
 

 1. اسم المادة العمارة و المدن االسالمية

 2. رقم المادة (2601334)

 (ة،عمليةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمليةالساعات الفعلية )نظري 45

 4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب اليوجد

 5. اسم البرنامج البكالوريوس

 6. رقم البرنامج 1

 7. اسم الجامعة يةالجامعة االردن

 8. الكلية االثار و السياحة

 9. القسم االثار

 10. مستوى المادة اختياري -بكالوريوس 

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي 2016 -2015

 12. الدرجة العلمية للبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

تاريخ  /مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  2015-2016
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 

 منّسق المادة .16 م

 

 .، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني)الرجاء إدراج ما يلي: رقم المكتب، الساعات المكتبية

 

 

 مدرسو المادة .17

 الرجاء إدراج ما يلي:

 د.نزار الطرشان 

 د.خالد الجبور

 .nizartu0@hotmail.comى، البريد اإللكتروني(25044)، رقم الهاتف(12-11)، الساعات المكتبية
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 وصف المادة .18
 تدريس المادة ونتاجاتهاأهداف  9

 األهداف

 منخالل تخطيط المدنوتعريف  دراسةيهدف المساق الى

 تعريف تخطيط المدينة االسالمية النشأة والتطور و   يهدف المساق الىدراسة -

 تعريف العناصر المعمارية االسالمية . و  يهدف المساق الىدراسة -

 القباب  -أ  دراسةيهدف المساق الى   

 االقواس  -ب   

 المأذن  -ج  

 المنابر  -د  

 المحاريب  -هـ 

 الساحات الوسطية  -و

 ة االسالمية من العصور العمار  -

 االموية  -1    

 العباسية  -2    

 االيوبية والمملوكية  -3    

 العثمانية -4   

 تاجات التعّلم: يتوقع من الطالب عند إنهاء المادة أن يكون قادرًا على...ن -ب

 االحاطة الشمولية ببناء وتخطيط المدينة االسالمية -

 يةبالعمارة االسالم االحاطة الشمولية  -

 بالعنصر االسالمية في مختلف عصورها االحاطة الشمولية  -

 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى  .20

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب المراجع
 المحتوى  األسبوع المدّرس المتحققة

                    ديماند م.س  -1 .1
الفنون االسالمية ترجمة 

          1958احمد عيسى 

ست        د. كونل ارن -2 .2
الفن االسالمي ترجمة احمد 

 موسى وزكي محمد حسن    

مد د. مرزوق مح -3 .3
عبد العزيز  الفن االسالمي 

تاريخة وخصائصه بغداد 
1965 

لفي     ابو صالح اال -4 .4
الفن االسالمي اصوله 
فلسفته مدارسه القاهره 

1969 

سماعيل    عالم نعمت ا -5
سط في فنون الشرق االو 

 العصور االسالمية  القاهرة

االسئلة الصفية 
واالمتحانات 

 القصيرة

االحاطة بنشأة 
 المدن وتخطيطها 

د نزار الطرشان+ 
 دخالد الجبور

وتعريف تخطيط  االول
 المدن
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االسئلة الصفية  
واالمتحانات 

 القصيرة

االحاطة ودراسة 
ناة المدينة 
االسالمية 

 جغراقيا وتاريخبا

المدينة  تخطيط االثاني 
االسالمية النشأة 

 والتطور

االسئلة الصفية  
واالمتحانات 

 القصيرة

دراسة العناصر 
المعمارية 

 تفصيال وتعريفا

العناصر  الثالث 
المعمارية 
 االسالمية

االسئلة الصفية  
واالمتحانات 

 القصيرة

 

 

 

 

 

 

 

 االمتحانات 

 

 

 

 

 

 االمتحانات

معرفة  اساليب 
وطرق بناء 

 االقواس والمذن
والمنابر 

والمحاريب 
والساحات 

الوسطبة فب 
العمارة 

 االسالمية

 

 

دؤاسة نماذج من 
العمائر الدينية 

والمدنية في 
العصور االموية 

 والعباسية

 

دراسة نماذج من 
العمائر الدينية 

والمدنية في 
العصور االيوبية 

والمملوكية 
 والعثمانية

  

 

 

 الرابع والخامس

 

 

 

 

 

 العاشر –السادس 

 

 

 

 

 -حادي عشرال
السادس 

 عشر 

 

 

 

 

 القباب 

 االقواس    

 المأذن    

 المنابر    

 المحاريب   

والساحات 
 الوسطية

 

 

العمارة 
االسالمية من 

 العصور 

 الموية ا -    

 لعباسية ا -2   

االيوبية  -3    
 والمملوكية 

 لعثمانيةا -4   

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 تطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية: يتم
 Data showاستخدام   -1
 عرض مخططات المدن والعمارة من اناج الطلبة -2

 



 الجامعة األردنية

 

        AQAC-F-007-1 

3 

 

 

 . أساليب التقييم ومتطلبات المادة22

 لية:يتم إثبات تحقق نتاجات التعلم المستهدفة من خالل أساليب التقييم والمتطلبات التا
 االمناقشة الصفية –1

 االمتحانات2
 التقارير والبحوث \اعدا  -3

 

 

 

 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 

 والغياب حسب تعليمات الجامعة سياسة الحضور -أ

 حسب تعليمات الجامعة الوقت المحددت في وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 امعةإجراءات السالمة والصحة حسب تعليمات الج -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي حسب تعليمات الجامعة -د

 إعطاء الدرجات حسب تعليمات الجامعة -ه

 حسب تعليمات الجامعة في دراسة المادة تسهمالتي و الجامعة بالمتوفرة  الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .24

 

 ال يوجد
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 المراجع .25

 

 ب على الطالب تغطيتها للموضوعات المختلفة للمادة.المقررة، والقراءات التي يجالكتب  -أ
 1974. مرزوق محمد عبد العزيز  الفنون الخزفية االسالمية في العصر العثماني القاهرة د -1 -ب
 1974مد عبد العزيز  الفنون الخزفية االسالمية في  مصر قبل الفاطمين القاهرة د. مرزوق مح - -2 -ت
  1942ند العرب القاهرة ع احمد تيمور باشا        التصوير -3 -ث
 ن الدين المصرف    بدائع الخط العربي ناجي زي -4 -ج
  1977هيله الجبوري     اصل الخط العربي وتطوره حتى نهاية العصر االموي  بغداد س -5 -ح
 1959. حسن الباشا            التصوير االسالمي في العصور الوسطى القاهره د -6 -خ
 1974ل مقامات الحريري القاهرة واسطي من خالثروت عكاشة           فن ال -7 -د
 الح الدين المنجد        دراسات في تاريخ الخط العربي ص -8 -ذ
 ترجم  م –يتشارد اتنجهاوزن         فن التصوير عند العرب ر  -9 -ر

 
 . تعليميةال الكتب الموصى بها، وغيرها من المواد  -ب
 

 1968بهلسي دمشق جورج مارسيه      الفن االسالمي ترجمة عفيف  -
 1946ي القاهرة زكي محمد حسن     الفنون االيرانية في العصر العباس -
 1973دمشق  انور الرفاعي         تاريخ الفن عند العرب والمسلمين -
 1984جمة عبد الهادي دمشق ك. كريزويل       االثار االسالمية االولى  تر -
  1972ور االسالمية دمشق د. عمر كحاله   الفنون الجميلة في العص -
 1971ة د. سامح كمال الدين      العمارة في صدر االسالم القاهر -
 د.سامح كمال الدين      العمارة االسالمية في مصر  القاهرة -
 رة والفنون االسالمية الكويت محمد الحسيني عبد العزيز    دراسات في العما -
 1961دس عارف العارف      المفصل في تاريخ الق -
 مورينو مانويل جوميت  الفن االسالمي في اسبانيا ع -
 ي ديار الشام  دمشقع فيف بينسي         تكون الفن العربي االسالمي ف -
 

 معلومات إضافية 26.
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