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 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممؾ سعود المؤسسة التعميمية : جامعة

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
 تحديد المقرر والمعمومات العامة أ (
 أثر407اسـ المقرر رقمو:الفف والعمارة في المشرؽ اإلسالمي                   – 1
 
 الساعات المعتمدة ساعاتاف  – 2
 
 ضمنو : اآلثارالبرنامج الذي يتـ تقديـ المقرر  – 3
 
 اسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د . أحمد السيد الصاوي – 4
 
 المستوى الذي يتـ تقديـ ىذا المقرر في السابع – 5
 
 : اليوجدالمتطمبات المسبقة ليذه المقرر )إف وجدت(  – 6
 
 : اليوجدالمتطمبات المصاحبة ليذه المقرر )إف وجدت(  – 7
 
 : في الكمية تفسياالمقر الرئيسي لممؤسسة التعميميةتدريس المقرر إف لـ يكف في مكاف  – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر:. – 1
 اإلسالمي فتيا األقاليـ الشرقية في العالـإلماـ الطالب بالطرز المعمارية والسمات الزخرفية التي عر  -
 إلماـ الطالب بأنواع المنشآت المعمارية والوظائؼ الدينية والمدنية التي كانت تؤدييا -
 المختمفة لمعمارية وتسميات طرزىا وعناصرىامقدرة الطالب عمى إدراؾ الخصائص الفنية لمزخارؼ ا -
 



 ج ( وصؼ المقرر: 
 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1

 االتصاؿساعات  عدد األسابيع الموضوع 
 2 1 التعريؼ  بأىـ المراجع ومقدمة تاريخية 

 2 1 دراسة موجزة لطرز العمارة والزخرفة في إيراف قبؿ عصر السالجقة
دراسة موجزة لطرز العمارة والزخرفة في آسيا الوسطى قبؿ عصر 

 السالجقة
1 2 

 2 1 مقدمة عف أىـ خصائص العمارة والزخرفة قي عصر السالجقة
 2 1 السمجوقية في إيراف وزخارفيا طرز المساجد

 2 1 طرز المساجد السمجوقية في آسيا الصغرى وزخارفيا
 4 2 المدارس السمجوقية في إيراف والعراؽ

 2 1 طرز المدافف السمجوقية 
 2 1 طراز العمارة المغولية في إيراف

 2 1 طرز العمارة التيمورية ومميزاتيا الزخرفية                    
 4 2 العمائر الصفوية في إيراف وسماتيا الزخرفية                  
 4 2 الطراز المعماري والزخرفي في دولة المغوؿ باليند           

 30 15 الساعات األسابيع و إجمالي 
 

 

 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  –2 
 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة

30      -           -      - 
 
 تطوير نتائج التعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـ – 3
 
 الػمعرفة –أ 

 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1
 أف يتعرؼ الطالب عمي طرز العمائر اإلسالمية بآسيا خالؿ فترة الدراسة -       
 أف يتعرؼ الطالب عمي الطرز الزخرفية المختمفة ومسميات عناصرىا -       
 أف يحدد الطالب االتجاىات واآلراء العممية المختمفة التي تعرضت لفنوف وعمارة فترة الدراسة. -       



 
 استراتيجيات التعميـ )التدريس( المطموب استخداميا لتطوير تمؾ المعرفة: -2

 المحاضرات -  
 المناقشات -          

 عرض األمثمة التوضيحية -          
 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبار النظري -          
 

 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(
 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1

 نشأة الطرز المعمارية.أف يستطيع الطالب تحميؿ العوامؿ المناخية والجغرافية التي تحكمت في  - 
 أف يكوف الطالب قادرًا عمى التمييز بيف أنواع وطرز الزخارؼ خالؿ فترة الدراسة. - 

أف يكوف الطالب قادرا عمى تحميؿ العناصر المعمارية طبقا لالعتبارات الوظيفية لمعمائر           
 المختمفة

 
 المعرفية:استراتيجيات التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات  -2

 المحاضرات - 
   المناقشة - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 االختبار النظري - 
   االختبار الشفيي - 

 
 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية

 ا:تطويرى قدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموبوصؼ لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، وال  – 1
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. -        
 أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئولية الموكمة إليو. -        



 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات والقدرات: - 2

 األبحاث الجماعية. - 
 مجموعات العمؿ. - 

 
 طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات العالقات الشخصية وقدرتيـ عمى تحمؿ المسئولية: – 3

 اإلشراؼ - 
 المالحظة - 
 التقويـ الذاتي - 
 تقويـ الزميؿ - 

 
 ميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات: –د 
 وصؼ ميارات االتصاؿ المطموب تطويرىا:  – 1
 أف يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر االتصاؿ السمس والنافع مع ذوي العالقة بالتخصص. -
أف يكوف الطالب قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المعمومات الدولية بخصوص فنوف الشرؽ اإلسالمي  -

 وعمارتو
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 موعات صغيرة .العمؿ في مج - 
 العروض التوضيحية. - 

 
 يارات االتصاؿ وتقنية المعمومات:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لم – 3

 التطبيقات والتكاليؼ العممية.             
 
 الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسيالجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ  - 4

 نسبة الدرجة إلى درجة  التقييـ النيائي المستحؽاألسبوع  طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 
 %30 الثامف اختبار قصير 1
 %30 الثاني عشر اختبار قصير 2



 %40 األخير اختبار نيائي 4
 

 د( الدعـ المقدـ لمطمبة
لضماف تواجد أعضاء ىيئة التدريس مف أجؿ تقديـ المشورة واإلرشاد  اإلجراءات أو الترتيبات المعموؿ بيا
 األكاديمي لمطالب المحتاج لذلؾ :

 يتـ تخصيص ساعتاف أسبوعيًا مف الساعات المكتبية لطالب ىذا المقرر.
 

 ىػ ( مصادر التعمـ
 الكتب الرئيسة المطموبة:  – 1

 محاضرات مف مراجع ومواقع إلكترونية.  -         
  

 المراجع األساسية:  – 2
 ـ1990عبد القادر الريحاوي: العمارة في الحضارة اإلسالمية جدة 

 1987أوقطاي أصالنبا :فنوف الترؾ وعمائرىـ ترجمة أحمد عيسى  أستانبوؿ
 1998عمي الطايش :طرز المساجد السموجية ببالد األناضوؿ القاىرة 

        1999د القاىرة أحمد رجب :تاريخ وعمارة المساجد األثرية في الين
 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت : – 3

     http//www.archnet.org 
     - http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/en 

 
 و ( المرافؽ المطموبة 

 المرافؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز عرض      

 
 ز( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف

 استراتيجيات الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ: – 1
ثراء معموماتو عف اآلثار اإلسالمية في المشرؽ اإلسالمي -   تحسف ميارات الطالب وا 



 وما حفؿ بو مف طرز زخرفية            
 
 عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ:االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ  – 2

 مف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ أىداؼ المقرر. - 
 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ.  - 

 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

 تنويع طرؽ التدريس لممعمومات والميارات الخاصة بالمقرر. - 
 استخداـ التقنيات الحديثة في التدريس. - 
 التأكيد عمي التطبيقات والتكميفات الفردية.  - 

 
 عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  : – 4
 االختبارات التحريرية.. -  
 مستوي المشاركة. -  
 استطالع آراء الطالب. -  
  
 المقرر والتخطيط لمتحسيف:الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية  – 5

 دراسة ومقارنة نتائج الطالب. -
ثراء -  االسترشاد بآراء الطالب حوؿ مدي فاعمية مادة المقرر)مستوي استفادتيـ وا 
 معموماتيـ في المقرر(.      
 السعي المستمر لتطوير أساليب التدريس ومشاركة الطالب. -

 


