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 جامعة فيالدلفيا
اآلداب والفنونكلية   

2018/2019/ السنة الدراسية األول  الفصل الدراسي  
التصميم الداخليقسم   

 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

 190120 رمز المادة: 2 تاريخ فن وعمارة الـمــــادة: 

 بالالمتطلبات السابقة أو/ والمرافقة:  سنة األولىمستوى المادة: 

 3الساعات المعتمدة: (11:00-10:10) حثم: موعد المحاضرة

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 البريد اإللكتروني الساعات المكتبية كانهمو رقم المكتب الرتبة األكاديمية االسم

 338 مدرس نهله ملكاويأ. 
 (12:00-11:00حثم )    

 (12:00-11:15نر )   
Nahla.malkawi@yahoo.com 

 

 :المادةوصف 
على  ، والتعرفالتقديم التفصيلي لبناء أساس وخلفية معرفية لدى الطالب تتعلق بتاريخ العمارة اول هذه المادة تتن

ء من القرون الوسطىوالقوطية والنهضة اما بعد القديمة ابتدز  الطرز المعمارية االمنهج العلمي والتحليلي البر

)خصائص تلك النتاجات وأبرز أنماطها ونماذجها(  وحتى الثورة الصناعية األوروبية و البارووك والركوكو

 متتبعين التطور التاريخي لها.

 
 

 :المادةأهداف 
 تعريف الطالب بالتالي: إلىتهدف المادة 

 
 تعرررف بترراريخ العمررارة وبمصررطلحات أخرررى ترافررق دارسرري العمررارة خررخل فترررات تاريخيررة مختلفررة ال

 .كالحقب, التفاعل, الطراز, الرؤية 

 ما بعد القديمة ابتداء من القرون الوسطىوالقوطية والنهضة األوروبية و رز المعمارية الطتعرف ال

)خصائص تلك النتاجات وأبرز أنماطها ونماذجها( متتبعين البارووك والركوكو وحتى الثورة الصناعية 

 التطور التاريخي لها.

 

 البيئررة الرارافيررة وطررراز العمررارة ( وطبيعررة قافيررة)البيئررة الث العخقررة بررين الرؤيررة ال ررائدة علررىتعرررف ال

 .، والنتاج الظاهر في التصميم الداخليالبيئتين الثقافية والطبيعية وخصائصه التي تظهر بنتيرة

  و التفاعل بين الثقافات أو الحضارات على طبيعرة العمرارة والطرراز  االتصالأو  االحتكاكتعريف الطالب بأثر

 يم الداخلي.واثرة في التصم المعماري الناتج في ظله
 

 
 مكونات المادة:

 الكتب )العنوان، المؤلفون، الناشر، سنة النشر(* 
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 أشرطة فيديو، األشرطة الصوتية ....الخ(  المواد المساندة( 
 ، ونماذج لمشاريع.الصور          

 حيث ينطبق() ةدليل الدراس 

  (دراسية ودليل المختبر )حيث ينطبقالواجبات الدليل 
 

 

 
 طرق التدريس:

 محاضرات، مرموعات نقاش، مرموعات تدريس، حل م ائل، مناظرات، وغيرها
 

 
 م:التعل  نتاجات 

  العمارة وطرزها وتأثيرها على التصميم الداخلي. فهم الطالب لمفهوم  

 في الحلقات النقاشية ) القدرة على التفكير والتحليل(.من الممارسة العلمية المكت بة  المهارات 

  ( مصادرص والاشخالامع )  االكاديمية واصلالتاالتصال ومهارات. 

 .مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العخقة 

 

 
 أدوات التقييم:

 تقارير قصيرة و/ أو عروض و/ أو مشاريع بحثية قصيرة -

 اختبارات قصيرة -

 واجبات دراسية -

 االمتحان النهائي -

 
 
 

 توزيع العالمات

 العالمة أدوات التقييم

 20 االمتحان األول

 20 االمتحان الثاني

 40 االمتحان النهائي

التقارير/ المشاريع البحثية/ االختبارات القصيرة/الواجبات الدراسية/ 
 المشاريع

20 

 100 المجموع

 

 

 التوثيق واألمانة األكاديمية:

 أسلوب التوثيق )مع أمثلة توضيحية( -

 حقوق الطبع والملكية -

 تجنب االنتحال -

 
 
 

 على أسابيع الفصل الدراسي دةالماتوزيع مواضيع 
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 والتقارير  الدراسيةالواجبات 
 وأوقات تسليمها

األساسية والمساندة التي  المواضيع
 ستغطى

 األسبوع

تعريف   مقدمةالالتعرف بالمادة وشرح الخطة  

 لحات لها عخقة بالمادة الدراسية.مصط
(1) 

 مفهوم العمارة المسيحية - معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 

 فن االيقونات -

 النشاة والتطور -

 

(2) 

 
 

 الفن البيزنطي -

 لمحة تاريخية -

 اهم المالمح المعمارية -

 

(3) 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
طراز.المستوحى من   

 (4) العمارة الرومانسيكية -

 فن الكنائس والطراز اللومباردي - 

 في الشمال وفي الوسط -
 

(5) 
    

 
 يقوناتموضوعت النحت والمخطوطات واال -

 االمتحان األول -
 

(6) 

 (7) الفن وعصر النهضة- 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
 مستوحى من طراز الحضارات.

لمحة تاريخية عن فن العمارة والنحت  -
 والمخطوطات

(8) 

 (9) الفن في عصر النهضة الذهبي - 

لمحة تاريخية عن فن العمارة والنحت  - 
 والمخطوطات

(10) 

 (11) االمتحان الثاني - 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
عصور الوسطى.ال مستوحى من  

 عصرالنهضة األوروبية  -

/ االنجليزية/ النهضة اإليطالية -
 الفرنسية/االسبانية

(12) 

 (13) عصرالنهضة األوروبية 

 الطراز القوطي - 

 

(14) 

معلومات وصور عن تصاميم معاصرة 
عصور النهضة.ال مستوحى من  

 المعاصر والحديث -
(15) 

 

 (16) االمتحان النهائي - 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
  

             كل محاضرة من فئة الخمسين دقيقة.الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين ل هليمعدل ما يحتاج إ
 

 )المواظبه( سياسة الدوام

 %(15)إذا غاب الطالب أكثر من ومجموع الساعات المقررة للمادة. من  %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من 

عميد الكلية، يحرم من التقدم لالمتحان النهائي  مادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلهمن مجموع الساعات المقررة لل
لكلية التي ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله عميد اأما إذ)صفراً(،  وتعتبر نتيجته في تلك المادة

 .تطرح المادة ، يعتبر منسحباً من تلك المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب
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 :عـالمراج
 الكتاب المقرر: اليوجد 

  أخرىمراجع: 

 

 .2003 ،البتراء، األردن بيت األنباط ،حضارة األنباط من خالل نقوشهم :أحمد عرلوني (1

 .1988القاهرة، الهيئة العامة للكتاب،  فنون عصر النهضة،ثروت عكاشه :  (2

 .1980دار النهضة العربية، بيروت، ، في عصر النهضة تاريخ الفنح ن الباشا:  (3

 .1999جامعة دمشق، دمشق،  ،الكخسيكي..عصر ال من والعمارة تاريخ الفن ح ن كمال: (4

سليمان بن عبدالرحمن  ،دراسة تحليلية لنقوش نبطية قديمة من شمال غرب ال عودية :سليمان الذيب  (5

 .1995 ،، الرياضالذيب

 د.ت.جامعة دمشق، دمشق، ، العمارةو الفن تاريخعفيف بهن ي:  (6

 2003قبيلة المالكي: تاريخ العمارة عبر العصور، دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن،  (7

 ،، الرياضمكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض ،عمارة األنباط ال كنية :الخطاطبة محمد فاضل أمين (8

2006. 

 .1998، جامعة دمشق، دمشق، تاريخ العمارة: عمارة فجر المسيحية...نزيه كواكبي:  (9

10) Emile Bayard: The ABCof Styles, Parkstone Press, USA , 2012. 

11) .Harwood ,Buie & May,Bridget & Sherman,Curt: Architecture and interior design from the 

19th century, Pearson/Prentice Hall, New Jersey, 2009. 

12) John Pile: A history of interior design, Laurence King Publishing, London, 2005 

13) Mittler, Geme : ART IN FOCUS, Glencoe/McGraw-Hill,USA,2006. 
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http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1010.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=search%7E%3D1%7E%21AL%7E%2143%7E%21%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A8%D8%A9%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86.
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/Harwood+?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/May?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+
http://library.philadelphia.edu.jo/scripts/minisa.dll/9907/PAUTHOR/Sherman?KEYSEARCH&DISPLAY=AUTHORS+

