
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  جدول الدروس االسبوعي
  

  مظفر كاظم محمد  االسم

 Altxibe_63@yahoo.com   البريد االلكتروني

  فن التمثيل  اسم المادة

    مقرر الفصل

  اهداف المادة

  

  .المرحلة الحاليةتعليم الطلبة على فن التمثيل ومعرفة بدايات ظهور فن التمثيل الى 

  التفاصيل االساسية للمادة

  

  ساعتان نظري

  وثالث ساعات عملية

  الكتب المنهجية

  

  سامي عبد الحميد. د.مدخل الى فن التمثيل تاليف أ

  المصادر الخارجية

  

  المسرحيات العالمية

  

  تقديرات الفصل

الفصل الدراسي 

  االول

الفصل الدراسي 

  الثاني

االمتحانات 

  اليومية

    

  مقسمة% 30

  عملي% 20

  نظري 10

  مقسمة% 30

  عملي% 20

  نظري 10

  مقسمة% 40

  عملي25

  نظري 15

    

  

  معلومات اضافية

  

  

    

  
  

  

  مجهورية العراق
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   بغداد  :الجامعة 
  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون المسرحية :القســم 
  ا�ولى :المرحلة 

  م محمدمظفر كاظ :اسم المحاضر الث�ثي 
  مساعد مدرس :اللقب العلمي 

  ماجستير :المؤھل العلمي 
  كلية الفنون الجميلة :مكان العمل  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جدول الدروس 
  الم�حظات  ليةمالمادة الع/المادة النظرية  التاريخ ا�سبوع

  تعريف فن التمثيل    1

  تطبيقات عملية    2

  مھمات الممثل وخواصه    3

  المحاكاة    4

  تطبيقات عملية    5

  العوامل المساعدة في دعم الممثل    6

  تطبيقات عملية    7

  اAمتحان اAول    8

  تطور فن التمثيل عبر العصور    9

   تطبيقات عملية    10

  ادوات الممثل    11

  وسائل التعبير الصوتي والحركي    12

  تطبيقات عملية    13

  هاتصاAت الممثل بنفس    14

  اتصاAت الممثل بالمكان وباAخرين    15

  تطبيقات عملية    16

  نص المسرحية المصدر اAساسي للممثل    17

  تطبيقات عملية    18

  الفعل الدرامي والنمط المتصل    19

  تطبيقات عملية    20

  التشخيص والتحويل والتحول    21

  تطبيقات عملية    22

  اAمتحان الثالث    23

  تعبير الصامتال    24

  تطبيقات عملية    25

  اAرتجال    26

  تطبيقات عملية  في اAرتجال    27

  تطبيقات عملية    28

  تطبيقات عملية    29

  اAمتحان النھائي    30

  :توقيع العميد             :توقيع اAستاذ   

  مجهورية العراق
�وزא���א������א������وא�
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� �
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   بغداد  :الجامعة 
  الفنون الجميلة :الكلية 

  الفنون المسرحية :القســم 
  ا�ولى :المرحلة 

  مظفر كاظم محمد :اسم المحاضر الث�ثي 
  مدرس مساعد :اللقب العلمي 

  ماجستير :المؤھل العلمي 
  كلية الفنون الجميلة :مكان العمل  

  
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                   Course weekly Outline  
Course Instructor Mothafer K. Mohammad 

E-mail Altxibe_63@yahoo.com 

Title Acting  

Course Coordinator Training the student how to act  

 
Course Objective 
 

 

 
Course Description 
 

Introduction to the art of acting  

 
Textbook 

Text of different plays  

 
References 

 

 

Course Assessment 
     

     

 
 
General Notes 
 

 

 
  

  

University:baghdad 
College:fine arts 
Department: 
Stage: 
Lecturer name: 
Academic Status: 
Qualification 
Place of work:colleg of fine arts 

� �

Republic of Iraq 
      The Ministry of Higher Education 
               & Scientific Research 
 

 



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 Course weekly Outline                                  
week Date Topics Covered& Lab. Experiment Assignments Notes 

 
1  Definition   

2   Practice   

3  The actor function   

4  The actor tools  

5  The other factors   

6  Developmemt of acting   

7  The traing of the voice   

8  The traing of the body   

9  Practice   

10  Expression means  

11  The actors relationships   

12  Exam   

13  The text in the source   

14  The dramatic acting   

15   Practice   

16  Transformation   

17  Exam   

18  Mime   

19  Improvation   

20  Preactice   

21  Exam   

22    

23    

24    

25    

26    

27     

28    

29    

30    

 Instructor Signature:     Dean Signature: 
  

University:baghdad 

College:fine arts 

Department: 

Stage:3rd 

Lecturer name: 

Academic Status: 

Qualification: 

Place of work:colleg of fine arts 

Republic of Iraq 

The Ministry of Higher Education 

& Scientific Research 

 

 


