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وزارج انرعهُى انعانٍ
انًعهذ انعانٍ نهفُىٌ انرطثُمُح-انرجًع انخايص

خبهؼخ  /أكبدَوُخ  :وصاسح الزؼلُن الؼبلٍ
كلُخ  /هؼهذ  :الوؼهذ الؼبلٍ للفٌىى الزطجُمُخ-الزدوغ الخبهظ
لغن  :الفىرىغشافُب والغٌُوب والزلُفضَىى

ًوىرج سلن ( ) 29
رىصُف همشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبًبد الومشس
الشهض

الكىدٌ9902 :

الزخصص :الفىرىغشافُب
و الغٌُوب والزلُفضَىى

 -2هذف انًمرر :

اعن الومشس :هىعُمٍ أفالم

الفشلخ  /الوغزىٌ:الثبًُخ
الفصل الدراسي األول

ػذد الىحذاد الذساعُخ ً : (2) :ظشٌ ( ) 1

ػولٍ ( ) 1

اكزغبة الطبلت الوؼبسف والوفبهُن ثذوس الوىعُمٍ الزصىَشَخ والحىاس
واألغٌُخ والغكىى فٍ الفُلن ثدوُغ أًىاػه والزؼشف ػلٍ وظُفخ الوىعُمٍ ( كشهض –
كزؼلُك – كوؤثش) والزؼشف ػلٍ الضهبى والوكبى فٍ الفُلن والوىعُمٍ واكزغبة الحظ
الفٌٍ الغوؼٍ .

 -3انًطرهذف يٍ ذذرَص انًمرر :
أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح انًمرر لادراً عهً أٌ:

-3أ) انًعهىياخ
وانًفاهُى :

أَ -1ذذد وظائف انًىضُمٍ فٍ األفالو .
أَ -2عذد انًمطىعاخ انًىضُمُح .
أَ -3شرح غرق انًىائًح تٍُ عُاصر انصىرج انرشكهُح وانًىضُمٍ انرصىَرَح .
أَ -4ىظخ دور يٍ انذىار وانطكىٌ واألغُُح فٍ انفُهى .

-3ة)الوهبساد
الزهٌُخ

بَ -1ذهم تعط انًمطىعاخ انًىضُمُح و انًمارَح تُُها .
بًَُ -2س االالخ انًىضُمُح انًخرهفح انًطرخذيح فٍ انًىضُمٍ انفهًُح .
بَ 3مررح انًىضُمً انرصىَرَح نألعًال انفُهًُح ويذي لذرذه انرعثُرعٍ انًىظىع.
بَ-4طرُرج انًعاٍَ انًرذثطح تانًىضُمٍ كانريس وانًؤشر .

-3خـ) الوهبساد
الوهٌُخ الخبصخ
ثبلومشس :

جَ -1طرخذو عُاصر انفُهى وانًىضُمٍ ورتطها تعُصرٌ انسياٌ وانًكاٌ انفُهًٍ .
جَ -2ىظف انًىضُمٍ فٍ إتراز انذذز انذرايٍ .
جَ -3جًع تعط انمطع انًىضُمُح انًُاضثح نًجًىعح يٍ انصىر انًعثرج عٍ يىظىع
يعٍُ .

الهُئخ المىهُخ لضوبى خىدح الزؼلُن واالػزوبد أغغطظ 9002

وزارج انرعهُى انعانٍ
انًعهذ انعانٍ نهفُىٌ انرطثُمُح-انرجًع انخايص

-3د)الوهبساد
الؼبهخ :

دَ -1رىاصم يٍ خالل دهماخ انًُالشح وانرذهُم انذائى.
دَ -2طىر يعارفه ويهاراذه فٍ يجال انًىضُمٍ .
دَ -3ذهم انثُاَاخ نهًمطىعاخ انًىضُمُح انفُهًُح .
دَ -4مذو عرض فعال يٍ خالل عرض فُذَى َرتػ تٍُ انًىضُمٍ وانصىرج .
الوىضىع
إػالم الطالة ثزىصُف الومشس.
لوحخ ربسَخُخ ػي هىعُمً األفــالم .
 الوىعُمً فً الفُلن الٌبطك وفً ػىاهلاالسرجبط اِخشي .
 لىاػذ االسرجبط ثُي الوىعُمً والصىسح فًالفُلن الٌبطك .
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 -الذوس الطجُؼً للوىعُمً  +اعزوبع .
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اخزجبس هٌزصف الفصل الذساعٍ  +اعزوبع.
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 -وظبئف ػٌبصش الوؤثشاد.
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 األغٌُخ فً الفُلن الٌبطك +اعزوبع . الوىعُمً فً األفالم الزدشَجُخ ورىظُفالغكىى فً الفُلن .
هشبهذح واعزوبع لودوىػخ أفالم ردشَجُخ ودوس
الوىعُمٍ ورىظُفهب .

اعزوبع وهشبهذح لفُلن لشثظ الصىد ثبلصىسح .
 لضُخ الضهبى والوكبى فً الفُلن وػاللزهوبثبلوىعُمً.
اعزوبع وهشبهذح "لزأثُش الوىعُمٍ فٍ
اإلحغبط ثبلضهبى والوكبى الفُلوٍ ".
 وظُفخ الوىعُمً فً الفُلن الصبهذ وههوخالوىعُمً كزؼلُك فً الفُلن .

 -2هحزىٌ الومشس :

األعجىع
الذساعٍ

ػذد
الغبػبد
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 وظُفخ الوىعُمً كشهــض ,ووظُفخ الحىاس فًالفُلن .
 -الووُضاد لخبصخ لوىعُمً األفالم .
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هشبهذح أفالم ورحلُل الشهىص والذالالد
للوىعُمٍ والحىاس فٍ الفُلن .
أثش الفُلن الٌبطك ػلً الفٌىى اِخــشي .
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 -إهزحبى ًهبَخ الفصل الذساعٍ.
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 )2-5الوحبضشاد.
 -5أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )9-5هٌبلشبد وػشوض رؼلُوُخ.
 )3-5إخشاء ثحىس.
 -6أعبلُت الزؼلُن والزؼلن  )2-6إخشاء ثحىس (رفؼُل الغبػبد الوكزجُخ).

للطالة روي المذساد
الوحذودح

الوحبضش
ح

الذسط

 )9-6رؼلُن رؼبوًٍ ( رمغُن الطالة الً هدوىػبد صغُشح).
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 -2رمىَن الطــالة :
-2أ) األعبلُت
الوغزخذهخ

-2ة) الزىلُذ

 -2خـ ) رىصَغ الذسخبد

 -1إهزحبى هٌزصف الفصل .
-9ركبلُف ووخجبد هٌضلُخ .
 -3مناقشات وتقييم أداء صفي.
-2إهزحبى ًهبَخ الفصل الذساعٍ .
األضثىع ()8
ايرذاٌ يُرصف انفصم انذراضٍ
انرمُُى 1
األسبوع () 01 ,9
تكاليف ووجبات منزلية
انرمُُى 2
األضثىع () 14 ,12
مناقشات وتقييم أداء صفي
التقييم 3
ايرذاٌ َهاَح انفصم انذراضٍ األضثىع ( )15يٍ انفصم انذراضٍ
انرمُُى 4
%اإليرذاٌ انشفىٌ
%اإليرذاٌ انعًهٍ
%11
اعًال انفصم (دعىر ويُالشاخ )
%11
أَىاع أخرٌ نهرمُُى (ذطثُماخ نرتػ انصىرج تانصىخ)
%21
ايرذاٌ يُرصف انفصم انذراضٍ
%61
ايرذاٌ َهاَح انفصم انذراضٍ
________________________________________ _
%111
اإلجًانٍ

 -2لبئوخ الكزت الذساعُخ والوشاخغ :
-2أ) هزكشاد
-2ة) كزت هلضهخ

-2خـ ) كزت همزشحخ

( ال َىخذ)
 ttcttr ttrroe dem r ropmS goreom tuuoetS gtSet ttrr trebre3e/D ,9002 ogrom etogtt otttmemme
 reom iot Spggetre oeotoe dborrottttrr/ oooo etoe /preb boguore2e/D ,9002
 /eb tto ,eo oitt/ oooo etoe /preb toto iot Spggetre oeotoe20e/D ,9002
 ثشود ػكبشخ  " ,اصهي وًغُح الٌغن",علغلخ ربسَخ الفي :الؼُي رغوغ واألرى رشٌ ,الهُئخ الوصشَخ للكزبة 2226 ,م .
 ػلٍ الشىن  " ,أعشاس الوىعُمٍ "  ,داس الوذٌ للطجبػخ والٌشش  9003 ,م رمٌُبد الصىد فٍ الغٌُوب /رألُف ثُُش أًطىاى كىرىى؛ رشخوخ فُفٍ فشَذ المبهشح:أكبدَوُخ الفٌىى 2222 ,م .
 هحوىد فهوً  ",الصىد والصىسح" المبهشح :هكزجخ الٌهضخ الوصشَخ 2269 ,م"الززوق الوىعُمً وربسَخ الوىعُمً الوصشَخ" 2222 ,م ػجذ الحوُذ رىفُك صكً
- Weis, Elisabeth & Belton John: (edit) Film Sound - Theory and
)Practice Columbia University Press (1985
- Yewdall, David L: The Practical Art of Motion Picture Sound ,
)Focal Press (1999
- David Lewis Yewdall , Practical Art of Motion Picture Sound ,
Publisher: Focal Press; 4 edition , 2011
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-2د) دوسَبد ػلوُخ
أو ًششاد  ...الخ

( ال َىخذ)

 -9اإلهكبًُبد الوطلىثخ للزذسَظ و الزؼلن :
 1-9لبػخ للزذسَظ  :لاعح ذذرَص غثما نًىاصفاخ انجىدج يٍ دُس انًطادح وانرهىَح واإلظاءج
واألياٌ ويماعذ انجهىش و يجهسج تاألذٍ ( :أجهسج عرض"  "data showنعرض أفالو وصىر
وعروض ذعهًُُح وجهاز كًثُىذرويرصم تشثكح اإلَررَد وضثىرج دائػ ).
9-9األخهززضح األدواد  ( :جهاااز كاضااُد و  CDو شاارائػ كاضااُد  -آنااح يىضُمُةااةح ( تُاااَى أو أورج
دذَس) .
__________________________________________ __________________________________________

أضرار انًادج  :أ.د /هحوـذ ػصبم ػجذ الؼضَض
ذارَخ 2118-2112:

يُطك انمطى انعهًٍ  :و.د /راَُا شعثاٌ اتى شُة

