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 :قوصف المسا
 .املساق يهدف اىل تعريف الطلبة بأهم املراحل الزمنية منذ بدايات العمارة يف فجر  املسيحية حىت العمارة يف عصر النهضة 

حيث سيتم ذلك  مكخ لكامل املناقوكة والتعريكف بكأهم عنااكر ولصكاملر هكذا املراحكل التارايكة واهكم ركاذجهم املعماريكة بوككل لكا  ومفهكومهم 
 .بالعوامل واملفاهيم املختلفة بوكل عام للحضارة ومدى تأثرهم

 .البحث واملناقوة ملدى استفادة وارتباط كل مرحلة مبا سبقها مخ مراحل وتقييم مدى ارتباط هذا املراحل ببعضها البعض وتطوير عناارها
 

 :هدف المساق
 هم يف زيكادة وتقويكة معرفكة وقكدرة الطلبكة يف  ليكل دراسة وفهم اللغة والعناار املعمارية اليت سامهت بأغناء وتكويخ هذا املراحل مما يسا

 .وتوثيق فكرة عامه عما يواهدا ويقرأا مخ تاريخ ومباين معمارية
   االسككتفادة مككخ دروس وعككي املااككي سيسككاهم يف تقويككة وازديككاد وعككي الطلبككة وتفهمهككم هلككذا العككي والككدروس ممككا سيسككاعدهم يف انضككا

 .أفضل الفكارهم فكرهم املعماري ويساعدهم يف واع حلومل
 

 :مراحل الدراسة
 عمارة رومانسي        عمارة قوطية         عمارة عصر النهضة عمارة بيزنطية    عمارة فجر املسيحية    

 :التقييم
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