قسم الخطوط والزخرفة االسالمبة
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر:
Thuluth Calligraphy
خط الثلث
الفصل الدراسي :الثانى
السنة :الثالثة
 /2رقم ورمز المقررCourse Name and Code :
CAL
322
خطى
 /3ساعات المقررCredit hours /week :
الساعات المعتمدة
المجموع
متابعة
عملي
محاضرة
3
7
3
2
1
 /4طبيعة المقرر:
مطلوب تخصص
 /5وصف المقرر Course Description
يقتصر هذا المقرر على خطط الثلطثو وهطو مطو انطواط الخطط العربطي التقلدطدا المتعطارل علد طاو
وتتمحططور امالدططاا هططذا النططوط رططي ،ططة رورططة و وهططو مططو اوثططر الخطططوو ططدوعا واسططتخداما وهططو
الخطوو ذو وابع لدو رى التكويو ويتمدز بانه مو الخطوو التى تقبل الترودب والحبك وغزارة التنوط
رططى التصططمدفو ورططي هططذا المقططرر يكتسططب الطالططب الم ططاراا الضططروريه لرسططف ططرول خططط الثلططث و
الدالالا و االسس الترودبدة للحرول و،داسات ا وترودب ا و و المقدره على عمل التصمدف المتزن ري
الترودب الخطى و ويخلص الى تصمدف العبطاراا والنصطوب بصطورة متزنطه و مضطبووا مطو دطث
االمتدا االرقى و الراسى والد،ه رى النسبة والتناسب بدو الحرول المكونه للكلماا.
 /6أهداف المقرر : Course Objectives
 -1اوساب المتعلف الم اراا الضروريه لرسف االا وصل رول الثلث.
 -2تنمدة م ارة رسف و تصمدف وترودب الكلماا.
 -3تمكدو الدارس مو الم اراا الضروريه لتصمدف النص الخطى.
 /7محتويات المقرر : Course Contents
 -1معررة ودفدة توزيع المسا اا.
 -2ترودباا ومكوناا خط الثلث.
 -3اسس و،واعد ترودباا انواط خط الثلث.
 -4راسة عناصر ومتغدراا تكويو العباراا النصده.

 -5توارق التصمدف مع المحتوى النصى.
 -6راسة ابعا ،داساا تصمدف المحتوى
 -7توزيع السطر الكتابى مو دث ( الطول -االرتفاط).
 -8راسة عناصر التصمدف الخطى مو دث :االتزان  /الو دة  /التنوط  /السدا ة.
 -9النسبة والتناسب بدو الكلماا المكونه للنص.
 /8مخرجات التعلم :Course Outcomes
 -1التمكو منرسف االا وصل رول الثلث.
 -2القدره على تصمدف وترودب الكلماا.
 -3القدره على تصمدف النص الخطى.
 /9طريقة التدريس :Teatching Methods
 -1المحاضرة والمنا،شة المعتمدة على المعررة باألسس.
 -2الممارسة التطبدقده اخل االستديو والوااباا المنزلده والمتابعة والتدريب وورش العمل
والزياراا المددانده.
 /10طريقة التقويم :Course Assessment
اسططتدفام متطلبططاا المططا ة مططو لعمططال الفصططل بططالتقويف المسططتمر عططو وريططق المتابعططة والمنا،شططة
والتحلدل والوااباا واالمتحان الن ائي
راة االعمال الفصلدة 80 :راة راة االمتحان  20:راة
 /11مصادر ومعلومات المقرر :References
 -1محمد عزا 1998 :مو اثر محمد عزا القاهرة :ار المصحف /روة ومكتبة ومطبعة
عبدالر مو محمد
 -2محمد و،ي (1999م) و لمشاق الخطاو محمد و،ي ري الثلث والنسخ .استانبول :ـاللجنة الدولدة
للحفاظ على التراث الحضارا واإلسالمي و يلدز للطباعة والنشر.
 -3عباس اور او ا البغدا ا (1988م) مدزان الخط العربي(الثلث) .بغدا  :ار الحرية للطباعة
مكتبة الخطاو البغدا ا ـ األعظمده.
 -4ها ف محمد الخطاو (1986م) ،واعد الخط العربي .بدروا :عالف الكتب ـ مكتبة الن ضة العربدة ـ
الطبعة األولى الجديدة.
 /12مذكرة االستاذ.

