القسم العام
وصف وتفاصيل المقررات
 /1اسم المقرر باللغتين:
السنة.:األولى

فن الخط العربى
The Art of Arabic Calligraphy
الفصل الدراسي االول

 /2رقم ورمز المقرر:SUBJECT CODE & No: :
ART
116
فن
 /3ساعات المقرر:
محاضرة
1

عملي
2

متابعة
-

المجموع
3

الساعات المعتمدة
2

 /4طبيعة المقرر:
مطلوب كلية )............( :مطلوب جامعة)..........( :
 /5وصف المقرر:
يقت صر المقرر على خط الرقعة  ،وهو من انواع الخط العربى التقليدى المتعارف عليه و تتمحور جماليات
هذا النوع من الخطوط فى استتتتتتخدامه فى امرال مختلوة وهو من الخطوط ال ذتتتتتيطة ات الطاب ال اف فى
التكوين  ،و فى هذا المقرر يكتذتتتل الطالل الماارات الرتتترورية لرستتت الحروف و قياستتتاتاا و تركي اا على
الذطر و المقدرة على رس حاالت الحروف المختلوة و المتشاباة  ،و يخلص ملى تصمي سطر كتابى يكون
مر وطا ً من حيث اإلمتداد االفقى و الرأسى و الدقة فى النذ ة و التناسل بين الحروف المكونة للكلمات.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 -1اكذاب المتعل الماارات الررورية لرس حروف خط الرقعه.
 -2اكذاب المتعل الدالالت و االسس التركي ية للحروف.
 -3تمكين الدارس من تكوين و تصمي الع ارات و النصوص.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1التمكن من عمل التصمي المتزن فى التركيل الخطى.
 -2القدره على كيوية قراءة و تركيل الحروف.
 -3القدره على رس الحروف و تصمي الع ارات و النصوص.
 /8محتويات المقرر :CONTENTS

 -1دراسة أبعاد قياسات عرل القل .
 -2معرفة كيوية التعامل م أدوات الكتابة المتقدمة.
 -3معرفة موردات و مكونات حروف خط الرقعة.
 -4إخت ار.
 -5دراسة عناصر و متغيرات تكوين حروف خط الرقعة.
 -6معرفة أسس و قواعد تركي ات خط الرقعة.
 -7كيوية توافق التصمي م المحتوى النصى.
 -8توزي الذطر الكتابى من حيث ( الطول –االرتواع ).
 -9إخت ار.
 -10دراسة عناصر التصمي الخطى من حيث  :االتزان  /الوحدة  /التنوع  /الذيادة.
 -11النذ ة و التناسل بين المكونه للنص.
 /9طريقة التدريس :Teaching Method
 -1المحاضرة و المناقشة.
 -2الممار سة التط يقية داخل اال ستديو و الواج ات المنزلية و النتابعة و التندريل وورش العمل و الزيارات
الميدانية.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
استيواء متطل ات المادة من اعمال الوصل و الواج ات المنزلية بالتقوي المذتمر عن طريق المتابعة و المناقشة
و التحليل و الواج ات و االمتحان الناائى.
 /11مصادر ومعلومات المقرر :REFERENCES
مذكرة االستا  .باإلضافة إلى المراج :
 -1ع اس شتتتتتتاكر جودى ال غدادى ( 1988م) ميزان الخط العربى ( النذتتتتتت ) -بغداد  ،دار الحرية للط اعة
مكت ة الخطاط ال غدادى – االعظمية.
 -2هاشتتت محمد الخطاط ( 1986م) قواعد الخط العربى ،بيروت عال الكتل -مكت ة النارتتتة العربية -الط عة
األولى ال ديدة.
 -3محمد عزت (1998م) ،اثر محمد عزت  ،القاهرة ،دار المصحف  ،شركة و مكت ة و مط عة ع دالرحمن
محمد.

