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المقدمة /

أجريت هذه الدراسة لمسح نقاط القوة والضعف في قسم الخط العربي
والزخرفة  /كلية الفنون الجميلة – جامعة بغداد  ،وتتألف الدراسة من سبعة معايير
مستحقة للوزارة والمعيار ثامن يمثل دعم الكلية  .والدراسة مدعمة بالجداول التي
شملت البيانات التي يعطي وجهة نظر حول تقييم اإلدارة في القسم .

نبذة تاريخية عن التأسيس :
عد قسم الخط العربي والزخرفة من احدث األقسام العممية في كمية الفنون
الجميمة جامعة بغداد  ،أول قسم عممي من نوعو في جامعة بغداد  .في البدء
تأسس تخصص الخط العربي والزخرفة ضمن قسم التصميم عام  ، 0993واستمر
الطمبة يتمقون الخط العربي والزخرفة  ،كمواد دراسية ضمن قسم التصميم حتى تم
افتتاح قسم مستقل باسم ( الخط العربي والزخرفة ) عام  ، 0997ووضعت المناىج
الدراسية النظرية والعممية  ،المستندة لمعطيات عممية رصينة ومن قبل اساتذة وخبراء
مختصون  ،ونظ ار ال قبال الطمبة عمى ىذا التخصص  ،ورغبة الكثير من خريجي
الدراسة االعدادية ومعاىد الفنون الجميمة  ،في دوائر الدولة والقطاع الخاص ،
لدراسة ىذا االختصاص فقد تم افتتاح الدراسات المسائية في القسم في العام
الدراسي  ، 7111-0999وانتظمت اعداد كبيرة من الطمبة في ىذا القسم ..وبدأ
القسم يقطع خطوات تقدمو بثبات وجدارة  ،حتى تم افتتاح دراسة الماجستير في القسم
خالل العام الدراسي  ،0999 -0998وتخرجت اعداد ميمة من ىذه الدراسات .
األهداف العامة /
ييدف قسم الخط العربي والزخرفة  ،الى اىداف عدة ابرزىا:
 .0إعداد خطاطين ومزخرفين أكاديميين ومتخصصين قادرين عمى تنفيذ وتقديم
مشاريع فنية في فنون الخط العربي والزخرفة  ،لسد حاجة دوائر الدولة ذات
العالقة وسوق العمل  ،يحممون شيادة البكالوريوس في فنون الخط العربي
والزخرفة.
 .7إعداد باحثين وفنانين متخصصين عمى مستوى عال من الكفاءة في فنون الخط
العربي والزخرفة وجمالياتو  ،لممساىمة في النيوض بالحركة الفنية في العراق

والوطن العربي  ،عمى أسس موضوعية تعتمد البحث العممي والتجريب والفن
الممتزم عن طريق طمبة الدراسات العميا وتييأة البيئة والمناخ الجامعي – األكاديمي
المالئم لمطمبة الستيعاب الجوانب المعرفية والميرية والوجدانية في فنون الخط
العربي والزخرفة.
 .3تقديم االستشارات الفنية في فنون الخط العربي والزخرفة لممؤسسات الفنية محميا
ودوليا ،بما يخدم وينسجم مع أىداف القسم والمؤسسات ذات العالقة .
تطور القسم /
تأسس فرع الخط العربي والزخرفة ضمن قسم التصميم عام .0993تم افتتاح قسم مستقل باسم (الخط العربي والزخرفة)عام . 0997قبول اول دورة في الدراسات العميا عام . 0999/0998قبول اول دفعة لدراسة البكالوريوس /الدراسة المسائية عام . 7111/0999_منح القسم ( )75شيادة ماجستير في اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة
_منح القسم ( )06شيادة دكتوراه في اختصاص فنون الخط العربي والزخرفة

.

.

فلسفة القسم/
تقوم فمسفة قسم الخط العربي والزخرفة عمى تحقيق مجموعة من االىداف العممية
والتعميمية والفنية منيا:
 .0االصالة والمعاصرة :ونعني بيا التواصل مع التراث الحي لمفن االسالمي الذي لم
يستنفذ ابعاده الجمالية والتطبيقية ،والتواصل مع المستجدات الحضارية التي من
شأنيا ترصين الفكر االبداعي لفنون الخط العربي والزخرفة .
 .7تنامي القدرات العممية وذلك من خالل تطوير المقررات الدراسية ومفرداتيا
التفصيمية وفقا التساع التجربة التعميمية والجمالية وانفتاحيا عمى نظائرىا في
جامعات العالم االخرى.

.3العالقة بين االىداف التعميمية وسوق العمل:حيث يراعى رسميا في ضوء متطمبات
سوق العمل وتنامي الحاجة عمى نحو يستجيب بشكل كفوء لمتغيرات ميدان التطبيق
في القطاعات المختمفة.
أهداف القسم /
 .0اعداد خطاطين ومزخرفين اكاديميين ومتخصصين قادرين عمى تنفيذ وتقديم
مشاريع فنية في فنون الخط العربي والزخرفة ،لسد حاجة دوائر الدولة ذات العالقة
وسوق العمل ،يحممون شيادة البكالوريوس في فنون الخط العربي والزخرفة.
 .7اعداد باحثين وفنانين متخصصين عمى مستوى عال من الكفاءة في فنون الخط
العربي والزخرفة وجمالياتو ،لغرض المساىمة في النيوض بالحركة الفنية في العراق
والوطن العربي ،عمى اسس موضوعية تعتمد البحث العممي والتجريب والفن الممتزم
من خالل طمبة الدراسات العميا.
 .3تييئة البيئة والمناخ الجامعي – االكاديمي المالئم لمطمبة الستيعاب الجوانب
المعرفية والميارية والوجدانية في فنون الخط العربي والزخرفة ،من خالل النشاطات
الصفية والالصفية والدراسات البحثية التطبيقية التي تبرز التراث العربي  ،وتجسد
المعاني االنسانية التي تحمميا الفنون الجميمة.
 .4مساىمة القسم بالنشاطات الفنية ومشاريع البحوث عمى صعيد جامعة بغداد
وجامعات العراق االخرى وعمى صعيد المؤسسات والنقابات والجمعيات الفنية ذات
العالقة ،بما يخدم المسيرة الفنية والتقدم العممي والوعي الفني المتنامي في المجتمع
العراقي.
5.تقديم االستشارات الفنية في فنون الخط العربي والزخرفة لممؤسسات الفنية محميا
ودوليا ،بما يخدم وينسجم مع اىداف القسم والمؤسسات ذات العالقة والحركة
التنموية في بمدنا العزيز.

المناهج الدراسية/
يركز القسم في مناىجو الدراسية عمى مجاالت فنون الخط العربي والزخرفة
وانواعو وجمالياتو .ولممنيج طابع تطبيقي يتم في القاعات الدراسية العممية ،وجانب
نظري يتمثل في المحاضرات النظرية التي ليا تطبيقات عممية ،والتي تؤكد عمى
تكوين الميارات الفنية لتحقيق نتاجات فنية ذات مستوى فني عال باشراف تدريسيي
القسم .مع تكميف الطمبة في السنة الرابعة بمشاريع التخرج التي ىي عبارة عن
تطبيق عممي لتنفيذ ما تم دراستو في المحاضرات النظرية والعممية والتطبيقية خالل
سنوات الدراسة في القسم من خالل تنفيذ مشروع فني عممي بشكل لوحة خطية مع
بحث عممي .
يحرص القسم ان تكون المفردات التي يدرسيا الطمبة خالل فترة اعدادىم في
السنوات االربع متسمسمة ومترابطة ومتكاممة آخذين بنظر االعتبار اعداد(الفنان)عمى
اساس مبدأ تكامل التعمم والتعميم خالل فترة االعداد.
نظام الدراسة في القسم/
يمنح القسم شيادة (البكالوريوس) و (الماجستير) و (الدكتوراه) في فنون الخط
العربي والزخرفة .
اوال :الدراسات االولية (البكالوريوس)
شروط الدراسة

 . 0مدة الدراسة االولية في القسم اربع سنوات ،تقسم كل سنة دراسية الى فصمين
دراسيين متكاممين ومتساويين .يمنح الطالب بعد تخرجو بنجاح شيادة البكالوريوس
في فنون الخط العربي والزخرفة.

 .7يجب عمى الطالب ان يجتاز بنجاح ( )36وحدة لمقررات نظرية وعممية وتطبيقية
فضال عن مواد ثقافية ضمن تخصصو كالمغة العربية واالنكميزية والحاسوب
وغيرىا.
 .3درجة النجاح لكل مادة دراسية()%51كحد ادنى الجتياز الطالب اي مادة دراسية
ولجميع الدروس ولمسنوات االربع لمحصول عمى الشيادة االولية.

 .4يقدم الطالب في السنة الدراسية الرابعة مشروعا يعبر فيو عن قدراتو العممية والفنية
التي اكتسبيا خالل سنوات دراستو االكاديمية في القسم ويكون عمى محورين:
االول  :عمل فني بشكل لوحة فنية خطية ،تحدد قياساتيا ومحتواىا لجنة متخصصة
في القسم .
الثاني :بحث عممي نظري او تطبيقي في فنون الخط العربي والزخرفة ،تتم مناقشتو
من قبل لجنة متخصصة في القسم العممي .

ثانيا:الدراسات العليا
االهداف:
 .0االرتقاء بمستوى الدراسات العميا وتنويعيا وتوفير مستمزماتيا المختمفة.
 .7اعداد اعضاء ىيئة تدريسية وباحثين وفنانين لمتعميم العالي في اختصاص
الخط العربي والزخرفة.
 .3تييئة المختصين بالمؤىالت العالية في اختصاص الخط العربي والزخرفة،
ومنح شيادة الماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة.
 .4العمل عمى تعميق التوازن بين تقدم العموم والفنون النظرية وبين الجوانب
التطبيقية في مجاالت الخط العربي والزخرفة كافة.
 .5ضمان اسموب توجيو الطمبة في اختيار االفضل لنشاطاتيم وتخصصيم
العممي والفني ،وتنمية روح االبداع والتجديد والمبادرة لدييم واسياميم في بناء
العراق الجديد.
الشهادة والتخصص:
يمنح قسم الخط العربي والزخرفة خريجيو شيادتي الماجستير والدكتوراه في
فنون الخط العربي والزخرفة .
شروط القبول لدراسة الماجستير :
 .0حاصل عمى شيادة اولية (بكالوريوس) في الخط العربي والزخرفة ،وال تقبل
اي مقاصة لمعادلة التخصص الدقيق والعام .

 .7ان يكون حاصال عمى معدل كحد ادنى( ، )%61لدخولو المنافسة في حجز
مقعد لدراسة الماجستير.
 .3احتساب نسبة( )%71من معدل تخرج الطالب في البكالوريوس و()%31
من االختبار التنافسي الذي يجريو القسم  ،ويكون مجموع ما يحصل عميو ىو
معدلو التنافسي في القبول.
 .4تطبيق الشروط العامة االخرى التي تحددىا الوزارة والجامعة وبخاصة تحديد
العمر والتفرغ الدراسي وغيرىا .
مدة الدراسة:
 .0سنتان دراسيتان بعد الدراسة الجامعية االولية  ،بضمنيا مناقشة رسالة
الماجستير ،ويجوز لمجمس الكمية والقسم تمديدىا ستة اشير في حالة
الظروف االستثنائية لمطالب.
 .7تقسم السنة الدراسية االولى ( التحضيرية) الى فصمين دراسيين منفصمين
(نظام الكورسات) وتكون السنة الدراسية الثانية (التكميمية) سنة تقويمية ،
تخصص إلعداد بحث عممي في االختصاص.
 .3يجب عمى الطالب اجتياز بنجاح ( )01مواد دراسية موزعة الى فصمين
دراسيين بعدد وحدات ( )74وحدة فضال عن ( )07وحدة تحتسب ألعداد
بحث عممي في االختصاص ليصبح المجموع النيائي ( )36وحدة لمحصول
عمى شيادة الماجستير.
 .4يتم احتساب درجة ( )%61لكل مادة دراسية عمى الطالب ان يجتازىا بنجاح
وبمعدل عام ( )%71لغرض االنتقال الى مرحمة اعداد رسالة الماجستير.
 .5تكون عناوين واىداف رسالة الماجستير في صمب مجاالت فنون الخط
العربي والزخرفة  ،من حيث المعالجة والتطوير واالبداع .
شروط القبول للدكتوراه :
 .0حاصل عمى شيادة الماجستير في الخط العربي والزخرفة ،وال تقبل اي
مقاصة لمعادلة التخصص الدقيق والعام .

 .5ان يكون حاصال عمى معدل كحد ادنى( ، )%61لدخولو المنافسة في حجز
مقعد لدراسة الدكتوراه .
 .6احتساب نسبة( )%71من معدل تخرج الطالب في الماجستير و( )%31من
االختبار التنافسي الذي يجريو القسم  ،ويكون مجموع ما يحصل عميو ىو
معدلو التنافسي في القبول.
 .7تطبيق الشروط العامة االخرى التي تحددىا الو ازرة والجامعة وبخاصة تحديد
العمر والتفرغ الدراسي الجزئي وغيرىا .
مدة الدراسة:
 .7ثالث سنوات بعد دراسة الماجستير  ،بضمنيا مناقشة أطروحة الدكتوراه ،
ويجوز لمجمس الكمية والقسم تمديدىا ثالث اشير تمدبد اول وثالث أشير
تمديد ثاني في حالة الظروف االستثنائية لمطالب .
 .3تقسم السنة الدراسية االولى ( التحضيرية) الى فصمين دراسيين منفصمين
(نظام الكورسات) مع االمتحان الشامل وتكون السنتان الدراسيتان (التكميمية)
سنة تقويمية  ،تخصص إلعداد بحث عممي في االختصاص .
 .4يجب عمى الطالب اجتياز بنجاح ( )8مواد دراسية إجبارية ( )7مواد دراسية
اختيارية موزعة الى فصمين دراسيين بعدد وحدات ( )74وحدة  ،فضال عن
( )07وحدة تحتسب ألعداد بحث عممي في االختصاص ليصبح المجموع
النيائي ( )36وحدة لمحصول عمى شيادةالدكتوراه.
 .5يتم احتساب درجة ( )%61لكل مادة دراسية عمى الطالب ان يجتازىا بنجاح
وبمعدل عام ( )%71لغرض االنتقال الى مرحمة اعداد إطروحة الدكتوراه .
تكون عناوين واىداف إطروحة الدكتوراه في صمب مجاالت فنون الخط العربي
والزخرفة  ،من حيث المعالجة والتطوير واالبداع

األهداف :
.0اعداد خريجين و تأىيميم باألسس النظرية والعممية في اختصاص الخط العربي
والزخرفة
 .7خمق الوعي واأليمان لدى الخريجين برسالة امتنا العممية و الحضارية .
 .3اعداد كفاءات عممية تتوافر فييم النظرة الفنية وروح األبداع لدعم حركة التطور
الحركة الفنية في وطننا العزيز
 .4رفد المؤسسات الحكومية بمالكات فنية متخصصة في مجاالت الخط العربي
والزخرفة .

المعيار األول_ الطلبة
طمبة الدراسات األولية

التسجيل

القبول

معيار الطمبة المقبولين في السنوات السابقة :
معيد

اعدادبة

السنة الدراسية

الفنون

الجميمة

الفنون

التطبيقية

األعدادي/

خطة
قبول
الطلبة

عدد الطلبة
المقبولين
الجدد

عدد الطلبة
المتخرجين

03

52

03

الموىوبين

عممي _

7104_7103

61

61

55

61

03

7105_7104

61

61

55

61

03

03

706-7105

61

61

55

61

03

51

03

7107-7106

61

61

55

61

03

51

51

7108-7107

61

61

55

61

03

7
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ادبي

تقييم أداء الطالبة/
نظرة عامة :
يتم تقييم أداء الطالبة في كل فصل دراسي من قبل أعضاء ىيئة التدريس
وأفضل تقييم لمطالب يكون في المرحمة الرابعة .يتم تقييم اداء الطالبة عن طريق
الواجبات اليومية (عممي  /نظري) واالمتحانات اليومية التحريرية و الشفيية كذلك
عن طريق االختبارات العممية ومشاريع بحوث التخرج المقدمة الى القسم ومشروع
التخرج تصنف البحوث من قبل تدريسي القسم وتتم مناقشتيا من قبل لجان مناقشة
مشاريع التخرج  ،وتقرر المجنة الدرجة المناسبة لمطالبة بعد اجابة الطالبة عمى اسئمة
المجنة وتقييم مشرف البحث  ،فضال عن لجان تقييم مشاريع الطمبة تتم عبر تقييم
نسب األنجاز في الفصل األول والفصل الثاني ومن ثم يتم تقييمو حسب مستوى
المشروع .
تعريف الساعة المعتمدة :

يعتمد قسم الخط العربي والزخرفة تعريف الساعة الدراسية المعتمدة من قبل

الجامعة .يتألف برنامج دراسة الخط العربي والزخرفة في القسم من النظام السنوي
والنظام الفصمي  ،وتمثل الوحدة الدراسية الواحدة ساعة دراسية واحدة فيما يخص
المحاضرات النظرية .اما العممية فكل ساعتين عمميتين تعتبر وحدة دراسية واحدة.
عدد الساعات التي يتم تعيينيا لكل درس يتم وفقا لممناىج الدراسية المقرة من قبل
القسم ويكون ىو نفسو لكل من الفصل الدراسي األول والفصل الدراسي الثاني .
باستثناء أسبوع االمتحانات النيائية  ،يضم الفصل الدراسي الواحد  05اسبوعاً دراسياً
 ،والسنة الدراسية يجب ان تتم  31اسبوعا دراسيا  ،ومجموع الوحدات الدراسية

المعتمدة في القسم لمسنوات الد ارسية األربع ىي  84وحدة دراسية .

ويبين الجدول أدناه عدد الطمبة المشاركين ومعدل النجاح عمى مدى السنوات
األربع الماضية عدد الطمبة المشاركين ونسبة النجاح في قسم الخط العربي والزخرفة
عمى مدى السنوات الخمس الماضية في القسم.
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%94.7
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04

%011
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%011
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مراقبة تقدم الطمبة :

لتمكين الطمبة من متابعة المناىج الدراسية ودراسة المفردات واستيعابيا جيدا

يجب ان ي متزم الحضور عمى أساس منتظم وعدم تكرار الغياب عن المحاضرات.
نسبة الغياب يجب أن اال تتجاوز النسبة المحددة  %00من مجموع عدد الساعات
خالل السنة  ،يجب عمى تدريسي القسم متابعة حضور الطمبة بشكل صحيح
وتسجيل الغياب عمى أساس منتظم في كل محاضرة وتسميم ىذه الغيابات في نياية
األسبوع الى مقرر القسم  ،وبعد ذلك يتولى المقرر الغياب في القسم اعالن موقف
الغياب لمطمبة ولكافة المواد الدراسية في نياية كل شير واصدار انذارات أولية
ونيائية بالنسبة ألولئك الذين تتجاوز نسبة غيابيم .%00

الرشاد التربوي :
لجنة االرشاد التربوي في قسم الفيزياء تتابع اوضاع الطالبات  .ىذه المجنة
ىي المسؤولة عن متابعة شؤون الطمبة ،واعطاء توجييات لمطالب اللمتزام في وقت
المحاضرات وعدم التغيب عن والمحاضرات  ،ودعم و مساعدة )إذا لزم األمر(
لمطالب الفقراء .أيضا عقد اجتماعات دورية مع الطالبات لغرض حل المشاكل
والمعوقات التي تصادفين بسبب الدراسة أو نتيجة لمظروف االجتماعية قدر االمكان.
جدول رقم )) 3يبين عدد الطالبات وعدد اعضاء لجان االرشاد التربوي والنسبة بينيما
لسنوات الدراسة

االربع

