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 حظاتالمال لية مالمادة الع المادة النظرية  التاريخ ت
  اهميتها،مجاالتها التشكيية عناصر الفن  لتمهيد ومقدمة تعريفية  االسبوع االول  1

 + تطبيقات   تعريفه،انواعه ،انواعه   عنصر الخط االسبوع الثاني 2

 + تطبيقات   تعريفه،انواعه،دالالته  ، العالقات بين الخطوط ، االتجاه ، الحركة االسبوع الثالث  3

الدالالت التعبيرية والرمزية النواع ، االسبوع الرابع  4

 الخطوط  

اهم الجوانب تعريفه،انواعه،

 التعبيرية 

 + تطبيقات  

 + تطبيقات   انواعه ، صفاتهتعريفه ،  اللون ،أهميته ، المصادر الرئيسة  االسبوع الخامس 5

 + تطبيقات   تعريفها ، أنواعها   الدائرة اللونية  نظريات األلوان ، االسبوع السادس 6

  التعريف،االهمية ،االستخدام  ، الظل والظالل  الجالء –القيمة الضوئية  االسبوع السابع  7

 + تطبيقات   التعريف ، االستخدام  انسجام األلوان ، االيهام البصري  االسبوع الثامن  8

 + تطبيقات   التعريف،االنواع،المصادر الشكل ،انواعه ،األسس   االسبوع التاسع  9

 + تطبيقات   انواعه ، االستخدامات  النسق الزخرفي–الشكل والملمس  االسبوع العاشر 10

 + تطبيقات    العالقات المكانية والفضائية للشكل  االسبوع الحادي عشر  11

 االمتحان الشهري )نظري +عملي (  االسبوع الثاني عشر 12

 + تطبيقات   التعريف،الصفات الفراغ   –الفضاء  االسبوع الثالث عشر  13

 + تطبيقات   االستخدامات أنواع الفضاء،الفضاء والشكل  ا السبوع الرابع عشر 14

 تقديم اعمال التطبيقات الالصفية السالب والموجب،الشكل واالرضية االسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة

 + تطبيقات    الدالالت التعبيرية للفضاء  االسبوع السادس عشر 16

 + تطبيقات   التعريف،الصفات الملمس  ع السابع عشراالسبو 17

 + تطبيقات   التعريف،االنواع،المصادر أنواع الملمس   االسبوع الثامن عشر 18

 + تطبيقات   العالقة  –المفاهيم  2D ،3Dتحسس الملمس في الفنون  االسبوع التاسع عشر 19

 + تطبيقات   العالقة  –المفاهيم  الخصائص السطحية للمواد  االسبوع العشرون  20

 + تطبيقات   التعريف،االنواع،المصادر االتجاه   االسبوع الواحد والعشرون   21

 + تطبيقات   التعريف،االنواع،المصادر التعريف ،نبذة تاريخية  االسبوع الثاني والعشرون  22

  ة  العالق  –المفاهيم  اهم التصانيف المتعلقة باالتجاه   االسبوع الثالث والعشرون  23

 + تطبيقات   االنواع  –المفهوم  التنظيم البنائي   –العالقات  االسبوع الرابع والعشرون 24

 + تطبيقات   االنواع  –المفهوم  التوازن ، أهميته في الطبيعة  االسبوع الخامس والعشرون  25

 + تطبيقات   التعريف،االنواع،المصادر أنواع التوازن  االسبوع السادس والعشرون  26

 + تطبيقات   العالقة   –المفاهيم  استخدام برامج الحاسوب في التوازن االسبوع السابع والعشرون  27

 + تطبيقات   االستخدام والتوظيف   التنظيمات البنائية للعمل الفني االسبوع الثامن والعشرون 28

 امتحان شهري في المادة النظرية + العملية    االسبوع التاسع والعشرون  29

 تقديم اعمال التطبيقات الالصفية+ المشروع الفني  االسبوع الثالثون  30
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