
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 الياسد. مها فيصل احمد  االسم
 Email:mahaalias2020@gmail.com البريد االلكتروني 

 التكوين الصوري  اسم المادة 
 النظام السنوي   مقرر الفصل 

 التطبيق في عمل مرئي   –دراسة والتعرف على  قواعد التكوين الصوري  المادة أهداف
 مادة تتوزع بشكل نظري وعملي   للمادة األساسيةالتفاصيل 

 ال يوجد الكتب المنهجية 
 جوزيف ماشيلي  /التكوين في الصورة السينمائية  المصادر الخارجية 

 عبد الفتاح رياض /التكوين في الفنون التشكيلية 
 لوي دي جانيتي   /فهم السينما 

   المواقع الشبكة االنترنيت
الفصل   تقديرات الفصل 
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 االمتحان النهائي
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 60=30+30الفصل الدراسي االول والثاني  إضافية معلومات 
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 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 الفنون السينمائية والتلفزيونية  القســم : 

 الثالثة المرحلة : 

 د. مها فيصل احمدالثالثي : تدريسياسم ال

 استاذ مساعد اللقب العلمي : 

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية طب االسنان  مكان العمل  :
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المادة  المادة النظرية  التاريخ
 يةلمالع

 المالحظات

  وعملي نظري  التكوين مفهوم  األول  األسبوع 1

  نظري وعملي  القواعد االساسية للتكوين  الثاني األسبوع 2

  تطبيق عملي  والمتحركة التكوين في الصورة الثابتة الثالث  األسبوع 3

  تطبيق عملي  عناصر التكوين  الرابع األسبوع 4

  تطبيق عملي  انواع التوازن  –التوازن  الخامس األسبوع 5

  تطبيق عملي  االطار الصوري  السادس األسبوع 6

  تطبيق عملي  في التكوين الصوري السيادة   السابع األسبوع 7

  تطبيق عملي  انواع الحركة -الحركة في الصورة المرئية الثامن األسبوع 8

  تطبيق عملي  تحديد الكادر و –وضع الصورة  التاسع األسبوع 9

  تطبيق عملي  واالشكال )المغلقة والمنفتحة(  حجوم الصور األسبوع العاشر 10

  تطبيق عملي  الفراغ في التكوين الصوري                 الحادي عشر  األسبوع 11

  تطبيق عملي  االضاءة واللون والظالل في التكوين الصوري  الثاني عشر األسبوع 12

  تطبيق عملي  الوحدة في التكوين الصورى  الثالث عشر  األسبوع 13

  تطبيق عملي  تهيئة مشهد والتطبيق عليه الرابع عشر األسبوع 14

  نظري  امتحان الفصل الدراسي الخامس عشر األسبوع 15

 

 عطلة نصف السنة 

  تطبيق عملي  مركز االهتمام في التكوين الصوري  األسبوع السادس عشر 16

  تطبيق عملي  احجام اللقطات في التكوين الصوري  األسبوع السابع عشر 17

  تطبيق عملي  زوايا التصوير في التكوين الصوري  األسبوع الثامن عشر 18

  تطبيق عملي  البساطة )التكوينات الصورية البسيطة ( األسبوع التاسع عشر 19

  تطبيق عملي  االيقاع العشرون 20

  تطبيق عملي  المنظور  الحادي والعشرون  21

  تطبيق عملي  التكوين في العمق  الثاني والعشرون  22

  تطبيق عملي  في التكوين الصوري  الخلفية الثالث والعشرون  23

  تطبيق عملي  الشكل والمضمون الرابع والعشرون  24

  تطبيق عملي  الديناميالتكوين  الخامس والعشرون  25

  تطبيق عملي  التكوين المشوق  السادس والعشرون  26

  تطبيق عملي  التنوع في التكوين  والعشرون السابع  27

  تطبيق عملي  جماليات التكوين الصوري  الثامن والعشرون  28

  تطبيق عملي  تهيئة مشهد والتطبيق عليه التاسع والعشرون  29

  نظري  امتحان الفصل الدراسي الثالثون  30

 

 

 

 : توقيع رئيس القسم                                           :                                                               المادة  ستاذاتوقيع 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 الفنون السينمائية والتلفزيونية القســم : 

 الثالثة المرحلة : 

 د. مها فيصل احمد الثالثي : تدريسياسم ال

 استاذ مساعد  اللقب العلمي : 

 استاذ مساعدالمؤهل العلمي : 

 كلية طب االسنانمكان العمل  :


