
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

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

 مبادىء االخراج  اسم المادة 
 النظام السنوي  مقرر الفصل 

 المادة أهداف
 

السينمائية   عناصر اللغةواليات استخدام  ,االخراج السينمائيعلى دراسة والتعرف 
 عمل مرئي  في تطبيق

 مادة تتوزع بشكل نظري وعملي  للمادة األساسيةالتفاصيل 
 اليوجد الكتب المنهجية 

 فهم السينما /لوي دي جانيتي  المصادر الخارجية 
 اللغة السينمائية ،مارسيل مارتن

 تيرس سان جون   /اإلخراج السينمائي
   جوزيف بوجز/فن الفرجة على االفالم

 شبكة التواصل االنترنيت 
 

الفصل   تقديرات الفصل 
 الدراسي 

 

االمتحان 
 الشهري 

 

 تقديم تقرير 
 + 

تطبيق مشهد 
 عملي 

الحضور والمشاركة 
 اليومية 

 االمتحان النهائي

30 15 10 5 40 

   معلومات إضافية 
 60=  30+ 30الدراسي االول والثاني الفصل 

 40االمتحان النهائي = 
 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 الجامعة : ديالى 

 الكلية : الفنون الجميلة 

 الفنون السينمائية والتلفزيونية القســم : 

 الثانية المرحلة : 

 د . مها فيصل احمدالثالثي : تدريسياسم ال

 استاذ مساعد اللقب العلمي : 

 دكتوراه  المؤهل العلمي :

 كلية طب االسنان مكان العمل  :



 

 األسبوعي جدول الدروس 

 

ع 
بو

س
أل
ا

 

 المالحظات ية لمالمادة الع المادة النظرية  التاريخ

  نظري  مفهوم االخراج األول  األسبوع 1

  تقرير  مهمته( –سماته –المخرج )تعريفه  الثاني األسبوع 2

  تطبيق عملي  االتجاهات الفنية في االخراج الثالث  األسبوع 3

  تقرير  تعامل المخرج مع النص الرابع األسبوع 4

  تقرير  تعامل المخرج مع فريق العمل  الخامس األسبوع 5

  تطبيق عملي  الفراغ الجغرافي واالنماط التجاورية السادس األسبوع 6

  تطبيق عملي  المخرج وصناعة اللقطة والتكوين  السابع األسبوع 7

حركة -حركة الكاميرا  –الحركة  الثامن األسبوع 8

 حركة االشياء  –الممثل 

  تطبيق عملي 

  تطبيق عملي  اختيار الممثلين وموقع التصوير  التاسع األسبوع 9

  تطبيق عملي  السينمائيالتمثيل  األسبوع العاشر 10

  تطبيق عملي  التتابع  الحادي عشر  األسبوع 11

  تطبيق عملي  االضاءة واللون  الثاني عشر األسبوع 12

  تطبيق عملي  اخراج الفيلم الوثائقي  الثالث عشر  األسبوع 13

  تطبيق عملي  تهيئة مشهد والتطبيق عليه الرابع عشر األسبوع 14

  نظري  امتحان نهاية الفصل الدراسي الخامس عشر األسبوع 15

 

 عطلة نصف السنة 

  تطبيق عملي  مراحل االنتاج -االنتاج  السادس عشر األسبوع 16

  تطبيق عملي  قواعد التصوير  األسبوع السابع عشر 17

  تطبيق عملي  معدات التصوير األسبوع الثامن عشر 18

  تطبيق عملي  معدات العمل تهيئة  األسبوع التاسع عشر 19

  تطبيق عملي  االزياء والديكور  العشرون 20

  تطبيق عملي  تصميم وتنفيذ الديكور  الحادي والعشرون  21

  تطبيق عملي  العدسات  الثاني والعشرون  22

  تطبيق عملي  االلقاء في السينما والتلفزيون  الثالث والعشرون  23

  تطبيق عملي  والمؤثرات الصوتية الموسيقى  الرابع والعشرون  24

  سيناريو  تطبيق في اعداد  اعداد السيناريو)السيناريو االدبي( الخامس والعشرون  25

  تقرير  تحليل وتفسير النص  السادس والعشرون  26

  تطبيق عملي  الديكوباج( -السيناريو ) التنفيذي  السابع والعشرون  27

  تطبيق عملي  المشاهد قبل التصوير تفريغ  الثامن والعشرون  28

  تطبيق عملي  تهيئة مشهد والتطبيق عليه التاسع والعشرون  29

  نظري  امتحان نهاية 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 : 

 الثانيةالمرحلة : 

 د. مها فيصل احمد الثالثي : تدريسياسم ال

 استاذ مساعد اللقب العلمي : 

 دكتوراه المؤهل العلمي : 

 كلية طب االسنانالعمل  :مكان 


