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عمل ثصميمات دمج بين العناصز التشكيلية للمدارس الفنية املختلفة

دراسة لبعض أعماله الفنية

عمل ثحليل لبعض من أعمال الفنان الذي اختير من املدارس الفنية املختلفة

اختيار فنان من رواد املدارس الفنية لدراسة لاسلىب املتبع فى أعماله الفنية

ثحليل لبعض لاعمال الفنية للفنان رواد املدارس الفنية املختلفة

دراسة لبعض أعمال الفنانين للمدارس الفنية
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الدمج بين عناصز التشكيل للمدارس الفنية العاملية واملدارس الفنية املحلية

عمل دراسة ثحليلية للمدارس الفنية املحلية

عمل دراسة ثحليلية للمدارس الفنية العاملية
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القدرة عمي التحميل واالستنباط وعمي التخيمية العالية

عمل تصميمات مختمفة من خيال الطالب مستوحاه من

المدراس الفنية المختمفة
تنفيذ تصميم أخر من خامة الطين

متابعة التنفيذ التصميم المنفذ من خامة الطين

طرق تشطيب خامة الطين المختمفة

تجييز النموذج بعد التشطيب لعممية الصب القالب

تجييز ادوات الصب القالب

عمل صب قمب عمى النموذج المنفذ

كيفية تشطيب القمب لصب نسخة طبق األصل من

النموذج
تجييز القمب لصب نسخة بداخمو

صب نموذج والعمل عمى تشطيبو

التعامل مع الخامات المختمفة بميارة

تنفيذ عممى لمتصميم النيائى

متابعة تنفيذ العماللنيائى لمتقييم
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متابعة ما تم تنفيذه من الفصل الدراسى األول
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يتناول التشكيل لمنحت المجسم بميارة

اختثار ػملي

التؼلم التؼاووي

يقدر عمي التخيمية العالية
يدرك معايير الجمال لمعمل النحتى ألعمال الفنانين

المقاتالت

سيارات ميذاوية

يحدد المعالجات التشكيمية ألعمال الفنانين
يقدر عمى التحميل واالستنباط ألعمال الفنانين

التقىيم الشخصي للطالة

التؼلم اإللكتزووي

أ -المعرفة والفهم :
يعدد المدارس والمذاىب الفنية العالمية والمحمية

التقىيم
الختامي أو
الىهائي

ملف اإلوجاس

مشاريغ تطثيقية

الىتائج التؼليمية المستهذفة مه المقزر
استزاتيجية
التؼليم
المثاشز

استزاتيجية
التؼليم الغيز
مثاشز

استزاتيجية
التؼلم الذاتي

استزاتيجية
التؼلم
التجزيثي

استزاتيجية التؼليم
والتؼلم التفاػلي

التقىيم الثىائي أو التكىيىي

