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 المالحظات المادة العلمية  التاريخ
 االسبوع االول  1

على شكل فسيفساء من قطع الزجاج  70في 50جدارية بقياس   (األولى) الجدارية 

 : الملونة الصغيرة وعلى وفق المواصفات التالية
 70في 50القياس 

 مؤطر بإطار mdf القاعدة أو الخلفية من خشب المعاكس أو 
 وينات هندسيةالموضوع حر بورتريه أو طبيعة أو حيوانات أو حياة جامدة أو تك

  عملي 

  عملي  االسبوع الثاني  2

  عملي  االسبوع الثالث  3

  عملي  االسبوع الرابع  4

  عملي  االسبوع الخامس  5

  عملي  االسبوع السادس  6

على شكل سيراميك  يتم تلوينه باللون  70في 50جدارية بقياس   ) الجدارية الثانية( االسبوع السابع  7

الء البوية أو السبريه ويتم رسم اللوحة باستخدام طريقة الحز أو االسود بطبقة من ط

 الحفر البسيط بواسطة اآلالت مدببة أو حادة 
 70في 50القياس _

 مؤطر بإطار mdf القاعدة أو الخلفية من خشب المعاكس أو -
الموضوع حر بورتريه أو طبيعة أو حيوانات أو حياة جامدة أو تكوينات هندسية -

 .ن على شكل تخطيطاتويفضل أن تكو

  عملي 

  عملي  االسبوع الثامن  8

 العملية امتحان شهري في المادة  االسبوع التاسع  9

 االسبوع العاشر  10
 استكمال لموضوع الجدارية الثانية 

  عملي 

  عملي  االسبوع الحادي عشر  11

 االسبوع الثاني عشر  12
م كانفاس ويتم العمل بها كما يأتي على فري 70* 50قياس الجدارية   ) الجدارية الثالثة(

 . الموضوع أما بغداديات أو تراثيات أو حضارة1:
يتم استخدام ألوان االكريليك أو الزيتي  -3يتم تلوين أو صبغ الخلفية باللون االسود-2

 المحدد ام يتم تصنيعه أو يتم استخدام الينر الوان زجاج . -4والمحدد

  عملي 

  عملي  االسبوع الثالث عشر  13

  عملي  ا السبوع الرابع عشر  14

  عملي  االسبوع الخامس عشر  15

 تسليم نهائي لجداريات الفصل األول  االسبوع السادس عشر  16

 عطلة نصف السنة 

 . سم مؤطرة باطار من الخشب  70في  50قياس الجدارية   (رابعة) الجدارية ال االسبوع السابع عشر  17
  ملم 6ملم او  4ملم او  3قياس خامة الجدارية )الزجاج( 

  المواد المستخدمة
  اوال: الوان زجاج

  ثانيا: محددات )رليف ( الوان حسب الجدارية
 ثالثا: مخففات ) ثنر (

  عملي 

  عملي  االسبوع الثامن عشر  18

  عملي  االسبوع التاسع عشر  19

على قماش كانفاس ، لوحة جدارية    60 في 90قياس الجدارية   (خامسة) الجدارية ال  االسبوع العشرون  20

، وبعدها يتم تأطيرها باطار   كرلك، ومن ثم التلوين بالوان اال  ( الواقعيةمن لوحات ) 

 . او فريم خشب

  عملي 

  عملي  االسبوع الواحد والعشرون  21

  عملي  االسبوع الثاني والعشرون  22

 العملية  امتحان شهري في المادة االسبوع الثالث والعشرون  23

 االسبوع الرابع والعشرون  24

على قماش كانفاس ، لوحة جدارية   60في  90قياس الجدارية   (سادسة) الجدارية ال 

، ومن   (  من لوحات ) واقعية ، انطباعية ، فن رسم اوربي حديث ، حضارة عراقية

 ثم التلوين بالوان الزيتية ، وبعدها يتم تأطيرها باطار او فريم خشب 

  عملي 

  عملي  االسبوع الخامس والعشرون  25

  عملي  االسبوع السادس والعشرون  26

  عملي  االسبوع السابع والعشرون  27

  عملي  االسبوع الثامن والعشرون  28

  عملي  االسبوع التاسع والعشرون  29

 تسليم نهائي لجداريات الفصل الثاني  االسبوع الثالثون   30
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