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 العمارة الغوطية 
 المحاضرة األولى والثانية والثالثة والرابعة

 مقدمة

 الغوطيةالعوامل التي اثرت على ظهور العمارة 
   العوامل الجغرافية 

  العوامل الجيولوجية 

 العوامل المناخية 

  العوامل الدينية 

 العوامل األجتماعية 

 الخصائص والمعالم المميزة للطراز الغوطي

 المخططات األفقية: 

 ز.........أبرز التغيرات التي طرأت على المخططات في العصر الغوطي وأسبابها

 السقوف والقبوات: 

التطور في  أثر,أشكال هذه القبوات ,تتبع أبرزاألنجازات الغوطية في مجال التسقيف باستخدام القبوات المضلعة 

النظام التسقيفي على الفضاء الداخلي واألحساس به وعلى التيجان والدعامات واالعمدة ،األقبية الرباعية األجزاء  

 ............,األضالع الوظيفية والزخرفية في األقبية, واألقبية السداسية األجزاء 

  (األقواس)العقود: 

 ..........لعصر ومواضع أستخدام هذا النوع من االقواسالعقد المدبب وأشكاله التي استخدمت في هذا ا

 األعمدة: 

 ............أبرز خصائص األعمدة الغوطية

  الدعامات: 

تتبع تطور شكل الدعامات في العصر الغوطي من دعامة بسيطة مستطيلة الى دعامة مركبة وأسباب هذا التغير 

 ز.............وعالقته بالنظام التسقيفي

 اندة الركائز السButtresses: 

 ززز..........تطور شكل الركائز الساندة في العصر الغوطي وأسبابه وعالقته بتطور النظام التسقيفي تتبع

  الركائز الطائرةFlying Buttresses: 

من أبرز انجازات العمارة الغوطية مع دراسة وظيفتها ودورها في نقل أألحمال والتخفيف من األحمال المسلطة 

 .............رانعلى الجد

  الفتحات Openings: 
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تتبع التطور الذي حصل في أشكالها منذ العصر الرومانسكي ولغاية نهاية العصر , مواقعها ,أشكالها 

  ...........,الغوطي

 الزخارف والحليات: 

 ..............,تتبع أنماط الزخارف والحليات الغوطية

 

 الطراز الغوطي في الدول األوربية

  الغوطي الفرنسيالطراز  

 العوامل المؤثرة على الطراز الغوطي الفرنسي    -   

 الخصائص والمعالم المميزة للطراز الغوطي الفرنسي    -   

 :مع عرض الصور أمثلة للطراز الغوطي الفرنسي    -   

- Notre Dame ,Paris 

- Laon Cathedral 

- Bourges Cathedral 

- Charrtres Cathedral 

-Beauvais Cathedral 

- Reims Cathedral 

- ………….. 

 
 الطراز الغوطي األنكليزي 

 ألنكليزيالعوامل المؤثرة على الطراز الغوطي ا    -  

 مراحل الطراز األنكليزي    -  

 نكليزيالخصائص والمعالم المميزة للطراز الغوطي اال    -  

 :ورمع عرض الص نكليزيأمثلة للطراز الغوطي اال    -  

- Salisbury Cathedral 

- Westminister Abbey 

- A. Eton College 

- Ely Cathedral 

- Durham Cathedral 

- York Cathedral 

-………………… 

 الطراز الغوطي في الدول األوربية األخرى 

 :مع عرض الصورأمثلة للطراز الغوطي في الدول األوربية األخرى     -  

- S. Stephen ,Viena 

- S. Elizabeth ,Marburg 

- Cathedral of Cologne 

- Barcelona Cathedral 

- Milan Cathedral 

- Doge Palace, Venice 

-SS. Giovanni Paolo ,Venice 
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- Florence Cathedral 

- ………………  

 مقارنة بين الكاتدرائيات الغوطية األنكليزية والفرنسية 

 

 :المدن في القرون الوسطى
  أنواع المدن 

  ظهورها أسباب 

 الخصائص العامة لتخطيطها 

 

 

 

 

  عمارة عصر النهضة  و مابعد عصر النهضة

 الخامسة وحتى الثانية عشرةالمحاضرة 

  مقدمة عامة -1

 (1381-1011)العمارة في ايطاليا   -2

 عمارة عصر النهضة العوامل التي اثرت على ظهور 2-1

 العوامل الجغرافية   -

 العوامل الجيولوجية  -

 العوامل المناخية -

 يةالعوامل الدينية واألجتماعية والتاريخ -

 الخصائص المعمارية    2-2

 :الى الفترات الرئيسية التالية 1381-1011تقسم العمارة في ايطاليا مابين 

11القرن/  Early Renaissance 1-  

High  Renaissance and Mannerism 11القرن /   2-  

13وبدايات القرن  11القرن  / Baroque and  Rococo  8-  

11ولحد بدايات القرن  13منتصف القرن   / Neo-Classical 0-  
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  Early Renaissanceعمارة ال 2-2-1

 الخصائص المعمارية لعمارة ال Early Renaissance  أبرز معماريي الفترة مع التعريف بااليطالية

 .............( -البر تي  –برونولسكي )

  األمثلة حسب المدن : 

 :فلورنسا 

Dome of Florence Cathedral – Brunelleschi 

S. Lorenzo – Donatello 

S. Spirito – Brunelleschi 

Pazzi chapel, S. Croce – Brunelleschi 

Medici Palace 

Palazzo Pitti  

Palazzo Strozzi - Sangallo 

……………. 

 :مانتوا 

S. Andrea – Alberti 

Palazzo Piccolomini  

…………………. 

 :ميالن 

S.Maria delle Grazie 

Ospdale Maggiore 

Clleoni chapel – Amadeo 

……………….. 

 :روما 

Palazzo Venezia  
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PAL. Dell Cancelleria 

S.Maria Della Pace 

……………….. 

 :فينيسيا 

S. Zaccaria  

S.Maria Del Miracoli 

Scuola di S. Marco 

………………… 

 

   2-2-2 عمارة ال High  Renaissance and Mannerism  القرن 11

 الخصائص المعمارية لعمارة ال   Renaissance and Mannerism High أبرز مع التعريف ب

-,اماناتي  -بالديو –مايكل انجلو  –برنيني  –انتونيو سنكالواألب واألبن –برامانت ) معماريي الفترة

 .........(   -بونتالينتي

   األمثلة حسب المدن:  

 :  م  1101 -1111روما  

 وقد بدأت الفترة بأعمال برامانت في روما               
Tempietto in Cloister of S. pietro in Montorio - Bramant 

 S. Peter – Bramant and others     أعظم واهم مباني عصر النهضة 

Villa Madama 

Palazzo Massimi – Peruzzi 

Villa Farnesina – Peruzzi 

Palazzo Farnese 

Palazzo Massimi 

…………….. 

 م1111-1121  شمال ايطاليا
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House in Mantua – Giulio 

Library of S.Mark in Venice  

Palazzo Bombei ,Verona 

Basilica ,Vicenza – Palladio 

The Rotonda(Villa Almerrico-Capra), Vicenza – Palladio 

S.Giorgio Maggior ,Vicenza 

…………….. 

 1111 – 1101فلورنسا وروما 

The New Sacristy ,Florence Michelangelo 

Laurentian Library Florence Michelangelo 

The Captoline Palaces,Rome 

Villa giulia ,Rome – Vignola 

Palazzo Farnese - Vignola 

Villa Medici,Rome –lippi and ammanati 

……………….. 

 

 Baroque and Rococo  8-2-2/ القرن 11 وبدايات القرن 13

 أصل التسمية لكل من الباروك والركوكو 

 الخصائص المعمارية لعمارة ال   Baroque and Rococo   أبرز معماريي الفترةمع التعريف ب 

 .............(  -فرناندو فوكا  -كواريني  –بورميني  –برنيني  –كارلو مادرنا )

  األمثلة: 

S. Susanna  ,Rome - Maderno 

Teatro Farnese Parma – Giovanni Battista Aleotti 

S.Carlo alle Quattro Fontane, Rome – Borromini 

S. Andrea al Quirinale,Rome – Bernini 
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The Piazza of S. Peter, Rome – Bernini 

…………… 

 أمثلة عن عمارة الركوكو: 

Palazzo Stanga ,Gremona 

Madonna di S.luca ,Bologna – Carlo Francessco Dotti 

Scala di Spagna(Spanish Steps),Rome –Sanctis 

The Trevi Fountain ,Rome –Niccolo Salvi 

S.Giorgio ,Ragusa Ibla –Rosario Gagliardi 

………….. 

 

  

 11ولحد بدايات القرن  13منتصف القرن  / Classical-Neoال عمارة 2-2-0

 أبرز معماريي الفترةمع التعريف باأليطالية  الكالسيكية الجديدة   لخصائص المعمارية لعمارة الا 

-بوشيانتي –دافورني  -بيرماريني -سيمونتي –فانفيتللي  –اندريا تيرالي  –سكالفاروتو  –برانسي )

 )......... 

  األمثلة: 

SS. Simoeone e Giuda ,Venice- Ciovanni Antonio Scalfarotto 

La Scala Milan –Piermarini 

  

 

 (1381-1010) فرنساالعمارة في  -8

  عمارة عصر النهضة العوامل التي اثرت على ظهور 8-1

 العوامل الجغرافية   -

 العوامل الجيولوجية  -

 العوامل المناخية -

 يةالعوامل الدينية واألجتماعية والتاريخ -
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 الخصائص المعمارية      3- 2

  الى الفترات الرئيسية التالية 1381-1010مابين  فرنساتقسم العمارة في: 

 The French Renaissance (1494 – 1610 ):أوال 

 The Classical Period ( 1589 – 1610 ):ثانيا 

 Rococo and New – Classical ( 171 – 1830 ): ٌثالثا 

 

  فترات الثالثةالالخصائص المعمارية لعمارة 

 األمثلة: 

 (1600-1500)فرنسا 
- Chateau de Bury 

- Chateau de Chambord 

- Palais de Fontainebleau 

- S. Eustach , Paris  

- Palais de Tuileries, Paris 

- Louvre ,Paris 

- …………… 

 (1750-1600)فرنسا 
- Chateau de Grosbois 

- Place des Vosges , Paris 

- Hotel de Sully ,Paris 

- Church of the Val-de-Grace ,Paris 

- Chateau de Maisons 

- Palais du Luxembourg 

- East Façade of the Palais du Louvre,Paris 

- Palais de Versailles 

- …………….. 

 (1830-1750)فرنسا 
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 :من أبرز معماريي الفترة 

Ange- Jacques Gabrial , Jacques –Germain Soufflot , Boullee , Ledoux, Vignon, 

Chalgrin ………. 

- Palais dela Concorde,Paris- Gabrial 

- S. Genevieve,Paris - Soufflot 

- Ecole Militaire,Paris 

- The Madeleine ,Paris- Pierre Vignon 

- The Arch de Triomphe de l,Etoil ,Paris –  J.-f.-t.- Chalgrin 

- …………. 

 (1381-1111)بريطانيا العمارة في  -0

  عمارة عصر النهضة العوامل التي اثرت على ظهور 8-2

 العوامل الجغرافية   -

 العوامل الجيولوجية  -

 العوامل المناخية -

 يةالعوامل الدينية واألجتماعية والتاريخ -

 الخصائص المعمارية      3- 2

  لم تمر العمارة في بريطانيا بنفس التقسيمات الزمنية للطرز حيث النهضة يليها الباروك والركوكو والكالسيكية

 :أنه ألسباب عديدة فان تم اعتماد عدة تقسيمات معتمدة على سالالت العائلة المالكة  وهيالجديدة اذ 

 Tudor ,Elizabethan and Jacobean(1625-1505) :أوال

 Stuart ,Commonwealth and Restoration(1625-1700):ثانيا 

 .Baroque,Palladian,neo-classical and picturesque:وتضم كال من  Georgian  :ثالثا 

 فترات الثالثةالخصائص المعمارية لعمارة ال 

  االمثلة: 

(1505-1625)Tudor ,Elizabethan and Jacobean: 

- Tomp of Henry VII,Westminister Abbey 

- Longleat House,Wiltshire 

- Hardwick Hall ,Derbyshire 

- Castle Ashby, Northants 



curriculum 

 

 

            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعــة التكنولوجيــة

 ـة العمـارةقسـم هندس

Second class 

history_of_archit

ecture   

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

- …………… 

Stuart ,Commonwealth and Restoration(1625-1700): 

- Queen House, Greenwich 

- Banqueting House ,Whitehall ,London 

- Royal Hospital, Greenwich 

- Whitehall Palace, London 

- S. Paul Cathedral, London  

- S.Stephen Walbrook, London 

- …………….. 

English Baroque(1702-25) 
- Castle Howard, Yorkshire  

- Bleenheim Palace:Oxfordshire 

- Assembly Rooms,York 

- …………. 

neo-classicism(1750-1830) 

-Kedleston Hall, Deryshire 

Culzean Castle, Ayrshire 

- Custom House ,Dublin 

- Newgate Prison<m London 

- Royal Pavilion ,Brighton 

- …………... 

  تخطيط المدن في عصر النهضة  -1

 عمارة مابعد عصر النهضة في أوربا  -1

  مقدمة 

 الخصائص المعمارية حسب الفترات: 

1830-1850 : 

1850-1870: 

1870-1914: 

 األمثلة: 

1830-1850: 

- Thorwaldsen Museum, Copenhangen 
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- Fitzwilliam Museum,Cambridge 

-  New Palace of Westminister ,LondonNational Gallery of Scotland 

- Bristol Branch of the Bank of England 

- S. George Everton ,LiverpoolPalm House, Kewdens ,London 

- Nikolaikirche, Hamburg 

- ……………. 

1850-1870 
- The New Lover ,Paris 

- Town hall , Leeds 

- University Musseum ,Oxford 

- Town hall , Manchister 

- Royal court of justice 

- S. Pancras Station ,London 

- Opera House , Paris 

- Cardiff Castle , Cardiff 

- Red House, Bexleyheath,Kent 

- ……………….. 

1870-1914 

- A.Rijksmuseum ,Amsterdam 

- Victor Emmanuael II Monument ,Rome 

- Ryland Library ,Dean Gate ,Machester 

- New Scotland Yard ,London 

- Petit Palais ,Paris 

- YMCA Building ,Manchester 

- Galerie des Nachines, Paris 
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- Lion Chambers, Glasgow 

- Church of the Familia ,Barcelona 

- A. Kosciol Parafialny Zbawiciela .Warsaw 

- Chesters<Northumberland  

- Casa Mila ,Barcelona 

- Casa Vtllo ,Barcelona 

- ………….. 

 

 

 مالحظة
أمتحان نهاية الفصل +مراجعة عامة للمنهج +تتضمن مناقشة تمارية الطلبة  بقية محاضرات الفصل الثاني

 .الثاني

 

 

 


