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  وعد عبداالمير خمف د. االسم
 dr.waead9@uodiyala.edu.iq البريد االلكتروني

   تمثيل  اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
يبني  لكي يستطيع الطالب انواهميته التمثيل اكساب الطالب معارف ومهارات واتجاهات في تعمم اساسيات 

 . المشهد المسرحيتكوين ان يعمل عمى و  المشهد تمثيميا

 التفاصيل االساسية لممادة
 

تتوزع مفرداتها على مدى  اسبوعيا  عملية  ساعةو نظرية واحدة بواقع ساعة  تطبيقيةمادة 
 )نظرية وعملية (اسبوعا يتضمه امتحانات شهرية ونهائية  03

 الكتب المنهجية
 

  اليوجد 

 المصادر الخارجية
 

 د. عقيل مهذي ) وظريات فه التمثيل( 

 مارفه كارلسىن   ) فه االداء    ( 

 مىريس فيشمان )تذريب الممثل (

 إبراهيم  الخطيب واخرون . )فه التمثيل  ( . 

 د عبىد المهىا ود علي الحمذاوي  ) اساليب االداء التمثيلي (

 
 تقديرات الفصل

+ امتحان المختبر الفصل الدراسي
 شهري 

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي التقارير
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 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلة الكلية :

  التربية الفنية القســم :
 االولى المرحلة :

 وعد عبداالمير  اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعداللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية الفنون  :مكان العمل 
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 جدول الدروس االسبوعي
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ
  االهًٍت –انًفهىو   يفهىو انخًثٍم االعبىع االول 1

 + حطبٍقاث   َبزة حاسٌخٍت ػٍ فٍ انخًثٍم  االعبىع انثاًَ 2

 + حطبٍقاث  كٍفٍت حشبٍت انصىث –حذسٌب ػًهً  َبزة حاسٌخٍت ػٍ فٍ انخًثٍم االعبىع انثانث 3

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  اعاعٍاث ػًم انًًثم االعبىع انشابغ  4

 + حطبٍقاث  انٍت ػًم انًًثم  –حذسٌب ػًهً  وظٍفت انخؼبٍش باإلًٌاء واالشاسة   االعبىع انخايظ 5

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  حكىٌ انًشهذ انخًثٍهً االعبىع انغادط 6

 ايخحاٌ شهشي فً انًادة انُظشٌت + ايخحاٌ ػًهً   االعبىع انغابغ  7

 + حطبٍقاث  انٍت ػًم  –حذسٌب ػًهً  انخشكٍض فً انخًثٍم االعبىع انثايٍ  8

ػًم انًًثم بٍٍ حشكٍبه انجغذ  االعبىع انخاعغ  9

 واَشاء انفضاء انًغشحً   

 + حطبٍقاث  انخشكٍض فً انخًثٍم  –حذسٌب ػًهً 

 + حطبٍقاث  حكىٌ انًشهذ انخًثٍهً –حذسٌب ػًهً  انخًثٍم يُاهجاهى  االعبىع انؼاشش 11

 انًًثم وفق يُهج ػًم  االعبىع انحادي ػشش 11

 اعخاَغالفغكً

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً 

 + حطبٍقاث  انٍت ػًم  –حذسٌب ػًهً  بشخجػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انثاًَ ػشش 12

 + حطبٍقاث  انٍت ػًم  –حذسٌب ػًهً  اسحى ػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انثانث ػشش 13

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً   ياٌشهىنذػًم انًًثم وفق يُهج   ا العبىع انشابغ ػشش 14

 ايخحاٌ شهشي فً انًادة انُظشٌت +ايخحاٌ ػًهً   االعبىع انخايظ ػشش 15

 يُاقشت وحقذٌى حقشٌش حىل انًادة انُظشٌت+ حقذٌى يششوع  االعبىع انغادط ػشش 16

 ػطهت َصف انغُت

ػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انغابغ ػشش 17

 كشوحىفغكً 

 + حطبٍقاث  انٍت انؼًم   –حذسٌب ػًهً 

 + حطبٍقاث  انٍت انؼًم  –حذسٌب ػًهً  باسبا ػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انثايٍ ػشش 18

 + حطبٍقاث  انٍت ػًم –حذسٌب ػًهً  بٍخشبشوك ػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انخاعغ ػشش 19

جىصٌف ػًم انًًثم وفق يُهج   االعبىع انؼششوٌ  21

 شاٌُا وكاَخىس

 + حطبٍقاث  انٍت انؼًم –حذسٌب ػًهً 

انًُاهج انخًثم ػًم انًًثم وفق  االعبىع انىاحذ وانؼششوٌ  21

 انًؼاصشة 

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً 

ػًم انًًثم وفق انًُاهج انخًثم  االعبىع انثاًَ وانؼششوٌ 22

 انًؼاصشة

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً 

 ايخحاٌ شهشي فً انًادة انُظشٌت +ايخحاٌ ػًهً   االعبىع انثانث وانؼششوٌ 23

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  ػًم انًًثم فً يغشح انطفم االعبىع انشابغ وانؼششوٌ 24

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  انًًثم فً يغشح انطفم انٍاث ػًم االعبىع انخايظ وانؼششوٌ 25

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  ػًم انًًثم فً انًغشح انًذسعً االعبىع انغادط وانؼششوٌ 26

ػًم انًًثم فً انًغشح انٍاث  االعبىع انغابغ وانؼششوٌ 27

 انًذسعً

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً 

 + حطبٍقاث  حذسٌب ػًهً  انٍاث ػًم انًًثم فً يغشح انذيى  االعبىع انثايٍ وانؼششوٌ 28

 وانؼًهٍت ايخحاٌ شهشي فً انًادة انُظشٌت   االعبىع انخاعغ وانؼششوٌ 29

 يُاقشت وحقذٌى حقشٌش حىل انًادة انُظشٌت+ حقذٌى يششوع يخكايم  االعبىع انثالثىٌ  31

 

 

 :سئٍظ حىقٍغ                                  االعخار :حىقٍغ 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 االشراف والتقويم العلميجهاز 

 

 

 

 ديالىالجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

 التربية الفنيةاسم القســم :
 االولىالمرحلة :

  وعد عبداالميرد.اسم المحاضر الثالثي :
 استاذ مساعد اللقب العلمي :

 دكتوراه المؤهل العلمي :

 كلية الفنون الجميلة  مكان العمل  :


