
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وصف مقرر مادة ادارة االنتاج 
 

  أ.م. فاضل محمود خضير  االسم

  البريد االلكتروني

  ادارة االنتاج  اسم المادة

 وفق النظام السنوي مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

اكساب الطالب المعرفة الالزمة إلدارة انتاج االعمال السينمائية والتلفزيونية  تهدف هذه المادة الى :
   -تلقيه سلسلة من المفاهيم النظرية وهي :وذلك عن طريق 

 مفهوم االنتاج بشكل عام ومفهوم االنتاج السينمائي والتلفزيوني بشكل خاص  -
 العناصر االساسية لإلنتاج التلفزيوني والسينمائي  -
 مفهوم ادارة االنتاج واهميتها ووظائفها  -
 فريق االنتاج ومواصفاتهم واالعمال الموكلة لهم   -
 المراحل االساسية لإلنتاج  -
 التقديرية لتكاليف االنتاج مفهوم الميزانية  -
 اعداد الميزانية التقديرية لإلنتاجو  اهمية -
   معززة باألمثلة التوضيحية كيفية احتساب بنود الميزانية التقديرية  -
 تعريف الطالب بنظم االنتاج  -

 التفاصيل األساسية للمادة
 

ين اسبوعًا تتخللها امتحانات مادة نظرية بواقع ساعتين في االسبوع تتوزع مفرداتها على ثالث
 وامتحان اخر السنة واعداد تقارير  شهرية

 محاضرات من اعداد استاذ المادة  الكتب المنهجية

 
 المصادر الخارجية

 

 انتاج المواد االعالمية ، سلسلة دراسات اعالمية ، د. حسين ابو شنب ود. حسين سعد  -
فالح قاسم  –اطروحة دكتوراه   –نظم االنتاج السينمائي العالمي وآليات توظيفها في العراق  -

 عجيل 
 براق انس احمد  –رسالة ماجستير  –واقع االنتاج الدرامي التلفزيوني في العراق  -
 ترجمة فائز بشور  –ماري تيريز جورنو  –معجم المصطلحات السينمائية  -
 كرم شلبي  –وفنون االخراج  االنتاج التلفزيوني -
 مواقع الكترونية على شبكة االنترنت  -

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



 
 تقديرات الفصل

 االمتحان الشهري  الفصل الدراسي
الحضور 
والمشاركة 

 اليومية
 االمتحان النهائي تقريرتقديم 

25% 15% 5% 5% 50 % 

 
 معلومات اضافية

 

( درجات بهدف حث الطالب على 5يقدم الطالب تقرير في كل فصل عن مفردات المادة وتقيمه من )
 القراءة والبحث 

 االسبوعيجدول الدروس                                              
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 المالحظات المادة النظرية التاريخ

1 
 االسبوع االول

استقبال الطلبة وتعريفهم بمفردات المادة 

 واهدافها واجراءاتها 

 

2 
 الثاني

مفهوم االنتاج بشكل عام وعناصره 

 االساسية 

 

3 
 الثالث

مفهوم االنتاج التلفزيوني والسينمائي 

 واهم الفروق بين االنتاج في المجالين 

 

  مدخل الى مفهوم ادارة االنتاج  الرابع 4

  اهمية ادارة االنتاج ووظائفها  الخامس 5

  المهام التي تسند الى فريق االنتاج   السادس 6

7 
 السابع

المنتج والوظائف التي يقوم بها واهم 

 المؤهالت التي يجب ان يتمتع بها 

 

  شهري  امتحان الثامن 8

9 
 التاسع

مفهوم مدير االنتاج واالعمال التي يقوم 

 بها 

 

  مواصفات ومؤهالت مدير االنتاج  العاشر 10

11 

 الحادي عشر

 مراحل االنتاج 

مرحلة ما قبل االنتاج اولى المراحل 

 االساسية لإلنتاج 

 

  مرحلة االنتاج  الثاني عشر 12

  مرحلة ما بعد االنتاج  الثالث عشر 13

  مرحلة التوزيع والعرض  الرابع عشر 14

  تقارير ومناقشتها تقديم الطلبة  الخامس عشر 15

عشر سادسال 16   شهري  امتحان 

عشر سابعال 17   مفهوم ميزانية االنتاج   

18 
عشر ثامنال  

اهمية اعداد الميزانية التقديرية لتكاليف 

 االنتاج  

 

19 
عشر تاسعال  

  لإلنتاج  اعداد الميزانية التقديرية اساليب

 امثلة توضيحية 

 

  ارتفاع وانخفاض الميزانية في االنتاج  العشرون 20

21 
 الواحد والعشرون 

عرض نموذج خاص بإنتاج احد 

 االعمال السينمائية او التلفزيونية  

 



22 

والعشرون الثاني  

االنتاج اختالفه عن االنتاج الرقمي و

 التقليدي 

 

 

23 
والعشرون الثالث  

 انتاج برامج الواقع 

 والمميزات  االسباب

 

والعشرون لرابعا 24   شهري  امتحان 

25 
والعشرون الخامس  

مصطلحات شائعة في االدارة واالنتاج 

 السينمائي والتلفزيوني

 

26 
والعشرون سادسال  

نظم االنتاج العراقي وعدد من الدول 

 العالم 

 

والعشرون سابعال 27   بعض الوصايا إلنتاج عمل متكامل   

والعشرون ثامنال 28   تقارير ومناقشتهاتقديم الطلبة  

والعشرون لتاسعا 29   امتحان شهري 

  مراجعة شاملة لمقررات المادة  الثالثون  30

  

 

                         

 توقيع العميد                      يع استاذ المادة توق                  


