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 كلية الفنون التطبيقية 
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 المفردات الدراسية

 عدد الساعات األسبوعية
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 اخراج تلفزيوني
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  نظري عملي المجموع عدد الوحدات

 لغة التدريس للمادة العربية 1 3 4 5

 

 أهداف المادة :
 : تعريف لموضوع االخراج بشكل عام نظري وعملي.الهدف العام

 : سيكون الطالب قادراً على تنفيذ االخراج عملياً. الهدف الخاص
 

 األسبوع نظري تفاصيل المفردات

 األول نظرياته –مبادئ االخراج + مفهوم االخراج 

 الثاني بالنظريات الجماليةاالخراج وعالقته 

 الثالث التكوين

 الرابع زوايا التصوير وآلية توزيعها

 الخامس حجوم اللقطات ودالالتها الدرامية

 السادس وايقاع اللقطة –حركة الكاميرا 

 السابع حركة الممثل وتجانسها مع حركة الكاميرا

 الثامن المنظور والحركة الداخلية

 التاسع تل داخل المنظورالتوزيع المتجانس للك

 العاشر التجانس ما بين الفراغات داخل المنظور

 الحادي عشر ( ودالالته الدراميةFRAMاالطار )

 الثاني عشر االستمرارية في الحركة ما بين المشاهد

 الثالث عشر تتابع التدفق الحركي ما بين مشاهد العمل

 الرابع عشر التجانس اللوني للمشاهد

 الخامس عشر وسايكولوجية اللون لمشاهد العملاالضاءة 

 السادس عشر االعتام والنصوع وكيفية توظيغهما دراميا

 السابع عشر الشريط الصوتي المرافق للصورة

 الثامن عشر الصوت المرافق بشكل غير متجانس

 التاسع عشر )الرمز( في الصوت

 العشرون الشريط الصوتي المناقض للصورة

 الحادي والعشرون يفية للشريط الصوتي مع الصورةالقيمة التأل

 الثاني والعشرون تآلف الصورة والصوت ايقاعياً 

 الثالث والعشرون التشويق ودالالته الدرامية في المشهد

 الرابع والعشرون عالقته بااليقاع العام للمشاهد الدرامية –مفهومه  –المونتاج 

 الخامس والعشرون نتاجيالزمان والمكان وعالقتهما بالحدث المو

 السادس والعشرون امتحانات فصلية

 السابع والعشرون عمل اعالنات صورة فقط –تطبيقات عملية 

 الثامن والعشرون ادخال الصوت والمؤثرات –تطبيقات عملية 

 التاسع والعشرون تكملة التطبيقات العملية

 الثالثون امتحانات

 



 

 األسبوع العملي تفاصيل المفردات

 األول نظرياته –مبادئ االخراج + مفهوم االخراج 

 الثاني االخراج وعالقته بالنظريات الجمالية

 الثالث التكوين

 الرابع ايا التصوير وآلية توزيعهازو

 الخامس حجوم اللقطات ودالالتها الدرامية

 السادس وايقاع اللقطة –حركة الكاميرا 

 السابع حركة الممثل وتجانسها مع حركة الكاميرا

 الثامن المنظور والحركة الداخلية

 التاسع التوزيع المتجانس للكتل داخل المنظور

 العاشر ات داخل المنظورالتجانس ما بين الفراغ

 الحادي عشر ( ودالالته الدراميةFRAMاالطار )

 الثاني عشر االستمرارية في الحركة ما بين المشاهد

 الثالث عشر تتابع التدفق الحركي ما بين مشاهد العمل

 الرابع عشر التجانس اللوني للمشاهد

 الخامس عشر االضاءة وسايكولوجية اللون لمشاهد العمل

 السادس عشر عتام والنصوع وكيفية توظيغهما دراميااال

 السابع عشر الشريط الصوتي المرافق للصورة

 الثامن عشر الصوت المرافق بشكل غير متجانس

 التاسع عشر )الرمز( في الصوت

 العشرون الشريط الصوتي المناقض للصورة

 الحادي والعشرون القيمة التأليفية للشريط الصوتي مع الصورة

 الثاني والعشرون تآلف الصورة والصوت ايقاعياً 

 الثالث والعشرون التشويق ودالالته الدرامية في المشهد

 الرابع والعشرون عالقته بااليقاع العام للمشاهد الدرامية –مفهومه  –المونتاج 

 الخامس والعشرون الزمان والمكان وعالقتهما بالحدث المونتاجي

 والعشرونالسادس  امتحانات فصلية

 السابع والعشرون عمل اعالنات صورة فقط –تطبيقات عملية 

 الثامن والعشرون ادخال الصوت والمؤثرات –تطبيقات عملية 

 التاسع والعشرون تكملة التطبيقات العملية

 الثالثون امتحانات

 


