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وصاسح انتؼهٍى انؼبنً
انًؼهذ انؼبنً نهفُىٌ انتطجٍقٍخ-انتدًغ انخبيظ

خبيؼخ  /أكبدًٌٍخ  :وصاسح انتؼهٍى انؼبنً
كهٍخ  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼبنً نهفُىٌ انتطجٍقٍخ-انتدًغ انخبيظ
قغى  :انفىتىغشافٍب وانغًٍُب وانتهٍفضٌىٌ

ًوىرج سقن ( ) 29
رىصُف هقشس دساسٍ ()9022/9022
 -2ثُبًبد الوقشس
الشهض

الكىدٌ2312 :

اسن الوقشس:رك ًظن رلُفضَىى (رسجُلٍ/إعالهٍ)

الزخصص :انفىتىغشافٍب
وانغًٍُب وانتهٍفضٌىٌ

 -2هذف انًقشس :

عذد الىحذاد الذساسُخ ً : )9( :ظشٌ ( ) 2

الفشقخ  /الوسزىٌ:انثبٍَخ
الفصل الدراسي الثاني

عولٍ ( ) 2

اكتغبة انطبنت انًفبهٍى انخبطخ ثبنؼًم انتهٍفضٌىًَ اإلػاليً وأَىاػه واعتخذاو تقٍُبد
انتظىٌش ثكبيٍشاد انتظىٌش انتهٍفضٌىًَ انًختهفخ فً ػًم األفالو اإلػاليً واكتغبة
يهبسح تىظٍف اإلضبءح انطجٍؼٍخ نهتظىٌش انخبسخً .

 -1انًغتهذف يٍ تذسٌظ انًقشس :
أٌ ٌكىٌ انطبنت فى َهبٌخ انًقشس قبدساً ػهى أٌ :

-1أ) انًؼهىيبد
وانًفبهٍى

-3ة) الوهبساد
الزهٌُخ

-3جـ) الوهبساد
الوهٌُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

أٌ – 3حذد أخهضح اإلضبءح انتهٍفضٌىٍَخ انًغتخذيخ طجقب نُىع انؼًم اإلػاليً .
أٌ – 2حذد األدواد واالخهضح انًطهىثخ طجقب نُىػٍخ انؼًم اإلػاليً .
أٌ – 1حذد دوس انًظىس انتهٍفضٌىًَ فً أَىاع انؼًم انتهٍفضٌىًَ اإلػاليً انًختهفخ
وػالقتخ ثجبقً فشٌق انؼًم.
ةٌ -3خطط انتظًًٍبد انخبطخ ثبإلضبءح انتهٍفضٌىٍَخ .
ةًٌٍ -2ض ثٍٍ يىاطفبد انكبيٍشاد انتهٍفضٌىٍَخ انًختهفخ وتأثشهب ػهً خىدح انظىسح .
ةٌ -1حهم انًحتىي نهؼًم انتهٍفضٌىًَ اإلػاليً وتبثٍشح ػهً انًتفشج .
ةٌ 4جتكش انحهىل اإلثذاػٍخ انفٍُخ وانتقٍُخ فً إخشاج طىسح انفٍهى انتغدٍهً .
جٌ -3شغم وظبئف يختهف أَىاع انكبيٍشاد انتهٍفضٌىٍَخ اإلحتشافٍخ نهدًغ اإلخجبسي
(. )ENG
جٌ -2ظىس ثبنكبيٍشا ػهً انحبيم أو يحًىنخ ػهً انكتف ثحشفٍخ ػبنٍخ .
جٌ -1كتت انغٍُبسٌى انتهٍفضٌىًَ واإلػذاد نهؼًم اإلػاليً .
جٌ -4غتخذو اإلضبءح انخبسخً طجقب نُىع انؼًم انتهٍفضٌىًَ اإلػاليً ثشكم خٍذ.
جٌ -5دًغ انًؼهىيبد انخبطخ ثبنؼًم اإلػاليً.
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-3د) الوهبساد
العبهخ

دٌ -3تىاطم يغ فشٌق انؼًم انخبص ثبإلَتبج انتهٍفضٌىًَ .
دٌ -2حم انًشكالد انخبطخ ثبنتظىٌش وفق انًىاقف انًختهفخ إلَتبج انؼًم انتهٍفضٌىًَ
اإلػاليً .
و

 -4هحزىٌ الوقشس

انًىضىع

إعالم الطالة ثزىصُف الوقشس.
خظبئض انفٍهى انتهٍفضٌىًَ
3
اإلػاليً وأَىاػخ .
أَىاع انكبيٍشاد انتهٍفضٌىٍَخ
2
نهتظىٌش انخبسخً.
انتذسٌت ػهً اعتخذاو وتشغٍم
1
يختهف أخضاء كبيٍشا انفٍذٌى.
اإلضبءح انتهٍفضٌىًَ وتىظٍفهب فً
4
انؼًم اإلػاليً.
انتذسٌت ػهً حهىل يشبكم اإلضبءح
5
انتهٍفضٌىٍَخ فً انتظىٌش انخبسخً.
ايتحبٌ يُتظف انفظم انذساعً.
أخهضح انًغتخذيخ فً اإلَتبج
6
انتهٍفضٌىًَ نإلراػبد انخبسخٍخ.
دساعخ تحهٍهٍخ نفٍُبد وتقٍُبد
انتظىٌش يٍ خالل ػشع يدًىػخ
7
يٍ األفالو انتغدٍهٍخ.
كٍفٍخ خًغ انًؼهىيبد نهؼًم
اإلػاليً أو انتغدٍهً وانًؼبندخ
8
انًشئٍخ وكتبثخ انغٍُبس و .
انتذسٌت ػهً انتؼذٌم انجؤسي انٍذوي
9
,واَنً نهؼذعخ نهكبيٍشا انفٍذٌى .
انتذسٌت ػهً حشكخ انكبيٍشا ػهً
31
ػدم ( . )dolly
إيتحبٌ َهبٌخ انفظم انذساعً.
33

األعجىع
انذساعً

ػذد
انغبػبد
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 )2-5الوحبضشاد .
)2-5هٌبقشبد وعشوض رعلُوُخ.
 -5أسبلُت الزعلُن والزعلن  )3-5روبسَي رطجُقُخ.
 )4-5حل هشكالد.
 -6أسبلُت الزعلُن والزعلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفعُل السبعبد الوكزجُخ).

للطالة روي القذساد
الوحذودح
 -2رقىَن الطــالة :

 )9-6رعلُن رعبوًٍ ( رقسُن الطالة الً هجوىعبد صغُشح).
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-2أ) األسبلُت
الوسزخذهخ

-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَع الذسجبد

 -3اختجبس يُتظف انفظم انذساعً .
 -2يُبقشبد وتقٍٍى أداء طفً .
 -1تكبنٍف ووخجبد يُضنٍخ .
 -4ايتحبٌ َهبٌخ انفظم انذساعً .
األعجىع () 8
انتقٍٍى  3اختجبس يُتظف انفظم انذساعً
األعجىع ()34 ,31, 7 ,5 ,4
انتقٍٍى  2يُبقشبد وتقٍٍى أداء طفً
األعجىع ()34 ,31, 7 ,5 ,4
انتقٍٍى  1تكبنٍف ووخجبد يُضنٍخ
األعجىع ) (15يٍ انفظم انذساعً
انتقٍٍى  4ايتحبٌ َهبٌخ انفظم انذساعً
%1
اإليتحبٌ انشفىي
%1
اإليتحبٌ انؼًهً
%1
أَىاع أخشي نهتقٍٍى
% 21
اػًبل انفظم ( تقٍٍى يتبثؼخ أداء تذسٌجبد)
%21
ايتحبٌ يُتظف انفظم انذساعً
%61
ايتحبٌ َهبٌخ انفظم انذساعً
%311
اإلخًبنً

 -2قبئوخ الكزت الذساسُخ والوشاجع :
-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ

-2جـ) كزت هقزشحخ

-2د) دوسَبد علوُخ

يزكشح يؼتًذح يٍ يدهظ انًؼهذ.
(ال َىجذ).
 يًُ انحذٌذي (,أعظ انفٍهى انتغدٍهً  :إتدبهبته وإعتخذايبته فً انغًٍُب وانتهفضٌىٌ) داسانفكش انؼشثً 2114و.
 عهٍى ػجذ انُجً  (,اإلػالو انتهفضٌىًَ ) داس أعبيخ نهُشش وانتىصٌغ  2131 ,و . ػجذ انجبعط عهًٍبٌ ( انتظىٌش انظحفى "انًؼبندخ انذٌدٍتبل وفٍهًٍخ اإلػالو" ,انذاس انثقبفٍخنهُشش 2131,و.
عهٍش خبد (انجشايح انتهٍفضٌىٍَخ واإلػالو انثقبفى)انهٍئخ انًظشٌخ انؼبيخ نهكتبة3987و
 ثشبس ػجذ انشحًٍ يظهش (اإلػالو انتهٍفضٌىَى َظشٌبد وأدواس) داس أخٍبل انًغتقجم نهطجبػخوانُشش 2118 ,و .
 حبصو غشاة (انظحبفخ انتهٍفضٌىٍَخ يٍ انخجشح انٍبثبٍَخ إنً ًَىرج اندضٌشح)  ,داس انُششنهدبيؼبد . 2119
-Herbert Zettl , (Television Production Handbook ) Wads
worth Publishing; 10 edition ,2008
" -Herbert Zettl. "Television Production Handbook
,Wadsworth Publishing; 11 edition, 2011
-Gerald Millerson , Jim Owens (Video Production
Handbook, Fourth Edition) , Focal Press; 4 edition, 2008
- Nancy Reardon Tom Flynn , (On Camera: How To
Report, Anchor & Interview ), Publisher: Focal Press , 2006
- Fred Shook ,John Larson , (Television Field Production
and Reporting (5th Edition), Allyn & Bacon, 2008
http://www.arri.com/
http://www.sekonic.com
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أو ًششاد  ...الخ

 -9اإلهكبًُبد الوطلىثخ للزذسَس و الزعلن :
 -2إهكبًُبد للزذسَس  :قبػخ تذسٌظ طجقب نًىاطفبد اندىدح يٍ حٍث انًغبحخ وانتهىٌخ واإلضبءح
واأليبٌ ويقبػذ اندهىط و يدهضح ثبألتً( :خهبص كًجٍىتش يتظم ثأخهضح ػشع " "data show
نؼشع أفالو وطىس وػشوع تؼهًٍٍخ – عجىسح حبئط ).

 -9إهكبًُبد للزذسَجبد العولُخ :
 كبيٍشا تظىٌش تهٍفضٌىٍَخ سقًٍخ حذٌثخ . شبشبد ػشع (. )monitor خبيبد وششائط فٍذٌى سقًٍخ أخهضح ػشع ألششطخ انفٍذٌى انشقًٍخ . أخهضح يىَتبج ألششطخ انفٍذٌى انشقًٍخ . -كشبفبد إضبءح نهتظىٌش يتُىػخ يٍ حٍث انكى وانكٍف ويضودح ثئكغغىاستهب .

أعتبر انًبدح  :أ.د /وائل هحوذ عٌبًً
انتبسٌخ2138/2137:

يُغق انقغى انؼهًً  :و.د /ساٍَب شؼجبٌ اثى شُت

