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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
  Still lifeللون بين الباليت واللوحة وتدريب الطالب على مقارنة ا   االسبوع االول  1

  دراسة تكوينات انطباعية / اعتماد االلوان المتناقضة   االسبوع الثاني  2

  دراسة تكوين انطباعية / اعتماد االلوان المركبة   ث االسبوع الثال 3

  دراسة تكوينات انطباعية / اعتماد االلوان الحيادية   االسبوع الرابع   4

  سم  (  60×  80بالتخطيط بلون واحد ) رسم موديل   االسبوع الخامس  5

  سم  (  60×  80رسم موديل بالتخطيط وثم تلوينه )    االسبوع السادس  6

 ( سم   60×  50 )  موديل نصفيامتحان   وع السابع  االسب  7

  سم   ( 60×  80رسم موديل بألوان انطباعية )    االسبوع الثامن   8

  سم  (  60×   80رسم موديل بألوان انطباعية )    االسبوع التاسع   9

  بااللوان التعبيرية / وحيه  Still lifeرسم   االسبوع العاشر  10

  بااللوان التعبيرية / وحيه  Still lifeم رس  االسبوع الحادي عشر  11

  بين المشهد واللوحةا تحوير االلوان م  االسبوع الثاني عشر  12

  سم (  60×   80رسم موديل كامل )    االسبوع الثالث عشر  13

  سم (  60×   80رسم موديل كامل )    ا السبوع الرابع عشر  14

  رسم موديل مركب في موضوع    االسبوع الخامس عشر  15

 ( سم 60×  80 )  امتحان موديل كامل االسبوع السادس عشر  16

 عطلة نصف السنة 

  سم  (  50×   60رسم طبيعة ) سفرة ( )    االسبوع السابع عشر  17

  سم  (  50×   60رسم طبيعة ) سفرة ( )    االسبوع الثامن عشر  18

  ركب في موضوع م Still lifeرسم   االسبوع التاسع عشر  19

  دراسات سريعة للون   االسبوع العشرون   20

  ( في موديل وصفي محاكات لوحة عالمية ) رمبرانت    االسبوع الواحد والعشرون   21

    50×  40مائية   Still lifeرسم   االسبوع الثاني والعشرون  22

 ( سم   60×  50 )  موديل نصفيامتحان   االسبوع الثالث والعشرون  23

  رسم موديل كامل ) واقف (   االسبوع الرابع والعشرون  24

  رسم موديل كامل ) جالس على االرض (   االسبوع الخامس والعشرون  25

  تركيب موديل مع خلفية تجريدية   االسبوع السادس والعشرون  26

  لفية بعد غياب الموديل تجريد الموديل مع الخ  االسبوع السابع والعشرون  27

  رسم موديل تكعيبي   ع الثامن والعشرون االسبو 28

  سم   (  100×  80رسم موديل كامل  )    االسبوع التاسع والعشرون  29

 سم   ( 80×100  ) موديل كامل قياس امتحان  االسبوع الثالثون   30
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