قسم الخطوط والزخرفة االسالمبة
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر:
Golding 1
التـــذهيب 1
الفصل الدراسي :االول
السنة :الثالثة
 /2رقم ورمز المقررCourse Name and Code :
CAL
315
خطى
 /3ساعات المقررCredit hours /week :
الساعات المعتمدة
المجموع
متابعة
عملي
محاضرة
3
6
2
3
1
 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص
 /5وصف المقرر Course Description
يقتصررر اررلا المقررتلررن تلررويت الوخرردا ال ارتيررة ه و التلررويت اررو مررت العنا رررالم ملة
لل اارف االسالمية المتعارف تليهاه وتتمحور جماليرا ارلا التلرويت تري ا رراح الوخردا ال ارتيرة
ش ل مختلف و م تمل االلوان ه وتسرتخد تيهرا تردخ مختلرف مرت اامرا االلروان ويسرتفاخ منهرا ترن
اغراض مختلفة ه وتي الا المقرر ي تسب الطالب المهارا الضرورية واالساسية لتلويت الوخردا
ال ارتيررة ه وتنميررة مهررارز التوحيرر اللررو.ن الصررحيى ا ويخلررص الررن القرردرا تلررن تلررويت الوخرردا
ال ارتيها
 /6أهداف المقرر : Course Objectives
 -1اكساب المتعلم مهارا اسس تلويت الوخدا ال ارتية النباتيها
 - -2تعليم اسس التوحي اللو.ن تلن الوخدا ال ارتيه ا
 -1تم يت الدارس مت القدرا تلن تلويت الوخدا ال ارتيه ا
 /7محتويات المقرر : Course Contents
 -1االلوان االساسيه لل اارف االسالميه النباتيها
 - 2اسس تلويت الوخدا ال ارتيه النباتيها
 -3اسس تلويت الوخدا ال ارتيه النباتيه ا
 -4قواتد تحويرا الوخدا ال ارتيه ا النباتيها
 -5خراسة ت ويت متغيرا الوان الوخدا ال ارتيه النباتيها

–

 -6توحي االلوان تلن الوخدا ال ارتيه النباتيه المختلفه (الدائرا – الش ل البيضن  -الركنيا
االش ال الغير منتظمه)ا
 -7خراسة قياسا الفراغا ال ارتيه النباتيها
 -8توحي الوخدا ال ارتيه النباتيه تلن المساخا الغير منتظمها
 -9النسبة والتناسب يت الوان الوخدا ال ارتيه النباتيها
 /8مخرجات التعلم :Course Outcomes
 -1التم ت مت مهارا اسس تلويت الوخدا ال ارتية النباتيها
 -2القدرا تلن التوحي اللو.ن تلن الوخدا ال ارتيها
 -3المقدرا تلن تلويت الوخدا ال ارتيه االسالميها
 /9طريقة التدريس :Teatching Methods
 -1المحاضرز والمناقشةا
 -2الممارسرررة التطبيقيررره خاارررل االسرررتديو والواجبرررا المن ليررره والمتا عرررة والتررردريب وور العمرررل
وال يارا الميدا.يها
 /10طريقة التقويم :Course Assessment
استيفاء متطلبا الماخز مت أتمال الفصل والواجبا المن ليه التقويم المستمر تت طرير المتا عرة
والمناقشة والتحليل والواجبا واالمتحان النهائيا
خرجة االمتحان 20 :خرجة
خرجة االتمال الفصلية 80 :خرجة
 /11مصادر ومعلومات المقرر :References
 -1محموخ ش ر الجبورى ( ) 1991الخط العر ن وال ارته االسالميها االرخن :خار االمل للنشر
والتوحي ا
 -2مصطفن تبد الرخيم محمد ( ) 1997ظتهرز التطرار تن الفنون االسالميه :القاارز :الهيئه العامه
المصريه لل تابا
 -3سامن رحق شارى واارون ( ) 2004تاريخ ال ارته القاارز :مطا الشروقا
 -4اخمد برى حايد (اااااا ) ال اارفاا خراسة مباخئ وا ول القواتد ال ارتيه وتنا راا
واساليبهاا القاارز :خار الطالئ للنشر والتوحي والتصديرا
/ 12مذكرة االستاذ.

