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 180313: رمز المادة الفن اإلسالميالـمــــادة: 

 ---مرافقة: المتطلبات السابقة أو/ وال ثالثمستوى المادة: ال

 3الساعات المعتمدة: (9:45-8:15)نرموعد المحاضرة:

   عضو هيئة التدريس   

 الرتبة األكاديمية االسم
رقم المكتب 

 وموقعه
 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية

 Skhraisat@philadelphia.edu.jo 12:30-11نر It (238) مدرس سجود شاهين

 

 :وصف المادة

ماال دذ س  ااسذة  ااوسذ نشاا هذ نراالدذ تالاا سذ  واااذ ص اا ماذ نهاا ذ  يشاالكزذ   مااال نذ  تاااذ ست اا ذ    االذ  واااذتناال هذهاال ذ  ت
 ص  ماذ متلاعسذ اس ذ  الس ذ  ون سذي هذ  عش سذ  متعلقاسذ ميت فذ صقل   ،ذ  ق  ذ  الل بذاتنو لذاعضذ  تالا قلتذ  عم  سذ

ذماذي هذ س  تهذ  ل ذ  الس .
 :أهداف المادة

 .لفروع هذا الفن ته سالمية في وجدان الطالب من خالل دراسفن اإلالتأصيل  .1

 . سالمياإلللفن  المختلفةتعريف الطالب بالفروع  .2

 .مهارة الطالب التصميمه وتعميق مفهوم التصميم االسالمي كأحد فروع التصميم الحديثة تعزيز  .3

 .ده والتطوير عليهتدريب الطالب على تحليل العملي الفني اإلسالمي والقدرة على تقلي .4

 

 مكونات المادة: 

 الكتب المقررة: )عنوان الكتاب، المؤلف، الجهة الناشرة، سنة النشر(  .1

  األسالمية فنون الشرق األوسط فى العصور 

 المواد المساندة )أشرطة فيديو، أشرطة صوتية(   .2

 للعمارة االسالمية. والنماذج التصميمهأعمال الطلبة الميدانية حول الفنون االسالمية ،  -

 القراءات اإلضافية )الكتب ، الدوريات ... الخ   .3

 .وجدان العلي، تاريخ الفن اإلسالمية -

 .عفيف بهنسي، العامرة العربي اإلسالمية، منشورات المجلس القومي، الرباط -

  .1985سعاد ماهر، العامرة اإلسالمية عبر العصور، دار البيان العربي، جده،  -

 .هـ  1418خطيط وعمارة المدن اإلسالمية،الدوحة خالد عزب، ت -



 

  

 محاضرات، مناقشات، حل مسائل، مناظرات ... الخ أساليب تدريس المادة:

 المحاضرة الصفية. -

 المناقشة العامة والخاصة حول موضوع من موضوعات الفن -

 العرض اإللكتروني -

 .الزيارات الميدانية  -

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingمعرفة والفهم  ال  .1

 .فروعهالتعريف بالفن اإلسالمي و - 

 .الفن االسالمي كجزء من الفنون الحديثهبيان  -

 .للفنون في التصميم الداخلي والجرافيكيتحديد السمات الفنية  -

 توضيح أهمية عاملي التوحيد واللغة في تكوين هوية الفن اإلسالمي. -

   Cognitive skillsاإلدراك ومحاكاة األفكار  مهارات  .2

 الفن االسالمي, ساهامت بتطورتحليل العوامل التي  -

 .بالفنون االسالمية التكوينات الهندسية احداث مقارنات بين  -

 .مهارات االتصال والتواصل األكاديمي .3

وتحليلي يعبر عن رأيه في التيارات المختلفةة  نقدي بسلوأان تكون لدى الطالب مهارات جيدة في التعبير عن افكاره وب -

 .للفن اإلسالمي

 خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقةمهارات عملية   4

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع 

 امتحانات قصيرة 

 واجبات 

 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فصلية ونهائية 

 أدوات التقييمتوزيع العالمات على 

 الدرجة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

 20 التقارير و/أو األبحاث / الواجبات / المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 100 المجموع

 

 األمانة العلمية والتوثيق

 )أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية 

 توثيق الكتابالب يوثق الط-

 ) اسم المؤلف، سنة النشر، عنوان الكتاب،الطبعة، مدينة الناشر،الناشر(. 



 :دار الشاؤون الثقافياة  بغاداد: ،جمالية التكوين في منمنماات يحياا الواساطيي: (2009وسماء حسن اآلغا) مثل

 ، ورقم الصفحة.العامة" آفاق عربية

 

 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

  االبتعاد عن السطو األكاديميPlagiarism  

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير 

 ومواعيد تقديمها

 

 األول

عرض الخطة الدراسية ومناقشتها والتحضير للعمل 

 بها
 

 الثاني
 مفهوم الفن اإلسالمي -

)الفن بوصفه ي، وكيف اإلسالماذا ندرس الفن لم -

 والشكل ( والمعرفة، والحضارة، لإلنسان،تاريخاً 

 

نشأة الفن اإلسالمي وفلسفته ومصادر الفن  الثالث

 خصائصاإلسالمي و
 

 الرابع
 فن الزخرفة اإلسالمي كفرع من الفنون -

 )الزخارف النباتية والزخارف الحيوانية (
 

 الخامس
 ومدراسهسالمي التصوير اإل

 المنمنمات اإلسالمية
 

 السادس

 االمتحان األول
  األولامتحان  -

 السابع
 فن الخط -

 فنون الكتاب )التجليد والتذهيب(-
 

 الثامن
 الفنون المعمارية

 أسس هذا الفن وعناصره وطرزه-
 

 التاسع
أخذ بعض العينات واألمثله على العمارة وكيفية 

 اتوظيف الفنون بشكل عام فيه
 

 العاشر

 

خذ بعض العينات واألمثله على العمارة وكيفية أ

 توظيف الفنون بشكل عام فيها
 

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 متحان الثاني اال  -

 
 

 الثاني عشر
 الفنون التطبيقية

 الحفر في الجص والحجر والرخاموالعاج والعظم
 

 الثالث عشر
 الفنون التطبيقية

 ادن والخزفالحفر في الخشب ، المع
 

  الموسيقى والغناء  الرابع عشر

  مراجعة المادة - الخامس عشر

 السادس عشر

 االمتحان النهائي
  متحان نهائي اال



 

 ل ساعة تدريسك مقابلساعات  2حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن 

 

 

 :سياسة الحضور والغياب

 

ن الساعات المقررة للماادة بادون عامر مرضاي أو قهاري يقبلا  عمياد الكلياة إذ % م15ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

يترتب اعتباار الطالاب منساحبان مان الماادة فاي حالاة قباول العمياد للعامر، بينماا يمناع مان التقادا لالمتحاان النهاائي وتكاون 

 عالمت  في المادة صفران في حالة عدا قبول العميد للعمر المرضي أو القهري.

 العلمية للمادة      المراجع 

 الكتـــــــــــب 

 القاهرة-دار المعارف-نعمت أسماعيل عالا ،فنون الشرق األوسط فا العصور األسالمية -1

 وجدان العلي، تاريخ الفن اإلسالمية. -2

 عفيف بهنسي، العامرة العربي اإلسالمية، منشورات المجلس القومي، الرباط، -3

 مية عبر العصور، دار البيان العربي، جده.سعاد ماهر، العامرة اإلسال -4

 خالد عزب، تخطيط وعمارة المدن اإلسالمية،الدوحة . -5

 (:تاريخ الفن عند العرب والمسلمين ،دمشق ،مطبعة دار الكتاب.1989أنور الرفاعي )-6

ي (:تاراث اإلساالا فاي الفناون الفرعياة والتصاوير والعماارة )ترجماة  كا1984كريستي ارنولد بريجاز) -7

 محمد حسن (،دمشق دار الكتاب العربي .

 (: اإلسالا والفنون الجميلة،بيروت دار الشروق .1991محمد عمارة ) -8

 

 الدوريات العلمية 

 مجلة التاريخ واآلثار االردنية /  الجامعة االردنية. -

 مجلة دراسات تاريخية / الجامعة االردنية. -

 تماعية (.مجلة دراسات / الجامعة االردنية ) العلوا االج -

مقاالت في الفنون اإلساالمية / مشاروا الترجماة باين معهاد الفناون اإلساالمية  التقليدياة ،ومؤسساة ال البيات  -

 للفكر اإلسالمي .

 

 مواقع الكترونية
1www.3dmekanlar.com. 

-2 https://www.youtube.com/watch?v=6R1y2rGiKCc 

3- https://www.youtube.com/watch?v=kYr-L-HTzjo 

4- https://www.youtube.com/watch?v=KQ1mAgmUk0M 

5- https://www.youtube.com/watch?v=xE3gZOiDays 

ذ


