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 پەرتووکی کۆرس

Course Book 

 رسۆك ى. ناو1  حضارة اليونان والرومان

 پرسر ەب ىستاۆمام ى. ناو2 د. نرمين علي محمد أمين  / أستاذ مساعد

 کۆلێژش/ ە. ب3 الكلية:اآلداب /القسم :االثار

  07504021048هاتف 
narminaliamin@yahoo.fr Mail: ئیمێل: 

narmen.muhamadameen@su.edu.krd 

 پەیوەندی. 4

 

بە ) یەکەى خوێندن. 5  ساعة في االسبوع 2

 ە هەفتەیەک( لسەعات

 

 ژمارەی کارکردن. 6 ساعة في االسبوع 10

 

 

 کۆدی کۆرس. 7 

 :بروفايل األكاديمي للتدريسي
 2001دكتوراه في اآلثار والتاريخ جامعة فرسايي فرنسا 
 ماجستير في االثار والتاريخ جامعة فرسايي فرنسا

 -عضوة في هيئة اإلدارية للبعثة اال ثارية الفرنسية في قصر شماموك
 2019-2011اربيل منذ

 IFPO  2019 –عضوة في البعثة الفرنسية في تل أميان اكري 
 سليمانية –مديرة الثانية في البعثة اال ثارية الفرنسية في بازيان 

 2016-2011منذ
حزه ومخمور منذ -مديرة الثانية للبعثة الجيكية للمسح منطقة اربيل 

2013-2016   
 2013عضوة في هيئة التنقيبات في قلعة اربيل 

عضوة في البعثة الفرنسية للمسح قالع العصور الوسطى في 
 .كوردستان منطقة بهدينان

كلك مشك   عضوة في هيئة اإلدارية للبعثة اال ثارية الفرنسية في
2010 

مديرة الثانية في البعثة اال ثارية الجيكية في مدرسة قبهان العمادية 
2009 

لبحر متوسط عضوة مشاركة في مركز أبحاث والدراسات الشرق وا
 2008 منذ في باريس

 2019 - 2018اربيل  IFPOفي  عضوة مشاركة

 

 پرۆفایەلی مامۆستا. 8
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شاركت في إعداد وتنسيق المؤتمرات العلمية اال ثارية في فرنسا 
 كوردستان وورشات العمل اال ثارية في باريس و اربيل

نشرت عديد من البحوث العلمية عن اآلثار في مجالت علمية اال 
 وبريطانيا وداخل العراق كوردستانثارية في فرنسا وكندا 

طة ،اثينا،اسكندرالمقدونى ،حضارة :اسبار المفردات الرئيسية للمادة

 مينوية،كريت، روما، فوروم، بازليك.

 وشە سەرەکیەکان. 9

 :ناوەرۆکی گشتی کۆرس. 10

التاريخ و االثار القديم بأعتبارها مكملة يعتبر مادة حضارة يونان و رومان من المواد المهمة للدراسة 

للحضارات القديمة في الشرق ميزوبوتامية و مصرية و أعتبار هذه حضارة مهد حضارات القديمة و 

أنتشارها في أوربا و التأثيرات المتبادلة الحضارية و الفنية و الدينية بين الشرق القديم ميزوبوتاميا و 

المقدون لالغريق و نتجت عنها مرحلة مهمة في التاريخ و  خضوع هذه مناطق في فترة االسكندر

 االثار التي تسمى بالفترة هلينيسية و هي مهمة و غنية هذه التأثيرات.

و جزء االخر من المادة حضارة رومان و هي أمتداد للحضارة االغريقية أزدهرت من نواحي عديدة 

ط المدن و أنظمة االدارية و المالية و المعمارية و الفنية و دينية و عسكرية و من ناحية تخطي

االقتصادية متطورة و ظهور أمبراطورية كبيرة حتى قسطنطينة أسستانبول الحالية و أنتشار الديانية 

 المسيحية فيما بعد.

 

 ئامانجەکانی کۆرس. 11

 
أهداف المادة: أعطاء فكرة للطالب عن حضارات القديمية االخرى التي ظهرت في أوربا خاصة في 

يونان و ايطاليا و متأثرة بحضارة ميزوبوتامية و معرفة خصوصية هذه حضارات و تنوع أدوارها و 

تميز فنونها و أدابها و عمارتها عن حضارة ميزوبوتامية. و دراسة خصوصية المعمارية و الفنية و 

 الدينية و االدارية و االقتصادية.

 

 ئەرکەکانی قوتابی. 12

 التزامات الطالب :

 المحاضرة في الوقت المحدد.حضور  -1

 حضور االمتحانات المقدرة و عند غياب طالب دون مبرر يعطي صفر في المادة. -2

  وه ووتنە   ی وانە ڕێگە. 13

   تةختةي سثي  لة طةلَ، نت بةكار ئةهينريَت لةم بابةتةدا ؤيپر وهبا وشؤداتا  

 نگاندن ڵسە هە سیستەمی. 14

  طريقة توزيع الدرجات
 درجة 20فصل االول امتحان 

 درجة 20امتحان فصل الثاني 
 درجة 60االمتحان النهائي 
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 کانی فێربوون نجامە ەئر ده. 15

و شارةزا بووني  وئاشنا بوونبة دواداضوون و هةلسةنطاندنى ئاستى زانستى قوتابيان لة ريَطاى راهيَناني قوتابي 
بةكارهيَناني ضةند شيَوازيَك وةكو نيشاندانى بابةتةكان ئةويش بة  ئةغريق و رومانشوينةوار و شارستانيتى لة 

لة ريَطاى ثاوةرثؤينت و دروست كردنى ثرِوَذةى تويَذينةوة بؤ زياتر ئاشنا بوونى قوتابيان بة سةرضاوةكان و 
 .هةروةها جيَ بة جيَ كردني ئةو بنةمايانة بة شيَوةى ثراكتيكى لة ثؤلةكانى وانة ووتنةوة يان لة مؤزةخانةكان 

 

 ليستی سەرچاوە. 16

 
1-Holzman , l'Acropole d'Athènes,  Paris 2003 

2-Winter,Creek Architecture Terracottas from the Prehistoric To the End of Archaic period , Oxford, 1993 

3-Hellmann, l'architecture grecques, Paris,2007 

Cary, History of Rome, London,19624- 

 بابەتەکان .17 ناوی مامۆستای وانەبێژ

  نرمين علي محمد أميند.
  ساعة 2

2019-2019 

 كات و شوَيين وانةكان :

،   29/10 شةمة جوارِرؤذي 
 21هؤَلي 

 

 2019تشرين األول 

 االسبوع االول: مدخل جغرافي وتاريخي لبالد اليونان

  قبل الميالداالسبوع الثاني: حضارات اإلغريقية في األلف الثالث 

 االسبوع الثالث: عصر االستيطان وتوسع اإلغريقي

 االسبوع الرابع: المجتمع

 2019تشرين الثاني 

 االسبوع االول : النظام الديني واالقتصادي والعسكري

  االسبوع الثاني: اسكندر المقدوني، اربيل والعالم هلينيستي

  .المدن  االسبوع الثالث: الجانب المعماري، المعابد والتخطيط

 دوري، كورنثي،ايوني ومركب  االسبوع الرابع: أنواع األعمدة،

 2019كانون األول 

 الفن الهلينستي – االسبوع االول: الفن اإلغريقي

  االسبوع الثاني: النحت، الرسم

 االسبوع الثالث: الفلسفة واآلداب

 عطلة راس السنةاالسبوع الرابع: 

 2020كانون الثاني 

 عطلة راس السنةاالسبوع االول: 

  مدخل جغرافي وتاريخي للبالد الرومان  االسبوع الثاني:

 االسبوع الثالث: حضارات القديمة الرومانية ، المجتمع ، المدن، الديانة

 االسبوع الرابع: الجانب المعماري
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 شباط 2020
 االسبوع االول: تخيط المعابد
 االسبوع الثاني:نظام السياسي

 االسبوع الثالث : النظام االداري
 االسبوع الرابع : الفن الروماني 

 
  

 2020 اذار

 االسبوع االول: توسع اإلمبراطورية الرومانية الشرقية والغربية

  االسبوع الثاني: ظهور الديانة المسيحية

 عطلة نةوروزاالسبوع الثالث، 

 عطلة نةوروزاالسبوع الرابع: 

 2020نيسان

 موزايك الرومانىالنحت ، الرسم، االسبوع االول: 

 النصب التذكارية االسبوع الثاني:

  :اقواس النصر،فورم،كولوزيوماالسبوع الثالث

 نصب السالماالسبوع الرابع: 

 2020ايار 

 مميزات الفن الرومانياالسبوع االول: 

 مميزات العمارة الرومانيةاالسبوع الثاني: 

 : مراجعة عامةاالسبوع الثالث

 عامةمراجعة االسبوع الرابع: 

و  سةردانى موزةخانة
سةردانى ئةشكةوتى قز 

 قابان

   (ئەگەر هەبێت) بابەتی پراکتیک. 18

 تاقیکردنەوەکان . 19

 منرةي ِرؤذانة. 5منرة +  15تاقيكردنةوةي وةرزي يةكةم : 
 منرةي ِرؤذانة. 5منرة +  15تاقيكردنةوةي وةرزي دووةم : 

 منرة. 60تاقيكردنةوةي كؤتاي ساَل 
 

 تێبینی تر. 20
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الع ام  ال ي أث ت على ت  ي  •

الع ارة اإلغ يق ة

األع  ة وال  ز اإلغ يق ة•

ال عاب  اإلغ يق ة•

ال  ارح وال  اك  اإلغ يق ة•

1

                

 


