مجهورية العراق
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القســم :االثار
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :علي كاظم عباس الشيخ
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي
االسم
البريد االلكتروني

عمي كاظم عباس الشيخ
Ali_alsheikh61@yahoo.com

اسم المادة

الفنون الزخرفية االسالمية

مقرر الفصل

ساعات اسبوعيا

اهداف المادة

دراسة اهم المواضيع الزخرفية التي ابد عبها الفنان المسمم في الدولة العربية االسالمية

في شتى مجاالت الفن واثر ذلك الحياة اليومية خوصاً في مجال العمارة وكذلك الفنون

التطبيقية
التفاصيل االساسية لممادة

تبدء االمادة بدراسة التحف الخشبية التي تعود لمعصريين االموي والعباسي والفاطمي
والممموكي  ،وكذلك دراسة فن الفسيفساء واهم النماذج لهذا الفن في العالم االسالمي
وكذلك الحفر عمى الحجر والجص في المباني االسالمية ودراسة الحمي االسالمية في

مختمف العصور  ،وتناول الزجاج االسالمي والطرق الصناعية له ودراسة موطنه االول
 ،وكذلك دراسة االسمحة في العصر االموي بنوعيها االسمحة الثقيمة والخفيفة وتطور

تمك االسمحة في العصر العباسي والمغولي والعصر العثماني .
الكتب المنهجية

عبد العزيز حميد وصالح العبيدي ،الفنون الزخرفية العربية االسالمية
زكي محمد حسن  ،الفنون االسالمية  ،القاهرة . 9191 ،

المصادر الخارجية

حسن الباشا  ،مدخل الى االثار االسالمية  ،القاهرة 9111 ،
ديماند  ،الفنون االسالمية  ،القاهرة 9191 ،
سعاد ماهر  ،الفنون االسالمية  ،القاهرة 9191 ،
الفصل الدراسي

تقديرات الفصل
معمومات اضافية

االول

%81

االمتحانات
اليومية
%4

الفصل الدراسي
الثاني

%81

االمتحان النهائي
%06

مجهورية العراق

الجامعة  :القادسية
الكلية :االثار
القســم :االثار
المرحلة :الثانية
اسم المحاضر الثالثي  :علي كاظم عباس الشيخ
اللقب العلمي  :استاذ مساعد
المؤهل العلمي  :ماجستير
مكان العمل  :جامعة القادسية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جهاز االشراف والتقويم العلمي

جدول الدروس االسبوعي

1
5
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الخمٍس 5115/11/1
الخمٍس 5115/11/8
الخمٍس 5115/11/15
الخمٍس 5115/11/55
الخمٍس 5115/11/59
الخمٍس 5115/11/5

7
8
9
11
11
15
13
14
15
16

الخمٍس 5115/15/5
الخمٍس 5115/15/15
الخمٍس 5115/15/19
الخمٍس 5115/15/56
الخمٍس 5116/1/3
الخمٍس 5116/1/11
الخمٍس 5116/1/17
الخمٍس 5116/1/54
الخمٍس 5115/1/31
الخمٍس 5116/5/7

17
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19
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51
55
53
54
55
56
57
58
59
31
31
35

الخمٍس 5116/5/55
الخمٍس 5116/3/3
الخمٍس 5116/3/11
الخمٍس 5116/3/17
الخمٍس 5116/3/54
الخمٍس 5116/3/31
الخمٍس 5116/4/7
الخمٍس 5116/4/14
الخمٍس 5116/4/51
الخمٍس 5116/4/58
الخمٍس 5116/5/5
الخمٍس 5116/5/15
الخمٍس 5116/5/19
الخمٍس 5116/5/56
الخمٍس 5116/6/5
الخمٍس 5116/6/9
تىقٍع االستار :

وظرج عامح عه الفىىن االسالمٍح
دراسح االخشاب االسالمٍح
دراسح فه الحفر على الخشة فً العصر الراشذي
دراسح فه الحفر على الخشة فً العصر االمىي
دراسح فه الحفر على الخشة فً العصر العثاسً
دراسح فه الحفر على الخشة فً العصر االٌىتً
والممالٍك
دراسح فه الحفر على الخشة فً العصر السلجىقً
دراسح فه الحفر على الخشة فً االوذلس والمغرب
فه الفٍسفساء
الفٍسفساء فً العصر االٌىتً
الفٍسفساء فً العصر العثاسً
فه الحفر على الحجر فً فجر االسالم
فه الحفر على الحجر فً العصر االمىي
فه الحفر على الحجر فً العصر العثاسً
فه الحفر على الحجر فً العصر المملىكً
فه الحفر على الحجر العصر االٌىتً
عطلح وصف السىح
دراسح الحلً
الحلً فً فجر االسالم
الحلً فً العصر االمىي
الحلً فً العصر العثاسً
الزجاج – مىطىه وصىاعته
الزجاج فً فجر االسالم والعصر االمىي
الزجاج فً العصر العثاسً
الزجاج فً مصر وتالد الشام
التحف الزجاجٍح فً االوذلس
االسلحح واوىاعها قثل االسالم
االسلحح فً العصر الراشذي
االسلحح فً العصر االمىي
االسلحح فً العصر العثاسً
االسلحح فً العصر المغىلً
االسلحح فً العصر الصفىي
االسلحح فً العصر العثماوً
تىقٍع العمٍذ :

االسبوع

التاريخ

المادة النظرية

المادة
العلمية

المالحظات

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Course Weekly Outline
Course Instructor
E_mail
Title
Course Coordinator

Type your name here
Type your mail as example mail@yahoo.com
Type here course title
Type here the came of course coordinator

Course Objective

Type here vourse objectives

Course Description

Type here course description

Textbook

Type here textbook (title,author,edition,publisher,year)

References

Type here the reference (title,author,edition,publisher,year)

Course Assessment

Term Tests Laboratory
As (35%)
As (15%)

General Notes

Type here general notes regarding the course

Republic of Iraq
The Ministry of Higher Education
& Scientific Research

Quizzes
As (10%)

Project
----

University:
College:
Department:
Stage:
Lecturer name:
Academic Status:
Qualification:
Place of work:

Final Exam
As (40%)

Course weekly Outline
week

Date

Topics Covered

Lab. Experiment
Assignments

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
16
Half-year Break
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18
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23
24
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26
27
28
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Instructor Signature:

Dean Signature:

Notes

