ًَىرج ()12
خايؼح /اكادًَُح  :وصاسج انرؼهُى انؼانً
كهُح /يؼهذ  :انًؼهذ انؼانً نهفُىٌ انرطثُمُح – انردًغ انخايظ
لغى  :انرصًُى انذاخهً واالثاز

 -1بٌانات المقرر
انفشلح/انًغرىي :انثاَُح
إعى انًمشس :ذاسَخ انرصًُى
انفصم انذساعً االول
انشيض انكىدٌ2112:
انذاخهً واألثاز اإلعمايً
انؼاو انذساعٍ2018/ 2017:
َظشي ( )1ػًهً ()1
انرخصص :انرصًُى انذاخهً واألثاز ػذد انغاػاخ انذساعُح )2( :

 -2هذف
انًمشس:

 -1إكساب انطانة انًفاٍْى ٔ انحمائك انًشتثطح تانٕصف انذلٍك ٔانتحهٍم انذلٍك
نألسانٍة ٔانخصائص انفٍُح انًًٍضج ألَتاد انحضاسج اإلساليٍح .

 -3انًغرهذف يٍ ذذسَظ انًمشس :أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمشس لادسا ً ػهً :

أ -انًؼهىياخ
وانًفاهُى :

أٌ -1زكش أسس انتصًٍى انذاخهى ٔاألحاث فى فى انعصش اإلساليى.
أٌ -2زكش انطشص االساليٍح انًختهفح انًشتثطح تانتخصص.
أٌ -3ششس انًصطهحاخ انخاصح تاألحاث ٔ انتصًٍى انذاخهً فى انعصش اإلساليى

ب -انًهاساخ
انزهُُح :

بٌ -1ستُتذ انعاللح تٍٍ انتصًٍى ٔ طثٍعح اإلستخذاو نًُتزاخ األحاث ٔ انتصًٍى
انذاخهً فى انعصش اإلساليى
بٌ -2حهم اإلتتكاس ٌٔمٍى انٕظٍفح انزًانٍح ٔ انعًهٍح انًخهى نهفشاغ ٔاألحاث فى انعصش
اإلساليى
بٌ -3ستُثظ انعاللح تٍٍ انهٌٕ ٔ دالنتّ ٔ عاللتّ تًساحح ٔ طثٍعح انًكاٌ فى انعصش
اإلساليى
رـٌ -1حهم األشكال فى يفشداخ ٔعُاصش انتصًٍى انذاخهى ٔاألحاث فى انعصش
اإلساليى إنى عُاصشْا األٔنٍح ٌٔعٍذ صٍاغتٓا.
رـٌ -2حذد انطشص انتاسٌخٍح نهتصًٍى انذاخهى ٔاألحاث فى فى انعصش اإلساليى ٌٔمًٍٓا
رـٌ -3مذو انشسٕو انُٓذسٍح انخاصح تانتصًٍى انذاخهى ٔاألحاث فى انعصش اإلساليى
دٌ -4حأل إختٍاس انخاياخ انًستخذيح إستثاطا تانًكاٌ ٔ طثٍعح اإلستخذاو
دٌ -1عذ خطح نهمٍادج فى فشٌك ٌٔتحكى فى تٕصٌع انًٓاو ٔسشعح اتخار انمشاس.
دٌ -2عذ انثحج انتطثٍمى ٌٔحهم انثٍاَاخ.
بٌ -3مذو انعشض انفعال ٌٔذٌش انًُالشاخ ٔانحٕاساخ
دٌ -4تزٔق انفٌُٕ فى انطشص االساليٍح ٔاألعًال انفٍُح يٍ خالل انضٌاساخ انًٍذاٍَح .

خـ  -انًهاساخ
انًهُُح
انخاصح
تانًمشس:
د – انًهاساخ
انؼايح :

1

 -4يحرىٌ انًمشس :
انًىظىع

و

 1انرؼشَف تانًمشس و ػشض َرائح اعرثُاَاخ انطانة ػٍ انؼاو اندايؼٍ انغاتك و خطػ
انرحغٍُ
َ 2ثزج ذاسَخُح ػٍ انؼصىس االعمايُح وتؼط أَىاع يُشآذه
 3ذؼشَف انًغكٍ االعمايٍ وفهغفح انؼًاسج االعمايُح .
 4ذحذَذ انًكىَاخ انىظُفُح نفشاؽ انًغكٍ االعمايٍ ( انًذخم انشئُغٍ  -انفُاء )
 5أَىاع انغشف فٍ انًغكٍ االعمايٍ ( انرخرثىػ  -انًمؼذ  -انغمايهك  -انًُذسج)
 ( 6االَىاٌ  -انحشيهك  -انُىو  -انًصهً)
 7يُاغك انخذياخ تانًغكٍ االعمايٍ ( انًطثخ  -انرخضٍَ  -انحًاو )
 8اخرثاس يُرصف انفصم انذساعٍ األول ( اخرثاس أػًال انغُح )
 9ػُاصش االذصال( افمٍ  -سأعٍ ) واعانُة انرهىَح ( انشخشُخح  -انًهمف)
 10أَىاع انًغاخذ تًصش ويعًىٌ انؼمالاخ انىظُفُح تٍُ ػُاصشها
11
12
13
14
15

أَىاع األثاز فٍ انؼصش االعمايٍ تًصش ( انصفح  -كشعٍ انؼشػ  -األعشج -
انكشعٍ وانذكك تؤَىاػها  -صُذوق انحفع)
ػُاصش انرشكُم انًؼًاسٌ االعمايٍ
ػُاصش انرشكُم انضخشفٍ تانؼًاسج االعمايُح وانخاياخ انًغرخذيح فٍ انرصًُى
انذاخهٍ
ذمُُى َهائً نألػًال انفصهُح و يشاخؼح لثم االيرحاٌ نهُظشي
ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعٍ األول

ػذد
انغاػا
خ

يحاظشج

دسط

2

2

-

2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
2
1
1

1
2
2
1
1

2

1

1

2

1

1

2

1

1

2

-

-

2
2

-

-1

 -5أعانُة انرؼهُى 5أ-يُالشاخ ٔعشٔض تعهًٍٍح
5ب -يحاضشاخ
وانرؼهى
 5د–ارشاء تحٕث
 5د –انضٌاساخ انًٍذاٍَح نهًتاحف االساليٍح
 –ِ 5انتعهى انتعأَى
 -6أعانُة انرؼهُى 6أ -يحاضشج ( تفعٍم انساعاخ انًكتثٍح ) .
6ب (-انتعهى انتعأَى ) تمسٍى انطالب إنى يزًٕعاخ صغٍشج تٓذف تحسٍٍ يستٕاْى
وانرؼهى نهطماب

روي انمذساخ
انًحذودج
 -7ذمىَى انطــماب :
أ-1ايرحاٌ َهاَح انفصم انذساعً األول(
أ -األعانُة
إلايح يعشض نالعًال ٔيُالشح كم طانة
انًغرخذيح

لتقٌٌم

انًحصهح انعًهٍح نتمٍٍى انمذساخ
انزٍُْح ٔ انًٓاساخ انفٍُح .

)

أ -2ذمُُى يششوػاخ ذصًًُُح
( تسهٍى نٕحاخ دٔسٌح كم يحاضشج )

نتمٍٍى

انمذسج عهى سسى انتفاصٍم
ٔتحهٍهٓا ٔانتًٍٍض تٍُٓأتصٍُفٓا
نتمٍٍى انمذساخ انتكُٕنٕرٍح
ٔاستثاطاْا تانتُظٍش .

أ -3ذكهُفاخ وواخثاخ يُضنُح

لتقٌٌم

القدرة على جمع المعلومات
والمشاركة والحوار ونقل
المهارات .
2

ب -انرىلُد

أ-4يُالشاخ وذمُُى آداء صفً ( أتحاث
ٔعشٔض تمذًٌٍح ٔ نٕحاخ )

لتقٌٌم

القدرة على جمع المعلوماتيٍ
يصادس يختهفح والمشاركة
والحوار ونقل المهارات لتقٌٌم
القدرات التفكٌرٌة و االستٌعابٌة
.

أ-5ايرحاٌ َظشيوػًهٍ فً يُرصف
انفصم انذساعٍ األول

لتقٌٌم

المحصلة العملٌة لتقٌٌم القدرات
الذهنٌة و المهارات الفنٌة .

ب -1التقٌٌم  1امتحان نهاٌة الفصل الدراسى األول (
إقامة معرض لالعمال ومناقشة كل طالب
)
ب-2التقٌٌم  2تقٌٌم مشروعات تصمٌمٌة
( تسلٌم لوحات دورٌة كل محاضرة )
ب-3التقٌٌم 3
تكلٌفات وواجبات منزلٌة
ب-4التقٌٌم 4

خـ  -ذىصَغ
انذسخاخ

نهاٌة الفصل الدراسى

مناقشات وتقٌٌم آداءصفى ( أبحاث
وعروض تقدٌمٌة و لوحات )

دورى كل أسبوع من
اإلسبوعالثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوعالثالث
دورى كل أسبوع من
اإلسبوعالثالث

ب-5التقٌٌم 5امتحان نظري و عملً فى منتصف
الفصل الدراسً األول
ج-1امتحان نهاٌة الفصل الدراسى األول( إقامة
معرض لالعمال ومناقشة كل طالب )
ج-2ذمُُى يششوػاخ ذصًًُُح
( تسهٍى نٕحاخ دٔسٌح كم يحاضشج )

اإلسبوع الثامن
%60
%5

ج-3تكلٌفات وواجبات منزلٌة
ج-4يُالشاخ وذمُُى آداء صفً( أتحاثوعروض
تقدٌمٌة ٔ نٕحاخ )
ج-5امتحان نظري و عملً فى منتصف الفصل
الدراسً األول
انًدًىع

األول

%5
% 01
% 21

% 100

 20دسخح أػًال
عُح  30 +دسخح
ذحشَشٌ

 -8لائًح انكرة انذساعُح وانًشاخغ :
 -1أ.م.د /نها فخري  " :تارٌخ التصمٌم الداخلً االثاث االسالمً "
أ -يزكشاخ
ب -كرة يهضيح

(ملزمة معتمدة من مجلس المعهد والقسم)
 -2دمحم عبد الستار عثمان "دكتور"" :.العمارة الفاطمٌة "– دار القاهرة للنشر –
.2002
 -3دمحم حمزة اسماعٌل  " :بحوث و دراسات فً العمارة االسالمٌة "  -دار
القاهرة للنشر – .2004
 - -4دمحم حمزة اسماعٌل  " :موسوعة العمائر االسالمٌة فً مصر من الفتح
3

.2002 – العثمانً حتى عهد دمحم على "– دار القاهرة للنشر
.  التجدٌد والتأصٌل فً عمارة المجتمعات اإلسالمٌة. إسماعٌل سراج الدٌن-1
 كرة يمرشحح- خـ
.) م2002- مكتبة اإلسكندرٌة:(اإلسكندرٌة
1- Hillenbrand Robert." Islamic Architecture formFunction and
Meaning ". (Cairo: A.U. Press-2009.
2- Ibrahim Abd El-Baky and others." Principles of Architectural
Design and UrabanPlaningDuring Different Islamic Cairo".
(Gadda: Organization of Islamic Capitals and Cities-1992.
3- Kramers. J. H and others." The Encyclopaedia of Islam ". Vol I.
(London: Luzac. Co-1960
 داس: (انماْشج. يزهح انٓالل." "تٍٕخ انماْشج انمذًٌح." أحًذ عثذ انزٕاد "دكتٕس-  دوسَاخ ػهًُح-د
.)و2004 ٌٍَٕٕ – انٓالل
... أو َششاخ
www.Britishmuseum.co.uk-http://aucpress.com:

 َها فخشي ػثذ انغماو/د.و.ا: ًٍلائى تؤػًال سئُظ يدهظ انمغى انؼه
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 ذايش حهًً شاكش/ د.و.: أعرار انًادج

