
 

 

ية مخطط املادة الدراس  

 1. اسم المادة الفن االسالمي 

 2. رقم المادة 2601331

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري ساعة 45

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب ال يوجد

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 1

 7. الجامعة اسم الجامعة االردنية

 8. الكلية االثار والسياحة

 9. القسم اآلثار

 10. مستوى المادة ثالثة اجباري 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2015/2016

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة ال يوجد

 14. لغة التدريس العربية 

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةيخ استحداث تار  
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية
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 منّسق المادة .16

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكترونيما يلي الرجاء إدراج

 

 مدرسو المادة .17

  .م الهاتف، البريد اإللكتروني:  الساعات المكتبية، رقما يلي الرجاء إدراج

 الدكتور نزار الطرشان + الدكتور خالد الجبور

 11-10، 12 -11الساعات المكتبية 

 25033+25044هاتف رقم 
Nizartu0@hotmail.com 

Jbour.khaled@yahoo.fr 

 
 
 

 
 

 وصف المادة .18

أساليب وخصائص ومدارس ومميزات الفن اإلسالمي الذي ازدهر في انحاء العالم اإلسالمي  تبحث هذه المادة في

وذلك من خالل عرض شامل لنماذج مختارة من فنون العمارة الدينية والمدنية ودراسة وتحليل أهم النماذج 

المخطوطات والكتابات والخزف تصويرنحت والرسم والفسيفساء والزخرفية في الفنون اإلسالمية المتنوعة كال

ة والنقود التي ازدهرت في اقاليم العالم اإلسالمي خالل الفترة األموية والعباسية والسلجوقية والمملوكية والعثماني

 وتأثيراتها مع الفنون اإلنسانية عامة خاصة على الفنون األوروبية . 
 

 
 

 

mailto:Nizartu0@hotmail.com
mailto:Jbour.khaled@yahoo.fr
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 ونتاجاتها المادةتدريس أهداف  19.

 األهداف -أ

 

 ان يدرس الطالب نشاة الفنون السابقة للفترة االسالمية كقاعدة لدراسة تطور الفنون في العصور االسالمية . -1

 دراسة تقنيات صناعة الفن االسالمي.  -2

 دراسة نماذج من الفنون االسالمية مثل الفسيفساء والجص والفريسكو والحفر على الخشب والمعادن. -3

 

 على؛ ا  يكون قادر  أنالمادة  إنهاءت التعّلم: يتوقع من الطالب عند نتاجا -ب

 تحديد الفنون االسالميةونسبتها الى فتراتها التاريخية . -1

 ان يكون قادرا عاى معرفة اساليب انتاج هذه الفنون  -2

 ان قادرا على معرفة انتاج هذه الفنون في العالم االسالمي  -3

 
 
 

 لها دول الزمنيوالج المادة الدراسية محتوى  .20
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 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّلم 

 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

جورج  -6 .1
مارسيه      

الفن االسالمي 
ترجمة عفيف 
بهلسي دمشق 

1968 

زكي  -7 .2
محمد حسن     
الفنون االيرانية 

في العصر 
العباسي القاهرة 

1946 

انور  -8 .3
الرفاعي         
تاريخ الفن عند 

عرب ال
والمسلمين 

 1973دمشق 

ك.  -9 .4
كريزويل       

االثار االسالمية 
االولى  ترجمة 

عبد الهادي 
 1984دمشق 

د.  -10 .5
عمر كحاله   
الفنون الجميلة 

في العصور 
االسالمية دمشق 

1972  

د.  -11 .6
سامح كمال 

الدين      
العمارة في صدر 

االسالم القاهرة 
1971 

7. 12- 
د.سامح كمال 

الدين      
ارة العم

االسالمية في 
 مصر  القاهرة

محمد  -13 .8
الحسيني عبد 

العزيز    
دراسات في 

العمارة والفنون 
االسالمية 

االسئلة 
واالمتحانات 

 الصفية

االلمام في اسس 
ومعايير وتطو 
 الفن االسالمي

د. نزار 
 الطرشان+

 د. خالد الجبور 

دراسة معايير  االول
 الفن االسالمي
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 التحضير المسبق -
 تقديم عروض الكتونية بحسب الموضوع -

 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطلبات التالية: أساليبخالل  من المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 كتابة التقارير االسبوعية-
 التحضير اليومي -
 االمتحانات -
 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 بحسب انظمة الجامعة والغياب سياسة الحضور -أ

 بحسب انظمة الجامعة الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 بحسب انظمة الجامعة والصحة ءات السالمةإجرا -ج

 بحسب انظمة الجامعة الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 بحسب انظمة الجامعة إعطاء الدرجات -ه

 بحسب انظمة الجامعة في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 

 

 المراجع .25

 

 قررة، والقراءات التي يجب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.المالكتب  -أ
 1968يف بهلسي دمشق جورج مارسيه      الفن االسالمي ترجمة عف - -ب
 1946في العصر العباسي القاهرة  زكي محمد حسن     الفنون االيرانية - -ت
 1973رب والمسلمين دمشق انور الرفاعي         تاريخ الفن عند الع - -ث
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 1984المية االولى  ترجمة عبد الهادي دمشق ك. كريزويل       االثار االس - -ج
  1972صور االسالمية دمشق د. عمر كحاله   الفنون الجميلة في الع - -ح
 1971ر االسالم القاهرة د. سامح كمال الدين      العمارة في صد - -خ
 هرةمصر  القا د.سامح كمال الدين      العمارة االسالمية في - -د

 
  .تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

  محمد الحسيني عبد العزيز    دراسات في العمارة والفنون االسالمية الكويت - -
-1961عارف العارف      المفصل في تاريخ القدس    مورينو مانويل جوميت  الفن االسالمي في اسبانيا ع - 

 فن العربي االسالمي في ديار الشام  دمشقفيف بينسي         تكون الع
   

 معلومات إضافية 26.
 

 
 
 

 
 

اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------د.نزار الطرشان+د.خالد الجبوراسم منسق المادة: 
--------------------- التوقيع ---------- ---------------القسم:  /مقرر لجنة الخطة------------------

------------ 
 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

 --------------------------------- التوقيع -------------------------الكلية:  مقرر لجنة الخطة/
 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

                                                                                     :نسخة إلى                                                                                                            
                  قسمالرئيس                                                                                                             
     الجودة مساعد العميد لضمان                                                                                                    

 الدراسية المادةملف                                                                                           


