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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ناتساع ملعتمدة:ا. الساعات 1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

  السادس /. السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 ال يوجد )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 

 ال يوجد )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة %  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - التقليديةاملحاضرات  1

 - - املدمج التعليم  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى )معملي/ ميداني(  5

 %100 ساعة 30 االجمالي
 

 

 )على مستوى الفصل الدراس ي( . ساعات التعلم الفعلية للمقرر 7

 التعلمساعات  النشاط م

 ساعات االتصال

 30 املحاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر( 4

 ساعة 30 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
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 ساعات  6 ساعات االستذكار 1

 ساعات 5 الواجبات 2

 ساعات 8 املكتبة 3

 ساعات 7 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 4 أخرى )تذكر( 5

 ساعة30 اإلجمالي 

ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر فيييي المشيييياطات الريييي لسيييهم فيييي تحقييييق مخرجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  لييي : جمييييع أنشيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم في املكتبة

 

 التعليمية:هدف املقرر ومخرجاته -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

. 

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

مسؤولية التعلم  الحياة وتحملاملعرفة في  ت وتطبيقاملعلومات وتذكرها ت وفهممعرفة حقائق ومفاهيم مختلفة ●

 التفكير املنطقيت و النمو الشخص ي ت ومتابعةالذالي

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 رمز  مخرجات التعلم للمقرر 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 2.1 أنواع األبداع الفني واملعماري للفنان املسلم. يبين 1.1

يوضح الخصائص الفنية الري تميز فنون وعمارة املغرب واألندلس عن غيرها من أقاليم العالم  1.2

 اإلسالمي.

1.1 

 3.1 املدنية والعسكرية والديمية. دد مالمح وشخصية الفنان في العمارةعي 1.3

 4.1 والخزفت واملعادنت والعاجت والمسيجت والسجادت والخشب والزجاج. يشرح الفخار .1.4

 1.1 يوضح تخطيط املدن اإلسالمية في املغرب واألندلس. 1.5

  املهارات 2

 1.2 يميز الخصائص الفنية للعمارة في املغرب واألندلس. 2.1

 2.2 املظاهر الحضارية الهامة الري أثرت الطقافة اإلسالمية على مر القرون.يحلل  2.2
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 3.2 يقارن بين فنون وعمارة املغرب واألندلس. 2.3

 4.2 يوظف وسائل التقنية الحديطة في معرفة خصائص وعناصر العمارة اإلسالمية. 2.4

 5.2 م فنون الكتاب باملغرب واألندلسستخدي 2.5

  القيم 3

 تاإلسالمية في املغرب واألندلس الفن والعمارةكتابة األبحاث والتقارير عن يتحمل مسؤولية  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

1.3 

ويتقبل اآلراء واملقترحات ت اإلسالميةاملعمارية  الفنون والعناصر دراسةيحاور بموضوعية  3.2

 ووجهات النظر األخرى.

2.3 

والزجاج  الفخار والخزفعرفة الفنون في بالد املغرب واألندلس مطل: )مل يعمل بروح الفريق 3.3

 ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين. والعاج واملعادن والمسيج والسجاد(.

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 2 الدراسة+مقدمةتاريخية لعريف خطة 1

 2 املصطلحات الفنية 2

 2 فنون الكتاب باملغرب واألندلس 3

 2 الفخار والخزف 4

 2 املعادن 5

 2 العاج 6

 2 المسيج والسجاد 7

 2 الخشب والزجاج 8

 4 امطلة للعمارة الديمية في املغرب واالندلس 9

 2 العمارة املدنية 10

 2 العمارة العسكرية 11

 2 تخطيط املدن اإلسالمية في املغرب واألندلس 12

 4 مراجعة عامة 
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 ساعة 30 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

 ربط مخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس وطرق التقييم  . 1

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

2.1 

 يبين أنواع األبداع الفني واملعماري للفنان املسلم.
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية 

 

يوضح الخصائص الفنية الري تميز فنون وعمارة املغرب  1.1

 واألندلس عن غيرها من أقاليم العالم اإلسالمي.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

العمارة املدنية والعسكرية يعدد مالمح وشخصية الفنان في  3.1

 والديمية.

 املحاضرات

  الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

  .والشفهية

يشرح الفخار والخزفت واملعادنت والعاجت والمسيجت  4.1

 والسجادت والخشب والزجاج.

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

  .والشفهية

1.1 
 املحاضرات اإلسالمية في املغرب واألندلسيوضح تخطيط املدن 

 الحوار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني يميز الخصائص الفنية للعمارة في املغرب واألندلس. 1.2

يحلــــــــــل املرــــــــــاهر الحرــــــــــارية الهامــــــــــة ال ــــــــــي أ ــــــــــرت ال قافــــــــــة  2.2

 القرون.اإلسالمية على مر 

 بطاقة املالحظة حل املشكالت

 التمبؤ والتقدير  فنون وعمارة املغرب واألندلس. يقارن بين 3.2

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظــــــــف وســــــــائل التقنيــــــــة الحدي ــــــــة فــــــــي معرفــــــــة خصــــــــائص  4.2

 وعناصر العمارة اإلسالمية.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 اإلنجازملف 

 تقديم العروض فنون الكتاب باملغرب واألندلس يستخدم 5.2

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القّيم 3.0

كتابة األبحاث والتقارير عن الفن والعمارة يتحمل مسؤولية  1.3

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل. اإلسالمية في املغرب واألندلست

املتابعة من قبل املشرف  العملإدارة فرق 

 على التدريب امليداني
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 .  أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة

 درجة التقييم من إجمالي

 %20 األسبوع الخامس االختبار الفصلي األول  1

 %20 األسبوع الطاني عشر  االختبار الفصلي الطاني 2

 %20 خالل الفصل عمل سيمنار  3

 % 40 األسبوع الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجموع  

 جماعيت ورقة عمل الخ(أنشطة التقييم )اختبار تحريريت شفهيت عرض تقديميت مشروع 

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

  للواجبات والتكاليف. تقويم

 تقويم األوراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم.

 البحث. وأوراقفحص أوراق اختبار الطالبت 

 من الساعات املكتبية لطالب هذا  -
ً
 املقرر.يتم تخصيص ساعتان أسبوعيا

 لشجيع الطالب على التواصل مع أستا  املقرر عبر املوقع االلكتروني. -

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 املرجع الرئيس للمقرر 

 الباشات حسن      اإلسالميةواالثار والفنون  العمارة موسوعة - ▪

 الباشات حسن       اإلسالميةاالثار   ▪

 عند العرب      الصيحىت محمد ابراهيم والعمارةالفن  ▪

 الفنون الزخرفية في املغرب واألندلس د محمد عبد العزيز مرزوق   ▪

في اسبانيا مانويل جوميث مورينو قصر الحمراء محمد  اإلسالميالفن   ▪

 عبد العزيز مرزوق 

 خطط ترميمها وصيانتها      البنات السيد محمود  التاريخية:املدن  ▪

دراسييييييييييييية الفنيييييييييييييون والعناصييييييييييييير املعماريييييييييييييية يحييييييييييييياور بموضيييييييييييييوعية  2.3

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى. اإلسالميةت

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني

 تقييم األقران

 .تقييم  الي

ملعرفيييية الفنيييييون فييييي بيييييالد املغييييرب واألنيييييدلس  يعمييييل بييييروح الفرييييييق 3.3

مطييييييل: )الفخيييييييار والخيييييييزف والزجيييييياج والعييييييياج واملعيييييييادن والمسييييييييج 

 ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين. والسجاد(.

 

 بطاقة املتابعة مجموعات العمل



 
8 

 الجامع بالقيروان احمد فكري املسجد  ▪

 العمارة العربية اإلسالمية تأليف محمد حسين جودي ▪

في الشام والعراق والحجاز واليمن ومصر  املعماريةاالمويون واثارهم   ▪

 كامل  عبد هللاوافريقية عبدهت 

      اللغويةمن بطون املعاجم  اإلسالمية العمارةالكامل في مصطلحات  ▪

 نوارت سامي محمد

 قاجهت جمعه احمد      اإلسالمية العمارةفن  عةموسو   ▪

 عبد الرحيموزخارفها احمدت  العمارة اإلسالميةتاريخ الفن في العصور   ▪

 ابراهيم

 عبد الستارعطمانت محمد  اإلسالمية املدينة  ▪

عبد محمد  مجديت حريري  اإلسالمية العمارة فياسس تصميم املسكن   ▪

  الرحمن

 ت توفيق احمدعبد الجواد وحضارةفكر  اإلسالمية العمارة ▪

 املراجع املساندة

 1990العزيز , الخالفة سالم, عبدقرطبة حاضرة  - •

 1990العزيز , سالم, عبداملساجد والقصور في األندلس  - •

 2005في تاريخ املغرب واألندلس ,العبادي احمد مختار  •

 .http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposiciones • املصادر اإللكترونية

•  www.museosinfronteras.com. 

  أخرى 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر

 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات املحاكاة ... إلخ(

 قاعات دراسية  -

 (Data Showجهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز ) -

 التجهيزات التقنية

 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(
 استخدام نرام بالك بورد )نرام إدارة التعلم(      

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
  )تبعا

 

 

http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposiciones
http://www.museosinfronteras.com/
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 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 لجنة تمسيق املقررات

تصحيح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ومناقشة الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 اسابانات

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر 

الطلبةت أعضاء هيئة التدريست قيادات 

 البرنامج

 ي االختبارات الشهرية.1

 ي األسئلة الشفوية. 2

 التقويم املستمر.ي  3

. القيام بواجبات إضافية أو 4

 أساسية.

   

   

   

   

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة طرق تقييم الطالبت مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إلخ(مجاالت التقويم 

 أخرى )يتم تحديدها()الطلبةت أعضاء هيئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع النظيرت املقيمون 

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 
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 ح. اعتماد التوصيف 

 

 
 

 

 

 


