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تعريف الطلبة بمفهوم مادة االخراج التلفزيوني و دور المخرج في تحليل  -1 اهداف المادة
 النص و بناء المشاهد.تفسير 

 دور المخرج في اعداد و تنفيذ العمل الفني. -2

 االساسيةالتفاصيل 
 للمادة  

ساعات عملي و ساعة واحدة نظري تتوزع مفرداتها على  4مادة تطبيقية بواقع 

 +عملي(اسبوع يتضمنها امتحانات شهرية و نهائية )نظري 30مدى 

 محاضرات يعدها مدرس المادة الكتب المنهجية

 قواعد االخراج التلفزيون_تأليف ديزموند ديفز. -1 المصادر الخارجية
 السينما_لوي دي جانيتي_ترجمة جعفر علي.فهم  -2
 اللغة السينمائية_مارسيل مارتن. -3

 الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل االول تقديرات الفصل
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