
 

 

 المقررنمورج وصف 

 (األكاديمي()مراجعت البرنامج العالي )مراجعت أداء مؤسساث التعليم 

 

 مبرهناً  تحقيقها الطالب من المتوقعة التعلم ومخرجات المقرر خصائص ألهم مقتضياً  إيجازاً  هذا المقرر وصف يوفر

 .البرنامج وصف وبين بينها الربط من والبد .المتاحة التعلم فرص من القصوى االستفادة حقق قد كان إذا عما

 

 خبيعخ انًىصم انًؤسسخ انتعهًُُخ .1

 كهُخ اِثبس/ قسى اِثبس/ انفشع االساليٍ انقسى اندبيعٍ / انًشكز .2

 انحضبسح انعشثُخ االساليُخ اسى / سيز انًقشس .3

 meet/classroom انتٍ َذخم فُهب انجشايح .4

 حضىسٌ/ انكتشوٍَ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221-2222 انفصم / انسُخ .6

 سبعخ اسجىعُب   3 )انكهٍ(عذد انسبعبد انذساسُخ  .7

 25/6/2221 تبسَخ إعذاد هزا انىصف .8

 انًقشس:أهذاف  .9
 

تعرٌف طلبة المرحلة الرابعة فً فرع اآلثار االسالمٌة، بالحضارة العربٌة االسالمٌة واهم االنظمة التً 
المختلفة ظهرت مثل نظام الوزارة والقضاء والحجابة وغٌرها واهم المنجزات فً مجال الطب والعلوم 

 على الحضارات االخرى.مٌة العربٌة االسالبغداد وتأثٌر الحضارة فً الخالفة  والتعلٌم الذي كان مركز
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يخشخبد انتعهى وطشائق انتعهُى وانتعهى وانتقُُى .12

 طشائق انتعهُى وانتعهى أ. 

 انًحبضشاد انُظشَخ وفق يب تىفش يٍ يصبدس وثحىث تخذو انًبدح. -

 انًحبضشاد انتٍ َهقُهب االستبر يٍ خالل انًُصبد االنكتشوَُخ. -

 اخم عًم تقبسَش عهًُخ. تزوَذ انطهجخ ثبنًصبدس انعًهُخ يٍ -

 ائق انتقُُى ة. طش

 

 انحضىس وطشذ االسئهخ واألفكبس

 

 

 

 

 انتفكُش يهبسادج. 

 

 

 

 

 

 انًهبساد األخشي انًتعهقخ ثقبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ(انًهبساد انعبيخ وانًُقىنخ )د. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بنيت المقرر .11

 الساعاث األسبوع
مخرجاث التعلم 

 المطلوبت
اسم الوحذة / المساق 

 أو الموضوع
 طريقت التقييم طريقت التعليم

 فهى وتهخُص انًبدح 1 األحذ
مصطلح الحضارة 

 وتعرٌفه ومعناه
 حضىسٌ

يُبقشخ وطشذ 

 االسئهخ

 2 االسثعبء
آصول الحضارة  فهى وتهخُص انًبدح

 العربٌة
 انكتشوٍَ حضىسٌ

 1 األحذ

السٌاسٌة النظم  فهى وتهخُص انًبدح
واالجتماعٌة قبل 

 االسالم

 انكتشوٍَ حضىسٌ

 2 االسثعبء
النظام االجتماعً عند  فهى وتهخُص انًبدح

 العرب قبل االسالم
 انكتشوٍَ حضىسٌ

 1 األحذ
  حضىسٌ الوزارة بداٌة اصولها فهى وتهخُص انًبدح

 2 االسثعبء
صفات الوزٌر  فهى وتهخُص انًبدح

 وصالحٌاته
  حضىسٌ

 1 األحذ

 فهى وتهخُص انًبدح

 انكتشوٍَ امتٌازات الوزٌر
تكهُف انطهجخ 

ثبيتحبٌ 

 انكتشوٍَ

 2 االسثعبء
الوزارة فً العصر  فهى وتهخُص انًبدح

 االول والثانً
 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
ظهور منصب امٌر  فهى وتهخُص انًبدح

 االمراء
 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء
الوزارة فً العصور  فهى وتهخُص انًبدح

 العباسٌة المتاخرة
 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
  انكتشوٍَ نظرٌة الوزارة فهى وتهخُص انًبدح

 2 االسثعبء

 نظام الحجابة  فهى وتهخُص انًبدح
 الحاجبصفات 

 واختصاصاته

تكهُف انطهجخ  انكتشوٍَ

ثئيتحبٌ 

 انكتشوٍَ

 1 األحذ

االمارة والوالٌة  فهى وتهخُص انًبدح
االمارة فً العصر 

 االموي

 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء

االمارة فً العصر  فهى وتهخُص انًبدح
العباسً واهم 

 الدواوٌن

 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
نشأة الدواوٌن االموٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 العباسٌة –
 انكتشوٍَ

 



 

 1 األحذ
القضاء عند العرب  فهى وتهخُص انًبدح

 قبل االسالم
يُبقشخ وطشذ  انكتشوٍَ

 االسئهخ

 2 االسثعبء
 صفات القضاة  فهى وتهخُص انًبدح

 طرق االثبات
 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ

 المظالم فهى وتهخُص انًبدح
الفرق بٌن القضاء 

 والمظالم

 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء

االجهزة الرقابٌة فً  فهى وتهخُص انًبدح
 الحضارة 

 الشرطة-جهاز الحسبة

 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
  انكتشوٍَ المالٌةموارد الدولة  فهى وتهخُص انًبدح

 2 االسثعبء
 النظم االقتصادٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 نظام الزراعة

 انكتشوٍَ
 

 1 األحذ
نظام التجارة والعوامل  فهى وتهخُص انًبدح

 المؤثرة فٌها
 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء
طرق التجارة  فهى وتهخُص انًبدح

 والصناعة
 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ

المجتمع العربً  فهى وتهخُص انًبدح
 االسالمً 

المرأة فً المجتمع 
 العربً

 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء

 اهل الذمة  -الموالً فهى وتهخُص انًبدح
موقف االسالم من 

 اهل الذمة

 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
 النظم العسكرٌة  فهى وتهخُص انًبدح

 اصناف الجٌش
 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء
 رٌةالبح فهى وتهخُص انًبدح

 رٌةالعرب البحمكانة 
 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ
 العلوم االنسانٌة فهى وتهخُص انًبدح

 التارٌخ الجغرافٌة
 انكتشوٍَ

 

 2 االسثعبء

 العلوم العقلٌة فهى وتهخُص انًبدح
–الطب الصٌدلة 

 الرٌاضة

 انكتشوٍَ

 

 1 األحذ

 ةاثر الحضارة العربٌ فهى وتهخُص انًبدح
فً الحضارة 

 االسالمٌة

انطهجخ تكهُف  انكتشوٍَ

ثئيتحبٌ 

 انكتشوٍَ



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 انجُُخ انتحتُخ  .12

 انقشاءاد انًطهىثخ:
 كتت انًقشس 
 اخشي  

 كتاب دراسات في الحضارة العربية االسالمية -

   خيتطهجبد خبص

وتشًم عهً سجُم انخذيبد االختًبعُخ )

انًثبل يحبضشاد انضُىف وانتذسَت 

 انًهٍُ وانذساسبد انًُذاَُخ( 

 
 
 
 
 

 انقجىل  .13

  انًتطهجبد انسبثقخ

  أقم عذد يٍ انطهجخ 

  أكجش عذد يٍ انطهجخ 



 توصيف مادة الخزف والزجاج المرحلة الرابعة الفرع االسالمي

 صناعة الفخار االسالمي  -1

 ) الفخار المزخرف غير المطلي العراقي ( فخار الباربوتين االسالمي  -2

 فخار مدينة سامراء  -3

 تكريت فخار مدينة  -4

 فخار مدينة الموصل وسنجار  -5

 الخزف االسالمي  -6

 خزف مدينة سامراء  -7

 خزف مدينة الرقة  -8

 خزف العصر الفاطمي  -9

 الخزف في العصر السلجوقي  -11

 خزف العصرين االيوبي والمملوكي في مصر وسوريا  -11

 الميالدي  14_ 13الهجري /  8-7خزف العصر المغولي في ايران القرن  -12

 خزف العصر التيموري في ايران  -13

 خزف العصر الصفوي في ايران  -14

 الخزف في المغرب واالندلس  -15

 التركي الخزف -16

 هيئات الخزف االسالمي  -17

 الزجاج االسالمي   -18

 تاريخ الزجاج غير االسالمي  -19

 زجاج العراق قبل االسالمي  -21

 صناعة الزجاج االسالمي  -21

 زخرفة الزجاج -22

 اسماء االنية الزجاجية في الشعر وكتب االدب -23

 صناعة الزجاج في االقطار االسالمية  -24

 في سوريا  -25

 في مصر  -26

 في العراق -27



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 انًمشسًَىرج وطف 

 (األكبدًٍَ()يشاخؼخ انجشَبيح انؼبنٍ )يشاخؼخ أداء يؤعغبد انتؼهُى 

 

 يٍ انًتىلؼخ انتؼهى ويخشخبد انًمشس خظبئض ألهى يمتضُب   إَدبصا   هزا انًمشس وطف َىفش

 يٍ والثذ .انًتبحخ انتؼهى فشص يٍ انمظىي االعتفبدح حمك لذ كبٌ إرا ػًب يجشهُب   تحمُمهب انطبنت

 .انجشَبيح وطف وثٍُ ثُُهب انشثظ

 

 و. وعٍ ػجذ انًطهت حغٍ            

 خبيؼخ انًىطم انًؤعغخ انتؼهًُُخ .1

 كهُخ اِثبس / لغى آثبس انمغى اندبيؼٍ / انًشكض .2

 jkvkpyl فُىٌ صخشفُخ ػهً انخشت وانؼبج صانًؼبدٌ /  اعى / سيض انًمشس .3

 Class room , meet, power point انجشايح انتٍ َذخم فُهب .4

 يحضبسد انكتشوَُخ أشكبل انحضىس انًتبحخ .5

 2221 – 2222 انفظم / انغُخ .6

 انكهٍ ( 93)  – 3  ػذد انغبػبد انذساعُخ )انكهٍ( .7

 1/7/2221 تبسَخ إػذاد هزا انىطف .8

 انًمشس:أهذاف  .9

 

فٍ  انفُىٌ انضخشفُخ انًُفزح ػهً انتحف انًُمىنخ ) انخشت وانؼبج وانًؼبدٌ (تؼشَف انطالة ػٍ تبسَخ 

 انحضبسح انؼشثُخ االعاليُخ ويذي اهًُتهب فٍ دساعخ اثبس االعاليُخ

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .12

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى أ. 

 

 

انًحبضشح ويُبلشخ انًبدح انؼهًُخ يغ انطالة يٍ خالل انًحبضشاد انُظشَخ وفك يب يتبذ فٍ ششذ 

انًظذس انشئُظ وانًظبدس انًغبػذح نهًمشس , وطشَمخ االعتدىاة فٍ اعتطالع اساء انطالة حىل 

 يؼشفتهى انغبثمخ ػٍ انًىضىع .

 

 

 ائك انتمُُى ة. طش

 

 ػهًُخ حىل انًبدح , واخجبد ثُتُخ وكتبثخ انتمبسَش .تمُُى طفٍ , تكهُف انىاخجبد ويهبو 

 

 انتفكُش ج. يهبساد

 

 

اهى انضخبسف انُجبتُخ وانهُذعُخ وانكتبثُخ وآديُخ وانحُىاَُخ انًُفزح ػهً انتحف َتؼشفىا ػهً 

 وطشق انًغتخذيخ فٍ تُفُزهب .

 

 

 انتىظُف وانتطىس انشخظٍ(انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ . انًهبساد انؼبيخ وانًُمىنخ )د

 

دساعخ انتحف واختالفهب يٍ ػظش ألخش يٍ خالل انتطىس وانذلخ فٍ انتُفُز انضخبسف وانًىاد 

 األونُخ انًغتخذيخ فٍ طُبػتهب ويمبسَتهب ثٍُ ػظش وآخش .

 

 

 



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 ثُُخ انًمشس .11

 

 انغبػبد األعجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ

اعى انىحذح / انًغبق 

 انًىضىعأو 
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

1 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

يمذيخ ػٍ انتحف 

 وانفُىٌ انضخشفُخ
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 انكتشوٍَ انتحف انؼبخُخ خىاَت يؼشفُخ 3 2
تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 3
انتحف انؼبخُخ فٍ فدش 

 االعالو وانؼظش االيىٌ
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 4
انتحف انؼبخُخ فٍ 

 انؼظش انؼجبعٍ
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 انكتشوٍَ اَىاع انتحف انؼبخُخ خىاَت يؼشفُخ 3 5
تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 6
انتحف انؼبخُخ فٍ 

 انؼظش انفبطًٍ
 ايتحبٌ عشَغ انكتشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 3 7
انتحف انؼبخُخ فٍ ثالد 

 انًغشة واالَذنظ
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 8
اهى انًىضىػبد 

انضخشفُخ انًُفزح ػهً 

 انتحف

 انكتشوٍَ
تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 انكتشوٍَ انضخبسف انهُذعُخ خىاَت يؼشفُخ 3 9
تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 انكتشوٍَ انضخبسف انُجبتُخ اعئهخ 3 12
واخت 

 انكتشوٍَ

 ايتحبٌ عشَغ انكتشوٍَ انضخبسف اِديُخ خىاَت يؼشفُخ 3 11

 انكتشوٍَ انضخبسف انكتبثُخ خىاَت يؼشفُخ 3 12
تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 13
انطشق انًغتخذيخ فٍ 

 صخشفخ انؼبج
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

14 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

فٍ فدش انتحف انًؼذَُخ 

 االعالو وانؼظش االيىٌ
 انكتشوٍَ

تمُى طفٍ 

 وواخجبد

 خىاَت يؼشفُخ 3 15
انتحف انًؼذَُخ فٍ 

 انؼظش انؼجبعٍ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو



 

 انكتشوٍَ اَىاع انتحف انًؼذَُخ خىاَت يؼشفُخ 3 16
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

17 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح

فٍ  انتحف انًؼذَُخ

ػظشٍَ انًغىنٍ 

 وانظفىٌ

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 18
اهى انًىضىػبد 

انضخشفُخ انًُفزح ػهً 

 انتحف انًؼذَُخ

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 19
انطشق انًغتخذيخ فٍ 

تُفُز انضخشفخ ػهً 

 انًؼبدٌ

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

22 3 
اطالع انطهجخ 

 ويؼشفتهى ػٍ انًبدح
 انكتشوٍَ انتحف انخشجُخ 

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 21
انًىاد انًغتخذيخ فٍ 

 طُبػخ انخشت 
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 22
يشاحم انًؼبندخ انتٍ 

 تًش ثهب يبدح انخشت
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 يؼشفُخخىاَت  3 23
طشق واعبنُت 

انًغتخذيخ فٍ طُبػخ 

 االخشبة

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 24
انحفش ػهً انخشت فٍ 

انؼظشٍَ االيىٌ 

 وانؼجبعٍ

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 اعئهخ 3 25
انحفش ػهً انخشت فٍ 

انؼظش انفبطًٍ فٍ 

 يظش وعىسَب

 انكتشوٍَ
واخت 

 انكتشوٍَ

 خىاَت يؼشفُخ 3 26

انحفش ػهً انخشت فٍ 

ػظش االَىثٍُ 

وانًًبنُك فٍ انشبو 

 ويظش

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 27
انحفش ػهً انخشت فٍ 

اَشاٌ واعُب انظغشي 

 فٍ انؼظش انغهدىلٍ

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 28

انحفش ػهً انخشت فٍ 

انؼظشٍَ انًغىنٍ 

وانتًُىسٌ ثبَشاٌ فٍ 

 و(15-6انمشٌ )

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 29
انحفش ػهً انخشت فٍ 

انؼظش انظفىٌ ثبَشاٌ 

 و(15-18)

 انكتشوٍَ
اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 خىاَت يؼشفُخ 3 32
انحفش ػهً انخشت فٍ 

 انؼظش انؼثًبٍَ 
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو

 اعئهخ 3 31
خظبئض انفٍ 

 االعاليٍ وانطشص انفُُخ
 انكتشوٍَ

اعئهخ فٍ 

 انكالط سوو



 وزارة التعميم العالي والبـحث العممي  
 جهاز اإلشراف والتقويم العممي    

 األكاديميضمان الجودة واالعتماد دائرة 
 قسم االعتماد الدولي         

 

 

 

 

 انمجىل  .12

  انًتطهجبد انغبثمخ

 36 ألم ػذد يٍ انطهجخ 

 36 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 انجُُخ انتحتُخ  .13

 انمشاءاد انًطهىثخ:

 كتت انًمشس 

  اخشي 

    

 يتطهجبد خبطخ 

 انًظبدس انًغبَذح : 

   انفُىٌ االعاليُخ, و.ط. دًَبَذ, تشخًخ احًذ يحًذ ػُغً, يشاخؼخ

 . 1954وتمذَى, د. احًذ فكشٌ, داس انًؼبسف, انمبهشح, 

  انفُىٌ انضخشفُخ انؼشثُخ االعاليُخ , طالذ حغٍُ انؼجُذٌ, خبيؼخ

 . 1987ثغذاد, 

  ,انفُىٌ االعاليُخ, عؼبد يبهش يحًذ, انهُئخ انًظشَخ انؼبيخ نهكتبة

 . 1986انمبهشح, 

  انًدًم فٍ اِثبس وانحضبسح االعاليُخ, يحًذ حًضح اعًبػُم

 . 2226انحذاد, يكتجخ صهشاء انششق, انمبهشح, 

 احًذ لبعى اندًؼخ, انفُىٌ 3يىعىػخ انًىطم انحضبسَخ, ج ,

 . 1992انضخشفُخ, داس انكتت وانهطجبػخ وانُشش, خبيؼخ انًىطم, 

  ,ٍ1982داس انشائذ انؼشثٍ, ثُشود, فُىٌ االعالو, صكٍ يحًذ حغ. 

 يىعىػخ انتحف انًؼذَُخ االعاليُخ , د. َجُم ػهٍ َىعف 

 . فُىٌ االعالو , عؼبد يبهش 

انخذيبد االختًبػُخ )وتشًم ػهً 

عجُم انًثبل يحبضشاد انضُىف 

وانتذسَت انًهٍُ وانذساعبد 

 انًُذاَُخ( 

 

 ػشع ثبنىعبئم انالكتشوَُخ

 

 

 



 

 ومىرج وصف المقشس

 ((مشاجعت البشوامج األكاديمي))مشاجعت أداء مؤسساث التعليم العالي 

 الذكتور اكرم هحوذ يحيى  

 

يىفش وصف المقشس هزا إيجاصاً مقتضياً ألهم خصائص المقشس ومخشجاث التعلم المتىقعت مه 

 .التعلم المتاحت الطالب تحقيقها مبشهىاً عما إرا كان قذ حقق االستفادة القصىي مه فشص

 .والبذ مه الشبط بيىها وبيه وصف البشوامج

 

  الموصل جامعة التعلٌمٌة المؤسسة •

   االسالمٌة االثار الفرع / االثار قسم / االثار كلٌة المركز / الجامعً القسم •

 عمارة المشرق االسالمً المقرر رمز / اسم •

 meet  / classroom فٌها ٌدخل التً البرامج •

 المتاحة الحضور أشكال •
 تعلٌم فٌدوٌة وبٌدي اف و تعلٌم و نضرٌة محاضرات
  الٌكترونً

 0202 – 0202 السنة / الفصل •

 اسبوعٌة ساعتان 3 (الكلً) الدراسٌة الساعات عدد •

 7 \ 7 / 2021 الوصف هذا إعداد تارٌخ •

 :المقرر أهداف •

 االسالمٌة االثار تخصص فً الثالثة المرحلة فً  االولٌة الدراسات طلبة تعرٌف على العمل
ات االسالمٌة التً نشات وتكونت فً بالد المشرق االسالمً بعد انتشار الحضار ابرز على

وامتداده الى مساحات شاسعة ووصوله الى وبالد الشام ،رج ربوع الجزٌرة العربٌة االسالم خا
الدور الكبٌر فً وصول  مدن واقالٌم العراقلث كانت اقصى بالد المشرق شماال وجنوبا ، جٌ

الد اسٌا الوسطى مباديء وتعالٌم الدٌن االسالمً الحنٌف الى مختلف الحضارات القدٌمة فً ب
والتً كانت لها االثر الكبٌر على نشؤء مختلف العمائر االسالمٌة وتطورها فً والجنوبٌة منها 

اثارها شاخصة الى ٌومنا شتى جوانب الحٌاة االجتماعٌة والفنٌة واالقتصادٌة ، والتً التزال 
هذا متمثلة بالعمائر االسالمٌة فً بالد اٌران واسٌا الصغرى وتركٌا واالناضول وبالد الهند 
والسند و ماوراء النهر كالمساجد والجوامع والكنائس والقصور واالسوار والقالع والمبانً 

 الخدمٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة والسكنٌة ، 

  
 
 
 

 والتقٌٌم والتعلم التعلٌم وطرائق التعلم مخرجات •

  والتعلم التعلٌم طرائق .أ

 من العدٌد على تحتوي التً الخاصة المكتبات على واالطالع النظرٌة المحاضرات
 والمتمثلة المادة مفردات توضع التً والخرائط والمخططات والمراجع المصادر
 قبٌل والٌمن العربٌة الجزٌرة بالد و العراق لحضارات واالثرٌة العمرانٌة بالمعالم
  ، االسالم

 
 



 
 

  التقٌٌم طرائق .ب

 

 الطلبة بٌن المستمرة المناقشات اسلوب ثم ومن المادة عرض اسلوب على االعتماد
 واالثارٌة العلمٌة بالمواد الخاصة التقارٌر اعداد على واالعتماد ، المادة واستاذ
  ، التعلٌمٌة للمادة

 
 
 
 

 التفكٌر مهارات .ج

 

 حول المستقبلٌة الطالب ومهارات افكار بتنمٌة تتعلق التً االسئلة بعض عرض
 التعلٌمٌة المادة

 
 
 

 والتطور التوظٌف بقابلٌة المتعلقة األخرى المهارات) والمنقولة العامة المهارات .د
 (الشخصً

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المقرر بنية •

 

 الساعات األسبوع
 مخرجات

 المطلوبة التعلم

 / الوحدة اسم
 أو المساق

 الموضوع

 التعليم طريقة
 طريقة
 التقييم

 1  الثالثاء ٌوم
 المادة  شرح
 مواضٌعها وعرض

  االولٌة

 تارٌخٌة مقدمة
ء  نشؤ لمراحل

 الحضارة 
 ة وفنونهااالسالمٌ

فً ربوع الجزٌرة 
 والعراق العربٌة 

 عرض
 محاضرات

 وتعلٌم نضرٌة
 الٌكترونً
 مزدوج

 

  عرض تارٌخٌة مقدمة على االعتماد 1  االربعاء ٌوم



 الطلبة تذكٌر
  السابقة بالمادة

 عرض ثم ومن
  الجدٌدة المادة

ء  نشؤ لمراحل
الحضارة  

االسالمٌة وفنونها 
من  ها انتقالو

العراق الى بالد 
 فارس واٌران

 محاضرات
 وتعلٌم نضرٌة

 الٌكترونً
 مزدوج

 1 خمٌسال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

العمائر االسالمٌة 
التً تم انشائها فً 

بالد فارس فً 
خالل  اٌران

 العصور االسمٌة

 عرض
 محاضرات

 وتعلٌم نضرٌة
 الٌكترونً
 مزدوج

 

 1 ثالثاءال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

نماذج من العمائر ا
االسمٌة فً اٌران 

لمساجد  ومنها
 والجوامع والقصور 

 عرض
 محاضرات

 وتعلٌم نضرٌة
 الٌكترونً
  مزدوج

 

 1 ربعاءاال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

 تارٌخٌة مقدمة
ء  نشؤ لمراحل

الحضارة  
االسالمٌة وفنونها 
فً اسٌا الصغرى 
واالناضول فً 

 تركٌا

 عرض
 محاضرات

 وتعلٌم نضرٌة
 الٌكترونً
 مزدوج

 

 1 خمٌسال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

انماذج من العمائر 
االسمٌة فً اسٌا 

الصغرى 
واالناضول وتركٌا 

ومنها لمساجد 
 والجوامع والقصور

   لٌكترونً

 1 الثالثاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

ممٌزات العمارة 
االسالمٌة فً اسٌا 
 الصغرى وتركٌا

   لٌكترونً

 1 االربعاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

 تارٌخٌة مقدمة
ء  نشؤ لمراحل

الحضارة  
االسالمٌة وفنونها 

 فً الهند

   لٌكترونً

 1 خمٌسال  ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

انماذج من العمائر 
االسمٌة فً  الهند 

كالمساجد والقصور 
 واالضرحة

   لٌكترونً

 1 االربعاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
ممٌزات العمارة 

 الهنداالسالمٌة فً 
   لٌكترونً

 1 الثالثاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

الغعمارٌة العناصر 
والفنٌة زالزخرفٌة 

 فً الهند
   لٌكترونً

 1 االربعاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

 تارٌخٌة مقدمة
ء  نشؤ لمراحل

الحضارة  
االسالمٌة وفنونها  
بالد ما وراء النهر 

 والصٌن

   لٌكترونً

 1 خمٌسال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
ائر انماذج من العم

االسمٌة فً  بالد 
   لٌكترونً



النهر وبالد ماوراء 
كالمساجد الصٌن

والقصور 
 واالضرحة

 1 االربعاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

الجوانب الفنٌة 
والمعمارٌة 
  والزخرفٌة

   لٌكترونً

 1 الثالثاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

نتائج واستنتاجات 
الدراسة االثرٌة فً 

بالد المشرق 
 االسالمً

   لٌكترونً

 1  االربعاء ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ

العناصر العامة 
للحضارات 
االسامٌة فً 

 المشرق االسالمً

   لٌكترونً

 1 خمٌسال  ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
 الطلبة تكلٌف
  الخاصة بالتقارٌر

   لٌكترونً

 1 لثالثاءا ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
 التقارٌر مناقشة
 طالب لكل

   لٌكترونً

 1 تربعاءال ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
 للمادة مراجعات

  الدراسٌة
   لٌكترونً

 1 خمٌسال  ٌوم
 واالطالع الفهم

 والحفظ
   لٌكترونً  االمتحانات اجراء

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

  التحتٌة البنٌة •

 :المطلوبة القراءات

 المقرر كتب •

  اخرى •

 الخاصت والبحوث واالطاريح والكتب والوراجع الوصادر
 على االعتواد يتن كوا ،  الوحكوت والذورياث بالوجالث
  العلويت للوادة الوحاضراث هلخصاث

  خاصة متطلبات
 كون العلمٌة بالمادة الخاصة و المبسطة الملخصات بعض وضع

  ومتشعبة ومتعددة واسعة المواضٌع

 على وتشمل) االجتماعٌة الخدمات
 الضٌوف محاضرات المثال سبٌل

  (المٌدانٌة والدراسات المهنً والتدرٌب

 
 

 و  كورونا ومرض وباء انتشار بسبب حالٌا ٌوجد ال
  االلٌكترونً التعلٌم طرق اتباع الى لجؤنا كذلك

 
 

 

 

 

 

 



 

 21   القبول •

  السابقة المتطلبات

 51  الطلبة من عدد أقل

 51  الطلبة من عدد أكبر

 

 

 

 

 

 

 


