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 هدف المساق

مواضدديم معماريددة معاصددرة مددم ربتهددا الضددمو ا االسددالمي مددم السددعي لتنميددة يهدددا املسددا  ار فعريددب التلاددة بت ددار  و 
 .قدرات التلاة من خالل القراءة واملناقشة للعديد من القراءات والتقارير اليت سيتم اعدادها

ر  ممددا ان  موضددوا العمددارة املعاصددرة يف املضددمون االسددالمي كددان وال يدد ال مددن املواضدديم الانيددة يف اال كددار واالراء والت ددا
 .جيعل الاحث  يه ومناقشته ذو  ائدة ومنفعه للتلاة

 
 مواضيع المساق

سيتم من خالل املدادة دراسدة العمدارة االسدالمية ومددب ارفاااهدا بدالفكر االسدالمي مندت الاددايات مدرورا باةقد  التار يدة 
ناقشة وحتليدل مددب انسد ال العمدارة مدم وفنوا املنااق اليت انتشرت هبا اةضارة االسالمية وصوال ار وقتنا اةاضر، مم م

 :املضمون االسالمي وسيتم ذلك من خالل جمموعة من املواضيم منها
 بدايات االسالل، االمويني، العااسيني وصوال ار وقتنا اةاضر: الفكر االسالمي وعالقته بالعمارة -
 عمان، الرياض، القاهرة، دمشق، ديب  وغريها من املدن: العمارة املعاصرة ومفاهيم وحاالت دراسية -

 العمارة االسالمية املعاصرة ومدب استيعاهبا للفكر االسالمي -
 :العالمات

 %04امتحان  ائي   -%74فقرير ثاين   -%74فقرير اول    -
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