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 أ. التعريف باملقرر الدراس ي: 

 ثالث ساعات املعتمدة:. الساعات 1

 . نوع املقرر 2

   أخرى  √ متطلب قسم   متطلب كلية   متطلب جامعة أ.

    اختياري   إجباري  ب.

 الرابع  . 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  الساعات التدريسيةعدد  نمط الدراسة م

 100 45 املحاضرات التقليدية 1

 - - التعليم املدمج  2

 - - التعليم اإللكتروني  3

 - - التعليم عن بعد  4

 - - أخرى  5
 

 

 )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

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

 45 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعات  9 ساعات االستذكار 1

 ساعات 8 الواجبات 2

 ساعات 9 املكتبة 3

 ساعات10 املشاريع /إعداد البحوث 4

 ساعات9 أخرى )تذكر( متابعة 5

 ساعة 45 اإلجمالي 

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

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

 :الوصف العام للمقرر . 1

يعنى هذا املقرر بدراسة العمارة اإلسالمية منذ نشأتها اي فترة صدر اإلسالم والعصور األموية والعباسية والفاطمية 

 واأليوبية واململوكية, والعطمانيةت ومناقشة نظريات وأسس العمارة اإلسالمية مع التركيز على الجزيرة العربية وبالد الشام

 للعناصر اآلتية:
ً
خصائص و نشأة العمارة اإلسالمي وأصولها ت و مصادر دراسة العمارة اإلسالميةت والعراق ومصرت وفقا

ت العصر األموي ت و العمارة اي صدر اإلسالمت و املصطلحات املعماريةو  اإلسالمية وآدابهاتأنماط العمارة و ت العمارة اإلسالمية

 العصر العطمانيةو العصر اململوكي و لعصر األيوبي او  الفاطميتالعصر ت و العصر العباس يو 

  الهدف الرئيس للمقرر . 2

التعريف بالعمارة اإلسالمية منذ نشأتها اي فترة صدر اإلسالم وحرى نهاية العصر العطمانيت ومعرفة مصادر دراستهات  -

بين عمارة كل عصر من العصور وأسباب نشأتهات وأصولهات وخصائصهات وأنماطهات ومصطلحاتها املعماريةت والتمييز 

 اإلسالمية.

 

 . مخرجات التعلم للمقرر:3

 مخرجات التعلم للمقرر 
 رمز 

مخرج التعلم املرتبط 

  للبرنامج

  املعرفة والفهم 1

 1.2 يبين أنواع العمارة اإلسالمية وعناصرها وأنماطها ووظائفها 1.1

 1.1 وآدابهات وأصولهايوضح أهمية العمارة اإلسالمية ومميزاتهات  1.2

 1.3 يعدد مصطلحات العمارة اإلسالمية 1.3

 1.4 يشرح نما ج من عمارة كل عصر من العصور اإلسالمية 1.4

 1.1 يوضح مميزات عمارة كل عصر من العصور اإلسالمية 1.5

  املهارات 2

 2.1 يميز يبين معنى العمارة اإلسالمية ونشأتها. 2.1

 2.2 املعمارية.يحلل العناصر  2.2

 2.3 يقارن بين عمارة كل عصر من العصور اإلسالمية. 2.3

 2.4 يوظف التقنية اي البحث عن أنواع املمشآت املعمارية اإلسالمية. 2.4

 2.5 يستخدم نما ج لمشأة العمارة اإلسالمية 2.5

  القيم 3

 1-3 بمعايير العمل.ويظهر االلتزام  تخطيطات املمشآت املعماريةتيتحمل مسؤولية  3.1

 2-3 ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر األخرى.ت يحاور بموضوعية وظائف املمشآت املعمارية 3.2

 3-3 يعمل بروح الفريق للعمل اي املمشآت املعمارية ويتقبل النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين. 3.3
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  ج. موضوعات املقرر 

 االتصالساعات  قائمة املوضوعات م

1 
التعريف باملقررت خطة الدراسة+ مصادر دراسة العمارة + نشأة العمارة اإلسالمية+ 

 خصائص العمارة اإلسالمية

3 

 3 أنماط العمارة اإلسالمية+ أداب البناء اي اإلسالم + أراء املساشرقين 2

 7 املصطلحات املعمارية 3

 5 العمارة اي صدر اإلسالم 4

 5 األموي  العمارة اي العصر 5

 5  العمارة اي العصر العباس ي 6

 3 العمارة اي العصر الفاطمي 7

 4 العمارة اي العصر األيوبي 8

 5 العمارة اي العصر اململوكي 9

 5 العمارة اي العصر العطماني 10

 ساعة  45 املجموع

 

 د. التدريس والتقييم:

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

 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

 املعرفة والفهم 1.0

يبين أنواع العمارة اإلسالمية وعناصرها  1.2

 وأنماطها ووظائفها
 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

  .التقديمية العروض

 

يوضح أهمية العمارة اإلسالمية ومميزاتهات  1.1

 وآدابهات وأصولها

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املحاضرات يعدد مصطلحات العمارة اإلسالمية 1.3

  الحوار واملناقشة

االختبارات الفصليةت 

 والشفهية. 

عصر من العصور يشرح نما ج من عمارة كل  1.4

 اإلسالمية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

االختبيييييييييييييييييييييارات الفصيييييييييييييييييييييليةت 

 والشفهية. 
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 طرق التقييم استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم  الرمز

يوضح مميزات عمارة كل عصر من العصور  1.1

 اإلسالمية

 املحاضرات

 الحوار واملناقشة

 االختبارات الفصلية.

 والنهائية

 املهارات 2.0

 بطاقة املتابعة التعاوني التعلم يميز يبين معنى العمارة اإلسالمية ونشأتها. 2.1

 بطاقة املالحظة حل املشكالت يحلل العناصر املعمارية. 2.2

يقارن بين عمارة كل عصر من العصور  2.3

 اإلسالمية.

 التمبؤ والتقدير 

 دراسة الحالة 

 التدرج 

 بطاقة املالحظة

يوظف التقنية اي البحث عن أنواع املمشآت  2.4

 املعمارية اإلسالمية.

 والتوثيقاملسح 

 التعلم التعاوني

 بطاقة املالحظة

 ملف اإلنجاز

 تقديم العروض يستخدم نما ج لمشأة العمارة اإلسالمية 2.5

 التعليم التعاوني

 الدورات التدريبية

 بطاقة املالحظة 

 القيم 3.0

يتحمل مسؤولية تخطيطات املمشآت املعماريةت  3-1

 ويظهر االلتزام بمعايير العمل.

املتابعة من قبل  العملإدارة فرق 

املشرف على التدريب 

 امليداني

يحاور بموضوعية وظائف املمشآت املعماريةت  3-2

ويتقبل اآلراء واملقترحات ووجهات النظر 

 األخرى.

 العمل الجماعي

 التعليم التعاوني
 تقييم األقران

 .تقييم  الي

يعمل بروح الفريق للعمل اي املمشآت املعمارية  3-3

 النقد البناءت ويحترم آراء اآلخرين.ويتقبل 

 مجموعات العمل
 بطاقة املتابعة

 

 . أنشطة تقييم الطلبة 2

 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5 قبل وبعد املحاضرة األسئلة الشفوية 1

 %75 + النهائيالطالث عشر السابعت االختبارات التحريرية 2

 %10 التاسع تكاليف بحطية 3

 %5 الحادي عشر  تلخيص موضوع 4
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 أنشطة التقييم م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(

 النسبة 

 من إجمالي درجة التقييم

 %5  الخامست العاشر مناقشات جماعية 5

 %100  املجموع 

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

 

 

 أنشطة اإلرشاد األكاديمي والدعم الطالبي: -هـ 

 الطالب املتعثرين ومحاولة إيجاد الحلول املناسبة لكل حالة بقدرهامتابعة حاالت عينات من 

 مقابلة ومناقشة الطالب املتعثرين من قبل املرشد األكاديمي

 

افق:  –و   مصادر التعلم واملر

 . قائمة مصادر التعلم:1

 للمقرر  املرجع الرئيس

 والفنون اإلسالمية الباشات حسنت موسوعة العمارة واآلثار -

 م2003الحدادت مقدمة اي اآلثار اإلسالميةت دار الشوكانيت صنعاءت  هللاعبد  -

 سامح, كمال الدين, العمارة اإلسالمية اي صدر اإلسالم. -

 املراجع املساندة

 اإلسالمية. اآلثار الباشات حسنت مدخل إلى -

  .نورةاملدراسات اي اآلثار اإلسالمية املبكرة باملدينة  عبد العزيزالراشدت سعد بن  -

    املعمارية اي العراق ومصر وافريقيا وأثارهم كاملت العباسيون عبدهت عبدا هلل  -

 العرب الصيحىت محمد ابراهيم الفن والعمارة عند-

اإلسالمية بمنطقه مراه اي الفترة من القرن  أثريه للمواقع سعدت دراسةالراشدت عبدا هلل بن -

  األول إلى القرن السادس الهجري 

شمال غرب  -بدا محافظه الوجه  اإلسالمية ببلده حسينت اآلثارحياه عبدا هلل  الكالبيت-

     اململكة العربية السعودية

 املعمارية حرى نهاية عصر الخلفاء الراشدين عبدهت عبدا هلل كامل املسلمون وأثارهم-

لحجاز واليمن ومصر املعمارية اي الشام والعراق وا عبدا هلل كامل االمويون وأثارهم عبدهت-

         وإفريقية

     النبوية املدينة اي األثريةت محمد الياس املساجد عبد الغني-

اململكة العربية  اي املبكرة اإلسالمية للحضارةصوره  الربذه: عبد العزيز الراشدت سعد بن-

     السعودية

     اإلسالمية  جوديت محمد حسين العمارة العربية-

 املعماري ملدينة القدس الشريف  لتطور العمراني والتراثيحيى وزيري ا-

 جامع أحمد بن طولون  UNAUTHORIZEDال قاهرة وزارة الطقافةت املجلس األعلى لألثار-

     املجلس األعلى لألثار

     مصر اي اإلسالمية العمارةكريزويلت ك -

دراسة  املنورة: واملدينة املكرمة بمكة اإلسالمية العمارةاي  األسبلةت حمزةالحدادت محمد -
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     تاريخيه اثاريه

     والحرمين الشريفين اي العصر االموي  ت حجازي حسن مظاهر االهتمام بالحجطراوة-

     والقبطية بالقاهرة تأليف عاصم محمد ر رزقت عاصم محمد أطلس العمارة اإلسالمية-

     اللغويةمن بطون املعاجم  ميةاإلسال  العمارة نوارت سامي محمدت الكامل اي مصطلحات-

     العصرين العباس ي والفاطمي اي اإلسالمية العمارة عبد الرازق احمدت احمد -

     اإلسالمية العمارةفن  موسوعةقاجهت جمعه احمد -

 .اململوكيانشائه حرى نهاية العصر  الشهريت محمد هزاع عماره املسجد النبوي منذ-

     العمارة اي الجدلية النظريةنشوء  :البلورىيضر والقصر الجادرجىت رفعه كامل االخ-

     دمشق اي األموي ت على الجامع الطنطاوي -

    العصر االسالمي اي العراق اي اإلسالمية العمارةحمدت غازي رجب -م

     وزخارفها العمارة اإلسالمية ابراهيم تاريخ الفن اي العصور  عبد الرحيماحمدت -

 اإلسالمية العمارة اياسس تصميم املسكن  عبد الرحمنمحمد  مجديت حريري -

  املدينةعطمانت محمد عبدالستار -

 املصادر اإللكترونية

http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposiciones 

www.museosinfronteras.com 

http://www.archnet.net  

 

 .متابعة األفالم والفيديوهات املتوفرة في الشبكة العنكبوتية أخرى 

 

 

 

افق والتجهيزات املطلوبة:2  . املر

 املقرر متطلبات  العناصر

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

 قاعات دراسية

 التجهيزات التقنية
 )جهاز عرض البياناتت السبورة الذكيةت البرمجيات(

Blackboard 

Smart board 

 لطبيعة التخصص( أخرى  تجهيزات
ً
 شبكة إنترن  )تبعا

 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

http://www.legadoandalusi.es/legado/contenido/exposiciones
http://www.museosinfronteras.com/
http://www.archnet.net/
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 طرق التقييم املقيمون  مجاالت التقويم

 ورش العمل 

 استطالع  لجنة الجودة  فاعلية طرق تقويم الطالب

 مدى تحصيل مخرجات التعلم للمقررت
الطلبةت أعضاء هيئة التدريست 

 قيادات البرنامج

. االختبارات الشهرية.1  

ي األسئلة الشفوية. 2  

ي التقويم املستمر. 3  

. القيام بواجبات إضافية أو أساسية.4  

. تبادل التدريس بين الزمالء كل زميل يدخل 5

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

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

 )مباشر وغير مباشر(طرق التقييم 

 

 

 

  ح. اعتماد التوصيف

 

 
 


