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 اسم المادة

 

 تطبيقات اخراجية   

 مقرر الفصل

 

 النظام السنوي  

 

 

 اهداف المادة

 

 

 

 

 تقديم معالجات اخراجية سوى مشاهد او افالم قصيرة من أعداد و تنفيذ طلبة المرحلة 

 

 

 

 توصيف المادة

 

 

 

 

 
تعريف الطلبة في اختيار الفكرة و كيفية تحويلها الى سيناريو و من ثم تنفيذها بحيث تكون مقنعة  

 للجمهور

 

 الكتب المنهجية 

 ال توجد 

 

 المصادر الخارجية 

 فهم السينما_ لوي دي جانيتي  -1

   اللغة السينمائية_مارسيل مارتن -2

 اإلخراج لقطة بلطقة ترجمة احمد نوري -3

 السينما آلة  وفن_تأليف البرت فولتون -4

 

 تقديرات الفصل 

 والثانياالول  الفصل الدراسي

     

 

 

 االمتحان النهائي 

30 +30  ̳̳ 60 

 

40   

 

 معلومات اضافية

يتم احتساب درجتي الفصل االول و 

  30الثاني للمادة العملية و النظرية من 

 درجة   60بهذا يكون المجموع 

 40تحتسب درجة االمتحان النهائي العملي و النظري من 
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 التاريخ 
 

 

 

 المادة النظرية 

 

 

 المادة العملية

 

 

 المالحظات 

  االطالع على قصص قصيرة أختيار الفكرة  االسبوع االول 1

  سيناريو لنفس الفكرة تقديم  تحويل الفكرة الى سيناريو  االسبوع الثاني  2

  االطالع على نماذج السيناريو            الفرق بيم السيناريو التنفيذي و االدبي االسبوع الثالث  3

  اختيار اماكن تصوير  بناء مشهد خارجي االسبوع الرابع  4

االسبوع   5

 الخامس

  تنفيذ المشهد في االستوديو  بناء مشهد حوار

  تنفيذ مشهد خارجي  مشهد الحركةبناء  االسبوع السادس  6

  عرض فيلم  اختيار مواقع تصوير  االسبوع السابع  7

  عرض فيلم تاريخي  تهيئة مستلزمات االنتاج  االسبوع الثامن  8

  تقرير  جماليات االزياء  االسبوع التاسع  9

  عرض فيلم تعليمي عن المكياج جماليات المكياج  االسبوع العاشر  10

االسبوع الحادي  11

 عشر

  عرض فيلم تعليمي استخدام الموسيقى و المؤثرات الصوتية

االسبوع الثاني   12

 عشر

  تقرير  اهمية المونتاج 

االسبوع الثالث   13

 عشر

  تقرير  انواع السرد

االسبوع الرابع   14

 عشر

  تقرير  الزمن السردي  اءابط

االسبوع   15

 الخامس عشر 

    الدراسي امتحان نهاية الفصل 

 

 عطلة نصف السنة   
االسبوع السادس   1

 عشر

  االطالع على نماذج  كوباج( السيناريو الخارجي )الدي

االسبوع السابع   2

 عشر

  االطالع على خطط احل االنتاج السينماتوغرافيمر

االسبوع الثامن   3

 عشر

  تقرير  عناصر التكوين الصوري 

االسبوع التاسع   4

 عشر

  تقرير  المفتوح و المغلقاالطار 

االسبوع   5

 العشرون

  تقرير  التصوير السينمائي 

الحادي و   6

 العشرون

 تطبيق عملي حجم اللقطة و الزاوية و الحركة 

 

 

الثاني و  7

 العشرون

  تقرير  العدسات



الثالث و  8

 العشرون

  عرض فيلم  عدسة قصيرة العبد البؤري

الرابع و  9

 العشرون

  عرض فيلم  البعد البؤريعدسة طويلة 

الخامس و  10

 العشرون

  عرض فيلم  عدسة الزوم 

السادس و  11

 العشرون

  تطبيق عملي انواع التوازن داخل الصورة 

السابع و  12

 العشرون

  عرض فيلم  الشكل داخل الصورة 

الثامن و  13

 العشرون

  عرض فيلم  انواع الخطوط في الصورة 

التاسع و  14

 العشرون

  عرض فيلم  الحركة 

   امتحان نهاية الفصل الدراسي  الثالثون 15

          

 

 

 

 توقيع االستاذ:   
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