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 المالحظات ملية المادة الع المادة النظرية  التاريخ
   ،تبذة تاريخيةريف بفن الكرافيكالتع االسبوع االول  1

  + تطبيقات  التعريف بمصطلحات الكرافيكية االسبوع الثاني 2

  + تطبيقات  وظائف فن الكرافيك   االسبوع الثالث  3

  + تطبيقات  تعريف بالوحدة الكرافيكية   االسبوع الرابع  4

  + تطبيقات  الوحدات الكرافيك  تخطيط  االسبوع الخامس 5

  + تطبيقات    انشاء كرافيكي السادس االسبوع 6

  + تطبيقات  تاريخ فن الحفر على الخشب   االسبوع السابع  7

  + تطبيقات  التقنية المستخدمة في الحفر على الخشب   االسبوع الثامن  8

  + تطبيقات  تخطيط وحفر على الخشب   االسبوع التاسع  9

  + تطبيقات  ب _خشتطبيقات الطباعة البارزة  االسبوع العاشر 10

  + تطبيقات  _ستنيسل تطبيقات الطباعة المستوية االسبوع الحادي عشر  11

  + تطبيقات  _خشب تطبيقات الطباعة الغائرة االسبوع الثاني عشر 12

 االمتحان العملي الشهري   االسبوع الثالث عشر  13

 االمتحان النظري الشهري   ا السبوع الرابع عشر 14

 واليومية النهائية    تقديم االعمال الفصلية االسبوع الخامس عشر 15

 + تطبيقات  التعريف ، المفهوم   +الشاشة الحريريةالطباعة اليدوية  االسبوع السادس عشر 16

  + تطبيقات  +الشاشة الحريرية مفهوم الكوالج الكرافيكي  االسبوع السابع عشر 17

  + تطبيقات  د الكوالج البحث عن موا االسبوع الثامن عشر 18

  + تطبيقات  تركيب مواد الكوالج  االسبوع التاسع عشر 19

  + تطبيقات  مفهوم الكولوكراف   االسبوع العشرون  20

  + تطبيقات  تطبيقات طباعية بمواد مختلفة االسبوع الواحد والعشرون   21

  + تطبيقات  حفر عىل اللينوليوم  االسبوع الثاني والعشرون  22

   طباعة   االسبوع الثالث والعشرون  23

  عمل نموذج كرافيكي بلونين  حفر على الجبس )البورك (   االسبوع الرابع والعشرون 24

  عمل نموذج كرافيكي ثالثة الوان انشاء وتخطيط على المعان  االسبوع الخامس والعشرون  25

  بيقات + تط حفرعلى  االلمنيوم او النحاس   االسبوع السادس والعشرون  26

  + تطبيقات  طباعة على  المعادن   االسبوع السابع والعشرون  27

 امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري في المادة العملية   االسبوع التاسع والعشرون  29

 تقديم االعمال النهائية )اليومية والشهرية( االسبوع الثالثون  30
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