الهيئخ القىهيخ لضوبى جىدح التعلين واالعتوبد

ًوىذج ()23
جبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُقُخ -انزجًغ انخبيس
قسى :انفىرىغشافُب وانسًُُب وانزهُفضَىٌ

تىصيف هقسز دزاسي الفصل الدزاسي الثبًي  -للعبم الجبهعي ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ3133 :
انزخصص:انفىرىغشافُب
وانسًُُب وانزهُفضَىٌ

 -2هذف انًقشس :

اسى انًقشس  :رك َظى رهُفضَىٌ (رؼهًٍُ-
ػهًٍ )

انفشقخ  /انًسزىٌ :الثالثة /
فصل دراسي ثانى

ػذد انىدذاد انذساسُخ سبػزٍَُ :ظشٌ ( ) 1

ػًهٍ ()1

َكزست انطبنت انًفبهُى وانذقبئق انخبصخ ثزكُىنىجُب انزصىَش انزهُفضَىٍَ
انزؼهًٍُ و انؼهًٍ ورًُُخ يهبساد انزفكُش نهذصىل ػهٍ أفكبس ػهًُخ رصهخ
نهزقذَى

 -3انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس :أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًقشس قبدسا ً ػهً أٌ:
أَ )1ذذد ػُبصش إَزبج فُهى رهُفضَىٍَ رؼهًٍُ.
أ -انفهى وانًؼشفخ:
أَ )2ششح أجضاء و يكىَبد انكبيُشا انزهُفضَىَُخ.
أَ )3ىضخ األفكبس انؼهًُخ ثبنصىسح انزهُفضَىَُخ نزىصُههب نهجًهىس
ةًَُ )1ض يب ًَكٍ رصىَشِ يٍ رجبسة ػًهُخ رفُذ فئبد يؼُُخ يٍ انجًهىس.
ة -انًهبساد انزهُُخ:
ةَ )2ذهم انًخشجبد انزٍ ًَكٍ انزىصم إنُهب.
ةَ )3قبسٌ ثٍُ ػُبصش اإلَزبج انزهُفضَىٍَ انزقُُخ وانفُُخ نخذيبد انؼًهُخ انزؼهًُُخ .
ج -انًهبساد انًهُُخ انخبصخ جَ )1جًغ انجُبَبد انؼهًُخ انخبصخ ثؼًهُخ انزصىَش.
جَ )2سزخذو ػُبصش اإلَزبج انزهُفضَىٍَ انزقُُخ وانفُُخ نخذيخ انؼًهُخ انزؼهًُُخ.
ثبنًقشس:
جَ)3سزخذو أَظًخ رسجُم ػبنُخ انذذح فٍ انزصىَش انؼهًٍ .
دَ )1زىاصم يغ جًهىس انًزهقٍُ يٍ انًزؼهًٍُ و انطالة.
د – انًهبساد انؼبيخ:
دَ )2ذم انًشكالد انخبصخ ثبنؼًهُبد انزؼهًُُخ.
دَ )3قذو ػشوض رفبػهُخ.
دَ )4سزخذو شجكخ اإلَزشَذ.
د )5انؼًم فٍ فشَق .
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األسجىع

3
4

اَظًخ رسجُم انصىسح ػبنُخ انذذح ثبنكبيُشا
انزهُفضَىَُخ

5
6
7

انؼذسبد انزهُفضَىَُخ
اخزجبس يُزصف انفصم انذساسٍ

8
9
10

أَظًخ انزصىَش انزهُفضَىٍَ انؼهًٍ

11
12

انزصىَش نهفُهى انزؼهُى

13
14

اخزجبس َهبَخ انفصم انذساسٍ

15

 - 5أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

 - 6أسبنُت انزؼهُى

عدد السبعبد

2

إػالو انطالة ثزىصُف انًقشس  +انزكىٍَ فٍ
انصىسح انزهُفضَىَُخ

هحبضسح

1

انًىضىع

تدزيت عولى

 -4يذزىي انًقشس:
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هحبضساد
هٌبقشبد وعسوض تعليويخ
توبزيي تطجيقيخ
حل هشكالد
هشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة هعوليخ
شيبزاد هيداًيخ
التعلن التعبوًي
التعلن اإللكتسوًي



العصف الرهٌي

☒
☒
☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐



هحبضساد (تفعيل السبعبد الوكتجيخ)

☒
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وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًذذودح











هٌبقشبد وعسوض تعليويخ
توبزيي تطجيقيخ
حل هشكالد
هشبزيع تطجيقيخ
إجساء ثحىث
تجبزة هعوليخ
شيبزاد هيداًيخ
التعلن التعبوًي (تقسين الطالة الي هجوىعبد)
التعلن اإللكتسوًي



العصف الرهٌي

 – 7رقىَى انطالة
أ -األسبنُت انًسزخذيخ

إيزذبٌ َظشٌ
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
يُبقشبد ورقُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالدظخ
انًقبثالد
انزقىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَجبص

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

هٌبقشبد وتقيين أداء صفي :أسجىعيب

ة -انزىقُذ

تكبليف ووججبد هٌصليخ  :األسجىع ()4،5،6
اختجبز هٌتصف الفصل الدزاسي  :األسجىع ()2
اختجبز ًهبيخ العبم  :األسجىع ()26

ج -رىصَغ انذسجبد

يُبقشبد ورقُُى أداء صفً
ركبنُف ووججبد يُضنُخ
إيزذبٌ َظشي يُزصف انفصم انذساسٍ
إيزذبٌ َظشي َهبَخ انفصم انذساسٍ
انًجًىع انكهً

%10
%10
%20
%60
%100

☐
☐
☐
☐
☐
☒
☒
☒
☒
☐
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:  – قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاجغ8
يزكشح يؼزًذح يٍ انقسى وانًؼهذ

أ – يزكشاد

ال َىجذ

 كزت يهضيخ-ة

-Nancy Reardon Tom Flynn , (On Camera: How To Report,
Anchor & Interview ) Publisher: Focal Press (September 29,
2006.(
-Fred Shook ,John Larson ,John DeTarsio (Television Field
Production and Reporting (5th Edition) Publisher: Allyn &
Bacon; 5 edition (June 1, 2008.(
-Herbert Zettl , (Television Production Handbook ) , Wadsworth
Publishing; 10 edition ,2008
-Herbert Zettl. Student Workbook for Zettl's Television
Production Handbook, Publisher: Wadsworth Publishing; 11
edition (January 1, 2011(
-Gerald Millerson , (Video Production Handbook, Fourth
Edition) Publisher: Focal Press; 2008
http://www.cybercollege.com/tvp_ind.htm

ساَُب شؼجبٌ سثُغ/د. و: ًًانقبئى ثأػًبل سئُس يجهس انقسى انؼه

 كزت يقزشدخ- جـ

 دوسَبد ػهًُخ-د
 انخ... أو َششاد

ً صفىد ػجذ انذهُى ػه/د. أ: أسزبر انًبدح

