
 معة: ديالىجمهورية العراق                                                                                                           الجا

 الكلية: الفنون الجميلة وزارة التعليم العالي و البحث العلمي                                                                                    

 السينما و التلفزيون جهاز االشراف و التقويم العلمي                                                                                          القسم:

   ولىالمرحلة: اال                                                                                                                              

 اسم المحاضر الثالثي: أ.د أبراهيم نعمه محمود                                                                                                           

 القلب العلمي: استاذ                                                                                                                              

 المؤهل العلمي: دكتور                                                                                                                              

 والتلفزيونيةمكان العمل: قسم الفنون السينمائية                                                                                                            

 مفردات مادة )مبادئ االخراج(

 2020-2019 الفصل الدراسي االول

 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ  االسبوع

   بدايات السينما و التلفزيون االسبوع االول 1

   مفهوم االخراج االسبوع الثاني 2

   سمات المخرج الجيد  االسبوع الثالث 3

   اجمناهج و االتجاهات الفنية في االخراجااال االسبوع الرابع 4

   االتجاهات الواقعية االسبوع الخامس 5

   الجديدة الواقعية االسبوع السادس 6

   الموجة الجديدة االسبوع السابع 7

   طانيا )السينما الحرة(يالواقعية في بر االسبوع الثامن 8

   ية الملحميةالواقع االسبوع التاسع 9

   الواقعية االشتراكية االسبوع العاشر 10

   الواقعية الشعرية االسبوع الحادي عشر  11

   الرمزية الواقعية االسبوع الثاني عشر 12

   االتجاهات االنطباعية )الدادائية( االسبوع الثالث عشر 13

   التعبيرية االسبوع الرابع عشر 14

   امتحان نهاية الفصل االسبوع الخامس عشر ال 15
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 مفردات مادة )مبادئ االخراج(

 2020-2019 ثانيالفصل الدراسي ال

 المالحظات المادة العملي المادة النظري التاريخ االسبوع

   جماليات االخراج السينمائي و التلفزيوني االسبوع االول 1

   تفسير و تحليل النص االسبوع الثاني 2

   تحليل الفكرة االسبوع الثالث 3

   بناء الشخصية االسبوع الرابع 4

   بناء الحوار االسبوع الخامس 5

   الحبكة و الصراع االسبوع السادس 6

   الجو النفسي العام السابعاالسبوع  7

   الزمان االسبوع الثامن  8

   المكان االسبوع التاسع 9

   عناصر بناء المشهد االسبوع العاشر 10

   توظيف المؤثرات الصورية االسبوع الحادي عشر 11

   توظيف الرموز االسبوع الثاني عشر 12

   توظيف المؤثرات الصورية االسبوع الثالث عشر 13

   توظيف المؤثرات الصوتية االسبوع الرابع عشر 14

   امتحان نهاية الفصل االسبوع الخامس عشر 15
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