قسم الخطوط والزخرفة االسالمبة
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر:
Kuffic Script
الخط الكوفى
الفصل الدراسي :الثانى
السنة :الثانية
 /2رقم ورمز المقررCourse Name and Code :
CAL
226
خطى
 /3ساعات المقررCredit hours /week :
المجموع
متابعة
عملي
محاضرة
6
2
3
1

الساعات المعتمدة
3

 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص
 /5وصف المقرر Course Description
يقتصر هذا المقرر على الخط الكوفى  ،وهو من انواع الخط العربي المتعارف عليها التى
يتتتا انزااهتتا بوااتتطة االواد اله واتتية ،وتتميتتور اماليتتاد هتتذا ال تتوع فتتي و تتو وب تتا ت  ،و
ااتخوم فى اغراض مختلفة وهو من الخطو الب تيط ااد الطتاب الزتاف فتى تكوي ت و هتو متن
الخطتتو اارثتتر افافتتا فتتى تكوي ت  ،وفتتي هتتذا المقتترر يكت تتا الطالتتا المهتتاراد ال تتروري لراتتا
اليتتتروف وسيااتتتاتها وترريبهتتتا علتتتى ال تتتطر ،و المقتتتورر علتتتى راتتتا تتتااد اليتتتروف المختلفتتت و
المتشتتابه  ،ويخلتتص التتى تصتتميا اتتطر رتتتابى يكتتوي م تتبو ا متتن يت اامتتتوال اافقتتى و الرااتتى
والوس فى ال بة والت ااا بين اليروف المكون للكلماد
 /6أهداف المقرر : Course Objectives
 -1ار اب المتعلا المهاراد ال روري وأاس وصل وعالساد روف الخط الكوفى م بع ها
 -2تمكين الطالا من راا اليروف الواطي
 -3تمكين الوارس من معالزة فراغاد اليروف الكوفي بالزخارف
 /7محتويات المقرر : Course Contents
 -1معرفة ريفية التعامل م رراد اليروف
 -2عالساد وصل روف الخط الكوفى
 -3ااس وسواعو ترريا اليروف الواطي

 -4لرااة ع اصر ومتغيراد تكوين روف الخط الكوفى
 -5توافق التصميا م الميتوى ال صى
 -6لرااة ابعال سياااد اليروف الواطي
 -7تواي ال طر الكتابى من ي ( الطول -اارتفاع)
 -8لرااة ع اصر التصميا الخطى من ي  :ااتزاي  /الو وة  /الت وع  /ال يالة
 -9ال بة والت ااا بين الكلماد المكون لل ص
 /8مخرجات التعلم :Course Outcomes
 -1التمكن من المهاراد ال روري وأاس وصل وعالساد روف الخط الكوفى م بع ها
 -2المقورر على راا اليروف الواطي
 -3تمكن الوارس من معالزة فراغاد اليروف الكوفي بالزخارف
 /9طريقة التدريس :Teatching Methods
ااتتتيفام متطلبتتاد المتتالة متتن أعمتتال الفصتتل بتتالتقويا الم تتتمر عتتن ريتتق المتابعتتة والم اسشتتة
والتيليل والوااباد واامتياي ال هائي
 /10طريقة التقويم :Course Assessment
ااتتتيفام متطلبتتاد المتتالة متتن أعمتتال الفصتتل والواابتتاد الم زليت بتتالتقويا الم تتتمر عتتن ريتتق
المتابعة والم اسشة والتيليل والوااباد واامتياي ال هائي
لراة ااعمال الفصلية 80 :لراة لراة اامتياي 20 :لراة
 /11مصادر ومعلومات المقرر :References
 -1ابراهيا امع (1969م) لراااد فى تطور الكتاباد الكوفي على اا زار فى مصر فى القروي
الخم ااولى للهزرر القاهرر :المطبع العالمي
م) ا وث الطرق لورااة وتي ين الخط الكوفى القاهرة :مكتبة بن
 -2ا مو صبرى اايو (
اي ا
/ 12مذررة اااتاا

