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  الدراس ي:التعريف باملقرر أ. 

 ثالث ساعات املعتمدة:الساعات . 1

 املقرر نوع . 2

   أخرى   متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري    إجباري  ب.

  السادس يقدم فيه املقرر  الذي/ املستوى  السنة. 3

 )إن وجدت(. املتطلبات السابقة لهذا املقرر 4

 ال يوجد 

 

 وجدت( )إناملتطلبات املتزامنة مع هذا املقرر . 5

 ال يوجد

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(. نمط الدراسة 6

 النسبة  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 - - املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 %100 ساعة45 أخرى  5

 

 مستوى الفصل الدراس ي( )علىاالتصال . ساعات 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 - محاضرات 1

  إستوديومعمل أو  2

 - دروس إضافية 3

 - أخرى )تذكر/ معامل/ ميداني( 4

 ساعة 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات 9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 10 املكتبة 3

 ساعات 9 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات 9 أخرى )معامل/ ميداني( 5

 ساعة45 اإلجمالي 
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 التعليمية:املقرر ومخرجاته  هدف -ب

 وصف العام للمقرر:ال. 1

 ال يوجد

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

 .وأهم املصادر الفنية التي أعتمد عليها الفن اإلسالمي في بداية نشأته .التعرف على نشأة الفن اإلسالمي

والنباتية ورسوم الكائنات الحية وموقف معرفة أنواع العناصر الزخرفية للفن اإلسالمي ،الكتابية والهندسية -

 و على السمات الفنية والزخرفية لكل طراز من طرز الدراسة..اإلسالم منها

 

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر 

 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

 للبرنامج 

  املعرفة والفهم 1

 1.1 .يوضح على نشأة الفن اإلسالمي، ومصادره 1.1

 2.1 .يبين اإلطار الزمني واملراحل التاريخية والحضارية للفن اإلسالمي 1.2

 3.1 .يعدد مالمح وشخصية الفنان املسلم في العصور اإلسالمية 1.3

 4.1 .يشرح الفن اإلسالمي الفاطمي بمصر والشام .1.4

  املهارات 2

 1.2 يميز الدالالت الحضارية للفنون اإلسالمية املبكرة 2.1

 2.2 يحلل منجزات الفن اململوكي والسلجوقي. 2.2

يقارن بين كل منن الفنن اإلسنالمي املبكنر ا منوي والعباسن ي، والطولنوني والفناطمي وا ينو ي  2.3

 واململوكي والسلجوقي

3.2 

 4.2 أهم املصادر واملراجع في الفن اإلسالمي.يوظف وسائل التقنية في البحث عن  4..2

 5.2 الفن اإلسالميمصادر يستخدم  2.5

  القيم 3

ويظهنر االلتننزام  الفنن اإلسننالمي الفناطمي بمصنر والشنام، فني معرفنةمسنوولية يتحمنل  3.1

  بمعايير العمل.

1.3 

الفنن اإلسنالمي الطولنوني والفناطمي كتابنة البحنوث والتقنارير عنن  يحاور بموضوعية 3.2

 واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.ويتقبل اآلراء  .وا يو ي واململوكي والسلجوقي.

2.3 

 واملتـاحف. ويتقبـ دراسة الفنـون اإلسـالمية  ـي ارحفريـات واملعامـ  في  يعمل بروح الفريق 3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.النقد 

3.3 
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  املقرر  موضوعاتج. 

 قائمة املوضوعات م
ساعات 

 االتصال

 3 نشأة الفن اإلسالمي 1

 4 مصادر الفن اإلسالمي 2

 2 أهم املصادر واملراجع في الفن اإلسالمي 3

 6 الفن اإلسالمي ا موي  4

 6 الفن اإلسالمي العباس ي والطولوني 5

 6 الفن اإلسالمي الفاطمي بمصر والشام 6

 6 الفن اإلسالمي ا يو ي بمصر والشام 7

 6 الفن اإلسالمي اململوكي 8

 6 الفن اإلسالمي السلجوقي 9

 45 املجموع
 

 والتقييم:التدريس  د.

 يم يالتق وطرق مخرجات التعلم للمقرر مع ك  من استراتيجيات التدريس  ربط . 1

 

 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

  املعرفة والفهم 1.0

 املحاضرات .يوضح على نشأة الفن اإلسالمي، ومصادره 1.1

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

يبننننننننننين اإلطننننننننننار الزمننننننننننني واملراحننننننننننل التاريخيننننننننننة والحضننننننننننارية للفننننننننننن  1.2

 .اإلسالمي

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 العروض التقديمية

 املحاضرات .يعدد مالمح وشخصية الفنان املسلم في العصور اإلسالمية 1.3

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية. 

 املحاضرات  .يشرح الفن اإلسالمي الفاطمي بمصر والشام 1.4

 الحوار واملناقشة

االختبارات الفصلية، 

 والشفهية

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعلم التعاوني يميز الدالالت الحضارية للفنون اإلسالمية املبكرة 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت اململوكي والسلجوقي.يحلل منجزات الفن  2.2

يقارن بين كل من الفن اإلسالمي املبكر ا موي والعباس ي،  2.3

 والطولوني والفاطمي وا يو ي واململوكي والسلجوقي

 التنبو والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة
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 الرمز
 مخرجات التعلم 

استراتيجيات 

 التدريس
 طرق التقييم

واملراجنننع فننني يوظنننف وسنننائل التقنينننة فننني البحنننث عنننن أهنننم املصنننادر  2.4

 الفن اإلسالمي.

 املسح والتوثيق

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض يستخدم مصادر الفن اإلسالمي 2.5

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 املالحظةبطاقة  

  القيم 3.0

يتحمنننل مسنننوولية فننني معرفنننة الفنننن اإلسنننالمي الفننناطمي بمصنننر  3.1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.  والشام،

 

 إدارة فرق العمل
املتابعة من قبل املشرف 

 على التدريب امليداني

يحننننننننناور بموضنننننننننوعية كتابنننننننننة البحنننننننننوث والتقنننننننننارير عنننننننننن الفنننننننننن  3.2

 .اإلسننالمي الطولننوني والفنناطمي وا يننو ي واململننوكي والسننلجوقي

 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر ا خرى.

 

 الجماعيالعمل 

 التعليم التعاوني

 تقييم ا قران

 .تقييم ذاتي

دراسننننننة الفنننننننون اإلسننننننالمية فنننننني الحفريننننننات يعمننننننل بننننننروح الفريننننننق فنننننني  3.3

 ويحترم آراء اآلخرين.واملعامل واملتاحف. ويتقبل النقد 

مجموعات 

 العمل 

 بطاقة املتابعة

 

 

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )با سبوع(

 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 الخامس  االختبار الفصلي ا ول  1

 %20 الثاني عشر  االختبار الفصلي الثاني 2

 %20 الثامن  عمل بحث قصير 3

 % 40 الخامس عشر االختبار النهائي 4

 %100  املجموع  

 الخ( جماعي، ورقة عمل ، مشروعتقديميعرض  شفهي، ،تحريري  اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

ترتيبات إتاحة أعضاء هيئة التدريس والهيئة التعليمية لالستشارات واإلرشاد ا كاديمي الخاص لكل طالب 

 (.  )مع ذكر مقدار الوقت الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس لهذا الغرض في كل أسبوع

  .تقويم للواجبات والتكاليف

 .تقويم ا وراق ورصد الدرجات املستحقة من قبل الطالب أنفسهم

 .فحص أوراق اختبار الطالب، وأوراق البحث

 من الساعات املكتبية لطالب هذا املقرر  -
ً
 .يتم تخصيص ساعتان أسبوعيا
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 .تشجيع الطالب على التواصل مع أستاذ املقرر عبر املوقع االلكتروني. -

 

افق:مصادر التعلم  –و    واملر

 التعلم:مصادر قائمة . 1

 املرجع الرئيس
الطايش، علي أحمد إبراهيم، الفنون الزخرفية اإلسالمية املبكرة في العصرين ا موي  . -1

 .2000والعباس ي، القاهرة،

 املراجع املساندة

الفنون الزخرفية اإلسالمية املبكرة في  إبراهيم،الطايش، علي أحمد  ▪

 .2000العصرين ا موي والعباس ي، القاهرة،

الزخرفية في العصرين ا يو ي  إبراهيم الفنون حسن، جمال عبد الرحيم  -

 واململوكي، القاهرة،

 املصادر اإللكترونية

 .1949،اإلسالم، القاهرة محمد فنون حسن، زكي  •

 .1977،األصبحي، دمشقمنير  ترجمة اإلسالمي تالبوت الفنرايس، دافيد  •

عالم، نعمت إسماعي ، فنون الشرق األوسط  ي العصور اإلسالمية،  •

 .1989القاهرة،

 .1966،موس ى، بيروتكون ، أرنست، الفن اإلسالمي، ترجمة أحمد  •

•  

• Ettinghausen , Richard, Gagabar, The Art and Architecture of Islam, London,1987. 

• - Robinson ,Islamic World, Hong Kong ,1998. 

 

 أخرى 
مننواد تعلننم أخننرى مثننل البننرامم التننني تعتمنند علننى الكمبيننوتر أو ا قننراص املضننغوطة أو املعنننايير 

 املهنية أو ا نظمة.
 

افق والتجهيزات . 2  املطلوبة:املر

 متطلبات املقرر  العناصر

 املرافق

)القاعات الدراسية، املختبرات، قاعات العرض، 

 قاعات املحاكاة ... إلخ(

  قاعات دراسية -

 (Data Show) جهاز عرض شرائح البوربوينت جهاز -

 التجهيزات التقنية

)جهاز عرض البيانات، السبورة الذكية، 

 البرمجيات(

 استخدام نظام بالك بورد )نظام إدارة التعلم(  

 لطبيعة التخصص(
ً
 تجهيزات أخرى )تبعا

نماذج لتصنيع  –الفخار )مقياس منسل( مقياس لقياس درجة لون  -

 عجله أو دوالب( –قوالب -الفخار )فرن حرق الفخار

 أدوات مختلفة لالستخدام في إجراءات الترميم والصيانة الفخاريات. -
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 ملقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

    

 

 

 فاعلية التدريس

 

 

 عضو هيئة التدريس 

 تنسيق املقرراتلجنة 

تصننننننننحيح أسننننننننئلة االختبننننننننارات الفصننننننننلية ومناقشننننننننة 

 الحلول.

 تصحيح الواجبات ومناقشتها.

 تصحيح املقاالت القصيرة أو الطويلة.

 تدريب ميداني

 مواقع الحفريات

 حلقات النقاش

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

مــــــــــــدى تحصــــــــــــي  مخرجــــــــــــات الــــــــــــتعلم 

 للمقرر 

هيئنننننننننننننننننننننننة  الطلبنننننننننننننننننننننننة، أعضننننننننننننننننننننننناء

 التدريس، قيادات البرنامم

 ن االختبارات الشهرية.1

 ن ا سئلة الشفوية. 2

 ن التقويم املستمر. 3

 . القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4

   

 

 

 

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

 تحديدها( تمي) أخرى  ،يرظاملراجع الن البرنامم،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ون املقيم

 )مباشر وغير مباشر(يم قيطرق الت

 

 . اعتماد التوصيف ح

 


