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 فنون الكتاب في العصر اإلسالمي

 
 

 

 

 

 

 
اآلثارقسم   

 م3122 -هـ 2543

 جامعة الممك سعود وزارة التعميم العالي
 كمية السياحة واآلثار

التطوير والجودة كالةو   



 
 الممؾ سعودالمؤسسة التعميمية : جامعة 

 
 الكمية    :  السياحة واآلثار                القسـ   : اآلثار 

 
 تحديد المقرر والمعمومات العامة أ (
 أثر   438اسـ المقرر :  فنوف الكتاب في العصر اإلسالمي                   رقـ المقرر ورمزه:  – 1
 
 الساعات المعتمدة : ساعتاف  – 2
 
 يتـ تقديـ المقرر ضمنو : اآلثارالبرنامج الذي  – 3
 
 أحمد الصاوياسـ عضو ىيئة التدريس المسئوؿ عف تدريس  المقرر: د .  – 4
 
 المستوى الذي يتـ تقديـ ىذا المقرر فيو: السابع – 5
 
 المتطمبات المسبقة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 6
 
 المتطمبات المصاحبة ليذه المقرر)إف وجدت(: ال يوجد – 7
 
 مكاف تدريس المقرر إف لـ يكف في المقر الرئيسي لممؤسسة التعميمية: في نفس الكمية  – 8
 

 ب ( األىداؼ  
 وصؼ موجز لنتائج التعمـ األساسية لمطمبة المسجميف في ىذا المقرر: – 1
 تعريؼ الطالب بالمواد الكتابية المختمفة وكيفية إعدادىا في العصر اإلسالمي.   -   
مقدرة الطالب عمى تتبع مراحؿ التطور لمفف اإلسالمي مف خالؿ دراسة أمثمة مختمفة لممخطوطات  -   

 تعبر عف التطور الفني لطرز الفف اإلسالمي                                                     
 جميد ونوعية الخط العربي.كيفية تأريخ المخطوط مف خالؿ دراسة المواد الكتابية والزخرفة وطرؽ الت -   



 
 ج ( وصؼ المقرر: 

 المواضيع المطموب بحثيا وشموليا – 1
 ساعات االتصاؿ عدد األسابيع الموضوع 

 2 1 مقدمة تاريخية عف تطور الكتابة في العصر اإلسالمي
 4 2 المصادر اإلسالمية التي تناولت فنوف الكتاب 

 4 2 المواد الكتابية المختمفة وكيفية إعدادىا  
الخط العربي نشأتو واستخدامو كعنصر زخرفي ووظيفي لتأريخ 

 المخطوط
2 4 

 4 2 الدراسة الفنية لزخرفة المخطوطات  
 4 2 مدارس التصوير اإلسالمي 

 4 2 التجميد وتطوره عبر العصور اإلسالمية
عمى المواد الكتابية والتحميؿ الفني تأريخ المخطوط اإلسالمًي استنادا 

 والمعممي
           1 2 

تأثير تقاليد فنوف الكتاب اإلسالمي عمى أوروبا خالؿ  العصور 
 الوسطى وبدايات عصر النيضة

1 
 

2 
 

 33 15 عدد األسابيع ومجموع ساعات اإلتصاؿ
 
 مكونات المقرر)مجموع ساعات االتصاؿ في الفصؿ الدراسي(:  – 2

 أخرى    العممي / الميداني      الدروس الخاصة  المحاضرة
33    
 
 ساعات دراسة إضافية خاصة/ ساعات تعمـ متوقعة مف الطمبة  في األسبوع: – 3
أسبوعيًا، حتى يتمكف مف اكتساب  يحتاج الطالب مف جانبو إلي عدد مماثؿ لساعات اإلتصاؿ   

 المعارؼ والميارات التي ييدؼ إلييا المقرر بشكؿ جيد. 
 
 تعمـ في نطاقات أو مجاالت التعمـتطوير نتائج ال – 4
 
 الػمعرفة –أ 



 وصؼ المعرفة التي سيتـ اكتسابيا في المقرر: -1
 أف يتذكر الطالب اإلطار الزمني و عالقتو بالتطور الفني لممخطوطات  -       
 أف يتعرؼ الطالب عمي مدارس التصوير اإلسالمية -       
 أف يحدد الطالب مالمح وخصائص فنوف الكتاب في العصر اإلسالمي -       

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

 المحاضرات -  
 المناقشات -          
 عرض األمثمة التوضيحية -          

 
 طرؽ تقييـ المعرفة المكتسبة: -3

 االختبارات النظرية الفصمية والنيائية -          
 االختبار الشفيي - 

 
 ب ( الميارات المعرفية )اإلدراكية(

 الميارات المعرفية المطموب تطويرىا: - 1
أف يستطيع الطالب التعرؼ عمى أساليب المدارس الفنية المختمفة وتقاليدىا في تجميد     - 

 وتذىيب وتزويؽ الكتاب اإلسالمي.
 أف يكوف الطالب قادراً تأريخ المخطوطات طبقا لطابعيا الفني و المادي - 
 القدرة عمي قراءة خطوط عربية مختمفة وتحديد نوعيتيا - 

 
 التعمـ المستخدمة في تطوير الميارات المعرفية:استراتيجيات  -2

 المحاضرات - 
  المناقشة - 
  عمؿ األبحاث - 

 
 طرؽ تقييـ الميارات المعرفية المكتسبة: –3

 التكميفات العممية -          
 االختبار النظري - 



  االختبار الشفيي - 
 

 ج ( ميارات العالقات البينية )الشخصية( والمسئولية
 لميارات العالقات الشخصية مع اآلخريف، والقدرة عمى تحمؿ المسئولية المطموب وصؼ  – 1

 تطويرىا:        
 أف يستطيع الطالب أف يتعمـ ذاتيًا.  -        
 يستطيع الطالب في نياية ىذا المقرر أف يعمؿ مع زمالئو بروح الفريؽ الواحد. -        
 ية الموكمة إليو.أف يستطيع الطالب تحمؿ المسئول -        
 المقدرة عمي المناقشة الجماعية. -        

 
 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. -
 مومات بخصوص فنوف الكتاب.وأف يكوف قادرًا عمي االستفادة مف شبكة المع -
 اكتساب الطالب ميارات االتصاؿ الشفيي والمكتوب. -
 
 استراتيجيات التعميـ المستخدمة في تطوير ىذه الميارات: - 2

 العمؿ في مجموعات صغيرة - 
 العروض التوضيحية - 



  اإلطالع والتعمـ الذاتي -           
 
 اؿ وتقنية المعمومات:طرؽ تقييـ اكتساب الطمبة لميارات االتص – 3

 االختبارات الشفيية  -            
 التطبيقات والتكميفات العممية الفردية والجماعية -            

 
 الجدوؿ الزمني لمياـ التقويـ التي يتـ تقييـ الطمبة وفقيا خالؿ الفصؿ الدراسي - 4
  

 درجة  التقييـ النيائي نسبة الدرجة إلى األسبوع المستحؽ طبيعة التقييـ رقـ التقييـ 
 %23 الخامس اختبار قصير 1
 %23 الثامف مقالة 2
 %23 الثاني عشر اختبار فصمي 3
 %43 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 :

يتواجد أستاذ المقرر في مكتبة خالؿ الساعات المكتبية التي يتـ اإلعالف عنيا في جدولة الدراسي                                    -
 إلرشاد الطالب أكاديميًا.

الب عمي التواصؿ مع أستاذ المقرر في مكتبو وعبر الموقع اإللكتروني عمي شبكة تشجيع الط -
 المعمومات الدولية.

 
 ىػ ( مصادر التعمـ

 الكتب الرئيسة المطموبة:   – 1
 صالح الديف المنجد: دراسات في تاريخ الخط العربي منذ بدايتو إلى نياية العصر األموي. -
 ـ1993كتبة مدبولي زكي محمد حسف :فنوف اإلسالـ. م -
 ـ1992حسف الباشا: التصوير اإلسالمي في العصور الوسطى ،دار النيضة العربية،  -
 ـ1991ابو الحمد فرغمي : التصوير اإلسالمي نشأتو وموقؼ اإلسالـ منو،المصرية المبنانية، -



 ـ2332ة شادية دسوقي عبد العزيز : فف التذىيب العثماني في المصاحؼ األثرية ، دار القاىر  -
 
 المراجع األساسية:  – 2

Painting in Islam,  . Arnold ,Thomas, Walker 
Islamic art and architecture, 650-1250  
Ettinghausen, Richard, 1906-1979. 
Discovering Islamic art : scholars, collectors and collections 1850-1950   
Vernoit, Stephen 

                                   

 الدوريات العممية:– 3
 مجمة كمية اآلثار جامعة القاىرة - 

 مجمة إتحاد األثرييف العرب -           
   مجمة كمية السياحة واآلثار  جامعة الممؾ سعود.- 

 
 المواد االلكترونية  و مواقع االنترنت : – 4

http://www.museumwnf.org/home.php 
 

 و ( المرافؽ المطموبة 
 فؽ التعميمية )حجرات المحاضرات(:المرا  – 1
 show  Dataحجرة محاضرات مجيزة بجياز تقديـ العروض اإللكترونية  
 

 ز( تقييـ المقرر وعمميات التحسيف
 ت الحصوؿ عمى نتائج الطالب وفعالية التعميـ:استراتيجيا – 1

 استبياف تقويـ الطالب لممقرر -          
 المناقشات مع الطالب.  - 

 
 االستراتيجيات المتبعة في تقييـ  عممية التعميـ عف طريؽ األستاذ وعف طريؽ القسـ: – 2

 يؽ مالحظاتمف عضو ىيئة التدريس: التحقؽ مف بموغ الطالب ألىداؼ المقرر عف طر  - 
 أستاذ المقرر واألخذ برأي الزمالء في التخصص.            

http://www.museumwnf.org/home.php
http://www.museumwnf.org/home.php


 مف القسـ: توافر سجالت درجات الطالب ومستوي نجاحيـ اعتمادًا عمي نتائج تقويميـ.  - 
 
 عمميات تحسيف التعميـ:  – 3

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

 حرص أستاذ المقرر عمي حضور دورات تدريبية لتنمية قدراتو ومياراتو في التدريس. -          
 حرص أستاذ المقرر عمي متابعة نتائج األبحاث العممية الحديثة المتعمقة بالمقرر لمعمؿ -          

 عمي تطويره ليكوف مواكبًا لممكتشفات والتطورات العممية الحديثة.               
 
 عمميات التحقؽ مف مستويات إنجاز الطمبة  : – 4

 ال يتـ حاليًا العمؿ بيذا األسموب.     
  
 الترتيبات والخطط المعدة لممراجعة الدورية لفاعمية المقرر والتخطيط لمتحسيف: – 5

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

 
 
 
 
 
 

 


