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وصاسح انتؼهُى انؼبنٍ
انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انتطجُقُخ-انتزًغ انخبيظ

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

نوىرج سقن ( ) 29
رىطُف هقشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبنبد الوقشس
الشهض الكىدٌ9212 :
الزخظض :انفىتىغشافُب
و انغًُُب وانتهُفضَىٌ

 -2هذف انًقشس :

اعن الوقشس :هىاطفبد أجهضح و خىاص
هىاد رلُفضَىى

الفشقخ  /الوغزىٌ:الثبنُخ

ػذد الىحذاد الذساعُخ : 4 :نظشٌ ( ) 1

الفصل الدراسي األول
ػولٍ ( ) 3

إكتغبة انطبنت انًفبهُى واألعظ انخبطخ ثُظبو اإلسعبل انتهُفضَىٍَ وأعتقجبل
اإلشبسح وانتؼشف ػهٍ يىاطفبد انكبيُشاد انتهُفضَىَُخ وؽشَقخ ػًههب  ,وإكتغبة يهبسح
أعتخذاو أرهضح اإلػبءح انًغتخذيخ فٍ انؼًم انتهُفضَىٍَ  ,وأرهضح انؼشع نششائؾ انفُذَى
وأرهضح انًىَتبد اإلنكتشوٍَ .

 -3انًغتهذف يٍ تذسَظ انًقشس :
أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ انًقشس قبدسا ػهً أٌ:

-3أ) انًؼهىيبد
وانًفبهُى :

أَ – 1ششس يشاصم تكىٌ انظىسح ثبنكبيُشا انتهُفضَىَُخ .
أَ -2ضذد أَىاع انكبيُشاد انتهُفضَىَُخ ويىدَهتهب انًختهفخ .
أَ – 3ىطف انخظبئض واألعظ انفُُخ نإلػبءح انتهُفضَىَُخ .
أَ -4زكش يىاطفبد انؼذعبد انتهفضَىَُخ نكبيُشاد األعتذَى انتهُفضَىٍَ وكبيُشاد انزًغ
اإلخجبسٌ.
أَ -5ششس يىاطفبد أرهضح انفُذَىتُت وانششائؾ انًغُبؽُغُخ .

-1ة) الوهبساد
الزهنُخ

ةَ-1قبسٌ ثٍُ أَىاع انكبيُشاد انتهُفضَىَُخ انًختهفخ عىاء ػهٍ يغتىٌ انزىدح أوؽجُؼخ اإلعتخذاو.
ةَ -2قبسٌ ثٍُ أَىاع يظبثُش يظبدس اإلػبءح انتهُفضَىَُخ .
ةَ -3الصع األخطبء انُبتزخ ػٍ اعتخذاو اإلػبءح انخبؽئخ .
ةَ -4ضم يشكالد انتظىَش انتهُفضَىٍَ انًختهفخ عىاء انذاخهٍ أو انخبسرٍ .
ةًَُ -5ض انهقطبد انزُذح ػهٍ انًغتىٌ انفٍُ وانتقٍُ .

-1جـ) الوهبساد
الوهنُخ الخبطخ

دَ -1تضكى فٍ وظبئف كبيُشاد انتظىَش انتهُفضَىٍَ وانتضكى فُهب .
دَ -2غتخذو يختهف يظبدس اإلػبءح انتهُفضَىَُخ .
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ثبلوقشس :
-1د) الوهبساد
الؼبهخ :

دَ -1ضم انًشكالد انخبطخ ثإَتبد انظىسح انتهُفضَىَُخ وخبطخ أحُبء انتُفُز .
دَ -2ؼًم فٍ فشَق أحُبء انتذسَت انؼًهٍ .
دَ -3غتخذو سرغ انظذي نتضغٍُ األداء.
م
1
2
3
4

 -4هحزىٌ الوقشس

5
6
7
8

الوىضىع
إػالو انطالة ثتىطُف انًقشس.
أرهضح اإلػبءح انتهُفضَىَُخ .
اعتخذاو يظبدس اإلػبءح وانتىصَغ انؼىئٍ
نهجشَبيذ انتهُفضَىٍَ .
أَىاع انكبيُشاد انتهُفضَىَُخ.
اعتخذاو وتشغُم أرضاء انكبيُشاد انفُذَى.
اختجبس يُتظف انفظم انذساعٍ.
اعتخذاو وظبئف قبئًخ إػذاد وظبئف انكبيُشا.
أرهضح انفُذَىتُت وانششائؾ انًغُبؽُغُخ.
ػجؾ انتؼشَغ وانهىٌ أَظًخ انتغزُم نهكبيُشا
انفُذَى اإلصتشافُخ .ENG
اختجبس َهبَخ انفظم انذساعٍ.

األعجىع
الذساعٍ

ػذد
الغبػبد

الوحب
ضشح

الذسط

1

4

4

-

3, 2

8

-

4x2

5, 4
7 ,6
8
11 , 9
12 ,11

8
8
4
8
8

4x2
4
2x4

4x2
4x2
-

14 ,13

8

-

3x2

15

4

4

 -5أعبلُت الزؼلُن
والزؼلن

 )1-5انًضبػشاد.
 )2-5يُبقشبد ػشوع تؼهًُُخ .
 )3-5صم انًشكالد .

 -6أعبلُت الزؼلُن
والزؼلن للطالة روي
القذساد الوحذودح

 )2-6إجشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).
 )9-6رؼلُن رؼبونٍ ( رقغُن الطالة الً هجوىػبد طغُشح).

 -2رقىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ
-2ة) الزىقُذ
-2جـ) رىصَغ
الذسجبد

 -1ايتضبٌ يُتظف انفظم انذساعٍ .
 -2تذسَجبد ػًهُخ وتقُُى أداء طفٍ . -3ايتضبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ.إيتضبٌ يُتظف انفظم انذساعٍ
انتقُُى 1
انتقُُى  3تذسَجبد ػًهُخ وتقُُى أداء طفٍ
انتقُُى  4إيتضبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ
اإليتضبٌ انشفىٌ
اإليتضبٌ انؼًهٍ
اػًبل انفظم (تقُُى أداء تذسَت ػًهٍ)
ايتضبٌ يُتظف انفظم انذساعٍ
ايتضبٌ َهبَخ انفظم انذساعٍ

األعجىع ( ) 8
أعجىػُب ( )3انً ()14
األعجىع ( )15يٍ انفظم انذساعٍ
%1
%1
% 21
%21
%61
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____________________________________________
%111
اإلرًبنٍ

 -2قبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاجغ :
-2أ) هزكشاد

يزكشح يؼتًذح يٍ يزهظ انًؼهذ( .كتبة يىاطفبد ارهضح وخىاص يىاد تهُفضَىٌ اػذاد :أ.د/
خبنذ ػهٍ ػىَظ و.د /ساَُب شؼجبٌ ",إَتبد ثشايذ انفُذَى وانتهُفضَىٌ انتؼهًٍُ"  ,يشكض انىحبئق
انقىيُخ )2113,
ال َىرذ

-2ة) كزت هلضهخ

-2جـ) كزت
هقزشحخ

 كشو شهجٍ ) اإلَتبد انتهفضَىٍَ وفُىٌ االخشاد( انُبشش  :داس انزُم . 2115,Andrew Utterback , Studio Television Production and Directing: StudioBased
Television
Production
and
Directing
(Media
)Manuals) Publisher: Focal Press; 1 edition (March 8, 2007
Ivan Cury ( Directing and Producing for Television, Fourth Edition: A
)Format Approach) Publisher: Focal Press; 4 edition (October 21, 2010
Gerald Millerson ,Jim Owens"Television Production, Fourteenth
Edition : Focal Press; 14 edition , 2009
Herbert Zettl , ( Television Production Handbook ) Publisher: Wadsworth
Publishing; 10 edition , 2008

-2د) دوسَبد
ػلوُخ أو نششاد
 ...الخ

-

http://www.cybercollege.com/tvp_ind.htm

 -9اإلهكبنُبد الوطلىثخ للزذسَظ والزؼلن :
قبػخ للزذسَظ  :قبػخ تذسَظ ؽجقب نًىاطفبد انزىدح يٍ صُج انًغبصخ وانتهىَخ واإلػبءح واأليبٌ ويقبػذ انزهىط
و يزهضح ثبألتٍ ( :أرهضح ػشع دتب شى "  "data showنؼشع أفالو وطىس وػشوع تؼهًُُخ –رهبصصبعت آنٍ
يضذث  -عجىسح صبئؾ )
األجهضح واألدواد  :اعتذَى تهُفضَىٌ يهضق ثه غشفخ انتضكى يزهضثـ ( كبيُشاد فُذَى سقًُخ صذَخخ – صىايم نكبيُشا
انفُذَى يختهفخ األغشاع -يظبدس إػبءح يختهفخ أسػُخ  -أرهضح ػشع انفُذَى – شجكخ إػبءح ثبالعتذَى -أرهضح
يىَتبد إنكتشوٍَ )

أعتبر انًبدح  :و  .د /ششَف ػجذ انفتبس اثشاهُى
تبسَخ 2118-2117:

يُغق انقغى انؼهًٍ  :و.د /ساَُب شؼجبٌ اثى شُت

