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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 الخامس                                                 

 

 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  عدد الساعات التدريسية 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

  إضافيةدروس  3

  )تذكر( ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

 التعليمية: المقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر: ال. 1

الفنون   مجاالت  على  التعرف  على  المقرر  في  يركز  اإلسالمية  الفنون  دراسة  أهمية  وتطبيقاتها  اإلسالمية 

الحضارة   في  الصناعية  الفنون  وأنواع  اإلسالمية،  الفنون  تكوين  المؤثرة في  والعوامل  اإلسالمية،  الحضارة 

اإلسالمية، واألساليب الصناعية، وطرز الفنون الصناعية في الحضارة اإلسالمية. ويدرس الطالب نماذج من  

طبيقية اإلسالمية من الفخار والخزف واألخشاب والعاج والمنسوجات والسجاد والمعادن واألسلحة  الفنون الت

والفسيفساء والنحت، وأهم التأثيرات الفنية اإلسالمية في الفنون العالمية، وأهمية الحفاظ على المقتنيات الفنية، 

 وأحدث طرق عرض هذه المقتنيات في المتاحف. 
 

 . اهلدف الرئيس للمقرر  2

تالإلننعررا العإلررةاة النيةعررا هرل التعرف  لىررل الرررلتا التةاللعرا لىعإلررةاة اوكررك عات تفررلل  التعرف  لىررل   ررف ا   
ت تأنواع فل  ةهةت تأهم التطواا  التةاللعا لهرل  العةةررف تارةاهرة الريرةالا  ر  تالعسكفلا تالإلةشئة  اللن عا
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 الإلرتإلع اوكك   لىل  ف العصوات تفلل  تأريفهة    الريةاا  الغفبعا

 للمقرر: مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 
   رمز

المرتبط  التعلم مخرج 

   للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

 1ع  والعوامل اليت أتثرت هبا. اإلسالمية،ظروف نشأة الفنون و  معرفة مفاهيم 1.1

 4ع  األثرياحلضاري و  مناهج وأدوات وأخالقيات البحث العلمي يعرف 1.2
 6ع  أبقسامها املختلفة د اخلصائص واألساليب الفنية لفنون احلضارة اإلسالميةحيد 1.3
1...   
  المهارات 2
 3م  األحداث التارخيية القطع الفنية وخصائصها و يربط بني  2.1
 4م   يتمكن من كتابة تقارير عن القطع الفنية واألثرية 2.2
 5م  يستخدم التقنيات احلديثة يف فحص القطع الفنية واألثرية 2.3
2...   
  القيم 3
 1ق  بفاعليةيشارك يف الفرق البحثية املعنية بدراسة الفنون اإلسالمية  3.1
3.2   

3.3   

3...   
 

   المقرر  موضوعاتج. 

 االتصال ساعات  قائمة الموضوعات  م

1 

 تعريف عام بتوصيف المقرر وأهدافه. -

وخصائصووها  نشووأتها،وظووروف  وأنماطهووا،المقصووود بفنووون الحضووارة اإلسووالمية  -

 المكانية.

2 

 2 ووظائفها. اإلسالمية،مجاالت فنون الحضارة  2

 2 والفكرية التي أثرت على فنون الحضارة اإلسالمية  الحضارية،العوامل  3

 2 اإلسالمية.وحدة فنون الحضارة  4

 2 الفخار والخزف اإلسالمي. 5

 2 .األخشاب اإلسالمية 6

 2 .النسيج اإلسالمي 7

 2 االختبار النصفي 8

 2  السجاد اإلسالمي 9

 2 اإلسالمية.المعادن  10
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 2 العاج اإلسالمي. 11

 2 الجلود اإلسالمية. 12

 2 الزجاج اإلسالمي. 13

 2 فن الجص والرخام اإلسالمي. 14

15 
 اإلسالمية. تطبيقات عملية مبسطة لبعض مظاهر فن الحضارة 

 أهمية الحفاظ على المقتنيات الفنية، وأحدث طرق عرض هذه المقتنيات في المتاحف
2 

 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 
 اإلسةةةةالمية،ظةةةةروف نشةةةةأة الفنةةةةون و  معرفةةةةة مفةةةةاهيم

 والعوامل اليت أتثرت هبا.

 أسئلة  احملاضرات 

1.2 
 منةةاهج وأدوات وأخالقيةةات البحةةث العلمةةي يعةةرف

 األثرياحلضاري و 

 مناقشة  التكليفات والنقاشات 

… 
د اخلصةةةائص واألسةةةاليب الفنيةةة لفنةةةون احلضةةةارة حيةةد

 أبقسامها املختلفة اإلسالمية

 أسئلة  احملاضرات 

 المهارات 2.0

2.1 
األحةةةةداث القطةةةةع الفنيةةةةة وخصائصةةةةها و يةةةةربط بةةةةني 

 التارخيية 

 املناقشة  احملاضرات 

 املناقشة  املناقشة   يتمكن من كتابة تقارير عن القطع الفنية واألثرية 2.2

… 
يسةةتخدم التقنيةةات احلديثةةة يف فحةةص القطةةع الفنيةةة 

 واألثرية

 املناقشة  املناقشة 

 القيم  3.0

3.1 
املعنيةةةةة بدراسةةةةة الفنةةةةون يشةةةةارك يف الفةةةةرق البحثيةةةةة 

 اإلسالمية بفاعلية

 مناقشة التكليف  التكليفات 

3.2    

…    

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 مستمر املناقشات الصفية واألوراق والبحوث 1

 %20 الثامن االختبار النصفي 2

 %60 السادس عشر االختبار النهائي 3

4    

5    
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 يم يالتق أنشطة م
 توقيت التقييم 

 )باألسبوع( 
 النسبة 

 يم يالتقدرجة  إجماليمن 

6    

7    

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

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 ساعات مكتبية: مبعدل ساعتني أسبوعًيا. -
 احلاالت واملتطلبات اخلاصة وفًقا حلاجتهم. ختصيص ساعات إضافية للطالب ذوي  -

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

 للمقرر المرجع الرئيس
حسوون الباشووا : موودخل إلووى االثووار اإلسووالمية ، دار النهضووة العربيووة القوواهرة 

 .م1990

 المساندةالمراجع 

اإلسالمي  - الفن  البهنسي:  للدراسات    ،عفيف  طالس  دار  األولى،  الطبعة 

 م.1986دمشق  ،والترجمة والنشر
 م . 1990  ،دمشق ،دار القلم اإلسالمي،الفن  الشامي:صالح أحمد  -

علي أحمد الطايش: الفنون الزخرفية اإلسالمية المبكرة )في العصرين األموي  

والتوزيع   والنشر  للطبع  الشرق  زهراء  مكتبة  األو  –والعباسي(  لى  الطبعة 

 .م2000هو/ 1420

 ،محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية اإلسوالمية فوي العصور العنمواني

 م.1974 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب 

  اإللكترونية المصادر 

    ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر  العناصر 

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

 طالًبا 40قاعة دراسية مؤثثة ال يزيد عدد الطالب هبا عن 

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

 جهاز حاسب آل  -
 data showجهاز  -
 بشبكة اإلنرتنت   WiFiجهاز اتصال السلكي  -
 سبورة ذكية -

 .خرائط ورسوم توضيحية - تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات
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 لمقرر: اجودة  تقويمز. 

 يم قيطرق الت  ونالمقيم مجاالت التقويم 

 فاعلية التدريس
 الطالب  -

 زايرات املراجع النظري

 االستباانت اإللكرتونية   -
 الزايرات

 فاعلة طرق تقييم الطالب
أعضةةاه هيئةةة التةةدريس مةةن داخةةل القسةةم  

 من األقسام املناظرة

مراجعةةةةةةةة نتةةةةةةةائج االختبةةةةةةةارات  -
 النصفية والنهائية

قيةةةةاس نسةةةةبة بةةةةا  الطلبةةةةة يف  -
املقةةةةةةةةةةرر مقارنةةةةةةةةةةة  ملقةةةةةةةةةةررات 
 األخرى اليت يدرسها الطالب.

تقةةةةةةةو  مسةةةةةةةتقل مةةةةةةةن خةةةةةةةار   -
 الربانمج

 

 مدى حتصيل خمرجات التعلم للمقرر
التةةدريس مةةن داخةةل القسةةم  أعضةةاه هيئةةة 

 من األقسام املناظرة

مراجعةةةةةةةة نتةةةةةةةائج االختبةةةةةةةارات  -
 النصفية والنهائية.

بحوث والتقارير اليت مراجعة ال -
 يقدمها الطالب.

مراجعةةةةةةةةةة أوراق االختبةةةةةةةةةارات  -
للتأكةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةن اسةةةةةةةةةةةةةتيفائها 
ملواصةةفات الورقةةة االمتحانيةةة، 

 وقياسها ملخرجات التعلم.
 

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

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

 ( مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف  . اعتماد ح
 جملس قسم التاريخ جهة االعتماد

 16 رقم الجلسة

 ه1442 7 10 تاريخ الجلسة

 


