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متحف بال حدود
www.museumwnf.org

يقوم هذا الكتيب ب�صرح اإمكانية ا�صتخدام موقع متحف بال حدود كاأداة تعليمية  لطالب املرحلة االإعدادية والثانوية، وعلى االأخ�س املتحف 
   .)www.discoverislamicart.org/index.php( االإفرتا�صي اكت�صف الفن االإ�صالمي

مت اإن�صاء املتحف االإفرتا�صي اكت�صف الفن االإ�صالمي بال�صراكة بني موؤ�ص�صات متثل 14 دولة: اجلزائر، اأملانيا، م�صر، اإيطاليا، االأردن، املغرب، 
فل�صطني، الربتغال، اأ�صبانيا، ال�صويد، �صوريا، تون�س، تركيا، اململكة املتحدة.  وقد مت حتديث قاعدة البيانات بعد اإن�صمام متاحف اإ�صافية عن 

طريق من�صة اإ�صتك�صف جمموعات الفن االإ�صالمي.  
http://www.explorewithmwnf.net/islamic-art-collections.php

ملزيد من املعلومات برجاء زيارة:
education@museumwnf.net  اأو 

office@museumwnf.net

وقد مت تنفيذ الكتيب بالتعاون بني:

    

        

باالإ�صافة الى الدعم الذي مت تقدميه من:
     

باالإ�صافة ايل:
املتاحف االأع�صاء مبتحف بال حدود

ISBN 978-3-902782-97-7

حقوق الن�صر 
©MWNF )الن�صو�س وال�صور مت ن�صرها على موقع متحف بال حدود(

©MWNF )كتيب جامعة الدول العربية(
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Museum With No Frontiers [MWNF]
www.museumwnf.org

This manual explains the possibilities of using the MWNF website and, in particular, the Discover 
Islamic Art Virtual Museum [www.discoverislamicart.org/index.php], as an educational tool in 
primary and secondary schools.

The Discover Islamic Art Virtual Museum was set up in cooperation with partner institutions from 14 
countries: Algeria, Germany, Egypt, Italy, Jordan, Morocco, Palestine, Portugal, Spain, Sweden, 
Syria, Tunisia, Turkey, United Kingdom.  The database is further developed and new partner 
museums continue joining through the Explore Islamic Art Collections platform:
http://www.explorewithmwnf.net/islamic-art-collections.php

For further information please contact
education@museumwnf.net or
office@museumwnf.net 

This manual was realised as a joint project of 

    

with the support of:

    

and
the MWNF partner museums 

ISBN 978-3-902782-97-7

Copyright
© MWNF (texts and images published on the MWNF website)
© MWNF | League of Arab States (manual) 
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مقدمة

الرتاث  و  الفن  توثيق  اإيل  تهدف  تفاهم  مذكرة  بتوقيع  حدود  بال  متحف  ومنظمة  العربية  الدول  جامعة  قامت   2010 عام  يف 
اال�صالمى من خالل قاعدة بيانات افرتا�صية علي �صبكة االنرتنت و بهدف تعزيز االحرتام املتبادل بني دول حو�س البحر املتو�صط 

من خالل معرفة اأف�صل بالتاريخ والرتاث الثقايف اال�صالمى.

يعترب هذا الدليل بكل معنى الكلمة اإنتاجا مبتكرًا ورائدًا ملبادرة م�صرتكة بني متحف بال حدود وجامعة الدول العربية. بل هو نتيجة 
ملمو�صة للجهود امل�صرتكة لتعزيز الوعي حول التاريخ والفنون والثقافة يف العامل العربي. 

عمان،  املغرب،  الكويت،  االأردن،  )م�صر،  عربية  دول  �صت  من  التعليم  خرباء  من  �صتة  الدليل  هذا  واإعداد  حتقيق  فى  �صارك 
ال�صعودية(، اللذين عملوا علي جمع البيانات وجتميع املعلومات و توثيقها ثم قاموا مبناق�صتها خالل ور�س العمل متبعني املبادئ 
التوجيهية ومفهوم التعليم ال�صامل الذي و�صعه الربوفي�صور اأمين عزام من مدر�صة البكالوريا عمان، االأردن مما اأدى اإلى نتاج 
جتربة فريدة لتبادل املعرفة و خمتلف وجهات النظر، حيث مت تقدمي التاريخ والرتاث الثقايف من وجهة نظر البلدان املعنية يف 

حماولة لنقل املنظور املحلي باللغات العربية واالجنليزية والفرن�صية واال�صبانية. 

اإن هدف جامعة الدول العربية من هذا امل�صروع هو رفع م�صتوى الوعي بالرتاث االإ�صالمي وعالقاته املتداخلة مع دول جنوب اأوروبا 
اأفريقيا وال�صرق االأو�صط، وذلك اأ�صبح متاحًا وممكنًا من خالل متحف بال حدود والذي قام بتوثيق عدد 1409 قطعة  و�صمال 
�صورة من املتاحف والن�صب التذكارية واملواقع االأثرية، والتي �صهدت 13 قرنًا من التاريخ االإ�صالمي والفن والهند�صة املعمارية 

حتى االآن. 

االأعمار مبعرفة  للطالب من خمتلف  وال�صماح  تعليمية،  كاأداة  واملربيني ال�صتخدامه  للمدر�صني  الدليل موردًا مذهاًل  يعترب هذا 
املزيد عن التاريخ والرتاث الثقايف للح�صارة االإ�صالمية، واكت�صاف اآفاق جديدة للحا�صر من خالل معرفة املا�صي خا�صة وان على 
مر الع�صور كان التاريخ والفن والعمارة االإ�صالمية واالأوروبية مرتبطني ب�صكل وثيق بع�صهم ببع�س، مما اأدى اإلى توفري قاعدة 

فريدة لبناء م�صتقبل م�صرتك.  

التاريخ والفن والرتاث  النظر يف  العامل  اأنحاء  العربية والطالب من جميع  باللغة  الناطقني  للمعلمني  الدليل  يتيح هذا  اأن  ناأمل 
الثقايف، لي�س فقط من وجهة نظر خمتلفة ولكن كو�صيلة لتجاوز اأنف�صنا وحماولة فهم االآخر. 

اإن جامعة الدول العربية ومتحف بال حدود، تود اأن ت�صكر الفريق الذي كان موؤمنًا منذ البداية بهذا امل�صروع، على دعمهم ال�صخي 
وتعاونهم الرائع، وكذلك على اجلهود التي بذلت الإنتاج هذا العمل املمتاز. 

د. ايفا �شوبريت

الرئي�س والرئي�س التنفيذي
متحف بال حدود

د. فائقة �شعيد ال�شالح

االأمني العام امل�صاعد رئي�س قطاع ال�صوؤون االجتماعية
جامعة الدول العربية



7

اكتشف الفن االسالمي

الدليل التعليمي لمتحف بال حدود

Dr. Faeqa Said El Saleh

Assistant Secretary General for Social Affairs
League of Arab States

Eva Schubert

Chair and CEO 
Museum With No Frontiers

FOREWORD

In 2010 The League of Arab States and Organisation Museum With No Frontiers [MWNF] 
co-signed a a Memorandum of Understanding with the specific aim to promote mutual 
respect through better knowledge of history and cultural heritage. Since the beginning, 
the Arab World and its inter-relation with the other civilisations around the Mediterranean 
were the focus of most projects. 

For the League of Arab States, the aim of the MOU was to Raise awareness about 
the legacy of Islam and its inter-relationships with countries in Southern Europe, North 
Africa and the Middle East was made; all of which was made possible with MWNF which 
had documented 1409 museums, monuments and archaeological sites witnessing 13 
centuries of Islamic history, art and architecture. 

A number of local and international experts were involved in the collection of data and in 
compiling the information presently on display. Each single component was discussed 
among the participants and is the result of a unique experience of sharing knowledge.

History and cultural heritage are presented from the point of view of the country concerned 
in an attempt to convey the local perspective, in Arabic, English, French and Spanish .

This joint effort has led to the creation of this manual which is an incredible resource for 
teachers and educators to be used as an educational tool to allow students of all ages to 
learn more about the history and cultural legacy of the Islamic Civilisation and to discover 
new perspectives of the present through better knowledge of the past. Throughout 
centuries Arab and European history, art and architecture were closely intertwined with 
each other and provided a unique base to build a joint future.

Six educational experts from six Arab countries (Egypt, Jordan, Kuwait, Morocco, Oman, 
Saudi Arabia, for names please refer to page 1) participated in the elaboration of this 
manual, following the guidelines and overall educational concept set by Prof. Aymen 
Azzam from The Amman Baccalaureate School, Jordan. 

The League of Arab States and MWNF, would like to thank the team who since the 
beginning did believe in this project, for their generous support, fantastic cooperation as 
well as for the efforts they have put to produce such an excellent piece of work .

We hope that this manual will make it possible for Arabic speaking teachers and students 
around the World to look at history, art and cultural heritage not only in a different 
perspective but as a way to go beyond   Ourselves and   better understand the Other.

This manual – is in every sense an innovative and pioneering output of a joint 
initiative between MWNF and the League of Arab States. It is a tangible result of 
the joint efforts to promote awareness about the history, art and culture of the 
Arab World.
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مقدمة

اجلهود  عاليًا  اأثمن  و  االإ�صالمي"،  الفن  "اكت�صف  االفرتا�صيِ  للمتحف  التعليمي  للدليل  متوا�صعة  مقدمة  اأكتب  وفخر  باعتزاز 
املبذولة يف اإجناز هذا امل�صروع الهام مبا ي�صكله من اإ�صافة علمية نوعية كنافذة ح�صارية عرب االإنرتنت وكمرجع اأكادميي دقيق 

عن الفن والعمارة االإ�صالمية وفن العمارة.

اأن هذا الدليل �صوف ي�صهم يف رفع م�صتوى الوعي حول م�صاهمة وتفاعل العامل االإ�صالمي مع احل�صارات االأخرى، و�صوف يعزز 
املعرفة بالرتاث الثقايف لالإ�صالم يف املجتمعات العربية واال�صالمية، وي�صكل اأداة تعليمية للمعلمني والطالب يف كافة املوؤ�ص�صات يف 

جميع اأنحاء العامل العربي.

واأود اأن اأعرب عن تقديري ملنظمة متحف بال حدود غري الهادفة للربح، والتي تتمتع ب�صنوات عديدة من اخلربة يف رفع م�صتوى 
الوعي حول الرتاث الثقايف لالإ�صالم من خالل برنامج متنوع - مبا فيها املطبوعات اإ�صافة اإلى امل�صادر على االنرتنت وبرامج 
ال�صفر و االأن�صطة التعليمية. ويعترب "اكت�صف الفن االإ�صالمي" املتحف االفرتا�صي واحد من اهم االجنازات الرائعة من متحف 
بال حدود والذي ي�صهم يف تعزيز الوعي الذاتي لالإ�صالم وال�صخ�صيات الثقافية واالجتماعية، من خالل الفن والهند�صة املعمارية، 
واأ�صكر جامعة الدول العربية لدعمها هذا امل�صروع التعليمي القيم ومل�صاركتها يف العمل جنبا اإلى جنب مع متحف بال حدود على 
هذا االجناز احليوي الهام. و ما من �صك باأن ن�صر حمتوى الدليل التعليمي �صيكون ذو قيمة عالية لنجاح امل�صروع و حتقيق ر�صالته. 

نحن نوؤمن يف جمموعة طالل اأبو غزاله انطالقا من م�صوؤوليتنا االجتماعية بتطوير العمل الفني واالنتاج للكتاب. و�صوف ن�صتمر 
يف البحث عن امل�صاريع ذات ال�صلة يف اإطار تعاون اأو�صع مع جامعة الدول العربية ومع "متحف بال حدود" لتعزيز الوعي فيما 
يتعلق بالثقافة اال�صالمية من خالل االعمال الفنية والتحف والقطع االثرية مبا يغني و ي�صاهم يف ت�صجيع احلوار والتفاهم بني 

احل�صارات والثقافات ون�صر املعرفة التي نوؤمن بها و نطبقها يف اأعمالنا.

د. طالل اأبو غزاله
رئي�س و موؤ�ص�س جمموعة طالل اأبوغزاله
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Dr. Talal Abu-Ghazaleh
Chairman and Founder of Talal Abu-Ghazaleh Organization

FOREWORD

In my capacity as the chairman and founder of Talal Abu-Ghazaleh Organization, 
it is a great pleasure to share my appreciation and enthusiasm for the "Discover 
Islamic Art” Virtual Museum, and to introduce the accompanying educational 
manual. The manual will be made available as an online resource, providing 
academically accurate information about Islamic art and architecture from 
Arab and European countries. Its goal is to raise awareness about the global 
contribution of Islam to the arts and its interaction with other civilizations, as well 
as to increase knowledge of the cultural heritage of Islam within Arab / Islamic 
societies. 

This manual is conceived as an educational tool for teachers and students at 
schools all over the Arab World. I would like start by expressing my appreciation 
for the non-profit Organization Museum with No Frontiers [MWNF] and its many 
years of efforts in raising awareness about the cultural heritage of Islam through a 
diversified programme – including publications, online resources, travel programs 
and educational activities. The “Discover Islamic Art “ Virtual Museum is one of 
the most remarkable achievements of MWNF, a highly innovative expression 
of self-awareness of Islam, its cultural and social characters, through art and 
architecture. I thank the League of Arab States for having adopted this valuable 
educational project and for having co-worked together with MWNF to make the 
realization of this educational manual possible.

The Talal Abu-Ghazaleh Organization has been honored to participate in this 
project helping to develop the artwork of the manual. We will continue to explore 
relevant projects of a similar nature and look forward to a broader collaboration 
with the League of Arab States and Museum with No Frontiers in the future, 
supporting the spread of knowledge, understanding, and mutual appreciation 
between cultures.




