
 جمهورٌة العراق                                                                       الجامعة :دٌالى 
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                  الكلٌة : الفنون الجمٌلة

 القسم :الفنون السمعٌة والمرئٌة                                     جهاز االشراف والتقوٌم العلمً                  
 الثالثةالمرحلة :                                                                                         

 اسم المحاضر الثالثً:م.م نبٌل وداي                                                                                              
 اللقب العلمً :مدرس مساعد                                                                                         
 لعلمً:ماجستٌرالمؤهل ا                                                                                        
 مكان العمل :كلٌة الفنون الجمٌلة                                                                                       

 االسم  نبٌل وداي حمود

 المادة  ادارة انتاج 

 مقررالفصل وفق النظام السنوي

اكساب الطالب القدرات الالزمة لتعلم الكٌفٌات التً ٌتم بها ادارة انتاج االعمال السٌنمائٌة 
 والتلفزٌونٌة 

 

 اهداف المادة

 تفاصٌل المادة  مادة نظرٌة بواقع ساعتٌن  نظرٌة تتوزع مفرداتها على ثالثٌن اسبوعٌا تتخللها امتحانات نظرٌة 

  الكتب المنهجٌة محاضرات مدرس المادة

 العربٌة الدار بٌروت، المصري، عصام ترجمة السٌنمائً، االنتاج فً الفنٌة االسالٌب ،دالً كٌن

1891 للنشر، . 
 العامة المصرٌة الهٌئة محفوظ، مدحت ترجمة االمرٌكً، الفٌلم انواع سولومون  جٌه ستانلً 

القاهرة، للكتاب،  
1885. 

الكترونً(المدرسة العربٌة للسٌنما والتلفزٌون )موقع   
ق)رسالة ماجستٌر(العرا فً توظٌفها العالمٌوآلٌات السٌنمائً االنتاج نظم فالح قاسم،  

المصادر 
 الخارجٌة

 تقدٌرات الفصل الفصل الدراسً عملً +النظري االمتحانات الٌومٌة التقرٌر االمتحان النهائً

 
40% 

 

 
5% 

 

 
5% 

 

 
20% 

 

 
30% 

 

  



 

 جدول الدروس االسبوعً

   المادة النظرية التاريخ ت

اج واهمية االنتاج مفهوم االنت االسبوع االول  1
 السينمائي والتلفزيوني

  

   مدخل لمرتكزات األنتاج السينمائي الثانياالسبوع 2

   صناعة السينما والتلفزيون الثالثاالسبوع 3

   التخطيط االنتاجي والتنظيم االنتاجي الرابعاالسبوع 4

  الخامس االسبوع 5
جيد في خصائص التنظيم االداري ال

 عملية االنتاج السينمائي والتلفزيوني
 

  

   موارد االنتاج السينمائي والتلفزيوني السادس  االسبوع 6

   متحان نظري ا االسبوع السابع  7

تكالٌف العملٌة االنتاجٌة العامة  االسبوع الثامن 8
 واالدارٌة والتشغٌل  

  

تكالٌف الخسائر الجانبٌة فً مواقع  التاسع االسبوع 9
 العمل

  

اقسام ادارة االنتاج السينمائي  العاشر االسبوع 11
 نيوالتلفزيو

  

  الحادي عشر االسبوع 11
 نظم االنتاج السينمائي في العالم

 نظام االنتاج السٌنمائً االمرٌكً. 1

  

   البرٌطانًنظام االنتاج السٌنمائً  2 االسبوع الثاني عشر 12

   : نظام االنتاج السٌنمائً الهندي 3 االسبوع الثالث عشر 13

   نظام االنتاج السٌنمائً المصري: 4 االسبوع الرابع عشر 14

   امتحان فً المادة العملٌة والنظرٌة االسبوع الخامس عشر 15
  

 االسبوع السادس عشر 16
 

   تقدٌم تقرٌر بشان المادة النظرٌة 

 نصف السنةعطلة 

   السينمائي العراقي تاريخ االنتاج  االسبوع السابع عشر 17

   االنتاج التلفزيوني االميركي  االسبوع الثامن عشر 18

   االنتاج التلفزيوني البريطاني  االسبوع التاسع عشر 19

   االنتاج التلفزيوني الفرنسي االسبوع العشرون 21

   االنتاج التلفزيوني المصري االسبوع الحادي والعشرون 21

   االنتاج التلفزيوني العراقي االسبوع الثاني والعشرون 22

   الوظائف الرئيسية للمنتج الفني االسبوع الثالث والعشرون 23

   مواصفات المنتج الفني االسبوع الرابع والعشرون 24

   مفهوم مدير االنتاج االسبوع الخامس والعشرون 25

   االالنتاجواطيء الكلف السادس والعشرون االسبوع 26

   االنتاج في برامج تلفزيون الواقع االسبوع السابع والعشرون 27

ونظم توزيع االنتاج  االنتاج الشخصي  االسبوع الثامن والعشرون 28
 التلفزيوني والسينمائي

  

   امتحان شهري نظري  االسبوع التاسع والعشرون 29

   مناقشة التفارير الثالثوناالسبوع  31

 

 توقيع مدرس المادة                                                                                         توقيع العميد



 

 

 االسم  نبٌل وداي حمود

 المادة  ادارة انتاج

 مقررالفصل وفق النظام السنوي

 اكساب الطالب القدرات الالزمة لتذوق االعمال الفنٌة عبر درس مادة التذوق الفنً 
 

 اهداف المادة

مادة نظرٌة وعملٌة بواقع ساعتٌن عملً وساعة نظري تتوزع مفرداتها على ثالثٌن اسبوعٌا 
 تتخللها امتحانات نظرٌة وعملٌة

 تفاصٌل المادة 

 الكتب المنهجٌة  محاضرات مدرس المادة

صناعة االفالم الروائٌة ) اعداد ( ترجمة : احمد الحضري، مطبوعات نادي  –اٌفان تٌلر  .1
 .1896السٌنما. القاهرة، 

كٌن  دالً،  االسالٌب الفنٌة فً االنتاج السٌنمائً، ترجمة عصام المصري، بٌروت،  .2
 .  1891الدار العربٌة للنشر، 

مدحت محفوظ، الهٌئة المصرٌة ستانلً جٌه سولومونانواع الفٌلم االمرٌكً، ترجمة  .3
 .1885العامة للكتاب، القاهرة، 

المشكلة والحل،  –عبد الحمٌد عباس ، تموٌل انتاج االفالم الروائٌة ومخاطرة فً مصر  .4
 .1886الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، 

 

المصادر 
 الخارجٌة

 تقدٌرات الفصل الفصل الدراسً النظري االمتحانات الٌومٌة التقرٌر االمتحان النهائً

 
50% 

 

 
5% 

 

 
5% 

 

 
15 
 

 
25% 

 

  



 جدول الدروس االسبوعً

  المادة العملية المادة النظرية التاريخ ت

  عرض فيلم لغةواصطالحا التذوق مفهوم االسبوع االول  1

  عرض فيلم مفهومالفن االسبوعالثاني 2

  عرض فيلم مفهومالجمالفيالفن االسبوعالثالث 3

  عرض فيلم خبرةالتذوقالفني االسبوعالرابع 4

  عرض فيلم البعدالعقليوالمعرفيللتذوقالفني االسبوع الخامس 5

  عرض فيلم البعدالجماليللتذوقالفني االسبوع السادس  6

امتحان نظري + وتقرٌر فً المادة  االسبوع السابع  7
 العملٌة

  

البعدالوجدانيللتذوقالفني  االسبوع الثامن 8
 والبعداالجتماعي

  عرض الفيلم

  عرض فيلم عن جون دوي الخبرةالجمالية االسبوع التاسع 9

  عرض فيلم المتعة-1 االسبوع العاشر 11

  عرض فيلم التقمص-2 االسبوع الحادي عشر 11

  عرض فيلم الموضوعوالمتلقي) المسافةالنفسية-3 االسبوع الثاني عشر 12

  عرض فيلم االلفةوالجدةوعالقتهابالتذوقالفني االسبوع الثالث عشر 13

 طرائقالتعبيروالتذوقالفني االسبوع الرابع عشر 14
 (االسلوبوالتعبير)

  عرض فيلم

   امتحان فً المادة العملٌة والنظرٌة االسبوع الخامس عشر 15
  

 االسبوع السادس عشر 16
 

تقدٌم تقرٌر بشان المادة النظرٌة 
 والعملٌة

  

 السنة عطلة نصف

  عرض فيلم هيوموالتذوقالفني االسبوع السابع عشر 17

  عرض فيم كانتوالتذوقالجمالي االسبوع الثامن عشر 18

  عرض فيلم هيجلوالتذوقالجمالي االسبوع التاسع عشر 19

  عرض فيلم شوبنهوروالتذوقالفني االسبوع العشرون 21

 الحدسوالخيالوالتذوقالفني االسبوع الحادي والعشرون 21
 

  عرض فيلم

 التغيراالدراكي االسبوع الثاني والعشرون 22
 

  عرض فيلم عن نظرية الجشتالت

 تذوقجمالياتالوسيطالسينماتوغرافي االسبوع الثالث والعشرون 23
  

  عرض فيلم

 تذوقجمااللصوت الفيلمي االسبوع الرابع والعشرون 24
 

  عرض فيلم

 تذوق جمالياتالزمنالفلمي الخامس والعشروناالسبوع  25
 )الواقعي،النفسي،الدرامي(

 

  عرض فيلم

  عرض فيلم النطونيوني جماالللونوالضوء تذوق االسبوع السادس والعشرون 26

 الواقعية في السينما جماليات تذوق االسبوع السابع والعشرون 27
 لومير ،بازان ،كاركاور،فيرتوف

  عرض فيلم ايطالي

 االنطباعية في السينما جماليات تذوق االسبوع الثامن والعشرون 28
 ميليه،ارنهايم،منستربيرغ،ازنشتاين،

  عرض فيلم انطباعي

   امتحان شهري نظري وعملي االسبوع التاسع والعشرون 29

   مناقشة التفارير العملية والنظرية االسبوع الثالثون 31

 

 المادة                                                                                           توقيع العميد مد رس



 

 

 

 

 

 

 


