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د ښکلیو هنرونو پروګرام 
لوړو زده کړو ته د 

چمتووالي پروګرامونو د 
جملې څخه دی چې لوړو 

زده کړو ته د چمتووالي 
بری لیک ترالسه کولو ته 

زمینه برابروي.

دا پروګـرام د هغـو خلکـو لپـاره ترتیـب شـوی څـوک چـې د هنـري، بشـري او ټولنیـزو چـارو پـه 

برخـه کـې د کار کولـو لیوالتیـا لـري. دا دوره پـه پوهنتـون کـې د هنـري، بشـري او ټولنیـزو علوم په 

موضوعګانـو کـې د لـوړو زده کـړو لپـاره بنسـټ جـوړوي.

پنځه بېالبېلې څانګې
انځور او بڼه ورکونه

تاسـو بـه د انځـور کښـلو تخنیکونـو پـه اړه پوهـه ترالسـه کـړئ. تاسـو بـه د بیان او د پـه عیني 	 

توګـه د اړیکـو نیولـو او همـدا راز د برداشـت، تعبیـر او د بېالبېلـو اړخونو څخه د غـور او فکر 

کولـو وړتیا تـه وده ورکړئ.

نڅا  

تاسـو بـه د ننداریـزې او تمثیلـي نڅـا په اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو به خپله د اشـارو کولو او 	 

د نڅـا لـه الرې د ارتبـاط نیولـو وړتیـا ته وده ورکړئ. تاسـو به د نڅا تخنیک، نوښـت او ننداریز 

فعالیتونـو او دا چـې د بېالبېلـو اړخونـو څخـه د نڅا څخه څه برداشـت اخیسـتل کېـږي، ترمنځ 

د اړیکـې په اړه پوهه ترالسـه کړئ.

ښکلي هنرونه او رسنۍ 

تاسـو به د برېښـنایي رسـنیو په اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو به د برېښـنایی وسـایلو چې غږ، 	 

انځـور او بیـان یـې منځپانګـه ده، لـه الرې د اړیکـه ټینګولـو وړتیـا تـه وده ورکـړئ. تاسـو به د 

بېالبېلـو اړخونـو څخـه برېښـنایي څرګندونـې تجربه او تفسـیر کـړئ او د غـور او فکر موضوع 

به یـې وګرځوئ.

موسیقي 

تاسـو بـه د بېالبېلـو وختونـو او کلتورونـو موسـیقۍ په اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـو بـه خپله د 	 

موسـیقۍ غږوونه، هنري نوښـت او د مختلفو اړخونو څخه د د موسـیقۍ برداشـت او تفسـیر 

ظرفیت تـه وده ورکړئ.

تمثیل 

تاسـو بـه د تیاتـر پـه اړه پوهـه ترالسـه کړئ. تاسـو بـه د بېالبېلـو زاویو څخـه د نورو شـاګردانو 	 

او کسـبي تیاتـر ننـدارو کـې وړاندې کېدونکو تمثیلونه برداشـت، تفسـیر کولو، د اشـارو په ژبه 

بیانولـو، اړیکـه نیولـو خپلې وړتیا تـه وده ورکړئ.

تاسو په دې پروګرام کې الندې مهارتونه ترالسه کولی شئ

تاسـو بـه د اظهـار هنـري شـکلونو پـه اړه خپلـه پوهه پراخه کړئ. تاسـو به د اوسـنۍ زمانې انسـان، 

تاریـخ او د بېالبېلـو اړخونـو څخـه نـړۍ تـه کتنـې پـه اړه پوهه ترالسـه کړئ. تاسـې به موقـع ولرئ 
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چـې هنـر او کلتـور تخلیـق، برداشـت او تفسـیر کـړئ او د ښـکلیو هنرونـو السـي صنایعـو کـې بـه 

تمریـن ترالسـه کړئ.

پـه دې دوره کـې پـه نوښـت کولـو، تلوسـه لرلـو، اړیکـه نیولـو، متقابلـه اغېـزه، خپـل خالقیـت او 

ننـدارې تـه وړانـدې کولـو بانـدې تاکیـد کېـږي.

نوموړی پروګرام په الندې ډول ترتیب شوی دی

د ښـکلیو هنرونـو پروګـرام کـې د ثانـوي دورې دا عمومـي مضمونونـه شـامل دي: انګلیسـي، تاریخ، 

بدنـي روزنـه او روغتیـا، ریاضـي، طبیعـي علـوم، دینـي علـوم، ټولنیـز علـوم، او سـوېډني ژبـه یـا 

سـوېډني د باندنـۍ ژبـې په حیـث. لوړو زده کړو تـه د چمتووالي پروګرامونه د حرفـوي پروګرامونو 

پـه نسـبت زیاتـره د نظـري کورسـونو څخه تشـکیل شـوي وي.

د پروګرام عمومي او ځانګړي مضمونونه په دې ډول دي: هنري اړیکې، هنر او کلتور.

تاسـو بـه فرصـت ولـرئ چـې د خپلـې خوښـې پروګـرام کـې تخصـص او ژوره پوهه ترالسـه کـړئ. دا 

پـړاو د پروګـرام اختصاصـي مضمونونـو پـه نـوم یادېـږي. دا مضمونونـه د بېلګې په توګه پـه دا ډول 

دي: سـاختمان، سـرکس، ډیزایـن، برېښـنایي پنځونـه، د فلـم او تلویزیـون تولیـد، فلسـفه، ریاضي، د 

رسـنیو اړیکـې، ارواپوهنـه، د موسـیقۍ نظریـه، اروا پوهنـه، ټولنیز علوم، تیاتـر، د ورزش پوهنه او د 

ویبپاڼـو تخنیـک. د مربوطـه ښـوونځي سـره اړیکه ونیسـئ چـې د اختصاصـي مضمونونو لپـاره کوم 

مضمونونـه وړانـدې کوي.

تاسـو اختیـاري مضمونونـه هـم لـرئ چـې لـه دې الرې د خپلـې خوښـې مضمـون لوسـتلی شـئ. د 

ښـوونځي څخـه پوښـتنه وکـړئ چـې کـوم کورسـونه لـري.

عملي کړنالرې

د پروګـرام پـه بهیـر کـې بـه د ښـکلیو هنرونـو لـه الرې افـکار او اندونـه تبادلـه کـړئ او د جـاج 

اخیسـتنې دواړه هنـري او علمـي کړنـالره بـه د ازمیښـت النـدې ونیسـئ. تاسـو بـه خپـل او د نـورو 

آثـار د بحـث موضـوع وګرځـوئ او د کیفیـت او خبرو اترو پـه اړه خپله پوهه کې بـه پراختیا راولئ. 

تاسـو بـه د نـورو هنـري څانګو او ورسـره کلتوري علومو، تاریـخ، ژبې، د تخنیک پرمختـګ او ارتباط 

سـره اوږه پـه اوږه کار کـوئ. تاسـو بـه د خپـل کار مسـئولیت پـر خپله غـاړه اخیسـتو او د مالومات 

ارزونـې وړتیـا غښـتلې کړئ.

د ثانوي دورې پایلیک

د هنـري پروګـرام پـه پـای کـې بایـد د ډیپلـوم پـروژه ترسـره کـړئ. د پایلیـک لیکلـو پـه لړ کـې به د 

پروګـرام علمـي موضوعګانـو د شـمېر څخـه یـوه پراخـه موضـوع خوښـه کـړئ، طرحه به یـې جوړه 

کـړئ، تطبیـق بـه یـې کـړئ او بیـا بـه یې پـه هکله یـوه ارزونـه ترسـره کړئ.

د پام وړ

کـه چیـرې تاسـو د لـوړو زده کـړو لپاره ځانګړي شـرایط پـوره کول غـواړئ نو اړینـه ده چې مخکې 

لـه مخکـې د خپلـو زده کـړو لپـاره یـو پـالن جوړ کـړئ. که چیرې تاسـو وړانـدې په پوهنتـون کې د 

لـوړو زده کـړو هـوډ لـرئ نو د الرښـوونې لپاره د زده کړې او مسـلک الرښـود سـره اړیکه ونیسـئ.

تاسـو تـل حـق لـرئ چـې د بدنـي روزنـې او روغتیـا او د هنري کورسـونو د جملې څخه یـو کورس د 

اختیـاري مضمـون پـه توګه هم خـوښ کړئ.


