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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ساعات ثالث   . الساعات املعتمدة:1

 . نوع املقرر 2

   أخرى   متطلب قسم √  متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 السابع  . السنة / املستوى الذي يقدم فيه املقرر 3

 .)إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد

 )إن وجدت(. املتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  التدريسية عدد الساعات نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5

 %100 45 اإلجمالي

 

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

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 45 محاضرات 1

 - معمل أو إستوديو 2

  دروس إضافية 3

  أخرى )تذكر( مناقشة التكاليف + نقاش حول موضوع معين 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات للمتابعة 9 أخرى )تذكر(  5

 ساعة 45   اإلجمالي 

ذكارت إعيييداد املشيييياريعت * هيييي مقيييدار الوقييي  املسييياطمر فيييي المشيييياقات الريييي لسييي م فيييي تحقييييق م رجيييات الييييتعلم للمقيييررت ويشيييمل  ليييك: جمييييع أ شيييطة الييييتعلمت مطيييل: سييياعات االسيييت

 والواجباتت والعروضت والوق  الذي يقضيه املتعلم في املكتبة
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 هدف املقرر ومخرجاته التعليمية: -ب

 . الوصف العام للمقرر:1

يانيياوه اييذا املقييرر نمييا م ميين العمييارة اإلسييالمية فييي يييرق العييالم اإلسييالمي هييدفا ميين ب ييداد وو ييوال لل نييد فييي عييدة 

امل ييييوه دوييييالت لشيييمل عصييير الدوليييية البواليييية والدولييية السيييية وقية والدولييية التيموريييية والدوليييية الصيييفوية ودولييية 

وتيييتم ميييع دراسييية نميييا م العمييياملر مييين املسييياجد وامليييدارس والقصيييور واملمشييي ت ا  ر يييية وا  ناملزيييية دراسييية . هال نيييد

 الفنون الزخرفية في تلك العماملر

 . الهدف الرئيس للمقرر 2

  هإملامييييو  إمليييياط الطالييييب هييييالطرا املعمارييييية والسييييمات الزخرفييييية الرييييي عرفملييييا ا قيييياليم الشييييرقية فييييي العييييالم اإلسييييالمي

 هأنواع املمش ت املعمارية والوظاملف الديمية واملدنية الري كان  تؤدالا

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

 :والفهم املعرفة 1.0
 على أن(: 

ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 

 2.1 قرا العماملر اإلسالمية ه سيا. يبين 1.1

 1.1 الطرا الزخرفية املختلفة ومسميات عنا راا. يوضح 1.2

دد الطييرا املعمارييية فييي عمييارة املسيياجدت واملييدافنت واملييدارس السيية وقية فييي  يييران عييي 1.3

 والعراق وال ند.

3.1 

امل موعيييات العامليييية للنقيييود اإلسيييالمية وموقيييع مؤسسييية النقيييد هاململكييية يشيييرم عميييل  1.4

 هينلا.

4.1 

 1.1 يوضح قرا املساجد السة وقية في إيران واخارف ا 1.5

 املهارات: 2.0

 على أن(: 
ً
 )أن يكون الطالب قادرا

 

 1.2 العوامل املناخية وا   رافية الري تحكم  في  شأة الطرا املعمارية.ميز هين ي 2.1

ا  زييرة يحلل النقود املتداولة في عصر الدولة السة وقية والنقود املتداولية فيي ييبه  2.2
 العر ية.

2.2 

أنواع الطرا والزخيار  املعماريية فيي عصير السيالجقة فيي لسييا الصي رى وفيي  يقارن هين 2.3
 إيران.

3.2 

 4.2 يوظف تقنية املعلومات في البحث عن فنون الشرق اإلسالمي وعمارته. 2.4

 5.2 قراا العمارة امل ولية والتيمورية والصفوية.            طست دي 2.5

 :القيم 3
 على أن(:  

ً
 )أن يكون الطالب قادرا
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 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم 

 املرتبط للبرنامج 

ت املشييييرق اإلسيييييالمي املعمييييياري فيييييكتاهيييية أهحييييياث وتقييييارير عيييين الفيييين يتحمييييل مسييييؤولية  3.1

 ويظ ر االلتزاط همعايير العمل.

1.3 

 ويلتييزط الطييرا املعماريية والزخرفييية فييي العصيور اإلسييالمية املختلفييةيحياور همووييوعية  3.2

 ج ات النظر ا خرى.ويتقبل اآلراف واملقترحات وو هأخالقيات امل نةت 

2.3 

ويتقبييييل النقييييد  والعييييراقتاملييييدارس السيييية وقية فييييي إيييييران الفريييييق ملعرفيييية يعمييييل هييييروم  3.3

 البنافت ويحترط لراف اآلخرين.

3.3 

 

  ج. موضوعات املقرر 

 ساعات االتصال قائمة املوضوعات م

 3 إيران قبل عصر السالجقةدراسة موجزة لطرا العمارة والزخرفة في  1

 6 دراسة موجزة لطرا العمارة والزخرفة في لسيا الوسطى قبل عصر السالجقة 2

 3 مقدمة عن أام خصاملص العمارة والزخرفة في عصر السالجقة 3

 3 قرا املساجد السة وقية في إيران واخارف ا 4

 3 قرا املساجد السة وقية في لسيا الص رى واخارف ا 5

 6 املدارس السة وقية في إيران والعراق 7

 3 قرا املدافن السة وقية 8

 3 قراا العمارة امل ولية في إيران 9

 3 قرا العمارة التيمورية ومميزاتلا الزخرفية                     10

 6 العماملر الصفوية في إيران وسماتلا الزخرفية                   11

 6 الطراا املعماري والزخرفي في دولة امل وه هال ند            12

 ساعة 45       املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

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

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 :والفهم املعرفة 1.0

1.2  
 يبين قرا العماملر اإلسالمية ه سيا.

 امل اورات

 ا  وار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  العروض التقديمية
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

 امل اورات يوضح الطرا الزخرفية املختلفة ومسميات عنا راا. 1.1

 ا  وار واملناقشة 

 االختبارات الفصلية.
 والنلاملية

واملييدافنت واملييدارس دد الطييرا املعماريية فييي عمييارة املسياجدت عيي 1.3
 السة وقية في  يران والعراق وال ند.

 امل اورات

 ا  وار واملناقشة

االختبييييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييليةت 
 والشف ية

يشيييييييرم عميييييييل امل موعيييييييات العامليييييييية للنقيييييييود اإلسيييييييالمية وموقيييييييع  1.4
 مؤسسة النقد هاململكة هينلا.

 امل اورات

 ا  وار واملناقشة

االختبييييييييييييييييييييارات الفصييييييييييييييييييييليةت 
 والشف ية

 امل اورات يوضح قرا املساجد السة وقية في إيران واخارف ا 1.1

 ا  وار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.
 والنلاملية

 املهارات 2.0

يميز هين العوامل املناخية وا   رافية الري تحكم  في  شأة  2.1

 الطرا املعمارية.

 هطاقة املتابعة التعلم التعاو ي

عصر الدولة السة وقية والنقود يحلل النقود املتداولة في  2.2

 املتداولة في يبه ا  زيرة العر ية.

 هطاقة املالحظة حل املشكالت

2.3 

 
يقارن هين أنواع الطرا والزخار  املعمارية في عصر السالجقة 

 في لسيا الص رى وفي إيران.

 التمبؤ والتقدير 

 دراسة ا  الة 

 التدرم 

 هطاقة املالحظة

املعلومات في البحث عن فنون الشرق اإلسالمي يوظف تقنية  2.4

 وعمارته.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاو ي

 هطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاا

 تقديم العروض يست دط قراا العمارة امل ولية والتيمورية والصفوية.            2.5

 التعليم التعاو ي

 الدورات التدريبية

 املالحظةهطاقة  

 : القيم 3.0

3.1 
يتحمل مسؤولية كتاهة أهحاث وتقارير عن الفن املعماري في 

 املشرق اإلسالميت ويظ ر االلتزاط همعايير العمل.

املتابعة من قبل املشر   إدارة فرق العمل

 على التدريب امليدا ي

3.2 

يحاور هموووعية الطرا املعمارية والزخرفية في العصور 

امل نةت ويتقبل اآلراف اإلسالمية املختلفة ويلتزط هأخالقيات 

 واملقترحات ووج ات النظر ا خرى..

 العمل ا  ماعي

 التعليم التعاو ي
 تقييم ا قران

 .تقييم  الي

3.3 

يعمل هروم الفريق ملعرفة املدارس السة وقية في إيران 

 والعراقت ويتقبل النقد البنافت ويحترط لراف اآلخرين.

مجموعات 

 هطاقة املتابعة العمل

 

 أنشطة تقييم الطلبة . 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %30 األسبوع الثامن اختبار قصير 1

 %30 األسبوع الثاني عشر اختبار فصلي 2

 %40 األسبوع الخامس عشر اختبار نهائي 3

 %100  اإلجمالي 

 عرض تقديمي، مشروع جماعي، ورقة عمل الخ( أنشطة التقييم )اختبار تحريري، شفهي،

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي:-هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاف ايئة التدريس وال يئة التعليمية لالساشارات واإلرياد ا كاديمي ا خاص لكل قالب )مع  كر مقدار الوق  

 في كل أسبوع(.   الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاف ايئة التدريس ل ذا ال رض

 متابعة حاالت عينات من الطالب املتعثرين ومحاولة إيجاد ا  لوه املناسبة لكل حالة هقدراا.

 ساعات أسبوعية مفتوحة   ميع الطالب )ساعات مكتبية(.

 ساعتان أسبوعية إرياد أكاديمي من املريدين املخصصين للطالب.

( للطييالب املواييو ين أو املتعثييرين 1-12اإلرييياد خييارم نطيياق السيياعات املكتبييية ميين )تحديييد مواعيييد إوييافية للطييالب الييذين يحتيياجون إ ييى 

 أكاديميا.

 الوسيلة: الساعات املكتبية )من خاله تواجد عضو ايئة التدريس لتقديم املشورة والنصح(.

 ( ساعات أسبوعيا.4املعده الزمني: )

 .املكان: مكتب استا  املقرر 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 مذكرة بعنوان الفن والعمارة هاملشرق اإلسالمي املرجع الرمليس للمقرر 

 ط1990عبد القادر الريحاوي: العمارة في ا  ضارة اإلسالمية جدة  • املراجع املساندة

 1987عيس ى أستانبوه الترك وعماملرام ترجمة أحمد  أ النبا: فنون أوقطاي  •

 1998املساجد السة وقيةة هبالد ا ناووه القاارة  الطايش: قرا  على •

 ط.1999وعمارة املساجد ا ثرية في ال ند القاارةت  رجب: تاريخأحمد  •

 .http//www.archnet.org املصادر اإللكترونية

http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/en. 

   أخرى 

 

 

 

http://www.culture.gouv.fr/culture/archeosm/en
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افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 متطلبات املقرر  العناصر

افق  املر
 )القاعات الدراسيةت املختبراتت قاعات العرضت قاعات امل اكاة ... إ خ(

 قاعات امل اورات.

 معامل ا  اسب اآل ي.

 التجهيزات التقنية
 عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات()ج اا 

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة الت صص( تجهيزات أخرى 
ً
 يبكة إنترن  )تبعا

 ز. تقويم جودة املقرر:

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 فاعلية التدريس
 عضو ايئة التدريس 

   نة تمسيق املقررات

ومناقشة تص يح أسئلة االختبارات الفصلية 

 ا  لوه.

 تص يح الواجبات ومناقشملا.

 تص يح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 حلقات النقاش

 استطالع    نة ا  ودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مدى تحصيل مخرجات التعلم 

 للمقرر،

الطلبييييةت أعضيييياف ايئيييية التييييدريست 

 قيادات البرنامج

 . االختبارات الش رية.1

 الشفوية.ي ا سئلة  2

 ي التقويم املستمر. 3

 . القياط هواجبات إوافية أو أساسية.4

. تبياده التيدريس هيين الييزمالف كيل امييل يييدخل 5

 يعبة اميلة.

   

 

 )مطل. فاعلية التدريست فاعلة قرق تقييم الطالبت مدى تحصيل م رجات التعلم للمقررت مصادر التعلم ... إ خ(مجاالت التقويم 

 )الطلبةت أعضاف ايئة التدريست قيادات البرنامجت املراجع النظيرت أخرى )يتم تحديداا(املقيمون 

 )مباير و ير مباير(قرق التقييم 

 ح. اعتماد التوصيف 
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