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 نموذج توصيف مختصر 

 

 121 رقم المكتب  ترف 205 رقم ورمز المقرر

 maalkhudair@ksu.edu.sa البريد االلكتروني  الطالءات الزجاجية والزخرفة الخزفية اسم المقرر

 (12-10االحد والثالثاء )   الساعات المكتبية  2 عدد الساعات المعتمدة 

 

يهدف هذا المقرر على تعريف الطالب بتقنيات التشكيل والطالء المستخدم في مجاالت الطالءات والزخارف الخزفية، كما : ( أهداف المقرر1)

 .يهدف المقرر إلى إجراء بعض التطبيقات العملية لهذه التقنيات واالستفادة منها في مجال التربية الفنية

 

 عدد األسابيع ساعات التدريس ( الموضوعات2)

بذه تاريخية عن الطالءات الخزفية, الفرق بين البطانة والصبغة والطالء الزجاجي, وكيفية ن

لزخرفة, التعرف تركيبها, إمكانياتها في تجميل الشكل الخزفي, أساليب وتقنيات عملية الطالء وا

 على درجات الحرارة الخاصة بالطالءات في عملية الحرق.

 ساعات 6 (2أسبوعان )

 مشروع طالء الشكل الخزفي باألساليب األولية.

 )السكب, الغمر, الترخيم, الفرشاة, العجائن ..( 

 ساعات 6 (2أسبوعان )

 مشروع باستخدام اسلوب الكشط 

 )الرش والصقل على طينات, أو الرش على قطعة خزفية(

 ساعات 9 (3ثالثة أسابيع )

 مشروع باستخدام اسلوب الطباعة الخزفية.

 مثال: )االستنسل, البصمة, الشبلونة, ورق الديكال الرقمي, .....(

 12 (4أربعة أسابيع )

 ساعات 9 (3سابيع )ثالثة أ شروع الرسم والتلوينم

 

 طرق التقييم  استراتيجيات التدريس مخرجات التعلم للمقرر(3)

يتعرف الطالب على الطرق المختلفة لتطبيق ألوان البطانة مثل )الفرشاة، السكب، 

 , الرش, الطباعة ..(الغمر، الترخيم

القراءة, المحاضرة, 

, العروض التقديمية

البيان مجموعة النقاش, 

العملي أمام الطالبات من 

 .قبل استاذ المقرر

تطبيقات في قراءة بعض 

األعمال الفنية التي يغطيها 

 مالحظة صفية لألداء. ,المقرر

 )االختبارات(. رض تقديمي.ع

طالب الفرق بين البطانة والطالء الزجاجي والوان فوق وتحت الطالء, يذكر ال

 وطالء البريق المعدني.
المحاضرة. العصف 

العروض , الذهني

التقديمية 

PowerPoint 

Presentations. 

 األفالم التعليمية 

عرض  مالحظة صفية لألداء.

 تقديمي.

االساليب التطبيقية اللوان يشرح الطالب القوانين الصحيحة التمام كل أسلوب من 

 البطانات والطالءات الزجاجية على االسطح الخزفيه
المحاضرة. مجموعات 

النقاش. القراءة البيان 

العملي, العروض 

 التقديمية

 

 مالحظة صفية لألداء.

 الواجبات البيتية

تطبيقات في قراءة بعض 

األعمال الفنية التي يغطيها 

 المقرر التقرير

يقدر الطالب قيمة النقد والتذوق الفني  في زيادة المحصلة االبداعية لالنتاج الفني 

 لدى الفرد.

العروض التقديمية 

PowerPoint 

Presentations. 

تطبيقات في قراءة بعض 

األعمال الفنية التي يغطيها 

 المقرر
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الواجبات البيتية الواجبات  المحاضرة. القراءة يركب الطالب البطانات و الطالءات الزجاجية البسيطة كالشفاف والمعتم.

 البيتية 

 مالحظة صفية لألداء.

يختبر الطالب اساليب الطالء األولية مثل )الفرشاة، السكب، الغمر، الترخيم, 

 الرش, الطباعة, الرسم التلوين( 

 

 النقاش.مجموعات 

البيان العملي أمام 

الطالبات من قبل استاذ 

 المقرر

األفالم التعليمية 

instructional film 

 عرض تقديمي.

ساليب التقويم الصفي أ

 )االختبارات(.

 التقرير

 ينتج الطالب مشغولة خزفية تحمل مجموعة من تقنيات الطالء والزخارف الخزفية.

 

العروض التقديمية 

PowerPoint 

Presentations. 

تطبيقات في قراءة بعض 

األعمال الفنية التي يغطيها 

 المقرر.

 

 الدرجة         األسبوع المحدد له طبيعة مهمة التقويم ) اختبار، مشروع جماعي ، بحث ..  ( ( 4)

 

 مشروع طالء الشكل الخزفي باألساليب األولية مثال:

 )السكب, الغمر, الترخيم, الفرشاة, العجائن...( 

 10 الثالث والرابع 

 

 مشروع باستخدام اسلوب الكشط

 )الرش والصقل على طينات, أو الرش على قطعة خزفية(

 10 الخامس والسادس والسابع

 

 الطباعة الخزفية.مشروع باستخدام اساليب 

 مثال: )االستنسل, البصمة الشبلونة, ورق الديكال الرقمي,....(

الثامن والتاسع والعاشر والحادي 

 عشر

15 

 

 مشروع الرسم والتلوين

والثاني عشر والثالث عشر 

 والرابع عشر

15 

 

 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

 .2012سوزان بيترسون، ترجمة صالح الزاير. التشكيل بالطين. جامعة الملك سعود،  •

 م.1994 عنايات المهدي، فن إعداد وزخرفة الخزف، مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع. •

• http://www.passionceramique.com/moulage.asp 

• http://www.chez.com/ceramique 

• http://www.aic-iac.org 

• http://www.perso.wanadoo.fr/smart2000 

• http://www.ceramique.fr/sommaire.htm 

 

هيئة التدريس بذلك  ** إذا كنت من ذوي طالب ذوي االحتياجات الخاصة وبحاجة إلى خدمات مساندة برجاء ابالغ عضو 

 .للتنسيق
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