
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 الجامعة التقنية الوسطى

 كلية الفنون التطبيقية 
 اإلعالن تقنياتالقسم  : 

 المفردات الدراسية
 

 عدد الساعات االسبوعية
السنه 
 الدراسية
 الثانية

 الخط الالتيني

عدد  أسم المادة
 الوحدات

  LATIN CALLIGRAPHY نظري عملي المجموع

 لغة التدريس االنكليزية - 3 3 2

 
 اهداف المادة  
 

 تعريف الطالب على انواع الخطوط الالتينيه وامكانيات استخدامها في المطبوعات المختلفه .  الهدف العـــــام :
 

 مختلفه .اكتساب الخبره والمهارة في توظيف الخطوط الالتينيه في المجاالت الطباعيه والتصميميه ال  الهدف الخاص :
 

 العمليةالمفردات 

 االسبوع تفاصيل المفردات

شرح اهمية الخط وعالقته بالمواضيع االخرى وشرح االسس االربعة للخط ومجاالت 
استخدام كل اساس من الخط وجماليته ولماذا يستعمل هذا الخط في التصميم بالذات وذلك 

ل نوع من االنواع االربعة يعرض نماذج لتلك االشكال ونماذج للمجاالت المستعمله لك
.  EGYPTIENNEالخط المصري  -. ب BATONالخط المستقيم  -للخط وهي :  أ

 . ROMAINEالخط الروماني  -.   د DIDOTالخط الديـــدو  -ج

 االول

دراسة مفصله للنواع االول  )الخط المستقيم ( وطريقة بناء هذا النوع من الخط وذلك 
 ( .A-L( حسب القياسات المطلوبه من الحرف )CAPITALبشرح االحرف الكبيره )

 الثاني

 الثالث ( .M-Zشرح الحرف من )

 الرابع ( .A-1( من الحرف )SMALLشرح الحروف الصغيره )

 الخامس ( .M-Zشرح الحرف الصغير )

شرح طريقة بناء الكلمه الواحدة  -( .ب9-0البدء بشرح االرقام للخط البسيط من ) - أ
 االحرف . وترك الفراغات بين

 السادس

( حسب القياسات A-Lشرح النوع الثاني من الخط )المصري( االحرف الكبيره من )
 المطلوبه .

 السابع

 الثامن ( .M-Zشرح االحرف الكبيره من )

 التاسع ( حسب القياسات المطلوبه .a-Iشرح االحرف الصغيرة من )

 العاشر . ( ثم االرقام لهذا النواعM-Zشرح االحرف الصغيره من )
وضع تصميم لعالمه فارقه لشركة او مؤسسه حكومية او خاصه ، مناسبه دينيه او تاريخيه 

خمسه نماذج للخط االول وخمسه اخرى للنوع الثاني بقلم الرصاص . مثل هيئة التعليم التقني ، 
 معهد الفنون التطبيقية .. الخ .

 الحادي عشر

ر هذه العالمات وتلوينها بالوان البوستر او يتم اختيار نموذج واحد لكل نوع ثم تكبي
 الحبر الصيني .

 الثاني عشر

 الثالث عشر سم . 05*  05يتم تكبير هذه العالمات بقياس 

 الرابع عشر تلوين الجيد من هذه العالمات .

 الخامس عشر نقد جماعي .

 ( حسبA-Lلالحرف الكبيرة من ) DIDOTشرح النوع الثالث من الخط )الديدو( 
 القياسات المطلوبه .

 السادس عشر

 

 



 السابع عشر (M-Zشرح الحرف الكبير من )

 الثامن عشر ( حسب القياسات المطلوبه .a-Iشرح االحرف الصغيرة من )

 التاسع عشر (M-Zشرح االحرف الصغيره من )

 العشرون ( .9-0شرح االرقام لهذا النوع من )

 الحادي والعشرون (A-Lمن )ماني( شرح النوع االخير من الخط )الرو

 الثاني والعشرون ( .M-Zشرح الحرف الكبير من )

 الثالث والعشرون (a-Iشرح االحرف الصغيرة من )

 الرابع والعشرون (M-Zشرح االحرف الصغيره من )

 ( .9-0شرح االرقام لهذا النوع من الخط من )
الخامس 
 والعشرون

ياسات المطلوبه خمسه نماذج لكل نوع من الخطين وضع تصميم لعالمه فارقه حسب الق
)الديدو والروماني( ثم اختبار الجيد منها لتنفيذه على الكومبيوتر باستخدام احدى 

 ( .. الخ .PHOTO SHOP ،POWER POINTالبرامجيات )

السادس والسابع 
 والعشرون

 الثامن والعشرون
 التاسع والعشرون

 الثالثون

 

 


