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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة: الساعات . 1

 المقرر نوع . 2

   أخرى  √ متطلب قسم     ليةمتطلب ك    متطلب جامعة أ.

     اختياري √ إجباري   ب.

 يقدم فيه المقرر  الذي/ المستوى  السنة. 3

 المستوى الثالث                                                        

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 ال يوجد                                                            

 

 )إن وجدت( . المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 ال يوجد                                                            

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  التدريسيةعدد الساعات  الدراسة نمط م

 % 100 32 المحاضرات التقليدية  1

   التعليم المدمج  2

     اإللكترونيالتعليم  3

     عن بعدالتعليم  4

     أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي(  )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم  النشاط  م

 32 محاضرات 1

  إستوديو أو معمل  2

  إضافية دروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

 32 اإلجمالي 

 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال .1

 

يعىن هذا املقرر بدراسة الظروف التارخيية لنشأة وتطور العمارة اإلسالمية ومصادر وخصائص وأمناط العماارة اإلساالميةو ودراساة 
العربيااااةو و شااااأة املاااادو اإلسااااالمية الو و ويتعاااارف الطالاااا   ياااا  التطااااور التااااارخيي واعمااااارس ليعمااااارة اإلسااااالمية   ا  ياااارة 

املصااطيتات الينيااة لعناماار ومكااورت العمااارةو و ااذلا ماادارس العمااارة ومنةااا العمااارة المويااة العياسااية وال دل ااية واليوبيااة 
د ياة والع اكرية وهاهااو وزاراع العماارة واملميو ية والعثما يةو ابإلضافة إ  دراسة مناذج معمارياة متنو اة مال العماارة الدينياة وامل

 .اإلسالمية املختييةو والظروف التارخيية واملؤثرات اعمارية لنشأة  ل منةاو وأهم آاثرها   اعمارات الغربية وهاها

 

 . اهلدف الرئيس ليمقرر  2

التعااارف  يااا  ا اااذور التارخيياااة ليعماااارة اإلساااالميةو و اااذلا التعااارف  يااا  مياااردات هاااذ العماااارة الدينياااة واملد ياااة والع اااكرية  
واملنشااتات امدميااةو وأ ااوان  اال منةاااو وأهاام التطااورات التارخييااة هلااذحل العناماار وآاثرهااا اعمااارية   ا تماا  اإلسااالمي  ياا  ماار 
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 ات الغربيةالعصورو و ذلا أتثاها   اعمار 

 

 

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 2ع  يعرف املصطيتات الساسية ليعمارة اإلسالميةو وتطورها  رب العصور 1.1

 6ع  حيدد امصائص والسالي  الينية لينوو اعمارة اإلسالمية 1.2

1.3   

1...   

  المهارات 2

 2م  يطيق مناهج اليتث التارخيي والثرس 2.1

 3م  الثابتة واملنقولة  ي تنتج النتائج والدروس والعرب مل املصادر الثرية 2.2

 5م  ي تخدم التقنيات اعديثة   دراسة العمارة اإلسالمية وفنوهنا املختيية 2.3

2...   

  القيم 3

 1ق  بيا يية ضمل فرق اليتث الثرسيعمل  3.1

3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 
 .تعريف عام بتوصيف المقرر وأهدافه

 العمارة اإلسالمية وارتباطها بالتعاليم الدينية والتقاليد اإلسالمية. 
2 

 2 العربية نشأة العمارة اإلسالمية في الجزيرة  2
 2 طراز العمارة األموية )العناصر والمميزات المعمارية، الزخارف اإلسالمية(   3
 2 الزخارف اإلسالمية( المعمارية،طراز العمارة العباسية والمملوكية )العناصر والمميزات  4
 2 الرياض( –لدرعية  -)المدينة المنورة  المدن اإلسالميةعمارة  5
 2 الدينية )دراسة المساجد خالل العصر األموي(العمارة  6
 2 العمارة الدينية )دراسة المساجد خالل العصر العباسي( 7
 2 العمارة الدينية )دراسة المساجد خالل العصرين المملوكي والعثماني( 8
 2 االختبار النصفي 9
 2 عمارة المدارس اإلسالمية. 10
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 2 العمارة العسكرية. 11
 2 عمارة السبيل والكتاب  12
 2 عمارة الحمامات اإلسالمية 13
 2 العمارة السكنية في العصر اإلسالمي 14

 2  أثر العمارة اإلسالمية على العمارة في أوروبا 15

 2 االختبار النهائي 16

 32 المجموع
 

 والتقييم: التدريس  د.
 يم  يالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 يم يالتق طرق التدريس  استراتيجيات مخرجات التعلم   رمزال

 المعرفة والفهم  1.0

1.1 
يعااارف املصاااطيتات الساساااية ليعماااارة اإلساااالميةو 

 وتطورها  رب العصور
 املناقشة  اعوار واملناقشة 

1.2 
والساااالي  الينيااة ليناااوو اعماااارة حياادد امصاااائص 

 اإلسالمية
 مناقشة التكيييات  التكيييات 

…    

 المهارات 2.0

 أستية  احملاضرات  يطيق مناهج اليتث التارخيي والثرس 2.1

2.2 
  ي تنتج النتائج والدروس والعرب مل املصادر الثرياة

 الثابتة واملنقولة
 مناقشة  التكيييات والنقاشات 

2.3 
ي ااااااتخدم التقنياااااااات اعديثاااااااة   دراساااااااة العماااااااارة 

 اإلسالمية وفنوهنا املختيية

 أستية  احملاضرات 

 القيم  3.0

 مناقشة التكيييات  التكيييات  يعمل بيا يية ضمل فرق اليتث الثرس 3.1
3.2    
…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 % 20 م تمر املناقشات الصيية والوراق واليتوث 1

 % 20 م تمر املناقشات الصيية والوراق واليتوث 2
 % 20 التاس   االختيار النصيي 3

 % 60 ال ادس  شر  االختيار النةائي 4

5    

6    
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 
 )باألسبوع( 

 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

7    

8    
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ، تقديميعرض   شفهي،   ، تحريري اختبار)يم ي التق أنشطة

 

   

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 سا ات مكتيية: مبعدل سا تني أسيو ًيا. -
 ختصيص سا ات إضافية ليطالب ذوس اعاالت واملتطييات امامة وفًقا عاجتةم.  -

 
  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم: مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئيس

الهيئة المصرية    ، الطبعة األولى،العمارة في صدر اإلسالم  كمال الدين سامح  -

 م. 1991 ، القاهرة،العامة للكتاب 

 سددعود،جامعددة الملدد   اإلسددالمية،العمددارة العربيددة  :شددافعيفريددد محمددود  -

 م .1982 ،الرياض 

 المساندةالمراجع 

القاهرة ومدارسها  :  أحمد فكري  -- القاهرة، دار المعارف  ،المدخل  –مساجد   ،

 م. 1965

الباشا   - الدار :  حسن  مكتبة  اإلسالمية،  والفنون  واآلثار  العمارة  موسوعة 

 . م1999العربية، القاهرة،  

القاهرة،    - الشرق،  زهراء  مكتبة  اإلسالمية،  اآلثار  نويصر:  محمد  حسني 

 م. 1998

رة اإلسالمية، الطبعة األولى، بيروت، لبنان، عبد الرحيم غالب: موسوعة العما

 م.1982

 اإللكترونية المصادر 

http://www.civilizationstory.com/tharwat/ 

http://www.vam.ac.uk/index.html   

http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en 

http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA 

   ىأخر

برمجيات مختلفة لعرض لوحات فنية من اعمال الطلبة واعمال   -
 من دول اخرى. 

الرسم   - طرق  وبعض  العالمية  الرسومات  بعض  توضع  أفالم 
 بالخامات المختلفة. 

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 المقرر متطلبات  العناصر 

 المرافق
 ... إلخ(  ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 زالًيا 40قا ة دراسية مؤثثة ال ي يد  دد الطالب هبا  ل 

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، البرمجيات( 

 جةاع حاس  آل  -
 data showجةاع  -
 بشيكة اإل رت ت   WiFiجةاع اتصال السيكي  -

http://www.civilizationstory.com/tharwat/
http://www.vam.ac.uk/index.html
http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp?bmLocale=en
http://www.youtube.com/watch?v=GzGjNp1V1CA
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 المقرر متطلبات  العناصر 

 سيورة ذ ية -

 .خرائط ورسوم توضيتية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فا يية التدريس
 الطالب  -

 عايرات املراج  النظا

 االستيارت اإللكرتو ية   -
 ال ايرات

 فا ية زرق تقييم الطالب
أ ماااه هيتااة التاادريس ماال داخاال الق اام  

 مل الق ام املناظرة

مراجعاااااااة  تاااااااائج االختياااااااارات  -
 النصيية والنةائية

قياااااس   ااااية بااااا  الطييااااة    -
املقاااااااااارر مقار ااااااااااة ابملقااااااااااررات 
 الخرى اليت يدرسةا الطال .

تقاااااااو  م اااااااتقل مااااااال خاااااااارج  -
 الربرمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعيم ليمقرر
أ ماااه هيتااة التاادريس ماال داخاال الق اام  

 مل الق ام املناظرة

مراجعاااااااة  تاااااااائج االختياااااااارات  -
 النصيية والنةائية.

يتوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمةا الطالب.

مراجعاااااااااة أوراق االختياااااااااارات  -
ليتأ اااااااااااااد مااااااااااااال اساااااااااااااتييائةا 

االمتتا يااةو ملواماايات الورقااة 
 وقياسةا ملخرجات التعيم.

 

 إلخ( مصادر التعلم ...  للمقرر، مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس  )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها(  تمي) أخرى ، ير ظالمراجع الن البرنامج، قيادات  التدريس، أعضاء هيئة  )الطلبة،  ونالمقيم

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف  ح
 جميس ق م التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة
 


