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 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
  تدريب عملي  طور مفهوم تكنولوجيا النحت والرسم عبر تاريخ الفن ت االسبوع االول  1

عرض نماذج تاريخية عن تطور استخدامات التكنولوجيا في فن   االسبوع الثاني  2

 الرسم 

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  صيانة االعمال الفنية ) النسيجية(  االسبوع الثالث  3

  تدريب عملي  تدريب تطبيقي   االسبوع الرابع   4

  تدريب عملي  تقديم نموذج في صيانة االعمال النسيجية االسبوع الخامس  5

  تدريب عملي  صيانة اللون عرض نماذج تحليلية  االسبوع السادس  6

  تدريب عملي  تدريب في صيانة اللون  االسبوع السابع   7

بريق  فقدان ال –الترهل  -التمزق-انماط التلف في اللوحة ) النشر االسبوع الثامن   8

 اللوني( 

  تدريب عملي 

 امتحان شهري في المادة عملي + نظري االسبوع التاسع   9

  تدريب عملي  تدريب على انماط التلف وصيانتها  االسبوع العاشر  10

  تدريب عملي  الصيانة الكاملة لعمل فني نموذجي  االسبوع الحادي عشر  11

  تدريب عملي  نماذج من تاريخ الفن  صيانة اللوحات المائية معرض االسبوع الثاني عشر  12

  تدريب عملي  كيفيةعمل اطارات اللوحة الفنية) فريم(  االسبوع الثالث عشر  13

  تدريب عملي  الزوايا وانواعها تقنين  ا السبوع الرابع عشر  14

  تدريب عملي  عرض نماذج من االطارات حسب انواع الخامات الداخلة فيها  االسبوع الخامس عشر  15

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع السادس عشر  16

 عطلة نصف السنة 

  تدريب عملي  طرق وخطوات السطح التصوري العمال فنية بقياسات كبيرة  االسبوع السابع عشر  17

  تدريب عملي  التعرف على اجهزة معالجة االعمال الفنية وتزويرها تاريخيا  االسبوع الثامن عشر  18

طرق انتاج السكاكين والمقاشط    طرق عمل الفرش الزيتية والمائية ع التاسع عشر االسبو 19

 والباليتات 

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  التعرف على انوع المذيبات والمثبتات االسبوع العشرون   20

  ملي تدريب ع التعرف على انواع الخامات الداخلة في انتاج السطح التصويري  االسبوع الواحد والعشرون   21

  تدريب عملي  تقنيات عمل الحقائب والحافظات لمستلزمات فن الرسم  االسبوع الثاني والعشرون  22

 + نظري عمليامتحان شهري في المادة  االسبوع الثالث والعشرون  23

التعرف على انواع الخامات المستخدمة على انواع السطوح   االسبوع الرابع والعشرون  24

 الصلبة

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  التعرف على تقنيات الطالء باستخدام الرش والرولة  االسبوع الخامس والعشرون  25

  تدريب عملي  تعرف تقنيات انتاج االلون المائية   االسبوع السادس والعشرون  26

  تدريب عملي  تحضير االلوان المائية  االسبوع السابع والعشرون  27

  تدريب عملي  نيات انتاج االلوان الزيتية تعرف تق  االسبوع الثامن والعشرون  28

  تدريب عملي  تحضير االلوان الزيتية  االسبوع التاسع والعشرون  29

 + نظري امتحان شهري في المادة عملي االسبوع الثالثون   30
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