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  اخراج سينمائي وتلفزيوني اسم المادة
 وفق النظام السنوي مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
يكون قادرا على وان  بناء المشهد التلفيزوني  اكساب الطالب معارف ومهارات واتجاهات في تعلم اساسيات

اخراج في االعمال الدرامية من خالل العمل على قواعد تركيب مشهد الحركة واكسابه مهارات   اخراجياتحرير المشهد 
  افالم قصيرة 

 التفاصيل االساسية للمادة
 

تتوزع مفرداتها على مدى  عملية  وساعتين اسبوعيا   بواقع ساعة واحدة تطبيقيةمادة 
 )نظرية وعملية (امتحانات شهرية ونهائية  اهناسبوعا يتضم 30

 الكتب المنهجية
 

 محاضرات استاذ المادة 

 المصادر الخارجية
 

 .2013"، االمارات العربية المتحدة ،هربت زيتل ، " المرجع الفلم السينمائي

 طه حسن هاشم ، الثالثي الجدلي في تركيب الخطاب السينمائي

 ة والسينماعالء عبدالعزيز ، مابعد الحداث

 كاظم مرشد ، سينما الواقع 

 مارسيل مارتن ، اللغة السينمائية

 
 تقديرات الفصل

+  المختبر الفصل الدراسي
 امتحان شهري 

االمتحانات 
 اليومية

 االمتحان النهائي المشروع

30% 20% 5% 5 40% 
 

 معلومات اضافية
 

 

 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 



 
 

 جدول الدروس االسبوعي

 

ت
 

 المالحظات مليةالمادة الع ةالمادة النظري التاريخ
  االهمية وااللية  مفهوم االخراج االسبوع االول 1

 + تطبيقات  تدريب عملي  تاريخ االخراج االسبوع الثاني 2

 + تطبيقات    الية العمل  –تدريب عملي  متطلبات االخراج السينمائي   االسبوع الثالث 3

ما عملية االخراج في السين االسبوع الرابع  4

 والتلفزيون

 + تطبيقات    الية العمل  –تدريب عملي 

 + تطبيقات  المشهد تكوينات  –تدريب عملي  السينما الواقعية والخيالية     االسبوع الخامس 5

 + تطبيقات  التكوين السينمائي   –تدريب عملي  التكوين السينمائي الجيد  االسبوع السادس 6

 هري في المادة النظرية + امتحان عملي امتحان ش  االسبوع السابع  7

اهم األحجام ولقطات  –تدريب عملي  اهم األحجام ولقطات الزوايا   االسبوع الثامن  8

 الزوايا  

 + تطبيقات 

 + تطبيقات  األحجام ولقطات الزوايا   –تدريب عملي  اهم األحجام ولقطات الزوايا   االسبوع التاسع  9

 + تطبيقات  الية العمل   –تدريب عملي  صراع السينمائيال االسبوع العاشر 10

طبيعة الصورة السينمائية   االسبوع الحادي عشر 11

 والتليفزيونية

تكوين الصورة   –تدريب عملي 

 السينمائية 

 + تطبيقات 

 + تطبيقات  تكوين الصورة السينمائية –تدريب عملي  الشكل السينمائي االسبوع الثاني عشر 12

 + تطبيقات  تكوين الصورة  –تدريب عملي  الحدث الصاعد في السينما السبوع الثالث عشرا 13

 + تطبيقات  قواعد اساسية  –تدريب عملي  الحفاظ على التتابع في اإلخراج    ا السبوع الرابع عشر 14

 امتحان شهري في المادة النظرية +امتحان عملي   االسبوع الخامس عشر 15

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم مشروع  االسبوع السادس عشر 16

 عطلة نصف السنة

المخرج والتأثير على المشاهد   االسبوع السابع عشر 17

 التوقع التشويق  الرعب

 + تطبيقات  الية عمل  –تدريب عملي 

 + تطبيقات  عمل  الية –تدريب عملي  نقطة انطالق الحدث   االسبوع الثامن عشر 18

 + تطبيقات  الية عمل –تدريب عملي  عالقة  المخرج بالممثل    االسبوع التاسع عشر 19

 + تطبيقات  الية العمل –تدريب عملي  عالقة المخرج بالمكان   االسبوع العشرون  20

 بيقات + تط الية العمل –تدريب عملي    بالزمنعالقة المخرج  االسبوع الواحد والعشرون  21

 + تطبيقات  الية العمل –تدريب عملي    فنيينعالقة المخرج بال االسبوع الثاني والعشرون 22

 امتحان شهري في المادة النظرية +امتحان عملي   االسبوع الثالث والعشرون 23

 بيقات + تط الية العمل  –تدريب عملي  عالقة المخرج بالوسائل االتصال   االسبوع الرابع والعشرون 24

 + تطبيقات  الية العمل  –تدريب عملي  موت المؤلفنظرية  االسبوع الخامس والعشرون 25

الخيال والمتخيل في الخطاب  االسبوع السادس والعشرون 26

 السينماتوغرافي

 + تطبيقات  الية العمل –تدريب عملي 

 + تطبيقات   –عملي  تدريب اهم مناهج االخراجية الحديثة    االسبوع السابع والعشرون 27

 + تطبيقات   –تدريب عملي  ديناميكية المشهد    االسبوع الثامن والعشرون 28

 والعملية امتحان شهري في المادة النظرية   االسبوع التاسع والعشرون 29

 مناقشة وتقديم تقرير حول المادة النظرية+ تقديم مشروع متكامل  االسبوع الثالثون  30

  

 

 

 

 توقيع العميد :                                االستاذ :توقيع 

 مجهورية العراق
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 


