي َيت  توُا دةتوُا
اُى صؤستش. و طةشة بةاليةُة تاوطرييةكاُى بذات يَِ َى بةسةو دٓا ةُطاو ِب  ثيَ بطات وٓ 

 

وُةسئةوةى ثَيويظتة كةواتة،        ؤطتاى ثةسوةسدةىٓ  ًا َيت هة  ئةوةية، كة هةطةسً  ةبشِيَِ خؤى دُا
ةكاُ ؤطتاى  وُا ةوَهبذات ثةسوةسدةى ًًا ةكاُى تشى   ٓوُةسى تشوٓ  بةشذاسى ثَي بلات هةطةَي وُا

ذُ  .ذاخويَِ
ةى صًاُى عةسةب دةبيِنيٓةسوةن        ؤطتاى وُا ةى ًًا ى ويَِ

اطيِى فَي  ُ َى بؤ ْ،شكاسى بةكاسدةٓيَِ َ   وشةو ِسطتةكا بةآل
ةو شَيوةى ئةُذاصةيى ؤطتاى  بريكاسى  ويَِ وةن شةشجاَهو،  ،ًًا

َيت بؤ قوضةن ةىطةياُ... بةكاسدةٓيَِ ى وُا بريكاسى،  ذُى ثةيًا
ةكةْ. ْ هةبريىُ  ِذاَهةكا  تاً 

ؤطتاى صُا       ةى ًًا ظت، ويَِ
شؤظ،  ً  شيلاسى هةطةس ئارةيَ، باَهِذة،

ُاوو تا  قوتابييةكاُى،منايض دةكات بؤ 
َيت. اطيَِ  ٓةسوةٓا كاسةكاُياْ ثَي ِب

ةيةكى  َيزوو، ضةُذ ويَِ  ً ؤطتاى ًًا
 داوةكاْ دةكَيصىَ، تاوُةخصةو ِسو

َيزوو هة   ً ةى وُةسة وة  وُا  ٓ هةسَِيطةى
ضسى   ٓ َى.    قوتابييةكاُيذابريو بضةطجيَِ

ة كةسةطتةىوةن دةبيِني،   ٓةًوو ئةوُا
ا ؤكاسَيلى ٓوُةسياْ بةكاسٓيَِ  ٓ ، وةن

ْ و فَيشكشدُى  طةسةكى فَيشكشدْ اطاُذ بؤُ 
ةى  .قوتابييةكاُيياْ واتة كاسيطةسى وُا

اوكاسى كشدْ و   ٓ ٓوُةس طةوسةية بؤ
 فَيشكشدُى قوتابى هة يةن كاتذا.
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 تةوةسى دووةَ 
 
 

 

 
 Inventionدآَيِاْ   
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ة 2كاتى دياسيلشاو:   وُا
َيِاْ  Invention   دٓا

وُةس       ةى ثةسوةسدةىٓ  اجنة طةسةكييةكاُى وُا ى بشيتيية هة طةشةثَي ،يةكَيم هة ئًا اى ذُا توُا
.ْ ا يَِ ْ  قوتابى بؤ دٓا ا يَِ ةس تَيبطات و دواتش ئاطتى دٓا يَِ ؤطتا هة ِسةفتاسى دٓا ًا كةواتة بؤ ئةوةىً 

اْ تَيبطات و ئةو دؤسة شاسةصايياُة  يَِ طةشة ثَيبذات، ئةوا ثَيويظتة طةسةتا هة ثِشؤطةى دٓا
وَيى ثَيطةييوو، كة د ةوةيةكىُ  ؤى ثَيطةياُذُىُ  ةٓ  ذةدا كاسى بذؤصَيتةوة، كة دةِب ةتواُّ هة ئاِي

 .ْ َ بذة ة ئةجنا ةسُا يَِ  دٓا
اْ:اواتيةكةَ:  يَِ  ى دٓا

 دؤصيِةوةى َٓيٌا، ياْ شَيوة، ياْ بريؤكةى ُوَى. -5
 ئةو بريؤكاُةى كة ٓةْ.دووباسة ِسَيلخظتِةوةى شتةكاْ، ياْ َٓيٌاكاْ، ياْ  -2
 صيادكشدُى ٓؤكاسَيلى ُوَى بؤ طيظتةًةكة، ياْ خواطتِى ئةو ٓؤكاسة. -3

ةطتجَيلشدُةكاُى بؤ شتة دياواصةكاْ        ةسة، كة ِسةفتاسوٓ  يَِ ةطت دةكات دٓا ئةوكاتة قوتابىٓ 
يِى  دةطؤسَِيت و تَيِشوُا

دةبَيت بؤ شتة  ياواصتشد
ْ. واتة ئةوكات  بيِشاوةكا
َيِةس دةبَيت،  قوتابى دٓا

اواصة كة   ُ شتَيلى
دسوطتبلات، ياْ 
ى  هَيلببةطتَيت، كة ئةوُا

يو ةياْ توُا  ُ وة تش
ى بذةْ.  ئةجنًا

بؤ منووُة كؤًةَهَيم 
ةية، ئةطةس   ٓ ّ، بةآلَ ثَيويظتياْ بة بريؤكةيةن قوتابى دةياُةوَيت تابوؤيةكى ديواسبةُذى بلَيص

وُةسى ب  ٓ ى ةوَهبذةْ بؤ ئةوةى بابةتَيلى دوُا  ٓ ّ، ئةوا ثَيويظتياْ بة ثَيلةوة بريبلةُةوةو لَيص
ةًووْابريكش ةية، تآ  ثَيصِياس بلةْ بؤ كاسةكة، ثاشاْ سَِيلذةكةوْ هةطةس  دُةوةيةكى بة كؤًةَيٓ 
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ْ، هة ى دةدة ذا ئةوة بريؤكةيةكى ٓةًاُلاتكاسَيم و دواتش ئةجنًا
ةية، ضوُلة كَيصةيةكى طةوسةى بؤ ضاسةكشدْ. ةسُا يَِ  دٓا

َيت        ةس دةبَيت، كة بتوُا يَِ وُةسدا ئةوكاتة قوتابى دٓا  ٓ هة
َيٌا هة تابوؤكةيذا بلَي  ٓ صَيت، كة دةسبِشى كؤًةَهَيم كؤًةَهَيم

َيٌاو شتاُة  ٓ هةطةَي  طباس و بةطةسٓات و شت بَيت. ئةَ
اخى دةكات  ُ ةطتةكاُيذا دَيتةوةو طوصساشت هة ةس كةواتة، . ويظت و خواطت وٓ  يَِ قوتابى دٓا

وُةسيياُةى   ٓ َيٌا  ٓ وُةسيذا دةطؤسَِيت هةسَِيطةى ئةو  ٓ يِةكاُى هةكاسى ٓةًيصة بريؤكةو تَيِشوُا
 َيصَيت.دةياُل

 

َيِةس هة ِسووى عةقَوييةوة:دووةَ:   تايبةمتةُذييةكاُى دٓا
 :ِسةواُى 

ةس بشيتيية هة ِسةوُا       يَِ و هةًاوةيةكى  بةخَيشايى ى. واتةيةكَيم هة تايبةمتةُذييةكاُى دٓا
َيت وةآلًى ثشطياسةكاْ بذاتةوة، ئةًةط بةٓؤى ئةوةى، كة ع ايذا ةكوستذا دةتوُا قَوى هة توُا

بَى ٓةية 
دواكةوتّ 
 ْ ثشطياسةكا
شيبلاتةوةو 
خَيشا 
ةكةى  ئةجنًا

اى بلات ئاشلشا ني بَوَيني توُا ةوةو بةستةكى خَيشاية. واتة دةتوُا ، بةو واتايةى وةآلًذُا
ةُذَيم داس  اوةيةكى كوستذا.ٓ  ةية هةً  ؤطتا هة ثؤهذا ضاسةطةسى كَيصةكاُىٓ  ًا ئةَ قوتابيياُةً 

ؤطتا ئةو بابةتة بةالسَِيذا شةسًةصاس دةكةْ بة بريؤكة طةسطوِس ًا ْ، بةآلَ ثَيويظتةً  َٓيِةسةكاُيا
ؤطتا ًا  ً ةسوةٓا ثَيويظتة  ٓ ةبةطتةكة تَيبطات.  ً  ئةوةى بري بلةوَيتةوة، كة طُةبات و هة

(. صؤس داس قوتابى هة كاتى كاسكشدُذا سةص دةكات هةبشى ِسةُطى طاَهة 50قوتابييةكاْ تةًةُياْ )
ْ ئةكشيويم، كاغةصى ِسةُطاوِس َيت، يا يَِ سةص دةكات شَيوةى  دوسىشى شَيوةى دوو هةبةُط بةكاسٔب

ةبة  اُيصى بذة.بة بةسدةطتة دسوطت بلات، بؤيةً   بةسبةطت بؤ كاسةكةى، بةَهلوٓ 
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ةية: )*(‹‹يِسةوُا››دوو دؤس   ْٓ  ًا
بَيزى: بةو واتايةى خَيشا وشةكاْ سِيضدةكات و  ةس يةكةَ: ِسةوُا يةن بة شَيوةيةكى طةسطوِسٓيَِ

ةَهةيةن بلات هة  هةدواى يةن واتاكاُى سَِيلذةخات و دةسياْ دةبِشَيت، بَى ئةوةى طريبَيت، يآْ 
ْ هة طوصاسشتلشدُذا. ْ هة واتادا، يا ذا، يا  دةسبِشِي

ى هة  دووةَ: ِسةوُا
ثةيوةُذيطشتّ: ئةَ 
دؤسةياْ صؤس 
بةئاطاُى و بَى 
َيت هة  كَيصة دةتوُا
كةطاُى دةوسوبةس 

بَى ُضيم بَيتةوةو 
 ْ كَيصة ثةيوةُذيا

ثَيوةبطشَيت. 
َيواشى ِسةفتاس  ُةسًوُياُة هة ِسةفتاسكشدْ و طفتوطؤداو بةٓ 
ضيم دةبَيتةوةو طةسجنياْ بؤالى  دةكات و هة دةوسوبةسىُ 
 ّ ةكاُياْ بلةي خؤال سِادةكَيصَيت. بؤية ئةطةس طةيشى ويَِ
ى يةن  ةكاْ بة دوُا َيٌاو ويَِ  ٓ ى دةبيِني صؤس بةدوُا

ْ  هةدواى يةن َيٌاكا  ٓ ةسيةكَيم هة دادةَُيت و ثةيوةُذىٓ 
ضيلة، وةن صجنريةيةكى طشَيذساو بة يةكرت  بةوى تشةوة صؤسُ 

ْ دةبةطتَيتةوة. ئةًةط ثصتذةبةطتَيت بة:  بابةتةكا
_____________________________________________________ 

(*) :ْ ٓيَِ‹‹طالقة››َ هةبشى وشةى ‹‹سِةوْا››وشةى سِةوا ُةسيذا باشرتّي دَيطشةوة شى عةسةبى بةكاس ٓو َ  بؤاوة، ضوُلة هة بواسى  ئة
لاتيصذا بوو تشّيثةطةُذئةوةيْا يية و  ‹‹سِةوْا››وشةية  ًُا ٓة ُبيَز››، هة  ُبةس وشةى  ي ‹‹سِةوا اوة. شى عةسةبى دُا ‹‹بالغة››هة بةسا

ًؤطتا  ًا ٓا  طى خاَهذا، الثةسِة شَيخ ٓةسوة ُٓة ًةدى خاَي هة فةس ْ، بؤ››ثصرتِاطت دةكاتةوةو دةهََيت:  دا ئةوة(227)حمة شتى بىَ  سِةوا
ٓةس ئةو واتاية، ئ‹‹طريوطشفت دَيت  و كتوًت طوصاسشتى هَيذةكات. ة دةبةخصَيت وةط 
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 :(ُةسًوُياُىُةسًلَيض ) - أ
ِسةفتاسةكاُى دةطؤِسَيت  ُةسًلَيصىئةَ تايبةمتةُذيية بشيتيية هةوةى، كة بة       

 ىطتى ِسوبةِسووبوُةوةبةو ٓةَهجة ُاكات هة دؤصيِةوةى ِسَيطاو شَيواصى تاصة بةًة
ُةن ٓةسئةوةُذة، بةَهلو )ُاشَوةرَيت(.  . واتةٓةس دؤخَيم، كة بَيتة ِسَيطةى

بةواتايةكى تش هة  ذؤصَيتةوة بؤ ضاسةكشدُى كَيصةكاْ.ٓةوَهذةدات ِسَيطةى ُوَى ب
شةُيطاوة بؤ ضاسةطةس دةطةِسَيت و تةُٔا ثصت بة يةن ديذطا ضةُذيّ طؤ

اُلاسى دةبةطتَيت بؤ ُابةطتَيت. بؤية ئاطتى ُةسًوُياُى ثصت بة ئاطتى ئاط
ٓةية، كة بؤتاُى  ُةسًلَيضهَيشةدا طَى شَيواصى ِسةفتاسكشدُى طؤِساُلاسى. 
 دةخةيِة ِسوو:

 : ئاطايىو بةسثةسضذاُةوةى َٓيواط  -5
قوتابييةكاْ دةياُةوَيت وةآلًبذةُةوة ثَيويظتياْ بة كاتى صؤستش كاتَيم 

دةبَيت، تا ئةوةى ًةبةطتياُة طوصاسشتى هَيبلةْ، دا هةِسَيطةى قظةكشدُةوة 
 بَيت، ياْ هةِسَيطةى ُيطاسكَيصاُةوة.

 ِسةتلشدُةوةى شتة ٓاوضةسخ و ُوَيلاْ:  -2
ةآلًذاُةوةدا، ياْ ئةًة ثةيوةُذى بة بَيتواُايى قوتابييةكاُةوة ٓةية هة و

ِسةتلشدُةوةى ئةو شتاُةى، كة هَيى تَيِاطةْ، بؤية قوتابى صياتش ئةو شتاُة 
شة بؤ شتة اثةطةُذ دةكات، كة شتى ئاطايني، بةآلَ وةآلًذاُةوةى َٓيو

 ُائاطاييةكاْ.
 بةئةطتةَ هة كاسَيلةوة بؤ كاسَيلى تش دةضَيت:  -3

، كة ئةو يةُةى ٓوُةس ئةوةيةكَيم هة تايبةمتةُذيية باشةكاُى خوَيِذُى وا
و ثاشاْ  هةطةَي طشوثةكاُى تشدا ًاًةَهةبلات تادؤسة قوتابيياُة ِسادةَٓيَِيت، 

بطواصسَيتةوة.  كى تشةهة كؤًةَهةيةكةوة بؤ كؤًةَهةي سةصى بؤ دسوطت دةكات و
دةبَيت دَيطشةوة بؤ كاسةكاُى بذؤصَيتةوة، ئةطةس فَوضةى واتة قوتابى فَيش
يطوًاْ بةدواى دَيطشةوةيةكى تشدا دةطةِسَيت، ئةًةط ثَيِةبوو، ئةوا ب

 ثَيصلةوتَِيلى ِسةفتاسى ًةصُة، كة هة قوتابييةكةدا ِسوو دةدات.
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ؤطتا، ضوُلة  ًا  ً ةسًوُياُى تايبةمتةُذييةكى طشُطة بؤ  ُ ؤَهى هةبةس ئةوة  ٓ ثؤهةكةى، ياْ
ةُذَيل ني، دا فشةًةبةطت ثشِيةتى هة كةسةطتةو مشةن و دؤخى دؤساودؤس، كةٓ  ياْ ثَيصبيِيلشاوُ 

َى هةٓةس كَيصةيةن، كة ِسووبةِسووى دةبَيتةوة هةطةَي  ويَِ ةسًوُياُى ِب ؤطتاُ  ًا هةبةس ئةوة ثَيويظتةً 
ةسيذاقوتابييةكاُ  ٓ ى ةسوةٓا صؤس طشُطة هةكاتى طةسٓةَهذُا  ٓ ؤطتا كةسةطتةو  . ًا  ً طشفتَيلذا

ْ، تا بتواُّ طوصا ؤطتاسشتى ثَيذاويظتى خباتة بةسدةَ قوتابييةكا ًا ط ثَى هةُاخى خؤياْ بلةْ وً 
ْ بَيت.  ئاسِاطتةكةسو سَِيجيصاُذةسو ضاودَيشيا

 

 ِسةطةُايةتى: - ب

ّ، كة ِسةطةُايةتى يةكَيلة هة تايبةمتةُذييةكاُى كةطى        توَيزةسْا ئةوةياْ بؤ طةملاُذووي
ةس يَِ َيت كاسدٓا ظت هة ، ضوُلة ئةو كةطة دةتوُا ةًاُلاتيصذا هة بواسى  ذا بلات بواسى صُا و هةٓ 

ائاطايى›› بَيت ٓوُةسيصذا دةطرِتةُطني  ُ ةوةى ئاطايى و َيت، بؤية ئةطةس  ‹‹وةآلًذُا دةُويَِ
ةطت ثَيذةكةيّ   ٓ ّ، ئةوا صؤس بةِسووُى ئةو دياواصيية َيوْا طةيشَيلى كاسةكاُى بلةي  ُ هة

اوِسَيلاُيذا. بؤ منووُة:كاسةكاُ  ٓ هةكاُى طةسةوةى باط ئةطةس كةطَيم دةطت و ثة ى تشى
اِس يََوىُ  يطاسَيم بلَيصَيتٓ  ةكشدبَيت، ئةوا بة دَهِياييةوة، ئةطةسُ  َيلوثَيم دةكَيصَيت و طةشةىُ 

َيت، بةآلَ ئةطةس سُيطاسَيلى باط بة يَِ ٓا ُيطاس بلَيصَيت و كةطَيم هةٓةًاْ تةًةْ و ئاطتذا ٓةَُ 
بَيت يََوةكاُى دوُا ةكةى سَِيلوثَيم وٓ  ةية، كة ئةو كةطة ، ئةوا بَيصويَِ م ثةيوةُذى بةوةوةٓ 

ؤشى الى  ةطتةكاُى بةطةِسخبات، كة ثَيويظتةٓ  ٓةوَهى داوة ِسةطةُايةتى خؤى ثيصاْ بذات وٓ 
يََوةكاْ بَيت و ضاوى هةطةس   ٓ ةطتى شَيواصى ثةجنةو  ٓ كَيصاُةكةبَيت. واتة ئةو كةطةى

َيت خؤى كؤبلاتةوةو ثاشاْ  ةسِسةطةُايةتى تَيذاية باشرت دةتوُا وةن  خؤى ئاسِاطتة بلات.ٓ 
 سةكاُيصى بة بضووكىودةبيِني هة وَيِةكاُذا داسةكاُى ثَيصةوةى بة طةوسةيى كَيصاوةو داسة دو

ةُةخصاُذووة، بةآلَ كةطةكةى تش   ٓ اسَِيلوثَيلةو هةٓةًاُلاتيصذا يََوةكاُىُ  ًوو دطة هةوةىٓ 
 ت كَيصاوة.داسةكاُى بة يةن قةباسةو ئاط

 

َيِةس:طَييةَ:  ا عةقَوييةكاُى دٓا  تايبةمتةُذييةُ 
اُى طةسبةخؤيى و سةصى طةسِْا و طوسدوطؤَهى و دَهخؤشى و دةطتوةسدْا ب       ؤ بةدةطتٔيَِ

وَيرت، يةكَيلى تشْ  ُ ياسى ا ع وهة صُا  ُ ةس كة ،قَويياُةىةتايبةمتةُذيية يَِ بؤ ئةو . ٓةيةتى دٓا
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ْ. بريت ًةبةطتةط  ةوةى ثشطياسةكا َيِييةكاْ و وةآلًذُا ةوةى ُٔ طةسكَيصى صؤس دةكات بؤ دؤصِي
ةًوو شتَيم  ِذاَي كةطَيلى صؤس خةياَهييةو هة خةياَي و فةُتاصيادا دةريت و سةص دةكاتٓ  ُةضَيتً 

ةًوو شتَيم بطات  َيت و بةٓ  بضُا
ةًوو   ٓ و دةطت هة
كةسةطتةيةن وةسبذات و 

ةًوو شتَيم بَي  ٓ ت، خاوةُى
ٓةس هةبةس ئةوةشة ضاالكيية 
ييةو  خةياَهييةكاُى طِووسياُْ 

ةى  ى دةدةْ و صؤس ضاالكاُة دةسدةكةوَيت هةو كاسُا ةى طةوسةكاْ ئةجنًا  صؤس كاسيطةسة بةو كاسُا
اًؤطتا، ياْ دايى و با  ً ةسهةبةسئةوةط ثَيويظتة  ٓ يض ئاصادى صؤستشى ثَى دةبةخصَيت،  ٓ ب

ةكةْ ِذاآلُة بلةيت، ئةوا تة وا. بةسبةطتَيلى بؤ دسوطتُ  اوكاسى ثَيصلةط بةًَ  ئةطةس ويظتتٓ 
ْ، تا خؤياْ طةسةتا كاسى بضووكياْ ثَى بظجَيشة، ثاشاْ  ٓةوَهى كاسى طةوسةتشو طةوسةتش دةدة

ى. ْ و دواتش دةطةُة ئاطتى بةخؤصُا ْ دةكة تٌاُةى صياتش بةخؤيا  ئةوكاتةىً 
 

 ئةصًووُى كؤْ:طوود وةسطشتّ هة ضواسةَ: 
ةًا  ى ُوَيٌاْ فَيشئةصًووُهة سِاطتيذا، ئةصًووُى كؤْ        دةكات. واتة ئةصًووُلشدْ بةشَيلة هةو ِب

ةَهضِشاوة.طةسةكي  ٓ اُى هةطةس يَِ و خاوةْ  ‹‹ى طةسِاوةًشؤظ››بة واتايةكى تش صؤسداس  اُةى دٓا
 كشاوةتشة صياتش ووُى صؤس هة رياُذا ضاوىئةصً

بة  ‹‹ثةى››بؤية صوو هة كةطَيلى تشى ئاطايى 
ياسى دةبات ى دةوسوبةسىشتةكاُ ، ضوُلة صُا

ياسى  ىصؤستشو ئةصًووُى  كشدووةو صُا
هةباسةى شتةكاُةوة كؤكشدؤتةوة.  صؤستشى

هةكاتى  ىئةو دؤسة قوتابيياُة بةواتايةكى تش
وُةسيذائةجنا  ٓ ةس كاسَيلى  ٓ ى ثصت بة  ًذُا

ئةصًووُى سِابشدووياْ دةبةطنت بؤ سِايى كشدْ 
وُةسييةكةتةواوكشدُى  و  ٓ ئةوا ، ياْكاسة
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اُى تَيذاياُهة تابوؤكاُداس  ٓةُذَيم يَِ ايابرت ، ضوُلة صياد هةثَيبيِنيدة ذا دٓا  ُ رتو ويظت دوُا
ى تش. ئةَ قوتابيياُة دةسدةكةوْ ايةتةسَِيطة هةكاتى كاسكشدُذا هةكاسةكاُى ئةوُا ، ٓيض بةسبةطتَيلياُْ 

ِذاآل ،. بؤ منووُةضوُلة ئةصًووُياْ صؤسة ة قوتاخباُة باشرتو ئةوً   ضاالكرتُْةى هة صاسؤخاُةوة ديَِ
ةضووُةتة صاسؤخاُة، ‹‹كشداسى و صاسةكييةوة››هةِسووى  ِذاآلُةى، كةُ  ئةصًووُياْ  ضوُلة باشرت هةوً 

اُياْ هةطةس كةسةطتةو مشةكةكاْ كشدو يَِ بؤية ئةطةس ئةَ ضاالكيياُة بة  كشدووة.صؤستش وةو سِٓا
ةس طئةوة اسةى بلةُةوة بةالياُةوة ئاطايية.شَيوةيةن هة شَيوةكاْ دووب ةيىٓ  ة ئاطتى كاسًا  بضُا

اكةوَيت، بةَهلو ثَيويظتى بة  كةطَيم  اْ ››هةخؤسِا ثَيضُ  يَِ َيضْا  ←سِٓا  ←تاقيلشدُةوة  ←سِٓا
ةييةكاْ دةسدةكةوْ ٓةية،  ة كاسًا ذا ئةجنًا ةبةصْ ‹‹ِئ ةييةكاْ دُا ةسوةٓا بؤ ئةوةى ئاطتة كاسًا و .ٓ 
ببطةُة  اُلشدْ بةسدةوًا يَِ ةطتةوةسةكاْ نيئاطتى ثةطةُذ، ثَيويظتة هة سِٓا رٓ  ةسثيَِ  و طةشة بةٓ 

ّ، تا ئاطتبذة ةوة. ي ْ بةسصتشو بةسصتش دةِب ةييةكا  ى كاسًا
 

وُةسى  طةسضاوةكاُى طوصاسشتىٓ 
اخى قوتابييةكاْ بَيت، ةَهقوآلوىُ  ني، تا بابةت و بريؤكةى طوصاسشتلشدُةكةٓ  ئةوا  ثَيويظتة ئةوة بضُا

َهَيت و ثَيذاويظتييةكاُياْ ثِشدةكاتةوةو دواتش تَيشياْ وسةصو ئاسةصووياْ باشرت بؤ كاسةكة دةدو
ة بةسضاو: ْ بؤ دةخةِي وُةسيتا  دةكات. بؤية هَيشةدا ضةُذ طةسضاوةيةكى طوصاسشتلشدُىٓ 

 
ْ وةسدةطشْ:  يةكةَ: سِاطتةوخؤ شاسةصايى هة دةوسوبةسيا

ى ٓةُذَيم شَيوةى بةسدةطتةو تةختةِسوو ٓاُا قوتابى بؤ كَيصاْ و دسوطتلشدُ .5
بؤ ئةو كةسةطتةو مشةكاُةى دةوسوبةسى دةبات، كة هةًاَهةوة، ياْ هة ريِطةى 

 كوسدطتاُذا بةسضاوى دةكةوَيت.
قوتابى بريؤكةى خةياَهلشد، ياْ ٓةطتةكى هةِسَيطةى بيِيِى فيوٌَيلةوة  .2

ٓوُةسى. واتة قوتابييةكة وةسدةطشَيت بؤ كَيصاْ، ياْ دسوطتلشدُى كاسَيلى 
طوود هة ٓةطتى بيِني وةسدةطشَيت و بةكاسى دةَٓيَِيت، تا كاسَيلى ٓوُةسى ثَى 

 ئةجناَ بذات.
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طوود هة ضاالكيية وةسصشى و كةهتوسى و كؤًةآليةتى و ِسؤشِبرييياُة   .3
هة ِسَيطةى  كاتةثَى د وةسدةطشَيت و دةبِة طشووشى كاسةكاُى و طوصاسشتياْ

 وة.كاسى ٓوُةسيية
طشوشت ٓةوَيِى خةياَهلشدْ و دآَيِاُةو بريى ًِذاَي دةدوَهَيَِى و ئةويض، وةن  .4

 كةسةطتةيةكى خاوى كاسكشدْ طوودى هَيوةسدةطشَيت بؤ كاسة ٓوُةسييةكاُى.
قوتابى طوود هةو طةشة ئابووسى و تةالسطاصى و ِسَيطاوباُاُة وةسدةطشَيت، كة  .5

 بةخؤيةوة ديتووة.كوسدطتاْ هةَ ضةُذ طاَهةى ِسابشدوو 
طوود وةسدةطشَيت هةو طةشتاُةى، كة خَيضاُةكةى بةًةبةطتى خؤشى و طةسداْ  .6

 .طاصى دةكاتو طةشتوطوصاس 
طوود هةو بةسكةوتِة وةسدةطشَيت، كة هةطةَي ئارةَي و باَهِذةو طياُذاساُذا  .7

 دسوطتى كشدووة.
دةطشَيت، كة بؤ طوصاسشتلشدُى دةسبِشيِى ٓوُةسى قوتابى طوود هةو ًَيزووة وةس .8

ًيووةتى كوسد ثَييذا تَيجةِسيوة، طةسكةوتِةكاْ، خؤشييةكاْ، كةوتّ و 
 ٓةطتاُةوةكاْ.

ثصت بةو ضاالكيية كشَيلاسيية، ياْ دوتياسيية دةبةطتَيت بؤ طوصاسشتلشدْ، كة  .9
 هةطةسكاس، ياْ هة كَيَولة ئةجناًى دةدةْ.

ة طةسضاوةو كةسةطتةى طو ةًوو ئةوُا ؤطتاى بةسَِيض...ٓ  طتةوخؤى قوتابني، كة  صاسشتلشدُى سِاًًا
يطاسكَيصاُى ئاصاد.ب هة ْ بةُ  ْ هَيوةسدةطشَيت، بؤ طوصاسشتلشد ةْ و طووديا  يِطةى دةوسوبةسيذآ 

 

 دووةَ: خةياَهلشدْ:
ةى، كة قوتابى صؤس سةصى ثَيذةكات       ذوُا ْ يةكَيلة هةو بابةتة صؤس صِي . كةسةطتةو بابةتى خةياَهلشد

ْ ئةطةس هة  ةُذَيم كاست تَيذاكشدبَيت و ضريؤكى خةياَهيت بؤ قوتابييةكا ثؤهةكاُى يةن و دوو و طَيذآ 
 ْ طَيشِابَيتةوة، ئةوا بَيصم ئةجماسة دةبَيت ثةسة بةو بريؤكةية بذةيت و طةشةى ثَيبذةيت، تا قوتابييةكا

وُ  ٓ ةسييةوة. واتة باشرتو ضاكرت هة بواسى دوآلُذُى خةياَهذا طوصاسشت بلةْ هة سَِيطةى كاسى
ذُةو ط َيض ثِش هة وسورُا ىَ.ضريؤكى خةياَهئًا ُة، هة ضريؤكى وبؤمنو ؤًى خةياَهى قوتابى دةشَوةقيَِ

ة  ةكاُى دةِب ْ، دا دَيطةىًَيزووييذا ثاَهةوُا اُى قوتابييةكا ييةتى  طةسُر و تَيشًِا ئةطةس ثاَهةوُا
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ةبةسدو خؤشةويظتسثَيصٌة ةْ  .بَيت طةيةن بَيت، ياْ طةسكشدةيةكىُ  ةُذَيم ضريؤنٓ  ٓةسوةٓآ 
ةوة دةطَيِشدسيَِ هةسَِيطةى َا ِسَيوى، صًاُى طياُذاسُا ةوة، وةن: ثاشاى داسطتاْ شَيشى بةخصِذة، ياًْ 

ِذاَهى ) اُى صياتشة هةَ قؤُاغةدا، واتة بؤً  طاَهى( 50كةسوَيصم و كيظةَي. بةآلَ ئةوةى دَيطةى تَيشًِا
ةوةى بابةتَيم هةباسةى طةسدووْطَي ظت و تةكِةهؤديا شُِا صياتش دةبَيتة كة ، يةو طةشتى طةسدووْ و صُا

ْ و هَيوسدبووُةو ا ظتى طةسدوو ةودَيطةى تَيشًِا ةكاُيذا بةالى صُا ِاطيذا بِشوات. بة ُسةص دةكات هة ويَِ
ةطتى خةياَهذ ِذاَي هةَ كاتةدآ  ى صؤس ثَيصذةكةوَيت.واتايةكى تشً   بؤمنووُة ئاسةصوو دةكات ببَيت ُا

ْ، ئةفِشؤك بة ْ، ياْ كةشتييةوا يية بؤ ئةَةوا َيلى خشاخُ  ةسوةن الى  ًةط ثَيصةكةوِت كاتة، ضوُلةٓ 
ة طصتييةكاُ اَي و شويَِ  ً صةق  اصياسىذ، ياْ ئةُصياتش ثيصةى ثضيصلى ذآةًووْا ئاشلشاية هة

ةًوو قوتابييةكاْ تَيلشِا بضِة كؤهَيز ييةٓ  يية، بةآلَ سِاطتيضُ  ى دةكشَيتةوة، كة ئةوةط خشاخُ 
ةسثيصةيةو طشُطى خؤى ، ئةوة دةبَي، ياْ ئةُذاصياسىبضيصلى ت بؤ قوتابييةكاْ ِسووُبلشَيتةوة، كةٓ 

ْ ثشِ دةكاتةوة.  ٓةية و ثَيذاويظتييةن هة ثَيذاويظتييةكاُى ريا
ة َ ضريؤكة خةياَهلشدُا ةى دةبَيت بؤ قوتابى: ططشُطى ئة  ئةَ طوودُا

 .قوتابىوسورَيِةسة بؤ  جنِشاكَيضى طةسةكاُبابةت -5
 .و دَهخؤشلةسة بابةتةكاُى ضَيزبةخض -2
 ِسووداوةكاُى دةوَهةًةُذْ و شاسةصايى قوتابى صياد دةكات.  -3
 دميةْ و ثَيلٔاتةو ِسووداوى صؤسى تَيذاية. -4
 بري دةوَهةًةُذ دةكات. -5
 ثةيوةُذى بة بابةتى واُةكاُى تشةوة ٓةية.  -6

 
يصتٌاُييةكاْ:  طَييةَ: بؤُةو دةرُةُ 

ؤطتاى  ًا َيت و بياُلاتة بابةتى هةطةسً  وُةس ثَيويظتة بؤُةو دةرُة ُيصتٌاُييةكاْ بوسوريَِ ةىٓ  وُا
اخؤشى  ةكةى، ضوُلة ئةوة ِسووْ و ئاشلشاية، كة كوسدطتاْ خاوةُى كؤًةَهَيم بؤُةى خؤط وُ  وُا

ْ بة ّ بؤ دوو بةطمنووُة وةسبطشيّ طةوسةية، ئةطةس بؤُةكا ني دابةشياْ بلةي  :، ئةوا دةتوُا
ةى بؤيةكةَ:  ًا ةوسؤص، بةياُِ  ُ ةصُةكةى55ُة خؤشةكاْ:  ً  ى(5995)ئاداسى  ى ئاداس، سِاثةسِيِة

اُى يةكةَ سلوًةتى كوسدى، سِاطةياُذُى  كوسدطتاْ و طاصكشدُى ثةسهةًاُى كوسدطتاْ و ثَيلٔيَِ
ةٓاباد و  ْ هةً   ضةُذْا بؤُةى طةوسةى تش...ئةًةو سلوًةتى كوسدطتا
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اخؤشةكاْ: صؤس دووةَ:  ّ بؤُةُ  َيتةوة، كة كوسد ضةُذي يَِ ؤطتا ئةوة بةبري قوتابييةكاْ ٔب ًا طشُطةً 
اتوو ى بةطةسٓ  اَهوَيشُا اخؤشى و دةسدةطةسى وً  ةتى وُ  ؤطتا ئةَ ضريؤكاُةُةًٓا ًا بؤ  ة، ثَيويظتةً 

ْ. بؤ منووُة:  وُةسييةوة طوصاسشتى هَيبلة يض هة سَِيطةى كةسةطتةىٓ  قوتابييةكاْ بطَيشَِيتةوةو ئةوُا
ةٓابادكاسةطا ةَهةظة، ِسوخاُى كؤًاسى كوسدطتاْ هةً  ىٓ  هة  و تى ئةُفاي، كاسةطاتى كيٌياباسُا

ى ثَيصةوا قاصى حمٌةد ةصُةكةى كوسدطتاْ هة باشووس، طَيذاسةدُا ة  طةسكوتلشدُى، كؤِسةوةً  سِاثةِسِي
ْ هة باكوس ًةصُةكةى ى تش..ى كوسدطتاْشَيخ طةعيذى ثريا  . ، ئةًةو ضةُذُا

ؤطتاى       وُةسدؤطت ...بةسَِيض ًًا  ٓ ةيى تؤى ى و كاسًا ى و كاسصُا وُةسًةُذ هَيضُا  ٓ هَيشةوة  و
يت ضريؤكةكاْ بؤ قوتابييةكاْ بطَيشيتةوةو كاسيطةسيت بةطةس  دةسدةكةوَيت، كة تا ضةُذ دةتوُا
طةيةوة بؤياْ بطَيشِيتةوة، كة  ةبَيت، تؤط دةبَيت هةو ِسوُا  ٓ ٓةطت و دةسووُى قوتابييةكاُتةوة

يووةتةكةى بة ئاصادى و طةسبةسصى كوسدطتا بزيت و هةرَيش ْ ضةُذيّ طاَهة تَيذةكؤشَيت بؤ ئةوةىً 
ٍ و صؤسداسى ِسصطاسى ببَيت.   ضةوطاُةوةى صوَه

 ضواسةَ: بابةتة ريِطةييةكاْ:
ةطتى قوتابى هة         ٓ ى طة ِسؤَهَيلى طةوسة دةبيَِيت هة ثَيصخظنت و طةشةثَيذُا بابةتى رِي

ذا شاسةكةت، هة ثاشاُيصذا وآلتةكةت.  ثاسَيضطاسى كشدْ و ايَ، دواتش طةِسةن، ِئ طةىً  ثاساطتِى رِي
يصتٌاْ و   ُ طةثاسَيضى ضةُذ طشُطة بؤ وآلت و واتة قوتابى هةَ بابةتةوة فَيشدةبَيت، كة رِي
اوآلتييةكاُى دةبَيت، دا بة خشاخ، ياْ بة باط. بؤية هةطةس   ٓ سِاطتةوخؤط كاسيطةسى هةطةس

وُةسةؤًًا ةطتى قوتابييةكاُى بةالدا سِابلَيصَيت،  طتاىٓ  َيت وٓ  ةكاُيذا بوسوريَِ ئةَ بابةتة هة وُا
ّ، تا  ني و طةشةى ثَيبذةي اخى قوتابييةكامناُذا بضيَِ طةثاسَيضى هةُ  ةطتى رِي ضوُلة ثَيويظتةٓ 
ةطتى   ٓ ةواى وآلتةكةى خؤشبوَيت و ثاسَيضطاسى هَيبلات، هَيشةوة  ٓ ٓةسُةبَيت خان و ئاوو

َيت، ياْ بةسثشطيا ةطت دةكات كاسَيلى هةطةسشاُةو ثَيويظتة سِايجةِسيَِ  ٓ سييةتى طةشةدةكات و
 منووُة: بؤ دَيبةدَيى بلات.

 كشدُى كةُاس ِسووباسو ضةَ و ئاوةكاْ.ِسَيلخظنت و ثوختة -5
 ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذيياْ بة ثاسَيضطاسيلشدْ هةو ضةَ و ِسووباسو طةسضاوة -2

 كوسدطتاُذا ٓةْ.ئاوياُةوة ٓةية، كة هة 
ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذياْ بة خضًةتطوصاسيية ريِطةييةكاُةوة ٓةية و طةشةياْ  -3

 ثَى بذسَيت.
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ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذياْ بة ئاطتى دواُلاسى و ِسَيلخظتِى باخضةكاُى   -4
طةسشةقاَ و كوضةو كؤآلُةكاُةوة ٓةية. ٓةسوةٓا دسوطتلشدُى ئةو تةالسو 

 ياسييةوة كاسيطةسياْ بةطةس ريِطةثاسَيضييةوة ٓةية.كؤشلاُةى هةِسووى ئةُذاص
 ئةو بابةت و بريؤكاُةى ثةيوةُذياْ بة دوَهةى ٓاتووضؤى ُاوخؤييةوة ٓةية. -5
 و فِشؤكةوة ٓةية.)فِشؤكةخاُة( ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذياْ بة فِشطة  -6
 ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذياْ بة دةشت و ضياو دؤَي و شاخةكاُةوة ٓةية. -7
 و بريؤكاُةى ثةيوةُذياْ بة كاسى ٓةسةوةصييةوة ٓةية. ئةو بابةت  -8
ئةو بابةتاُةى ثةيوةُذياْ بة ريِطةوة ٓةية هة واُةكاُى تشى خوَيِذُذا، وةن:   -9

 كصتوكاَهلشدْ، باخذاسى، ريِطةى داسطتاُةكاْ، ريِطةى بةفشاوى.
       
ةكةيذا باس هة سِاطتيذا،         ؤطتا ئةو بابةتاُة هة وُا ًا ة دَيطةى ئةطةسً  بلات، ئةوا بَيطوًاْ دةِب

ةَهذة  ٓ اُى قوتابى و يةكَيم هةَ بابةتة ريِطةيياُة ْ، بؤية بطةسُر و تَيشًِا زَيشَيت بؤ طوصاسشتلشد
اجنةكةى دياسي بلات و ئةو كةسةطتةو ثَيذاويظتيياُة دابني بلات، وُةسة ئًا ؤطتاىٓ  ًا  كة هةطةسً 

.ْ ا ثَيويظنت بؤ طوصاسشتلشد ًؤطتاية، كة ثَيصيِةيةكى بريخظتِةوة خباتة بةسدةَ ٓةسوةٓا هةطةسً 
ذووياُة هةباسةى  شَيوة  ةيةى هة طاَهى سِابشدوودا خويَِ قوتابييةكاْ و بريياْ خباتةوة هةطةس ئةو وُا
ةويشكاسييةوة  َيت هةسَِيطةىٓ  ْ، بة واتايةكى تش قوتابى دةتوُا ِسووتةختةكاْ و شَيوة بةسدةطتةكا

وةكاْ دسوطت بلات و ثاشاْ هةِسَيطةى كةسةطتةو مشةكى تشةوة شَيوةى شاخ و دؤَي و ُصَي
َى ضي :دسةخت و بابةتةكاُى ثيصاْ بذات، بؤمنووُة ولةداسَيم و بؤ طةوصايى بؤ دسةخت دةتوُا

َيت، ئةًةط دةضَيتة ضَيوةى بؤ ئاويض  اشَيلى طةوص وٌثاسضة ق يَِ ٓةويشى ِسةُط شني بةكاسٔب
ةوة و قوتاب ةًاُلاتيصذا قوتابييةكاْ دةتواُّ بؤ هَيلبةطنت و ثَيلطشِت ييةكة دَهخؤط دةكات. هةٓ 

ْ، ئةًةط وةن  اُا بؤ كةسةطتةى بةسدةطتة بةس طةيىٓ  ةس شَيوةو بابةتَيلى رِي دسوطتلشدُىٓ 
ْ، بؤمنووُة:هَيلِضيلشدُةوةى قوتابييةكاْ ه دُى شاخ دةتواُّ بؤ دسوطتلش ة كةسةطتة ريِطةييةكا

اُا بؤ تاوَي ةويشٓ  ةويشة شىهةبشىٓ  ّ بةٓ  وة، تا شَيوةكة سِاطتةقيِةتش كةوسدو بضوون بةسْ و بيوليَِ
اطى قوتابييةكاُيض ثَيصذةوكةوَيت و  دةسكةوَيت ى صؤستش دةبَيت و ئاطتى دواُِ و بةٓاى دوُا

وىَ هة خةياَهذةطشْ  .بريؤكةىُ 
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 ضاالكى:
داوا هة قوتابييةكاْ بلة، ئايا       

دةتواُّ هة كةسةطتة بَيلةَهلةكاُى 
ة (5)داتاواصىًاَهةوةياْ )ياسى،  ، فيٌو

ةيةن، ياْ ْ،...( ضةُذ ويَِ  خةياَهييةكاُيا
وُةسى دسوطت   ٓ ضةُذ كةسةطتةيةكى
اَهةوة  اُياْ بذة هةً  ْ، ياْ بلَيصّ؟ٓ  بلة

ةضةُذ كاسَيلى  ْ،  (2)دَهخواصُا ئةجنَا بذة
ؤطتا كات بذات بة ثاشاْ دواى تةواوكشدُى هةطةَي خؤياْ ب ًا  ً ّ بؤ قوتاخباُة. ثَيويظتة ئيَِ

 ْ قوتابييةكاْ داس داسةط هَييا
بجشطَيتةوة كة ضياْ كشدووة؟ 
ةس طةسُر و  ئةطةس ثَيويظتياْ بةٓ 
 ْ اُى قوتابييةكا  ٓ ثَيصِياسَيم بوو
 ْ َيم طرييا بذات، كة هة ض شويَِ
ؤطتا ئاطاداس  ًا  ً خواسدووة؟

 بلةُةوة.

_________________________________________________________ 
 .)ياسى كؤًجيوتةسى( ، طةًةى دؤساودؤسى ئةهةكرتؤُىComputer Gameداتاواصى:  (5)
 داُشاوة، ضوُلة ًشؤظ خؤى ُابةخصَيت، بةَهلو دَهخواصاُة و بة ‹‹خؤبةخض››دَهخواص: هةبشى دةطتةوارةى  (2)

 ئةجناَ دةدات. ويظتى خؤى كاسَيم
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 طَييةَتةوةسى 
 
 
 

 
 

 ِساظةكشدْ و ِسةخِةى ٓوُةسى
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وُةسى  تةوةس: سِاظةو ِسةخِةىٓ 
وُةسى. اوةسؤن و ثَيلٔتةكاُى كاسىٓ  ْ هةطةسُ  ْ و طفتوطؤكشد  بابةت: وةطتا

َ طفتوطؤية طاص بلةيت. اُطى ضةُذ داسَيم ئة  ًْ ةفتةى داسَيم، يا ةوَهبذةٓ  ة:ٓ   بةشةوُا
__________________________________________________________ 

َيوْا        وُةسى هةُ  ةكة تةسخاْ بلةيت بؤ طفتوطؤىٓ  ةوَهبذة بةشَيم هة كاتى وُا ؤطتاى بةسَِيض،ٓ  ًًا
وُةسيية  ٓ با هةطةس شَيواصى  طخؤت و قوتابييةكاْ و قوتابييةكاْ هةطةَي يةكرتيذا. ئةَ طفتوطؤ

ةكةت كاسكشدْ و كةسة طتةو ِسةُطى بةكاسٓاتوو بَيت هة تابوؤكةدا، ئَيٌةط شَيواصى خظتِةِسووى وُا
ةوة.  بؤ ِسووُذةكةِي

 
 Look and Compareلةو دياواصى بلة  بطةيش

ؤَهى فشةًةبةطت، ياْ هةثؤهذا،        ادة دةكات هةٓ  وُةسًةُذى كوسد ئًا ؤطتا دوو تابوؤى دووٓ  ًًا
ةسدوو تابوؤك وُةسًةُذةكةو طاَهى بةوًةسدةى بابةتىٓ  اوىٓ  ؤطتاُ  ًا ضيم بَيت، دواتشً  ة هةيةكةوةُ 

او تابوؤكة بؤ  ةًوو ثَيلٔاتةىُ  ياسى ثَيويظت هةطةسٓ  كَيصاُى بؤ قوتابييةكاْ ِسووُذةكاتةوةو صُا
 قوتابييةكاْ شيذةكاتةوة، ...

 وايتبؤسدةكة بلَيصة، وةن ئةو دوو باصُةيةى ةوسةى يةكرت بِش هةطةس دوو باصُةى ط
 .ثةِسةكةدا كَيصاوًاُة هة
 طة.وهة ٓةس باصُةيةكذا ُاوى تابوؤيةكة، ياْ بابةتى تابوؤكة بِو 
 طة، كة شياوبَيت بؤ بابةتى ٓةسدوو تابوؤكة.وهة طةسةوة ُاوُيصاَُيم بِو 
  َطشُطى ئةَ شَيواصى ِسووُلشدُةوةية بؤ قوتابييةكاْ باس بلةو ثَيياْ بَوَى، كة ئة

ياْ دةكات بؤ دةسخظتِى شتة هَيلضووةكاْ و شَيوة ِسووُلاسيية ٓاوكاس
 هَيلذياواصةكاْ هة َُيواْ ٓةسدوو تابوؤكةدا.

 لة، تا هة تابوؤكة ِسامبَيِّ و شتة دياواصو هَيلضووةكاْ داوا هة قوتابييةكاْ ب
 دياسى بلةْ.

 ِّو طوود هة  داواياْ هَيبلة هةكاتى ِساظةكشدُذا دةطتةوارة ٓوُةسييةكاْ بةكاسبَٔي
ثَيلٔاتةكاُى ُةخصةطاصى، بِةًاكاُى ››واُةكاُى ِسابشدوو وةسبطشْ، وةن: 

  ‹‹...)ُةسًلَيض( ةوة، ثوةى ِسةُطى، ِسةُطى ُةسًوُياُْةخصةطاصى، ِساصاُذُ
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  ثةِسةيةن دابةط بلة بةطةس قوتابييةكاُذا، تا دواتش طفتوطؤ هة باسةى بابةتةكةوة
بلةْ و ثاشاْ 
 ٓةَهظةُطاُذُى بؤ

 ئةجناَ بذةْ.
 
 
 
 
 
 

وُةسًةُذى كوسد الهة عةبذة        وُةسًةُذى كوسد ئاصاد شةوقى                   تابوؤىٓ   تابوؤىٓ 
 

 بؤمنووُة:
َ دوو تابوؤية  وُكَيصشاوى ئة اوضةسخى كوسدْدووٓ   :ةسًةُذىٓ 

 ئاصاد شةوقى  -5
 الهة عةبذة  -2

ياسيياُةى وُةسييةكاْ، ئةوا  قوتابييةكاْ ئةو صُا ةًاو ثَيلٔاتةٓ  هة سِابشدوودا كؤياُلشدؤتةوة هةطةس ِب
اًؤطتاو قوتابييةكاْهة سَِيطةى   ً او تابوؤ طفتوطؤ دةكةْ ثَيلةوة دياكاسيةوة  ُ  -هةطةس بابةتى
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اوةسؤن و ثَيلٔاتةكةى ٓوُةسييةكة بة ديذَيلى ضوو و دياواصةكاْ دةوةطنت و اليةُة هَيل و هةطةسُ 
ْ خؤياُذا  ُةِسةخِةطشا َيوا  سِاظة دةكةْ.هةُ 

 

 يةكةَ: ِسووة هَيلضووةكة:
ةوة: او تابوؤكةدا دةياُذؤصِي ةُذَيم ثَيلٔاتةىُ   هةٓ 

 بةطةس ِسووى ٓةسدوو تابوؤدا. ّصاَه كاِْسةُطة طاسدة .5
 و كاتى ِسؤر ثيصاْ دةدات.كةى ٓةسدوو تابوؤكة شَيوةو بابةتى طشوشتة بريؤ .2
 .ٓةيةتابوؤكةدا  ٓةسدوو هة خاُوو .3
 .هة ٓةسدوو تابوؤكةدا بةكاسٓاتووةشَيواصى ثوةى ِسةُطى  .4

 دووةَ: ِسووة دياواصةكاْ:
وُةسًةُذ  :شةوقى ئاصاد تابوؤىٓ 

 ؤدةطشَيت.هة خ (خواسو طةسةوة)هة  ضةُذيّ َٓيَوى خواسو ضةًاوة .5
 .ات و بةفش باسيوةوةسصى صطتاْ دةكطوصاسشت هة  .2
 خاُووةكاْ صؤسْ.دسةخت و رًاسةى  .3
 .خاُووةكاْ طةسًِّسةُطى  .4
 ثوةى ِسةُطى شني صاَهة بةطةس تابوؤكةدا. .5

 

وُةسًةُذ  :الهة عةبذة تابوؤىٓ 
 .و ئةُذاصةيى هةخؤدةطشَيت )خاُووةكاْ(ضةُذيّ َٓيَوى ِسَيم  .5
 .ات و طةوصايى بةدةسكةوتووةوةسصى بةٓاس دةكطوصاسشت هة  .2
 .ٓيض داسَيلى تَيذا ُييةو هةبشى ئةوة شَيوةى ضةُذ ًشؤظَيم دياسة .3
  .رًاسةى خاُووةكاْ كةًّ .4
 ثوةى ِسةُطى طةوص صاَهة بةطةس تابوؤكةدا. .5

 

ؤطتاى بةسَِيض... هَيشةوة ئةس       تاْ دةطتجَيذةكات و ثَيويظتة ثشطياسةكاُت ئاَهؤصُةبَيت ى بةسَِيضكًًا
ةوَهبذة هة خظتِة ِسوو  ٓ ياسييةكاُى قوتابييةكاُذا بَيت. واتة اى بريكشدُةوةو صُا ى و هةئاطت توُا

ذووة هة ةثشطياسةكاُذا ئةوةت ي ةيةن و بابةتَيلياْ خويَِ يت قوتابييةكاْ ض وُا كال كشدبَيتةوة، كة بضُا
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ذا ثشطياسةكاْ ثَيصوةختة  ايت، ِئ سِابشدوودا )ثؤهةكاُى ثَيصووتش(، بؤية كاتَيم هة بابةتةكاْ سًِا
ةسدوو تابوؤكة ِس اوٓ  ْ بؤ الى بابةتىُ  ادة بلةو طةسجنى قوتابييةكا  ابلَيصة، بة تايبةت بؤ:ئًا

 ِسةُط و ثوةى ِسةُطى. -
 بابةتةكاُى ُاو تابوؤكة. -
 ضيية؟ كةسةطتةو مشةكى بةكاسٓاتوو -
ئةطةس طةسةتا ضةُذ قوتابييةن ِساطجَيشيت باطى ُاوةسؤن و ثَيلٔاتةى ُاو  -

تابوؤكة بلةْ صؤس باط دةبَيت، ضوُلة دةسواصةى كشدُةوةى طفتوطؤكاْ دةبَيت و 
  وسوراُذُى باط دةبَيت بؤ قوتابييةكاْ.دةطتجَيلَيلى 

ظتة ثَيصةكييةكاْ  ئاًاُر و توُا
ذُذا ثيصةو  لاسيياُةى  كاسىهة قؤُاغةكاُى خويَِ اجنى ثةسوةسدةيى دَيطريةو بةثَيى ئةو طؤسُِا ئًا

لاسيياْ بةطةسدادَيت اجنةكاُيض بةثَيى ثَيذاويظتيية ثةسوةسدةييةكاْ طؤسُِا . واتة بؤ ثَيويظنت ئًا
ني و بةثَيى ثَيويظتىتشى داسَيل اجنةكامناْ  دةتوُا ةوة، بةًةبةطتى ئًا دووباسة  سَِيلبخةِي

اُةوةى ِسةف ياِت ياسييةكاُى قوتابييةكاِْب ، كة سِاطتةوخؤ ثةيوةُذياْ بة بواسى ضاالكيية تاسو صُا
ةية هة قؤُاغةكاُى فَيشكاسيذا.  كةواتة بة ثصتبةطنت بة: ثةسوةسدةييةكاُةوةٓ 

 هةطةس ئةوةى ِساطتةوخؤ طةيشى تابوؤ بلات و بتواَُيت  شَيتِقوتابى ِسابَٔي
 ئاطتى خةياَهلشدُى بةسةو ثَيصةوة بةسَيت.

  ْٓةطتلشدْ بةو بةٓا دواُاُةى، كة هة ريِطةى دةوسوبةسيذا ٓةية و ثاشا
بريوبؤضوُى خؤى هةطةس دةسبرِبَيت هة ِسَيطةى طفتوطؤو ِساطؤِسيِةوة بة شَيوةيةكى 

 ِسَيضداس هةطةَي يةكرتيذا. 
 قوتابى هةِسَيطةى ئةو بةٓا دواُاُةى، كة هة طشوشتذا ٓةية طوصاسشتياْ هَيذةكات 

   َٓيَى و ِسةُط و كةسةطتةخاوة دؤساودؤسةكاُةوة. بةٓؤى
  ِسآَيِاُى قوتابى هةطةس طةسجنذاْ و تَيبيِيلشدُى ئةو طيظتةًةى

 شَيوةٓةَهضِشاوةكاُى هةطةس بِياتِشاوة هة طشوشتذا. )تاوَيشة بةسدةكاْ(.
  طوصاسشتلشدْ بة كةسةطتةو مشةكى ٓاُذاُى قوتابى هةطةس كاسدةطتى و

شوشتذا بةسدةطت دةكةوْ. ٓةسوةٓا ثاشاْ دةتواَُيت ئةو دؤساودؤس، كة هةط



84

 

 55 
 

كةسةطتاُةى ثَيذسوطت بلات، تا ثَيذاويظيت و داخواصييةكاُى خؤى ثَى ثِش 
 بلاتةوة.

  ُاطاُذُى ضةُذيّ ٓوُةسًةُذى كوسد و دئاُى و ثيصاُذاُى كاسة
ةَ كاسة ٓوُةسييةكاُياْ هةِسَيطةى طةسداْ، ياْ تابوؤ، ياْ ثَيصاُطة، ياْ وَيِة، ب

   بةٓاكاُى ٓوُةسى ال طةوسةتشو دواُرت دةبَيت.
  ئاطتى بيِني كشدُىدةوَهةًةُذبؤ وسوراُذُى خةياَهى قوتابى، تا ٓاوكاسى بلات 

  هة طوصاسشتلشدُة ٓوُةسييةكاُيذا. ةوةو دواتش طوودى هَيذةبيَِيت
 
 

 دَيبةدَيلشدُى ثِشؤطشَا
ةكة دَيبةدىَ دةكش  يض بشيتني هة:هةطةس دوو ئاطتذا ثِشؤطشًا  َيت، ئةوُا

اوةسؤكى ِسؤشِبريى  يةكةَ:ُ 
 كات.دةثةيذا شتذا واشِايةتى هةطةَي ريِطةو طشوةوة ئييهة ِسواُطةى ٓوُةس 
 ريِطةى  ئاشِاكشدُى قوتابى بة ثَيلٔاتة و بِةًا ٓوُةسييةكاْ هة ِسَيطةى

 .دةوسوبةسييةوة
 و ٓةَهضِني )دووباسوبوُةوة، شَيوة،  ئاشِاكشدُى بة ٓةُذَيم كاسى هَيلبةطنت

 ٓاوطةُطى هة َُيواْ شَيوةو باكطِشاوُذا(.
  ئاشِاكشدُى بة ٓةُذَيم كاسى ِسةُطلاسى )ِسةُطة طةسةكييةكاْ، ِسةُطة

 طوجناوةكاْ، ِسةُطة تةواوةكاْ، ثوة ِسةُطييةكاْ(.
 ايح، ذَيم شَيواصى ِسةُطلشدْ و ضاثلشدْ )ثةجنةًؤس، ًؤُؤتُئاشِاكشدُياْ بة ٓة

 ٓةَهلؤَهني و ِسُني و ثاشاْ هةبةسطشتِةوةو ضاثلشدْ(.
 .ّئاشِاكشدُياْ بةو كةسةطتةو مشةكاُةى هة بواسى ضاثلشدُذا بة كاسدةَٓيِشَي 
  ئاشِاكشدُياْ بةو شَيواُةى، كة ضؤْ ضاثلشدُى دووباسة ئةجناَ دةدةُةوة هة

 ِسَيطةى ضاثلشدْ و ثةجنةًؤسو ٓةَهلؤَهيِةوة.
 ٓةُذَيم كاسى ٓوُةسى، كة بة ِساصاُذُةوة دةوسةدساوْ. ئاشِاكشدُياْ بة 
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 ئاطتى ُطةيةَُيتة ابةدةطتَٔيِاُى كاساًةيى ٓوُةسى و تواُظتى صؤس، كة دةي
 .(*)كاسباشى

 ٓةُذَيم هة كاسة منايصلشدُى  طنت بة بةٓا و بِةًا ٓوُةسييةكاْهةِسَيطةى ثصتبة
 ٓوُةسييةكاْ ئةجناَ دةدةيّ.

  كاساًةيى ٓوُةسى تَيذةطات و كاتى بَيلاسى بة شتى كاسى دواتش هة ٓةُذَيم
 بةكةَهم و بةطوود ثِشدةكاتةوة. 

 
ظتى:  دووةَ: ُاوةسؤكى صُا

 ِسووطةبة دياواصى ٓةًوو شَيوةو  ِيِى ٓوُةسى ِسابَٔيِنيئاطتى بي 
 طشوشتذا ئاطتى خةياَهلشدْ بةسةو ثَيصةوة بةسيّ. ، تا هةدؤساودؤسةكاُييةوة

 ْةكاُى طشوشت هة ِسَيطةى هةطةس طوصاسشتلشدْ و بةٓا دواُ ِسآَيِاُلشد
 ثَيلٔاتةى ٓوُةسييةوة.

  خؤِسآَيِاْ هةطةس ئةوةى ضؤْ شَيوة طشوشتييةكاْ بطؤِسيّ بؤ يةكةى
 ِساصاُذُةوة. واتة بة ُةخصوُيطاس بياخنةيِة ِسوو هة يةكةيةكى ِساصاُذُةوةدا.

 ُةخصةطاصىسطشتّ هة خؤِسآَيِاْ هةطةس شَيواصى ٓةَهضِني و طوود وة 
ى هة )دووباسوبوُةوة، شَيوة، ٓاوطةُطِساصاُذُةوة، تا ٓةَهضِيِةكة هة ِسَيطةى 

 ئةجناَ بذةيّ. َُيواْ شَيوةو باكطِشاوُذا(
  ،خؤِسآَيِاْ هةطةس كشداسى ِسةُطلاسى )ثوةى ِسةُطى، طوجناُذُى ِسةُطى

 ِسةُطلشدُى تةواو(.
 كة بطوجنَيت هةطةَي طةشةى تةًةُى خؤِسآَيِاْ هةطةس ِسةُطلشدْ و ضاثلشد ،ْ

 ضؤْ كاس بلات؟(. ؟ضييةبة طاَي ثَيويظتى50ضاُة ًِذاَهى ًِذاَهةكاْ. )ب
  خؤِسآَيِاْ هةطةس ضؤُييةتى تَيلضِشراُذْ و تَيلةَهلشدُى ِسةُطةكاْ و

 دسوطتلشدُى ِسةُطى ُوَى و دؤساودؤس هةِسَيطةى ِسةُطلشدْ و ضاثلشدُةوة.
_________________________________________________________ 

ذا طوسز و طؤَهّ و بة شيَوةيةكى سَِيم و ثَيم و خيَشا  ‹‹باط -ىكاس››كاسباشى: (*) ى كاسةكةيُا ذُا ُة دةطوتشَيت، كة هة ئةجنًا بةو كةطا
َ وشةية هةبشى وشةى ) ْ صؤس باط بووة. ئة ُةكةيا ّ. واتة شيَواصى ديَبةدَيلشد ِشاوة.حسن األداءكاسةكة سِادةثةسِيَِ َٓي   ( ى عةسةبى بةكاس

ّ( يض ثَيى واية وشةى  - ًة››)د.قادس سظَي ِشَيت.‹‹كاسا َٓي َ دَيطة بةكاسدة  ط بؤ ئة
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 ةجنةًؤسو ِاُى ٓةُذَيم شَيواصى ضاثلشدْ )ثخؤِسآَيِاْ هةطةس بةكاسَٓي

 ٓةَهلؤَهني(. ٓةسوةٓا ضةُذيّ شَيواصى دووباسةبوُةوة.
  ٓةُذَيم شَيواصى ثَيضاُةوةو هوهذاْ و قةدكشدُى ٓةُذَيم خؤِسآَيِاْ هةطةس

 كةسةطتةى دؤساودؤسى ِسةُطلشاو، تا شَيوةيةكى ٓوُةسى وةسبطشَيت )قوًاط(.
  ًاًؤطتا كةسةطتةو مشةكةكاُى كاسكشدْ بة بةسدةواًى ضاكبلاتةوةو بة ثاكى

 ِساياُبطشَيت، تا دووباسة بةكاسبَٔيِشَيِةوة.
اُة باشرت يَِ ةهة ئةَ خؤسِٓا ةهيّٓ  ؤطتاو قوتابييةكاْ، تآ  ًا ّ بؤ يةكرتى و هَيلتَيبطةْ و بؤً  رِبةخظيَِ

وُةسى و طوود بةيةن بطةي  ٓ ى باط ةهةطةَي يةن ثَيلةوة كاسبلةْ هة بواسى ُّ و ئةجنًا
.ْ ة كشداسييةكةدا كاتَيلى خؤط بةطةس دةبة ةًوو ثَيلةوة هة وُا  ْٓ ّ، ثاشا  بةدةطتبٔيَِ

  
 ٓةَهظةُطاُذْ

ةَهظةُطاُذْ:   اجنىٓ  وُةسى و كؤًةآليةتييةكاْ.ئًا ظتةٓ   بةًةبةطتى دياسيلشدُى ئاطتى توُا
اجنى فَيشكاسى:  وُةسىئًا وىَ، ِسةخِةىٓ  ْ، بريؤكةىُ  ْ، طوصاسشتلشد  خةياَهلشد

ةَهظةُطاُذْ:  شاصىٓ  ةَهظةُطاُذْئًا  خصتةىٓ 
 ُاياب صؤسباط باط ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ رًاسة

اى  5 ْ طةشةى كشدووة.توُا     بريكشدُةوةو خةياَهلشدُيا
ةبةطتةكة تَيذةطةْصوو  2     .هةً 
    ٓةية.َُيوْا طةشةى هةشةكى و عةقَويياُذا  ٓاوطةُطى هة 3
ؤطتا كاس بلةْ. 4 ًا اوكاسىً  ّ بَىٓ      دةتوُا
5 .ْ اوكاسى ثَيصلةط بة يةكرت دةكة اوِسَيلاُياُذآ      هةطةيَٓ 
6  ْ ةكاسةكاُيا     .ثاكوخاويَِ
ؤطتا بةٓةُذ وةسدةطشَيت. 7 ًا     طةسُر و تَيبيِييةكاُىً 
ادة دةكةْ. 8 ْ ئًا     كةسةطتةو ثَيذاويظتيية خاوةكا
    هةكاتى كاسكشدُذا ِسةضاوى كات دةكةْ. 9
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 تةوةضى ضواضةَ
 
 
 

 تابوؤى كةظى حمةًةز                                                                                                                                 
 
 
 

 زةضبِطيِى ٓوُةضىُيطاضكَيصاْ و 
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وُةضى   تةوةض: ُيطاضكَيصاْ و زةضبِطيِىٓ 
ى   ٓوُةضى بيِطةىبابةت: طةشةثَيسُا

ةكاُسا كاتى زياضيلطاو: بةغةض   زابةشلطاوةوُا
ني, تا قوتابى تةوةضةوةهةَ  هةِضَيطةى ًةبةغتٌاُة        يَِ هةِضَيطةى بيِني و خةياَهلطزْ و  ضِأب

ةوة َيلى قو بلات. واتة طوظاضشت غةضجنسُا ةًوو ئةو شتاُةىوغةضجنسُا هة زةوضوبةضيسا  , كةَي بؤٓ 
ةغتياْ ثَيبلات و   ٓ ةبةغتى زةوَهةًةُسكطزٓةية هةِضَيطةى بيِيِةوة  ً َيت, بة ْ و بريى ظوَهيَِ

ى شَيواظى كاضكطزْ ةيية خؤييةكاُى هة ِضَيطةى طةشةثَيسُا و ُيطاضكَيصاْ  و ثَيصدػتِى كاضًا
ى  ةوة زةضزةبطَِيت, كة هة تابوؤكةزا  ضييةوة.ٓوُةزةضبِطِي َيٌاو شَيوُا ةط بةٓؤى ئةوٓ  ٓةًوو ئةوُا
اُةشساوُةخصاُسو ةًوو ئةَ زةضبطِِي  ٓ ةضوةٓا هةطةَي  ٓ .ْ وةن  ,ُى و طوظاضشتى ثَى كطزوو

او كؤًةَهطاكةى كاضيطةضى ثاشداُى كؤًةآليةتى و فةضٓةُطى و ِضؤشِبرييض كاضى  ٓةضتاكَيلىُ 
اوبةشيلطزْ هةطةَي خةَ و خؤشييةكاُى كؤًةَهطةزا, ضوُلة  ,زةكات ابييةكةقوتخؤى هة  بة تايبةتٓ 

َ كؤًةَهطةيةية و عيلةوة بؤخؤى تاكَيلى ئة  زةكات. ٓةغت بة ئاظاضو خؤشييةكاُى هةُ 
َ ِضووةشةوة يض: هة ةًا بةُسة, ئةوُا وُةضى هةغةض غَى ِب ى بيِيِىٓ   طةشةثَيسُا

 

ني:يةكةَ:  ْ ِضوُا  بيِني, يا
يِةط بةٓؤى شتَيلةوةية, كة        ةية, ئةَ ِضوُا طةى زةوضوبةضًاُسآ  ةى هة شِي ةًوو ئةوُا ني بؤٓ  ِضوُا

ْ بؤ الى خؤى ثةهلَيض زةكات. ةغتى بيِيٌِا يِى بؤ الى خؤىٓ  ْ و هَيِطوُا  بة يةكةَ غةضجنسا
 

 خةياَهلطزْ:زووةَ: 
ني         هة يةكةَ بؤية و بيِيِةى ِضوويساوة, ئةًةط بةزةغتسَيت هة ضَِيطةى شيلطزُةوةى ئةَ ِضوُا

او شَيوةكة بة ُيطاوة  غةضجنةكاْ زةضِة غةض شتة وضزةكاْ هة ِضَيطةى تَيبيِيلطزُى بةشةكاُىُ 
َيىَ و ثاُتايى و ِضةُطةوة.  ٓؤى خايَ وٓ 

 

 ضَيصوةضططتّ:غَييةَ: 
ني       ةغتى بيِني و هَيِطوُا ةغتة خؤييةكاُسا  بةٓؤى كاضهَيلى زةضةكييةوة ئةوكاتةية, كةٓ  هةطةَيٓ 

ةى هة شيِطةى زةوضوبةضزا بيِطاوة, جا ئةَ شتاُة  كاضهَيلسةكات, بةٓؤى بيِيِى ئةو شَيوُا
ةضشتَيلى ضةزة  ٓ ختَيم, ياْ كؤًةَهَيم ثَيلٔاتةى زضوغتلطاوبَيت, وةن ئؤتؤًؤبيى, خاُو, ياْ

 غطجنطِاكَيض....
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ةضغَى        يية هَيلبةغتِىٓ  اى بؤية طوًاُى تَيسُا ى توُا اوكاضى هة طةشةثَيسُا قؤُاغةكة ثَيلةوةٓ 
ةغتى ثَيلطزووة. طةى زةوضوبةضيسآ  ني زةكات, كة هة شِي  بيِني و هَيِطوُا

ةوَهسةزات        ٓ دواظيصةوة قوتابى  بةثَيى شتة بيِطاوة ضِاغتةقيِةكاْ ٓةضوةٓا هةضَِيطةى زةضبطِِي
ةية , طوظاضشت هةو شتاُة بلات, كة ه ة بة ة زةوضوبةضزآ  ضوُلة قوتابى هةَ قؤُاغةزا ظؤض غةضغًا

عيلى و طةوضةو بضووكى شتةكاْ زةكاتةوة هة ِضووى   ُ شتة بةضجةغتةكاْ و بري هة زووضى و
طةييةوةوِضو ْ. بؤ منووُة:  يضقوتابييةكاُ و( *)ُا ني فَيطزةّب و تَيسةطة ٓةُسَيم هة ياغاكاُى ِضوُا

  ضيصة ثَيويػتة بضوون بلَيصطَيت.                     ووئةوةى هة ثَيصةوةية زةبَيت طةوضةو ئةوةى ز
                                      

                                         
 
 

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

ةيةزا قوتابى  َ ويَِ ةضْا››هة  ًطؤظةكاُى ‹‹ضِاظ كًا
 .كَيصاوةى بة بضووكى شئةوةى زواوةثَيصةوةى  طةوضةو 

 
طة: هةبطى وشةى )ضِ(*) ةُطى خاَهسا المنظوروُا ؤغتا شَيذ حمةًةزى خاَي هة فةٓض ًًا طاوة.  (زا هةباضةى 222)( ى عةضةبى زُا
طى يةن شةوةو ئةغتَيطةى تَيسا بسؤظضيَتةوة. واتة ئةو شويَِةى هَيى ِض ًُا ى  طةوة زةهََيت: جَيطايةكى تايبةتة, كة بة ئاغُا وُا

ني.   ّ بؤ ئةو شويَِةى هَيى زةِضوُا  وةغتاوي
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ةًاكاُى ُةخصةغاظى  ثَيلٔاتةو ِب
ةِضةتى زةبةغت ةًوو جؤضةكاُييةوة ثصت بة زوو اليةُى ِب وُةضى بةٓ  ازى و كاضىٓ  يضً  َيت, ئةوُا

 ٓةغتني:
ازى:  اليةُىً 

ةخصةكَيصاْ   ُ ةضى ثَيلٔاتةكاُى ُويَِ
َيَى, ِضةُط, ِضووطة,   ٓ زةكات, وةن: خايَ,

ةًوو ئةو   ٓ شتة ثاُتايى و
ةى, كة هة ِضووطةزا زةبيِطَيّٓةغتجَيلط  اوُا

ةغتياْ ثَيسةكطَيت هة كاضة   ٓ و
 ٓوُةضييةكةزا.

 
ةغتى:  اليةُىٓ 

ةًاياُةى, كة بة  بطيتيية هةو ياغاو ِب
يات زةُطَيت هة غةُطيِى و يةكَيتى و  ةخصةغاظى هةغةض ِب طةَي هة... ضِيتٍشَيوةيةكى طصتىُ 

ني  وٓةًوو ئة ةًاياُةى, كة زةتوُا ِب
ْ ثَيبلةيّ وُةضيسا. ٓةغتيا  هة كاضىٓ 

 
 ٓةضزوو اليةُةكةوةن زةبيِطَيت 

تةواوكةضى يةكرتيّ, بؤية 
ةضيةكَيم هةَ خاآلُة بةكةًو  ٓ كوضتى

اوغةُط زةبَيت. ٓا  ُ  كاضةٓوُةضييةكة
ةضزوو اليةْ  كةواتة بة ثةيِطةوكطزُىٓ 
وُةضى غةُطني  هة كاضةكةزا تابوؤيلىٓ 

 .ّ  و غةضكةوتوو زةُةخصيَِ
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 ثَيلٔاتةكاُى ُةخصةكَيصاْ
ِساَهى ظاضؤخاُة وٓةضضةُسة هة ثةِضتو       وُةض بؤً  تةوةضى هة  –زووةَ ضى ةتةو –كى ثةضوةضزةىٓ 

َيَى و ِضةُطسا باغَي  ٓ َيوْا خاَي و  ُ ٌاْ زةضخػتووة, بةآلَ هَيطةزا ثؤهَيِلطزُةكة بة لياضيلطزْ هة
ْ زةزةيت و تؤط بةوض ػتى ثيصا  ى هَيى ضِامبَيِة.زظُا

وُةضًةُس ثصتى ثَيسةبةغت       ةخصةكَيصاْ بطيتيية هةو يةكاُةى, كةٓ  َى بؤ كاضى ثَيلٔاتةكاُىُ 
ْ.ٓوُةض ةخصةكَيصا ْ, ياْ شَيوةكاضى ثَيلةوة بة شَيوةيةكى  ى وُ  ةخصةكَيصا كةواتة ثَيلٔاتةكاُىُ 

ْ ثَيصلةط زةكةْ: وُةضى تةواو جوا ْ شَيوةيةكىٓ  ّ و ثاشا ْ تَيلطريزةب  ُةضًوُيا
 

    Dotيةكةَ: خايَ   
ةًايةكى غةضةكيصة بؤ قةباضة و خاَي هة ِضووى ئةُساظةييةوة ِضوتلطاوةتةوة هة زضَيصى و ثاُى و        ِب

ْ كَيصاُى شَيوةيةن. ْ, يا َيىَ و زضوغتلطز اُىٓ  ياِت  ِب
ةخصةغاظى و        وُةضى وُ  ني غووز هة خاَي وةضبططيّ بؤ زضوغتلطزْ و كَيصاُى شَيوةىٓ  زةتوُا

اُى خاَي بؤ كاضى  ةضوةٓا بةكاضٓيَِ اوشَيوةزا.ٓ  سُةوة هة ضَِيطةى ضِيعكطزُى يةكوةزواى يةكىٓ  ضِاظُا
ني بةو ئاغتةط ُ لاضى بةضظًاْ بؤ زةضزةخات و زةتوُا سُةوة ئاغتَيلى جوُا ةخصةغاظى و ضِاظُا

ّ هة ضَِيطةى:  بطةي
 جياواظ زةضكةوْ هة يةن ُةخصةغاظيسا. -
 هة قةباضةزا جياواظبّ. -
 هة ِضةُطسا جياواظبّ. -
 ضي َُيواْ خاَهةكاْ جياواظبّ.وزو -
 خاَهةكاْ.باكطِطاوُسى ِضووطة كاضيطةضى زةبَيت هةغةض  -
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 Linesَٓيىَ  زووةَ: 
ؤى طةياُسُى زووخايَ, ياْ ظياتط زضوغت زةبَيت, جا ئةو خاآلُة يةن هةزواى يةكنب,        َٓيَى بةٓ 

ْ ثَيلةوةُو ّ.يا ْ بةضةو كوىَ بِطؤْ؟كةواتة  وغاب ْ بةضةو ئةو  ئةطةض خاَهةكا يََوةكاُيض ئاضِاغتةيا ئةوآ 
َيىَ زياضيسةكات. سةىٓ  َيىَ هة شَيط كاضيطةضى خاَهساية, ئةوة خاَهة ئاِي  ِضووة زةبَيت. واتٓ 

 
ّ بؤ زوو جؤض: ْ زابةط زةب  ٓيََوةكا

 َٓيَوة غازةكاْ -1
 ُى, َٓيَوى الض.وَٓيَوة ِضَيلةكاْ: َٓيَوى ئاغؤيى, َٓيَوى غتو - أ
  َٓيَوة ضةًاوةكاْ, َٓيَوة كةواُييةكاْ, َٓيَوة زاخعاوةكاْ.َٓيَوة ُاِضَيلةكاْ:  - ب

 َٓيَوة ئاوَيتةييةكاْ  -2
هة غةض بِةًاى َٓيَوي ِضَيم زاُطاوة: َٓيَوى شلاوة, َٓيَوى غةضبةضاُبةض, َٓيَوى  - أ

 ٓةِضةًةكى.
ضى, َٓيَوى , َٓيَوى هوهجَيئاَهؤظكاوهةغةض بِةًاى َٓيَوى ُاِضَيم زاُطاوة: َٓيَوى  - ب

 ظةًبةهةكى.
هةغةض بِةًاى َٓيَوى ِضَيم و ُاِضَيم و تَيلةَهة زاُطاوة: َٓيَوى بازضاو, َٓيَوى  - ت

َٓيَوى خاَهةكوتة, َٓيَوى يةكرتبِط, َٓيَوى تَيلضِطشاو, َٓيَوى ثضِطثضِط, َٓيَوى ئاظاز, 
 بةِضوو.وثَيلِطاطةيصتوو, َٓيَوى ئةُساظةيى, َٓيَوى ِضو

ةُسَيم هة ةىٓ   ٓيََوة جؤضاوجؤضةكاْ ويَِ
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 Colorِضةُط   غَييةَ:
ئةوا  وضَيلى تاضيلةوةو بةض شوشةيةكى ئاوَيعة بلةوَيت,وئةطةض هة كوَُيلةوة تيصلى ِضؤش بَيتة ش      

ةزا بة شَيوةى طوضظة ِضةُط زةضزةكةوَيت, وة ئةطةض تيصلةكة شيسةبَيتةوةو هة شة ثؤهَيلى ثَيضةوُا
ّ, زةبيِني  هة غةضةوة ِضةُطى وةُةوشةيى, زواتط ٓةًاْ طوضظة تيصلة ئاضِاغتةى زيواضةكةى بلةي

ةًاْ ئةو ِضةُطاُةْ, كة هة وُيو ْ, ئةَ ِضةُطاُةٓ  ى و شني و غةوظو ظةضز و ثِطتةقاَهى و غووض زةضزةكةو
ايَ هة شَيوةى وةضظى بةٓ ةوضو غًا ّ و زواىٓ  باضي ةثة››اضزا هة كاتى باضُا  زةضزةكةوْ. ‹‹هلةظَيطِي

 
ةِضةتييةكاْ:  ِضةُطة ِب

اغاُس َ ئةظًووُلطزُةزا باظُةى ِضةُطةكاُى ثيَِ يض هة غَى بةط ثَيلسَيّهة ّ, كة ئةوُا  :ي
 

ييةكاْ:  ْ زووُا ْ, يا اوةُسييةكا  يةكةَ: ِضةُطةُ 
ني هة ِضَيطةى  ْ زةغتسةكةوَيت:زةتوُا ةِضةتييةوة ِضةُطَيلى تطًا  تَيلةَهلطزُى زوو ِضةُطى ِب

 ثطِتةقاَهى  =ظةضز + غووض 
 غةوظ   =شني + ظةضز 

 وةُةوشةيى  =شني + غووض 
 

 زووةَ: ِضةُطة غياُييةكاْ:
ةِضةتييةكاُسا  اوةُسييةكاْ و ِضةُطة ِب  ُ َيوْا ِضةُطة  ُ زةًَيِِةوةو هة ئةو ِضةُطاُة زةططَيتةوة, كة هة

يض شةط ِضةُطّ: ْ, ئةوُا  باظُةى ِضةُطيسا خؤياْ جَيطري زةكة
 ثطِتةقاَهى كاَي           =ثطِتةقاَهى    +   ظةضز 

 ثطِتةقاَهى تؤر  =ثطِتةقاَهى    +   غووض         
 غةوظى كاَي  =غةوظ        +   ظةضز           
 تؤرغةوظى    =غةوظ        +   شني          
 وةُةوشةيى تؤر  =وةُةوشةيى + غووض         
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 ِضةُطة بَياليةُةكاْ:
ّ. واتة  هة بطيتني       اوزةبطَي شةوو ِضؤش, ياْ ِضووُاكى ››ِضةط و غجى. هة بواضى فيعيليسا بة زياضزةُ 

ةضزووكياْ ِضةُطى ِضةغاغيٌاْ بؤ زةضزةضَيت بة ثوةى جياواظ. ‹‹و تاضيلى ِضةط . بة تَيلةَهلطزُىٓ 
اوزةبطَيّو غجى ب يض كا ة ِضةُطة بَياليةُةكاُْ  اضِة باوةشىٓ  ةوَهسةزةْ وُ  َ هةَ ططوثاُةى تطةوةوٓ 

َيّ ْ بطوجنيَِ ةضيةكَيلياُسا خؤيا  .هةطةيَٓ 
 

ّ بةثَيى غط ْ زابةط زةب  وشت و ِضوخػاضى زةوضوبةضًاْ:ِضةُطةكا
ةضوةن هة ضِابطزووزا بةٓؤى كاضيطةضى ِضةُط هةغةض زةضووْ و ئاكاضًاْ ِض ئةًة        ٓ ووزةزات,

ْ, طةضًيٌاْ ثَيسةبةخصّ و ِضةُطة غاضزةكاُيض, فَيِ ٌاْ زةكةُةوةو لبامساْ كطز ِضةُطة طةضًةكا
ةضيةكَيم هةَ زوو جؤضة ضِاغتةوخؤ كاضيطةضى هةغةض غطوشتى  ّ, جا كاضيطةضىٓ  ئاغووزةبةخص

طؤظة طؤكةًطؤظةكاْ بةجَيسةٓيََوَيت بةثَيى غطوشتىً  ةشة . واتةً  اويّ زةكات وٓ  ةية ئاضةظووىٓ  ظٓ 
ْ زةكات.  ذةظ بة ظغتا

 ِضةُطة طةضًةكاْ: 
ةضوةٓا         ٓ ,ّ اوزةبطَي بة ِضةُطة ئاَهتوُييةكاُْ 

ّ, ابة طةضًلةضةوةكاُيض ب ئةَ ِضةُطاُة ُطسةكطَي
ةغت بة طةضًى  ْ, كةٓ  ةوةى ِضؤش و ئاطط ِضةُطسُا

 و طةضًبووُةوة زةكةيّ.
يض غطوط هة  ْ, ئةوُا ِضةُطى غووض وةضزةطط

 ْ كة هةٓةًوو ِضةُطةكاُى تط طةضًرتة و ثاشا
بةالى ثطِتةقاَهيسا ِضةت زةبَيت و زواتط بةالى 
ظةضزَيلى غةوظباوزا هة باظُةى ِضةُطيسا خؤى 

 جَيطري زةكات.
 

 ِضةُطة غاضزةكاْ:
ْ و        ّ و بةضكةوتةى هةطةيَ ِضةُطى ئامسا اوزةبطَي  ُْ ييةكا ةية.بة ِضةُطة ظيوِي  زةضياكاُسآ 

ْ, كة زوا ِضةُطى باظُةى ِضةُطيية هة ظجنريةى  يض غطوط هة ِضةُطى ظةضزَيلى غةوظباو وةضزةطط ئةوُا
 ِضةُطة طةضًةكاُسا و غةضةتاو زةغتجَيلى ِضةُطة غاضزةكاُة.
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 َيى ئاغت و كاضيطةضى هةغةض بيِةضث زابةشلطزُى ِضةُطى بة
   ْ ْ ِضةُطة طوجناوةكا ْ, يا ةضًوُياُةكا  Harmonic Coloursِضةُطةُ 

ةغتلطزْ بة         ٓ طوجناُسْ زياضزةيةكى فػيؤهؤجييةو جؤضَيلة هة
بةض ئةو ِضةُطة  ئاغووزةيى و خؤويػتى, وةن ثةضضةكطزاضَيم هة بةضُا
طَيت, كة هة غطوشتسا, ياْ هة  جوْا و غةضجنطِاكَيصاُةزا زةُويَِ

طؤظ  تابوؤيةكى ْ, ياْ تَيلةَهبووْ و هة كاتى بيِيِيساً  ٓوُةضيسا تَيلضِطشاو
ى  دؤشى زةكات.زَهجؤضَيم هة  و ٓةغت بة ئاغووزةيى و ئاضًا

  

 هةبةض ئةوة طوجناُسْ هة ِضَيطةى زوو بِةًاى غةضةكييةوة بةزةغت زَيت:
 : زياضزةى ِضةُطِطَيلى:1

وُةضيسا, ِضةُطة ِضَيلةكاْ ِضةُطِطَيلى جؤضَيلة هة طوجناُسُى ِضةُط هةطةَي  يةكرتيسا, بةتايبةت هة كاضىٓ 
ْ, كة هةكاتى كاضثَيلطزُسا هة تةُيصت يةكرتةوة طوجناُسْ زضوغت زةكةْ و  ئةو ِضةُطاُة

نيهَيلسةوةشيَِ ازةْ, بؤية هَيطةزا زةتوُا  ُ يض زظَيوييةن ثيصاْ  ٓ ِضةُطةكاْ بةثَيى  ةوة و
ْ بةزةغتبٔ ػتى طوجناُس ني, وةن:زابةشلطزَُيلى ظُا  يَِ

ةية: ْ بة يةن ِضةُطةوةٓ   ئةو ِضةُطاُةى ثةيوةُسييا
  بِةضةياْ زةضَيتةوة غةض يةن ِضةُط و هة باظُةى ِضةُطيصسا ٓاوغَيّ, وةن: شني

 و شيِى ثريؤظى, كة غةضضاوةى غةضةكى ٓةضزووكياْ ِضةُطى شيِة.
  بِةضةياْ زةضَيتةوة غةض يةن ِضةُط و بةآلَ بة

تَيلةَهلطزُى ِضةُطَيلى تط, ئةوا ظيازكطزْ و 
ثوةى ِضةُطى ِضووزةزات هة كاَهةوة بؤ تؤر, ياْ 
بة ثَيضةواُةوة, بةتايبةت كاتَيم ئةو ِضةُطة 

 ظيازكطاوة ِضةُطى غجى, ياْ ِضةشة.
ةية: او باظُة ِضةُطييةكةوةٓ  ْ ِضةُطىُ  ةًا ْ بةٓ   ئةو ِضةُطاُةى ثةيوةُسيا

ةِضةتى زةضزةكةوْ  ئةو ِضةُطاُة يةكػاُّ هةِضووى ثوةو توُسى ِضةُطييةوة, وةن كؤًةَهةيةكى ِضةُطى ِب
ةًاْ ثوةو ِضظبةُسى  ةَهططىٓ  ْ, كةٓ  ى خؤ زةضزةخة هةطةَي يةكرتيسا, ياْ بة شَيوةى ِضةُطى زووُا

 ِضةُطيية هة باظُةى ِضةُطيسا.
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َ و غاضزةكاْ: ى ِضةُطة طةض  زةضكةوِت
او تابوؤكة زاطري زةكةْ و ثصت بة ِضووُاكى ِضةُطة طةضَ و غاضزةكاْ هة تابوؤ  ٓوُةضييةكاُسا ثاُتايىُ 

اُى ِضةُطةكاُسا.  و تاضيلى, ياْ غَيبةضو طةشى زةبةغنت هة زُا
 : زياضزةى جياواظى ِضةُطى:2

ةغتى        بطيتيية هةو زياضزةيةى, كة ئاغتى بيِنيٓ 
كاتةوةو زواتط جياواظيية ِضةُطييةكاْ شيسةثَيسةكات و 

ٓةغتياْ ثَيسةكات. واتة ئةو جياواظية كاتَيم  ثاشاْ
ٓةغتجَيسةكطَيت, كة ِضةُطَيلى تؤر بة تةُيض ِضةُطَيلى 
ّ. واتة غووض  كاَهةوة زازةُطَيت و هةٓةًاُلاتيصسا زش بةيةك
بة تةُيصت شيَِيلى كاَي, ياْ غةوظَيلى تؤر بة كةًةض 
ظةضةضزَيلى كاَهةوة, ئةًةط جياواظى ِضةُطى توُس زضوغت 

ة ِضةُطى زشبةيةن. كةواتة ئةو جياواظيية هة زة كات و زةِب
ْ هَيلسووضة. ني و ثوةى ِضةُطيصيا عيمُ   زوو ِضةُطى جياواظةوةيةو هَيمُ 

: ةوة زةّب ةُطاوُا  َٓ  جياواظى ِضةُطيض هةِضَيطةى ئة
 باظُةى ِضةُطى بةكاضبَٔيِني بةًةبةغتى زاُاُى: -1

 .ِضةُطى غووض بة تةُيصت ِضةُطى غةوظةوة 
 شني بة تةُيصت ِضةُطى ثِطتةقاَهييةوة. ِضةُطى 
 .ِضةُطى ظةضز بة تةُيصت ِضةُطى وةُةوشةييةوة 

َيني هة باظُة  ِاوةُسييةكاُةوة زاِب ًا  ً بةو واتايةى ِضةُطة غةضةكييةكاْ بة تةُيصت ِضةُطة
 ِضةُطييةكةزا.

بةكاضَٓيِاُى ٓةضزوو ِضةُطى ِضةط و غجى  -2
هة تةُيصت يةكةوة بةًةبةغتى 

توُستطيّ جياواظى ِضةُطى هة زةضخػتِى 
 َُيواُياُسا, بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ بة

 جياواظى ِضةُطى ضيية؟هة  ٌاًْةبةغتباشى هةوة تَيبطةْ, كة 
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ْ شَيوة    Shapeضواضةَ: ثاُتايى, يا
ةخصةغاظى و  وُةضى, بة تايبةت ئةو ثاُتاييةى ثةيوةُسى بةُ  ةِضةتى كاضىٓ  بطيتيية هة يةكةى ِب

سُةوةوة  ةيةو ضِاظُا ةضضةُسة ثاُتاييةكاْ جياواظييآْ  ٓةية,ٓ 
ةوة,  اضّ هة ِضووى شًاضةو شَيوةو ِضةُط و قةباضةو شويَِ ثَيمُ 
ةًوو ثَيلةوة كاضيطةضياْ بةغةض كاضة   ٓ ئةًاُةط

ْ زةكةُةوة: ْ بؤ ِضوو ةًا ةيةو ئةوُا  ٓوُةضييةكةوةٓ 
وُةضييةكةزا زةضزةكةوَيت. :يثاُتاي ىشًاضة  هةُاو كاضةٓ 

ثةيوةغتة بة طةوضةيى و بضووكى قةباضةى كاضة  :ثاُتاييقةباضةى 
 ٓوُةضييةكة.

ةًوو كاضة  :شوَيِى ثاُتايى ثةيوةغتة بة قةباضةى ضواضضَيوةىٓ 
 ٓوُةضييةكة.

اضَيت شَيوةى ثاُتايي ْ, خِط هة ضواضطصةُ  : شَيوةكاُياْ جياواظ
 و غَيطؤشة جياواظة هة قوضةكى.

ةية, بؤية ظؤض : ثوةى ِضةُِضةُطى ثاُتايى طييةكاُياْ جياواظيآْ 
ةض ِضةُطَيط هة   ٓ ني ثاُتايى ثوةى ِضةُطى ئةغتةًة بتوُا
وُةضًةُسة  ّ, ضوُلة ئةوةٓ  وُةضيسا زياضي بلةي ضواضاضَيوةيةكىٓ 
َيت ئةَ ِضةُطة بةغةض ثاُتاييةكةزا زابةط بلات و  زةتوُا

ْ بلات بة ثصت بةغنت بة ثوةى ِضةُطى.  ٓاوغةُطيا
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ني شَي ّ بؤ زوو جؤض:زةتوُا  وةكاْ زابةط بلةي
بطيتيية هة شَيوةى زوو   :Shapeشَيوةى ِضووتةخت  

ثَيم زَيت و ِضؤضووُى تَيسا ُيية,  ‹‹ثاُى و زضَيصى››ِضوو هة 
َيَى ِضوو زضاوةو كاضيطةضياْ هةغةض ثاُتايى  ضواضزةوضى بةٓ 

ةية, بؤ  ٓ منووُة: ضواضطؤشة,  و قةباضةى ضَيوةكةزا
كاتَيم ئةَ شَيوة ِضووتةختاُة بة الكَيصة, غَيطؤشة, باظُة... 

ّ, ئةوا ثَيني زةَهَيني  اضَِيلوثَيسا زابةط زةب  ُ غةض ثاُتايى
اضَِيم.   شَيوةىُ 

بطيتيية هةو شَيوةيةى : Formشَيوةى بةضجةغتة  
ثَيم زَيت و  ‹‹ثاُى و بةضظى و زضَيصى››غَى ِضووةو هة 

اوةوة, وةن: ضواضثاَهوو, شةشجاَهوو, ِضؤضووُ ى تَيساية بؤُ 
ة بةغةض  ِضووطةو ثاُتاييةكى  قوضةكى,... ئةطةض ئةَ شَيوُا

اضَِيم. ْ زةَهَيني شَيوةىُ   ُاضَِيلسا زابةط بنب, ئةوا ثَييا
 

 :Textureثَيِحةَ: ِضووطة  
ثَيلٔاتةكاُى جيازةكطَيتةوة هة يةكرت, ِضووطة تايبةمتةُسييةكى زةضةوةى شتةكاُة و بة شَيوةو       

سا. ّ هةكاتى زةغتوَيسُا ةغتى ثَيسةكةي ّ وٓ   بةتايبةت ئةوكاتةى غةيطى زةكةي
ّ بؤ: وُةضييةكة زابةط زةب  ِضووطة بةثَيى جؤضى كاضةٓ 

 

 ِضووطةى ضِاغتةقيِة:
ةغتى  وةبةٓؤى زةضضووُى شَيوةى ِضووةكة        ٓ هة ضَِيطةى

ةضوةٓا هة ضَِيطةى ٓةغتى ثَيسةكةيّ زةغتوَيسْا و بيِيِةوة  ٓ .
ةوة شَيوةكاْ زةُاغيِةوةو ئاغتى ظبطى و هوغيياْ,  زةغتوَيسُا

ةضًياْ  ُ طَيت هة  ياْ ِضةقى و ةضوةٓا زةتوُا  ٓ .ّ زياضى زةكةي
ةوةو ِضووطةياْ بةضظ وتابوؤى زوو ِضو شسا شَيوةكاْ ظةق بلطيَِ

ّ هة تابوؤكةزا, بة تايبةت ِضووة تةخ ْ.بلطَيت و زةضبض  تةكا
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 ِضووطةى ُازياض: 
ا زوو زوضيّخاوةُى ئةو ِضووطاُة زةططَيتةوة, كة        ني و تةُٔ  زةتوُا

ةغتياْ ثَي  ٓ يض بل هةضَِيطةى بيِيِةوة  ٓ ةغتى زةغتوَيسْا ةيّ وٓ 
ةُسَيم جاض  ةضوةٓآ  يية هة زياضى كطزُى ِضووةكةزا.ٓ  كاضيطةضييةكىُ 

ةَهسةخةَهةتيَِ  ٓ ّ و ضِاغتةقيِةُني و ِضووةكاْ فطيوزةضْ و ضاو
ةضوةن ِضووى بةضز و طةض و تةختة... ئَيٌة  هةبةضطرياوةْ )كؤثني(,ٓ 

ني ئةَ ِضووة زوو زو ضيياُة بةٓؤى كؤًةَهَيم وضزةكاضى و وزةتوُا
ةخصةغاظى و  وُةضييةوة بةٓؤى ظيازكطزُى ثَيلٔاتةىُ  ضاضةغةضىٓ 

َيىَ و ثاُتايى و ِضةُطةوة ضاض سُةوةى وةن: خايَ وٓ  ّ.  ضِاظُا  ة بلةي
 
 

ةخصةكَيصاْ ةًاكاُىُ   ِب
 

َيت و كاضيطةضى  ةغتٌاْ زةوضوشيَِ امخاُةوةٓ  يية, بةَهلو هةُ  ةغتةكاْ زةططَيتةوةو بيِطاوُ  اليةُىٓ 
ى و ئاغووزةيى و زَهدؤشى زةكةيّ, اهةغةض زيَ و زةضوومناْ بةجَيسةٓيََوَيت و ثاش ةغت بة ئاضًا  ْٓ

وُةضى  ةًوو كاضَيلىٓ   ٓ يية كاضيطةضى هةغةض بيِةض بةجَيبٔيََوَيت, ضوُلة ئةوة كاضيطةضى ًةضدُ 
ةغتى بيِةض زضوغت بلات و بيداتة ئاغتى   ٓ ةخصة هةغةض  ُ َيت ئةو ٓوُةضًةُسة زةتوُا

 ضَيصهَيوةضططتِةوة.
 :Unit يةكةَ: يةكَيتى

ةًووثةيوةُسى بة         ٓ شتةكاُى  هَيبةغتِى
 ْ ةيةو ثَيويػتة شتةكا  ٓ ُاو تابوؤكةوة
ةًوو   ٓ ّ. واتة ٓاوغةُط و هَيلِعيم و تةباب

ة ثةيوةغ ةًايةكى ئةوُا نت بة يةكةوةو ِب
ةية  ٓ وُةضى جوْا و  خواظضاوياْ  ٓ بؤ كاضَيلى

 غةُطني, بؤية هَيطةزا يةكَيتى بة واتاى:
وُةضييةكةوة بةزةغتسَيت.هةضَِيطةى هَيلِعيلطزُةوةى ثاضضةكاُيةكَيتى هة شَيوةزا:  او كاضةٓ   ىُ 
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ْ  هةغةض خةياَهى بيِةض ِضةُطسةزاتةوة. ّ بريؤكة هَيلسةبةغتَيت و ثاشا  يةكَيتى هة بريؤكةزا: ضةُسي
وُةضييةكةو  بابةت هة ِضَيطةى جَيبةجَيلطزُةوةيةكَيتى هة شَيواظزا:   شَيواظى كاضكطزُةٓ 

وُةضى كاِضووُسةبَيتةوة  ضى كطزووة., كة بة يةن شَيواظىٓ 
وُةضى ثةيوةغتة  بة يةكَيتى بابةت       ى كاضىٓ  ني بَوَيني جوُا ٓةًوو ثاضضةكاْ ثَيلةوة  ةوة وزةتوُا

َيت.زةبةغتَيتةوةو شَيوةيةكى يةكططتووى توُسوتؤَهى هَي ثَيلس يةكةجماض ثَيويػتة  بؤ ةٓيَِ
ةبَيت و زواتط زةبَيت ثَيلياُةوة ططَى  ٓ ا كاضَيلى  ثاضضةكاْ ثةيوةُسياْ ثَيلةوة  ُ ّ, ئةطةض بسةي

َ زَيت. ْ بؤ بةضٓة وُةضميا آ  ةوغةُطىُ   ُٓا
 

 :Balance وغةُطىآزووةَ: 
هةضَِيطةى  , كةبطيتيية هةو زؤخةى      

اوغةُطى شَيوةكاُةوة   ٓ زابةشبووَُيلى
وُةضييةكةزا,   ٓ زضوغت زةبَيت هةُاو كاضة

ٓةغتلطزُى بيِةضة  ًةبةغت هة غةُطيين
طريى هةكاتى بيِني و بة ئاغووزةيى و جَي

اى  غةيطكطزُسا. ةيى و توُا هَيطةزا كاضًا
زةضزةكةوَيت, كة تا ضةُس ٓوُةضًةُس 

يوي اوغةُطى و غةُطيِيية بجاضَيعَيت هةُاو تابوؤكةزا.توُا  ةتى ئةوٓ 
 

  ٍ  :Rhythmغَييةَ: ِضيت
بطيتيية هة ضَِيلدػتِى ئةو قةباضةو ثَيلٔاتاُةى       

.ّ ْ و يةكةى بيِني ثَيلسةٓيَِ وُةضييةكةزا  هةُاو كاضةٓ 
وُةضيسا زابةط بلةيّ بؤ: ٍ هة كاضىٓ  ني ضِيت  زةتوُا

 
بطيتيية هةو بةضيةكلةوتِةى, كة هة َُيواْ  :Regular rhythmِضيتٌى ِضَيلدطاو   - ث

ُةوةى شَيوةو قةباضةو وزةزات هةكاتى زووباضة بوشَيوةو يةكة ِضةُطييةكاُسا ِضو
 زووضضييةكاُسا بة  شَيوةيةكى ِضَيلدطاو.
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 Irregularِضيتٌى ِضَيلِةخطاو - د

rhythm : بطيتيية هةو شَيواُةى, كة
هةُاو كاضة ٓوُةضييةكةزا ِضَيلدطاوُني, 

هة  ُياْوهَيلضوزةطاتة ئاغتى تا 
ٓةضوةٓا  قةباضةو شَيوةو زووضيسا.

ٓةُسَيم جاضيض هَيلسةبِةوةو 
 يةكسةططُةوة.

: Free rhythmِضيتٌى ئاظاز  - ح
بطيتيية هةو كاضة ٓوُةضييةى, كة 
شَيوةو يةكةو زووضييةكاُياْ 

وْ, ياْ ثَيلةوةْ هة كاضة اهَيلرتاظ
ٓوُةضييةكةزا. واتة ٓوُةضًةُس ئاظازة 
ضؤْ ٓاوغةُطى, ياْ ُآاوغةُطى 

 ِضازةططَيت. كةكاضة

:  Motor rhythmِضيتٌى جوآلو   - ر
بطيتيية هة كاضة ٓوُةضييةى, كة ثِطة هة 
ِضيتٌى جوآلو هة ِضَيطةى زابةشبووُى 

جوآلوةكاْ بة ِضاغت  شَيوةثَيلٔاتةو 
و ضةثى كاضةكةزا, ئةًةط وا هة 

هة كاضة  بيِةض زةكاتيِةكاُى ِضواُ
هة شَيوةيةكةوة بؤ  ٓوُةضييةكةزا

 كى تط بضَيت.ةشَيوةي
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 : Proportion  (*): يةكػاُبووْضواضةَ
ةًوو ئةو ثاُتايياُة زةططَيتةوة, كة هةضَِيطةى        َيوْا ثاُى و زضَيصى. واتةٓ  بطيتيية هة ثةيوةُسىُ 

ثوةى ِضةُطييةوة ثاُتايى تابوؤكة زاطري زةكات بة شَيوةيةكى ثالُبؤزاضَِيصضاو, بةًةبةغتى 
ةبَيتة  ٓاوغةُطى,زضوغتلطزُى   ُ تا

ى و  زواتط جَيطةى زَهتةُطى و بَي ئاضًا
يِى بيِةضزا َيعى  هةكاتى ِضوُا  ٓ هة

كة كةَ ٓوُةضيية ُةخصةغاظى كاضة
ةُسَيم جاض ئةَ  جؤضة كاضكطزُة ُةكاتةوة.ٓ 

ْ بةٓطةية كى خؤِضغلاُةية, يا
ثالُبؤزاضَِيصضاوة, ياْ ثةيوةُسى بة 

ٓوُةضى  ظؤضىئةظًووُلطزُى 
ة  ية.ٓوُةضًةُسةكةوةٓ 

 
ةية  هةطةَي ئاغتى ضَِيصةيى        ٓ , ضوُلة ضَِيصة هة كاضكطزُسا بؤية هَيطةزا يةكػاُبووْ جياواظى

َيوْا زوو شت زياضى   ُ ثةيوةُسى
زةكات, بةآلَ يةكػاُبووْ طوظاضشت 
َيوْا زووشت, ياْ   ُ هة ثةيوةُسى

 , بةتايبةت ئةوكاتةىظياتط زةكات
ٓوُةضًةُس زُيابيِى خؤى هة 

 تابوؤكةزا ِضووُسةكاتةوة. 
 
 

________________________________________________________ 
ُبووْ(*) ٓاوضِيَصة زَيت, بةآلَيةكػا  ,ْ طلطز ٓاوغُة  ,ْ ٓاوضِيَصةكطز  ,ْ س سة بة طوجنُا ٓةضضُة ًةوَيت   :  ًةبةغتةى زة ِةو بؤ ئةَ  بؤ ئَة شوَي

بوومن ال ث ُبووُى شَيوةو قةباضةو زووضيية,يةكػُا ٌْا بة يةكػا ُةضي شيَوةكاضيسا ظؤض ثيَويػت ٓو س بوو, ضوُلة هة كاضى  كة زواتط هة  ةغُة
طةزاياغا ى ِضوُا ِاغب( ى عةضةبى و )ثَيسةكطَيت ثاشْا كاضي و خؤى جَيطري زةكات كُا ( ى Proportion. ئَة زةغتةواشةية هة بطى )اهت

ُطاوة.  طويعى زا      ِي
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 واُةى يةكةَ
ة2كاتى زياضيلطاو:   وُا

 

 :1ضاالكى 
يََوى        ٓ ُاضَِيم  ضَِيم و زاوا هة قوتابييةكاْ بلة

ّ هة يَِ ةى  كَيصاُى بةكاضٔب ةكاُياُسا. واتة ئةو شَيوُا ويَِ
 ْ عضيا ة بَيت و ثصت بة خةياَي و بريوٓ  زةيلَيصّ ئاظازُا
ةضجةى  ِضةُطة طةضًةكاْ ظؤضتط   ً ببةغنت, بةو
ْ, ثاشاْ ِضةضاوى  ّ, وةن هة ِضةُطة غاضزةكا يَِ بةكاضٔب

ْ بلةْ. يََوةكا  ٓاوغةُطى و يةكػاُىٓ 
ةض يةن هة قوتابييةكاْ بس  ٓ ة با هةغةض زواتط ِضَيطة بة

ة  ى بسوَيت.كةويَِ
 

 
 :2ضاالكى 

وُةضى         ٓ يطاضكَيصاُةكةياُسا ثصت بة  ُ زاوا هة قوتابييةكاْ بلة هة
وُةضييةكةياُساو خاَهى ِضةُطاوِضةُط   ٓ ة خاَهةكوتة ببةغنت هة زةضبطِِي

ّ بة تَيلةَهلطزُى ِضةُطة طةضَ و غاضزةكاْ.ٓ  يَِ ضوةٓا زواى تةواو ةبةكاضٔب
َيَى و بووُى كاضة  ٓوُةضييةكة ِضَيطة بة قوتابييةكاْ بسة, تا هةغةض خاَي وٓ 

اوكاضى بلة هة   ٓ او تابوؤكة بسوَيت, ثاشاْ تؤط  ُ ِضةُط و شَيوةى
 طوظاضشتلطزُةكةيسا.

 
ابَيت ثيصاُى قوتابى   ُ ؤغتايةو ًا  ً ا بؤ بةضضاوِضووُى ة تةُٔ يطاضُا  ُ ئةَ

ا ِض ؤغتا تةُٔ ًا يصاُسةضى قوتابييةكاْ بؤ بسضَيت و هةبةضى بططَيتةوة. واتةً  يَِ
 كاضَيلى هةوجؤضة زةكات و بةس.
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 واُةى زووةَ
وُةضى ىٓ  ْ و زةضبطِِي يطاضكَيصا  تةوةض:ُ 

وُةضى ى بيِطةىٓ   بابةت: طةشةثَيسُا
ة 3كاتى زياضيلطاو:   وُا

 
وُةضى    :Artistic Visionبيِطةىٓ 

اى بيِيِياْ طةشة ثَيبسات و ئاغتى        َيت, تا توُا يَِ اًؤغتا قوتابييةكاْ ضِازةٓيَِ  ً ةيةزا هةَ وُا
اغياْ بؤ شتةكاُى زةوضوبةضياْ فطةوْا بلات. بة واتايةكى تط كاتَيم قوتابى غةيطى  جواُِ

َيت و ِضةُط و شَيوةو جؤض يطا زةوضوبةضى زةكات, ئةوا فَيط زةبَيت ضؤْ هة شتةكاْ بِطوُا ةكاُياْ بةُ 
َيعْا هةغةض بيِطة قوتابى هةَ تةًةُةزا ظؤض ططُطة,  اْ و ضِٓا يَِ هَيلحيابلاتةوةو زواتط بياُاغَيتةوة. ضِٓا
ةييةكاُى بةضظ  عضى طةشة زةكات و بةط ضِاغتةوخؤ ئاغتى كاضًا  ٓ ةغتةكاُى, بريى,  ٓ ضوُلة

ةشسا ئاغتى طوظاضشتلطزْ و زةضبِط ةًوو ئةوُا وُةضى هة ضَِيطةى )ظاضةكى و زةبَيتةوة, هةطةَيٓ  ىٓ  ِي
ا كؤًةآليةتييةكاُى زةضِة قؤُاغَيلى تطةوة, ضوُلة  كطزاضةكى( يةوة ثَيض زةكةوَيت و توُا
وغتاُى  اى طفتوطؤو زُا اوضَِيلاُيساو توُا  ٓ َيت هةطةَي َيت خؤى بطوجنيَِ قوتابييةكة زةتوُا

 ثَيصسةكةوَيت. 
 

 قوتابى ضى فَيطزةبَيت؟
  بؤ زةكات  شيِطةى زةوضوبةضى و ثَيلٔاتةكاُى غطوشت ثةيسائاشِايةتى هةطةَي

 طةشةثَيساُى بيِطة جواُِاغييةكةى.
  ٓةغت بة شَيوةكاْ زةكات و جياواظياْ زةبيَِيت هةو شيِطةيةى تَييسا زةشيت هة

 ِضَيطةى تَيِطاًاْ و هَيوضزبووُةوةزا.
  ةُطى زةكات.بة ئاظازى ُيطاضزةكَيصَيت و زواتط ِض تّ هة غطوشتطوةضطبة غووز 
 َيَِى و خةياَي و بريى زةجوَهَيَِى.ِضةُطة جواُةكاُى غطوشت ِضازةً قوتابى هة 
 .هة وشةو زةغتةواشة ٓوُةضيية تاظةكاْ تَيسةطات و قػةياْ ثَى زةكات 
 .ٓةغت بةخؤظاُى زةكات و ًتٌاُةى بةخؤى ظؤضتط زةبَيت 
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 :ًاًؤغتا ئةضكى
  غةضجنِطاكَيض و شياو بؤ ثَيويػتة هةغةض ًاًؤغتا شيِطةيةكى ٓوُةضى

ٓاُى قوتابييةكاُى بسات بؤ طوظاضشتلطزْ و كاضة  قوتابييةكاُى زابني بلات و
ٓوُةضييةكاُيصياْ فةضاًؤط ُةكات, بةَهلو ططُطياْ ثَيبسات و بة شَيوةيةكى 
باط منايصياْ بلات, ئةًةط ٓاوكاضى طةشةى قوتابييةكاْ زةكات هةو 

 قؤُاغةى تَييسا زةشيّ.
  ْبططَيتةخؤ هة هةغةض ًاًؤغتاية شَيواظى ئاِضاغتةكطزْ و بةشساضيجَيلطز

هة ٓةًاُلاتيصسا هةغةضى ثَيويػتة ثِطؤغةيةكى  طوتِةوةى واُةكةيسا.
زَيٌوكطات و كةشَيلى ثِط هة ئاضاَ بؤ قوتابييةكاُى بِطةخػَيَِى. واتة ُابَيت كاضى 

قوتابييةكاُساو ططُطى بة  خؤغةثَيِى ئةجناَ بسات و جياواظى ُةكات هة َُيواْ
ٓةُسَيلياْ بسات و ئةواُى تطيض فةضاًؤط بلات, ضوُلة ٓةُسَيم كَيصةو ططفت 

 ضاضةى ٓةضزوو جؤضةٓةْ طصتييةو ٓةُسَيلى تطيصياْ تاكيية. كةواتة 
 كَيصةكةت هةغةض شاُةو ثَيويػتة زواياْ ُةخةيت.  

 

 بريؤكةى ثَيصِياضكطاو:
 اْ بريؤكةى ُوَى تابييةكٓةوَهبسة ثَيض ُيطاضكَيصاُى قو

بؤ منووُة: زميةُى تةالضغاظى,  خبة ًَيصلياُةوة.
فِططةو جوَهةو فِطيِى  يطاضةكاُى ٓاتووضؤ,ُةخصوُ

ضشتَيم, كة فِطؤكةكاْ, ياضيطاو كاتى ياضيلطزْ, ياْ ٓة
 بّ. تاظة بابةتةكاْ زووباضةُةبّ و

  طوظاضشتلطزْ هة بؤُةو ئآةُطةكاْ, وةن: طةِضاُةوة بؤ
 اُة, جةشُى ُةوضؤظ, طةشتة بةٓاضييةكاْ...قوتاخب

  طوظاضشتلطزْ هةِضَيطةى غووز وةضططتّ هة بابةتةكاُى تطى
 خوَيِسْ, وةن: بابةتةكاُى كوضزى, عةضةبى, ظاُػت...

 .ْياْ ٓةضشتَيم كة ًاًؤغتا ثَيى ثةغةُسة بؤ جَيبةجَيلطز 
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ياضييةكاُت ضةخبة طوةئة  غةض خةضًاُةى ظُا
 :Horizontal line  ٓيََوى غتوُى

ةَهسةكصَى و هة ئاغت بيِطةى ئَيٌةزاية و بةثَيى ئاغتى        يََوة ضِاغتةى بةضةو بةضظىٓ  بطيتيية هةوٓ 
َ زةبَيت هة غةض ِضووى ظةوى. ع  شتةكة بةضظوُ 

َيلى        ى شةقًا َيَى تَيبطةيت ثَيويػتة ئةَ كاضة بلةيت: غةضزُا  ٓ يت بؤ ئةوةى ظياتط هة زةتوُا
ةضجةى هةغةض شؤغتةكاُى زضةخت ِضواّب ِضَىةضِاغت ْ, تا ضاوت بِط زةكات  هة بلة, بةوً  , ثاشا

ة و زواتط غةيطَيلى زضةختةُى زوازضةختةكا كاُى ثَيصةوة بلة, زةبيِيت زضةختةكاُى وة بِطوُا
ْ  تا ,ثَيصةوة طةوضةْ و زضةختة زووضةكاُيض ةوة هة قةباضةزا, تا ئاغتى وْ بووُيا زَيت بضوون زةِب

َيلى ب ْ((. ئةطةض بضيتة شويَِ ةغت ضظتطو هة خواضةوة ة))خاَهى وُبوو يت, ئةوا ظؤض بة ِضووُىٓ  بِطوُا
ْ زةكةيت. يََوة بةضظو ئاغؤييةكا  بةٓ 

 
ة فَيطبويّ: ةيةزا ئةَ وشةو زةغتةواشُا  هةَ وُا

      ْ  Point fadedخاَهى وُبوو
 Visionبيِطة                 
 Horizontal lineٓيََوى غتوُى      
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وُةضى  زيسىٓ 
اًؤغتا:  ئاًؤشطاضى بؤً 

  ٓةغتَيلى باشياْ ال زضوغت هة كاتى زيساضت هةطةَي قوتابييةكاُتسا ٓةوَهبسة
 بلةيت.

 تى قوتابييةكاُت بِاغيت و ُاوةكاُياْ هةبةض بلةيت, ئةطةض شٓةوَهبسة غطو
غّ و هة وبِو ُاوةكةشت ثَيوةبةض ُةكطا, ئةوا ُاوياْ هةغةض ثاضضة كاغةظَيم

  بةضؤكياْ بسةْ.
 .ٓةوَهبسة شيِطةى ٓؤَهى فطةًةبةغت غةضجنِطاكَيض و خؤط و زَهطريبَيت 
  وا ثيصاُى قوتابييةكاْ بسة, كة واُةى ثةضوةضزةى ٓوُةض ططُطة وةن ٓةض

 واُةيةكى تطى خوَيِسْ, بةَهلو ثةيوةُسيصى بة واُةكاُى تطةوة ٓةية.
 ةتايبةت هةباضةى ئةو بابةتة طةَي قوتابييةكاُت بلة بطفتوطؤ هة

 َهَيَِيت, كة هة شيِطةكةيسا ٓةْ.وزةضبِطيِدواظيياُةى خةياَهى قوتابييةكاْ زةجو
  زاوا هة قوتابييةكاُت بلة غةيطَيلى زةوضوبةضياْ بلةْ و غةضجنى ئةو شتاُة

بسةْ, كة ثةيوةُسى بة بابةتى ٓوُةضةوة ٓةية ))هةطةَهيسا ضةُس زميةَُيلى 
 صاُى قوتابييةكاْ بسة((.غطوشتى جواْ ثي

  ,ٓةوَهبسة ضةُس زةغتةواشةو واتاو وشةى ٓوُةضى بة قوتابييةكاْ ئاشِا بلةوة
 يةتى.وكة هة غاآلُى ِضابطزووزا خوَيِسو

 .)ثَيلٔاتةكاُى كاضى ٓوُةضيياْ بؤ ِضووُبلةوة, وةن: )خاَي, َٓيَى, ِضةُط, ثاُتايى 
  ِْضووُلطزُةوةى بابةتى واُةكة تابوؤى ٓةًوو جاضَيم هةكاتى ثَيساُى ظاُياضى, يا

ٓوُةضًةُسَيم, ياْ ضةُس ٓوُةضًةُسَيم ثيصاُى قوتابييةكاْ بسةو ضاوت هةغةض 
, هةطةَي ئةو َٓيٌاو بابةتاُة بَيت, كة ٓوُةضًةُسةكة كَيصاوُى, ياْ بةكاضى َٓيِاوْ

 ئةوةشسا شياُِاًةى ٓوُةضًةُسةكةط باس بلة.
  غيِى ئةو زةغتةواشةو وشة وِضووُلطزُةوةو ُووايتبؤضز بةكاضبَٔيِة بؤ

 بريى قوتابييةكاُسا مبَيَِيتةوة.هةٓوُةضياُةى بةكاضياْ زةَٓيِني, تا 
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 ثالُى فَيطكاضى و جَيبةجَيلطزْ
  واظ هة قوتابى بَٔيِة زواى ئةوةى بابةتى ثَيصِياضكطاو ِضووُلطاوةتةوةو طفتوطؤى

ة ٓةغت و بؤضووُةكاُى بلات هةباضةى شت هئاظازاُة طوظاضهةباضةوة كطاوة, تا بة 
 بابةتى ثَيصِياضكطاو, ٓةوَهبسة بريياْ بوضوشَيِيت هةكاتى كاضكطزُسا.

  ثَيويػتة بؤ كاضة ٓوُةضييةكة بةكاضبَٔيِطَيت و ِضةضاوى ثاُتايى زياضيلطاو بلة, كة
 بطوجنَيت. زاهةطةَي بريؤكةو تواُاى قوتابييةكاْ و كاتى زياضيلطاو

 ى فطةجؤض بةكاضبَٔيِطَيت )ثاغتيى, قةَهةًِطةُطى زاض, ًاجيم...(.كةضةغتةى ِضةُط 
 .هة يةكةَ زةغتجَيلةوة طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ بلة, تا كؤتايى كاضةكة 
 اكاُياْ بيِى و غةضجنياْ ثَيبسة, تا تواُئاِضاغتةى تايبةتى ٓةُسَيلياْ بلة و تَي

 ضياْ باشرت بلات.ى غةضُخ و بريؤكةو بريو ٓعطةشة باشرتبَيت و ئاغتى
  ضاوَيلت هةغةض ئةو قوتابيياُةبَيت, كة غػت و خاوْ هة كاضكطزُسا و هة ُيوةى

 ِضَيطةزا بةجَيياْ ًةَٓيَوةو ٓاُياُبسةو فصاضيصياْ هةغةض زضوغت ًةكة.
  زَهِيابةوة هةغةض

ثَيلٔاتةو بِةًاكاُى 
كاضة ٓوُةضييةكة هة 

 كاتى كاضكطزُسا.
  ْزاوا هة قوتابييةكا

جياواظى  بلة, تا
بلةْ هة َُيواْ كاضى 
خؤياْ و كاضى 

ٓوُةضًةُسةكة, 
خاَهى وَيلضوو و 

هَيلحياواظ 
                                        زةغتِيصاْ بلةْ.

 
 
وُةضًةُسى جئاُى                                   َ كاضَيلىٓ   زةكَيصِةوة. ‹ظاُلور›قوتابياُى ثؤىل ضواضة
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  (*)(كةضيٍ عةىل) ى كوضزٓوُةضًةُستابوؤى     
 
 
 

 

 ْ ةكا ًاوةو خواضو باُظ يََوة ضة ؤغتا غووز هةٓ  ًًا ثَيويػتة 
ْ, هةطةيَ  طى تابوؤكْا جياواظ ٓا ثوةى ضُِة ةضوة وةضبططَيت.ٓ 
طة طةَض و غاضزةكْا هة يةن  ى و تَيلضطِشاوى ِضُة ُيُا وو ُةًض

سا. ْ بةزواى شَيوة شَيواوةكُا ْ طةضِا  كاتسا. ثاشا
 
ٍ: شَيوةكاضَيلى كوضزةو هة غاَهى (*) ى هة زايم بووةو غاَهى  1948عةىل كةضي ٌُا ئةكازميياى  (1972)هة شاضى غوَي

ةك ى هة بةغسا تةواوكطزووة. خاوُةٓوُةضةجوُا ُاوةوةو ُا ى  طةكُا ٓا بةشساضى هة ثَيصُا ةضوة  ٓ ُاواظةية. سّي تابوؤى  ى ضُة
سازةضةوةى  ى  كوضزغتُا سا بآلوبووُبة جئكطزووة. تابوؤكُا  وة.تةةُا
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 (*)(ئيػٌاعيى خةيات)ٓوُةضًةُسى كوضز  تابوؤى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ؤغتا و قوتابييةكاْ  ًًا

غةضُخ زةزةُة شَيوة شَيواو 
ْ, بةآلَ بة  اضَِيلةكا وُ 
ةضًووُياْ  ِضةُطَيلىُ 

ْ و ِضةُطة غاضزوو  كَيصطاو
.))ْ ْ ))طوجناُس طاو  طةضًةكاْ بة تةُيصت يةكرتةوة زُا

ٌاعيى خةيات: شَيوةكاضَيلى كوضزةو هة غاَهى (*) ةقني هة زايم بووة, هةغاَهى  1944ئيػ ةى  1966هة شاضى خُا خُا
ى هة بةعقوبة تةواوكطزووة ؤغتايُا سا كطزووة. ًًا ُاوخؤو زةضةوةى كوضزغتُا طةى شَيوةكاضى هة  سّي ثَيصُا . بةشساضى هة ضُة

سا بآلوبو ُٔا ى بة جي وُةضييةكُا ى هةغةض تيصَيطت و بةشَيوةى ثؤغتلاضت ضاثلطاوة.ُةتوتابوؤو كاضةٓ   ةوةوكاضةكُا
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 واُةى غَييةَ
وُةضى ىٓ  ْ و زةضبطِِي يطاضكَيصا  تةوةض:ُ 

وُةضىبابةت:  ةًاكاُى ثَيلٔاتةىٓ   ِب
ة 3كاتى زياضيلطاو:   وُا

 
وُةضًةُس ثَيويػتى ثَييةتى بؤ ضَِيلدػتِى         ٓ وُةضييةى, كة  ٓ ةًا بطيتيية هةو ياغاو ضَِيػا ِب

ّ, كة بؤ  سُةوة ب وُةضييةكةى, جا ئةو ثَيلٔاتاُة شَيوة, ياْ يةكةى ضِاظُا  ٓ او كاضة ثَيلٔاتةكاُىُ 
َيت بةٓاىبةضظكطزُةوةى  وُةضييةكةى بةكاضياُسةٓيَِ اغى كاضةٓ  وُةضييةكة  كة ،ئاغتى جواُِ كاضةٓ 

ةى  زةخيواظَيت هةكاتى جَيبةجَيلطزُسا . وةن: زةغتيسايةبةضهةبةثَيى ئةو كةضةغتةو مشةكة خاوُا
ٍ, فطةجؤضى, غةُطيِى...  اوغةُطى, ضِيت ْ وٓ  وُةضى و هَيلبةغتِى, يةكػاُبوو  يةكةىٓ 

 

ةخصةغاظى بطيتيية هةو يةكة شَيوةكاضيياُةى, كةٓ        اُاياْ بؤ بةآلَ ثَيلٔاتةكاُىُ  وُةضًةُسٓ 
وُةضييةكةى بةو شَيوةيةى, كة ئَيٌة زةيبيِني,  َيت بؤ زةضخػتِى كاضةٓ  زةبات و بةكاضياْ زةٓيَِ

 خايَ, ثاُتايى, قةباضة, شَيوة, ِضووطة...وةن: 
 

ني        ةغت بةو يةكاُة زةكةيّ و زةتوُا ئةطةض غةيطَيلى غطوشت و زةضوبةضًاْ بلةيّ بة ئاغاُىٓ 
...ْ صَيوو ثَيسةشتةكا ْ و زؤيَ وُ   بياُبيِني هة ضَِيطةى الغلةزاضو هوتلةى شاخةكا

 

ةكة:  ًةبةغتى تايبةتى وُا
ةًاو ثَيل       َيت هةطةَي ِب وُةضئقوتابى بتوُا  ٓ ةَهةياتة ًا  ً عيلةوة هة كطزاضى  ةكاْ  ُ بلات و هة

ةَهة هةطةيَ يةكةكاُسا بلات. ًا َيت. واتة هة ثِطؤغةيةكى كطزاضيساً  يَِ ْ ٔب  ُيطاضكَيصاُسا بةكاضيا
 

 قوتابى ضى فَيطزةبَيت؟
o  بة قوَهى هة ثَيلٔاتةكاُى غطوشت زةِضواَُيت و ططُطى َٓيَوة طصتييةكاُى بؤ

 زةضزةكةوَيت هة زياضيلطزُى شَيوةكاُسا.
o ُو ثاُتايية جؤضاوجؤضةكاْ و بةٓاى غَيبةضو ِضووُاكى زةظاَُيت. طى َٓيَوةكاْطط 
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o  ,بِةًاكاُى ثَيلٔاتةى ٓوُةضى زةزؤظَيتةوة هة ِضَيطةى كاضى ٓوُةضييةوة )يةكَيتى
 غةُطيِى, ِضيتٍ(.

o .ئاشِابووْ بة زةغتةواشة ٓوُةضييةكاْ و بةكاضَٓيِاُةوةى هة كاتى طفتوطؤكاُيسا 
o تِى ٓوُةضى ثَيصسةكةوَيت و تواُاى ِضةخِةطط

  زةتواَُيت شيلاضى ٓوُةضى بلات.
 

 غةضضاوة فَيطكاضييةكاْ:
ؤغتا كةضةغتةو ثَيساويػتيية غةضةتاييةكاْ:  ًا  ً ثَيويػتة

ازة بلات, هةطةَي ئةَ A3ياْ  A4كاغةظى غجى هة جؤضى ) ( ئًا
اجيم,   ً ةَهبصاضز(: ثاغتيى,  ٓ َيلى ةضكًا  ٓ كةضغتاُة )جا

اًؤغتا ثَيى قةَهةًِطةُطى   ً ةض كةضةغتةيلى تط, كة  ٓ زاض, ياْ
 شياوو طوجناو بوو.
ةى ِضووُلاضى  ٓؤكاضى ِضووُلاضى: ؤغتا ضةُسيّ ويَِ ًا  ً ططُطة

جوْا و طةشى جئاُى غطوشتى كوضزغتاْ ثيصاُى 
طةو  قوتابييةكاُى بسات, بؤ ئةوةى قوتابييةكاْ ئاضةظوو بلةْ شِي

ةضوةٓا   ٓ.ْ ٓاُى قوتابييةكاْ بسضَيت, غطوشتى كوضزغتاْ بجاضَيع

اُياْ هة غطوشت  تا هةضَِيطةى تَيطًِا
و ضاالكيية فؤهلوؤضيي و 
كةهتوضييةكاُسا غةضُخ بسةْ و 
تَيبيِى بلةْ بؤ ئةوةى شتى ىَل 
وُةضييةكةى  حّ و هة كاضةٓ  ٓةَهبٔيَِ

 خؤياُسا بةكاضيبَٔيِِةوة.
ةى ضةُس زميةَُيلى                                              ويَِ

ًاًؤغتا  )بابةت(, كوضزغتاْ                
ةكةى ))بريؤكةى ازةتو اوشَيوة غووزى هَيوةضبططَيت بؤ طةياُسُى ثةيًا ّ زميةُىٓ  َُيت ضةُسي

 .ثَيصِياضكطاو((
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 بريؤكةى ثَيصِياضكطاو:
 .غطوط هة شيِطةى كؤْ و ُوَيى كوضزغتاْ وةضبططة 
  ُوَييةكاْ وةضبططة.غطوط هة خاُوو و تةالضة كؤْ و 
  .ياْ ٓةضشتَيم ًاًؤغتا ثَيى باط و طوجناوة بؤ قوتابييةكاُى 

 

اًؤغتا:  ئاًؤشطاضى بؤً 
 .غووز هة ضريؤكَيلى كوضزةواضى )ًَيصوويى, فؤهلوؤضى, كةهتوضى( وةضبططة 
 .ْبطةِضَيوة غةض ئةو زةغتةواشة ٓوُةضياُةى هة واُةكاُى ثَيصوزا بةكاضت َٓيِاو 
  ظيِسةو ُا ظيِسةكاُى ُاو غطوشت وةضبططةو باغى بلة.غووز هة شتة 
  هةِضَيطةى ٓؤكاضةكاُى فَيطكطزُةوة بة بِةًاو ثَيلٔاتة ٓوُةضييةكاُسا بضؤوة بة

 شَيوةكى خؤط و طاَهتةئاًَيعو ضَيصبةخض.
 .ططُطى ُيطاضكَيصاْ بة َٓيَوة جياواظةكاْ بؤ قوتابييةكاْ ِضووُبلةوة 
  كَيصاُى ٓةُسَيم شَيوةو و ِضةُط بؤ زةضخػنت و ضؤُييةتى بةكاضَٓيِاُى َٓيَى

 خةياَهى بؤ قوتابييةكاُت ِضووْ بلةوة. ِضووطةى
 ووى زةغتةواشة ٓوُةضيية ُوَيلاْ.وايتبؤضز بةكاضبَٔيِة بؤ خػتِةِض 
  طفتوطؤ هةطةَي قوتابييةكاْ بلة هةباضةى ئةو بريؤكةيةى, كة ًةبةغتياُة

ئةو فيوٍ و وَيِاُةوة طفتوطؤ بلةْ خطاث جَيبةجَيى بلةْ. ئةطةض طفتوطؤ هةباضةى 
 ُيية ثَيض كاضكطزْ.

 

ة بةضضاو: ,وةن منووُة وُةضًةُسى كوضز زةخةِي  تابوؤى زووٓ 
اضى غوَيٌاُى هة ش ,(مسلؤ تؤفيق خةيات)ٓوُةضًةُسى كوضز  :يةكةَ 

وُةضيية, يةكَيم هة هةزايم بووةو خاوةُ  ٓ ى ضةُسيّ تابوؤى
َيصوو و خةياَي و كاضى ضِاغتيطةضايية. تايبةمتةُسييةكاُى   ً تَيلةَهلطزُى

 ئَيػتا هة ئيتاهيا زةشى.
 

هة زايم بووةو غاَهى  (1962)هة غاَهى  (ئاكؤ غةضيب)ٓوُةضًةُسى كوضز زووةَ: 
ةكاُى هة شاضى غوَيٌاُى تةواو كطزووة. (1985) وُةضةجوُا  ثةمياُطةىٓ 
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وُةضًةُسى كوضز   :(مسلؤ تؤفيق)كاضىٓ 

ْ و ثياوى كوضزضةُس  َيعى  ش  زميةَُيلى خةياَهئًا
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وُةضًةُسى كوضز   :(ئاكؤ غةضيب)كاضىٓ 

َيلى شاض  زميةُى شةقًا
 
 
 

زميةَُيم هة شةضى 
ْ هة  زةضبةُسى باظيا

 ْ ةمحوزى )َُيوا شَيذً 
و غوثاى ( ذةفيس

 ئيِطويع.
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 ثالُى فَيطكاضى و جَيبةجَيلطزْ:
  ثَيويػتة ًاًؤغتا زواى طفتوطؤيةكى ضِط هةطةَي قوتابييةكاْ هةغةض بابةتى

ثَيصِياضكطاوو ثيصاُساُى ٓةًوو ٓؤكاضةكاُى ِضووُلاضى, زواتط بواض بة 
تابييةكاْ بسة, تا بة ئاظازاُة طوظاضشت هة بريوبؤضووُةكاُيياْ بلةْ هة ِضَيطةى قو

 زةضبِطيِدواظيية ٓوُةضييةكاُياُةوة.
 جياواظ مشةكى جؤضاوجؤض بةكاضبَٔيِّ, تا ِضووطةى كاضة ٓوُةضييةكة  كةضةغتةو

 جواْ و ِضةُطني بَى.زةضكةوَيت و 
  ,بِةًاكاْ و ثَيلٔاتة ٓوُةضييةكاُياْ بؤ زياضي بلة, ثاشاْ بؤياْ ِضووُبلةوة

ثَيويػتة ئةو زةغتةواشاُة زووباضة بلةُةوة هةكاتى كاضكطزْ و طفتوطؤكطزْ و 
 ٓوُةضييةكاُسا.ِضاظةكطزُى كاضة 

   تا بؤت زةكطَيت كاضَيلى ٓوُةضى ٓوُةضًةُسَيلى كوضزياْ ثيصاْ بسة, تا فَيطى
 ِضاظةكطزْ و ِضةخِةى ٓوُةضى بّ هة كاضةكاُسا.

  ْثَيويػتة بِةًاو ثَيلٔاتة ٓوُةضييةكاُى ُاو تابوؤكة جياواظى بلةْ هة َُيوا
 كاضى خؤياْ و كاضى ٓوُةضًةُسةكةزا. 

˛ثالُى فَيطكاضى و ِضةطةظةكاُى واُةطوتِةوة

ةوةزا بطيتني هة: ةطوِت ْ بلةيت هة كاتى وُا ةًا طصتيياُةى ثَيويػنت ِضةضاويا  ئةو ِب
 ثَيويػتة قوتابى ثَيلٔاتةى غةضةكى تةوةضى ثِطؤغةى فَيطكطزْ بَيت. -1
 ثَيويػتة واُةكة ثَيصوةخت ثالْ و ئاًاجنى بؤ زاُطابَيت. -2
 ثالُى واُةكة ئاًاجنَيلى زياضيلطاو بَٔيَِيتة زى. ثَيويػتة  -3
 ٓؤكاضةكاُى فَيطكاضى بةشَيوةيةكى باط و هة خعًةتى واُةكةزا بةكاضبَٔيِة. -4
ثاَهِةضة ُاوخؤييةكاُى قوتابى بوضوشَيِة بؤ فَيطبووْ و كةشَيلى هةباضو طوجناوى  -5

 بؤ بِطةخػَيِة.
ْ بلةو باشرتيّ منووُة بة ثاضَيعطاضى هة ثةيوةُسى َُيواْ خؤت و قوتابييةكا -6

 بؤياْ. ))هةِضَيطةى ضاوةوة ثةيوةُسى هةطةَي قوتابييةكاُت بططة((.
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 واُةى ضواضةَ
وُةضى ىٓ  ْ و زةضبطِِي يطاضكَيصا  تةوةض:ُ 

ْ هة  ططُطىبابةت:   يسآوُةضكاضى ثَيلٔاتةى تةواوكطز
ة 2كاتى زياضيلطاو:   وُا

 
وُةضى          تَيلةَهبووُىو بطيتيية هة بةيةكطةياُسْ و  جَيبةجَيلطزُة  زةضبطِيّ و ظًاُىطوظاضشتىٓ 

ةغتةكاُة هة يةن كاتسا هةضَِيطةى ثَيلٔاتة شَيوةكاضييةكاُةوة, ئةَ تَيلةَهبو ُةط وئةظًووُى بيِني وٓ 
َيَى و ثاُتايية زوو  , ياْ هة ضَِيطةى شَيوة , ياْ ظياتطةكاُةوةزوضييغَى  زووضى,هةضَِيطةى خاَي وٓ 

ْ و ِضووطةكاُياُةوةبةٓؤى كاضيطةضيية ِضةُط , كةةكاُةوةخةياَهيي ْ.  ييةكا  زةضزةكةو
بؤية تةواوكطزْ هة ثَيلٔاتةى كاضى       

ٓوُةضيسا: بطيتيية هة ضَِيلدػتِى ثَيلٔاتةى 
وُةضييةكةزا هة   ‹‹بابةت››  ٓ هة تابوؤ

وا ئةًةط شَيوةيةكى يةكططتوى طوجناوزا, 
هة ثَيلٔاتةيةكةوة بؤ  ‹ضاو›زةكات 

ثَيلٔاتةيةكى تط بطواظَيتةوة بَى ئةوةى 
ْ بلات.  ٓةغت بة بَيعاضبوو

ةيةو ضِاغتةوخؤ كاضيطةضى هةغةض بيِةض         ٓ ةًيصة ططُطى خؤى  ٓ كاضى باط و تةواوكطاو
ةغتى   ٓ بةجَيسةٓيََوَيت و
ئاغووزةبووُى ثَيسةبةخصَيت, بؤية 

و  ثَيويػتة بؤ ئةوةى ضَِيضلةيةكى باط
ةخصةغاظيسا   ُ ضِاغت و زضوغت هة
ة بةض, ئةوا ثَيويػتة ثصت بة  بططِي

غةُطيِى و ضِيتٍ و يةكَيتى و 
يةكػاُبووْ و طوجناُسْ و 

ةًووْا ةًوو بة ثةيوةغتة  ثَيلةوة زووباضةكطزُةوة... ببةغتني. بؤية ِضَيلدػتِىٓ  هَيلبةغتِىٓ 
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ْ. هَيطةزا  ةوة زةبَيتةوة, كة ضؤْ ثاضضةو بةشةكاْ ثَيل ‹‹طوجناُسْ››ثَيويػتٌاْ بة زووباضة يةكةكا
ني هةطةَي يةكرتيسا و ئةًةط ططُطرتيّ بةشى ثَيلةوةططَيسْا و هَيلبةغنت و تَيلئاآلُسْ و  زةطوجنيَِ

ٓاوغةُطلطزْ و يةكػاُلطزُى بابةتةكاُة 
 الى قوتابى.

وَيسا زةطةضَِيت, جا ئةطةض تؤ خةياَهى بو ةًيصة بة زواى بريؤكةىُ  ى, ئةوا ثَيطوًاْ بري ًِساَيٓ  ضوشيَِ
اُةط ضةُس منووُةيةكّ. َ ويَِ ْ و زةضبطِيِةكاُيسا, ئة اُى تاظة زةكاتةوة هة طوظاضشتلطز يَِ  هة زٓا

 
اًؤغتا  ئةضكىً 

ةضشتَيم, كة ثَيويػت بلات بؤتى        ٓةُسَيلحاض ثَيويػت زةكات قوتابى شتَيلى زياضيلطاو, يآْ 
َيت و  اتوُا  ُ بلَيصَيت, بةآلَ قوتابييةكة
َيت هة  اظُا  ُ طريزةخوات ضؤُى بلَيصَيت؟
كوَيوة زةغت ثَيبلات؟ ئةضكى بةضَِيعتاُة 

اضَيلى زى هة ضَِيطةى ج
اوكاض  ٓ ى شَيوةئةُساظةييةكاُةوة

ثَيصلةط بلةيت و كاضئاغاُى بؤ بلةيت 
يصاُسةضى بيت, كة ئةجنا ى و ضِيَِ ًسُا

يية. واتة سة ئةغتةَُ  يَِ شَيوةكة  كاضةكةٓ 
هة ضَِيطةى يةكَيم هة شَيوة ئةُساظةييةكاُةوة زةكَيصَيت, بؤمنووُة ئةطةض كيػةَي بوو شَيوة ئةُساظةى 

ةَهبصَيطة, ئةطةض خاُو اوكاضى بوو شَيوةئةُ وٓيَولةيى بؤٓ   ٓ ساظةى ضواضطؤشةى بؤ ثَيصِياض بلة.
اُا  اُى بريؤكة ظؤض ططُطة, زواتط خؤى كاضةكاْ زةكات و جاضَيلى زىٓ  كطزُى قوتابى بؤ بةزةغتٔيَِ

َيت. وىَ زازةٓيَِ َيتةوةو خؤى بريؤكةىُ  يَِ ٓا  بؤ تؤُ 
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ةيةزا َ وُا  غووزى بةزةغتٔاتوو هة
وُةض ةًاكاُى تةواوكطزْ فَيطزةبَيت هة كاضىٓ  يةكَيتى, غةُطيِى, ››يسا هةطةَي زَهِيابووُةوة هة ِب

 .‹‹ضِيتٍ
 

 قوتابى ضى فَيطزةبَيت؟
 واُةطةى ٓوُةضيساو ئاغتى خةياَهلطزُى بؤ غطوشت بؤ قووَهسةبَيتةوة هة ِض

 غةضجةَ شت و شَيوةكاُى فطةواْ زةبَيت.
 .ِضازَيت هةغةض زابةشلطزْ و ٓاوغةُطلطزُى ِضةُطلطزْ بةغةض شَيوةكاُسا 
 .خةياَهى زةوضوشَيت و بريى ئايِسةخواظى هة ًَيصليسا زةضةغجَى 
 .قوتابى طفتوطؤى بةضةو باشرت زةضَيت و ئاغتى زاُوغتاُلطزُى ثَيصسةكةوَيت 
  ئاغت و بةٓاى جواُِاغى بؤ كاضى ٓوُةضى باط و ِضَيلدطاو ثَيصسةكةوَيت و

 كةوتوو.تَيسةطات, كة ئةواُة زةبِة ٓؤى بةضٓةًَٔيِاُى كاضى ٓوُةضى غةض
  .ئاشِا زةبَيت بة كؤًةَهَيم ٓوُةضًةُسى كوضزو جئاُى 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

ةية. َ ويَِ َيتة زى, وةن ئة ةضضى ئاضةظووى زةكات هة ضَِيطةى خةياَهلطزُةوة بئيَِ ةوَهسةزاتٓ   قوتابىٓ 
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 بريؤكةى ثَيصِياضكطاو
  ثَيويػتة ًاًؤغتا هةَ واُةيةزا

ضةُس بريؤكةيةكى ُوَى خباتة 
قوتابييةكاُى, وةن: بةضزةَ 

هةباضةى))طةضزووْ, بؤشايى 
ئامساْ, ئاًَيطةكاُى طةشتلطزْ 

بؤشايى ئامساْ, خةياَهى  ُاو بؤ
 ظاُػتى((.

  بابةتَيم ثةيوةغتبَيت بة ِضؤَهى
ظاُػت و تةكِةهؤجيا هةغةض 

 طةشةثَيساُى شياُى ًطؤظايةتى.
 طياْ )بَيسةُط(غطوشتى بَي. 
 ياْ ٓةضشتَيم, كة ًاًؤغتا ثَيى 

 باشة.

طؤظ و بؤشايى ئامساْ.  ضةُس زميةَُيم هة باضةىً 
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اًؤغتا  ئاًؤشطاضى بؤً 
  غةضةتا بابةتَيم ثَيصلةط بلة هةباضةى بؤشايى ئامساْ و ًاُط و ئةغتَيطةو

 .ٓةغاضةى خؤض
  هةكاتى خػتِةِضووى بابةتةكةزا كؤًةَهَيم بابةتى خؤط و غةضجنِطاكَيض باس

 بلة.
  ّزةغتةواشةو واتاى ٓوُةضى, كة هةواُةكاُى ثَيصووتطزا بطةِضَيوة غةض ضةُسي

 باغت كطزووْ, ياْ باس كطاوة.
  ططُطى تةواوكطزُى ثَيلٔاتةى ُاو تابوؤكة بؤ قوتابييةكاْ باس بلة, ضوُلة

 ئةطةض ٓةًوو ثَيلٔاتةكةى تةواو ُةبَيت, ئةوا تابوؤكة بَى واتا زةبَيت.
  ضؤُييةتى بةكاضَٓيِاُى كةضةغتةو بريؤكةى ُوَى بة قوتابييةكاُت بسة هةباضةى

اغتى تواُػتى عةقَوى و خاوى تط بؤ كاضى ٓوُةضى, كة هة ئ مشةكى
 هةشةكيياُسا بَيت.

  بؤ قوتابييةكاُى ِضووُبلةوة, كة ثَيويػتة بةثَيى وَيِةكة ِضةُطةكاْ زابَِيني
ٓةضوةن هة واُةكاُى ثَيصوتطزا بةكاضًاْ َٓيِاْ, وةن ))ِضةُطة بِةِضةتييةكاْ, 

 ِضةُطة طوجناوةكاْ, ِضةُطة ظةقةكاْ, هةطةَي بةكاضَٓيِاُى ثوةى ِضةُطى...((.
  هةغةض وايتبؤضزةكة

وشةو زةغتةواشة 
ٓوُةضيية ُوَييةكاْ 

 غةوة.وبِو
  ٓةُسَيم منووُةو

كَوَيصةى جؤضاوجؤض بؤ 
قوتابييةكاْ بَٔيِةوةو 
ثيصاُياْ بسة, تا 

  هةًةبةغتةكةت تَيبطةْ.
ْ بريؤكةكةى بة مل بةضجةغتة بلات. قوتابى ذةظ زةكات, وةن يطاضكَيصا وىَ هةجياتىُ    بريؤكةيةكىُ 
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ةكة  بِططةى جَيبةجَيلطزُى وُا
  هةطةَي قوتابييةكاْ بلةوة طفتوطؤو غةضُخ و تَيبيِييةكاُياْ بةٓةُس وةضبططة

 هةباضةى بريؤكةى بابةتةكة.
 اضشت هة بريؤكةى قوتابييةكاْ ئاظاز بلة, تا هةِضَيطةى خةياَهلطزُى خؤياُةوة طوظ

 واُةكة بلةْ بة ئاظازى, تؤط غةضثةضشتياض و ئاِضاغتةكةضياْ بة.
  ْٓةوَهبسة كةضةغتةو مشةكى جياواظ بةكاضبَٔيِّ, تا شَيواظى زةضكةوتِى وَيِةكا

 جواُرتو جياواظتط زةضكةوْ.
  ْٓةًيصة بِةًاكاُى تةواوكطزُى ثَيلاتةكاُى ُاو تابوؤ بة بري قوتابييةكا

ا ببَيتة ياغايةن و هةبريى ُةكةْ و هةغةضى بِطؤْ هةكاتى بَٔيِةوة, ت
 جَيبةجَيلطزُسا.

 .ٓةوَهبسة كاضى ٓوُةضى ٓوُةضًةُسَيم منايض بلةيت, تاًةبةغتةكة باشرت بطات 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

وُةضًةُسى ِضوغى   .‹‹كاُسُػلى››ضةُس تابوؤيةكىٓ 
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ةطوتِةوة  ثالُى فَيطكاضى و ِضةطةظةكاُى وُا
 ّ ةوة:هة ططُطرتي ة طوِت  شَيواظةكاُى وُا

 ى طفتوطؤكطزْ:ِضَيطة -1
  :ْشيواظى قػةكطز 

ِضؤَهى ًاًؤغتا ظؤضططُطة هة غةضثةضشتيلطزْ و وضوشاُسُى ثطغياض و 
بةِضَيوةبطزُى وتووَيصةكة هة ُاو ثؤهسا, ثاشاْ بريو ٓعضى قوتابييةكة ئاِضاغتة 

ُػتى شتةكاْ هة ِضَيطةى زةغتلةوت و بلات, تا قوتابييةكة بطات بة ِضاغتى ظا
 طفتوطؤكةوة. ئةجناًى

 ِضَيطةى منايصلطزْ: -2
  :شَيواظى كطزاضةكى 

بطيتيية هة جَيبةجَيلطزْ و ئةجناًساُى تاقيلطزُةوةى كطزاضةكى هةبةضزةَ 
 قوتابييةكاُسا.

 ِضَيطةى بةشوَيِساطةِضاْ: -3
  ِضَيطةى طفتوطؤو طةِضاْ و بطيتيية هة بةشوَيِساطةِضاْ و زةغتلةوتِى ظاُياضى هة

تاقيلطزُةوةو ٓةوَهساْ بؤ زةغتدػتِى ظاُياضى و ِضاغتيية غةملَيِطاوةكاْ, كة 
 ثةيوةُسى بة واُةكةوة ٓةية.

 ِضَيطةى واُةبَيصى: -4
  ئةطةض  ,ثِطؤغةى فَيطكاضييةكةيةو كاضَيلى خطاث ئةجناَ زةزاتًاًؤغتا تةوةضى

ابَٔيَِيت, ضوُلة زةبَيت ئةوة بعاَُيت تةُٔا قوتابييةكاُى هةغةض بيػنت و بيِني ِض
واُةى ٓوُةض, وةن واُةكاُى تطى خوَيِسْ ُيية و تةُٔا ثصت بة طَيِطاُةوةو 

 باغلطزْ ببةغتَيت, بؤية زةبَيت ئاطازضبَيت.

 شَيواظى ضاضةكطزُى كَيصةكاْ: -5
  بابةتى واُةكة زةخطَيتة ِضوو, تا كَيصةكاْ زةضبلةوْ و ثاشاْ ظاُياضى هةغةض

بابةتى كَيصةكاْ كؤبلةضةوةو زواتط ئةضن بسة بةغةض قوتابييةكاُةوةو  كَيصةو
 هةكؤتاييصسا ئةجناًةكةى هة جَيبةجَيلطزُةكةيسا زةبيِيت.
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 ثَيٍحةًتةوةزى 
 
 
 

                                                                                                                                
 

 ٌةخػةضاشى و داَِيٍاُ لة ِزاشاٌدٌةوةدا
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 واٌةى يةكةً
دٌةوةداتةوةز:   ُ لة زِاشٌا َيٍا  ٌةخػةضاشى و دِا

 ٌةخػةضاشىبابةت: 
ة 2كاتى ديازيكساو:   وٌا

 

اضيياُ        وٌةزى قوتابى شؤز ثَيػدةخات و ئاضتى جواٌٍ طةو بيٍيٍىِ  ٌةخػةضاشى ئاضتى ِزوٌا
دو اٌةى لة زِابسدوودا خويٍَ يازى و وٌا ياٌةو ئةو ودةباتةضةز، ئةوةؽ بة ثػتبةضنت بةو شٌا

وٌةزييةكاٌياٌى قوت  ِ ا كازاوةيية ى توٌا ُ، بةوةبةضتى طةغةثَيدٌا ابى. ئةشوووٌةى ثَييدا تَيجةزِيوو
ا  واتة قوتابى توٌا

بيٍطةييةكاٌى 
َيت  ِةضتيازدةبَيت و دةتوٌا
َيت و  لة وزدو دزغت بِسوٌا
لَيياُ وزدبَيتةوةو ضةزٌخ و 
ةزوةِا بؤ  تَيبيٍياُ بكات.ِ 

لة ثَيكّاتةى ضسوغت و ذيٍطةى دةوزوبةزواُ شؤز  َضةزخطتٍى ئةً ثِسؤضةيةؽ ضوود وةزطست
 طسٌطة، بةتايبةت:

 دضتاُ.ضسوغت و ذيٍطةى كوز 
 .ُواَلة فؤلكمؤزى و دةزطاو ثةجنةزةو دةضتطسو بةزثةجنةزةكا 
  ٌةخػوٌيطازى ضةز ديوازو كةزةضتةو مشةكةكاٌى

 ٌاوواَه.
  غتة ضٍساوة خؤواَلييةكاُ، وةك: دشزاشةو بةزواَه و

 ضةزغريو ضةٌداٌى تس...
 

 
ٌةخػوٌيطازى ضةزدةزطاو 
ثةجنةزةكاٌى غازى ئاكسَى لة 
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 ك.دِؤ
ةخػةضاشى و وةضتاى كوزد   ٌ ِةويػة دةضرِتةٌطني و كازضاشَيكى ضةٌطني بووة لة بوازى

ةولَيس  ِ دٌةوةدا، بؤمنووٌة لة غازةكاٌى ضٍةو ئاوةدو كةزكوك و ئاكسَى و  و كفسى و كؤيةزِاشٌا
ةزوةِا لةبازةى   ِ وةضتاى شؤز بةٌاوباطى لَيبووُ لةبازةى ئاضٍطةزى، دازتاغى و بةزدتةزاغى.
ٌةخػوٌيطازى ِزةٌطكازيؼ لَيّاتوو ضةٌطني بووُ. ضسوغتى كوزدضتاُ دةوَلةوةٌدة بة ضةٌديَ 

اتوو  شياتس لةضةزى دةدوَيني. داكةزةضتةو مشةكى جؤزاوجؤز و لة ضاآلٌى دِا

ةويػة طاشباشووى بةَِيص و دةضت وةضتاى كوزدِ  وٌةزى وزدو جوٌا  بووة. و بريتيرو كازاوةىِ 
 

 وةبةضت لة ٌةخػةضاشى ضيية؟
وٌةزة غَيوةكازيية          ِ ةخػةضاشى ئةوةية، كة يةكَيكة لة  ٌ وةبةضتىاُ لة

ُ. واتة لة يةك كاتدا  ساوة جوُا و ضَيربةخؼ و بةضوودةكا يٍَ دزوضتكساوو دِا
ُ و ضوودبةخػة.  جوا



127

 

 427 
 

يََمكازييةكى منووٌةيي و  بؤية اضةى ٌةخػةضاشى بكةيَ، كةِ  ني وا ثيٍَ ةية دةتوٌا ةزٌا يٍَ ٌوَى و دِا
وٌةزييةكةو ئةو كةزةضتةو مشةكاٌةى بة ضوود  ِ وةزطستَ لة ِزووطةو باكطسِاوٌدو كةوةزى كازة

ةخػةضاشييةية، كة  ةخػةضاشى باؽ و جوُا ئةوٌ  ةخػةضاشييةكة، بؤيةٌ  ني بؤٌ  بةكازياُ دةِيٍَ
َيتةدى.  وةبةضتةكةى دةِيٍَ

 

َ و ئاضاٌكسدُ  طؤِزي
ة، كة ثَيويطتة        ةزٌا يٍَ وٌةزى دِا  ِ بسيتيية لة غَيواشَيكى

واوؤضتا خؤى بؤ ئاوادة بكات، تا بؤ قوتابييةكاٌى ِزووٌبكاتةوة 
ةوةو  و طةغةيجَيدةدات لة ِزَيطةى ضةيسكسدُ و توَيرٍي

اوكازيياُ ب  ِ اٌةوة، تا يٍَ كات بؤ ئاضاٌكسدٌى غيكسدٌةوةو زِِا
ةخػةضاشييةكةدا، لةطةَه  ثَيكّاتةكاُ لةكاتى جَيبةجَيكسدٌىٌ 

 ثازاضتٍى تايبةمتةٌدييةكاٌى يةكةى ثَيكّاتةكة.
 

بسيتيية لة ضادةكسدٌةوةى ثَيكّاتة  ضةوكى ئاضاٌكسدُ:
اضَيتة وزدةكازييةو  ٌ ثاٌتايى  ةوٌةخػةضاشييةكة و شؤز

كازيطةزى لةضةز غَيوة  ِزووبةزةكة دةطَيسَِيتةوة بَى ئةوةى
طػتييةكة دزوضتبكات و ثازَيصطازى لة تايبةمتةٌديية 

 طػتييةكاٌى دةكات.
 

داِزغتٍةوةى غَيوة كؤٌةكة بؤ غَيوةيةكى  ضةوكى طؤِزيَ:
وَيرت، بةووةزجةى تايبةمتةٌديية كؤٌةكةى لةدةضت  ضادةتسوٌ 

 ٌةدات.  
ى لةضةز  ُ، كة ضةوكى طؤزٍِي ة ةواى ضةزةكىِ  بةٌدة، ِةٌدَي ٍب

 وةك:
 .َتايبةمتةٌديية باغةكاٌى يةكةكة بجازَيصي 
  الٌةداُ لة يةكةكة، بؤئةوةى لةطةَه ٌةخػة

 ضسوغتييةكة تَيكبكاتةوة.
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  ًيةكةكاُ لَيكبضَ، تا ئةو بةِا ِوٌةزييةى بؤى ئةجنا
 دةدةيَ لةدةضتى ٌةدات.

  يةكةكاُ طوجناوبَ لةطةَه ئةو كةزةضتةو مشةكاٌةى
 ثَيى ئةجناً دةدةُ.

  
ةوةدا ةخػةضاشى و زِاشٌا ُ لةٌ  ياتٍا  كسدازى ٍب

ةٌدَيك كسدازى         ِ اُ و ياٍت بسيتيية لة ضةٌديَ غَيواشى ٍب
ةية لةكاتى   ِ ةزوةِا كؤوةَلَيك تايبةمتةٌدى  ِ .ُ جَيبةجَيكسد
ةخػةضاشييةكاٌدا. ئةطةز غَيوةو ثازضةى  ثَيكةوةبةضتٍةوةى ثَيكّاتةٌ 

َ، ئةوا بَيطوواُ ٌةخػةكاُ لَيكّةَلوةغاوةو  ثةزغوبآلوب
 ٌةخػةضاشييةكى ضةزٌةكةوتوو دةزدةضَيت.

بةزيةك و        دُ و بةزٌا ةزيةكة لة دووبازةبووٌةوة و لَيكضوٌا  ِ بؤية
ؤكازةكاٌى جَيبةجَيكسدٌى   ِ ؤكازَيكَ لة  ِ طةوزةكسدُ و بضووكسدٌةوة
ُ، كة زِاضتةوخؤ كازيطةزى لةضةز ئاضتى  ةخػةضاشى جوا يةكةيةكىٌ 

وٌةزى جوُا  ثَيكةوة بةجَيدةِيََمَيت و دواتس بيٍني  ِ يةكةيةكى
.َ  بةزِةودةِيٍَ

 

 دووبازةبووٌةوة:
ٌةخػَيكة.  يةك لةدواى يةكىدووبازةكسدٌةوةى      

ِةزوةِا دووبازةكسدٌةوة غَيواشَيكى غَيوةكازي 
اٌاى بؤ   ِ وٌةزوةٌد  ِ وٌةزيية و  ِ ةى ةزٌا يٍَ دِا

زة دةبات، بةوةبةضتى دةوَلةوةٌدكسدٌى كا
اوضةٌط و  دٌةوةى بة غَيواشَيكىِ  ِوٌةزييةكة زِاشٌا
ُ، كة ئةوةؽ بةزدةواوى و دوبازةبووٌةوةية لة  جوا

ساوة و لة كؤتاييػدا  يةك كاتدا بة ثَيى ئةو بةزٌاوةو غَيواشة زَِيكوثَيك و ثالٌبؤدازَِيرزاوةى بؤى دٌا
ُ ثَيكةوة دةبةضتَيتةوة.  بريؤكةو غَيوةكا
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 وة:جؤزةكاٌى دووبازةبووٌة
كازى بةضةزدادَيت، ضوٌكة دةضَيتة        ةخػوٌيطازةكاُ طؤزٌِا جؤزةكاٌى دووبازةبووٌةوة بةثَيىٌ 

ةخػةكة ون لة  وٌةزى ئاَلؤشةوة وٌ  واى يةك دةٌَيت و خؤى دووبازة دةكاتةوةو دٌاو ثِسؤضةيةكىِ 
َيوُا دووزيية يةكطاُ و  تدووبازةكسدٌةوةكةؽ بةتةٌيػ  ٌ يةكةوة دةكػَيت و ئةذوازى

َ جؤزة بةزبآلوةكاٌى دووبازةبووٌةوة: ُ جياواشة. لة طسٌطرتي ُ دةكات، بةآلً دؤخيا  زَِيكخساوةكا
 

 دووبازةبووٌةوةى ئاضايى:  -1
دووبازةبووٌةوةيةكى ضادةوضاكازى يةك لةدوا يةكى 

دٌةوةكةيةغَيوةو يةكة  بة  بة تةٌيػت يةكةوة زِاشٌا
ُ ، جا غَيوةيةكى جَيطري ضتوٌى بَيت، ياُ بةزشى، يا

 باشٌةيى...
 :دووبازةبووٌةوةى ثَيضةواٌةيى -2

دووبازةبووٌةوةيةكى ثَيضةواٌةيى غَيوةو يةكة 
ِزاشاٌدٌةوةكةية لة خوازةوة بؤ ضةزةوة، ياُ 
ِزاضتةوة بؤ ضةث، طسٌط ئةوةية ٌةخػةكاُ 

 بَ. كةثَيضةواٌةى ي
 ِاوبةؽ:دووبازةبووٌةوةى  -3

ضةٌد دوو، ياُ وةبةضت لة بةكازَِيٍاٌى 
، كة لة بٍةِزةت و لة يةكةيةكى ِزاشاٌدٌةوةية

ثَيكّاتةدا لَيكحياواشُ، بةآلً لة ِةواُ ِزووطةو 
ثاٌتاييداُ و بةتةٌيػت يةكةوةُ و ِاوضَيى 
يةكرتيَ، وةك طةآلى دزةخت، ثةثوولة، باشٌة و 

 ضَيطؤغة...
  يةك: دووبازةبووٌةوةى يةك لةدواى -4

يةكةى ٌةخػةضاشى و ِزاشاٌدٌةوةكة يةك لةدواى يةك و 
بةتةٌيػت يةكةوة دووبازة دةبٍةوة بة ِةواُ ثاٌتايى و 

 ِزووبةزو دووزيياُ. 
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لَيكحياواش بةكازدةَِيٍسَيَ، بؤية لة دووبازةبووٌةوةكةدا غَيواشى فسةجؤزو 
ضوودى لَيوةزبطسيَ لة كازى ِوٌةزيدا، ِةز لةبةز ئةوة ِاٌا بؤ غَيواشى  دةتواٌني

دووبازةبووٌةوةى  دووبازةبووٌةوةى ضتووٌى، دووبازةبووٌةوةى ضةواوة،
لة ِةووو ئةواٌةؽ ئاواجنيياُ بسيتيية  ى و ثضِسثضِس و لةدوويةك دةبةيَ.باشٌةي

جؤزى لة بةزِةوَّيٍاٌى ِزاشاٌدٌةوةيةكى جواُ و ِاوضةٌط و فسة
 ٌةخػوٌيطازةكاٌدا لة ِزَيطةى تَيكطريبووُ و تَيكضِسذاُ و دووبازةبووٌةوةدا.

 

َ غَيوةى جياواش. اٌى ضةٌدي ةِزةتى بة بةكازِيٍَ  ٌةخػوٌيطازى قوتابييةكى كوزدى ثؤىل ضوازةوى ٍب
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لة غازى  (1954)لة ضاَلى  (ٌاويق عةىل قادز)وةٌدى كوزد ِوٌةز
ى غَيواشى كازكسدٌى خؤيةتى و  ِةولَيس لة دايكبووة، خاوٌة

طةي ٌاوةوةى كوزدضتُا كسدؤتةوة. لة دةزةوةو  ضةٌدَي ثَيػٌا
ةى بكةَي دةبيٍني دٌةوة ضوودى لة ئةطةز ضةيسَيكى ئةً جؤزة تابمؤيٌا  وةزطستووة كؤوةَلَيك بابةتى زِاشٌا

َيىاو غَيوةى  ى ى ِزةضةٌى كوزدىفؤلكمؤزلةزَِيطةى كؤوةَلَيكِ  ٌّا  . و جي
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لة غازى  (1977)ِوٌةزوةٌدى كوزد ) زَِيباش عووةز( لة ضاَلى 
كؤى لةدايك بووة.  ِةولَيس  ةكاٌى شٌا وٌةزةجوٌا دةزضووى كؤلَيحىِ 

ة.  خاوةٌى غَيواشى كازكسدٌى تايبةت بةخؤيةتى و لة ضةآلحةدٍي
اٌى ِزةٌط و غَيوةدا  َيكى دةضرِتةٌطيٍة. بةكازِيٍَ   كازشٌا

ً و ضازد ثَيكةوة و  اٌى ِزةٌطى طةز بةكازِيٍَ
َيىاى تَيكػاو و دووبازة لةٌاو   َِ ضةٌدي
ُ و ضةٌطني  تابمؤكاٌدا بة غَيواشَيكى جوا

 جَيطةى تَيسِاواٌة.
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 لة يةكضووُ 
دٌةوةدا.       ةخػوٌيطازةى ضةزةو خوازةياُ لَيكدةضَ لةكاتى زِاشٌا يوةى لة  بسيتيية لةوٌ   ٌ واتة

يوةية لة  ُ، جا ئةوٌ  اوغَيوة ٌيوةكةى تسى دةضَيت وِ 
يض  خوازةوة بؤ ضةزةوة بَيت، ياُ لة زِاضتةوة بؤ ضةث،ِ 

يية، بَمكو ئةوةى طسٌطة غَيوة   ووةكاُدووبازةبكَيػةٌ 
 ثَيكبضَ.

ةووو         ِ لةيةكضووُ ديازدةيةكى ضسوغتييةو لة
َيك دةبيٍسَيت، بؤ منووٌة لة  طةآلى دزةخت، غويٍَ

دةوووضاوى وسؤظ، ياُ جةضتةى وسؤظ، ياُ ثةثوولة و 
 ضةٌدُا غَيوةى تس...

دٌةوة       و يةلةيةكضووُ لة طسٌطرتيَ ياضاكاٌى زِاشٌا
اُ و واوةَلةكسدُ و  بؤ ٌةخػوٌيطاز دواى ئةوةى ضةٌطنيثػتى ثَيدةبةضرتَيت  دةبَيت لة دٌا

 ِزةٌطاوِزةٌط و جؤزاوجؤزكسدٌيدا.
 

 لةيكضووُ: جؤزةكاٌى
 ٌيووة لةيةكضوو: -

ئةً لة يةكضووٌة بسيتية لةوةى، كة غَيوةى 
ٌةخػوٌيطازةكة ٌيوة بة ٌيوةية. واتة ٌيوةى ِزةٌطَيكةو 

   .‹‹ِزوولةيةكَ››، بةآلً ٌيوةكةى تسى ِزةٌطَيكى تس
 كضووى تةواو:ةلةي -

ئةً لةيةكضووٌة دوو 
لةيةكضووٌَ، بةآلً لة دوو 
لةغى جياواشدا. واتة 
ِةزدوو غَيوةكة بةزاٌبةز 

 بة يةكَ، بةآلً لَيكدةضَ و جياواشيياُ ٌيية لة غَيوةدا.
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ُ غَيوةو ِزووكازدا َيوا  طؤِزيٍةوة لةٌ 
وٌةزى غَيوةكازيدا ثَيى دةَلَيني        .  واتة ‹‹طوجناٌدُ››ئَيىة لةِ 

اٌى  ةبَيت لة دٌا اوضةٌطييةكِ  َيوُا غَيوةو ِزووكازداِ  ثَيويطتة لةٌ 
و غَيوةدا، تا لةطةَه ِزووكازةكةدا )باكطسِاوٌد( بطوجنَيت و ِزةٌط 

ى دةزكةوَيت و بة ئاضاٌى بطاتة بيٍةزو ضةزجنى  غَيوةكة بة جوٌا
 زِابكَيػَيت.

  
دٌةوة: ةخػةضاشى و زِاشٌا  ِةٌدَيك دةضتةواذةىٌ 

 

ئةً دةضتةواذةية كاتَيك  :Overlay  كةَلةكةبووُ
سَيت، كة بةغةكةى تس   ٌيوة كةوتبَيتة ضةزبةكازدةِيٍَ

، ياُ بةغَيكى غازدبَيتةوة، ئةوةؽ ةوةى تسكةبةغة
َيوُا يةك غَيوة، ياُ شياتسدا ِزوودةدات و   ٌ لة

 غَيوةيةكى جياواش دةزدةكةوَيت.
 

ةخػةضاشى و : Synergy ِاوكازى  ٌ ئةً دةضتةواذية بؤ ئةو جوَلة
اوكازى يةكرتى دةكةُ لة   ِ سَيت، كة ة بةكازدةِيٍَ دٌةوٌا ثيػاٌدٌى زِاشٌا

ى كازةكة، وةك  ئاآلوُ و بةتةٌيػت يةكرتةوة دَيَ تَيكقرى ئافسةت كةشى جوٌا
ُ دادةٌسَيَ َ، يا اوغَيوةى تةقةَهو دةض ُ دةضٍسَيتِ   .، يا

 

ةى، كة دوو غَيوة لة  وبسيتيية لة: Contact بةزيةككةوتَ بةزيةككةوٍت
َ خاَلى بةزيةككةوتَ. ُ  و بةوةؽ دةَلَي  يةك خاَلدا بةزيةك دةكةو

 

: Zoom in and out طةوزةكسدُ و بضووكسدٌةوة
دٌةوةيةى، كة ثازضة طةوزةكاُ  ةَلضٍساوة زِاشٌا بسيتيية لةو غَيوةِ 
 ُ ةوا ُ، بةووةزجةىِ  بضووك دةكةٌةوةو بضووكةكاُ طةوزةدةكة

وٌةزيدا. ُ دةزَِيرٌةوة لة كازَيكىِ  َ و دووبازة دايا  غَيوة ب
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 ئةزكى واوؤضتا:
شؤز ضادةو ضاكاز بكةيتةوةو  كةواوؤضتاى بةزَِيص ئةوةى دةكةوَيتة ضةزغاٌت ئةوةية، كة بابةتة      

ُ ىَل ضةخت بكةيت، بةَلكو ئةوةى شؤز طسٌطة بؤ  ى بةضةز قوتابييةكاٌةوةو كازةكةيا ٌةيكةيتة بازطسٌا
ُ ئةوةية، كة:  ئَيىةو قوتابييةكا

 
ضةزةتا ضةزجةً بابةتةكة خبوَيٍةوةو لَيى تَيبطةو بصاٌة ٌةخػةضاشى، ثاغاُ  .1

 تس بٍَى. ِزاشاٌدٌةوة ضيية؟ دواتس ِةٌطاوةكاٌى
دواى خوَيٍدٌةوةو لَيتَيطةيػنت، ِةوَلبدة بةغَيوةيةكى ئاضاُ و ضؤُ خؤت ثَيت  .2

ثةضةٌدة شاٌيازييةكاُ بة قوتابييةكاُ بَمَى، بةآلً كةً كةً و لةضةزخؤو ثةلة وةكة 
لة ثَيداٌى ضةزجةً شاٌيازييةكة لة يةك ضات و يةك كاتدا، بؤية ثػودزَيربةو 

ٌيازييةكاٌى تسياُ ثَى بدةيت بؤ قوتابييةكاُ باغرتة، لةطةَه جَيبةجَيكسدٌدا شا
 ضوٌكة قوتابييةكة بة يةكحاز شاٌيازييةكاُ وةزٌاطسَيت و تواٌاى ئةوةغى ٌيية.

ِةوَلبدة كاغةشى تسَيظ و َِيَمى بةياٌى ئاوادة بكةيت بؤ ئةوةى ئاضاٌكازييةك  .3
اُ دةتواٌَ كاغةشى بَيت بؤ قوتابييةكاُ و باغرت ئةزكةكة جَيبةجَى بكةُ. وٍداَلةك

بةياٌييةكاٌيؼ بؤ تسَيطةكة بؤ دووبازةكسدٌةوةى ٌةخػةكاُ بةكازبَّيٍَ و َِيَمة 
كَيػاُ و ٌةخػكسدٌى ئةو بابةتةى حةشى ثَيدةكةُ، بَيطوواُ لة ذَيس ضاودَيسى 

 بةِزَيصتاُ و بة ئاِزاضتةكسدٌى قوتابييةكاُ ئةجناً دةدزَيت.
كازكسدُ لةبةزضاوى قوتابييةكاُ ئةجناً ثَيويطتة ضةٌد ِةٌطاوَيكى غَيواشى  .4

بدةيت، تا بصاٌَ ضؤُ دةضتجَيبكةُ؟ و ضى بكةُ؟ ِةزوةِا ضةٌد منووٌةيةكيؼ 
 ثيػاٌى قوتابييةكاُ بدة.

ئةطةز ضةٌد فيمىَيكى ديكؤوَيٍتازى، ياُ ئةطةز ضةٌد وَيٍةيةكى ئاوادةكساو  .5
ةت طؤظازى لةضةز ضسوغت و ذيٍطة ئاوادة بكةيت شؤزباغرت دةبَيت، بةتايب

ٌةخػةضاشى جموبةزط، ياُ ٌةخػةضاشى كةلوثةىل ٌاوواَه، ياُ ٌةخػةضاشى 
ةٌديَ ثةزدةو كةزةضتةو مشةكى ثَيويطتى ٌاوواَه، بؤ ئةوةى قوتابييةكاُ ض

ىَل وةزبطسُ و ِاوكازَيكى باغيؼ دةبَيت بؤ  منووٌةياُ البَيت و ضسوغي
 خةياَلكسدُ و وزوذاٌدُ.
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 دووةًواٌةى 
ةخػ  دٌةوةداتةوةز:ٌ  ُ لة زِاشٌا ا يٍَ  ةضاشى و دِا

ةخػةضاشى و غيكسدٌةوةى غَيوةكاُبابةت:   ثَيكّاتةكاٌىٌ 
ة 2كاتى ديازيكساو:   وٌا

 
ةخػةض ّاتةكاٌىٌ  ُ ثَيك  بؤ غَيوةكاٌى بكةيَ؟ اشى لة ضسوغتدا بدؤشيٍةوةو غيكازضؤ

دٌةوة بسيتيية لة خةياَلكسدُ لة ضسوغتدا        ةخػةضاشى زِاشٌا ةٌطاوة طسٌطةكاٌىٌ  يةكَيك لةِ 
ً و ثَي ُ. لة اضيية بة غتةكا ى بةِاى جواٌٍ دٌا

اُ  يٍَ اى دِا ةوَلدةدات توٌا ةيةدا واوؤضتاِ  وٌا
و ضؤٌييةتى خةياَلكسدُ الى وٍداَه طةغة 
ةٌطاو و بة غَيوةيةكى  ةٌطاو بةِ  ثَيبدات وِ 

اٌةوة بةِا ث يٍَ الُ بؤدازَِيرزاو لة زَِيطةى زِِا
 ُ ةكاٌى ضسوغت و ذيٍطة بة قوتابييةكا جوٌا

اى تَيبيٍيكسدُ و ضةزجندُا و غيكسدٌةوةى بؤ غتةكاٌى  َيت، بةوةؽ قوتابى توٌا اضيٍَ ٍب
َيت غتةكاُ دووبازة بكاتةوةو دواتسيؼ  دةوزوبةزى شؤز باؽ دةبَيت، لة كؤتاييػدا دةتوٌا

ةخ دٌةوةكة بابةت وٌ  ػى تس بؤ زِاشٌا
وٌةزييةكةدا، كة  شياد بكات لة كازةِ 

ساوى خؤيةتى. يٍَ  دِا
كةواتة بؤ شيادكسدٌى يةكةى       

ةٌطاوَيك دةبَيت بؤ   ِ دٌةوة و دةزخطنت و كَيػاٌى بابةتى تاشة ثَيويطتىاُ بة ضةٌد زِاشٌا
وٌةزييةكةواٌدا لة ِزَيطةى ئةً ضةٌد  جَيبةجَيكسدٌى لة كازةِ 

 وةوة:ِةٌطا
قؤٌاغى توَيريٍةوةو لةبةزطستٍةوة )كؤثيكسدُ(:  -1

بسيتيية لة تؤوازكسدٌى غتة ِزاضتييةكاُ ِةزوةك 
 ضؤُ لة ضسوغتدا ِةُ.
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قؤٌاغى غيكسدٌةوة: توَيريٍةوةيةكى وزد بؤ غَيوةو ثَيكّاتةكاُ دةكةيَ، تا لة   -2
ِةية و غَيواشو ياضاى بٍياتٍاٌى غَيوة ئةٌداشةييةكة تَيبطةيَ، كة لة ضسوغتدا 

 لة وزدةكازييةكاٌى، ئٍحا لة بةِا جواٌييةكةى ِزامبَيٍني.
قؤٌاغى ئاضاٌكسدُ: ضاكازكسدٌةوةى غَيوةو ثَيكّاتةكاُ و داواَليٍى لة ِةٌدَيك   -3

 وزدةكازى بَى ئةوةى غَيوةو ضيطتةوى ثَيكّاتةكةى تَيكبدةيَ. 
ِزَيطةى قؤٌاغى دووبازة داِزغتٍةوة: دووبازة داِزغتٍةوةى غَيوةكاُ لة   -4

زتكسدٌةوة )قستاٌدُ( و كو››
 ‹‹ضاكازكسدُ و شيادةِزةويكسدُ

لة ِةٌدَيك غوَيٍدا، ياُ 
طةوزةكسدُ و بضووكسدٌةوة و ››

كؤكسدٌةوةو لَيكبةضتٍى َِيَن و 
 .‹‹ثاٌتاييةكاُ

قؤٌاغى دةزخطتٍى غَيوة   -5
يةكةكاُ و دووبازة كؤكسدٌةوةياُ، ياُ  ٌوَييةكة: لة ِزَيطةى ِزَيكخطتٍى

 لَيكبةضتٍةوةياُ بة غَيواشَيكى ٌوَى.
 

ةيةدا ً وٌا  ضوودى بةدةضتّاتوو لة
دٌةوة. اٌى يةكةيةكى زِاشٌا  غيكسدٌةوةى ثَيكّاتةو ئاضاٌكسدٌى بة وةبةضتى بةدةضتّيٍَ

 

 قوتابى ضى فَيسدةبَيت؟
  قوَلرت لة غتةكاُ دةِزواٌَيت و بةِاى جواٌيياُ بؤ

دادةٌَيت و ثاغاُ ضَيرياُ لَيوةزدةطسَيت و لة 
ِةواٌكاتيػدا ثةيوةٌدى ٌَيواُ ئاضتى 

جواٌٍاضى و غَيوة ِزووكةغة بةزجةضتةكاٌياُ 
 لةطةَه ثَيكّاتةكاٌياُ دةضتٍيػاُ دةكات.

  دةدات بةدواداضووٌى ضيطتةوى بٍياتٍاُ طةغة بة تواٌاى تَيبيٍيكسدُ و
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 ضسوغتدا ِةُ.لة  لةو غَيوةو ثَيكاِاتاٌةى، كة
  .قوتابى دةتواٌَيت كؤوةَلَيك َِيَمكازى بكَيػَيت بة ضسوؽ وةزطستَ لة ضسوغت 
 .ئاغٍا دةبَيت بةو بٍةواو ثَيكّاتة ضةزةكيياٌةى ثَيويطنت بؤ كازَيكى ِوٌةزى 
 .ئاغٍاى كؤوةَلَيك كازى ِوٌةزوةٌداٌى كوزد دةبَيت 

 

 بريؤكةى ثَيػٍيازكساو:
 طةآلى ››غَيوةو ثَيكّاتةى  توَيريٍةوةو كازكسدُ لةضةز

 .‹‹دزةخت، واضى، باَلٍدة
  ِزاَِيٍاٌكسدُ لةضةز ضادةكسدٌةوةى ئةو غَيوةو

ثَيكّاتاٌةى، كة خوَيٍدواُ و داياٌرِبَيريٍةوة لة يةكةيةكى 
 ِزاشاٌدٌةوةداو ثاغاُ دةزياٌبخةيَ.

  ُضوود وةزطستَ لة غَيوةو ثَيكّاتةى دزوضتكساوو كازيا
غيكازيياُ بكةيَ و لة يةكةيةكى لةضةز بكةيَ و ثاغاُ 

 ِزاشاٌدٌةوةدا بياخنةيٍة ِزوو.
  ياُ ِةزغتَيك، كة واوؤضتا ثَيى ثةضةٌدة، بةو وةزجةى

 لة ياضاكاُ الٌةدات. 
 ئةزكى واوؤضتا:

ثَيويطتة واوؤضتا لةكاتى جَيبةجَيكسدٌى بابةتةكةدا ِزةضاوى       
ضؤُ لة  يةوة، وةككاتى ديازيكساو بكات و ثةيوةضتبَيت ثَي

ةزوةِا بابةتةكاُ بةثَيى ئةو شجنريةى ثالٌةكةيدا ئاواذ ةى ثَيداوة.ِ 
ساوة جَيبةجَي ةزوةِا  و بكات و ثاؽ بؤى دٌا ةكات.ِ  ثَيػياُ ثيٍَ

ة زَِيطةى  ة بكات، كة ديٍَ لة ثالٌةكةيدا ِزةضاوى ئةو ِزؤذة ثػووٌا
ةكةو ثاغاُ قةزةبووياُ بكاتةوة بَى ئةوةى كاز لة ثالٌةكةى  وٌا

كازيياب سَيت زَِيٍىاييةكاُ طؤزٌِا َ، بةآلً بةووةزجةى لة ياضا طػتييةكة ُ تَيدا بككات. دةتوٌا سَي
َيت ئةو بريؤكةو بابةتاٌةى خؤى ثَيى ثةضةٌدُ بؤ جَيبةجَيكسدُ  ةزوةِا واوؤضتا دةتوٌا الٌةدات.ِ 

ةكةى بكات، لةطةهَ ِزةضاوكسدٌى:  تَيكةَلى بابةتى وٌا
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دةضتجَيبكات، كة  اٌةضاكاز ثَيويطتة بة غَيوةى ضادةو .1
بؤ قوتابييةكاُ لة ضسوغتدا ِةُ و جَيبةجَيكسدٌى 

ئاضاٌة، وةك: لولجَيضى دزةختى وَيو، كة منووٌةى 
 ثةجنةزةكاٌى غازى ئاكسَيية.

لةدواى ػت بة غَيواشى يةك جَيبةجَيكسدٌدا ثلةكاتى  .2
يةكى ئاضَ ببةضتَيت، تا دةطاتة ٌةخػوٌيطازى 

كَيػاٌى كةوَيك ضةختة. واتة لة  ضةزباَلى ثةثوولة، كة
    ئاضاٌةوة بةزةو ضةختى ِةٌطاو بٍَى.

 
 ِزَيٍىايى بؤ واوؤضتا:

ضةزةتاى واٌةكة بة كةلتوزو فةزِةٌطى كوزدى  .1
دةضتجَيبكةو لةبازةى كازدةضتى ِوٌةزييةوة 

 بدوَى.
وا دميةٌة ضسوغتييةكاُ ثيػاُ بدة، تا ببٍة  .2

 جَيطةى ضةزجنى قوتابييةكاُ. 
فيمي و وَيٍةى جؤزاوجؤزى ئاذةآلُ و ضةٌديَ  .3

باَلٍدة و طروطيا ثيػاٌى قوتابييةكاُ بدة و غَيوةو 
 بةِاى ِوٌةزيياُ بؤ قوتابييةكاُ ِزووُ بكةوة.
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ضةٌد منووٌةيةكى بةزجةضتةى طةآلى دزةخت و ويوة ثيػاٌى قوتابييةكاُ   .4
جواٌييةكةى  ، دواتس ضَير لةبدة. ِةزوةِا ثَيياُ بَمَى ضةيسى بكةُ و خةياَلبكةُ

 وةزبطسُ.
 بريؤكةى كاز خبة ِزوو، ثاغاُ داواياُ لَيبكة طفتوطؤى لةبازةوة بكةُ. .5
قوتابييةكاُ ِزاضجَيسة، تا بة كةزةضتةو مشةكةكاُ كازةكة جَيبةجَيبكةُ، بةآلً با  .6

 كييةكاٌى قوتابييةكاٌدا بَيت.غةواٌةكة لة ئاضت تواٌطتة عةقَمى و لة
 ٍةِزووى دةضتةواذة تاشةكاُ.وايتبؤزد بةكازبَّيٍة بؤ خطت .7
باغى لة ِةٌدَيك منووٌةو كَمَيػةى جؤزاوجؤز بؤ قوتابييةكاُ بَّيٍةوة، تا بة  .8

 طةُ.بريؤكةى كازكسدٌةكة تَيب
 

 بِسطةى جَيبةجَيكسدُ
  ُقوتابييةكاُ ئاشادبكة، تا ِةزيةكةيا

غَيوةى طةآليةك، ياُ ِةزغَيوةيةك خؤياُ 
ئاضاٌى ُ ِةَلبرَيسُ و ثاغاُ شدةخيوا

 بكةٌةوة ))غَيوةكة ضادة بكةٌةوة((.
  با قوتابييةكاُ ضةٌديَ جاز ئةً غَيواٌة بةكازبَّيٍٍةوة ))دووبازةكسدٌةوة(( بة

 كؤوةَه و بة تاك.
  كةزةضتةو مشةكى

جؤزاوجؤز 
بةكازبَّيٍَ بؤ 

دزوضتكسدٌى 
ثمةى ِزةٌطى و 
غَيوةى فسةجؤز، 
بؤية ثَيويطتة 
ضةزةتا بة قةَلةً 
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ضةزتاييةكة ئةجناً بدةُ، ثاغاُ كازى ِزةٌطكازى تَيدابكةُ، ٌةكا ِزةضاع كازة 
 ِةَلة بكةُ.

  ًبةكازبَّيٍسَيت شؤز طسٌط دةبَيت بؤ  ‹‹ضؤفت، ياُ واجيك››ئةطةز قةَلة
 دةزخطتٍى غَيوةكاُ و ضٍووزى كؤتايى غَيوةكاُ ديازى بكة.

  بؤ قوتابييةكاٌى
ِزووُ بكةوة، كة بؤ 
واٌةكاٌى تس 
 كةزةضتةو مشةكة

خاوةكاُ دةطؤِزيَ و 
غتى تاشةتس 

 دةخةيٍة ِزوو.
  ِةٌدَيك لة كازى

ِوٌةزوةٌداُ خبة 
كازةكاٌياُ ثِسة لة ِزاشاٌدٌةوةو  بةزدةً قوتابييةكاُ، بةتايبةت ئةو ِوٌةزوةٌداٌةى

 طفتوطؤى ئاضتى جواٌٍاضى تابمؤكاٌياُ لةطةَلدا بكة.

 
 
 
 
 
 
 



142

 

 442 
 

يازييةكاٌت  ئةوةؽ خبةزة ضةز خةزواٌةى شٌا
ً ِزةضاع     :Pencilقةَلة

و        ٌ ضني لةضةز كاغةش بةكازدَيت و لة طسافيك دزوضتكساوةو ومشةكَيكى غَيوة خِسة و بؤ
ةذدةيةً دؤشزاوة ، ثَيؼ ئةو تةوةِزووثؤغكساوة بة تةختة، ياُ ثالضتيك. قةَلةً ِزةضاع لة ضةدةىِ 

ُ قةَلةً قاويػ ثةِزةووض، ياُ بة لة ِزَيطةى وسةكةبى غمةوة كاتة وسؤظ ووضني، ثاغا ا بؤٌ  ى بةكازدةِيٍَ
ةك ِزةضاع. وغةى    ٌ ةزضةٌدة ئةً قةَلةوة لة طسافيك دزوضتكساوة،  ِ ِزةضاع دزوضتكسا،

‹‹‹‹Pencil اوة التيٍييةكةيةوة وةزطرياوة، كة ثَيى ى ئيٍطميصى بة واتاى قةَلةً ِزةضاع دَيت و لةٌ 
َ بؤ ‹‹بضووكجَى ٌةخػى ››بة واتاى  ‹‹Penicillus››دةَلَيَ  وٌةزوةٌدُا ئةً قةَلةوة بةكازدةِيٍَ  ِ،

َ بؤ يؼ دابةؽ دةب وٌةزى و ئةوٌا  :دوو جؤز كازىِ 
 جؤزى يةكةً: 

ٌاضساوة. وادةكةى ِزةقة. لة كاَلةوة بؤ كاَلرتَي تؤٌى  (H)بة       
ى شؤتسَبثَيدةكَيػسَيت، لة بَيروازةوة زَِيرةى كاَليةكةى شؤزتس  ، تا ذوازةكٌا

ةيةك شؤز  (. بؤ…,HB, H, H1, H2دةبَيت ) وٌةزى شؤز تايبةت ضودى لَيوةزدةطريَيت )ويٍَ كازىِ 
ةضتيازى  ةخػةىِ  وكى ِزةقةوٌ  ةخػةضاشى ئاواجندازة ٌ) ِةضتياز بَيت(، بةآلً بؤكازى ئةٌداشةيى وٌ 

ؤى خؤطسي دٌدا، يثَيدةكَيػسَيت( بةِ  ى خويٍَ ٌاغةكٌا  ايبةت بَيبةتودى لَيوةزدةطسَيت ضوقوتابى ةكةى لة قؤ
 (.HBذوازةى جؤزى )
 :ً  جؤزى دووة

ةزوة. لة تؤخةوة بةزةو تؤخرتَي تؤٌى ثَي  ٌاضساوةو (B)بة       تا  ،لة بَيروازةوة دةكَيػسَيت.وادةكةىٌ 
ةز…,B, B1, B2, B3ةكةى شؤزتس دةبَيت )يشؤزتس زَِيرةى تؤخي ةيةتى (. بةِؤىٌ  وى ئةو وادةيةيِ 

ٌادزَيت و ثَيويطت شؤز وةضسةفة، ضوٌكة )خةَلوش(  ُ، دا ةية. بة دادا ثَيويطتى بة دادُا و شوو تيركسدٌةوةِ 
و  ٌ ةزً واوةَلةى لةطةَلدابكةيت و تيرى بكةيتةوة، تا  ٌ ةغكَيت. ودةكات بةكةتةزو بةغَيواشَيكى  ٌ كى

ى خا يطازكَيػُاِوٌةزوةٌدُا و كةضٌا  ٌ ى و  وةُ ئةشوووُ لةبوازى ى لَيصٌا ٌٍا َ. بةكازَِي بةكازيدةِيٍَ
َيت ضووةضتايى دةوىَ، ضوٌكة دةضت وكاغةش ثيظ دةكات. بؤ كازى خَيسا بةضوو دى ودة. واوؤضتا دةتوٌا

ىلَيوةزبطسَيت بؤ  ً  12)ضةزوو  قوتابييٌا ضاَلى(. ئة
ةو ضةزٌخ زِاكَيػة. ل قةَلةوة ُ تؤٌى شؤز جوٌا َيوا ةٌ 

ةية ِةزدوو جؤزة قةَلةوةكةدا  ِاوبةؽِ  ِزةٌطَيكى 
ٌاضساوةو ِزةٌطَيكى HBكة بة )  ِةية. ئاضايى( 
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ٌاوى تةواوى ِزؤضتةً ِزةضوَه ِوٌةزوةٌدى كوزد )ِزؤضتةً ئاغالة(    

( لة غازى كؤية لةدايك بووة. دةزضووى 1969ئاغالةيةو لة ضاَلى )
ةكاٌى ضمَيىاٌيية لة ضاَلى  وٌةزةجوٌا . خاوةٌى غَيواشى 1989ثةمياٌطةىِ 

اٌى ِزةٌطدا. ضةٌديَ ثَيػاٌطةى لة كازكسدٌى خؤيةتى لة  ٌيطازكَيػاُ و دٌا
َيىاو تةةٌوةو تابمؤكاٌى بة وآلتاٌدا بآلوبوٌاوةوةو دةزةوةى كوزدضتاٌدا كسدؤتةو وة. ضوودى لةِ 

دٌةوة وةوغَيوةى فؤلكمؤزى كوزدى وةزطستو  ِزةٌطيداوةتةوة. لة تابمؤكاٌيدا ٌةخػةضاشى و زِاشٌا
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ةَلطةٌطاٌدٌة ثػت  ًِ  بة ئاضتى جَيبةجَيكسدُ دةبةضتَيت ئة
ةَلطةٌطاٌدُ.  ئاوساشى جَيبةجَيكسدُ: خػتةىِ 

 ئةجناوى فَيسكازى: بةزِةوى ئةو ضاالكيياٌةى ئةجناوى داوة.
ُ بؤ ديازيكسدٌى زَِيرةى كازاوةيى لةكاتى كازكسدٌدا ةَلطةٌطاٌد  خػتةىِ 

 ثؤه و لق:                     ٌاوى قوتابى:                                             
 تةوةز:                                        بابةت:                                           ِزؤذ:

 
 ٌسخاٌدُ ِزةطةشةكاٌى جَيبةجَيكسدُ

 ٌاياب شؤزباؽ باؽ
    كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاُ ئاوادة دةكات بؤ كازكسدُ. 1
    دةكات بؤ ئةو غَيوةيةى دةيةوَيت.ٌةخػةضاشى  2
َيت. 3     بة غَيوةيةكى دزوضت كةزةضتةكاُ بةكازدةِيٍَ
َيت. 4     ِزةٌط و كةزةضتةى غياو بةكازدةِيٍَ
اٌى كةزةضتةكاٌدا ثةيِسةو دةكات. 5     فسةجؤزى لة بةكازِيٍَ
ُ دةكات لةكاتى  6 ِزةضاوى زَِيرةى كةزةضتةكا

 جَيبةجَيكسدٌدا.
   

    قوتابييةكة ثػت بةخؤي دةبةضتَيت. 7
    ِزةضاوى ثاكوخاوَيٍى دةكات لةكاتى كازكسدٌدا. 8
    ِزةضاوى ياضاكاٌى خؤثازَيصى و ئاضايؼ دةكات. 9

وٌةزييةكةى بة تةواوى تةواوكسد. 11     كازةِ 
ُ دةكات. 11 دٌةوةكا ُ ٌةخؼ و زِاشٌا َيوا     ِةضت بة ثةيوةٌدىٌ 
ازَِيكةكاٌدا.جياواشى دةكات  12 ةخػة ئةٌداشةيى وٌ   ٌُ َيوا     لةٌ 
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 ضَييةًواٌةى 
دٌةوةدا  ُ لة زِاشٌا ا يٍَ ةخػةضاشى و دِا  تةوةز:ٌ 

 ىخؤغٍووضبابةت: 
ة 2كاتى ديازيكساو:   وٌا

 

 ىخؤغٍووض
 

  
يََمة جوُا و ضةزٌخ زِاكَيػاٌةىيتيبسي       ياُ ثَيطتةى   ،كة ضةوا دةكةُ لة ضةز كاغةش ،ة لةوِ 

ةز كةزةضتةيةكى تس.ئاذةَه  بةغَيوةيةكى ةوةُ تايبةمتةٌديةكى شؤز جوٌاى خاوخؤغٍووض ، ياُِ 
ساوةتةوة ئاضت بةزش ىجوٌاو ضةزٌخ زِاكَيؼ  وضى( ىخؤغٍووض .زِاشيٍَ الى كوزد  )جواٌٍ

ةيةو خاوةٌى جوَلةو ضةوايةكى تايبةتيةجَيط  ِ كاُ كوزديية ثيتةغَيوةى كة  ،ةييةكى تايبةتى
 ُ  .دةداتثيػا
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 ىخؤغٍووض
وَي       ةوَليداوة، لة بسى لةدواى ضةزخى بةزديٍىٌ  ، وسؤظِ 

ةكاٌى َيتةوة ئةوةى دةزبِسٍي ة مبيٍَ ا بة ويٍَ ةوَليدا ثيت و تةٌّ  ِ،
ى لةطةَه  ؽغةو ةوَلةكةغى ضةزكةوتوو بوو. توٌا َيت.ِ  دابيٍَ

َى ةكاُ وغةو ثيتيؼ داٍب ُ  وةك ،ويٍَ ويطسية كؤٌةكا
،)ُ ا وغةكاُ  )فريعةوٌييةكا ةكاٌى البسدو تةٌّ دواتس ويٍَ

ُ  ،واٌةوة، وةك ضؤوةزي و ئةكةدى و ئاغوزييةكاُ تا ذيا
كازى بةضةزدا  دةِات و وسؤظيؼ شؤزتس ثَيويطتى بة طؤزٌِا

ةى خؤ دُ دةبوو، تا ذياٌى ِزؤذٌا وضَيتةوة، ٌوضني و خويٍَ ى ٍب
اتووة؟ ضى فسؤغت  ِ ووة؟ بةكَيى فسؤغتووة؟ وةك: ضى بؤ

 ٌدة؟ثازةكةى ضة ضةٌدى فسؤغتووة؟ ضةٌدى واوةتةوة؟
ى تس. وسؤظ ؟و ضةٌدى طؤزِاوة؟ ضةٌدى دزاوة ... ئةواٌةو ضةٌدٌا

يوة دةبوايةلة زِابسدوو طسٌطيةوة بة كسدُ ، وةك ياداغتى ِزوٌا
تى، تا كةع  ُ، وةك ضةٌةدَيكى ديكؤويٍَ ةَلطريابا ٌوضساباُ وِ 

ةضَيتةوة َيتةوة. ئةوةى لَيسةدا بؤ ئَيىة شؤز طسٌطة بريىٌ  و مبيٍَ
 ،َ ةكاٌى كوزدى، تا خؤغٍووضباضى بكةي يية بة  ثيتة جوٌا
و قوتابييةكاٌت ضَ و وبتواٌَ بة خةتَيكى جوُا و ِزةوُا ٍب

اخؤغى ٍةوة، خةٍت ازَِيكى يةكَيكة لةو  ،خبويٍَ ياُ خةٍت
ئةوةى  بؤكةواتة ثَييدا تَيدةثةِزىَ،  قوتابىٌاٌةى وئةشوو

َيخةختؤؽ ب ةٌطاوَيك ٍب بة  تا بتواٌَ َ،َ، ثَيويطتة ضةٌدِ 
َيَن و ٌوضيٍةكاٌ  ِ رتيَ غَيوة تس و دوا ُةبك جوُا ياُجوٌا

 وغةكاٌياُ خؤغة ُ، كة خةتياُةوة بكةغاٌاشى بةخؤياٌ
وضيوة  ٌ واوؤضتاى باغى دةزبسِيوة.  بة كاٌياُو ِزضتة جوُا

ةوَلبدة قوتابييةكاٌت   ِ لة دزةٌط  ٌةَبد بَي ئووَيبةزَِيص
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ةوَلةكاٌت ضِس بكةوةو لةطةَه كةوَيك خؤواٌدو  ِ،ُ ُ، دواتس قوتابييةكاٌت دةتواٌَوفَيسبوو  باغرتو كسد
َ َب اتوودا باغرتي دة و دِا   .لة ئاٍي

 خةتى ِزوقعة
 

بةيةكَيك لة خةتة جوُا و ضادةكاُ دادةٌسَيت. ئةطةز بتةوَيت فَيسى جؤزةكاٌى تسى       
ةواى ى ببيت، خؤغٍووض ثَيويطتة ضةزةتا بة خةتى ِزوقعة دةضت ثَيبكةيت. ضوٌكة بة ٍب

 ،َ ةية. ئةوةى لَيسةدا ثَيويطتة ئةجناوى بدةي خةختؤغى دادةٌسَيت و كؤوةَلَيك ياضاو زَِيطاى خؤىِ 
ً، ياُ قاويػةكةت. يةكةً  ُ، تا دةضت و ثةجنةكاٌت زِابَيت لةطةَه قةَلة ا كؤوةَلَيك ثسؤظةى ضادة تةٌّ

ةتسضيت و كازةكة شؤز بة ضادةيى وةزبطسة. قةَلةوةكةِةٌطاو ث خبةزة ٌاو ثةجنةكاٌت و  تَيويطتةٌ 
ةكاٌدا بةضةز ثيتوٌة، لةِةوادا ثسؤظة بكة و لة بةضةزداضوٌةوةى خةياَليدا دةضت ثَيبكة. بؤ منو

ة ضيت ثَيدةكسَيت؟  كؤهَ وةدةو بةزدةوًا بة. بضؤوةو بصٌا
 

 ُ َيٍا  ويطتىاُ بة ضةٌد كةزةضتةيةك دةبَيت، وةك:ى، ثَيخؤغٍووضلةضةز  بؤ زِِا
 قاويؼ 
  قوتوى وسةكةب )قوتوةكة، لؤكةى تَيبكةو دواتس كةوَيك وسةكةبى

 بةضةزدابكة(.
 باغرتيٍة بؤ ئةً كازةواُ وسةكةبى ضيٍى. 
  ى ِةيةو وةزةكةبى تَيدةكسَيت.خؤغٍووضثاٌداُ، ياُ قةلةوى تايبةت بة 
  يكةكة بِسدزاوة(.ى )دةوى واجخؤغٍووضواجيكى تايبةت بة 
 لةباشاز دةضت دةكةوَيت و واجيكةكة شؤز باغةو  بؤ كازةكةى ئَيىة

 جةضتة ثيظ ٌاكات و بةئاضاٌى كؤدةكسَيتةوةو ِةَلدةطريَيت. ِةزشاٌة و
  ،كاغةشى ضجى(A4, A3) دةضت ٌةكةوت، ِةوَلبدة  تئةطةز ئةواٌة

ياُ طؤظازى بةكازِاتوو ِزاَِيٍاُ بكة. ِزاَِيٍاُ لةضةز  ،لةضةز ِزؤذٌاوة
 .و باغرت فَيسدةبيتشؤز باغةو ٌوضني لةضةزى ئاضاٌة ى ِزووُغوغة

  ى، ثَيويطتى بة دَه و دةزوٌَيكى ئازاً خؤغٍووضكازكسدُ لة بوازى
 ِةية.
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 ى:خؤغٍووضضتةيةكى زةضةٌد كة
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سَيت خؤغٍووضقاويػى  ى.ى، دةتوٌا ً دةتوٌا  ئاوادة بكسَيت، تاقيبكةوة، دَلٍيا

 
ةوَلبدة ثيتةكاٌى تسيؼ بدؤشيتةٌاضاٌدٌى ضةٌد ثيتَيك.        ٍاٌياُ لةضةز خؤتِ  َي وةو زِِا
ةٌطاو ئازِاضتةكاُ لةياد وةكةو دو ضةيسى جوَلةى تريةكة بكة و بكة.  ِ وبازةياُ بكةوة.

ً بطسة لة جَيبةجَيكسدُ. دزَيربةو وثةلةوةكةو ثػو بةِةٌطاو ئةجناوى بدة و  ئازا
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 .وَ دةتوامن، وَ دةشامن
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* ً ة ىٌوضٍيئة ٌٍا َِي وضساوة بؤ قوتابى كوزد.  زِا َ(ـ ةوةٌ  ِاغي ضةيدحيطاوةدي ُ خؤغٍووضى كوزد )ضةيد   لة الية
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ُ ئةفةٌدى(                                                 واوؤضتاى خؤغٍووع )كازشا
ُ ثَيدةدات.                                                           ىاييا ُ دةكات و ضاودَيسى و زِيٍَ ا يٍَ                   لةطةهَ قوتابييةكاٌيدا زِِا
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 ئةزكى واوؤضتاو غَيواشى خطتٍةِزوو:
يتةوةو كوزتة وَيروويةك        ةكة خبويٍَ لة بازةى واوؤضتاى بةزَِيص، ثَيويطتة دةضتجَيكى وٌا

ةٌطاوةكا ةوةو طسٌطى و ٌى كازكسدٌياُ بؤ ِزووٌبكٌووضيٍةوة بؤ قوتابييةكاُ ِزووٌبكةيتةوة، ثاغاُِ 
ةكةيت و بة غَيوةيةكى  كةواتة .بَمَي يياُ ثَىخؤغٍووضضوودى  ةكةياُ ىَل ضةختٌ  لةضةزغاٌتة وٌا

ز لةوةبةضتةكة ضادةو ضاكاز تَيياُ بطةيٍيت، تا بصاٌَ ضوودةكاٌى خؤغٍووضني ضيية؟ ئةطة
ةكة وةزدةطسُ و ئازةشووى كازكسدٌيا ال شؤز دةبَيت.  ُتَيطةيػنت، ئةوا بة دَلٍياييةوة ضَير لة وٌا

ةيةكى شازةكى واوةَلة لةطةَه  ابَيت، وةك وٌا وٌةز ئةوةية، كةٌ  كةواتة لةضةز واوؤضتاى  ثةزوةزدةىِ 
ةيةكى كسدازةكييةو لةضةزغاٌت ةكةدا بكات، بةَلكو ئةوة وٌا ةكة بة قوتابييةكاُ وٌا ة بة كسدازى وٌا

يؼ ت و يبَمَي ة كسدازييةكاُ خؤغةويطرتُ ئةوٌا ئةزكةكاٌياُ جَيبةجَى بكةُ. بة واتايةكى دى وٌا
ُ،الى قوتاب ة شازةكييةكا ُ، وةك لة وٌا ٌةى ٌاكى واوؤضتاية ِزةضاوى ئةً بؤضووزبؤية ئة ييةكا

ةكات.  ٌُ ةضَيت خؤ ضةزةوة بكات و فةزاوؤغيا  غٍووضى ثَيويطتى بة ثػوودزَيريية.برييػتٌ 
 

او وَيرووٌو اودازى كوزد )غَيخخؤغٍووضع ووشٌا ريى كوِزى  ىٌ  حمةوةد تِا
 كة لةدايك بووة.كوةغازى ( لة 1913غَيخ عةبدولقادزى كوزدى( لة ضاَلى )

ِةولَيسى بةجَيَّيػتووةو بؤ خواثةزضتى ِزووى لة وةككة باوكى غازى 
ُ وكتَيبةو بة يةكَيك لة خؤغٍو( 41. خاوةٌى )كسدووة اودازةكاٌى جيّا ضةٌ 

( لة غازى وةككة كؤضى 1981دادةٌسَيت. لة ضاَلى )
 كسدووة.دوايى 
خاوةٌى 

ٍووضى تدةض
ى ثريؤشة و  قوزئٌا
ئَيطتا لة واَلى خوا 
ثازَيصزاوةو بة 
يةكَيك لة 

دةضتٍووضة 
ى دةطىةٌةكٌا

ُّا  دادةٌسَيت. جي
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اوى تةواوى   ٌ اودازى كوزد )حاويد ئاوةدى(  ٌ خؤغٍووضى
اودازةكاٌى  )غَيخ ووضاى عةشويية( و بة يةكَيك لة خؤغٍووضةٌ 

( لة غازى 1891جيّاُ دادةٌسَيت لة ضةدةى زِابسدوودا. ضاَلى )
ئاوةدى باكوزى كوزدضتاُ لةدايك بووةو كوِزى خؤغٍووضى 

غٍووضني بووةو لة ٌاوداز )ئاوةديية(. لة ئةضتةٌبوَه فَيسى خؤ
( 1918ضاَلى )

دةوَلةتى عومساٌى 
ٌازدوويةتى بؤ ئةَلىاٌيا، تا باغرت لةبازةى 
خؤغٍووضييةوة كازاوةيى وةزبطسَيت. لة ياباُ و 

ةبووة. خاوةٌىويطسو   ِ  شياتس لة ئةَلىاٌياوة قوتابى
 ووة.( كؤضى دوايى كسد1981ى ئايازى )18ضى كتَيبى قوزئاٌى ثريؤشة. لة و( دةضتٍو111)
 

 ِةَلطةٌطاٌدُ
ُ دةبةضتَيت. ُ ثػت بة ئاضتى جَيبةجَيكسد ةَلطةٌطاٌد ةَلطةٌطاٌدُ:ِ   ئاواجنىِ 

 ضيٍدا.وٌو لةفَيسكازى: خةختؤغى ئاواجنى 
.ُ ةَلطةٌطاٌد ةَلطةٌطاٌدُ: ثةيرةىِ   ئاوساشىِ 

 شؤزباؽ باؽ ثةضةٌد ِزةطةشةكاٌى جَيبةجَيكسدُ ذوازة
َيت واوةَلة لةطةهَ  1     قةَلةودا بكات.دةتوٌا
    ضَيت و طري ٌابَيت.وبة باغى دةٌو 2
وضيٍى ئاضايى و  3  ٌ َيوُا  ٌ جياواشى دةكات لة

 خؤغٍووضيدا.
   

    ئاضوودةية لةكاتى جَيبةجَيكسدٌدا. 4
اكات. 5     ِزووى كاغةشةكةى ثيظٌ 
    ال ثةضةٌدة. خؤى كازةكةى 6
اوزَِيكاٌى دةكات. 7 اوكازى لةِ      داواىِ 
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 شةشةوتةوةزى 
 
 
 

 
 
 

    Handcraft كازدةضتى
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 تةوةز: كازدةضتى.
 دزوضتكسدىى شَيوةى جياواش.بابةت:  

.ٌ ٌ دابةشكساوٌ بةضةز واىة تايبةمتةىدةكا  كاتى ديازيكساو: بةشة  واىةكا
 

 Handcraftكازدةضتى  
ة  ض و باشرت دةتواىَيت كةزةضتةو مشقوتابى لةو قوىاغةدا طةشةى لةشةكى و عةقَلى ضؤتة ثَي      

َييَيت، ضوىكة  باشرت لةجازٌا ماضولكة بضووكةكاىى كؤىرِتؤأل دةكات و لة ية  كاتدا دةتواىَيت بةكازَب
اوضةىطى لة ٍاوضةىطى لة ىَيوٌا ماضولكة بضوو  و طةوزةكاىدا   ٍ ةماٌ كاتيصدا زِابطسَيت و لةٍ 

ةضتى بييني و دةضتلَيداىدا دةكات، وة ئةطةز بةباشيض ىةتواىَيت وا بكات، ئةوا بَيطوماٌ   ٍ ىَيوٌا
ةية بؤ ئةجنامداىى ئةو  فةزامؤشياٌ ىاكات، ضوىكة ويطت ٍةوَلياٌ بؤ دةدات و و ئازةشوويية ٍ 

وةختةدا كؤمةَلَيك بريؤكةو ئاضتى  وة. كةواتة ميداَل لةكازةى، وة  بريؤكة لة خةياَليدا ماوةتةو
خةياَلكسدىى بةزةو ثَيصةوة ضووةو ئةشمووىى وةزطستووةو بة كؤمةَلَيك تاقيكسدىةوةدا طوشةزى 

ةىطاوَيك لةطةَل قوتابييةكاىى  ة،كسدووة، بؤية ئةوةى لةضةز مامؤضتاى كازشاى ا ضةىدٍ  ئةوةية تةَى
 دووز ىةطسَيت، وة :بضَيتة ثَيض و خؤياٌ ىلَ بة

 خةياَلى قوتابييةكاٌ بوزوذَييَيت، تا ئاضتى بريكسدىةوةياٌ فسةواىرت بَيت. -1
 ٍةميصة بة بريؤكةى ىوَى قوتابييةكاٌ ضةزضاو بكات. -2
لة قوتابييةكاٌ دوزىةكةوَيتةوةو ٍةميصة، وة  ٍاوِزَيية  لةطةَلياىدا ِزةفتاز  -3

 بكات.
ةكاٌ باشبَيت و لة ِزَيصو ضتايض شَيواشى طفتوطؤو دواىدىى لةطةَل قوتابيي -4

دةزىةضَيت. ٍةزوةٍا ئاطادازى ئةو وشةو دةضتةواذاىةط بَيت، كة لة ثؤلدا، ياٌ 
ٍةميصة ٍةوَلبدات وشةو  فسةمةبةضتدا بةكازياٌ دةٍَييَيت. لة ٍؤَلى

دةضتةواذةى شياوو طوجناو ٍةَلبرَيسَيت، ضوىكة قوتابييةكاٌ بةزةو ٍةزاشبووٌ 
 ياٌ ىاضك دةبَيت و لة شؤزشتيض تَيدةطةٌ.ٍةىطاودةىَيً و دَل

مامؤضتا وشةو دةضتةواذةى ٍوىةزى بةكازبََييَيت و قوتابييةكاىى لةضةز  -5
 ِزابََييَيت و جاز جازةط وشةو دةضتةواذةى واىةكاىى ِزابسدووياٌ بريخباتةوة. 
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 واىةى يةكةو
 تةوةز: كازدةضتى.

  جياواش. ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوةى دزوضتكسدىى شَيوةىبابةت: 
 Collageكؤالج   –لكاىدٌ واىة: 

ٌ دزَيركةيتةوة بةثَيى كات(واىة  2كاتى ديازيكساو:   )دةتواىى بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت، ضاالكييةكا
   

 

 Collageكؤالج   –لكاىدٌ 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       ٍ واىةى لكاىدٌ ببةضتَيتةوة بة واىةى ىةخصةضاشى و  ةوَلدةدات لةطةَل قوتابييةكاٌمامؤضتا
َيياٌ لة شَيواشى زِاشاىدىةوةو طوشازشتكسدٌ بة كةزةضتةو مشةكى جياواش.  لةو واىةيةدا ثَيويطتة دٍا

َيياٌ و  مامؤضتا ثصت بة ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوة ببةضتَيت و قوتابييةكاٌ ضةزقاَل بكات بةو دٍا
ٌ بكات.بريؤكاىةى، كة قوتابييةكة ل  ة واىةكاىى ثَيصوودا ىةيتواىيووة جَيبةجَييا
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 ضوودى بةدةضتَاتوو لةو واىةيةدا
 :ضوودة شاىيازييةكاٌ

. َيياىةوة فَيسدةًب ٌ شاىيازى ىوىَ لة بازةى دٍا  قوتابييةكا
 :ضوودة كازامةييةكاٌ

ٌ كةزةضتةو مشةكى ىوىَ تاقيدةكةىةوة.  قوتابييةكا
 :ضوودة ويرداىييةكاٌ

 ٍةىطاوَيكى ىوىَ دةضَيتة ثَيض لة بازةى ثةيوةىديية كؤمةآليةتييةكاىييةوة.  
 

َيصٌا و تواىطتة ثَيصةكييةكاٌ  زٍِا
 فَيسكسدىى ثَيصوةخت

ً وةآلمى ئةو ثسضيازاىة بدةىةوة: ٌ بتواى  ثَيويطتة قوتابييةكا
 ؟ٍةىدَيك بريؤكةى ىوَيه ثَى دةَلَيً -1
 ؟دةكةىةوةةكامن بؤ ِزووٌ دةتاىةوَيت ضؤٌ جَيبةجَيى بكةٌ؟ ٍةىطاو -2
 كؤمةَلةدا كاز بكةيت؟ ياٌ بة تةىيا؟ بؤضى؟دةتةوَيت لة -3

 
 بِسطةى خؤئامادةكسدٌ

اتووة، ئةطةز طؤزِاىكازيصى بةضةزدا ىةٍاتبَيت،         ٍ كةزةضتةو مشةكةكاٌ طؤزِاىكازياٌ بةضةزدا
ٍاتووة، ضوىكة قوتابييةكاٌ  ئةوا بَيطوماٌ شَيواشى بةكازٍَيياٌ و بابةتةكاٌ طؤزِاىكازيياٌ بةضةزدا

ٍةموو شتَيك زِاشيياًب و دةياىةوَيت جياواشتس لة جازٌا كاز بكةٌ و شتى ىوَى بةزٍةو  ئةو جازة بة
َيي كسدوشياىة. واتة تاقياٌ ىةكسدؤتةوة، بؤية ئَيطتا بةدواى كازو ً، كة لةمةوثَيض ىةديتوياىةو ىةَب
َييً، تا بةزٍةمَيكى ىازةضتةى ىوَيدا دةطةزَِيًكة وىةزى ثىَ بةزٍةو َب  .واشةىٍ 

ٌ لة        ٌ ديازى بكات و بريؤكةو ثَيصييازةكا ٌ بؤ قوتابييةكا ةىطاوةكاىى كازكسد ئةزكى مامؤضتايةٍ 
ةموو ثِسؤضةكة بة   ٍ ٌ، ئيجا قوتابييةكاٌ وةزبطسَيت و ثاشاٌ كات ديازى بكات بؤ جَيبةجَيكسد

اتة ت، زَِيطة، ئةوا بَيطوماٌ دةتواىسَيت كؤىرِتؤَل بكسَي جواىى بةزَِيوة دةضَيت و ئةطةز كَيصةيةكيضٍ 
ٌ، ئةطةز  ضوىكة ميداَلةكاٌ طةوزةبووٌ و ً، ضوىكة حةش بة واىةكة دةكة طوَيسِايةَلى مامؤضتا دةب

ؤكازةكةى بكؤَلةوةو ضازةى بكة. ةبوو، ثَيويطتة فةزامؤشى ىةكةيت و لةٍ   ضةزكَيصييةكيضٍ 
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 :1ضاالكى 
دواى ئةوةى قوتابييةكاٌ لة بوازى       

ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوةدا شاىيازيياٌ 
كؤكسدةوةو مامؤضتاط ضةىديً 
منووىةى بةزجةضتةى خطتة 
ٌ، ئةوا ئَيطتا  بةزدةضتى قوتابييةكا

ٌ بؤ ئةجنامداىى قوتابييةكاٌ ئامادة
وىةزى ث  ٍ ِس لة زِاشاىدىةوة، بة كازَيكى

اوضةىطى و ثاك  ٍ ى و ِزةضاوكسدىى
َا ثَيويطتياٌ بة بريؤكةية  دةبَيت، تا كازةكةى ىئاضتبةزشى لة جَيبةجَيكسدىدا. قوتابييةكاٌ تة

ٌ. لةو  ةَلبضيً و ثاشاٌ ئةجنامى بدة ٌ، تا بريؤكةى خؤياىى لةضةزٍ  ٌ، ياٌ وزوذاىد لةضةز ئةجناو بدة
ةدا مامؤضتا ضاالكيي

دةتواىَيت ثصت بة 
ةشى لةشطةى كاغ

ِزةىطاوِزةىط، ياٌ 
ِزؤى لةشطةى ثة

َيت ِزةىطاوِزةىط ببةضت

بكات بؤ بسِييى شَيوةى  و دواتس قوتابييةكاٌ ئازِاضتة
ئةىداشةيى زَِيك و ىازَِيك، تا شَيوةيةكى ىةخصةضاشى 

َي وىةزى بةزٍةو َب ً، وة  لة وَييةكاىدا ثِسجواىىٍ  ي
، بة بةكازٍَيياىى ضةىديً كةزةضتةو مشةكى ديازٌ
وة : خوزى و دةشووى ِزةىطاو ِزةىط، موزو،  تس،

اوشَيوةى ضيني و لَيكبةضنت   ٍ تيَلى بازيك، دواتس
 كازةكة ئةجناو بدةٌ.

ٌ، وة         اىا بؤ كةزةضتةو مشةكى تسيض بةز  ٍ ةموو ئةواىةشدا قوتابييةكاٌ دةتواًى  ٍ لةطةَل
ةزشتَيك، كة خؤياٌ ئازةشو  ٍ ا قؤثضة، لةلةكى فسَِيدزاو، دازو ضيلكةو وى دةكةٌ، ئةمةط تةَى
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ثَيويطتى بة ثصتطريى 
ةية.   ٍ كسدىى مامؤضتا
 ً قوتابييةكاٌ دةتواى

ضوازضَيوةى 
ِزةىطاوِزةىط و زِاشاوة بؤ 
وَييةكاىياٌ دزوضت 

.ٌ لةطةَل تَيكةَلكسدىى بريؤكةكةياٌ بة  بكة
 ً بريؤكةى تس، بةمةط ئةشمووىَيكى ىوَى فَيسدةب

ٌ و ىةخصةضاشى و زِا  شاىدىةوةدا.لة كازى لكاىد
 

؟  قوتابييةكاٌ ضى فَيسدةًب
ئَيطتا لة ىةخصةضاشى و ِزاشاىدىةوة  -

 تَيدةطةٌ.
دةشاىً ضؤٌ مامةَلة لةطةَل  -

 ِزاشاىدىةوةدا بكةٌ.

كةزةضتةو مشة  باشرت  -
لةجازاٌ بةكازدةٍَييً و 
دةشاىً ضى دةكةٌ؟ و ضؤٌ 

 دةيكةٌ؟
ََ و ئةجناو بري -  لة بريؤكةى ىو

 دةكةىةوة. ىةدازو
ملنالىَى طةشةدةكات طياىى  -

 لة ىَيواٌ خؤياىدا، ٍةموواٌ بةدواى داٍَيياٌ و بريؤكةى ىوَيدا دةطةِزَيً.
 ئاضتى كؤمةآليةتياٌ ثَيصدةكةوَيت و مامةَلةياٌ لةطةَل يةكرتدا دةطؤِزَيت. -
 .و باشرت لة جازاٌ داىوضتاٌ دةكةٌ شماىى طفتوطؤى ٍوىةزياٌ ثَيصدةكةوَيت -
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 :2ضاالكى 
تة مامؤضتا لة ضاالكى دووةمدا شؤز طسىطى ثَيويط      

بوازياٌ بة بريؤكةى ثَيصييازكساوى قوتابييةكاٌ بدات و 
، تا بريؤكةكاىياٌ خبةىة ِزوو، بةآلو ئةوةى لةو ثَى بدات
 ا شؤز طسىط و جَيطةى بايةخجَيدٌا بَيتضاالكييةد

مافى ››ئةوةية، كة ثَيويطتة قوتابييةكاٌ 
ٌ. و ‹‹تيةوةسلةبةزط اتة ىابَيت بريؤكةى يةكرت بجازَيص

ةزكةضةو ثازَيصطازى لة   ٍ ٌ، بةَلكو ثَيويطتة ببة
اوِزَيكاىى بكات، ئةطةز ويطتى   ٍ بريؤكةى خؤى و
َييَيت، ئةوا  اوزَِيكةى بةكاز َب  ٍ بةشَيك لة بريؤكةى

بة  مؤَلةت وةزبطسَيت و ثسس ثَيويطتةبَيطوماٌ 
 ةى ثَي بدات، ياٌ ىةدات.بكات، تا ِزَيط ٍاوزَِيكةى

لَيسةوة قوتابى فَيسى ياضايةكى ىوَى دةبَيت و زَِيص لة 
اوزَِيكةى دةطسَيت. ئَينة ضةىد بريؤكةية   ماىدووبوىىٍ 
دةخةيية بةزضاوى مامؤضتا، وة  بريؤكةى 
ةزوةٍا بة ضوود وةزطستً لة كةزةضتةو  ثَيصييازكساو.ٍ 
ةزدوو  مشةكى جياواش، جا ثَيويطتة ئةو كةزةضتاىةٍ 

َييً و ئةشمووىى بكةٌ لة واىةى ِزةطةش بةكازى َب
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 كسدازيدا.
 ٍةَلطةىطاىدٌ

ةَلطةىطاىدىة ثصت بة   .كاتى جَيبةجَيكسدىدا لة دةبةضتَيت بريؤكةى ىوَىئاماىج: ئةوٍ 
ةَلطةىطاىدٌ: خصتةى ضاودَيسى.  ئامساشىٍ 

َييَيتئةجنامى فَيسكازى: قوتابى   . بريؤكةى ثَيصكةوتوو بةكازَب
 

ٌ  لة كاتى جَيبةجَيكسدىداثَيواىةكاىى  ذمازة  ىةخَيس بةَلَى تَيبييى كسد
ٌ دةكات لةطةلَ زِابسدوو.ة شَيوة ٍةضت ب 1 ٌ دةكات و جياواشييا    تاشةكا
   بة كاغةش دزوضت بكات. ضِسو ئاَلؤشدةتواىَيت ثَيكَاتةى  2
َ كةزةضتة 3 ٌ بَلَيت. دةتواىَيت تايبةمتةىد    تاشةكا
َييَيتةوة ةتاش كةزةضتةىدةتواىَيت  4 ََ ئةجناو بداتبةكازَب    .و كازى ىو
ٌ لةطةَلدا بكات. 5 ةَلبكات و طفتوطؤيا    دةتواىَيت لةطةَل كؤمةَلةكةىٍ 
ةَلطسيت و كةمَيك لةضةز بابةت و         ةىطاوةكاىت وزتسو ىةزمرتٍ   ٍ مامؤضتاى بةزَِيص، ثَيويطتة

ةز ئةمِسؤ شاىيازييةكاىياٌ ثىَ زؤشً بؤ شاىني و ةشتةكاٌ بوةضتة، ضوىكة قوتابييةكاٌ ث دةياىةوَيتٍ 
اوزَِيياىةو دووز لة خؤضةثَييى. ٌ بؤ بكةيت، بةآلو بة شَيوةيةكىٍ   بَلَييت و باضى وزدةكازى كازةكةيا

ةوَلبدة  ٍ َيييت تمتناىةى قوتابييةكاى بريت ىةضَيت، كازةكةت ئاضاىرتو  و ثاشاٌ بةدةضت َب
ةتا كا  ٍ زى خؤضةثَييى و شماىى طفتوطؤى شبسو وشةى ىةشياو خؤشرتو خَيساتس دةضَيتة ثَيض،

ٌ لَيتبةك  دةتةكيةوةو حةش بة ضازةت ىاكةٌ.ازبَيييت، ئةوا قوتابييةكا
ةوَلى خؤت بدةو شماىى طفتوطؤى ميداَلةكاٌ بدؤشةوةو        ٍ بصاىة  دَلياٌ بةدةضتبََييةو كةواتة،

؟ بةضى ئاضوودة دةبً؟ ئاشاد ميداَلةكاٌ بة يياٌ ثَى بدةو لةٍةماٌ كاتيصدا فَيسى ضى دَلخؤط دةًب
ٍةزكةس بة حةشو ئازةشووى خؤى ِزةفتاز بكات. واتة  ِزةآلياٌ مةكةثؤلياٌ بكةو بة ئاكازى ىاو

شَيوَيييت ةىةبةٌ و طَيسئاشاديياٌ ثَى بدة، بةآلو ضاودَيسيصياٌ بكة، تا ميداَلةكاٌ ئاشادييةكة بةالزَِيدا 
ز بؤ ِزةفتازةكاىياٌ دابيَى بةومةزجةى ضيووزداىاىةكة شياٌ بة . ضيوولةىاو ثؤلدا كةٌبؤ دزوضت ىة

 َيت. دةبَيت خؤت بجازَيصيت لةكاز و جوَلةىثِسؤضةكةو واىةكةو كةضايةتى قوتابييةكاٌ ىةطةيةى
ىةشياوو توىدوتير، ئةمةط ىيصاىةى مامؤضتاى دَلطؤشو بة ئةمة  و بةزَِيصة، يةكةو بةزاىبةز بة 

 بةز بة قوتابييةكاىى.واىةكةى، دووةميض بةزاى
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 دووةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

 جياواش. و زِاشاىدىةوةى   ىةخصةضاشىبابةت: دزوضتكسدىى شَيوةى 
 خوزى، دةشوو، داوكازى واىة:

ٌ دزَيركةيتةوة بةثَيى كات(واىة  2كاتى ديازيكساو:   )دةتواىى بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت، ضاالكييةكا
 

 داوكازىخوزى، دةشوو، 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ةىطاوةى كازكسدٌ       بة بةخوزى و دةشوودا قوتابييةكاٌ ضوود لة بريؤكةى واىةكاىى ثَيصوو  لةوٍ 
وىةزييةكاىياىدا، بة  ً لة كازةٍ  َيي ةولَ دةدةٌ شَيوةى ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوة بةكازَب ٌ وٍ  وةزدةطس
تايبةت لةِزَيطةى ضيني بة خوزى و دةشوو. ئةو شَيواشى كازكسدىة بريؤكةى قوتابييةكاٌ ثَيض 

َيياىى ىوىَ دةكةىةوة. دةخات و كاز ٌ طوزج دةكات و بري لة دٍا  كسدىيا
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 ضوودى بةدةضتَاتوو لةو واىةيةدا
 ضوودة شاىيازييةكاٌ:

وىةزييةدا دةكةٌ. ٌ بةيةكةوة كاز لةو شَيواشى كازكسدىةٍ  ٌ و كوزِا  كضا
 ضوودة كازامةييةكاٌ:

 ٌ ََقوتابييةكا َيياىَيكى ىو وىةزى تاقيدةكةىةوة.لة  دٍا  كازكسدىىٍ 
 ودة ويرداىييةكاٌضو

َ كةمدةبَيتةوة ةضتكسدٌ بة جياكاز ٌ وٍ   .ٍةزدوو ِزةطةش لة ية  كؤمةَلةدا كازدةكة
 

َيصٌا و تواىطتة لة ثَيصييةكاٌ  زٍِا
ً، كة:  بؤ ئةوةى قوتابييةكاٌ بتواى

 ضوود لة واىةكاىى ىةخصةضاشى و ِزاشاىدىةوة وةزدةطسٌ بة كسدازةكى. -1
ىدىةوة تَيدةطةٌ و دةشاىً و فَيسدةبً طسىطى باشرت لة طسىطى ىةخصةضاشى و ِزاشا -2

 ئةو واىةية لة ضى داية؟
 ى ىوَى، داٍَيياىى ىوَى، ئاضتى خةياَلكسدىياٌ ثَيصدةكةوَيت.ةبريؤك -3
 ئَيطتا فَيسدةبَيت خؤى بِسياِز بدات ضى بكات؟ و ضؤٌ بكات؟ و بةضى بيكات؟  -4

 

 بِسطةى خؤئامادةكسدٌ
اوبةط       ٌ( لة ثؤلدا.  ثَيويطتة مامؤضتا كازىٍ  ةزدوو ِزةطةش )كوزٌِا و كضا  ٍ ئةجناو بدات لة ىَيوٌا

ةضتى كازكسدىى يةكرت ٌا كازى كضاىة ئةجناو بدةٌ و بة ثواتة كوِز َيضةواىةشةوة، بؤ ئةوةى لةٍ 
ٌ. خوزى كازى ِزةطةشى مَيييةية، بةآلو  ٌ، ضوىكة تَيبطةٌ و ئةشمووٌ بكة كوزِاىيض حةشى ثَيدةكة

ا خؤشة. ىةزو وى ىةزمةو كازثَيكسدى ئةو جؤزى كازكسدىة لة ِزضنت و ضيني ئاضاىةو قوتابييةكاٌ تةَى
ةىطاوى يةكةمى مامؤضتا دةبَيت، كة يةكةو بريؤكةى كازةكةياٌ بؤ شى بكاتةوة،  ثَيويطتياٌ بةٍ 

ةَلدةبرَيسٌ و لة دواييص َيياٌ ثاشاٌ قوتابييةكاٌ خؤياٌ شَيواشى كازكسدٌ و ىةخصوىيطازةكاٌٍ  دا دٍا
ٌ دة ا شَيواشى بريؤكةكةياٌ ثَيدةَلَيت و لة دواييدا قوتابييةكا كةٌ بة بريؤكةى تاشة. واتة مامؤضتا تةَى

ةَلدةبرَيسٌ و ئاضتى كازكسدىياٌ بةزش دةكةىةوة، تا جواىرتيً منووىة   ٍ كةزةضتةو مشةكةكاٌ
اوكازى ثَيصكةط بة ي ةزدوو ِزةطةشٍ  ً. لةكاتى كازكسدىداٍ  َيي ٌ و بةزٍةو َب  ة  دةكةٌ.دةزخبة
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 :1ضاالكى 
لةو ضاالكييةدا مامؤضتا ثَيصييازَيك دةخاتة       

بةزدةو قوتابييةكاٌ و منوىةيةكى ئامادةكساوو 
بةزجةضتة ثيصاٌ دةدات. واتة مامؤضتا 
كازتؤىَيكى شَيوة ضوازطؤشة، ياٌ الكَيصة، كة 

ةزدوو 55×55قةبازةى لة ) ضه( كةمرت ىةبَيت وٍ 
يصاىة دةكات بة زِاضتة ضةزى زِاضت و ضةثى ى

زى ىَيوٌا ىيصاىةكسدىةكة )ىيو ضاىتيه( وو دو

ضه( بيربَِيت 1َلى )وبَيت و ثاشاٌ بة مقةضت بة قو

و ثاشاٌ بة خوزى ِزةىطاوِزةىط )قوتابييةكة خؤى 
ديازى دةكات( زِاضت و ضةثى ثَيدةكات، دواى 
ٌ، بة دةزشى و خوزى ضيييةكة  تةواوبوو

ةزوة  لة   ٍ ٌ دةضتجَيدةكات، وَييةكاىدا ِزوومنا
كسدؤتةوةو شَيواشى يةكةو بريؤكةو ضةىد 

 بريؤكةيةكى كازكسدمناٌ خطتؤتة ِزوو.
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 :2ضاالكى 
مامؤضتا بة ثصتبةضنت بة       

واىةكاىى زِابسدوو لة 
ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوةدا، 
ٍةوَلدةدات بريؤكةى ىوىَ 
بضسثَييى بة طوَيى قوتابييةكاىدا 
بة بةكازٍَيياىى كةزةضتةو 
ةىدَيك جاز   ٍ مشةكى ىوىَ. واتة
ئةو كةزةضتةو مشةكاىة 
 ٌ ة  ٍ لةبةزدةضتى قوتابييةكاىدا

قةت بةبريى داىةٍاتووة )لةماَلةوة(، بةآلو 
ِزؤذَيك لة ِزؤذٌا ئةو كةزةضتةو مشةكاىة لة 
وىةزى جوٌا و زِاشاوةدا   ٍ كازَيكى
َييَيتةوة، بؤية ئةو واىةية وا لة  بةكازَب
قوتابييةكاٌ دةكات بري لة بريؤكةى تاشة 
ةزوة   َيياٌ بكةٌ لة كازكسدىدا،ٍ  بكةىةوةو دٍا

ِزوو، لةو وَيياىةدا، ضةىد منووىةية  دةخةيية 

تا تؤى 
مامؤضتاط وة  
بريؤكة ضوودياٌ 

 لَيوةزبطسيت.
 

ٍةوَلبدة ئةزكى 
ماَلةوة بدةيت بة 
ٌ، بة  قوتابييةكا

 ثَيداىى كاتى شؤز، تا كازيطةزى دزوضت ىةكات لةضةز واىةكاىى تسى خوَييدٌ.
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 ضَييةوواىةى 
 تةوةز: كازدةضتى.

 جياواش. ىةخصةضاشى و زِاشاىدىةوةى بابةت: دزوضتكسدىى شَيوةى 
 Recyclingبةكازٍَيياىةوة واىة: 

ٌ دزَيركةيتةوة بةواىة  2كاتى ديازيكساو:   ثَيى كات( )دةتواىى بةثَيى ئةو ثالىةى دايدةزَِيريت، ضاالكييةكا
 
 

 Recyclingبةكازٍَيياىةوة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

صزى و لةشةكييةوة باشرت ثَيكةيصتووٌ و دةتواًى بريؤكةى ىوَى بة        قوتابييةكاٌ لة ِزووىٍ 
خةياَلياىدابَيت، ضوىكة ئةشمووىياٌ شيادى كسدووة لة ذياىداو باشرت شازةشابووٌ لة ذييطةو ضسوشتى 

ٌ جواىرتو باشرتة. ٌ ىني و ئاضتى دىيابييييا ٌ، بؤية ميداَلةكةى جازا  دةوزوبةزيا
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 :ضوودة شاىيازييةكاٌ
ٌ دةٍَييَيت ةىدَيك لةو كةزةضتة و مشةكاىةى ِزؤذاىة بةكازيا  .بةكازٍَيياىةوةىٍ 

 :ضوودة كازامةييةكاٌ
وىةزى جياواش لةو كةزةضتة دزوضتكسدىةوةو داِزشتيةوةى ً شَيوةىٍ   خاواىة. ضةىدي

 :ضوودة ويرداىييةكاٌ
 .ٍةضتى بةخؤشاىى طةشة دةكات

 

   
قوتابى لة كةزةضتة بةزدةضتةكاٌ تَيدةطات و دةضتياٌ لَيدةدات و بةكازيصياٌ دةٍَييَيت، بةآلو       

ٌ ئةو شتاىة لة كازَيكى تسو بابةتَيكى قةت ِزؤذَيك لة ِزؤذٌا ب ةما ريى لةوة ىةكسدؤتةوة بؤ جازَيكى تسٍ 
ا ئةوةية بريؤكةى ىوىَ، ياٌ ثَيصيياز  تسدا بةكازٍَييَيتةوة، بؤية ئةوةى لةضةز ئَينة ثَيويطتة تةَى

 ةو شَيوةيةخبةيية بةزدةضتى قوتابييةكاٌ و ثاشاٌ خؤياٌ بسِيازبدةٌ ضى دةكةٌ؟ و ضؤٌ دةكةٌ؟ ب
ةضتى بةخؤشاىياٌ طةشةدةكات ئاضتى خةياَلكسدٌ و د ةماىكاتيصداٍ  ىيابيييياٌ طةشة دةكات و لةٍ 

و ثَيض دةكةوَيت، لة 
ى ىوَى و ةٍةماىكاتيصدا بريؤك

 ٌ َيياىيا ئاضتى دٍا
ثَيصدةكةوَيت و دواتس ئاضتى 

اٌ شؤزتس دةبَيت، ئةشمووىكسدىي
ٌ، كة دةتواىً  ئيجا تَيدةطة

ٍةياىة  ٍةماٌ ئةو كةزةضتاىةى
بؤ جازَيكى دى 

ةو دووبازة بياىبةضتيةوة، ياٌ لَيكياىبدةىةوةو كازَيكى ىوَيى ىَل دزوضت بكةىةوة. وٍةَلياىوةشَييية
.ٌ ٌ ئةذماز دةكسَيت الى قوتابييةكا َييا       ئةمةط بة جؤزَيك لة دٍا
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 :1ضاالكى 
ةميصة خاوةٌ موزوى جؤزاوجؤزو ِزةىطاو ِزةىطً بة         ٍ كضةكاٌ

قةبازةو شَيوةى جياواش، كوزِاىيض دةتواًى ضوود لة موزو تةضبيح 
 ٌ وىةزى، يا وةزبطسٌ  بؤ دووبازة داِزشتيةوةى شَيوةيةكى تاشةىٍ 
ٌ. واتة قوتابييةكاٌ دةتواىً  ٍةز كَلَيصةية  خؤياٌ حةشى ثَيدةكة

بؤ كازَيكى ىةخصةضاشى بكةٌ 
وىةزى جوٌا و   ٍ زِاشاىدىةوةى
ضةزىج زِاكَيض. وة  لة وَييةكاىدا 

 ديازة.
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 :2ضاالكى 
ئةو ضاالكيية يةكَيكة لةو ضاالكيية شؤز ضةزىج       

 ٌ زِاكَيصاىةى، كة قوتابى شؤز حةشى ثَيدةكات، ضوىكة تَيسِاما
و وزدةكازى شؤزى دةوَيت لةكاتى جَيبةجَيكسدىدا. واتة 
 ٌ ةضت و بريى كؤبكاتةوةو ثاشا ةمووٍ  ثَيويطتة قوتابىٍ 

، ضوىكة اتبة لَيصاىى و ثصوو دزَيرييةوة كازةكةى ئةجناو بد

 ئةطةز واىةكات، ئةوا لة جَيبةجَيكسدىدا ضةزكةوتوو ىابَيت. 
ةَلدةبرَيسٌ و بةشَيك لة         ٍ ضةزةتا قوتابييةكاٌ طةآلية 

ً(، دواى  طةآلكة بة ضةقؤ لَيدةكةىةوة )ىاوكةفى دةكؤَل
كؤَلييى بةشةكة بةو مةزجةى شادةمازةكاىى ىةبِسٌ، دواتس بؤ 

ٌ، تا كةمَيك ية  ِزؤذ لةىاو بةزطى كت ةَليدةطس  ٍ َيبَيكدا
جريِبَيتةو، ئيجا بة دةزشى و داو ىةخصةضاشى تَيدادةكةٌ و 

ةزوة  لة وَييةكاىدا خساوةتةزوو.  ٌٍ  زِاشاىةوة ئةجناو دةدة
ئةو ضاالكيية لة كةزةضتةى ضسوشتى و داو ثَيكدَيت،       

ةية،  بةآلو ثَيويطتى بة لَيصاىى و ثصوودزَيرى و ئازامطستًٍ 
ةَلةية  كازة شكطت ثَيدةٍَييَيت.ضوى ةزٍ   كةٍ 
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 ٍةَلطةىطاىدٌ
ٌ دةبةضتَيتئاماىج:  ةَلطةىطاىدىة ثصت بة تَيبيييكسد  .لةكاتى جَيبةجَيكسدىدا ئةوٍ 

ةَلطةىطاىدٌ.  ئامساشى جَيبةجَيكسدٌ: خصتةىٍ 
بةزجةضتةكاىى ىاو ضسوشت لة  ةضتة خاوةفَيسكازى: بؤ ئةوةى قوتابييةكاٌ بتواًى كةز ئةجنامى

َييً. وىةزيدا بةكاز َب  كازىٍ 
 

ٌ  لة كاتى جَيبةجَيكسدىدا ذمازة  شؤزباط باط ثةضةىد الواش ثَيواىةكاىى تَيبييى كسد
     دةضتةواذةو بريؤكةى واىةكة دةشاىَيت. 1
اوزَِيكاىى دةكات لةكاتى  2  ٍ ٍاوكازى ثَيصكةط بة

خاو لةىاو  طةزٌِا و بةدةضتََيياىى كةزةضتةى
 ضسوشت و ذييطةى دةوزوبةزدا.

    

     كةزةضتةو ثَيداويطتييةكاٌ بةكازدةٍَييَيت. 3
     بريؤكةى باط ثَيصكةط دةكات لة كاتى كازكسدىدا. 4
ضتةى بةكةَلكى تَيداية بؤ زةثَيى واية ذييطة كة 5

وىةزى.  ئةجنامداىى كازىٍ 
    

 
 :الوةكى كازو ضاالكى

ٌ. بريؤكةى ئةو الوةكىداوا لة قوتابييةكاٌ بكة، وة  كازَيكى        ، ضةىد ضاالكيية  ئةجناو بدة
ةوَل بدة كؤمةَلةكاٌ خؤياٌ ثَيصيياز بكةٌ و  تايةكىاضاالكيية خبة ىاو كؤمةَلةكةوة، بة و  ٍ تس،

ً. بريت ىةضَيت ميداَل خؤي ىةخصةضاشى بؤ ثَيصييازةكةَ ئةوكاتة اٌ بكةٌ و ثاشاٌ ثالىى بؤ دابيَي
)ٌ ى دةكات، كة مامؤضتا ئةزكى ثَى دةضجَيسَيت و ئةويض تواىاكاىى خؤى (*)ٍةضت )بةخؤشا

َيصو تواىا و كازامةيى خؤى منايض بكات بؤ مامؤضتا و دةوزوبةز.  تاقيدةكاتةوةو دةيَةوَيتٍ 
ٍةزوةٍا ئةو ثِسؤضةية ثَيويطتى بة ثصتطريى و ضاودَيسى و ضةزجنى مامؤضتا دةبَيت، بةو 

ٌ ىةبَيت. زِاضتةوخؤ زجةىمة  تَيكةَلى كازى قوتابييةكا
ٌ: لة بسى وشةى (*) ٍاتووة. Self-conscious( ى عةزةبى و ))واع ذاتهبةخؤشا  (ى ئييطليصى بةكاز 

ٍةولَيس ،226، ال2ض مةضعوود حمةمةد. شازاوةضاشى ثيَواىة،  .2511 -دةشطاى ئازس، 
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ية لة دايك لة شازى زِاى 1991ضاَلى ٍوىةزمةىدى كوزد )زِيَبواز ِزواىني(، لة       
وىةزةجواىةكاىى زِاىية تةواو كسدووة.  بووة. خويَيدىى  ٍ لة ثةمياىطةى

وىةزييةكاىيدا شَيواشَيكى تايبةتى كازكسدىة. لة  ىخاوةى  ٍ ً كازة ضةىدي
ٍيَياوة بؤ طوشازشتكسدٌ و دةزبسِييخواشى  كةزةضتةو مشةكى جياواشى بةكاز

 .زيداى دةوزوبةلة ذييطة
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وىةزمةىدى كوزد )ىةزمني موضتةفا(، لة ضاَلى خامن       لة شازى ضلَيناىى  1995ةٍ 
وىةزجواىةكاىى ضلَيناىى لة ضاَلى  دا تةواو كسدووة و 1999لةدايك بووة. ثةمياىطةىٍ 

وىةزى لة شاىكؤى ضلَيناىى تةواو كسدووة. خاوةىى شَيواشى  2553ضاَلى  كؤلَيرىٍ 
وىةزييةكاىيدا ثصت بة كةزةضتةو مشةكى كازكسدىى تايبةت  بةخؤيةتى و لة كازةٍ 

وىةزيدا بةشدازيكسدووة. ً ثَيصاىطةىٍ  ٌ. لة ضةىدي  جياواش دةبةضتَيت بؤ طوشازشتكسد
 

ضسوشت و ذييطة ثسِيةتى لةو كةزةضتةو       
مشةكاىةى، كة دةتواىني طوشازشتيٌا ثيَبكةًي و لة 

ةضتى   ٍ خؤماىى ثَى خاَلى ضاتَيكى دةزبسِييخواشيدا
وىةزى دةزبسِييخواشى ضيووزةكاىى فسةواىةو  بكةييةوة.ٍ 
مامؤضتا دةتواىَيت لةطةَل قوتابييةكاىيدا ضيووزى 

ٍيَياى  ةكةزةضتةو مشةكةكاى ةوةى ئةوكازكسدٌ  بؤ بةكاز
ٌ. لة ذييطةى دةوزوبةزكة شؤزتس بكات،  ة  داٍ 
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 سةوتةَتةوةسى 
 
 
 

 
 

  خوًلاسى و ِسةُطلاسى
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 .خوًلاسى و ِسةُطلاسىتةوةس: 
 .ػَيواصى دياواص ِسةُط و ِسةُطلشدُى قوًاؾ بةبابةت:  

ة  ْ دابةػلشاوْ بةطةس وُا ةكا ْ.كاتى دياسيلشاو: بةػة  وُا  تايبةمتةُذةكا
 

 خوًلاسى
يووةتى كوسد هة  ةيةكَيلخوًلاسى        رتيّ ئةو ثيؼاُةىً  هة دَيشِي

ى داوة . واتة دواى ةضِيِ (1)خوًلاسييدواى  وكؤُةوة ئةجنًا
شؤظى كوسد بؤ يةكةَ داس طوُذى دسوطتلشد هة طةس   ً ئةوةى

 دواتشًةِسوًاآلتى بةخَيوكشد،  ثاػاْخاكى كوسدطتاْ و 
ا بؤ دسوطتلشدُى بةِسةو دادٍ و يبةكاس بشِيةوةو خوسييةكةى ٔيَِ

ةُذَيم  ةسوةٓا داسيؽ ثةتوو طةسػاُى هَيذسوطتلشدسِاخةِسوٓ   ٓ.
ًشؤظى كوسد  ىَل ضِى.  ىدووبةسطو ثاػاْ  خوسييةكةى ِسةُط كشد

ِسةُطى طشوػتى هة 
طزوطياو بةسبووًى 

. دسوطتلشدووة دسةخت
ٓةسوةٓا طووديؼى هة طَى 

بةسدو كةسةطتةكاُى  و
اسِيّ و  ى ِسةُطلاسىتش  ٓ ِسةُطى  كوتْاوةسطشتووة، دواى

، ضوُلة كوسدطتْا دةوَهةًةُذة بة دؤساودؤسى هَيذسوطت كشدووة
طى، دا  شؤظى كةسةطتةو ثَيذاويظتى سُِة  ً.ّ شؤظ كشدة ب  ً ّ، يْا طشوػتى ب

ى كوسدوكوسد هةطةسو ةوة ُر ةًوػيُا ًادةو ثان كشدؤتةوةو د ىٓ  كشدووةو  ى(2)‹‹ػة››واى ئةوةى خوسييةكةى ئا
ْ و دواتش ْ بة تةػى كشدوويةتى بة دةصوو كَوؤَهة بة        ى هيَ طاص كشدووة.(3)‹‹تةوْ›› ثاػا

طى خايَ، ال (1) ُٓة ؤطتا ػَيخ حمٌذى خاَي هة فةس ًًا  .ْ ْ، يْا سِةُطلشد َ: ›دا دةهََيت:  166خوًلاسى: يْا خوًلشد دؤسة سِةُطَيلى خو
ط دةكشَى ْ و كاآلى ثىَ سُِة ى الديوةسديية، بة ًوو ثِشؤطةكة ثَيى دةطوتشَيت ‹ػِي ٓة ِشىَ و  ًاػةكة هة سِةُطةكةدا دةكوهََي . كاآلو خوسى و قو

ْ و دياسة‹خوًلاسى› ذا ِسوو ِةكُا ٓةسوةن هة وَي  .، هة كوسدةواسيذا صؤس كاسى هةطةسكشاوة، 
ُة( 2) ْ ػا ْ، يا ْ ػةكشد ًْاػة: يا ٓة ًةدى خايَ هة  ًؤطتا ػَيخ حمة ًا  .ْ ُاو دةبات.ةبة ػُا ‹‹ػة››  دا 292طةسضاوة، ال كشد  ْ  كشد
ْ: واتة سِايةَهى ( 3) ْ طةسضاوة ال تةو ًا ٓة ْ ضِني.  ني، يا  .113بةسِةو قاَهى، كة بةداسةوة بىَ بؤ تُة
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 واُةكاْ بةطةس يةكةكاُذا دابةػلشاوْ
 .خوًلاسى و ِسةُطلاسىتةوةس: 
  .ِسةُطلشدُى دووبةسط بة ػَيوةى خوًلاسىبابةت: 
ة:  ْ.وُا ْ و ضاثلشد  ِسةُطلشد

ة  6كاتى دياسيلشاو:  ْ دسَيزكةيتةوة بةثَيى كات(وُا ى بةثَيى ئةو ثالُةى دايذةسَِيزيت، ضاالكييةكا  )دةتوُا
   

 ػَيواصو ِسَيطاكاُى ِسةُطلشدْ و ضاثلشدُى طاكاس
ةًيؼة طشوػى هة طشوػتى دةوسوبةسى وةسطشتووة هة ػَيواصى         ٓ ٓوُةسًةُذى طةسةتايى

ةوةضاثلشدْ و  ى يمنووُة كاتَيم ثَيى هة طةآلى دسةختى وةس بؤ .داهةبةسطشِت اوة، ديتويةتى ػويَِ وُ 
اوةو ثاػاْ بة تى ديواسى سِاكَيؼاوة، بيِيوية طةآلكة هةطةس صةوى دةسضؤتةوة، ياْ دةطتى هةُاوقوِسُ 

ذةطتى دةسضؤ ى قوسباُييةكة وةسداوةو  تةوة، ياْ هة كاتى قوسباُيلشدُذاػويَِ دةطتى هة خويَِ
شؤظ ث هةطةس ديواسى ئةػلةوتةكة ػوَيّ َيزةً   ضاثلشدْبة ةجنةو هةثى دةطتى دةسضؤتةوة. بؤية هةً 

اْ و ضاثلشدُة ةبةطتى  ئاػِاية، دا ئةَ بةكاسٓيَِ لاسى بوبؤً  ٓةسًةبةطتَيلى ، ياْ بؤ بَيتودوُا
ة  .ِسؤرُا
وُةسى ضاثطةسى  بشيتيية هة        اُر هةٓ  ئًا

اُذوبووْ و خةسدى،   ً ةوةى كات و طَيشُِا
ةوة بة بةٓؤى هةبةسطشتِةوةو هةبةسٓةَهطشِت

ةخؼةطاصى دوْا ْ بة دةصطا بَيت. ػَيوةيةكىُ  ةوةية بةدةطتةكى، يا َ هةبةسطشِت  ، دا ئة
 

 ضاثلشدْ
و بة دياواص و بة رًاسةى صؤس  ىباسةكشدُةوةى بة ئاسِاطتةوةى ػَيوةو دوبشيتيية هة طواطتِةو      

اُى يةن ِسةُط، ياْ صياتش. ضاثلشدْ دواى ِسةُطلشدْ ثةيذابووة، كة هةسَِيطةى تَئةَهلَيؼاُى  بةكاسٓيَِ
ْ، دا ئةَ ِسةُطلشدُة  ةس بةًةبةطتى ِسةُطلشد كةسةطتةكة هة ِسةُط و ثاػاْ هةبةسطشتِةوةى، يآْ 

ةية، وو بةػةكة بطشَيتةوة، ياْ بةػَيلى كةًى، ئةًةؾ ثةيوةٓةً  ٓ ُذى بة خواطتى خؤًاُةوة
ْ بوَيت؟ و ضى هَيبلةيّ؟ضؤ  منا
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 خوًلاسى و ِسةُطلاسى
ةية بؤ هة هةبةسطشتِةوة  ْٓ  :و ِسةُطلشدْضةُذ سَِيطايةكى طاكاسًا

ئَيٌة هة كوسدةواسيذا ثَيى دةَهَيني : Tie and Dae و هَيلبةطنت( 4)ٌلشدْق يةكةَ: طشَيذْا و
)خوًلاسى(. واتة هة 
ِسةُطلشدُى خوسى و دةصوو و 
شَيت،  قوًاػذا بةكاسدةٓيَِ
قوًاػةكة دةخشَيتة ِسةُطةوةو 

شَيت،   تا بةثاػاْ دةكوَهيَِ
َ ئَي ني باػى ِسةُط بطشَيت، بةآل ئةَ تاقيلشدُةوةية ٌة دةتوُا

ْ بة قوتابييةكاْ بلةيّ و باػرت هَيى تَيب طةْ و ثاػا
ني. بؤ منووُة:  يَِ وُةسى بةكاسى ٔب  ٓ بةًةبةطتَيلى
 ْ ّ، يا ني و هوىل دةكةي تيؼَيشتَيلى ِسةُط طجى دةٓيَِ

)خِشى دةيجَيضيِةوةو دواتش بة ثةتَيم دةيبةطتني 
ةوة طةسيةن( و باؾ تو ّ، دواى دةكةِي ُذى دةكةي

ةبةطتٌاُة قوًاػة ثَيضشاوةكةى تَيذةٓا ةوةى ئةو ِسةُطةىً  ويّ، طشِت
اوةن هَيى دةطةسَِيني و ئيرت   ً ثاؾ

ني و  ةوةدواتش دةسى دةٓيَِ  ودةيلةِي
يِني ِسةُطةكة بة ػَيوةيةكى دةب

بةطةس تيؼَيشتةكةدا بآلو ثةسػو
وُةسى بآلوبؤتةوةو ػَيوا  ٓ صَيلى

ني  ى وةسطشتووة، ياْ دةتوُا دوُا

ًْا بةدةطت ى بةؾ بةؾ  و خؤ ِسةُط ثِشريَِ
.ّ  بلةي

 
  

 

ْ: واتة ق  (4) ُييةكذا غةسق بلةيتٌلشد ًة ْ ، ػتَيم هة ػوة ًاوةيةنيا ٓةهَبلَيؼيت وتَيػ بؤ  ُييةكذا  ًة ًاوةيةنم هة ػوة ُاو ػوةكةدا ، تا  ُة ػتةكة هة َِيتدياس  .ًَي
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ْ و ق  )خوًلشدْ( ٌلشد و هَيلبةطنتطشَيذا
 ًةبةطت هةَ ضاالكيية: 

وُةسى هة سَِيطةى خوًلاسييةوة.  دسوطتلشدُى ػَيوةىٓ 
 

َ ضاالكيية؟  قوتابى ض طوودَيم دةكات هة
 قوتابى طشُطى خوًلاسى دةصاَُيت و فَيشيؽ دةبَيت ضؤْ ئةجناَ دةدسَيت؟ -1
قوتابى ئاػِايى هةطةَي ئةو كةسةطتة و مشةكاُة ثةيذا دةكات، كة ثَيويظنت بؤ  -2

 خوًلاسى و هةبةسطشتِةوةو ضاثطةسى.
 ذا دةكات.ًاًةَهة هةطةَي كةسةطتةى ػى و ػَيذاسو توُذو ِسةق  -3
 دؤسةكاُى ضاثلشدْ هةطةس قوًاؾ تاقيذةكاتةوة.ػَيواصو قوتابى  -4
ُوَى و دَيبةدَيلشدُى هةطةس  هةطةس ُةخؼةطاصى طادةوقوتابى ِسآَيِاْ دةكات  -5

 قوًاؾ، ياْ هةطةس كاغةص.
قوتابى فَيشى ثؼودَيزى و داُبةخؤداطشتّ و ئاساًطشتّ و دآَيِاْ دةبَيت هة يةن   -6

 َيشى ئةوةدةبَيت ٓاوكاسى ٓاوِسَيلاُى بلات هةكاتى كاسكشدُذا.كاتذا. ٓةسوةٓا ف
 يةِسَيض هة ثيؼةطةس دةطشَيت و ِسَيض هةو كةطاُةؾ دةطشَيت، كة بةو ثيؼة  -7

 ٓةَهذةطنت. 
 

 بريؤكةى ثَيؼِياسكشاو
 .دسوطتلشدْ و ِسةُطلشدْ و طاصكشدُى فةِسؾ و ِسايةخ و دةطشؤكة 
  ِسةُط بلةْ. )دةطِشى كاغةص(( 5)‹‹دةمساَهلاغةصى››وةن طةسةتايةن 
 .دسوطتلشدُى ثؤطتلاستى ثريؤصبايى 
 .دسوطتلشدُى بةسطى كتَيب 
 .ياْ ٓةس ػتَيم، كة ًاًؤطتا، ياْ قوتابى ئاسةصووى دةكات 

 

ؤطتا: ًا  ثَيؼِياس بؤً 
  اسةكشدُى كَيؼةكاْ هةبةسضاو بطشةو ضهة دةطتجَيلى واُةكةدا بةٓاى ثةسوةسدةيى و

 ذابة و هَيياْ داًةبِشَى.قوتابييةكاُت هة ثةيوةُذيهةطةَي ِسؤراُة 

ُبةس  ( 5) َ  دةطتةوارةية كوسدييةكى تةواو ثةتييةو سَِيم هة بةسا ِشَيت. اوة.شُ دا ‹‹كويَِلع››دةمساَهلاغةصى: ئة َٓي ْ بةكاسدة ٓةآلتى كوسدطتا  هة سِؤر
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 ْصؤس  بؤ قوتابييةكاْ ئةوة ِسووْ بلةوة، كة ئةواُةى كاسى دةطت ئةجناَ دةدة
 طشُطّ بؤ كؤًةَهطة، ضوُلة ئةطةس ئةواْ ُةبّ كاسةكامناْ بة ئةجناَ ُاطةْ.

  ٓةُطاوة طةسةتاييةكاُى دسوطت بووُى ِسةُط و ِسةُطلاسى، بة تايبةت
 .ِسووْ بلةوة بؤ قوتابييةكاْ خوًلاسى

 .ئةو كةسةطتةو مشةكاُة بة قوتابييةكاْ بِاطَيِة، كة ثَيويظنت بؤ خوًلاسى 
  ِسةُط )طشوػتى و ثيؼةطاصى( بؤ قوتابييةكاْ باغ بلة.دؤسةكاُى 
 .ئةو دؤسة قوًاػاُةى بؤ خوًلاسى بةكاسدَيّ بؤ قوتابييةكاُى ِسووُبلةوة 
  ُّٓةُذَيم منووُةى بةسدةطتةو ئاًادة ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذة، تا بضا

  ًةبةطتت ضيية؟ و دةتةوَيت ضى بلةيت؟
 ْلةوة طريؤدة ًةكة، ضةُذيّ دؤسو ػَيواصى ػَيواصَي بة تةُٔا خؤت بة دؤسَيم، يا

تشى خوًلاسى ٓةيةو بةكاسياْ بَٔيِة. ٓةسوةٓا داوا هة قوتابييةكاْ بلة 
 ثَيؼِياسى ُوَى بلةْ بؤ ئةجناًذاُى كاسى دآَيِةساُةى ُوَيرت.

  و فَيشكاسى بةسة و وَيِةى ِسووُلاسى ثيؼاْ بذة. بةَهطةُاًةيىٓاُا بؤ فيوٌى 
 وى قوتابييةكاْ ئةجناَ بذة، تا باػرت ئاػِابّ.خؤت كاسَيم هةبةسضا 
  ،ئةو ِسةُطاُةى طةسةكني و ئةو ِسةُطاُةى طةسةكى كة بريى قوتابييةكاُى خبةوة

ُني، ضؤْ ًاًةَهةياْ هةطةَهذا بلةيّ و ػوَيّ و دَيطةياْ هةكوَى بؤ بطشيّ هةكاتى 
)ثوةى ِسةُطى، ِسةُطى بِةِسةتى، ِسةُطى الوةكى، ِسةُطة  ؟ِسةُطلشدُةكةدا

 دربةيةكةكاْ،...(.
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ياسييةكاُت  ئةوةؾ خبةسة طةس خةسًاُةى صُا
ْ طىَ دؤسْ:  ِسةُطة طشوػتييةكا

 

 Plant Dyes ةكييةكاْويةكةَ: ِسةُطة ِسو
َ داس        وةن بوو. ِسةُطةكةى هة قةدو طةآلو ِسةطةكةى ودسوطتلشد طةسضاوةكةى ِس ِسةُطى ، كةًشؤظبؤ يةكة

شَيت، وئةو ِس طشُطرتّيهة دسوطتلشدووة.  ْ هَيذةسدةٓيَِ ةى ِسةُطيا  :بشيتني هةوةكُا
ًاصوو، توتِشن، طوَهى صةعفةسْا ُاس، ضةوةُذةس، خةُة،  ة (ٓ( Saffronوَيض، تشؾ، ِسؤُياغ، ، طوَيض، توَيلَوةط

ى تش، كة دواىةآلى طَيو،...(( ئةًةطوَهةباخ، طةآلًَيو، طوآلَهة طووسة، ط ْ  كوتني و و ضةُذُا ْ كوآلُذُيا ٌا ِسةُط
ْ دةطتذة  كةوَيت. هَييا

 

  Animal Dyes دووةَ: ِسةُطة ئارةَهييةكاْ
ْ ضِط دةخشَيت،       شَيت، يا َ ِسةُطة هة طةسضاوةى ئارةَهى دةسدةٓيَِ ي و باػي و  ئة هة سِابشدودا بةٓؤى طشُا

ٓا بوويةكةيةوة و يابُا بة ًادة دةكشا و طشُا ٓا بة درواسى ئا ْ ٓةسوة ريةكا ةدْا و بةط وً  اَهة خُا ٔاً  ، بؤية تةُ
ْ و طةػة، ِاوة، ضوُلة تةًةُى دسَيزةو ِسةُطى دوا َي  ْٓ  وةن: بةكاسيا

ةِس، صساوى طا، كشًى قض )هةطةس  ىً  ى طا، خويَِ طا،))خويَِ ًُا يضى  َيظرت، دسةختى توو دةريت(،ً   ًيضىٓ 
 ...(.،Coceus Cacti، قاهؤضلةى كؤكع كاكتاى Kermesًاطى، كشًى طووس توَيلَوى 

 

 Metal Pigments  طَييةَ: ِسةُطة كاُضاييةكاْ
شَيت،        ضاييةكْا دسوطت دةكشَيت، يْا بةسٓةَ دةٓيَِ ةُذَيم ثامشاوةى كةسةطتة كُا ئةَ دؤسة ِسةُطة هةٓ 

ةسضةُذة ئةَ دؤسة ِسةُطة صؤس بةدةطٌةْ هة   ٓ ةَهةيْا هةطةَهذا دةكشَيت. ًًا ضايى  كة وةن ثامشاوةى كُا
 ْ يظشيية كؤُةكا  ًَ ْ، بةآل ْ بةسضاو دةكةو ةكا بؤ دةطتخظتِى  ‹‹طوسيْا ىًظئؤكظيذى ››ثامشاوة دَيشِي

ضاى  ِاوةو كُا ضايةكى ػيِة ‹‹الصؤسدي››ِسةُطى طةوص بةكاسَٓي ذا صؤسةو  كُا ظةكُا  ً ة بؤ  و هة كُا
شاوة   .دةطتخظتِى ِسةُطى ػني بةكاسٓيَِ

 

ُاى كيٌياطةسى ئيِطويضى )ثَيشكني  :Synthetic Pigmentsئاوَيتةيى ِسةُطى  بؤ دواداس هة اليةْ صا
Perkin( كاتَيم هة طاَهى )ًادةى )ئةُيوني 1856 ني Analine( دا دةيويظت هة  ًادةى )كوِي  )Quinine )

َيت، بةآلَ بة  يَِ شَيت سَِيلةوت بؤى دةسكةوت، كةدةسٔب هةسَِيطةى كيٌياطةسى و ثيؼةطاصييةوة ِسةُط  دةتوُا
ًادةبلشَيت. ى طةسضاوةى دسوطتلشدُى ِسةُط ئا يةكةَ ِسةُطيؽ،  بذؤصَيتةوة.  ى كيٌيايىبؤيةكةَ داس توُا

ًاوظ  ُاوى ) ِا بة َي  (ـ ةوة بوو.Mauveكة بةسٓةًىٓ 
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ػَيواصَيلى تشة هة ضاثلشدْ و  : Stamping (ًؤس)ضاثلشدْ بة ثةجنة ًؤسدووةَ: ضاثطةسى ثةجنة
ةوة.  ٓةسضةُذة قوتابييةكاْ ػَيواصى هةبةسطشِت

ؤُؤتايح( ياْ  ذووة،  هة طاآلُى سِابشدووداً) خويَِ
َيتبؤية ئَيظتا  ٓةس ػَيوةيةن، كة  قوتابى دةتوُا

ةبةطتييةتى دسوطتى بلات، دا بة   ً خؤى
ةَهلؤَهني )هة ثؤىل طَييةًذا  ثةجنةًؤسبَيت، ياْ بةٓ 

اثةتاتة و ثةجنةًؤسًاْ  (، دواى بةكاسٓيَِ

ؤسةكة هة ِسةُطةكة دةدةيّ و   ً ادةكشدْ، ئًا
ئةَ كة. واتة دةيلَيؼني بة قوًاػةكة، ياْ تيؼَيشتة

ةخؼةطاصى بؤدةكةيّ و  ػَيواصة  ُ خؤًاْ
يِةوة، ئةوا بَيطوًاْ  دةبَيتة دواتش دةيشِاصيَِ

ةسخؤًاْ   ٓ ْ، ضوُلة ئةوة ُةخؼةطاصى خؤًا
ةخؼةطاصمياْ بؤكشد  ُ و ثاػاْ ةووبوويّ

ذةوة )ئةًةؾ بؤ  تيؼَيشتةكةًاْ ثَى سِاصُا
اوة(، ضوُلة  يَِ قوتابييةكاْ دةضَيتة خاُةى دٓا

صًووُةو يةكةَ كاسيؼياُة هةو بواسةدا، يةكةَ ئة
ياُذاوة، بةآلَ بةػَيوة بةآلَ  .و طاكاس بووةُةبووة ضِشو ثِش يةكىٓةسضةُذة هة طاَهى سِابشدوو ئةجنًا

.ْ ؤسةكا جةجنةً    ئَيظتا ػَيوة دسوطت دةكات هة ػويَِ
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 Stampingضاثطةسى ثةجنةًؤس 
ْ،  بةو واتايةى ثامشاوةيةكى كاسيطةسو طةسُر        يةكَيلة هة ػَيواصة طةسةتاييةكاُى ضاثلشد

سِاكَيؽ هةدواى خؤى بةدَيذةٓيََوَيت دواى ئةوةى هةِسَيطةى ِسةُطةوة ئةَ كاسيطةسيياُة هةدواى خؤى 
ني بة ضةُذيّ ػَيواصو دؤس ةسوةٓا دةتوُا  ٓ ُةخؼةكاْ  هةطةس ِسووطةى ػتةكة بةدَيذةٓيََوَيت.

ةوة، دا هة تةُيؼتودو ّ، ياْ يةن باسة بلةِي ْ  هةدواى يةن، ياْ تَيم يةكةوة ب ئاآلوو تَيلضِشراو، يا
َيني. ْ داِب ةخؼةكا ةُ  ْ بة ئاصادُا ْ، يا َ بةدووسى يةكظا  هَيلذياواص، بةآل

 

 دؤسةكاُى ثةجنةًؤس
شؤظ،  ثةجنةًؤسى طشوػتى:  توَيلَوى دسةخت...وةن طةآلى دسةخت، ثةِسةًوض، دةطتىً 

 

وسو، ثاسضة ػوػة، دساوى  ياسىػاُة، وةن  ثةجنةًؤسى ثيؼةطاصى: ْ، داوو، ئيظفِر،ً  ًِذاآل
ْ كاستؤُى هوهةكى،   ية...طوُكاُضايى، كاستؤُى هوهلَيؽ، يا

 

ةيةدا طوودى بةدةطتٔاتوو َ وُا  هة
وُةسى هةسَِيطةى ضاثطةسى ثةجنةًؤسةوة. ْ و طاصكشدُى ػَيوةىٓ   دسوطتلشد

 

 قوتابى ضى فَيشدةبَيت؟
 قوتابى دآَيِاُى طاكاس هة بواسى ُةخؼةطاصيذا دةكات. -1
 ئاػِايةتى ثةيذادةكات هةطةَي ِسووطةى دياواصى كةسةطتةكاْ. -2
 دةكات هةِسَيطةى ٓةطتى بيِني و دةطتوَيذاُةوة.  ٓةطتةكاُى تشى طةػة  -3
 طتَيت.ياطا دةبَيت و ثؼت بةخؤى دةبةكشدُى ِسةضاوقوتابى فَيشى خؤطشى و  -4
 هة يةن كاتذا ِسَيض هة ثيؼةى كاسدةطتى و ثيؼةطةس دةطشَيت.  -5

ؤطتا: ًا  ئةسكىً 
  ثَيويظتة ًاًؤطتا ٓاُى قوتابييةكاْ بذات، بؤ ئةوةى كةسةطتةو مشةكى

 .دياواصتش بذؤصُةوة بؤ كاسكشدْ
 قوتابييةكاْ كةسةطتةو مشةكةكاُياْ  ،دواى تةواوكشدُى كاسة ٓوُةسييةكة

 وى ثاكوخاوَيِى ٓؤَهى فشةًةبةطت بلةْ.كؤبلةُةوة و ِسةضا
  ًاًؤطتا ضاوَيم بة ِسةفتاسو ٓةَهظوكةوتى قوتابييةكاُيذا خبؼَيَِيتةوة

 )ٓةَهظةُطاُذْ(.
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 بريؤكةى ثَيؼِياسكشاو:
 .ْكاس هةطةس ضةُذيّ ػَيوةى طشوػتى بلةْ بؤ ُةخؼةطاصييةكةيا 
 .دسوطتلشدُى كاستى ثريؤصبايى 
  بةسطى كتَيبةكاُياْ.دسوطتلشدْ و ُةخؼةكَيؼاْ بؤ 
 .ياْ ٓةس بابةتَيم ًاًؤطتا، ياْ قوتابى ثَيى ثةطةُذة 

 

اًؤطتا:  ثَيؼِياس بؤً 
 ِسةفتاسةباػةكاُى قوتابييةكاُذا ٓةَهبَوَى و با  طةسهة دةطتجَيلى واُةكةدا بة

 ِسةفتاسة خشاثةكاُيؽ هةياد بلةْ، كة دَيتة ِسَيطةياْ هة رياُى ِسؤراُةياُذا.
 ُةكة بة ثةجنةًؤس بَيت و ثيؼاُياْ بذة، كة َٓيَوى تَيذاُيية.با دةطتجَيلى وا 
  ،بؤ قوتابييةكاُى ِسووُبلةوة

كة ضاثطةسى ثةجنةًؤس 
 طادةتشيّ دؤسى ضاثلشدُة.

  طوود هة كةسةطتة
طشوػتييةكاْ وةسبطشة، وةن 
طةآلى دسةخت و ثةِسةًوض، 

 َيِةوة؟ُبلةوة، كة ضؤْ ػَيوةكاْ هةبةسدةطريوِسو ىدواتش بؤ قوتابييةكاُ
 .وَيِةى ضةُذ ػَيوةيةكى ئةجناًذاسو بةو دؤسة ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذة 
  تواُظتة كاساًةييةكاُى خؤت

ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذة، تا 
هَيتةوة ٓةُطاوةكاُى 

و تؤؾ  دَيبةدَيلشدْ فَيشبنب
وُياُى بلة ِسةضاوى ُةسًو

 .ذاهةكاتى تاقيلشدُةوةكاُ
  ئاطاداسى قوتابييةكاْ بلةوة

 .ِسةُطييةكاْهة بةكاسَٓيِاُى دؤسى ِسةُط و ثوةى 
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  .ضاودَيشى قوتابييةكاُت بلةو طةسياْ هةطةس ٓةَهٌةطشةو فةساًؤػياْ ًةكة
 يةكاُت بلة، ضوُلة ٓةًووياْ وةكوٓةسوةٓا ِسةضاوى دياواصى تاكايةتى قوتابي
 .اذيةن خَيشاو طوسز ُني و ػاسةصاُني هة كاسكشدُ

   
 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ

  ئاًادة بلة بؤ دَيبةدَيلشدْ. طةسةتييةكاْكةسةطتةو مشةكة 
 .ْئةو كةسةطتاُة ئاًادة بلة، كة خاوةُى ِسووطةى دياواص 
 ذا كشدُكاس كاتىِسَيطة بة قوتابييةكاْ بذة، تا بةئاصادى بريؤكةى خؤياْ هة

 دَيبةدَيبلةْ.
  ُّئارةَهى، باَهِذةيى، ياْ طيايى بلَيؼّ. وَيِةىقوتابييةكاْ دةتوا 
 ياواص دابَِى )صبش، هوغ، بشجنؤن(، تا ضاثطةسى هةطةس ئةجناَ بذةْ.ِسووى د 
  هة كؤتايى واُةكةدا ٓةًوو كاسةكاْ منايؽ بلةو ثَيلةوة هةطةَي قوتابييةكاْ هة

 كاسةكاْ ِسامبَيِّ و طفتوطؤياْ هةباسةوة بلةْ.
  ضؤْ دةتواُّ طوود هةَ كاساُة ببيِّ؟ داوا هة قوتابييةكاْ بلة، كة 
  ٓاُى قوتابييةكاْ بذة، تا هةكاتى كاسكشدُذا ٓاوكاسى يةكرت بلةْ و ِسَيض هة كاسى

    يةكرت بطشْ و هة كؤتايى ضاالكييةكةدا طتايؼى كاسى يةكرت بلةْ.
 

ياسييةكاُت  ئةوةؾ خبةسة طةس خةسًاُةى صُا
وُةسى  ثَيؼرِبكَيىٓ 

وُ        ٓ وُةسييةكاْ و ثَيؼرِبكَيى  ٓ ةى ةسى يةكَيلة هة ضاالكيية وُةسى ثؼتى وُا  ٓ ثةسوةسدةى
ةًاى  ْ، كة هةطةس ِب وُةسى و كؤًةآليةتييةكا اجنة ثةسوةسدةيى وٓ  اُى ئًا ثَيذةبةطتَيت بؤ بةدئيَِ

ني. ّ و بضُا ْ بضُا وُةسييا ظتى وٓ  ى قوتابى طاص دةكشَيت، تا ئاطتى صُا اُذُا ْ وٓ   دؤػذا
 طاصكشدُى ثَيؼرِبكَى:ٓةُطاوةكاُى 

  ِْسادةطةيةُشَيت و دياسى تايبةت بةطةس طةسةتا ٓةواَهةكة بة طةسدةَ قوتابييةكا
طةسكةوتووةكاُذا دابةؾ دةكشَيت هة ضاالكييةكةدا.)قوتابى دةبَيت ثَيؼوةختة 

 ئةوة بضاَُيت(.
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 ةباسةى ةػذاسبواُذا دابةؾ دةكشَيت بةو قكةسةطتةو مشةكى ثَيويظت بةطةس ب
 بةطتة.خؤت ًة

  كاسةكاْ هَيلذيا بلةوةو باػرتيّ و ثاكرتيّ و ٓوُةسيرتيِياْ ٓةَهبزَيشة. دواتش
 وسدةكاسى خؼتةى صاُياسى قوتابييةكة ثِشبلةوةو بيذة هة ثؼتى تابوؤكة.

  ٓةًيؼة هة كؤطاى قوتاخباُةدا كاسى ُاياب و باػى ًاًؤطتا ثَيويظتة
ثَيؼاُطةكاُذا بةػذاسى ثَى بلات، ضوُلة قوتابييةكاُى ٓةَهطشتبَى، تا هة بؤُةو 

هةًةوثَيؽ بواس ُةبووة منايؼياْ بلات و ئةًةؾ دةبَيتة دةسفةتَيلى صَيِشيّ بؤ 
 منايؼلشدُياْ.
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ؤس(:  ً ؤس )ضاثلشدْ بة  ً ٓةسوةن هة  طَييةَ: ضاثطةسى
ارةًاْ ثَيذا، قوتابى بة ػَيوةيةكى  بةػى دووةًذا ئًا

ةدا كشدووةكاسى  طادةو طاكاس ية . بؤهةَ تاقيلشدُةوُا
ذةخةيّ و ئاطتى ئَيٌة ئةَ دؤسة ئةصًووُة ثَيؼ

ةوة. واتة ضاثلشدْ هةسَِيطةى  كاسكشدُةكة بةسص دةكةِي

ؤسةكاْ   ً ةخؽ هةطةس  ُ ًؤسةوة طةػة ثَيذةدةيّ و
 ْ ّ، يا ؤس )خؤًاْ دسوطتى دةكةي ةُذَيمً  ٓةَهذةكؤَهني، دآ 

ادةية(، هةسَِيطةى تةختةى  ْ ُةسَ وُاطمخؤى ئًا ، يا
ؤ ‹‹كاوضم›› ّ، ئةطةس  الِي ني ئةَ كاسة ئةجنَا بذةي دةتوُا

ْ، ئةوا باػرتة بؤ  ادةبوو ُةخؼةكاُيؽ خؤياْ ئًا
ياْ بؤ دةطَيشَِيتةوة، بةآلَ طشُطة ؼقوتابييةكاْ و كاتي

ة فَيشى قوتابى  ؤسُا  ً ؤطتا ػَيواصى دسوطتلشدُى ئةَ ًًا
اتوودا ثَيو يظتٌاْ بة بلات، ضوُلة هة ثؤهةكاُى دٓا

ةيى قوتابييةكاْ دةبَيت  ، ضوُلة. هةَ ئةصًوُلشدُةداكاسًا
َيت داسَيلى تش كاسى )ًؤُؤتايح( دو باسة وقوتابى دةتوُا

ةسػتَيم خؤى سةصى ثَيذةكات، بةآلَ  بلاتةوة بة طةآل، يآْ 
 هةطةس قوًاؾ.
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ْ بة ًؤس( ؤس  )ضاثلشد  ضاثطةسىً 
ؤس بة يةكَيم هة ػَيواصى        ضاثلشدْ دادةُشَيت بة دةطت. بؤ يةكةَ داس ضيِييةكاْ هة ضاثطةسىً 

ةَهلؤَهى و ػَيواصى 13طةدةى )  ٓ ؤسياْ  ً ( يةًذا
 ْ ؤسةكاُيا  ً ذا، طةسةتا هة بةسد ضاثطةسيياْ ثَى ئةجنًا
دسوطت دةكشد، بةآلَ دواتش طؤِسدسا بؤ تةختةو ثاػاُيؽ 

 بؤ كاُضا.
ارةيةكىوةن  يضؤثؤتاًي ئًا  ً يووةتاُى وآلتى  ً ا طشُط

ةَهلؤَهيوة، بؤ منووُة   ٓ ؤسياْ  ً )ْ اوضةى كوسدطتا (ُ
ْ، طؤًةسييةكاْ›› ْ، ئاػووسييةكا . ‹‹...ئةكةدييةكا

اتوو صياتشى هةطةس دةدوَيني(  .)طاآلُى دٓا
هة دواى طةػةطةُذُى رياْ و ثاػاُيؽ بواسى 

ةوةو ى سثيؼةطاصى، ئةوا دؤ قاَهبةكاْ طادةكشُا
ات و  لاسياْ بةطةسدٓا  وسدةكاسييةوةهةِسووى طؤسُِا

ْ بةخؤوة بيِى.  يا  ثَيؼلةوِت
ؤ››ػَيواصى ضاثلشدْ هةطةس   (6)‹‹كاوضم››ياْ  ‹‹الِي

ةسًةو قوتابى  ثةسةى طةُذ هة بواسى ضاثطةسيذا، ضوُلةُ 
ةخؼةطاصى هةطةس بلات و ئاطتى  َيت بة ئاطاُىُ  دةتوُا

ذُةوةكةى بةسص بلاتةوة بة دَهى خؤى كاسى تَيذا  وسِاصُا
ةسوةٓاً  َيت، ضةُذ كةسةطتةيةكى بلات.ٓ  ؤطتا دةتوُا ًا

َيت، وةن تةثةدؤس،  يَِ بةكاسٓاتووؾ بؤ ئةَ بواسة بةكاسٔب
او ئؤتؤًبَيى.  ُ ٓةسوةٓا قوتابييةكاْ دةػتواُّ الطتيلى ِسةػلشدُةوةى  ياْ ضوخ، ياْ طاعى

.ّ َيِ  بةسدةطتى خؤياْ بةكاسٔب
 

ضم ُاوى دةسكشدووة. ًادةيةكى ًةتاتى وية، بةآلَ هة بةػة ٓوُةسييةكاْ ٓةس بة كا ‹‹اليِؤ››كاوضم:  ُاوة صاُظتييةكى  (6)

)طشافيم( بةكاسدةَٓيِشَيت و ًاًةَهةكشدْ هةطةَهيذا ئاطاْ و خؤػة.  ةسيُةسًى توُذوتؤَهة و هةبواسى ٓةَهلؤَهني و ضاثط

 ػرِبة(.ٓةسوةٓا دةتواُشَيت بة ئاطاُى كاسى ٓةَهلؤَهيِى هةطةس ئةجناَ بذسَيت )خؤ
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ةيةدا َ وُا  طوودى بةدةطتٔاتوو هة
ْ هة سَِيطةى ضاثطةسييةوة. وُةسى دوا ذُةوةىٓ  ةخؼةطاصى و سِاصُا اُى ػَيوةىُ   بةكاسٓيَِ

 
 قوتابى ضى فَيشدةبَيت؟

 .ْقوتابييةكاْ هةطةسٓةُطاوةكاُى ضاثطةسى فَيشدةبّ و ئاػِايةتي ثةيذادةكة 
  قوتابييةكاْ ئاػِاى ئةو كةسةطتةو

دةبّ، كة هة ضاثطةسيذا مشةكاُة 
 بةكاسدةَٓيِشَيّ.

  ْقوتابييةكاْ ُةخؼوُيطاسة طةسةتاييةكاُيا
قوًاؾ و كاغةص ثاُتايى و ِسووطةى هةطةس 

، بةًةبةطتى دواُلاسى و تاقيذةكةُةوة
 طوودطةياُذْ.

  قوتابى قاَهبَيلى تايبةت بةخؤى هة
 ُةخؼةطاصى دسوطت دةكات.

 ًاؾ قوتابى ئةصًووُى ضاثطةسى هةطةس قو
تاقيذةكاتةوة هة 
ِسَيطةى قاَهبى 

 ًؤسةوة.
  قوتابى ٓةطت بة

بةٓاى ٓوُةسى و 
دواُِاطى ئةو ػتة 

ٓةَهلؤَهذساواُةى 
طةس قاَهبةكة 
دةكات، كة هةطةس 

 ِسووى دياواص ٓةَهلؤَهذساوْ.
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اًؤطتا:  ئةسكىً 
ثَيويظتة هةطةس ًاًؤطتا  -

ضاودَيشى ػَيواصى ٓةَهلؤَهيِةكة 
لشدُةكةدا ضاث كاتى بلات، تا هة

ةوة هةطةس دووباسةكشدُةوة ُةخؼةكاْ دابَِيِ بةػَيوةى
 قوًاػةكة.

ثَيويظتة قاَهبةكاْ طادةو طاكاس بّ و ثَيلبَيّ هة ػَيوةو  -
كَوَيؼةى ئةُذاصةيى، ياْ ئاصاد و دواتش طةسةتا هةطةس 

 كاغةص تاقيبلةُةوة، تا بضاُّ ُةخؼةكاْ ضؤُّ. 
 

 بريؤكةى ثَيؼِياسكشاو:
 تابوؤى ٓوُةسى.ُةخؼاُذُى  -
 دسوطتلشُى كاستى ثريؤصبايى. -
 دسوطتلشدُى بةسطى كتَيب. -
دسوطتلشدُى بةسطى دياسى و كاغةصى  -

 ُةخؼذاسى طةس ديواس.
 ُةخؼاُذُى كاستؤُى دياسى. -
ياْ ٓةسػتَيم قوتابى، ياْ ًاًؤطتا ثَيى  -

 باػة.
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 ِسةطةصةكاُى دَيبةدَيلشدْ
 ٓوُةسييةكاْ، ياْ ضاسةطةسيية  هة يةكةَ واُةدا بةٓا ثةسوةسوةسدةيى و

 ثةسوةسدةييةكاْ خبة ِسوو، كة ِسؤراُة ِسووبةِسووى قوتابييةكاْ دةبَيتةوة.
  قوًاػَيلى ِسةُطلشاو بة ُةخؼى دؤساودؤسو دووباسة ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذةو

 دواتش طفتوطؤ هةباسةى ُةخؼةكاُياْ هةطةَهذا بلة.
 كاُى )ثيتةكاْ، رًاسةكاْ، طوَي، ضةُذ كَوَيؼةيةكى طادةى ئاًادة هة ُةخؼة

 ػَيوةى ئةُذاصةيى( ثيؼاُى قوتابييةكاْ بذة.
  بؤ قوتابييةكاْ ِسووْ بلةوة ضؤْ ئةو ُةخؼوُيطاساُة دةطواصيِةوة طةس ِسووى

 كَوَيؼةكة و ثاػاْ ٓةَهيذةكؤَهني بة ئاًَيشى تايبةتى ٓةَهلؤَهني.
 بييةكاْ ئةجناَ بذة.ٓةُذَيم ِسَيطةو ػَيواصى ٓةَهلؤَهني هةبةسضاوى قوتا 
  ئةوة بؤ قوتابييةكاْ ِسووُبلةوة، كة كَوَيؼةى ًؤس صؤس ئاطاْ و خَيشاتشة بؤ

 دووباسةكشدُةوةى ػَيوةو ُةخؼة دووباسةبووةكاْ.
  ْضةُذيّ ِسةُطى دؤساودؤس ئاًادة بلة، تا قوتابييةكاْ بة دَهى خؤيا

 بةكاسيبَيِّ.
  ْهة كاسى ٓوُةسيذا  بةكاسدةَٓيِّبؤ قوتابييةكاُى ِسووُبلةوة ضؤْ ِسةُطةكا

 ، ِسةُطة دياواصةكاْ، ثوةى ِسةُطى...(.الوةكييةكاْ، ِسةُطة )ِسةُطة طةسةكييةكاْ
 

 بِشطةى دَيبةدَيلشدْ:
 .طةسةتا ٓةًوو كةسةطتةو ثَيذاويظتييةكاُى واُةكة ئاًادة بلة 
 .ٓةس قوتابييةن كَوَيؼةى تايبةت بةخؤى ٓةبَيت 
  ْخؤياْ كاسى خؤياْ بةثَيى ئةو ِسَيلاساُةى بؤياْ داُشاوة هَيطةِسَى با قوتابييةكا

 ئةجناَ بذةْ، ئةطةس ثَيويظتى كشد ئاِساطتةياْ بلةو ثاػاْ ِسَيٌِايياْ ثَى بذة.
 .ْدةتواُّ ٓةسطَى دؤسة ضاثلشدُةكة تَيلةَي بلة 
 .)...دةتواُّ كةسةطتةى تش بةكاسبَٔيِّ بؤ ضاثلشدْ )ًوسو، طوُيية 
 ِسووُبلةوة بؤ قوتابييةكاْى خؤياْ و كاسةكةؾ طشُطى ئاطتى دواُِاط. 
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اَهةوة  ئةسكىً 
ْ، بةآلَ       ى بذة ْ، تا هةًاَهةوة ئةجنًا ؤطتا ضةُذ ضاالكييةن بظجَيشَى بة قوتابييةكا ًا صؤسطشُطةً 

ى  ة ئةجنًا ةسدةى ُةيلاتة طةسباسو فؼاسياْ هةطةس دسوطتبلات، بةَهلو وةن كاسَيلى دَهخواصُا بةوً 
ْ، تا   ئةصًووُى صؤستش هةو باسةيةوة كؤبلةُةوة.بذة

 

 :1ضاالكى 
ّ دواى        يَِ داوا هة قوتابييةكاْ بلة دوو ضةوةُذةس ٔب

ةجنةَهَيم و ئاوى  اوً  ْ، ثاػاْ بيخةُةُ  ػؤسدُةوة وسدى بلة
، دواتش بيخةطةس ئاطشَيلى  ذةّب ْ، تا ضةوةُذةسةكاْ ٌق تَيبلة

اوةيةن ) ذا طةيشبلةو ببيِة خوهةن( هَيبطةِسىَ،  33كض و تاً  ِئ
ني بؤ كاسى خوًلاسى،  ضيٌاْ دةطتلةوتووة؟ ِسةُطَيلى طووسى تؤخى طةؾ دسوطت بووةو دةتوُا

ْ بةكاسى بَيِني. )ِسةُطى طشوػتى(. يطاسكَيؼا  ُْ  يا
 :2ضاالكى 

داوا هة قوتابييةكاْ بلة هةًاَهةوة       
ْ، ياْ خوػلى  هةطةَي دايليا

كوهيضة،  طةوسةياْ بة قاَهبى كَيم، ياْ
ةخؽ دياواص   ُ ضةُذ كوهيضةيةكى

ّ، ضى ِسوودةدات؟ كَوَيؼةكاْ صؤس دوُا ةخؼةكاُ ّدسوطت بلةْ، بضاُّ و ببيِ  ُ سِاصاوةو  يؽو
ةويش(. ْ هةطةسٓ  ةخؼلشد ْ وُ  ّ. )ضاثلشد  ِسةُطيِ

 
 :3ضاالكى 

داوا هة قوتابييةكاْ بلة هةسَِيطةى       
ؤصائيلى  ضةُذ ثاسضة كاػييةن (ً

ادة( ادة،  ،ئًا ياْ ثاسضة تةختةيةكى ئًا
ةخؼَيلى دووباسةى ثَى طاص  ؤس دسوطت بلةْ و ضةُذُ  كَوَيؼةيةكىً 

وةى كاسى )ٓاوػَي ةوةوة هة سَِيطةى ضاثلشدُُة، دواتش تاقيبلةْبلة
ؼتبَيت. َ كَوَيؼةكة بضوون بَيت و ثشِ هةً   ًؤصاييم(، بةآل
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 ٓةَهظةُطاُذْ
 بةخؤداضووُةوة )ٓةَهظةُطاُذُى خؤيى(. ئاًاُر: ٓةَهظةُطاُذْ ثؼت دةبةطتَيت بة

 ئاًشاصى ٓةَهظةُطاُذْ: خؼتةى ٓةَهظةُطاُذْ.
ئةجناًى فَيشكاسى: تا قوتابييةكاْ كاسى ضاثطةسى ئةجناَ بذةْ و ثوةى ضةُذ ِسةُطي 

 بؤ ُةخؼةطاصى كاسة ٓوُةسيية دؤساودؤسةكاْ بةكاسبَٔيِّ.
 

هة كاتى  ثَيواُةكاُى تَيبيِى كشدْ رًاسة
 لشدُذادَيبةدَي

 صؤسباؾ باؾ ثةطةُذ

    .ٍبة ػَيوةيةكى طوجناودادةَُي قوًاػةكة 1
    كةسةطتة ػياوةكاْ ئاًادة دةكةَ. 2
    كاسَيلى دواْ بة قةَهةَ ِسةطاغ ُةخؼةدةكَيؼٍ. 3
    ًؤسةكاْ باؾ ٓةَهذةكؤَهٍ. 4
    ِسةضاوى ياطاى ِسةُطذاُاْ دةكةَ. 5
    ؟ًؤسةكةئايا وسدَ هة ٓةَهلؤَهيِى  6
    ئايا دياواصى هة ضِشى بة ِسةُطةكامنةوة دياسة؟ 7
    ثؼت بةخؤَ دةبةطتٍ. كاسكشدُذاكاتى هة  8
    كةسةطتةكاْ دواى كاسكشدْ ثان دةكةًةوة. 9
ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى كةسةطتةو ػوَيِلاسةكةَ  13

 دةكةَ.
   

    ِسةضاوى ًةسدةكاُى خؤثاسَيضى دةكةَ. 11
كةسةطتةى دياواص بةكاسدةَٓيٍِ بؤ كاسى  12

 ضاثطةسى و هةبةسطشتِةوة.
   

    .ُةخؼوُيطاسى دياواص بةكاسدةَٓيٍِ 13
    ِسةضاوى ثاكوخاوَيِى كاسة ٓوُةسييةكة دةكةَ. 14
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اوى تةواوى )طةسوةت ئةُوةس طةوصة(،  هة طاَهى ) ( 1954)طةسوةت طةوص(،ُ 
ةكاُى 1975بووة. طاَهى )هة ػاسى طوَيٌاُى هةدايم  وُةسةدوُا ( ثةمياُطةىٓ 

بةغذا بةػى طشافيلى تةواو كشدووة. بةػذاسى ضةُذيّ ثَيؼاُطةى طشافيلى 
ْ. خاوةُى ػَيواصى تايبةت بةخؤى  اوةوةو دةسةوةى كوسدطتا كشدووة هةُ 
ا.  ةَهلؤَهني و ضاثلشدُذا و كةسةطتةو مشةكى دياواصى بةكاسدةٓيَِ بوو هةٓ 

ّ هة طا ات2334َهى )ًةخاب  ؤوة طياُى هةدةطتذا.وض( بةٓؤى ِسووداوىٓ 
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ى 1962هة طاَهى ) (ِسَيبواس طةعيذ)كوسد ٓوُةسًةُذى        ٌُا ( هة ػاسى طوَي
وُةسدا  ٓ ًادظتةسو دكتؤساية هة بواسى ةى  ًُا هة  هةدايم بووة. خاوةُى بِشوا

لؤى هةُذةْ ْ صُا ُاوةوةى كوسدطتا وُةسى هة دةسةوةو   ٓ طةى . ضةُذّي ثَيؼُا
 دياواصى، خاوةُى ػَيواصى كاسكشدْ بة خؤيةتى. هةطةس كةسةطتةى كشدؤتةوةو

ًاؾوةن تةختةو فايبةسو كاستؤْ و كاغةص كاسى كشدووة. سِةُطى طةؾ و  و قو
ى و صوو ػَيوةى طشا ةَهذةبزَيشَيت بؤ كاسةكُا ُاطشَيتةوة.بة فيلىٓ   ػَيواصةكةى دة
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 ِةشتةًتةوةزى 
 
 

 
 
 

 Project  ثِسؤذة
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 .ثِسؤذةتةوةز: 
اٌى ثِسؤذة.بابةت:    داِزشنت و ثَيكّيٍَ

ة: ثِسؤذةى بةكؤوةَه  .وٌا
ة 5زيكساو: كاتى ديا سَيت  وٌا ُ دابةط بكسَيَ(ثِسؤذة  بةثَيى ضاالكييةكاُ)دةتوٌا  ِوٌةزييةكا

 

 
  The Collective Project كؤوةَه ثِسؤذةى بة

       

       
ً قؤٌاغةى وٍداهَ دادةٌسَيت، ضوٌكة بة دزوضتى ثةيِسةوى        بة يةكَيك لة ضاالكيية طسٌطةكاٌى ئة

اوبةشاٌة دةكات، كة لة زِابسدوودا لة ِزَيكةى  ُ، بةآلً زد كؤوةَلةوة ئةجناً كازى بةئةو ضاالكييةِ  او
ُ و  اوبةط يةك دةخة ً جازة بريؤكةو ثِسؤذةىِ  ُ دةكاتةوة.ئة  يةك ئاواٌخ كؤيا
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 كؤوةَه ثِسؤذةى بة
وٌةزيدا      ةَلطسى كؤوةَلَيك ئةشوووٌى جؤزاوجؤزة، لةخؤ دةطسَيت يةك بريؤكة لة كازَيكىِ  ، بةآلًِ 

ى كازَيكى  ةَلدةضنت بة ئةجناودٌا اوبةط و دةزبسِيَ لةكةِ  بريؤكةيةى داياُ ِزشتووةو  وِوٌةزىِ 
ةووو   ِ ُ، بةآلً بة ضاودَيسى و ضةزثةزشتى كسدٌى واوؤضتا. واوؤضتا لةضةزى زَِيك كةوتوو

صيكدةخاتةوةو ثاشاُ لَيكياُ طسَي  ٌ دةدات، بةوةبةضتى  ثَيكّاتةكاُ كؤدةكاتةوةو لَيكياُ
 كة.ِاوبةشة ضةزخطتى ثِسؤذة

 
ةيةً ئة ىئاواجن  ضيية؟ وٌا

ُ و كؤكسدٌةوةى ئةو ئةشوووٌاٌةى، كة   .لةزِابسدوودا قوتابى ئةجناوى داوُجَيبةجَيكسد
 

 قوتابى ضى فَيسدةبَيت؟
  وا لة قوتابى دةكات بريؤكةى يةكرت ثةضةٌد بكةُ و

 ثاشاُ طةشةى ثَيبدةُ.
 اضتة جياواشةكاُ كؤدةكاتةوة لة يةك كؤوةَلةدا.ئاِز 
  شاٌيازيية تايبةتيياٌةى لةِزابسدوودا دَلٍيابووٌةوة لةو

 فَيسى بووُ.
  طةشةثَيداٌى تواٌا كازاوةييةكاٌى قوتابى لة كازى

 بةكؤوةَلدا.
 .طةشةثَيداٌى تواٌا كازاوةيية داَِيٍةزةكاٌى قوتابى 
 .ِزاَِيٍاٌكسدُ لةضةز بريؤكةو ئةشوووٌة جياواشةكاٌى تس 
 ٍاُ و بريؤكةى ٌوَى بدؤشَيتةوة.ِةىل شياتس بؤ قوتابى دةِزةخطَيٍَيت، تا داَِي 
 .تواٌا خؤييةكاٌى قوتابى دةزدةخات 
  تواٌاى كازاوةيى قوتابى بةَِيص دةكات لة ضازةكسدٌى

 كَيصةكاٌداو َِيصى بِسياِزداٌى ثَى دةبةخصَيت.
 .فَيسدةبَيت تاوى ضةزكةوتَ بكات 
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ُ ضةزكسدة ِةَلدةبرَيسي  ت؟ضؤ
  ِةَلبرَيسةو دواتس  و طوَيِسايةَه و طوزدلة ِةفتةى يةكةودا قوتابييةكى ضاوٌةتسس

قوتابييةكى شةزوَ، تا وتىاٌةى بةخؤى ِةبَيت 
 َيت.بو َِيصى بةخؤشاٌى ال دزوضت ب

  بريؤكةكة بؤ كؤوةَلةكة بةجَيبَّيَمة، تا طفتوطؤى
لةضةز بكةُ و دواتس كةزةضتة شياوةكاُ 

 ِةَلبرَيسُ.
 طفتوطؤ لةبازةى  لةطةَه كؤوةَلةكاٌدا

 .بكةكةزةضتةكاُ 
  ِزؤَه بةضةز قوتابييةكاٌدا دابةط بكة، بةو

وةزجةى لة ئاضت تواٌا ِوٌةزى و لَيّاتووياٌةوة 
 طوجناوبَيت و لة طةَه كاتى واٌةكةدا بَيتةوة.

 ة، تا لةبازةى ِزَيطة بة ضةزكسدةى كؤوةَلةكة بد
 َيت.ثِسؤذةكةياٌةوة بدو

ةوا ضةزةكييةكاٌى ضةزخطتٍى ثِسؤذةكة،   ِازيكازى يةكرت كسدٌة لة كاتى كازدا.يةكَيك لة ٍب
 

ُ بؤ   داِزشنت و خطتٍةِزووى بريؤكةى ثِسؤذةخؤ ئاوادةكسد
ُ. واتة        ةَلبرازدُ و ديازيكسدٌى بريؤكةى ثِسؤذةكةيا واوؤضتا كؤوةَلةكاُ ضةزثصك دةكات لةِ 

ةَلبرازدةيةك ةووو ثَيكةوة لةٌاو كؤوةَلةكةياٌدا، ضةٌدِ  خبةٌة بةزدةً خؤياُ،  قوتابييةكاُ ثَيويطتةِ 
 وةك:

 تاك تاك كاز بكةُ و ثاشاُ ِةووو كازة ِوٌةزييةكاُ لة يةك كازدا منايض بكةُ. -
ةك بريؤكة ضاشبكةُ و لةضةز يةك ثاٌتايى ةووو ئةٌداواٌى كؤوةَلةكة تةٌّا يِ -

 جَيبةجَيى بكةُ.
واُ ضةٌد كؤوةَلةيةك )دوو ياُ ضَى( ثَيكةوة ثِسؤذةيةك دابِسَيرُ و ثاشاُ ِةوو -

 لَيكبدةُ و لة يةك كازى ِوٌةزى طةوزةدا منايصى بكةُ.
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ةٌدَيك جاز ثَيويطت  اوكازى ثَيصكةط بة كؤوةَلةكاُ بكات،ِ  ئةزكى واوؤضتاية لةكاتى ثَيويطتداِ 
ُ، ياُ ثَيصٍيازَيك خباتة بةزدةً ضةزكسدةى تيىةكةو  دةكات واوؤضتا ثَيصٍياز بكات بؤ كؤوةَلةكا

ةى ثَيويطنت ب ةَلةكسدٌةكةى بؤ كوزد ئةو كازٌا  ِ ياُ كات بةزضاوِزووٌى ثَيدةدات، ياُ ئاضتى
ةزٌةبَيت كاتياُ بؤ بطةزَِيتةوة، بَيطوواُ ئةوةط ثاط طفتوطؤكسدُ لةطةَه تيىةكةى،  دةكاتةوة، تاِ 

ى و ديكتاتؤزى ِزو ابَيت كازى خؤضةثيٍَ ةووو ثِسؤضةكة بضوٌكةٌ  ة دميؤكساتى وبدات و دةبَيتِ 
ة ِزوو، وةك منووٌة.بةزَِيوةبضَيت.  وٌةزى دةخةٍي  لَيسةدا ضةٌد ثِسؤذةيةكىِ 

ةية، كة واوؤضتاو   ِ ئةوةو ضةٌدُا منووٌةى تس
َيت، وةك ثَيصٍياز بيخةٌة ِزوو، بةآلً  قوتابى دةتوٌا

 ئةطةز بريؤكةى خؤياٌبَيت طسٌطرتو ثةضةٌد تسة.
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وٌةزى ُ بؤ جَيبةجَيكسدٌى ثِسؤذةىِ   بِسطةى خؤئاوادةكسد
 ( كةضى.6بؤ  4قوابييةكاُ دابةط بكة بةضةز ضةٌد كؤوةَلةيةكى ) 
  بريؤكةى ِوٌةزى كازةكة خبةِزوو، بةشَيوةيةك بَيت، كة كَيصةيةك ِةيةو

ثَيويطتى بة ضازةضةزكسدٌة. واتة كَيصةكة بةوزدى دةضتٍيصاُ بكة. بؤ منووٌة: 
 دزوضتكسدُ و ثَيكَّيٍاٌى خاٌوو لة كوزدضتاُ.

  بؤ وٍداَلةكاُ خبة ِزوو، ياُ خؤياُ طسٌطى بريؤكةكة
طفتوطؤى لةضةزبكةُ. بؤ منووٌة: خاٌوو لة ضةزواو 

 طةزوا دةواٌجازَيصَيت.
  شَيواشى طةشةكسدُ و ثَيصكةوتَ لةو بريؤكةيةى

خساوةتة ِزوو باس بكة. بؤ منووٌة: خَيصاُ لة ذَيس ضايةى 
 دةخةوُ، ٌاُ دةخؤُ...خاٌوودا كؤدةبٍةوة، 

 ٍاٌة ثيصاٌى قوتابييةكاُ بدة لةضةز بةشَيك لةو وَي
دزوضتكسدٌى شَيواشةكاٌى خاٌوو لة كوزدضتاُ 
)خاٌووى قوز، بةز، ضيىةٌتؤ، خصتى ضووز، ...( ئةطةز 

 ِةٌطاوةكاٌى كازكسدُ خبسَيتة ِزوو خساث ٌيية.
 :لةطةَه قوتابييةكاُ بطةِزَى بؤ 
لة كتَيبخاٌةو طؤظازو ِزؤذٌاوةكاٌدا بطةِزَيَ بؤ  -

 بةدةضتَّيٍاٌى وَيٍةى ديكؤزو ِزاشاٌدٌةوةى ٌاوواَه.
داوا لة قوتابييةكاُ بكة بةدواى ضسوودَيك، ياُ  -

 ضريؤكَيكدا بطةِزَيَ، كة بةضةزِاتى خاٌوَيك بطَيِسَيتةوة.
 

 ثِسؤذةو دةضتجَيكى كاز:
بةزدةً كؤوةَلةكاُ )ٌةخصةى  ِةٌدَيك ٌةخصةو ثالٌى كاز خبة -

 خاٌوو(.
كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌطى لةشطة، قوواشى  ٌط وكاغةشى ِزةٌطاوِزة -

كةزةضتةو مشةكى كازكسدُ  لةشطة، كازتؤٌى بةتاَه. ِةزوةِا
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 بكة. ئاوادة
                                                                                                                             دواى تةواوكسدٌى خاٌووةكاُ، دواتس بياُ ِزاشَيٍٍةوة. -
 ضوود لة ئةشوووٌى ِزابسدوو وةزبطسُ، وةك: ضاثطةزى، لكاٌدُ. -
وةزد ٌيية ثِسؤذةكة تةٌّا خاٌووبَيت، بةَلكو دواتس قوتابييةكاُ ضةزثصك بكة لة  -

 ِةَلبرازدٌى ِةز بريؤكةيةك، كة خؤياُ بِسياِزى لةضةز دةدةُ.
 ِةٌدَيك لةو بريؤكاٌة دةخةيٍة بةزضاو: 

 
ّا ئةوةٌدةى ال  وىَ و كازيطةز جَيبةجَيبكات. قوتابى تةٌ ُ، وا دةكات بريؤكةىٌ  ئاشادكسدٌى قوتابى بؤ كازكسد
ئةضتةوة، تا لة داواكازييةكة تَيدةطات، دواى تَيطةيصنت لة وةبةضتى داواكساو، ثاشُا كازةكة شؤز باط 

ةٌدَيكحازيض  ىايى وِ  ّا ثَيويطتى بة زِيٍَ  ثَيويطتى بة ثَيصٍيازى واوؤضتا دةبَيت.دةضَيتة ثَيض و تةٌ
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يض بسيتني لة: ُ، ئةوٌا َيٍَيت ثَيض كازكسد ُ لةضةز ضةٌد شتَيك زِاّب  ثَيويطتة واوؤضتا قوتابييةكا

ُ دةكةُ؟ و بةضى جَيبةجَيى ثالٌداٌاُ ثَيض كازكسدُ. واتة بصاٌَ ضى دةكةُ؟ و ضؤ -1
 دةكةُ؟

 كة كازى ثَيدةكةُ. ِزةضاوى كات بكةُ و ئةو كةزةضتاٌةط ديازى بكةُ، -2
ثَيصكاز ٌةخصةى ئةوشتة لةضةز كاغةشَيك بكَيصَ و  قوتابييةكاُ ضةزةتا ثَيويطتة  -3

 .ِةَلةكسدُ دووزبكةوٌةوة ، تا لةِةٌطاوةكاُ ديازى بكةُ
وةزد ٌيية لة كاتى جَيبةجَيكسدٌى ثِسؤذةدا تةٌّا ثصت بة يةك ضةزضاوةى كازكسدُ  -4

بطةِزَيٍةوة  بكة، تابةَلكو قوتابييةكاُ ئاشاد ببةضنت، 
ئةو واٌاٌةى لة ِزابسدوودا خوَيٍدوياٌة، وةك: ضةز 

ِةويسكازى، لكاٌدُ، ِزةٌطكازى، خوزيكازى، شَيوةى 
بةزجةضتة... ِةزوةِا ضةٌديَ كةزةضتةى جياواش 
بةكازبَّيٍَيت، وةك: قةَلةوِسةٌطى داز، واجيك، 

تؤُ، شوشة، قوتو، ثاضتين، كاغةشى ِزةٌطاوِزةٌط، قوواشى ِزةٌطاوِزةٌط، كاز
 ِةزكةزةضتةيةك، كة قوتابييةكاُ لة بريؤكةكةياٌدا جَيطةى بكةٌةوة.

 ثَيصٍيازكساو: ِوٌةزى ثِسؤذةيةكى ضةٌد
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 Brainstormingوَيصك    بةكازَِيٍاٌى
ى ٌٍا ة بةكازَِي ةزٌا يٍَ ةوةى دِا ةطوٍت قوتابى ، كة ئةوِسؤ لةطةَه وَيصك، بسيتيية لة تاشةتسَي شَيواشى وٌا

ً شَيوةيةى الى خوازةوة: سَيت بة  بةكازدةِيٍَ
 خبة ِزوو. و بابةتى ثَيصٍيازكساوكَيصة .1
دواتس طوَيبيطتى ثَيصٍيازو بريؤكةى قوتابييةكاٌت بةو وزدة وزدة لة تَيٍوضى  .2

تَيبيٍييةكاٌت، ياُ لةضةز وايتبؤزدةكة 
ئاواذةياُ ثَى بكة، ياُ لةِزَيطةى ضةزؤكى 

ـةوة ثَيصكةط بة  كؤوةَلةكة )تيىميدةز(
واوؤضتا دةكسَيت لة ِزَيطةى ثةِزةيةكى 

ضساوى ثَيصٍيازكساو. ِةزوةِا ٌابَيت وٌو
واوؤضتا بةزثةزضى بريؤكةى ثوض و بَيواتاكاٌيض بداتةوة، ٌةكا ببَيتة بةزبةضت بؤ 

 .‹‹ئةضجةكة دةفِسَيت و قطةط دةكات››داَِيٍاٌةكاٌى قوتابييةكاُ، بؤ منووٌة: 
ةو ثَيصٍيازةكاُ دةضتةبرَيس بكةيت، بةتايبةت ئةو بريؤكةو ِةوَلبدة بريؤك .3

لةطةَه ثَيصٍيازاٌةى تواٌاى جَيبةجَيكسدٌياُ شؤزة. ِةزوةِا 
ٌة ض بصا اواشياُ لَيبكة،بكةو د قوتابييةكاُ ئةو دةضتةبرَيسة

 بةكاز دةَِيٍَ؟ و ضؤُ؟ كةزةضتةيةك بؤ جَيبةجَيكسدُ

ِةز كؤوةَلةيةك لةضةز ئةو بريؤكةيةى  .4
َيك كةوتووة دةضت بة كازةكةى بكات و ِز

كةزةضتةو مشةكة ئاوادةكساوةكاٌياُ 
 بةكازبَّيٍَ.

ِةوَلبدة لةٌاو كؤوةَلةكاٌدا يةك يةك  .5
و  قوتابييةكاُ ئاِزاضتة بكةيت

ئاِزاضتةكسدٌةكةشت لةطةَه تواٌاى 
 لةشةكى و عةقَمى قوتابييةكاٌدا بَيتةوة.

ِةوَلبدة طياٌى ومىالٌَى لةٌاو  .6
كاٌدا طةشة ثَيبدةيت و ِاٌى كازة باط و ٌاياب و داَِيٍةزةكاُ بدةو قوتابيية

 جةختيض لة ثاكوخاوَيٍى و ِازيكازى يةكرتى بكةوة.
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ثَيويطتة واوؤضتا جةخت لةضةز  .7
بةكازَِيٍاٌى ِةٌدَيك دةضتةواذة 
بكاتةوة، كة ثَيويطتة لةاليةُ 
قوتابييةكاٌةوة بةكازبَّيٍسَيت، وةك: 

، دةتوامن ئةوة بةكازبَّيٍي، )بةيازوةتيت، ضوثاس
يازوةتى ِةية، دةتوامن ئةوة ببةمب و ئَيطتا بؤتى 

 دةطَيِسوةوة...(.
، تا ة بواز بؤ قوتابييةكاُ بِسةخطَيٍيتِةوَلبد .8

كؤوةَلةكةياُ ثَيكةوة بريؤكةى كازةكةياُ لةضةز 
 وايتبؤزدةكة دابِسَيرٌةوة.

بةِيض شَيوةيةك ٌابَيت  .9
بةكةً ضةيسى بريؤكةو 
ثَيصٍيازةكاٌى قوتابييةكاُ 
بكةيت، ِةزوةك لة خاَلى 

 دووةودا جةختىاُ لةضةز كسدةوة، ضوٌكة ئةوة دةزواشةى بةخؤشاٌى قوتابييةكاٌة.
 

 خطتٍةِزووى ثِسؤذة

  ضةزؤكى كؤوةَلة )تيىميدةز( ثِسؤذةكةى ثَيصكةط دةكات و بةِاو بٍةواو تواٌطتة
 خؤييةكاٌى كؤوةَلةكةى لة بةئةجناً طةياٌدٌى كازة ِوٌةزييةكة دةخاتة ِزوو.

  لةكاتى طفتوطؤكاٌدا شؤزتسيَ تواٌطتة ِوٌةزييةكاٌى ِزابسدوو بة بريى قوتابييةكاٌدا
 بَّيٍةوة.

  ثِسؤذةكاُ بةتةٌيصت يةكةوة دابٍَى ِةوَلبدة قوتابييةكاُ بةزاوزدكازى بكةُ و
 ؤذةكة بكةُ لةِزووى )لَيكضووُ و دذبةيةك(.خوَيٍدٌةوة بؤ ِةزدوو ثِس

  ِةوَلبدة وا لة قوتابييةكاُ بكةيت لةكاتى طفتوطؤكاٌدا دةضتةواذةى ِوٌةزى
 بةكازبَّيٍَ.

  ُئاضت و بةِاى كازة ِوٌةزييةكاُ ديازى بكةو ِؤكازةكةط بؤ قوتابييةكا
 ِزووٌبكةوة.
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 ِةَلطةٌطاٌدُ
دٌة ثصت  ةَلطةٌطٌا  ًِ خ: ئة ُ ئاوٌا ُ و طفتوطؤكسدٌدا. دةبةضتَيتبة تَيبيٍيكسد  لةكاتى جَيبةجَيكسد

ُ: خ د ةَلطةٌطٌا دُ.ئاوساشىِ  ةَلطةٌطٌا  صتةىِ 
ى ثِسؤذةتا قوتابييةكُا بتواٌَ  ئةجناوى فَيسكازى:  ٌٍا و بة طسوث ثِسؤذة  ضاشبكةُ داِزشنت و ثَيكَّي

 بكةُ.ئاوادة
ُ لة كاتى  ذوازة ى تَيبيٍيكسد ةكٌا  شؤزباط باط ثةضةٌد جَيبةجَيكسدٌداثَيوٌا

ةَلدةكات و  1 ٌاو كؤوةَلةكةيداِ  َيتقوتابي لة     .خؤى دةطوجنيٍَ
ى جَيبةجَي 2     دةكات. تيىميدةز ئةزكى ضةزشٌا
ُ )ضةزؤكى كؤوةَلة(. 3 ُ طوَيسِايةَلى تيىميدةز     قوتابييةكا
ُ ئاوادة دةكةُ. 4 يا     كؤوةَلةكة كةزةضتةو ثَيداويطتييةكٌا
حا كازةكة دةضتجَيدةكةُ. 5 ُ، ٍئ     كؤوةَلةكة ثالٌى كاز دادةزَِير
يادا دةطؤزٌِةوة. 6 يازى لةٌَيوٌا ٌاو كؤوةَلةكةدا زِاوَيرو شٌا     لة
7 .ُ دا زِاوَيردةكة ُ خؤيٌا ُ لةٌَيوا     كؤوةَلةكا
ُ و كازدةكةُ. 8 ِاوكاز ُ، وةك يةك      ِةووو قوتابييةكا
ُ ِزةضاوى  9 ؤَلى فسةوةبةضت دةكةُ.كؤوةَلةكا ىِ      ثاكوخاويٍَ
ُ ِزةضاوى وةزجةكاٌى خؤثازَيصى دةكةُ. 11     كؤوةَلةكا
11 .ُ ُ ِزةضاوى كاتى ديازيكساو دةكة     كؤوةَلةكا
12 .ُ ً دةدة ُ بة وزدى و بة زَِيكى ئةجنا يا ُ كازةكٌا     كؤوةَلةكا
ةٌطاو كازةكةيُا 13 ةٌطاو بةِ   ُِ ُ. قوتابييةكا ً دةدة     ئةجنا
 

ىايى كسدٌى قوتابييةكُا كازَيكى شؤز طسٌط و لةثَيصيٍةية، واوؤضتاى بةزَِيص... ضاودَيسيكسدُ و        زِيٍَ
ةويصة قوتابى ضاوى لةدةضتى واوؤضتاية، تا تَيبيٍى ىايى ثَى بدات و ثاشُا ثَيصٍيازى بؤ  و ضوٌكةِ  زِيٍَ

ى  ةكةو قوتابييةكٌا دٌَيك بؤ وٌا ةَلطةٌطٌا ةيةك، يُا ضاالكييةكِ  ةزوٌا بكات. واتة ئةزكى واوؤضتاية دواىِ 
ةط بَيت، ضوٌكة ئةوة دةزفةتَيك دةداتة واوؤضتا، تا لة ئاضت و  دٌةكة ضةزثَيييٌا ةَلطةٌطٌا بكات، ئةطةزِ 

ى  ٌاى قوتابييةكٌا يض، تا توا ُ؟ و ئةوٌا َيت، تا ض ئاضتَيك وةبةضتةكة طةيصتؤتة قوتابييةكا تَيبطات و بصٌا
ى تس ئاوادة  وَى دادةزَِيرَيتةوةو كازو فسوٌا دٌة ثالٌىٌ  ةَلطةٌطٌا ضةٌد وةزيُا طستووة؟ واوؤضتا لةضةز ئةًِ 

ِاتوو. ى دا ةكٌا  دةكات بؤ وٌا
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 فةسٖةْطؤى
 ئيٓطًيضى عةسةبى نوسدى

 ،ٔ ٔ، ئؤقشةطشت طشت ئاسَا
 توَيتهةطشتٔ

 Stability اطتكشاس

 Liberty اذتط١ٜ ئاصادى
 Level َػت٣ٛ ئاطت

 Simplification تبػٝط ئاطاْهشدٕ
ف ، ئاشٓائاطايى، باو  Familiar َأٛي

 Attention االْتباٙ ئاطاداسى، وسيانشدْةوة
 Moral اخالم ئاناس

شاص، نةسةطتة َيش، ئَا  Instrument ٠اآي١، أز ئَا
 

ادةيى  Readiness االغتعساز ئَا
ٕ، ئاطاْهشدٕ ادةنشد ، ئَا

 ثَيصةنى
 Preface متٗٝس

ادةيى ادةناسى، ئَا  Preliminary متٗٝسٟ ئَا

 Thickness ثدا١ْ ئةطتوسى، طةختى، درواس

ات ئاسِاطتةنإ  Attitudes االجتٖا
ةبةطت ب ئاسةصوو، حةص،َ  ٌ، اغًٛ ََٝ Tendency 

 Experience اختباض، جتطب١، خرب٠ )تاقيهشدْةوة( ئةصَووٕ
ٟ، جتطٜيب ئةصَووْطةسى  Experimental اختباض

 Result ْتٝذ١ ئةجناّ
ٕ، خةياَيهشدٕ  Imagination ، تكٛضايتدٌٝ ئةْذَيصةنشد

ئَيشةيى، ئريةيى، ضهؤطى، 
 نٓذؤطى، حةطوودى

 ,Envy سػس، غري٠
Jealousy 
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١ٜٚ ، ناسدةطتىى دةطتئيص س  ٍٜ  Handdicraft أعُا
 Valuable قِٝ بايةخذاس، بةْشخ

عٞ ايصاتٞٚاع شات٘ بةخؤصٕا  Self - conscious ، اٛي
ع شات٘ ، خؤطوجنإبةخؤطوجناو  َِ م االدعا٤، َٓػذ  Self consistent َتٚا
 Self approbation االغتػطام يف ايصات بةخؤوةطالٕ
، االْػُاؽ َٓػُؼ يف ايصات بةخؤوةطالو

 ايصاتٞ
Self indulged 

 ،ٕ بةساوسد، بةساوسدنشد
 بةساوسدناسى

 Comparison َكاض١ْ

 Response اغتذاب١، االغتذاب١ بةستةى

 Voluntary Reaction الغتذاب١ االضاز١ٜ بةستةنى خواصةنى
 Seek ايتُاؽ ، طةسِٕابةسيةنهةوتٔ

 Manager َسٜط بةسَِيوةبةس
اْةوة، بةسةجناّ  Inference, deduction أغتسالٍ بةَيطةٖيَٓ

ادى اْةوةىَ  جتٓٝس، إسساخ،  االغتكطا٤، بةَيطةٖيَٓ
ل س، ختًٝ  تكًٝ

Induction 

 A paragraph ؾكط٠ بةْذ، بِشطة
 Intuition اذتسؽ بةٖشة

 Creative المَخ بةٖشةداس
 Acquired املهتػب بةٖشةطري

ٕ( بآلونشاوة  Generalization ايتعُِٝ )طصتاْذ
ضيٓة ةِسةت، ٓب   Basis, Basics اغاؽ، عٓكط اغاغٞ ٓب

ةخصةطاصى ةَاناْىْ   ,Basics of Design اغؼ ايتكُِٝ ٓب
Principies of Design. 

 Field زتاٍ بواس
 Learning field ايتعًِزتٍا  بواسى فَيشبووٕ
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 Inheritance ٚضاث١ بؤَاوةيى، ِسةطةَا
 Poster color بٛغرتاي قبؼ بؤيةى ثؤطتةس

 Gouache color ٛافادت قبؼ واططبؤيةى 
١ قبؼ بؤيةى ئاوى  Water color املا٥ٝ

يو و قبؼ بؤيةى ئةنشًي ًٜٝ  Acrylic color انط
 Quick Thinking تؿهري ايػطٜع برينشدْةوةى خَيشا

اْةوة  Recollection ، تصنطاغتصناض بريٖيَٓ
 Ideas أؾهاض بريؤنة

 Boredom ًٌَ ، بَى ئوََيذبَيضاس، بَيتاقةت

ى، ثةراسةبَي ، بَيئؤقشة، ئاسَا
ٍَ  دوود

ل  Anxiety ًق

ؤى فَيشناسى ١ُٝ تاًب س١ تعًٝ  Educational board ٛي
 Experiment جتطب١ ، ئةصَووْهشدٕتاقيهشدْةوة

 Acceleration تػاضع تاودٕا
 Edgy َٓؿعٌ تاوطري

ةَيضووٕتاوطريى،  (ٖ  ّ بؤ ئة
شؤظ  ْايةت ضوْهةَ  دةطتةوارةية بةناس

ٓاضَيت  .(بةَيهو تاوَيو طري دةبَيت ،ٖةَي

ؿعاٍ  Emotion ْإ

ؿعاالت تاوطرييةنإ  Emotions ْا
 Privacy خكٛق١ٝ تايبةمتةْذى

)  Translation تطمج١ تةسدوَة، )وةسطَيشِٕا
١ٝ تةواونشدٕ ٌ، ٓب ٔ، تؿهٝ ٜٛ  Formation ته

، سَِيهخظنت تةياسى،
ادةنشدٕ  خؤئَا

ِ، تٓػٝل عٝ  Preparation االغتعسازات، ٓت

 Fear خٛف تشس
ا  Ability قسض٠ توْا
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 ،ٔ ات اى سِٖا  توْا
اى  طوجناْذٕخؤ توْا

١ ايتهٝـ  Adaptability قابًٝ

ٕ، ةوةستومخة بيٓ  يةنا
 يةنإبيٓةوةسثَيهٗاتة 

 Visual elements ايعٓاقط ايبكط١ٜ

 Anger غهب توِسةيى
 Anatomy تؿطٜح توَيهاسى
 Notice املالسع١ تَيبيٓى
إ ٌاغتبطإ تَيشَِا  Introspection ، ايتَأ

ٕ، يَيوسدبووْةوة،  ا تَيشَِا
                                                                   ٕ  طةسجنذا

 Contemplating ايتؿهري

 Satisfying, Satiation ، اؾباعاالؾباع تَيشبووٕ
 ،ٕ ني، ديكةتذا تَيِشوْا

 تَيبيٓيهشدٕ
 Look متعًٔ

 Comprhension اغتٝعاب  تَيطةيصنت
اوبةط  Common ايؿِٗ املؿرتى تَيطةيصتٓىٖ 

understanding, Mutual 
understanding 

اسط تَيو بةسبووٕ  Rivalry ٓت
 Mix خًط تَيهةآلونشدٕ

ٕ، ِسوتَيه ّ، ختطٜب خاْذٕوذا  Destruction تسَري، ٖس
 Damage عطب تَيهضووٕ

ٚؾام طةيصنتتَيه  ،ِ  Concord, Accord تؿٖا
عاّ ٗةَيذايىتَيه  Dysfunctional system اختالٍ آي

( تَيهٗةَيكزٕا  Scrimmage َؿادط٠ )تَيهٗةَيجزٕا
 Learning theory ْعط١ٜ ايتعًِ  تيؤسى فَيشبووٕ

ٛاب، َهاؾأ٠ ثاداشت، خةآلت  Reward ث
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١ ثاساطنت  Prophylaxis ٚقٜا

 Hindsight االغتبكاض ارتًؿٞ ثاشبيٓى

ٕ، صؤسنشدٕ  Thrift ازخاض  ثاشةنةوتهشد
ٕ، ثاشيٓة  Background خًؿ١ٝ ثاشخا

 Motive ساؾعاي ثاَيٓةس
ػاؾ١  ثاْتايى  Space َػاس١، ايؿها٤،َ 

،ٕ  Evolution تطٛض طةشةنشدٕ ثةسةطةْذ
 An example َجٍا ثةْذ، منووْة

 Relationship ، ق١ًعالق١ ثةيوةْذى
١ٜٛ، تععظ، تعُٝل، تععٜع ، بةَٖيضنشدٕثتةونشدٕ  Reinforcement تك

ٝهٞ )بضَيو( َيةوَية، دووثِشدو َا ٞ، زٜٓ  Dynamic سطن
َية، وَية، نةطَيتى ثِشدووثِشدو
 دشثٔ

ٝه١ٝ َا  Dynamic character ؾدك١ٝ زٜٓ

 Project َؿطٚع ثِشؤرة
ة ّ، بةسَْا ر ثِشؤطشا  Program بطَْا

ى فَيشناسى ١ُٝ ثِشؤطشَا ر تعًٝ  Educational programs بطَا
ةخصةسَِيطة،   ْ،ٕ ر، ثال سف،  خط١، بطَْا خطٜط١،ٖ 

١  غٜا
Plan, policy, outline, 
schedule, schema 

 
 Scheme شتطط بؤداسَِيزساوثالْ

 Classification تكٓٝـ ثؤيَيٓهشدٕ
ٕ، باطهشدٕ ةَيذا  Depict ٚقـ ثيٖا

وقآلْة بؤ، تهٗٔ ثَيصبيٓى،ْ   Prophecy, forecast ٓت

 Artisan ِسَطيف، قٓا٥عٞ ثيصةطةس
ٕ، يويذٕا  Collapse طٞ ثَيضاْةوة، قةدنشد

ضّ  Winding َتعطز ثَيضاوثَيض، بةسصوْ 
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 Identical َطابل ثَيهضوو
١ٝ ثَيهٗاتة  Structure ٓب

 Elements of abstraction عٓاقط ايتذطٜس تةَيةنيةنإوثَيهٗاتة ِسو
وْةسيةنإ  Artistic elements ايعٓاقط ايؿ١ٝٓ ثَيهٗاتةٖ 

وْةسى،  ثَيهٗاتة، ثَيهٗاتةىٖ 
وْةسى ةَاىٖ   ٓب

١ٝ  Structure تطنٝب، بُٓ

ةخصةطاصى  Design Elements عٓاقط ايتكُِٝ ثَيهٗاتةناْىْ 
ة  Measure قٝاؽ ثَيوْا
 Criterion َعٝاض، ستو ثَيوةس

ياسى  Need for knowledge اذتاد١ اىل املعطؾ١ ثَيويظتى صْا
ٕ، ثَيويظتية ب يويؤديةنا

ذةنى  صٓي
د١ٝ ٚأ  ٛٛي اذتادات ايبٜا

١ٜٛ  اذتٝ
Biological need, 
Biochemstry 

ٔ، الطاس، طةسنَيض  Delinquent داْح دشث
 Delinquency ادتٓٛح دشثٓى، الطاسى

ى ضْا اطى، دوْا ِ مجاٍ دوآْ  Esthetic, aesthetic عً

 Discrimination متٝٝع ديانشدْةوة، دياناسى
 Individual Differences ايؿطٚم ايؿطز١ٜ دياواصى تانايةتى

ايةنظإ ٔ، ؾاضم، غري  دياواصى، دودايى،ْ  ت، تبٜا تؿٚا
  َتػٚا

Disparity, inequality, 
difference, variance, 
disproportion, contrast 

ٕ، تةواوبووٕ ٌ دَيبةدَيبوو   Integration تهَا
 

 Application تطبٝل دَيبةدَيهشدٕ
إ ٕ، بةدَيٗيَٓ ّ، إصتاظ،أزا٤،  دَيبةدَيهشد ؿٝص، إعسا  ٓت

ٌ ساغِ  إدطا٤، عُ
Execution 

 
 

ٌٝ حةص، ئاسةصوو  Desire, Inclination ضغب١،َ 
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ٍَ كط١ خا  Dot آي
كٝطٞ خاَيةنوتة كٝطٓت  Dotting ، ٓت

 Point Faded ْكط١ تالؾ٢ خاَيى وْبووٕ
شناْةوة،  خاَييبوْةوة، دَا

 ِسةويٓةوة
ؿٝؼ  Abreaction تؿطٜؼ، ٓت

 Sad ستعٕ خةَطني
بٛط خةَؤنى، دَيتةْطى  Depression االنت٦اب،ٖ 
ٕ، خةوْبيٓى  Dreams األسالّ خةو

إ  Self Realization ايصاتحتكٝل  خؤبةديٗيَٓ
 Self- centeredness ايتُطنع سٍٛ ايصات خؤخؤيى

(Autocentrism) 
 Self closing شاتٞ االْػالم خؤداخةس

ةطوَإ، خؤداشهاْذٕ  خؤدْا
باسنشدٕ  خؤتاوْا

ٔ ايصات تكامَ  ، االتّٗا ْا
 ايصاتٞ

Self accusation 

ٕ ية خؤدةسبشِئ ، طوصاسشتهشد
 خود

 Self expression ايتعبري عٔ ايصات

 Self reformation اقالح ايصات ، خؤضانهشدٕخؤدسوطتاْذٕ
، خؤِسطهى، ِسةضةَيةنى

 طشوشتى
 Inborn ؾططٟ

 Self discipline شاتٞ االْهباط خؤِسَيهخةس
 Self abuse اشالٍ ايصات خؤشهاْذٕ

 Joy ؾطح خؤشيى
 Self assertion تأنٝس ايصات خؤضةطجاْذٕ

بةخؤداطشتٔ، خؤطشى ؿؼ دْا  Self control نبط آي
ٞ قاٌب  خؤطوس )وةنو خؤِسطو( شاتٞ االمخاض، شات

 يالمخاض
Self rising 
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 Self acting ٞآي ،شاتٞ ايؿعٌ خؤناس
ٌ ايصاتٞ خؤناسى  Self action ايؿع

هؤَيى يةخؤنشدٕخؤْاياْذٕ هاض ايصات ،ْ   Self denial ْا
ٞ عٔ ايصات خؤْةويظتى  Self abandonment ايتدً
ؿػ٘ خؤٖةَيوةشَئ  Self contradictory َٓاقضْ 

 Habit عاز٠ خوو
١ خؤويظتى، )خؤثةسطت( اْٝ  Egoism ْا

 Self ايصاتٞ خؤيى
 Family األغط٠ خَيضٕا

ةسيت س داب وْ   Customs and traditions  ايعازاتٚ  ايتكاٝي
ظٜع دابةشهشدٕ  Distribution ٛت

ٕ، تةسيو نشدْةوة،  دابشِا
 ديانشدْةوة

 Isolation ععٍ

إ يَٓ  Invention ابساع دٖا
ةس يَٓ  Inventor َبسع دٖا

 
 Incubation سها١ْ دايةْطة، طؤشطشى

ٕ( ايػبا٠ٚ  ، طةوجدةبةْط، الرى، نةودةٕ ايػيب، )املأْٛ
)١ ْٝٚ  )املٛض

Stupid (Moron) 

خواصىسدة  Expressionism ايتعبري١ٜ بِشٓي
 Expression تعبري ، طوصاسشتدةسِبشِئ

 Projection االغكاط دةسثؤقني، ضونًَة، دةسثةسِئ
 Psyche ، ضٚحْؿؼ ، طيإدةسووٕ

 Insight االغتبكاض دةسووْبيٓى

ٔ ايصات دةسووْضا  Inner self ْاؾ٤ٞ يف باط
 Conclusion اغتٓتاز دةسئةجناّ
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 body ١٦ٖٝ دةطتة
 Handmade ٜسٟٚ دةطتهشد

 Artificial إقطٓاعٞ دةطتهشد، دسوطتهشاو
 Fanaticism ايتعكب دةَاسطريى

اق١،  دةوَيةَةْذنشدٕ ٛب١، غع١، ْأ إثطا٤، خك
 تطف

Enrichment 

ٕ، دسوطتهشدَْيهى  دسةطتهشد
ة ةسْا يَٓ  دٖا

 Innovation, Invention ابتهاض

َيُا  Creating symbols خًل ايطَٛظ دسوطتهشدْىٖ 
دسوطتى دةسووْى، دسوطتى 

 دةسوْايةتى
ؿػ١ٝ  ,Mental bygiene ايكش١ آي

Psychological health 

ٌٜٛ دسَيز  Long ط
ة )خؤبةخض(  Volunteer تطٛع دَيخواص، دَيخواصْا

ؤشةنى ىٖ   Mental retardation ايتاخط ايعكًٞ دوانةوٓت
ٍ، ، ساي١ دؤخ، باس، ضؤْييةتى ـ، سا ٛق ٚنع،َ 

طنع  ظطف،َ 
Situation 

 ،ٕ ا يَٓ ةوة، دٖا ذإدؤصٓي  Development اغتٓباط ٖةَييَٓ
ط٠ دياسدة  Phenomenon ظٖا
ةيىديتةْى  Formalism قٛضٟ ، ويَٓ

 Learning debate َٓاقؿ١ ايتعًِ دمياْةى فَيشبووٕ
 Sight َٓعط دميةٕ

ةََيشيى  ,Androgyny ختٓح رْاْى،ْ 
Effeminacy 

 Culture ثكاؾ١، سهاض٠ رياسى، ِسؤشٓبريى
طة  Environment ايب١٦ٝ رٓي

ٍَوسِا، دو سِا  Oscillation تأضدح، تصبصب د
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ذْةوة  Ornament ظخطؾ١ سِاصْا

ذْةوة ُيض( سِاصْا ذْةوةى ٓب ١، ظخطؾ١ )سِاصْا  Adornment زٜهٛض ظٜٓ
ذْةوة يٓةوة( سِاصْا ١( )شتَيو بشِاصيَٓ ٔ، )َكسض ظٜٓ  Ornamentation تعٜني، تعٜ

ٚاقع سِاطتى  Reality سكٝك١، 
ٞ، سكٝكٞ ، سِاطتَيتىسِاطتييةنى  Real ٚاقع
 Communication اتكاٍ ، ثةيوةْذيطشتٔسِاطةيصنت

ٌ،  سِاظة، سِاظةنشدْى بابةتَيو  Analysis, Explanation تؿػريحتًٝ
ٕ، دسَيزبووةوة، نصإ  Stretch متطط، متتس سِانَيصا
)ٕ ذ ٕ، طاصْا ٔ )طوجناْذ ات  Habituation ايتعٛز سِٖا

َيضٕا ١ٜٛ سِٖا  Strengthening تك
إ يَٓ ٔ، تٛدٝ٘، تسضٜب سِٖا  Training تسضب، متطٜ

ٌ ِسةخظهإ  Integration تهَا
 Critic ْاقس ِسةخٓةطش

وْةس اقس ايؿين ىِسةخٓةطشىٖ   Art critic آي
 Sex ادتٓؼ ِسةطةص، ْةراد

ِسةفتاس بآلو، ِسةفتاسى 
 ثةسشوبآلو، ِسةوشتى ثةستوبآلو

ى املؿتت   Diffuse Behaviour ايػًٛ

ى ِسةفتاس، ِسةوشت، نشداس  Behaviour غًٛ
ن١ٝ ِسةفتاسيةتى، ِسةوشتايةتى  Behaviorism ايػًٛ

 Instinct غطٜع٠ ِسةَةى
ٕ، قبؼ، طال٤ ِسةْط  Paint, color ٛي

ٕٛا ِسةْط نوَيشى  ع٢ُ االي
ٕٛا ايعاّ  ع٢ُ االي

Daltonism 
Achromatism 

ٕٛا  ِسةْطة طاسدةنإ  Cool color ايباضز٠األي
١ ِسةْطة طةسةتاييةنإ ٚٝي ٕٛا اال  Primary color االي

 Dyer قباؽ، قابؼ ِسةْطهاس
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وْةسى ِسةْطهشدٕ ٔ بؿهٌ ؾين بة شَيوةىٖ  ٜٛ  Colouring, coloring تً
ٕ مترباا ِسةْطى تَيُجشا ٛا  Tempra color ي

ٕ  ِسةْطى ثاطتيٌ  Pastel color باغتٌٝايٛي
ٕ ايعٜيت ِسةْطى ِسؤْى  Oil color ايًٛ

ٕ ايعداز ِسةْطى شوشة  Glass color ٛي
ٛاف ِسةْطى طواط ٕ ايػ ٛا  Gouache color أي

ٛ،  ِسةْطى فشيظهؤ ٕٛا ايؿطٜػه ٕٛا يف اي األي
ٛا٤ ايطًل  اهل

Fresco color 

 Dyeing خهاب، َقَبؼَ، ِقبؼ ، ِسةْطهاسِسةْطى نشدٕ
١ ِسةْطى ئاوى ٕٛا املا٥ٝ  Water color األي

يو ٕ  ِسةْطى ئةنشًي وٜنطاالٛي ًٝ Acrylic color 
ُٛ ِسةٖةْذى فشارووتٔ  Course of development غري آي

طة  Perspective َٓعٛض ِسوْا
 Vision ايطؤ١ٜ بيٓطة

وْةسى طةىٖ   ,Artistic Vision ايطؤ١ٜ ايؿ١ٝٓ ِسوْا
Technical vision. 

اَيذساو  ِسوتةَيةى،  )ِسوتهشاوة، دَا
ة، اَيذساو ية شَيوة( ية ويَٓ  دَا

 Abstract جتطٜس

ٕ، طةسْةنة  Frustration اسباط )خٝب١( تٔوِسوخاْذ
ؼ ِسووطة ًَُ Feel 

 Method ططٜك١ سَِيباص، سَِيطة
كاع سِيتِ  Rhythm ٜا

ِ )غري ضتٝب( سِيتُى سَِيهٓةخشاو كاع غري َٓتع  Irregular Rhythm ٜا
 Attribution ْػب سَِيزة

 ،ٕ  Sequence تػًػٌ صجنريةسِيضنشد
عِٝ سَِيهخظنت، طاصنشدٕ  Arrangement تطتٝب، ٓت
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 Labial ؾؿٟٛ صاسةنى
ٓذاآلٕ  صاسؤخاْة، باخضةىَ 

 ٍَ ٓذا  صاسؤى6 بة نشَاجنى ياْىَ 
ى ياْى ئةو  ةوسَا خاْة6 بةٖ 

ةوة ةى يَيى نؤدةٓب ٕ شويَٓ ، يا
. )صاسؤخاْة( نتوَت  ية خاْو

ى وشة ئيٓطًيضييةنة بِش
شاوة.  دْا

 Kindergarten ضٚن١ االطؿاٍ

ياس ياسصْا  Cognition َعطؾ١ ى، صْا
ٔ، ال ٕ طشت ٕ ثةَيتىصَا ػإايتٗتٗ ٍَ، صَا ٌ اًي  Kataphasia ١، ثك

ى اطىصَاْةوْا ػ١ ، صَآْ  Linguistics عًِ اًي
 Compelling ادباض، قٗط صؤسيَيهشدٕ

 Intelligence شنا٤ صيشةنى
)ٕ ٔ )خؤطوجناْذ ات ٕ، سِٖا  Adaptation ايتهٝـ طاصا

 Resources َكازض طةسضاوة
 Springs َٓابع طةسضاوة، طةسضاوةنإ

 Brawler َؿانؼ طةسنَيض
 ،ٕ ا ٕ، تَيشَِا طةسجنذا

 يَيوسدبوْةوة
ٌ  Contemplation تَأ

 Attractive دصاب طةسجنشِانَيض
ّ، ئةجناّ  Quotient اذتاقٌ طةسئةجنا

 Nature طبٝع١ طشوشت
١ طشوشتى تاوطري  Passional nature ايطبٝع١ االْؿعاٝي

 Inspiration اهلاّ طشووط
تُاْة  Confidence limits سسٚز ايجك١ طٓوسىَ 

 Triangle َجًح طَيطؤشة
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 Expert خبري، قاسب خرب٠ شاسةصا، بةئةصَووٕ
ى ةيى، يَيضْا  ,Skill, expertise َٗاض٠، خرب٠، مماضغ١ شاسةصايى، ناسَا

experiences 
 Comb َؿط شةشاْة، 

 Passion ؾػـ شةيذايى، ثةسؤط
اِسَيهى  ْ،ٕ  Agitation, disturbance انططاب شًَةرا

ٌ شيهشدْةوة، ششؤظةنشدٕ  Analysis حتًٝ
ى، ْػل،  سَِيطاشَيواص، شَيوة،  ب، منط، غًٛ أغًٛ

نع ع،ٚ  ْٛ 
Style, method, manner, 
way, mode, technique 

ٔ، بابةت، شَيوة  ,style, pattern, type منط شَيواص، ضةش
fashion, manner, 
modality 

ب املباؾط شَيواصى سِاطتةوخؤ  Direct style االغًٛ

ٍ ٖٓسغ١ٝ شَيوة ئةْذاصةييةنإ  Engineering forms أؾها
ٕ، وَيٓة  Form, Figure قٛض٠، ؾهٌ ، ِسوخظاسشَيوة، دمية

 Print With a Fingerprint طباع١ بايبك١ُ ضاثطةسى ثةجنةَؤس

ضاسةى ِسةفتاسى، ضاسةنشدْى 
 ِسةوشتى

نٞ  Behaviour therapy ايعالز ايػًٛ

١ ضاالنى  Activity ْؿاط، ؾعاٝي
ضاودَيشى )ضاودَيشيهشدْى 

 شتَيو(
 Observation َطاقب١

ٕ، طةسنوتهشدٕ  Repression نبت ضةثاْذ

 ،ٕ ٕ، ضةقاْذ ضةطجاْذ
ذٕ ةصسْا  دَا

ـ، تطنٝع،  تهجٝـ، تهاث
دٝل،  ْتاز ايتًدٝل، نت١ً ًت

 َهجؿ١

focus, concentration, 
concentricity, 
condensation 

١ ستٛضٟ ضةقى ثةسوةسدة  Axial education تطٝب
ّ، ؾهط٠ ضةَو، بريؤنة  Concept َؿٗٛ
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 Square َطبع ضواسطؤشة
وْةسى( ضَيز  Taste شٚم، )تصٚم ايؿين( )ضَيزىٖ 

 Gustation ايصٚم ضَيز، تاّ
 Artistic taste ايتصٚم ايؿين ٖوْةسىضَيزى 

 ٕ وْةسى يا طاَيتة6 بةبابةتَيهىٖ 
ؤى ثَيهةْني  ئةدةبى نة ببَيتةٖ 

 Humour, Funny mock ُغدط١ٜ، غدَط

 Bright ملاع، َؿطم ، دسةوشاوةطةط، ِسووْاى
 Optimism تؿا٥ٌ طةشبني، خؤشبيٓى

 Development منٛ طةشة
 Growth منٛ طةشة، وةساس

ظتى  ى توْا طةشةثَيذْا
 ِسةخٓةطشتٔ

كس ١ُٝ ايكسض٠ ع٢ً آي  Developing the ability ٓت
to criticize 

ُٛ اذتطنٞ طةشةدوَية  Motor growth آي
 Gallery دايريٟ، قاي١ عطض ؾين طةيةسى، طايَيشى

ةساط، ثَيطةييوطةوسة  Adult ضاؾس ،ٖ 
ٕ، باسطشرى  Convulsion تؿٓر طشربوو

ٛتط عهًٞ َاطويهةيىطشرى   Muscle tension ت
 Group ، ؾ١٦زتُٛع١ طشوخ، نؤَةَية
 Psychological node ٓؿػ١ٝايعكس٠ اي طشَيى دةسووْى

يو ةناسى، طريَا ٝو، ؾداض طًَيَٓ  Ceramic غريَا
هاسى ية  ٔ، )طؤسِْا طؤسِي

 ضيٓةناْى دةْطذا(
ٜٛط  Modulation حت

 Isolation َٓععٍ طؤشةطري
ٓؿطز تةْيا، طؤشةطري ٍ، ٚسٝس، ؾطٜس،َ   Solitary َٓعع

طؤشةطري، نةطَيو 
 ثةْطذةخواتةوة، خؤيذةخواتةوة

ٛا٤ ط  Introversion ْا
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ععٍا ادتُاعٞ نؤَةآليةتى طؤشةطريى  Social isolation ْا
ٛاؾل ، ِسَيههةوتٔطوجنإ  Agree ت

طوْيية، طوط، ثةسضةَى 
ٍَ، قوَاشَيهى صبش  ِسةمشا

 Canvac خٝـ

 Fantastic خٝاٞي خةياَيى فةْتاصى،
 Diversity ايتٓٛع فشةدؤسى
ٕٛا فشةِسةْط تٓٛع االي  ,Polychrome َتٓٛع،َ 

miscellaneous 
ٚتاز فشوتاج  Frottage ؾط

 Brush ؾطؾا٠، ؾطؾ١ فًَضة
ِ فَيشبووٕ  Learning تعًٝ
ِ فَيشبووٕ  Education تعًٝ

ٍَ ةْط طَيشِٕافَيظتيظا ٕ، استؿاٍ ، ئٖا  Festival َٗطدا
ِ، َكاؽ قةباسة  Size سذ

ّ ِسةطاس ِ ضقام قةَية  Pencil ًق
 Pyramid ٖطّ قوضةى
ع قووتذٕا  Gulp ًب

ناسباشى )نةطَيو ناسى باط 
ّ دةدات(  ئةجنا

ٔ االزا٤  Good Performance سػ

 Touching َؤثط  ناستَيهةس
ةوة، ثةسضةنشداس ٌ، ضدع ناسدْا  Reaction ضز ؾع

 Interaction تؿاعٌ ناسيَيههشدٕ
 Metal َعسٕ ناْضا

 Glue قُؼ نةترية
ٛاز خاّ نةسةطتةى خاو َ Raw material 

 Person ؾدل نةس



227

 

 227 
 

 Personality ايؿدك١ٝ نةطايةتى
نع ايعاّ نةط، باسودؤخى طصتى  Atmosphere, General ٚنع،ٚ 

mode 
إ ٔ، بةناسٖيَٓ تؿاع نةَيو وةسطشت ٍ، ْا ّ، اغتػال  Utilization اغتدسا

ٕ، ضوْةطةسيةى )بؤ  نةَيهةبوو
ٕ بةناسدَيت(  شَيوة ئةْذاصةييةنا

 Superposition تطانب

١ نشداس، نشداسى، ثشِانتيهى ًُٝ ١، ططٜك١، ، ع ًُٝ إدطا٤ات، ع
ب  أغًٛ

Practicability, 
procedure, practice 

 Short قكري نوست
 Barrier سادع، عكب١ نؤطح، بةسبةطت

ٍَ  Society زتتُع ، نؤَةَيطةنؤَة
ٕ، نةَيةنةنشدٕ ٔ، تؿهٌٝ نؤَةَيةنشد ٜٛ  Formation ته

 Problem َؿه١ً ، ئاسيصةنَيصة، طريوطشفت
ًَُالَْيى  نَيصةى دةسووْى، 

 ْىودةسو
ؿػٞ  Psychological conflict ايكطاع آي

 Skewness, deviation اضتطاف الدٕا
 Slanted َا٥ٌ الس، خواس، يَيز

، ؾاش سَيضثةسالطاسى، طةسنَيض،   Aberration دٓٛح، اضتطاف، نٍا
الطاييهشدْةوة، الطانشدْةوة، 

 دةَةالطهىَ، ضاويَيهةسى
س، احملانا٠  Imitation تكًٝ

 Biased َٓشاظ اليةْطري

ظت،  يةباس، ضوطتى، توْا
 يَيٗاتويى

١  Capacity, literacy ايهؿا٠٤، ايكابًٝ

 ،ٕ  Body دػِ دةطتةيةط، بةدة
 Physical دػسٟ دةطتةيى، تةْيةتىيةشةنى، 

ٕ، وةى يةنبووٕ  Similarity ايتُاثٌ يةيةنضوو
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يذٕا تابع١،  ، بةدواداضووٕبةسدةوَا إدطا٤ات، ستهط،َ 
 َكانا٠، أسساخ، ايتكطف

Proceedings, 
procedure, steps 

ذاطةسِٕا  Investigation اغتككا٤ يَيهؤَييٓةوة، بةشويَٓ
َُتؿٓٔ يَيٗاتوو  Skilful باضع، 

 Muscle عه١ً يهةوَاطو
ٕ، شةنةت وَاْذو ٕ، نؤَيذا بوو
 بووٕ

 Fatigue ايتعب، اعٝا٤

١ َةْطؤىل ٛٝي  Mongolism املٓػ
ٍَ تدًـ َٓاَيى دوانةوتوو، برينؤ  ٌَ  Backward child طؿ

 Museum َتشـ َؤصةخاْة
 Brain زَاؽ ََيصو، دةَاغ

 Unfit غري َٓاغب ْادؤس
 Agnosticism ايالأضاز١ٜ بَيخؤويظنت، منهاسىاْاص

اقض ْانؤنى، درواسى  Contradiction ٓت
ًَُالْىَ، نَيصة  Conflict قطاع ْانؤنى، 
ؤيى  َا  ْ،ٕ ؤيى، تاسا َْا

، نةطَيهى دةسووْى
 ٖؤشِشؤيصتووة

ػالر،  ، ْا ٌ عكًٞ اغرتاب، خً
 تػطب، نٝاع

Alienation 

وْةسى، بَيٗوْةسى  Inartistic َٖٛب١ بسٕٚغري ؾين،  )بىَ بةٖشة( ْٖا
ؤْائاطايى َا  Abnormal ؾاش، غري عازٟ ،ْ 

 Design تكُِٝ ْةخصةطاصى

ْةخصهاسى بة دةسصى و دةصوو، 
 دةصوناسى، دةسصيهاسى

 Embroidery عتططٜ

 Skin disease املطض ادتًسٟ ْةخؤشى ثَيظت
ةسيت(، عوسف  Mores / Tradition عطف، عازات ْةسيت )داب وْ 

 Dissonant َُتٓاؾطدياواص،  ،ْايةباسْةشياو، 
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 ْةطوجناو
 Constant ثابت، ثبٛت ، دَيطري، ضةطجاوْةطؤِس

 ,Evaluation, Estimate ، ايتجُني، ايتدُنيتكِٝٝتكسٜط،  ، خةَآلْذْٕشخاْذٕ
Estimation 

ةَيظةْطاْذٕ  ٖ،ٕ ِٜٛ، انؿا٤  ْشخاْذ  Assessment ايتك
 Sample ع١ٓٝ منووْة

َيُا،  Trait مس١ َؤسى ْيصاْة،ٖ 
ٕٛا ايعٜيت ْيطاسنَيصاْى ِسؤْى ِ باي  Oil painting ضغ

ٓذاآلٕ ٕ، وَيٓةىَ  ٓذاآل  Children's drawing ضغّٛ األطؿاٍ ْيطاسىَ 
ةسِيض، طةشةنشدٕ ، ٖآت

 اليةْذاسى
 Belonging االْتُا٤

اوناسى ةسةوةصٖاسيهاسى،ٖ   ٖ، ٕ  Cooperation تعٚا
هشدٕ ٕ، الشريٓي ٜٛل ٖاْذا  Suspense تؿ

وَى  ْ،ٕ ؤديش  Modern َعاقط ٖاوضةسخ،َ 
 Synergy ايتهاؾط ٖاوناسى، ياسَةتى

ك١ ، باَيكبووٖةسصةناسى  Adolescence َطٖا
 Feeling ؾعٛض ٖةطت

ةنشدٕ ّ االسػاؽ بايصات ٖةطت بةخؤْ   Unacenesthesia عس
 Feelings األساغٝؼ ٖةطتةنإ
 Consciousness اسػاؽ، سؼ ٖةطتهشدٕ
 Sensation اسػاؽ ٖةطتهشدٕ

اطى  Aesthetic sense اذتؼ ادتُاٞي ٖةطتى دوآْ
ةطتةوةسىٖةطتياسى  "Sensitive "Sensitivity سػاغ١ٝ ،ٖ 

١ُٝ ٖةطبةى فَيشناسى  Educational bags سكا٥ب تعًٝ
 Chance ؾطق١ ٖةٍ

ؤ، طتاْذ، سِاطش  .Cavalletto, Stand غتاْس، محاٍ ٖةَيطشى تاًب
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ـ، اجتاٙ ، ئاسِاطتةٖةَيوَيظت ٛق َ Attitude 
 Idea ، ؾهطؾهط٠ ٖضس، بري، بريؤنة

 Cause غبب، ع١ً ٖؤ
 Art ايؿٔ ٖوْةس

ةنإ ١ًٝ ٖوْةسة دوْا ٕ ادتُ  Fine Arts ايؿٓٛ
إ ٖوْةسَةْذ  Artist ٓؾ

 Artistic ؾين ٖوْةسى
ٖوْةسى سِاطةيصنت، صَاْى 

وْةس يصنتةٖوْةسى سِاط  ٖ،
 ثةيوةْذيهشدْةصَاْى 

ٔ يػ١ اتكاٍ  The art is the language ايؿ
of communication 

ٔ ايتذطٜسٟ ٖوْةسى ِسووتةَيةى  Abstract art ايؿ
ٔ دطاؾٝو ٖوْةسى طشافيو  Graphic arts ؾ

اوضةسخ عاقط ٖوْةسىٖ   َٔ  Modern art ؾ
ٌَ  Lines ارتطٛط َٖي

 Horizontal Line خط االؾكٞ ٖيًََى طتوْى
 Symbol ضَع ، طيُبوٍَٖيُا

 ,Allegoric, allegorical ضَعٟ َٖيُايى
Symbolic 

ٕ، اَٖيو   Slow learner بط٤ٞ ايتعًِ طظت فَيشبووٕط فَيشبوو
اوةسؤى، نِشؤى ٍ واتا،ْ   Meaning َسٛي

 Accuracy ايسق١ وسدى، ثوختى
ذٕ  Excitation اثاض٠، االثاض٠ وسورْا

ةوةى دواخشاو، بةستةنى  وآلَذْا
 دواخشاو

طدأ٠  Delayed Response اغتذاب١َ 

 Conscience ٚدسٕا ويزدٕا
ا،  ٕ، ويَٓ ٕ، ، خةياَيهشد انشد ، ختٌٝويَٓ  Imagingation ارتٍٝا
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ٍَ  خةيا
ة  Image قٛض٠ ويَٓ

ةبرييةنإ   Mental Image قٛض ش١ٖٝٓ ويَٓ
ةى ِسوْهاسى هاس١ٝ ويَٓ  Illustration ضغّٛ ٜإ

 Assistant َػاعس ياسيذةدةس
ة  Lesson Vocabulary َؿطزات ايسضؽ يةنةناْى وْا
ة  Lesson units ٚسسات ايسضؽ يةنةناْى وْا

 Vocabulary زاتَؿط ، وشة، يةنةيةنةى صَإ
ٕ يةنِشةْطى، يةى ِسةْط  Monochrome أسازٟ ايًٛ
اوتايى  ٖ،ٕ اغب يةنظاْبوو  Proportionality ٓت
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 نإ نوسديية طةسضاوة
ى طةْت2ئاصاد شةوقى. ئا6 بةختياس طةعيذ، ض - َاسطشَيت، ة، ية بآلونشاوةنْا  .2102سى 
ٕ و فَي ئؤطة   - َا ٕ. ص ةو طاآلْى بةسايى فَيشطةدا،شويذ ٔ ية صاسؤخْا ٕ، ئاخاوت  ت6 ئاطؤس شةفيل، تؤِسى   بوو

 2102 -بشادؤطت، طتؤنٗؤَيِفَيشناسى     
ش، عبذايظتاست  - ًيضى .)د( ٖا ط ْاطى، ئٓي  ٕ وطى دةسوو ةى عةالْ ، 0ضنوسدى،  -عةسةبى -قَا  .0541، بةغذا،  ضاثخْا
ًيضى -)د( عُش، حمُذ- ط ةوسيذ، ئٓي  َ ةْطى ى2ضنوسدى، -فةٖس ُْا ًَي ْياس، ط ةى صا ى نتيَبخْا ، ، ية بآلونشاوةنْا

2102 
ْياى ئ  - َجا 6ٕ نؤ ضاسا ى ثشِاوطةىْ  ط، ية بآلونشاوةنْا ٖبى. ِسْة ٍَ، وة ى، ِسةطو ُْا ًَي  .2101اِست طشافيو، ط
ٓيو، ض - ذا، تةنٓةيؤديا. تةن ْٗا ََيزووى ية نوسددا و ية دي ْيطاسنَيصٕا  وْةسى  ٖبى.ٖ  ٍَ، وة ، وةصاسةتى ثةسوةسدة، 0ِسةطو

2112. 
ٍَ، ض - ةْطى خا ٍَ، شَيخ حمةَةد. فةٖس ةويَيش، 2خا                                                                                                                                                                                                                         .                      2111، دةصطاى ضاخ و بآلونشدْةوةى ئاساس،ٖ 
َيٓة  - شؤظ. و6  ىَ  ٗيَٓييةنْا ةْ  ط، تَيطةيصنت ية ثةيَا ى دةطتةى ِسْة َْا ًبةست. ص ٔ ن ٕ، طتيظ ٕ.   -دؤ ٍ حةطة َا نة

ى،  ُْا ًَي ْياى ئاويَٓة. ط َجا ى نؤ   2113ية بآلونشاوةنْا
ي –طةعيذ، فايةم  - ةْ  ٕ ية قيًب ٕ ِسوويا ةنا  2114 ،ٖةويَيش –و بآلونشدْةوةى ئاساس  دةصطاى ضاخ –ة يقوتاخبْا
-  ٔ ٕ،  حظ ُا ًَي وْةسى تةشهيًى   –ط ىٖ  َى و.  –طةسةتايةى بؤ تَيطةيصٓت  . 0542 ،بةغذا ،0ض ،ْةراد عضيض طوَس
ى،  - ُْا ًَي ى نوسديذا، بةسَِيوةبةسيَتى ضاخ و بآلونشدْةوةى ط َْا ّ ية ص ةمحود عةىل. ئيذيؤ  ٍَ ى، دةال  .2102طوحبْا
ؤَةس قةسةداغى طيظتةَى فَيشناسى، - ٕ 2ض ،ئا6ٖ   .2112 –، نؤَةى، نوسدطتا
ٍَ، ض - ةْطى خا ٍَ. فةٖس ى ، 2شَيخ حمةَةدى خا ةويَيش، ية بآلونشاوةنْا  .2111دةصطاى ئاساس،ٖ 
ُاعٌي خةيات - ى باشووس، ئا6 ئيظ ى نوسدطتْا َيل عًى قادس، ص شَيوةناسْا ْا ى، 0و  ُْا ًَي ٓبريى، ط ، وةصاسةتى ِسؤش

2111. 
ى.الية عةبذة. ئا6 نؤطاس وةىل، وة - ُْا وْةسى شَيوةناسى طًَي ٕ، بةسَِيوةبةسيَتىٖ  ٓبريى و الوا  صاسةتى ِسؤش
ةْطى طة -عبذاهلل، جميذ - ْياس، ط2ًضنوسدى، -سضاوة، عةسةبىفةٖس ةى صا ى نتيَبخْا ُْا، ية بآلونشاوةنْا  2102ى، َي
ٕ. ض - ةو خويَٓذْطانا وْةس ية صاسؤخْا ى ثةسوةسدةىٖ  َانْا ة ٌ. ٓب ةى 2عةىل، خةيي ى، ، ضاثخْا ُْا ًَي  2102تةرْة، ط
ةسِةتى، ض - ْاخى ٓب ةوة تا دوا قؤ وْةسى ية باخضةى طاوايْا ٌ. ثةسوةسدةىٖ  ى، 0عةىل، خةيي ُْا ًَي ةى ياد، ط ، ضاثخْا

2102    
ةطعوود - ة،  -حمةَةد،َ  ةويَيش ، ، 2ضصاساوةطاصى ثَيوْا  2100دةصطاى ضاخ و بآلونشدْةوةى ئاساس،ٖ 
ةْطى صاساو ،َظتةفا، حمُذ - ٖ فةٖس ى ًيضىةنْا ط ى خ2نوسدى، ض-وْةس، ئٓي ةى ضاخ و ، يةبآلونشاوةنْا ْا

ةويَيش بآلونشدْةوةى ضواسضشا  ٖ،2102. 
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 طةسضاوة عةسةبييةنإ
١ٝٓ، ط - ١ ايؿ ٌ اىل ايرتٝب سخ ٛ ؾعري٠، خايس.َ  ٕ،  -، زاض دطٜط1أب ُا ٕ، ع  .2000األضز
-  ،ٕ ُا ٟ، ع ٌ املطؾس ايرتٛب ٖٝؿا٤. زٝي ٛ غعاي١،   .1985أب
-  ،ٕ ُا ٞ، ع ٘ ايطالب ٚايتٛدٝ ٖٝؿا٤. اذتًك١ ايسضاغ١ٝ يف االضؾاز  ٛ غعاي١،   .1982أب
ْاز١ٜ   -أبعاز ايتعًِ  - ُٝس، أ.ز. ِ، ت: أ.ز.قؿا٤ االعػط، أ.ز.دابط عبساذت ِٜٛ االزا٤ بأغتدسّا منٛشز أبعاز ايتعً تك

ع،  ٜٛظ ٚايت ؿط  ٚآي طباع١  ٓاؾط: زاض قبا٤ ًي ـ. اي  . 2000ؾطٜ
ٚ آخ - ٞ، طأمحس ساؾغ  ًٝ ٔ ايتؿه ِ يف ايؿ ٕ. ايتكُٝ ط٠، 1طٚ ِ ايهتب، ايكٖا  .1985، عً
كط،  - هتاب،َ  ١ ًي طنع االغهٓسٜض كػاض،َ  ٞ ًي ؿػ ٚ االضؾاز آي  ٘ ٌ )ز(. ايتٛدٝ  .2002أمحس، غٗري نَا
ط٠،  - ٛ املكط١ٜ، ايكٖا ؿؼ املعطيف املعاقط، االصتً ِ آي ٟ. عً ٛض ستُس ايؿطقٚا  .2002ْأ
ٛض - َٓري )امل  ،ٞ ًبه ٟ  ز(ايبع ًٝع ه ٛؽ ْا الٜني، بريٚت ، عطٞب –قَا ِ يًُ  .1975 ،زاض ايعً
١، بريٚت،  - ٓٗه١ ايعطٝب ٍ يف ايؿهط املعاقط. زاض اي ُا ػؿ١ ادت ٞ. ًؾ ٟ، ستُس ظن ُٚا  .1980ايعؿ
ٗا(، زاض ايؿهط،  - ٚ عالد ٗا  ٚ ايسضاغ١ٝ )أغباب ن١ٝ  ٚ ايػًٛ  ١ٝٓ ٍ ايؿ ؿهالت االطؿا  .2005ايععيب، أمحس ستُس )ز(.َ 
ٚ ايع - ٗا  ٗٝ د ٚ ٛت ٗا  ـ عٓ ٚاالبساع، أغباب ايهؿ ٚايتؿٛم  ٖب١  ٗتعيب، أمحس ستُس )ز(. املٛ  .2009ا، زاض ايؿهط، ضعٜا
ؿػٞ - ٚاالضؾاز آي  ٘ ٞ، زاض ايؿهط،  ايععيب، أمحس ستُس )ز(. ايتٛدٝ  .2013ٚ املسضغ
١ًٝ اآلزاب  - ٞ، ن ِ املسضغ ًٝ ٍ ايتع ؿؼ يف زتا ِ آي ٟ. عً ّ أمحس ع١ طٓط١،  –ايؿٝذ، عبسايػال  .2004دَا
-  ١ٝٓ ١ ايؿ ؼ ايرتٝب ٓا، عبساهلل.  ايتدطٝط يتسٜض ٜٛت، –املٗ  .1993َهتب١ ايؿالح، ايه
-  ،١ ؿػ١ٝ، االغهٓسٜض ٚايكش١ آي ـ   .1985اهلابط، ستُس ايػٝس. ايتهٝ
ط٠،  - ٘، ايكٖا ٍ. ايتٛدٝ ري  َ،ٔ ٚيػ  .1964ا
-  ٍ ّ االطؿا د١ٝ ضغٛ ٛٛي ه َايو. غٜا  ،ٟ ؿ –بسض ٕ يًٓ ٛظٜعزاض ايؿطقا ٚ ايت  .2001 ،ط 
ؤغػ١ ايطغاي١، بريٚت،  -  َ،ٞ ى ايكؿ ٌ ايػًٛ ٜاز. تعسٜ ٕ، ستُس ظ  .1982محسا
ؿ١، زاض ايهتاب، بريٚت  - ٛنٛعات املدًت ِ يًُ ٖٝ ِ املؿا ًٝ  .1987 –دٛزت غعاز٠. تع
-  ،ٕ ٕ، األضز ُا ٛظٜع، ع ٚايت ًٓؿط  ١، زاض املػري٠ ي كس١َ يف ايرتٝب  .2003دٛزت غعاز٠.َ 
ٕ، ز. ستُس  - ُا ؿط، ع ٞ، زاض املػري٠ يًٓ ٗاضات ايتسضٜؼ ايكؿ  َ.١ًٝ  .2002اذت
- ٍ ٕ،  -ز. ضؾعت ايعغًٛ ُا ٞ، زاض ايؿطٚم، ع ؿؼ االزضان ِ آي ٍ. عً ُاز ايعغًٛ  .2003ع
-  ٕ ٝا ٞ عً ٕ،  –ز. ضع ُا ًٓؿط، ع ِ، زاض قؿا٤ ي ًٝ ٝا ايتع د ًٛٓ ٚ ته  ٍ ٌ االتكا غا٥  .2003ز. ستُس ايسبؼ.ٚ 
ٛايس٠.  - ٕ، ز. ستُس ارت ٕ، األضز ُا ٚايتٛظٜع، ع ًٓؿط  ١، زاض املػري٠ ي  .2003َكس١َ يف ايرتٝب
ٕ، دٕٛ - ٔ خرب٠  .زٜٛ ِ  –ايؿ ٖٝ ٜا ابطا ١ –تطمج١: ظنط ٓٗه١ ايعطٝب ط٠  –زاض اي   .1963 –ايكٖا
طبطت  - س،ٖ  ّ  .ٜض ٛ ٔ اٝي ٙ  –ايؿ ٚ دطدٝؼ عبس  ٞ  .1985 َكط، ، زاض املعاضف–تطمج١: ستُس ؾتش
ٞ. ايتدطٝط - ٚبطت ضتؿ ط٠،  ض ًٓؿط، ايكٖا ٌ ي َانطٖٚٝ ٕ، زاض  ٚ آخطٚ ني املؿيت  ؼ، ت: ستُسَا ًتسٜض  .1982ي
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- .١ ٓٗه١ ايعطٝب ١ًٝ، زاض اي ٕ ايتؿهٝ ٛ ٔ يف ايٓؿ ٜٛ ٜاض، عبسايؿتاح. ايته  ض

ٞ ستُس - ٞ،  يطؿ ١ٜٛ . )ز( ظن ٗا ايرتب كات ٚ تطٝب ى ايؿين  ٜات يف ايػًٛ ط٠:  ،زاض املعاضف  –ْعط  .1969قٖا
ٜا  - ـ ظنط طا٤ عاط ٌ  .ٖظ ١ُٝ قسضات ايطؿ ١ٝٓ ادتسٜس٠–ٓت ط ٜاض ،ايساض اٛي   .ايط
ع١ عني ايؿُؼ،  - ٞ، دَا ؿػ ٚاالضؾاز آي  ٘ ّ. ايتٛدٝ س عبايػال ٕ، سَا طا  .1977ٖظ
ِ، ط - ًٝ ٟ س ع ٞ، َض ػ عب، ت:ٜ  د١ٝ اًي ٛٛي ًٝط. غٝه ْاَ  ٛظا ١، 1غ ط٠، ، املهتب١ ايعطٝب  .1974ايكٖا
ُٝس - ٟ عبساذت كط ٛض٠،َ  د١ٝ ايتصٚم اي. قٓ ٛٛي ط٠  ،زاض املعاضف  –ؿين غٝه  .1985 –ايكٖا
ني ايكطٜطٞ  - ٍ َ. عبساملطًب َأ ّ االطؿا د١ٝ ضغٛ ٛٛي ٌ اىل غٝه  .1995 َكط:  ،زاض املعاضف -سخ
ط٠،  - ٚاالغتؿاض٠، ايكٖا ُٝس، دابط. االؾطاف   .1978عبساذت
١ُٝ، زاض ايهتب ادتَا - عط١ٜ عً  ْ،ٞ ى االْػْا ٞ. ايػًٛ ٛي ٚ ستُس ؾطغ  ِ ٖٝ ط٠، عبسايػتاض ابطا  .1974ع١ٝ، ايكٖا
ٕ. ط - ٜٛط املًٛ ٜاض. ايتك ط٠، 1عبسايؿتاح ض ٛ املكط١ٜ، ايكٖا هتب١ األصتً  َ،1965. 
ٕ ايبكط١ٜ، ط - ٛ ِ ايٓؿ ُٝ ِ تك ع  ْ.ٞ ِ، امحس ستُس عً ٞ، ادتٝع٠، 2عبسايهطٜ ْتاز االعالَ ٚاال ًٓؿط   .2013، اطًؼ ي
ٜٛت،  - ٞ، ايه ؿػ ٔ. ايطب آي ٟ سػ  .1989ععت، زض
ٟ، عب - ١، سعٝػٛ ٞ، االغهٓسٜض ؿػ ٔ. ايعالز آي  .1979ايطمح
ط٠،  - هتب١ ايعٖطا٤، ايكٖا ٓاؾط:َ  ٖب١، اي ٛ  َ،ٔ ِ، ؾ ٍ عً ع االطؿا  ٌَ ٞ، عؿاف أمحس. ايتعَا ٜٛػ  .1994ع
-  ،١ ٞ، االغهٓسٜض ؿػ ٚايعالز آي ١ يف االضؾاز  ط ستُٛز. املكاًب َٖا  .1985عُط، ستُس 
ٟ، زاض  - ؿؼ ايرتٛب ِ آي ٞ، عبساجملٝس. عً ْٛا ٕ، ْؿ ُا ٕ، ع  .1985ايؿطقا
ٜاض،  - ؿػ١ٝ، ايط ٞ اذتاز. ايكش١ آي ع ستُس عً  .1977ؾٜا
ط٠، - هًني، ايكٖا ٌ، ؾطْا َانطٖٚٝ ٞ، زاض  ذٝش ١، ت: ستُس آي ػؿ١ ايرتٝب هؼ. ًؾ ًٝب ٓؾ  .1985ؾ
ٍ . ؾطز،  قؿ٠ٛ - ّ االطؿا ٚ ضغٛ ط٠  –ايصنا٤   .1986 –ايكٖا
ٛض - هت ًٝس،  ٝؾ ْٛؿ ٘  . ي ٚ ٓؾ و  ٞ  –طًؿ ـ تطمج١: غَا ـ قط غ ٜٛ  ٚ  ٍ  .1961 ،َكط ،َهتب١ االزاب –مجا
ٍ. زاض ايجكاؾ١ - ُا ِ ادت ِ. زضاغات يف عً س، عبساملٓع ط٠، زتٖا  .1990 ،ايكٖا
١ٝٓ، زاض املؿطزات،  - ١ ايؿ ٞ. زتاالت يف ايرتٝب كطؿ٢ سٓؿ  .1997ستُس،َ 
ط١: زاض  - ١ًٝ، األظضٜا ٕ ادتُ ٛ ٚ تصٚم ايٓؿ ٞ. االبساع ايؿين  ٞ عبساملعط ع١ٝستُس، عً  .2000، املعطؾ١ ادتَا
ٟ، ط - ُاض ٞ. ايتؿذري املع ٚ ستُس ؾتش ط٠، 1ستُس محاز  عات املكط١ٜ، ايكٖا ذَا ؿط ًي  .1971، زاض آي
- ٞ ري٠ سًُ ٔ  .َطط،  َأ ػؿ١ ايؿ ٚ ًؾ  ٍ ُا ِ ادت ط٠ ،زاض املعاضف–عً  .1989  ،ايكٖا
ٟ يال - ًتك٢ املكط ٓاؾط: امل ؿؼ، اي ٜات آي ػتٛ ٟ، ستُس عبسايؿتاح )ز(.َ  ١ُٝ، َٗس ٚ ايٓت  .2002بساع 
ٍ، ت - ُا ْٝؼ. عًِ ادت ٕ، ز ١ :ٖٛميا ٝا٤ ايهتب ايعطٝب ٞ. زاض اس ْٛا طادع١ أمحس ؾؤاز األَ  َ.٘ ٞ ط ري٠ سًُ ط٠، َأ  ،ايكٖا

1959. 
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 6طؤظاس و ِسؤرْاَة
 ٖـ.1365ٚؾٝٗا ٚؾات٘  ،3ع١ األزبا٤ ٚايهتاب، دـ َٛغٛ .ابٔ غًِ، أمحس غعٝس  -
َكاي١  ،١ ايهبري ٚناتب َكشؿٗا ضمح٘ اهللإبطاِٖٝ. َؤضر َهأبٛ غًُٝإ، عبس ايٖٛاب بٔ  -

اَؼ َٔ . ٚيف َكس١َ ادتع٤ ارتٖـ10/5/1400، ْؿط يف 4868يعسز ظطٜس٠ املس١ٜٓ املٓٛض٠، ا
 .ايتاضٜذ ايكِٜٛ

. ٚيف َكس١َ ادتع٤ 2/3/1981َكاي١ ظطٜس٠ ايعطام  ،شْٕٛ، ٜٛغـ. ستُس طاٖط ايهطزٟ -
 .رتاَؼ َٔ ايتاضٜذ ايكِٜٛا

ايعسز  قشٝؿ١ املس١ٜٓ، ،ٖـ7/5/1400، يف 9339بالز، ايعسز قشٝؿ١ اي .دب، عبس اهللض -
 .ٖـ3/5/1400، يف 4861

ايطؾاعٞ، عبس ايععٜع. ضغاي١ اىل ايطاسٌ ايؿٝذ ستُس طاٖط ايهطزٟ، َكاٍ ظطٜس٠ ايطٜاض،  -
 .ارتاَؼ، ايتاضٜذ ايكِٜٛ . ٚيف َكس١َ ادتع12٤ٖـ، م 6/6/1400، يف 4514ايعسز 

 .1ِ األزبا٤ ٚايهتاب، دـ عذَ  -
، َٚكس١َ ادتع٤ ارتاَؼ َٔ ايتاضٜذ 315، م 2دـ  ،املػطبٞ، ستُس عًٞ. أعالّ اذتذاظ -

 ايكِٜٛ.
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