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 یندەوەی. پ4 

 

 سةعات 2: یریۆت

 

 کەیەفتەه ەلعات( ەس ەندن )بێى خوەکیە. 5

 

 کارکردن ەی. ژمار6 سةعات سةرداني مؤزةخانة 2

 

 رسۆک یدۆ. ک7 

امني حممد علي نرمني. د  

 بةشدار ئةندامي و الدين صالح زانكؤي شويَنةواري لةبةشي مامؤستاية و ناس شويَنةوار 
 ئةندامي. 2018 هةوليَر لة نزيك رِؤذهةالَتي فةرةنسي ثةميانطاي IFPO لة بوو

( CNRS – ثاريس)  ناوةراست دةرياي و رِؤذهةالَت ليَكؤلَينةوةي سةنتةري لة ووبةشدارب
 كوردستان لة مسيحي شويَنةواري بواري لة بيَت ثسثؤر كورد ئافرةتي م يةكة 2008

 تيمي لة يةكةم  بةريَوبةري دةستةي ئةندامي.  2001 – 1997 فةرةنسا لة وةرطرتووة
 كاري لة كردووة بةشداري و    2010 هةوليَر/  مشك ككل كوردستان لة فةرةنسي شويَنةواري
 سليَماني - بازيان.)  لة فةرةنسي شويَنةواري تيمي لة دووةم بةريَوبةري وةك  شويَنةواري

 شويَنةواري تيمي ئةندامي.  2019 - 2011 مشامك قصري فةرةنسي تيمي – 2016 - 2011
 ضيكي شويَنةواري تيمي دووةم يبةريَوبةر. 2019 ئاكريَ ناوضةي ئةميان لة فةرةنسي

MLUNM 2013 – 2015  .شويَنةواري تيمي ئةندامي EPS كتيَب. 2018 هارظارد زانكؤي 
 و كوردي و بريتاني  و كةنةدي و فةرةنسي زانسيت رؤذنامةي لة زانسيت طوتاري و

 ةكردوو بةشداري و شويَنةواري تيمي كاري و زانسيت و كؤنفرانس ريَكخةري. هةية عيَراقي
 .كوردستان دةرةوةي لة نيَودةولَةتي شؤثي ؤرك و كؤنفرانس زؤر لة

 ستاۆمام یلیەفاۆ. پر8

 

 

 

 

 

سرياميك -, زةخرفة , رووةكي , ئةندازةيي ي هونةر ئيسالم  کانیەکەرەس ە. وش9 

 رس:ۆک یگشت یکۆرە. ناو10

  لة جيهانداو تايبةمتةنديةكاني  بالَوبوونةوةي جؤرةكاني و هونةر  مئة ميَذووي,  جؤرةكاني,  سةرهةلَداني و ئيسالمي هونةري لة شارةزابوون بؤ

 رسۆک یکانە. ئامانج11

 شيكاريكردنةوةي تواناي دروستبووني و ئيسالمي هونةري لة شارةزابوون سةرضاوةي دواي بة طةرِانيان و فيَربوونيان و قوتابيان زانستى ئاستى هةلسةنطاندنى و دواداضوون بة
 ئيسالمي هونةري لة دكتؤراكة بابةتي هةلَبذاردني بؤ قوتابي يارمةتيداني.  ةكانهونةري ثارضة

 : قوتابي ئةركةكاني. 12
 هونةرة لةم تيَطةيشنت و سةرضاوة دواي بة طةرِان و ئيسالمي هونةري بة ئاشنابوون بابةتةدا لةم قوتابي ئةركةكاني

 وهووتنەوانە یگەڕێ. 13

  , بابةتةدا لةم ئةهينريَت بةكار ةختةي صبورة سةرداني مؤزةخانةداتاشؤ و ثاوةرثؤينت و ت

 نگاندنسەڵهە یمەستیس. 14

 : منرةكان دابةشكردني ضؤنيةتي

 25:  يةكةم وةرزي تاقيكردنةوةي
 .منرة 60 ساَل كؤتاي تاقيكردنةوةي
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 ربوونێف یکاننجامەرئەده. 15

 سةرهةلَداني ميَذووي لة تيَطةيشنت و ئيسالمي هونةري ثارضةكاني شيكردنةوةي بؤ قوتابي راهيَناني ريَطاى لة بيانقوتا زانستى ئاستى هةلسةنطاندنى و دواداضوون بة
 بوارة لةم هيَنانةوة ثسثؤر و شارةزا كةسي ثيَكهيَناني

 ەرچاوهس یستی. ل16

 فنون الشرق االوسط يف العصور االسالمية / نعمت امساعيل عالم  -1

 الفن االسالمي يف مصر / ارنست كول : ترمجة امحد موسى-٢

 الفن االسالمي يف مصر/زكي حممد حسن  -٣

  الفنون الزخرفية االسالمية / سعاد ماهر -٤

 م مجعهسالفنون االسالمي / امحد قا -٥

 یناو

 یستاۆمام

 ژێبەوان

 کانەتە. باب17

 ث.ي.ر:
 د.نرمني علي

 شوَيين و كات
 : وانةكان

 10:30 بؤ 8:30

 سَي رؤذي
 بةشي

 شوَينةوار

 بابةتةكان

ئيسالمي هونةري بابةتي يةكةكانى هةفتة مانط  

 ئيسالمي هونةري ييةكةكان ةفتةه مانط

يين
شر

ت
 

كةم
ية

  
201

9
 

 هةفتةى
 يةكةم

 ئيسالمي هونةري ثيَناسةي -

 ئيسالمي هونةري سةرهةلَداني -

 ئيسالمي فتحي و ئيسالمي هونةري سةرهةلَداني -

 منوونة لةطةلَ ئيسالمي هونةري لةسةر نطيبيز,  ساساني, ميزوثوتامي هونةر كاريطةري -

 هةفتةى
 دووةم

 ئيسالمي هونةري كاريَكتةري -

 ئيسالمي هونةري لة, ليَكؤلَينةوة سةرضاوةكاني -

 هةفتةى
 سَييةم

  ئيسالمي هونةري منوونةي -
 دار لةسةر هونةر -

 معدينة حتف -

  خزف و سرياميك -

 هةفتةى
 ضوارةم

 شوشة -

  خمطوطات و خط -

 قوماش املنسوجات -

يين
شر

ت
 

وةم
دو

   
201

9
 

 هةفتةى
 ثَينجةم

 تصوير الفن -
 تصوير مدارس -

 تصوير بؤفن ئيسالم تيَرِوانيين -

 ئيسالميدا هونةري لة( عةرةب غري) موسلَمان ميللةتاني رؤلي - هةفتةى
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 رسۆک یرتووکەپ

Course Book 

 

 

 

 

 

 

 مغرب و ئةندلوس هونةري سةر بؤ ئيسالم هونةري كارتيَكردني - شةشةم

 هةفتةى
 حةوتةم

 كةركوك – هةوليَر قةالَي لةسةر مالَةكان ناو لة زةخرفة و نةقش عومساني سةردةمي تا ئيسالمي هونةري بةردةوامي

 هةفتةى
 هةشتةم

  سليَماني لة -

 كؤية لة -

 هةفتةي 
 دةيةم

 هةوليَر مؤزةخانةي سةرداني -

 مؤزةخانة لة هونةري ثارضةيةكي ضةند شيكردنةوةي -

 هةفتةي 
 يازدة

 يسالميئ هونةري لةسةر قوتابيةوة اليةن لة سيمينار ثيَشكةشكردني -

 هةفتةي 
 دوازدةم

 شام و صرم لة ئيسالمي هونةري منوونةي -

 هةفتةي 
 ضواردةهةم

 قاهرة لة مؤزةخانة لة ئيسالمي هةونةري منوونةي -

 هةفتةي 
 ثانزةهةم

 قوتابيان لةطةلَ طفتوطؤ ثيداضوونةوةي -

 


