
 الخطة الدراسية

 2021/  2020العام الدراسي 

  السياحة الدينيةقسم 

 الرابعة المرحلة الدراسية

 السياحة الدينية التخصص

 فنون اسالمية اسم المادة الدراسية باللغة العربية 

 Islamic Art االنكليزية باللغة الدراسية المادة اسم

تأكيد أهمية الموروث الفني االسالمي والشعبي في السياحة الدينية واثرها في  المادةاهداف 
 الجذب السياحي 

يطلق تعبير الفن االسالمي على االنتاج الفني الذي وقع منذ الهجرة حتى القرن  وصف المادة
 التاسع عشر في منطقة ممتدة من إسبانيا الى الهند 

 2 عدد الساعات النظرية

 ال يوجد الساعات العمليةعدد 

 ختام محمود سلطان اسم التدريسي باللغة العربية

 Khitam mahmod sulthan اسم التدريسي باللغة االنكليزية

 مدرس مساعد اللقب العلمي

 Khitam.algarrawy@alkafeel.edu.iq عنوان البريد االلكتروني الجامعي

 07723724067 (whatsappرقم الهاتف الجوال)

 

 

  



 المنهاج المقرر الجزء النظري 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1 15/ 12/ 

2020 

 الحضارة االسالمية
 

  

2 22/12/ 

2020 

   مدخل الى الفنون االسالمية

الطرز او االساليب او المدارس المختلفة في الفنون  2020 /1 /29 3
 االسالمية

  

   الطراز االموي 1/2021 /5 4

   مسجد قبة الصخرة، المسجد االموي  1/2021 /12 5

   الطراز العباسي  19/1/2021 6

   المأذنة الملوية، ابي دلف 1/2021 /26 7

   الطراز االسباني المغربي  2021 /2 /2 8

   قصر الحمراء، عصر الموحدين 2/2021 /9 9

   الطراز المصري السوري  16/2/2021 10

   الفن الطولوني ، جامع احمد ابن طولون 23/2/2021 11

   ، الحمامات الفاطمية، العمارة الفاطميةالفن الفاطمي 2/3/2021 12

   فن العصر االيوبي، المدارس والقالع 9/3/2021 13

   الطراز الفارسي، العمائر الفارسية، الفنون الجميلة. 16/3/2021 14

التحف القاشاني، الطراز السلجوقي التركي،  13/4/2021 15
 المهندس سنان التركي

  

   البعد عن الطبيعة، التكرار 20/4/2021 16

   الطراز الهندي، السمات والخصائص 27/4/2021 17

   تاج محل، الصورة الفنية الهندية 4/5/2021 18

االدمية  عناصر الزخرفة االسالمية، الصورة 11/5/2021 19
  والحيوانية

  

   الرسوم الهندسية 18/5/2021 20

   الزخارف النباتية 2021 /25/5 21

   الزخارف الخطية 1/6/2021 22

خواص الفنون االسالمية، كراهية الفراغ،  8/6/2021 23
 الزخارف المسطحة، البعد عن الطبيعة، التكرار

  

   الرسم التوضيحي والصورة الصغيرة  15/6/2021 24

   مميزات العمائر االسالمية 22/6/2021 25

   المآذن، القباب، المقرنصات والدايات 29/6/2021 26

   العقود واالقواس، االبواب، االفاريز  6/7/2021 27

   اثر الفنون االسالمية في فنون الغرب 13/7/2021 28

29     

30     

 

  



 المنهاج المقرر الجزء العملي 

 

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ االسبوع

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 در الفنون االسالمية _ زكي محمد حسنالمصا

 تراث االسالم_ جوزيف شاختالمراجع الرئيسية 

 الفنون االسالمية_ اياد الصقر  المراجع المساعدة 

 


