
 

 

 وصف المقرر الدراسي
 

 عبدهللا فيصل عبد   االسم
 Dop.abdullah93@gmail.com البريد االلكتروني 

   االخراج للسينما  اسم المادة 
 النظام السنوي   مقرر الفصل 
 اهداف المادة

 
معارف ومهارات واتجاهات في تعلم اساسيات بناء المشهد   بةاكساب الطل 

كون قادرا على تحرير المشهد اخراجيا  السينمائي والتلفزيوني وان ي
مشهد الحركة في االعمال الدرامية من خالل   ب يواكسابه مهارات قواعد ترک

 اخراج افالم قصيرة  على العمل
 التفاصيل االساسية للمادة

 
مادة تطبيقية بواقع ساعة واحدة اسبوعيًا وساعتين عملية تتوزع  

نات شهرية ونهائية  اسبوعا يتضمنها امتحا  30مفرداتها على مدى 
 )نظرية وعملية ( 

 الكتب المنهجية 
 

 ال يوجد

 المصادر الخارجية 
 

*االخراج السينمائي ,ستيفن غاتز , ترجمة احمد نوري *تحليل االفالم , جاك اومون , 

 , فهمي  ترجمة عبدالعزيز   , ايرنهايم  , رودولف  السينما  فن   , انطون حمصي  ترجمة 

لتلفزيون ,براق انس المدرس , فهم السينما , لوي دي جانيتي التقنيات الحديثة للسينما وا

 , ترجمة جعفر علي * الجوانب االبداعية لالنتاج واالخراج , منال محروس  

 
 تقديرات الفصل 

+ امتحان المختبر الفصل الدراسي
 شهري 

االمتحانات 
 اليومية 

 االمتحان النهائي التقارير 

30% 20% 5% 5% 40% 
 

 ة معلومات اضافي 
 

 

 

 مجهورية العراق 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى  الجامعة :
 الفنون الجميلة  الكلية :

 السينمائية والتلفزيونية الفنون  القســم :
 الثانية  المرحلة :

 عبدهللا فيصل عبد   اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :
 ماجستير  :المؤهل العلمي 

 كلية الفنون الجميلة   :ن العمل مكا



 

 

 

 

 جدول الدروس االسبوعي                                  

 

ت
 

 المالحظات المادة العلمية  المادة النظرية  التاريخ
  محاضرة نظرية مع االمثلة   مفهوم االخراج السينمائي والتلفزيوني  االسبوع االول  1

  رض تقديمي الهم المخرجين ع من هو المخرج  االسبوع الثاني 2

  التعرف على ادوات المخرج   ادوت المخرج السينمائي  االسبوع الثالث  3

  تناول مجموعة من المناهج االخراجية المناهج االخراجية واتجاهاتها  االسبوع الرابع  4

  التعرف على اهم مخرجي االتجاه  االتجاه الواقعية  االسبوع الخامس 5

  التعرف على اهم مخرجي االتجاه  االتجاه االنطباعي  دساالسبوع السا 6

 امتحان االسبوع السابع  7

  مشاهدة فيلم سينمائي تطبيقي  ورشة مشاهدة عملية  االسبوع الثامن  8

  اعمال متعددة  التعرف على المخرج والسيناريو   االسبوع التاسع  9

  طبيق عملي داخل القاعة  ت عمل المخرج في تفسير الشخصيات االسبوع العاشر 10

  ناء مجموعة احداثبورشة عملية ل البداية والوسط والنهاية االسبوع الحادي عشر  11

  ورشة عملية لبناء فعل درامي عناصر بناء الفعل الدرامي  االسبوع الثاني عشر 12

  ورشة عملية لبناء عقدة وحل  وبناء الحل   تقديم العقدة االسبوع الثالث عشر  13

  انجاز عمل مرئي متضمن القواعد السابقة  تطبيق عملي   ا السبوع الرابع عشر 14

 مشاهدة  االسبوع الخامس عشر 15

 مراجعة شاملة   االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

  تطبيق عملي حول موضوع درامي وجهات النظر   االسبوع السابع عشر 17

  تطبيق لكشف موقع داخل الكلية   الكشف الموقعي االسبوع الثامن عشر 18

  تطبيق عملي لرسم وتخطيط اللوح القصصي  االلواح القصصية االسبوع التاسع عشر 19

  تطبيق عملي لتوظيف العدسات  جماليات توظيف العدسات االسبوع العشرون  20

  كاميرا تطبيق عملي لحركات ال جماليات توظيف حركات الكاميرا  االسبوع الواحد والعشرون   21

  مشاهدة فيلم سينمائي تطبيقي  مشاهدة  االسبوع الثاني والعشرون  22

 امتحان االسبوع الثالث والعشرون  23

  تطبيق عملي لتوظيف االضاءة  جماليات توظيف االضاءة  االسبوع الرابع والعشرون 24

    تصوير مشاهد قصيرة  انجاز عمل مرئي  االسبوع الخامس والعشرون  25

المقارنة بين المسلسلة والفيلم   السبوع السادس والعشرون ا 26

 الروائي

  مشاهدة الفروقات االخراجية  

المقارنة بين الفيلم الروائي والفيلم  االسبوع السابع والعشرون  27

 القصير 

  مشاهدة الفروقات االخراجية  

  دة الفروقات االخراجية  مشاه المقارنة بين الفيلم القصير واالعالن االسبوع الثامن والعشرون 28

 قائمة المخرج                               التعرف على طريقة كتابة قائمة المخرج االسبوع التاسع والعشرون  29

 مراجعة شاملة   االسبوع الثالثون  30

 

 

 

 :  رئيس القسمتوقيع                                 :  توقيع استاذ المادة

 راق مجهورية الع 
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 ديالى الجامعة :
 الفنون الجميلةالكلية :

 ئيةالفنون السينمااسم القســم :
 والتلفزيون 
 الثانية  المرحلة :

 عبدهللا فيصل  اسم المحاضر الثالثي :
  اللقب العلمي :

 ماجستير المؤهل العلمي :
 كلية الفنون الجميلة   مكان العمل  :


