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 أسم المادة

 تاريخ عمارة اسالمية
نه الس

 الدراسية
 الثانية

 عدد الساعات االسبوعية

Islamic Architecture 
History 

 عدد الوحدات المجموع عملي نظري

 4 2 - 2 العربية لغة التدريس
 

 أهداف المادة :
 .بدراسة المعالم المعمارية والتخطيط المعماري عبر التاريخ والعصور االسالمية  التعريف الهدف العـــــام :
المية والط ر  المعماري ة التي مرت بها العصور االس تعريف الطالب بكل مرحلة من المراحل  الهدف الخاص :

 . يهاف
 

 تفاصيل المفردات االسبوع

 الخصائص العامة لها ...  –العمارة االسالمية ، مفهومها ، العوامل التي كونتها  االول

 العمارة والمعماري المسلم ، التطور التاريخي للعمارة االسالمية . الثاني

 العمراني للمدن االسالمية. بالبناء العمارة االسالمية )القصور،المدارس ، الجوامع ( وعالقتها  الثالث

 الرابع
مكون         ات العم         ارة ف         ي العص         ر االس         المي )السور،الس         يا ،المدخل،االروق  ، 

 لى،الحي ،المحراب،كرسي المصحف،الصحن،المكتبة ( .االواويين،المص

 العناصر المعمارية للعمارة االسالمية )الماذن،االعمدة،العقود،القباب( . الخامس

 مفهوم الجمالي  في العمارة االسالمية . السادس

 السابع
التوريق العناصر ال خرفي  واساليب التعبير الجمالي )ال خارف الهندسي  ، ال خ ارف النباتي  ،

 العربي،المقرنصات،الخط العربي،االلوان ( .

 العصر االغريقي  –بصورة عام   –نشأة وتطور العمارة عبر العصور  الثامن

 العصر الروماني  –بصورة عام   –نشأة وتطور العمارة عبر العصور  التاسع

 العصر االسالمي  –بصورة عام   –نشأة وتطور العمارة عبر العصور  العاشر

 عصر النهظ  وبداية الثورة الصناعي   الحادي عشر

 مفهوم  . –النمط  –مفهوم   –الطرا   الثاني عشر

 العوامل التي اثرت على طر  العمارة االسالمية . الثالث عشر

 الرابع عشر
م  رثرات تش  كيل الط  را  ، م  رثرات المك  ان )الم  واد ، التقني  ات ، المن  اف ، الوظيف    ، الفن  ون 

 لشعبية السائده( مرثرات انساني  )مستوى الحضاره ،المجتمع،النخبة ، الفرد( .الحرفي  ا

 طر  العصر االسالمي المبكر –انواع الطرا  في العصور االسالمي   الخامس عشر

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  االموي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني   السادس والسابع  عشر

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  العباسي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني   سع عشرالثامن والتا

العشرون والحادي 
 والعشرون

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  االندلسي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني  

 الجوامع ( –المدارس  –صور الق –الطرا  الفاطمي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني   الثاني والعشرون

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  السلجوقي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني   الثالث والعشرون

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  االيوبي ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني   الرابع والعشرون

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –ص،الممي ات)اهم االبني  الطرا  المملوكي ، الخصائ الخامس والعشرون

السادس والسابع 
 والعشرون

 –المدارس  –القصور  –الطرا  الصفوي في ايران، الخصائص،الممي ات)اهم االبني  
 الجوامع (

الثامن والتاسع والعشرون 
 والثالثون

 الجوامع ( –المدارس  –القصور  –الطرا  العثماني ، الخصائص،الممي ات)اهم االبني  

 


