
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 علي كاظم عباس الشيخ االسم
 Ali_alsheikh61@yahoo.com البريد االلكتروني

 مقدمة في العمارة والفنون االسالمية اسم المادة
 ساعات اسبوعيا   مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

سالمية ايضاح صورة مبسطة عن اهم العمائر االسالمية في العراق والبلدان اال
 وايضاح اهم الطرز العمارة والزخرفية في مختلف العصور االسالمية

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تبدء االمادة بدراسة االسس االولى للعمارة االسالمية والتي ابتدأت من مسجد الرسول 
)ص( والخالفة الراشدية وتاسيس مدينتي البصرة والكوفة ، وتطورت في العصور 

تمثلة بالجامع االموي بدمشق وقبة الصخرة ، وباالضافة الى ذلك دراسة االموي والم
اهم القصور التي تعود الى العصور االموي في بادية الشام مثل قصير عمرة والمشتى 
وقصر الطوبة ودراسة اهم تطور الفنون االسالمية بالعصر االموي ومنها الرسوم 

المشتى وتناول اهم العمائر في الجدارية في قصير عمرة والنقوش الحجرية بقصر 
العصر العباسي مثل العمائر في مدينة سامراء وتناول العمارة السلجوقية ودراسة اهم 
المدارس االسالمية في العراق مثل المدرسة المستنصرية وكذلك تناول اهم المظاهر 

 الفنية وتطورها والمتمثلة بالتحف المعدنية والخزف والسجاد وفنون الكتاب . 
 ــــ لكتب المنهجيةا

 
 المصادر الخارجية

 

 1979، بغداد  عبد العزيز حميد وصالح العبيدي ، الفنون العربية االسالمية
 1989عيسى سلمان واخرون ، العمارات االسالمية ، بغداد ، 

  1990حسن الباشا ، مدخل الى االثار االسالمية ، القاهرة ، 
  سالم ، القاهرةكمال الدين سامح ، العمارة في صدر اال

 
 تقديرات الفصل

 الفصل الدراسي
 االول

االمتحانات 
 اليومية

الفصل الدراسي 
 الثاني

 االمتحان النهائي

18% 4% 18% 60% 
  معلومات اضافية

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 ولىاالالمرحلة :

 علي كاظم عباس الشيخ اسم المحاضر الثالثي :
 مساعد استاذ  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :

 جامعة القادسية مكان العمل  :



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
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المادة  المادة النظرية التاريخ
 العلمية

 المالحظات

   العمارة لغة واصطالحا   1/10/2015الخميس  1

   انواع العمائر االسالمية 8/10/2015الخميس  2

   انواع العناصر العمارية 15/10/2015الخميس  3

   انواع العناصر الزخرفية 22/10/2015الخميس  4

   الفاو -يثرب –العمارة في الجزيرة قبل االسالم مكة  29/10/2015الخميس  5

   القصور  –لمدن االسالمية العواصم ا 5/11/2015الخميس  6

   العمارة قبل االسالم في العراق ) الحضر ( 5/12/2015الخميس  7

   العمارة في عهد الرسول ) ص ( المسجد 12/12/2015الخميس  8

   الزيادات في مسجد الرسول في الخالفة الراشدية 19/12/2015الخميس  9

   والكوفة عمارة البصرة 26/12/2015الخميس  10

   مدينة الفسطاط 3/1/2016الخميس  11

   جامع عمرو بن العاص  10/1/2016الخميس  12

   الرسوم الجدارية في قصير عمرة 17/1/2016الخميس  13

   العمارة في بالد الشام 24/1/2016الخميس  14

   عمارة المسجد االموي بدمشق  31/1/2015الخميس  15

   عمارة قبة الصخرة 7/2/2016الخميس  16

 عطلة نصف السنة

   التحف المعدنية وصناعتها في االسالم 25/2/2016الخميس  17

   تخطيط مدينة القاهرة 3/3/2016الخميس  18

   عمارة جامع االزهر 10/3/2016الخميس  19

   االضافات التي طرأت على جامع االزهر 17/3/2016الخميس  20

   فنون الكتاب 24/3/2016الخميس  21

   العمارة السلجوقية 31/3/2016الخميس  22

   عمارة المساجد واالضرحة والمدارس 7/4/2016الخميس   23

   سمات ومظاهر العمارة االسالمية 14/4/2016الخميس  24

   العمارات الدينية مسجد االخيضر   21/4/2016الخميس  25

   مسجد سامراء 28/4/2016الخميس  26

   الفخار والخزف 5/5/2016الخميس  27

   المدراس االسالمية بالعراق 12/5/2016الخميس  28

   المدرسة المستنصرية  19/5/2016الخميس  29

   المدرسة الشرابية 26/5/2016الخميس  30

   السجاد 2/6/2016الخميس  31

   نماذج التحف المعدنية العباسية 9/6/2016الخميس  32

 توقيع العميد        ستاذ  توقيع اال 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 القادسية الجامعة :
 االثارالكلية :

 االثارالقســم :
 االولىالمرحلة :

 علي كاظم عباس الشيخ اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ  مساعد اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 جامعة القادسية مكان العمل  :

 


