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 teacher مدرس  اللقب العلمي

 Teaching methods طرائق تدريس التخصص العام

 طرائق تدريس التربية الفنية التخصص الدقيق
Methods of Teaching Art 

Education 

 المواد الدراسية للتدريسي

 عناوين المحاضرات أسماء المواد الدراسية

 تلفزيونية تقنيات

 باللغة اإلنكليزية باللغة العربية

 عالميا   التلفزيون تاريخ
Television history in the 

world 

 الفوتوغرافي التصوير بدايات
The beginnings of 

photography 

 الفوتوغرافية الكاميرات انواع
Types of photographic 

cameras 

 الضوئي التعريض مقياس
 

The exposure scale 

 Types of lenses العدسات انواع

 Optical filters الضوئية المرشحات

 Digital photography الرقمي التصوير

 التلفزيوني و السينمائي لتصويرا
Photography in cinema and 

television 

 فوتوغرافي تصوير

 عناوين المحاضرات

 الفوتوغرافي التصوير بدايات
The beginnings of 

photography 

 التصوير الة تطور
The evolution of imaging 

machine 

 Part of camera photos التصوير الة اجزاء

 داخل الخطوط وتاثيرات االشكال تدرج

 الفوتوغرافية الصورة

Include the effects of 

shapes and lines inside 

photo 

 Depth of Field الميدان عمق

 Configuration التكوين

 Sizes shots اللقطات احجام

 الصورة داخل الموضوع تشكيل

 الفوتوغرافية

Thread forming inside 

photo 

 عناوين المحاضرات مسرحية تقنيات



 المسرح في الديكور مفهوم
Concept of decoration in 

the theater 

 العصور عبر الديكور تطور
Evolution decoration 

through the ages 

 Types of decoration الديكور أنواع

 الفنية الديكور خصائص
Artistic properties of the 

decor 

 االساسية الديكور عناصر
The basic elements of 

decoration 

 Designer decor tasks المسرحي الديكور مصمم مهام

 Lighting in the theater المسرح في االضاءة

 Decor and lighting واالضاءة الديكور

 Directing the documentary اخراج الفيلم الوثائقي  المرحلة الثانية قسم السمعية 

 مبادئ التصوير واالضاءة 
Principles of photography 

and lighting 

   

 اإلتجاهات البحثية

 Rigelot model in education في التعليم  ريجليوث أنموذج

 Teaching aids الوسائل التعليمية 
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 Multimedia الوسائط المتعددة

 التدريس باستراتيجية االقران 

 

 

Teaching by peer strategy 

التقنيات التعليمية في تطوير مهارات 

 التدريس

Educational techniques in 

the development of 

teaching skills 

 بالتدريسي إتصل
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