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 /تخصص اخراجالمستوى االولجدول المقررات الدراسٌة / 

 الفصل الدراسً االول /9191-9102العام الدراسً 

الفنون السٌنمائٌة  القسم  الفنون الجمٌلة الكلٌة دٌالى الجامعة
 والتلفزٌونٌة 

 االول  الفصل الدراسً

 جدول المقررات 

نوع 
 المتطلب 

رمز  اسم المقرر
 المقرر

عدد 
 الساعات

عدد 
 الوحدات

   استاذ المادة القاعة  الوقت  الٌوم نوع المقرر

متطلب 
 جامعة 

   د.شٌماء نزار التفاعلٌة  01-8 األحد نظري 9 9  اللغة العربٌة 

   م.رباب كرٌم التفاعلٌة        01-01  األحد  9 9  حقوق االنسان 

 مختبر الحاسوب  1-01 األحد  0 9   علم الحاسوب 
 

   

متطلب 
 كلٌة 

           

متطلب 
 القسم 

 3  تذوق موسٌقً
 

   د.سماح حسن فلٌح التفاعلٌة  00-8 الخمٌس تطبٌقً 9

 متطلب
 التخصص

التارٌخ 
السٌنمائً 
 والتلفزٌونً

   م.رباب كرٌم التفاعلٌة  01-8 االربعاء نظري 9 9 

   د.وعد عبد االمٌر التفاعلٌة  01-8 االثنٌن تطبٌقً 9 4  تمثٌل والقاء 

تصوٌر ال 
 فوتغرافً ال

   د.احمد عبد الستار التفاعلٌة  1-8 االربعاء  تطبٌقً 3 6 

   د.ابراهٌم نعمه التفاعلٌة 0-8 الثالثاء تطبٌقً 3 5  االخراج 

   د.نبٌل وداي  التفاعلٌة  0-00 الخمٌس نظري 9 9  دراما مبادئ  
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 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرة اسم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االحد  التوقٌت 00021الى الساعة  8021من الساعة  1021الى الساعة  2100,من الساعة   

 المادة  اذاعً اخراج موسٌقً تذوق  

 استاذ المادة  أم. فاضل محمود أ.م.د. سماح حسن   

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االثنٌن  التوقٌت  00021الى الساعة  8021من الساعة  1021الى الساعة  00021من الساعة   

 المادة واالضاءة التصوٌر مبادئ اخراج الفٌلم الوثائقً   

 استاذ المادة  م. رجاء حمٌد     م.د. احمد عبد الستار    

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 الثالثاء  التوقٌت  00021الى الساعة   8021من الساعة  0021الى الساعة   00021من الساعة  

 المادة  مكٌاج   حاسبات    

 استاذ المادة  م. رباب كرٌم     

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االربعاء  التوقٌت  00021الى الساعة   8021من الساعة  1021الى الساعة  00021من الساعة   

 المادة  اخراج تلفزٌونً  تقنٌات صوت   

 استاذ المادة  أ.د. ابراهٌم نعمة  أ.م. وضاح حسن   

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 الخمٌس  التوقٌت  01021الى الساعة   8021من الساعة  1021الى الساعة   00021من الساعة   

 المادة  علم السرد  نظرٌات مونتاج تلفزٌونً   

 استاذ المادة   د. نبٌل وداي   محمد سمٌر م.م.   
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 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرة اسم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االحد  التوقٌت 00021الى الساعة   8021من الساعة  0021الى الساعة   00021من الساعة   

 المادة  سٌنارٌو  علم الجمال   

 استاذ المادة  أ.د. جلٌل وداي   م. رجاء حمٌد   

 

 المحاضرةاسم 

 وتوقٌتها

 الٌوم وتوقٌتها المحاضرةاسم  وتوقٌتها المحاضرةاسم  وتوقٌتها المحاضرةاسم 

االثنٌ التوقٌت  01021الى الساعة   8021من الساعة  01021الى الساعة   01021من الساعة 1021الى الساعة  01  21,من الساعة 

 المادة ادارة انتاج  تارٌخ السٌنما والتلفزٌون   اخراج للسٌنما والتلفزٌون   ن 

 استاذ المادة  أ.م فاضل محمود      م. رباب كرٌم   م.د. وعد عبد االمٌر   

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

الثالثا التوقٌت  00021الى الساعة   8021من الساعة  0021الى الساعة   00021من الساعة   

 المادة   تكوٌن صوري  النقد الفنً    ء 

 استاذ المادة    د. احمد عبد الستار م.  أ.م وضاح حسن   

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

االربع التوقٌت  استراحة المرحلة    

 المادة      اء 

 استاذ المادة     

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

الخمٌ التوقٌت  00021الى الساعة   8021من الساعة  0021الى الساعة   00021من الساعة  1021الى الساعة   0021من الساعة  

 س 
 المادة  تقنٌات المونتاج  دراما الصوت  اخراج للسٌنما والتلفزٌون  

 استاذ المادة  م.م . محمد سمٌر   أ. م . وضاح حسن  م.د. وعد عبد االمٌر   
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 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرة اسم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االحد  التوقٌت 00021الى الساعة  8 21,من الساعة  1021الى الساعة   00021من الساعة   

 المادة   جمالٌات تصوٌر      جمالٌات مونتاج   

 استاذ المادة   م.د. احمد عبد الستار    أ.د. ابراهٌم نعمة   

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االثنٌن  التوقٌت  00021الى الساعة  8  21,من الساعة 1021الى الساعة  01 21,من الساعة  

 المادة تطبٌقات اخراجٌة  نظرٌات فٌلم   

 استاذ المادة    . ابراهٌم نعمة أ.د         م.د. نبٌل وداي   

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 الثالثاء  التوقٌت  00021الى الساعة  8 21,من الساعة  1.21 الى الساعة   00021من الساعة   

 المادة  مشروع بحث  مشروع بحث   

 استاذ المادة     

 

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 االربعاء  التوقٌت  01021الى الساعة   8021من الساعة  0  21,الى الساعة  01021من الساعة   

 المادة  علم نفس الشخصٌة  جمالٌات اخراج   

 استاذ المادة  أ.م.د. ٌسرى عبد الوهاب  م.د. نبٌل وداي   

 الٌوم وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم  وتوقٌتها  المحاضرةاسم 

 الخمٌس  التوقٌت     

 المادة     

 استاذ المادة     

 

 رئاسة قسم الفنون السٌنمائٌة والتلفزٌونٌة                                                                                                                                                              


