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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
  ( النسب المساقط 5B) بقلم الرصاص دراسة الموديل  االسبوع االول  1

  STLL LIFEتمثال مركب  دراسة موديل انشاء  االسبوع الثاني 2

  ( 6Bالمساقط قلم ) دراسة موديل حي النسب االسبوع الثالث  3

  ( 6Bالمساقط قلم ) دراسة موديل حي االنشاء  االسبوع الرابع  4

  ( 6Bقلم ) دراسة موديل حي التكوين  االسبوع الخامس 5

  ( 6Bقلم ) ة شاملة مراجع االسبوع السادس 6

 درجات للتفاعل والحضور الصفي     5درجات للواجبات /   5درجة / تضاف    15امتحان في المادة من   االسبوع السابع  7

  ( 2B،6Bقلم ) الضوء دراسة االسبوع الثامن  8

  ( 2B،6B)قلم  الظل دراسة االسبوع التاسع  9

  مواد مختلفة اقالم متنوعة الملمس  دراسة العاشراالسبوع  10

  STLL LIFEمواد متنوعة  فحم دراسة االسبوع الحادي عشر  11

  موديل التوافق والتضاد  دراسة االسبوع الثاني عشر 12

  موديالت ثالث ساعات  (10) سريعة للموديل  دراسة االسبوع الثالث عشر  13

  دراسة حرة لحركات حرة  ة شاملة لجميع المواد مراجع ا السبوع الرابع عشر 14

   درجات للتفاعل والحضور الصفي   5درجات للواجبات /   5درجة / تضاف    15من   في المادة امتحان االسبوع الخامس عشر 15

 تخطيط تفصيلي لوجه اإلنسان وحركتها موديل  االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  يد االنسان وحركتها موديل  تخطيط تفصيلي  السابع عشراالسبوع  17

  وحركتها موديل  اإلنسانرجل ا تخطيط تفصيلي  االسبوع الثامن عشر 18

  بر الملون ح بال  دراسات سريعة االسبوع التاسع عشر 19

  بالباستيل  دراسات سريعة االسبوع العشرون  20

  داخل الحرم الجامعي تخطيط حضوري للطبيعة الحية   االسبوع الواحد والعشرون   21

  تقييم موديل بالحبر الملون   ة شاملة لجميع المواد مراجع االسبوع الثاني والعشرون  22

 درجات للتفاعل والحضور الصفي     5درجات للواجبات /   5درجة / تضاف    15امتحان في المادة من   االسبوع الثالث والعشرون  23

  ( A1)موديل اللون على ورق  ( 6Bموديل مضطجع بقلم ) االسبوع الرابع والعشرون 24

  ( A1على ورق ) ( 6Bدراسة تخطيط لموديل مزدوج بقلم ) االسبوع الخامس والعشرون  25

  ( A1في ساحة الكلية على ورق ) دراسة لتمثال النصر   االسبوع السادس والعشرون  26

  )حركات سريعة( بفياب الموديل دراسة لموديل  االسبوع السابع والعشرون  27

  دراسة لتقاليد التجريد في الخط  شاملة مراجعة  االسبوع الثامن والعشرون 28

 درجات للتفاعل والحضور الصفي    5درجات للواجبات /   5درجة / تضاف    15امتحان في المادة من   االسبوع التاسع والعشرون  29

  االسبوع الثالثون  30
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