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 جماليات االخراج للسينما والتلفزيون  اسم المادة 
 وفق االنظام السنوي  مقرر الفصل 
 أهداف المادة

 
تساعد على ادراك مفهوم االخراج السينمائي   مهاريةاكساب الطلبة خبرات معرفية و 

 والتلفزيوني  وما يتعلق بذلك 
ساعة عملي (   2مادة تطبيقية  بواقع  ثالث ساعات اسبوعيا ) ساعة واحدة نظري +  التفاصيل األساسية للمادة

  توزع مفرداتها على ثالثين اسبوعا بضمنها االختبارات  النظرية والعملية .
 محاضرات استاذ المادة  الكتب المنهجية 

 فهم السينما _ لوي دي جانيتي -1 المصادر الخارجية 

 مارسيل مارتن  –اللغة السينمائية   -2

 فاضل االسود  –السرد السينمائي  -3

 علي زيد منهل    –االتجاهات الفنية في الدراما التلفزيونية  -4
الفصل   تقديرات الفصل 
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  معلومات إضافية 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي
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 المالحظات  يةلالمادة العم المادة النظرية  التاريخ 

  تطبيقات  الجمال مفهوم  األسبوع األول  1

  تطبيقات  نظريات الجمال  األسبوع الثاني 2

  تطبيقات  السيناريو  األسبوع الثالث 3

  تطبيقات  المخرج األسبوع الرابع  4

  تطبيقات  جماليات الزمان  األسبوع الخامس 5

  تطبيقات  جماليات المكان  األسبوع السادس 6

   اختبار نظري  األسبوع السابع 7

  تطبيقات  جماليات الديكور  األسبوع الثامن 8

  تطبيقات  جماليات االزياء  األسبوع التاسع 9

  تطبيقات  جماليات الموسيقى  األسبوع العاشر 10

  تطبيقات  الشخصيات  األسبوع الحادي عشر  11

  تطبيقات  جماليات الحوار  األسبوع الثاني عشر 12

المؤثرات الصورية جماليات  األسبوع الثالث عشر 13

 والصوتية

  تطبيقات 

  تطبيقات  جماليات المكياج األسبوع الرابع عشر  14

   اختبار نظري  األسبوع الخامس عشر 15

  عطلة نصف السنة

  تطبيقات  جماليات المونتاج األسبوع السادس عشر 16

  تطبيقات  جماليات الحركة والسكون  األسبوع السابع عشر 17

  تطبيقات  جماليات حركة الكاميرا  األسبوع الثامن عشر 18

  تطبيقات  جماليات الحجام اللقطات  األسبوع التاسع عشر 19

  تطبيقات  جماليات زوايا الكاميرا العشرون 20

  تطبيقات  جماليات السرد  الحادي والعشرون  21

  تطبيقات  التكوين  الثاني والعشرون  22

   اختبار نظري  الثالث والعشرون  23

  تطبيقات  الميزانسين والميزان كادر  الرابع والعشرون 24

  تطبيقات  المخرج والممثل  الخامس والعشرون  25

  تطبيقات  المخرج والمصور السادس والعشرون  26

  تطبيقات  المخرج والمونتير  السابع والعشرون  27

  تطبيقات  السيناريو المخرج وكاتب  الثامن والعشرون  28

  تطبيقات  المخرج والمولف التاسع والعشرون  29

   مراجعة عامة   الثالثون  30
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