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 :صف المادةو

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب على اصول الخط العربي وأنواعه المختلفة، وقواعده، واستخداماته. كما تغطي أنواع 
أعمال تطبيقية فنية وتصاميم جرافيكية عديدة بإستخدام التقنيات والهندسية ( وتوظيفها في  بنائهالزخرفة العربية اإلسالمية)

  والخامات المتنوعة.
 :أهداف المادة

 تهدف  المادة إلى :
 

 .  متفردة ومتراكبة بأنواعها المختلفةتذوق الحروف  لطالب على اتدريب -1

 على أنواع الزخرفة العربية اإلسالمية تعريف الطالب -2

 .توظيف الخط العربى فى فنون االعالن والتصميم والطباعة واألعمال الفنية-3

 رفية إسالميةتمكين الطلبة من عمل لوحة زخ -4

 مكونات المادة: 

 تطبيقات عملية على انواع الخط العربى والزخرفة. -1

 

 

 

 

 

 

 



   أساليب تدريس المادة:

 تطبيقات عملية متنوعة محاضرات، مناقشات، 

  Learning outcomesنتائج التعلم 

  Knowledge and understandingالمعرفة والفهم    .1

 ى ، وقيمته التشكيلية فى التراكيب المفردة والتجميعية .التعرف على أنواع الخط العرب   -

 العربى الحر والمعاصر وخاصة فى مجال الكمبيوتر . التعرف على الخط  -

 اتقان الطلبة لكتابة الخط الكوفي والرقعة -

 اتقان الطلبة لمهارة وتقنية إخراج لوحة زخرفية إسالمية -

   Cognitive skillsمهارات اإلدراك ومحاكاة األفكار   .2

، ميظ امكانيية الربط بيي  أنيواع الخطيوم  ميظ توايفهيا فيى التويميو  واللوحية وفي  ايعيالن وتويميو مجلفيات المنتجيات   -

 تحليل اللوحة الزخرفية

 

 ( Communication skillsمهارات االتصال والتواصل األكاديمي )مع المصادر واألشخاص  .3

يكتساب معلومات والمعارض والملوقات والمواقظ ايلكترونية  والزخرفة للخط العربىالبحث فى العديد م  الموادر   - 

 متنوعة وحديثة تتعلق بالزخارف وإعادة تشكيلها م  جديد بلوحة فريدة

  مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة  – 4

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills) 

 .وتدريبطبيقات ت -

 مستوحاة م  وحدات زخرفية تطبيقات عملية فى عمل توميمات -

 تطبيقات عملية باستخدام الكمبيوتر . -

 

 

 أدوات التقييــــم:

 تقارير و/أو أبحاث قويرة و/أو مشاريظ 

 امتحانات قويرة 

 عملية  واجبات 

 تقديو شفوي لألبحاث والتقارير 

 امتحانات فولية ونهائية 

 على أدوات التقييمتوزيع العالمات 

 الدرجة أدوات التقييم

 عالمة 20 االمتحان األول

 عالمة 20 االمتحان الثاني

 عالمة 40 االمتحان النهائي 

التقاااااااارير و/أو األبحاااااااا  / الواجباااااااات / 

 المشاريع / االمتحانات القصيرة  

 عالمة 20

 عالمة 100 المجموع

 

 

 



 األمانة العلمية والتوثيق

 ق )مظ أمثلة توضيحية(أسلوب التوثي 

  إسناد الحقوق الفكرية ألصحابها 

 توزيع المادة على الفصل الدراسي

 

 

 المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها األسبــــــــوع
الوظائف والتقارير ومواعيد 

 تقديمها

 

 األول

، وأنواعهالتعريف بالخط العربى وجمالياته 
عن طريق نظرة تاريخية فنية للخط والزخرفة

 .العرض

 

 الثاني

التعريف بأدوات الكتابه اليدوية وطرق 
استخدامها عن طريق بعض التطبيقات 

 والتجريب من قبل الطالب.
 .بدء التدريبات على كتابة أحرف الخط الكوفي

 

استتتكمال التتتدريبات علتتى كتابتتة أحتترف الختتط  الثالث
 الكوفي

 

من  جملتشكيالت و إنشاءالتدريب على   الرابع
 .الخط الكوفي

تكليف الطالب بكتابة أحد 
الجمل بالخط الكوفى 
 وتنفيذها بالمنزل.

التدريب على الخط الكوفي الهندسى وإنشاء  الخامس
 جمل. 

 

 السادس

 
تنفيذ تكويناات خطيه بإستخدام الخط الكوفي 

 الهندسى.

تكليف الطالب بكتابة أحد 
الجمل بالخط الكوفى 

 الهندسىوتنفيذها بالمنزل.

  االمتحان األول السابع

حدات ولل الرسم والنقل  التدريب على  الثامن
 .هاوتطبيقات الزخرفة النباتية

 

 التاسع
 يةفاألشكال الزخر رسم تدريب علىال

 .هاوتطبيقات الهندسية
 

 

 العاشر

 

 

 

اللوحة  تنفيذتعليم الطلبة كيفية اعداد و
إخراجها طرق الزخرفية ومعالجتها لونيا  و

 .النهائي

تكليف الطالب بإختيار أحد 
الوحات الخطية لتنفيذها 

 بالمنزل.

 الحادي عشر

 االمتحان الثاني

 الثانى االمتحان
تكليف الطالب بإختيار أحد الوحات الخطية 

 لتنفيذها داخل القاعه.المزخرفة 

 

البدء فىتنفيذ اللوحة المختاره من قبل كل كل  الثاني عشر
 طالب

 

 الثالث عشر

 .فيذ ما سبقإستكمال تن
داخل  إختيار أحد الوحات الخطية المزخرفه لتنفيذها

 .القاعه
 

إختيار أحد الوحات الخطية 
 المزخرفه لتنفيذها بالمنزل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   طالب. تنفيذ اللوحة المختاره من قبل كل كلبالبدء  الرابع عشر

 الخامس عشر

 
 إستكمال تنفيذ ما سبق.

 يم.لووضع اللمسات األخيرة والتس
 

 السادس عشر

 االمتحان النهائي
 االمتحان النهائي

 
 

 

 

 

 ل ساعة تدريسك حجم العمل الملقى على عاتق الطالب: ما ال يقل عن ساعتين مقابل

 

 

 الحضور والغياب: 

 

% م  الساعات المقررة للميادة بيدون عيمر مرضيي أو قهيري يقبليه عمييد الكليية إ  15ي يسمح للطالب بالتجيب أكثر م  

ترتب اعتبيار الطاليب منسيحبان مي  الميادة فيي حالية قبيول العمييد للعيمر، بينميا يمنيظ مي  التقيدم لالمتحيان النهيائي وتكيون ي

 عالمته في المادة صفران في حالة عدم قبول العميد للعمر المرضي أو القهري.

 

 المراجع العلمية للمادة      

 الكتـــــــــــب 

اريخ الناشر وت المؤلف العنوان مسلسل
 النشر

 رقم التصنيف فى مكتبة الجامعة

 خ ب ل  745.0285 1989-بيروت   الكمبيوتر والزخرفة 1

 ب هـ ن  709.02 1986 -دمشق   الفن االسالمى 2

 م ح م 709.02 2000 -الشارقة   الفنون االسالمية 3

 –مكتبة النهضة  هاشم الخطاط قواعد الخط العربى  4
 1980 -بغداد 

 

-بيروت  –دار القلم  حسن حسين العربى الكوفىالخط  5
1990 

 

 –دار الفكر العربى  محى الدين نجيب معالم الخط العربى  6
 2000 -حلب 

 

 

   المواقع اإللكترونيةWebsites  

o www.4arts.s5.com  

o www.qurancomplex.org/gallery/khotout/gallery.asp?l=arb  

o www.arfonts.net www.yabeyrouth.com/pages/index3611.htm  

o  

o www.middle-east-online.com/?id=74522  

o www.ar-tr.com/file631.html  


