
  

 

 

 
 

 األسبوعيجدول الدروس 
 

 د. نبيل وداي حمود  االسم

 dr.nabil@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني 

 

 اخراج الفلم الوثائقي   اسم المادة 
 نظام سنوي  مقرر الفصل 

 المادة أهداف
 

و خصائصها  و  اليات اخراج الفلم الوثائقيتزويد الطلبة بالمعلومات االساسية عن 
 الوثائقية االعمال الدرامية  في صناعةدورها 

 للمادة األساسيةالتفاصيل 
 

ما يعادل وحدتين توزع اسبوعيا اي  وساعتين نظري   ساعةمادة نظرية بواقع 
 مفرداتها على ثالثين اسبوعا بظمنها االمتحانات النظرية   

 
 الكتب المنهجية 

 
 اليوجد

 
 المصادر الخارجية 

 

 ( رضوان مكي ) اخراج الفلم الوثائقي 
 االفالم الوثائقية ) باتريش هامب ( 

 السينما التسجيلية ) جون جرير سون (  
 المالمح الوثائقية في الفلم الوثائقي ) فارس مهدي (  

 
 تقديرات الفصل 

 النهائي  ختباراال الفصل الدراسي

 (40درجة االختبار النهائي ) (  30درجة كل فصل )

 
 إضافية معلومات 

 

درجة االمتحان الفصل )االول / 
 ( د  10الثاني()

   10امتحان عملي 
 (د 5الحضور و التفاعل )
 (د  5التقارير االسبوعية )

 

 العراق مجهورية 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

   السينمائية والتلفزيونية الفنون القســم : 

 صباحي  -الثانية المرحلة : 

   نبيل وداي حمود الثالثي : تدريسياسم ال

 مدرساللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي : 

 :  كلية الفنون الجميلة مكان العمل  
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 المالحظات ية لمالمادة الع المادة النظرية  التاريخ

  تدريب عملي  مفهوم الفيلم الوثائقي  األول  األسبوع 1

  تدريب عملي  رواد الفيلم الوثائقي  األسبوع الثاني 2

  تدريب عملي  االفلكار في الفيلم الوثائقي األسبوع الثالث  3

  تدريب عملي  سمات الفيلم الوثائقي  األسبوع الرابع 4

  تدريب عملي  الوثائقي بناء الفيلم  األسبوع الخامس 5

الكاميرا االحترافية وكاميرا الموبايل   األسبوع السادس 6

 في الفيلم الوثائقي

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  انواع الفيلم الوثائقي  األسبوع السابع 7

  تدريب عملي  القواعد العامة لكتابة الفيلم الوثائقي األسبوع الثامن  8

  تدريب عملي  امتحان نظري   األسبوع التاسع 9

  تدريب عملي  امتحان عملي األسبوع العاشر 10

  تدريب عملي  خصائص الفيلم الوثائقي   األسبوع الحادي عشر  11

  تدريب عملي  مواصفات المخرج الفيلم الوثائقي  األسبوع الثاني عشر 12

  تدريب عملي  معدات الفيلم الوثائقي  األسبوع الثالث عشر  13

مناقشة التقاريرالخاصة بالفصل   األسبوع الرابع عشر 14

 االول

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  عرض فيلم ممكلة اشنونا  األسبوع الخامس عشر 15

 عطلة نصف السنة                                                                    

 

  تدريب عملي  الفيلم الوثائقي التاريخي  األسبوع السادس عشر 16

  تدريب عملي  الفيلم والوثائقي السياسي  األسبوع السابع عشر 17

  تدريب عملي  السيرة الفيلم الوثائقي نوع  األسبوع الثامن عشر 18

  تدريب عملي  افالم البيئة الوئائقية األسبوع التاسع عشر 19

  تدريب عملي  الفيلم الوثائقي االجتماعي العشرون  20

  تدريب عملي  البناء الفني لفيلم امراض القرن  الحادي والعشرون  21

  تدريب عملي  البناء الفني لفيلم ايقونات معمارية الثاني والعشرون   22

  تدريب عملي  البناء الفني لفيلم على خطى غاندي  الثالث والعشرون  23

البناء الفني لفيلم الحادي عشر من   الرابع والعشرون  24
 سبتمبر

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  امتحان نظري  الخامس والعشرون  25

  تدريب عملي  امتحان عملي السادس والعشرون  26

المعالجات االحراجية في الفيلم   والعشرون السابع  27

 الوثائقي 

  تدريب عملي 

  تدريب عملي  المخرج االفالم الوئائقية والمجتمع  الثامن والعشرون  28

  تدريب عملي  مدير االنتاج في االفالم الوثائقية  التاسع والعشرون  29

  تدريب عملي  مناقشة تقارير الطلبة وافالمهم الثالثون  30

     

 :     األستاذتوقيع  

 توقيع العميد:                                                                                               د.نبيل وداي      

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 الفنون السينمائية والتلفزيونية   القســم : 

 صباحي  -الثانية المرحلة : 

   نبيل وداي حمود الثالثي : تدريسياسم ال

 مدرساللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي : 

 كلية الفنون الجميلة مكان العمل  :



 

 


