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  كلیة الھندسة - الجامعة اإلسالمیة غزة  EARC 2311 والكالسیكیة القدیمة العمارة تاریخ :مساق
  قسم الھندسة المعماریة

  2009-2008الفصل األول 

  : أوقات المحاضرات
  الثالثاء 11-9:30و األحد 14-12:30 :101شعبة 
  اإلثنین والثالثاء 11- 9:30: 201شعبة 

 :ساعات مكتبیة  حسام الدین داود.م :مدرس المساق
 mail.comhdawod@g :برید إلكتروني  13-11األربعاء ، 13-11  اإلثنین ،13-10  السبت

  2890داخلي  2823311 :تلفون http://www.iugaza.edu.ps/emp/hdawod :صفحة المدرس
  

  : وصف عام للمقرر

دراسة تأثیر البیئة الطبیعیة االجتماعیة والحض اریة باالض افة ال ى تط ور تقنی ة االنش اء عل ى        
  :العمارة وعمران المدن والمستوطنات بمناطقھا في الحضارات التاریخیة التالیة

ما قب ل الت اریخ، الفرعونی ة، ب الد م ا ب ین النھ رین، أرخبی ل بح ر إیج ھ والیون ان، الرومانی ة،             
  . البیزنطیة، العصور الوسطى، عصر النھضة، الباروك، الكالسكیة الجدیدة وعصر الصناعة

  

  :أھداف المقرر

  .توفیر مفرادات معماریة أساسیة للطالب لفھم ماھیة العمارة ومنھجیة تطورھا - 
تط   ور ال  ذوق والح  س الفن  ي والمعم  اري ل   دى      دورا ف  ي للعوام  ل الت  ي لعب  ت    فھ  م   - 

م ن   دراس ة الطال ب للفت رات المتتالی ة    المجتمعات ولدى المعماریین أنفسھم م ن خ الل   
  .تاریخ العمارة

  

   :مفردات المقرر موزعة على المحاضرات االسبوعیة

  الجانب النظري  األسبوع

  .تعریف بالمساق ومتطلباتھ  األول

  .میة التاریخ كذاكرة للزمان والمكان ومصدر للتصمیم المعماريأھ

  .العمارة في عصور ما قبل التاریخ  الثاني

  )االھرام في الصحراء شواھد حضاریة(العمارة المصریة القدیمة   الثالث
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  )ھیمنة الزیقورت على النسیج الحضري للمدینة(العمارة في بالد ما بین النھرین   الرابع

  )المقیاس االنساني والكالسیكیة القدیمة في العمارة والمدینة(عمارة االغریقیة ال  الخامس

  )التقاء الكالسكیة الغربیة بابداع الشرق(العمارة الھلنستیة  -  السادس

  )جمود المعالم الصروحیة واستمراریة الكالسكیة(العمارة الرومانیة  -  السابع

  )لتحرر الجزئي من الكالسیكیةاالھتمام باالتجاھات وا(العمارة البزنطیة  -

  امتحان منتصف الفصل  الثامن

ت  أثیرات حض  اریة واس  تمراریة الكالس  یكیة بمقی  اس اكث  ر      (العم  ارة الرومنس  یكیة    التاسع
  )انساني

العص   ور الوس   طى تن   اقض ف   ي المقاس   ات واالھتم   ام باالتج   اه   (العم   ارة القوطی   ة   العاشر
  )یةالعمودي، عدم االھتمام بالقواعد الكالسیك

قواعد ومقاییس والرجوع للكالس یكیة والتركی ز عل ى    (العمارة في عصر النھضة  -  الحادي عشر
  ).المقیاس االنساني

  البدء بتحضیر بحث في تاریخ العمارة -

دنامیكی ة العم  ارة ف ي المس قط والمقط  ع والواجھ ة وتق دیم الحرك  ة      (عم ارة الب اروك     الثاني عشر
  ).داخل الفراغ المعماري

  عمارة الكالسیكیة الجدیدة وعصر الصناعة  -  الثالث عشر

  )اتعالم 10(تسلیم البحث وعرضھ من قبل الطلبة ومناقشتھ في قاعة التدریس  -  الرابع عشر

  االمتحان النھائي  الخامس عشر

  

  :أسلوب التدریس

  :سیتم اعطاء محاضرات نظریة یتم التركیز فیھا على ما یلي

ثقافیة واالجتماعیة واالقتصادیة التي أثرت في تكوین الطراز عمل مقدمة عن الحالة ال - 
المعم اري ف  ي الفت  رات الزمنی  ة المتالحق  ة وف  ي الظ  رف المك  اني ال  ذي نش  أ فی  ھ ذل  ك   

  .الطراز
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التركی  ز عل  ى العناص  ر والخص  ائص المعماری  ة للفت  رات التاریخی  ة المختلف  ة، بش  رح   - 
 .ألھم المنجزات المعماریة لتلك الحقبة الزمنیة

یتم بعد ذلك  في كل محاض رة ش رح بالوس ائل المرئی ة ع ن تل ك العناص ر والمع الم         س - 
 . المھمة للحقب التاریخیة المختلفة

س  یقوم الطلب  ة بت  دوین م  ا وص  ل ال  یھم، م  ن االفك  ار التص  میمة للمع  الم المش  روحة           - 
وللعناص  ر المعماری  ة االساس  یة، بطریق  ة الرس  م الح  ر ف  ي دفت  ر مخص  ص ل  ذلك ی  تم    

 .ھایة الفصل لترصد علیھ خمس من عالمات النشاطتسلیمھ في ن
  

  :المراجع االساسیة

الطبع ة الثالث ة مكتب ة     تاریخ العمارة والفن ون ف ي العص ور االول ى    توفیق عبد الجواد،  - 
 .م1983االنجلو مصریة القاھرة 

جامع ة حل ب،   ، )لقدیم ة العم ارة ف ي العص ور ا   (ت اریخ العم ارة   عبد المعطي خضر،   - 
  .م 2000معماریة كلیة الھندسة ال

الحفاظ على الت راث الثق افي، نح و مدرس ة عربی ة للحف اظ عل ى الت راث         جمال علیان،  - 
. م2005الكوی    ت  –، المجل    س ال   وطني للثقاف    ة والفن    ون واالداب  الث   افي وإدارت    ھ 

 147 – 139والصفحات  78 – 71الصفحات 
 .1978صالح لمعي، عمارة الحضارات القدیمة، دار النھضة العربیة - 
 - John Mansbridge, Graphic History of Architecture, Hennessey & 

Ingalls (January 1, 1999)  
  

  :تقیم الطلبة

 عالمة 20امتحان منتصف الفصل            - 
  عالمات 10امتحانات قصیره                    - 
 عالمة 10بحث في تاریخ العمارة             - 
 عالمات 5  النشاط                              - 
 عالمات 5دفتر رسم حر خالل المساق       - 
  عالمة 50االمتحان النھائي                     - 

 


