قسم الخطوط والزخرفة االسالمبة
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر:
المدخل الى الزخرفة النباتية Introduction to Floral Ornamentation
الفصل الدراسي :االول
السنة :الثانية
 /2رقم ورمز المقررCourse Name and Code :
CAL
217
خطى
 /3ساعات المقررCredit hours /week :
الساعات المعتمدة
المجموع
متابعة
عملي
محاضرة
6
2
3
1
3
 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص
 /5وصف المقرر Course Description
يقتصررر اررلا المقرررر لررى الزخررارن النباتيررة م واررى مررز انررواس الزخررارن االسرر مية
المتعارن ليهام وتتمحور جماليات اله الزخرفة في استخدامه الغراض مختلفة وبخامات متعددة م
واى مز الزخارن ذات الطابع الليز فى تكوينها و اكثرر مرونره م وفري ارلا المقررر يكتسرل الطالرل
المهررارات الوررروريه لرس ر وتحرروير االوراق النباتيرره الزخرفيرره م و المقرردره لررى تكررويز الو رردات
الزخرفيه المتكرره م ويخلص الى تكويز الو ات الزخرفيه النباتيه المنتظمه.
 /6أهداف المقرر : Course Objectives
 -1اكساب المتعل مهارات تكويز االشكال الزخرفيه النباتيه.
 - -2تنمية مهارة رس وتحوير االوراق النباتيه الزخرفيه.
 -1تمكيز الدارس مز المهارات الوروريه لتكويز الو دات الزخرفيه المتكرره..
 /7محتويات المقرر : Course Contents
 -1معرفة كيفية تكويز الو ات الزخرفيه المنتظمه النباتيه.
 -2اسس وقوا د تركيبات الزخرفه النباتيه.
 -3دراسة ناصر ومتغيرات تكويز الو ده الزخرفيه.
 -4الو دات الزخرفيه النباتيه المنتظمه (الدائره – الشكل البيوى  -الركنيات – ...الخ).
 -5دراسة ابعاد قياسات الو ده الزخرفيه النباتيه.

 -6توزيع الو دات الزخرفيه النباتيه.
 -7النسبة والتناسل بيز مكونات الزخرفه.
 /8مخرجات التعلم :Course Outcomes
 -1التمكز مز رس و تكويز االشكال الزخرفه النباتيه.
 -2المقدره لى رس و تحوير االوراق النباتيه الزخرفيه.
 -3المقدره لى تكويز الو دات الزخرفيه المتكرره.
 /9طريقة التدريس :Teatching Methods
 -1المحاضرة والمناقشة.
 -2الممارسة التطبيقيه داخل االستديو والواجبات المنزليه والمتابعة والتدريل وورش العمل
والزيارات
 /10طريقة التقويم :Course Assessment
استيفاء متطلبات المادة مز أ مال الفصل والواجبات المنزليه بالتقوي المستمر ز طريق
المتابعة والمناقشة والتحليل والواجبات واالمتحان النهائي.
درجة اال مال الفصلية 80:درجة درجة االمتحان 20 :درجة
 /11مصادر ومعلومات المقرر :References
 -1محمود شكر الجبورى (1991م) الخط العربى والزخرفه االس ميه .االردن :دار االمل للنشر
والتوزيع.
 -2مصطفى بد الر ي محمد (1997م) ظتهرة التطرار فى الفنون االس ميه :القاارة :الهيئه العامه
المصريه للكتاب.
 -3سامى رزق بشارى واخرون (2004م) تاريخ الزخرفه القاارة :مطابع الشروق.
 -4ا مد صبرى زايد (......م) الزخارن ..دراسة مبادئ واصول القوا د الزخرفيه و ناصراا
واساليبها .القاارة :دار الط ئع للنشر والتوزيع والتصدير.
/ 12ملكرة االستاذ.

