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 .  لتخطيطجعل الطالب قادرا على امتالك المهارات الفنية في ا 
 الشكال ستطيع ان يخطط اي  
 رسم الظل والضوء  ي 
 .   عرف النسبة والتناسب بين االشياءي 
 .  عمل فني متكامل  را على تخطيطيصبح قاد  

أسبوعا   30مادة عملية بواقع وحدتين ) اربع ساعات ( تتوزع مفرداتها على  
يتضمنها امتحانات شهرية ونهائية .
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 المالحظات  المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ 

  ( B6 / A1( مع التأكيد على ) out line)لتأكيد  دراسة موديل  االسبوع االول  1

  (B6 / A1)ضل + ضوء ( ) دراسة موديل  االسبوع الثاني  2

  (B6 / A1)دراسة موديل قيم لونية باألبيض واالسود   االسبوع الثالث  3

  دراسة موديل بالفحم    االسبوع الرابع   4

  بالباستيل دراسة موديل   االسبوع الخامس  5

  بالحبر الملون دراسة موديل   االسبوع السادس  6

  ( B6 / A1)موديل كامل تخطيط امتحان تقييم   االسبوع السابع   7

  ( Still Lifeموديل مع خلفية مركبة موديل + )دراسة   االسبوع الثامن   8

  الخط السريع بقيم انفعالية )موديل متحرك ( دراسة   سع  االسبوع التا 9

  الموديل والتأكيد على اهمال الخط عبر الظل والضوء دراسة   االسبوع العاشر  10

على القيم   والتأكيدعلى اهمال الخط   بالتأكيدالموديل دراسة   االسبوع الحادي عشر  11

 اللونية  ) اسود وابيض ( 

 

  التكوين الثنائي االبعاد لمشهد مجسم )موديل ( دراسة   االسبوع الثاني عشر  12

  التكوين االحادي) المجرد (لمشهد مجسم  )موديل ( دراسة   االسبوع الثالث عشر  13

  (B6 / A1)موديل كامل دراسات   ا السبوع الرابع عشر  14

  (B6 / A1)امتحان تقييم الفصل االول   االسبوع الخامس عشر  15

 ة عطلة نصف السن

  ( B6 / A1)تركيب اكثر من موديل منفصل  في تخطيط واحد    االسبوع السادس عشر  16

  تركيب اكثر من موديل منفصل  في تخطيط واحد مع خلفية قماش   االسبوع السابع عشر  17

  دراسات سريعة بالباستيل   االسبوع الثامن عشر  18

  بالفحم سريعة دراسات   االسبوع التاسع عشر  19

  (B2 / A1دراسة لوجه كالسيكي بتخطيط )   االسبوع العشرون  20

  (B6 / A1)تخطيط موديل واقف   االسبوع الواحد والعشرون  21

  (B6 / A1كامل بزي شعبي )امتحان تقييم موديل   االسبوع الثاني والعشرون  22

    تخطيط الطبيعة  االسبوع الثالث والعشرون  23

  موديل مضطجع كامل   ابع والعشرون االسبوع الر 24

  حركات سريعة  بأداءموديل   االسبوع الخامس والعشرون  25

  بغرض خزن الصور الذهنية رسم بغياب الموديل موديل دراسة   والعشرون االسبوع السادس  26

  دراسة لتقاليد التجريد في الخط   االسبوع السابع والعشرون  27

  دراسة التجريد في الظل والضوء   ن االسبوع الثامن والعشرو  28

  دراسة موديل مختزل بالخط والضوء والظل   االسبوع التاسع والعشرون  39

  ( B6 / A1الثاني  )نهاية الفصل  تقييم الفصل امتحان   االسبوع الثالثون  30
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