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Course Syllabus 

  180151 :ر�@ ا���دة  الخط العربى والزخرفة   :ا�ـ�ــــ�دة

   $/��1:وا���ا��	/ ا����H	 أوا����F�3ت   اDول :����ى ا���دة

��1ة   )12:45 -11:15( نر  :��1K ا��I�J�ة
  3   :ا����Kت ا��

  

      �PK ه�N	 ا��1ر/.     

�Q$ا  	F2�ا�	آ�د/��Dا   S�
U ور�T ا���T��  	�F���وV%  ا����Kت ا�����W1 ا/�Fا�  

   410  إستاذ مساعد  عبدالفتاح على . د
  9- 8 محث

13:45-12:45/ نر
Fattttah283@hotmail.com  

  

  :و`_ ا���دة

���� أ����ل ا����� ا������� وأ��ا���� ا�������� و	�ا������            -� ������!&���ف ا�����دة إ���� !�� ��� ا�
�� ا���دة أ��اع(! �  وا���2ا0�!� -� ا��1�0+/ ا�.�ا-+,+� ، آ�

���7�ت وا���1�0+/ ا�.�ا-+,+�� 5�0 3�4            ���0�� ا�� �- �ل          ا�:�4-� ا����+� ا0329+� و!�8+�&
�ت ��+� ���0دة;+7�!.  

  :أه1اف ا���دة

   :يهدف المساق إلى 
 
   . لطالب  التعرف على جماليات الحروف العربية متفردة ومتراكبة بأنواعها المختلفةاتدريب -1

  . تعريف الطالب بأنواع الزخارف العربية االسالمية-2

  .ال الفنيةتوظيف الخط العربى فى فنون االعالن والتصميم والطباعة واألعم-3

  : ����Vت ا���دة

 . ���F32ت ���K	 c�K ا�Vاع ا�de ا�
�cH وا�@4��	-1      

��Cة، B2� ا��AB: (  ا�,�� ا��;�رة. - 2Bا� �ا�.& ،��Dب، ا��� )��Bان ا�,�

���ة  .3Iا���اد ا�� )�+!�� �J�Cأ ،� �+- �J�Cأ ( 

4.  �+-�LMت ( ا�;�اءات ا�  )...ا�,�� ، ا��ور 

��Lات -� ا�.�ا�� ا��QB � :  را2� ا���دة  د�+P د .5R0.  

7�ت .6Tا��ا P+د�  / �+�  ..... ا��8�V�، ا��.�رب ا��

  

  



  

  

  ا�  ...l�I�J�ات، ����kTت،  !j��� ،!i���g�ات :أS���Q 12ر/. ا���دة

  

 ��
���mi ا�VLearning outcomes   

  

1.  �qوا�� 	��
   Knowledge and understanding  ا��

+� -� ا���اآ+� ا����دة وا��.�+�+�    ا����-+,A+��� ا��	أ��اع ا��� ا����� ، و �  .ف �

�ل ا�,�7+�!�  ا����ف �� ا��� -.0 �- ���  . ا����� ا��R وا������ و4

     Cognitive skills��qرات اWدراك و��Jآ�ة ا���Dر  .2

� -� ا���1+/  وا��W� و--&�+8�! X0  ط���ت   ا���� �+5 أ��اع ا��.�Bت ا���� .5 ا3�9ن و!0 /+�1)

  

  ) Communication skills�} ا����در وا�ezDص ( ��qرات ا2$��ل وا���ا`! اDآ�د/�% .3

 -       ������ت وا���ا	��X ا�9,��و�+��� وا���;1��  ا���R7] -��� ا��� ��� 5��0 ا����1�در ����� ا������� -��� ا�,���� وا������رض وا��

  .و!�J 5� �!3+,A \ ا�,�7+�!� 

�� وا���q	 ذات ا�
�T	  ��qر– 4e���H 	`�4 	���K ات  

Practical   and/ or professional skills (Transferable Skills)  

-  �+B- ت�W�� P�� �- ت�;+7�!.  

�ت  -;1�1+��ت و0! P�� �- P�� �- �+�ت ��;+7�! . 

����2ام ا�,�7+�!�  -� �+�ت ��;+7�!.  
  

 �R��3 50 6  

  

  

  :أدوات ا�����ــــ�

�ث 	1+�ة و/ و!;�ر � •Rأو أ�/X ر�A0 أو 

�ت 	1+�ة •��R�0ا 

7�ت •Tوا 

�ث وا��;�ر � •R�_� ي��C / �;! 

• �+V��ت -1+� و�&��R�0ا 

�����  �2ز/} ا�
���ت c�K أدوات ا�

�����  ا�1ر�	  أدوات ا�

   �K�	20  ا$���Jن اDول

%V��   �K�	20  ا$���Jن ا�

 %i�qن ا���J�   �K�	40  ا$�

/ ا��ا���������Fت / أو ا��������JHDث /ا�����������ر/� و

  ا$���V�Jت ا�����ة  / ا���kر/} 

20	��K   

   �K�	100  ا�� ��ع

  

 



�����  اD��V	 ا�
���	 وا�

•  \+aب ا����� !�R+L+�(أ2b0أ X0( 

•  �&��R�c � �,�ق ا��;Rد ا��B2إ 

•  e� د��� اcآIد �5 ا��  Plagiarismا���9

 
  Q%�2ز/} ا���دة c�K ا���! ا�1را

  

  

 ا���دة ا�Q�QD	 وا����1Vة ا����3ب �3�2��q اFQDــــــــ�ع
ا��i�g_ وا����ر/� 

�q�/1�2 1�Kا��و 

  

 اDول
التعريف بالخط العربى وقيمته وجمالياته 

  .مع خلفية تاريخية
  

%V��التعرف على أنواع الخط العربى مع  ا�
  .تمارين على استخدام االحرف العربية

  

���� ا�
 انواع الخط العربـى عـن       تمارين على 
فى أشكال  ألحرف وتركيبها   طريق رسم ا  

  .كلمات و عبارات

  

{Hا�تشكيالت من الخط العربى فى لوحات  ا�
  .باألبيض واألسود

  

.��eاألحرف عمل تصميم لمنتج باستخدام  ا�
  .والكلمات كعنصر أساسى له

  

  ا���دس

 ا$���Jن اDول
    .امتحان على ما سبق دراسته

{Hا��� 
لتعرف على الزخارف العربية االسالمية ا

  . تاريخيا
  

'���عمل استنساخ لنماذج من الزخارف  ا�
  .العربية االسالمية

  

{Q�� ا�
التدريب على استنباط الوحدة 

  .الزخرفية 
  

  

�z�
  ا�

  

  

 

عمل تصميم يتضمن اعادة صياغة 
  .الوحدة الزخرفية 

  

  

�kK دي�Jا�  

%V�� ا$���Jن ا�

  .ق دراستهامتحان على ما سب

  
  

�kK %V�� ا�

التعرف علـى الفنـون     
العربية االسالمية التـى    
تتداخل فيها الزخارف مع 
الكلمــات واالحــرف   

  .العربية

  

�kK ���� ا�

عمل تـصميم يتـضمن     
العالقة بـين األحـرف     
ــة   ــارف العربي والزخ

  .االسالمية

  

  
  
  



  
  
  
 

�kK {Hا�ا� 

ــرامج    ــتخدام بـ اسـ
ــى عمــل  الحاســوب ف
 تشكيالت من الخطـوط    

  .والزخارف العربية

  

�kK .��eا�  

 
   .��ا�
	 ا���دة 

�kK ا���دس  

%i�qن ا���J� ا$�

  .امتحان على ما سبق دراسته

 
  

  

 

S��3�2 ا��K c�K cا���� !�
��' ���j :!H � ا�K�Q 'K !�/ $ ��12ر/. آ 	K�Q !  

  
  :Q��Q	 ا��PJر وا����ب

  

  50 �bأآ �+(���� ����� n�I  915 %ت ا����Iإذ         50 ا� ��+�دة ���ون ��rر e�L�0 أو 	&��ي  ;7�� ��+�� ا�,���;�رة �
�eV و!,��ن                            �&Bن ا���R�03� 5�0 ا��;��م X�B�  ���B+� ،رr������ 	��7ل ا���+�� �W e�- دة�� 5�0 ا���ً7RI�B0 ������ ا���7�ر ا�!�� 

��� ��م 	�7ل ا���+� ��rر ا���eL أو ا�;&�يW e- دة ���ًا�  .�e- ��03 ا��
  

��� 	���
  �دة      ا���ا�} ا�

• � ا�,�ـــــــــــ

الناشر وتاريخ   المؤلف  العنوان  مسلسل
  النشر

  رقم التصنيف فى مكتبة الجامعة

    خ ب ل745.0285  1989-بيروت     الكمبيوتر والزخرفة  1

    ب هـ ن709.02 1986 -دمشق   الفن االسالمى  2

   م ح م709.02 2000 -الشارقة    الفنون االسالمية  3

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

  

- بيروت –دار القلم  حسن حسين الخط العربى الكوفى  5
1990  

  

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

  

 

  Websitesا���ا	X ا�M,��و�+�   •

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  


