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 /5وصف المقرر:
يقتصررررر هذا المق ر على الزخارف النباتية و الهندسرررررية التى تمه جمالياتها م خقا تقا سررررر و واعد
الزخ فة  ،و تعتب الزخارف ظاه ة م ظواه التزيي التى تستخدم فى غ اض مختلفة .
و فى هذا المق ر يكتسب الطالب و ينمى مهارة رسم و تحوي االوراق النباتية و رسم االشكاا الهندسية االساسية
و ما ينتج م تداخلها مع بع ضها البعض م اشكاا على هيئات زخ فية  ،و يخلص هذا المق ر لى ت صميم عماا
زخ فية مكتملة يمك االستفادة منها فى مجاالت مختلفة.
 /6أهداف المقرر :OBJECTIVES
 -1اكساب المتعلم مهارات تكوي االشكاا الزخ فية اإلسقمية النباتية و الهندسية.
 -2تنمية مهارة رسم و تحوي االوراق النباتية و االشكاا الهندسية الزخ فية.
 -3تمكي الدارس م المهارات الض ورية لتكوي الوحدات الزخ فية المتك ره.
 /7مخرجات التعلم :EXPECTED LEARNING OUTCOMES
 -1التمك م رسم و تكوي االشكاا الزخ فية االسقمية و النباتية و الهندسية.
 -2المقدرة على رسم و تحوي االوراق النباتية و االشكاا الزخ فية االسقمية و الهندسية.
 -3المقدرة على تكوي الوحدات الزخ فية المتك ره.

 /8محتويات المقرر :CONTENTS
 -1مع فة كيفية تكوي الوحدات الزخ فية المنتممة النباتية و الهندسية.
 -2التوزيع اللونى على المساحات الزخ فية.
 -3اس و واعد ت كيبات الزخ فة النباتية و الهندسية .
 -4دراسة عناص و متغي ات تكوي الوحدة الزخ فية
 -5الوحدات الزخ فية النباتية و الهندسية المنتممة ( الدائ ه – الشكل البيضى -ال كنيات ... -الخ ) .
 -6دراسة ابعاد ياسات الوحدة الزخ فية النباتية و الهندسية.
 -7توزيع الوحدات الزخ فية النباتية و الهندسية.
 -8النسبة و التناسب بي مكونات الزخ فة.
 /9طريقة التدريس :Teatching Method
 -1المحاض ة و المنا شة.
 -2الممارسة التطبيقية داخل االستديو و المتابعة و التدريب و ورش العمل و الزيارات الميدانية.
 /10طريقة التقويم :ASSESSMENT METHOD
يم المتابعة و المنا
اسررتيفا متطلبات المادة م اعماا الفصررل و الواجبات المنزلية بالتقويم المسررتم ع
و التحليل و االمتحا النهائى.
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