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ٔصاسح انزعهٛى انعبنٙ
انًعٓذ انعبن ٙنهفٌُٕ انزطجٛمٛخ-انزدًع انخبيظ

جبهؼخ  /أكبدَوُخ  :وصاسح الزؼلُن الؼبلٍ
كلُخ  /هؼهذ  :الوؼهذ الؼبلٍ للفٌىى الزطجُقُخ-الزجوغ الخبهظ
قغن  :الفىرىغشافُب والغٌُوب والزلُفضَىى

ًوىرج سقن ( ) 29
رىصُف هقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبًبد الوقشس
الشهض الكىدٌ0029 :

الزخصص :الفىرىغشافُب
والغٌُوب والزلُفضَىى

ْ -0ذف انًمشس :

اعن

الوقشس:عٌُبسَى وإخشاج ( عٌُوب و رلُفضَىى )

الفشقخ  /الوغزىٌ :انثبَٛخ
الفصل الدراسي الثاني

ػذد الىحذاد الذساعُخ ً : )9( :ظشٌ ( ) 1

ػولٍ ( ) 1

إكزغبة انطبنت انًفبْٛى ٔانًعبسف ٔاألعظ انخبصخ ثأعبنٛت ٔلٕاعذ اإلخشاج نهغًُٛب
ٔانزهٛفض ٌٕٚيٍ زٛث انهمطبد ٔأزدبيٓب  ،صٔاٚب انزصٕٚش  ،زشكخ انكبيٛشا ٔ رزبثع
انًشبْذ ٔانزعشف عه ٙطشق كزبثخ ٔصٛبغخ انًعبندخ انًشئٛخ نهغُٛبسْٕٚبد األدثٛخ ٔرسهٛم
عُٛبسْٕٚبد يخزهف إَٔاع األفالو ٔإكزغبة يٓبسح رطجٛك زشفٛبد اإلخشاج يٍ خالل
رصٕٚش يدًٕعخ يٍ رزبثع نهمطبد .

 -3انًغزٓذف يٍ رذسٚظ انًمشس :
أٌ ٚكٌٕ انطبنت فٗ َٓبٚخ انًمشس لبدساعهٗ أٌ :

-3أ) انًعهٕيبد
ٔانًفبْٛى

أٚ – 1زكش إَٔاع انهمطبد ٔأًْٛزٓب ف ٙانذسايب .
أٚ – 0عذد يفشداد انهغخ انغًُٛبئٛخ .
أٚ -3ششذ انمٕاعذ انشئٛغٛخ ف ٙاإلخشاج ٔانًَٕزبج انغًُٛبئٔ ٙانزهٛفض. َٕٙٚ
أٚ -4سذد طشق ٔأعبنٛت سعى انمصخ انًززبثعخ نهمطبد انًشعٕيخ .

-3ة) الوهبساد
الزهٌُخ

ةٚ -1غزُزح األخطبء انٕاسد زذٔثٓب نهززبثع ف ٙانغُٛبس ٕٚانزُفٛز٘ .
ةٚ -0سهم األعبنٛت انفُٛخ اإلخشاخٛخ نهًشبْذ .

3جـ)الوهبساد
الوهٌُخ الخبصخ
ثبلوقشس :

جٚ -1طجك أعبنٛت انززبثع اإلخشاخٛخ نهمطبد يٍ خالل رصٕٚش يدًٕعخ يٍ انهمطبد
انفٕرٕغشافٛخ .

-3د) الوهبساد

دٚ -1سهم انجٛبَبد انخبصخ ثبنغُٛبس.ٕٚ
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الؼبهخ

دٚ -0دًع انًعهٕيبد ٔانجسث .
الوىضىع

 -4هحزىٌ الوقشس

إػالم الطالة ثزىصُف الوقشس.
لٕاعذ إخشاخٛخ عبيخ .
خظ انفعم .
عُبصش انزكٕ ٍٚانثبثذ ٔانًزسشن .
 أزدبو انهمطبد ٔطشق رٕظٛفٓب . صٔاٚب انزصٕٚش ٔزشكخ انكبيٛشا ٔطشقرٕظٛفٓب +يشبْذح نًشبْذ فٛهًٛخ.
س نمطبد فٕرٕغشافٛخ انزذسٚت عه ٙرصٕ
صٔاٚب يخزهفخ نزسمٛك انٓذف يٍ انهمطخ .
عُبصش اإلَزمبل ٔدٔسْب +يشبْذح نًشبْذ
فٛهًٛخ .
ايزسبٌ يُزصف انفصم انذساع.ٙ
 يفٕٓو رزبثع انًشبْذ نهغُٛبس. ٕٚ انغُٛبس ٕٚانًصٕس ٔ ٔكٛف ّٛإعذادِ. انزذسٚت عه ٙرزبثع انهمطبد يٍ خالل رصٕٚشنمطبد فٕرٕغشافٛخ يطجك فٓٛب األعبنٛت انغهًٛخ
ٔانخبطأح ف ٙانززبثع.
زشكخ انشخصٛبد داخم انكبدس .
يُبلشخ أفكبس انغُٛبس ٕٚانًصٕس +يشبْذح أفالو
يُبلشخ أفكبس انغُٛبس ٕٚانًصٕس +يشبْذح أفالو
يزبثعخ انغُٛبس ٕٚانًصٕس.
إيزسبٌ َٓبٚخ انفصم انذساع.ٙ

األعجىع

ػذد
الغبػبد
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 )2-5هحبضشاد.
 )9-5هٌبقشبد وػشوض رؼلُوُخ.
 -5أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )3-5روبسَي رطجُقُخ .
 )4-5إجشاء ثحىس.
 -6أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).
للطالة روي القذساد
 )9-6رؼلُن رؼبوًٍ ( رقغُن الطالة الً هجوىػبد صغُشح).

الوحذودح

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ

 -1اخزجبس يُزصف انفصم انذساع. ٙ
 – 0ركبنٛف ٔٔخجبد يُضنٛخ.
 -3يُبلشبد ٔرمٛٛى أداء صف.ٙ
 -4اخزجبس َٓبٚخ انفصم انذساع. ٙ

الذسط
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-2ة) الزىقُذ

-2جـ) رىصَغ الذسجبد

انزمٛٛى  1اخزجبس يُزصف انفصم انذساع ٙاألعجٕع ()8
األعجٕع ()14 ،13 ،10، 12 ،6
ركبنٛف ٔٔخجبد يُضنٛخ
انزمٛٛى 0
األعجٕع ()14,13
انزمٛٛى  3يُبلشبد ٔرمٛٛى أداء صفٙ
األعجٕع  15يٍ انفصم انذساعٙ
انزمٛٛى  4اخزجبس َٓبٚخ انفصم انذساعٙ
%اإليزسبٌ انشفٕ٘
%اإليزسبٌ انعًهٙ
%12
اعًبل انفصم ( زضٕس ٔيزبثعخ رًبس)ٍٚ
إَٔاع أخش٘ يٍ انزمٛٛى ( ركهٛفبد ٔردًٛع انًعهٕيبد ) %12
%02
ايزسبٌ يُزصف انفصم انذساعٙ
%62
ايزسبٌ َٓبٚخ انفصم انذساعٙ
%122
اإلخًبنٙ

 -2قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ :

-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ

-2جـ) كزت هقزشحخ

يزكشح يعزًذح يٍ يدهظ انًعٓذ.
(ال َىجذ).
 ععذ صبنر (،فٍ اإلخشاج ٔكزبثخ انغُٛبس،)ٕٚداس يدذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚع ،0212و .
 سفعذ عبسف انضجع ( ،انغُٛبس ، ) ٕٚداس انفدش نهُشش ٔانزٕصٚع  0211 ،و .دٔاٚذ عٕ( ،ٍٚكزبثخ انغُٛبس ٕٚنهغًُٛب ) ،داس انطُبَ ٙنهُشش ٔانزٕصٚع  0212و . يسًذ انغٛذ عٛذ ( كٛف ركزت انغُٛبس ، ) ٕٚداس أخجبس انٕٛو  0228 .و . زغٍ عبيٕٚ ٙعف (ثٕاثخ اندُخ:عُٛبس ٕٚأدث ٙنفٛهى سٔائ ٙطٕٚم) يُشٕساد ٔصاسحانثمبفخ  0227 ،و .
 عذ فٛهذ ( انغُٛبس ، ) ٕٚيكزجخ يذثٕن 1989 ، ٙو . داَٛبل اسٚخٌٕ  "،لٕاعذ انهغخ انغًُٛبئٛخ "  ،رشخًخ  :أزًذ انسضش٘  ،انٓٛئخانًصشٚخ نهكزبة 1997 ،و .
 دٚضيَٕذ دٚفض  "،لٕاعذ اإلخشاج انزهٛفض ،" َٕٙٚرشخًخ  :زغ ٍٛزبيذ – انٓٛئخانًصشٚخ نهكزبة ٔ  0225و .
 عه ٙأثٕ شبد٘  " ،انفٛهى انغًُٛبئ ،" ٙيكزجخ انشجبةٔ ،صاسح انثمبفخ 0220 ،و عجذ انفزبذ سٚبض  "،انزكٕ ٍٚف ٙانفٌُٕ انزشكٛهٛخ "  ،داس انُٓضخ انعشثٛخ 0224 ،و
 صالذ اثٕ عٛف ( ،فٍ كزبثخ انغُٛبس ) ٕٚداس انًعبسف  0223 ،و . زغٍ يشع ( ٙكٛف ركزت رًثٛهٛخ رهفضَٕٛٚخ ،لٕاعذ ثُبء انغُٛبسٔ ٕٚانسٕاس ٔانسجكخ )،سشبد ثشط  020 .و .
 يصطفٗ يسشو ( ،انغُٛبسٔ ٕٚانسٕاس فٗ انغًُٛب انًصشٚخ ) ،يكزجخ األعشح0220،و
 صجشٖ يٕعٗ  ( ،عُٛبس ٕٚفٛهى انجٕعطدٗ )  ،يكزجخ األعشح 0221 ،و. يٛخبئٛم سٔو( ،أزبدٚث زٕل اإلخشاج انغًُٛبئ،)ٙداس يدذالٔ٘ نهُشش ٔانزٕصٚع، 0227و
 كبظى يؤَظ ( لٕاعذ أعبعٛخ ف ٙفٍ اإلخشاج انزهفضٔ َٕٙٚانغًُٛبئ ، ) ٙعبنى انكزتانسذٚث  0226و .
 -عزٛفٍ كبد(اإلخشاج انغًُٛبئ ٙنمطخ .ثهمطخ (ردغٛذ انزصٕٚش يٍ انُص إنٗ
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انشبشخ)،داس انكزبة اندبيع0223، ٙو.
 عجذ انًدٛذ شكش٘ ( ،انذسايب انزهفضَٕٛٚخ :فٍ ٔكزبثخ ٔإخشاج انزًثٛهٛخ انزهفضَٕٛٚخ ) ،داس انفكش انعشث 0229 ،ٙو.
 نٕٚظ ْٛشيبٌ  ( ،األعظ انعهًٛخ نكزبثخ انغُٛبس ٕٚنهغًُٛب ٔانزهٛفض ، ) ٌٕٚانٓٛئخانًصشٚخ انعبيخ نهكزبة  0223 ،و .
 -عجذ انعضٚض زًٕدح( ،انجُبء انذسايٗ) ،انٓٛئخ انًصشٚخ انعبيخ نهكزبة 1998 ،و.

-2د) دوسَبد ػلوُخ
أو ًششاد  ...الخ

http://www.arabfilmtvschool.edu.eg/

 -9اإلهكبًُبد الوطلىثخ للزذسَظ و الزؼلن :
 2-9قبػخ هحبضشاد :يدٓضح ثٕعبئم انعشض انًُبعجخ(عجٕسح)-أخٓضح عشض يشئٛخ(  )data showيزصم
ثدٓبص زبعت آن ٙزذٚث  ،أخٓضح عشض ششائظ انفٛذ. )DV , VHS ( ٕٚ

 9-9عزىدَى :

رهٛفض َٕٙٚأٔ عًُٛبئ ، ٙيدٓض ثبنكبيٛشاد ٔانذٚكٕساد ٔأخٓضح انًَٕزبج إلخشاء انزذسٚجبد

انعًهٛخ.

________________________________________________
أعزبر انًبدح  :أ.د  /روبضش طه هحوذ ًجُت

انزبسٚخ0218/0217:

يُغك انمغى انعهً :ٙو.د /ساَٛب شعجبٌ اثٕشُت

