وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

أً –3رلس ثأثير العىامل البُئُة فى السلىك إلادازي.
أً -3بين الىظائف ألاساسُة لإلدازة ومستىٍاتها ودوز مل منها
أً -4حدد املعسفة املهنُة ملجاالت إلاهتاج السِنمائى.
أً -5ىضح الدوز الاجتماعى لإلدازة فى ثحقُق منفعة املجتمع بالتىاشن التام بين مصالح
املستثمس واملستهلك.

ب -املهازات الرهنُة (العقلُة والفنسٍة) :
بً -1سبط بين أهداف إلادازة وثلبُة حاجة املجتمع من السلع والخدمات.
بً -2فسق بين العمىمُة والتخصص فى إلادازة  ،وأثس ذلك على إدازة إهتاج الفُلم.
بً -3جسي حىاز حىل مشامل إلاهتاج.

جـ  -املهازات املهنُة والعملُة
جً -1دزس مدي أهمُة النفاءة السِنمائُة وإلاهتاجُة ملدًس إلاهتاج السِنمائى .

ج -2ينظم امليزانية التقديرية املبدئية للفيلم الروائى .
ج -3يستخدم الدور إلاجتماعي لإلدارة في تلبية حاجة املجتمع .
د .املهازات العامة والقابلة للنقل:
دً -1طىز معازفه ومهازثه .
دً -2دزس وَعد التقازٍس الخاصة بعملُة إلاهتاج.
دً -3تىاصل مع فسٍق العمل .
دٌ -4ستخدم شبنة إلاهترهت .

نظـرية اإلدارة  -مستوايت هيكل التنظيم اإلدارى.

ادلنتج السينمائي

اللياقة البدنية واألداء احلركى للممثلني ادلرشحني  -التمويلى للفيلم

دراسة ادلوقف  :الرقاىب ابلنسبة للسيناريو  -التسويقي ادلرتقب للفيلم -التكنولوجى لتنفيذ الفيلم -

كيفية إعداد ادليزانية التقديرية ادلبدئية للفيلم الروائى

أهم عناصر اإلنفاق السينمائي

اخلطوات اإلنتاجية أثناء مرحلة التحضري

اختبار نصف الفصل الدراسى

خطوات ادلتابعة اإلنتاجية خالل أايم التصوير الفعلى

التوزيع الداخلى واخلارجى -أسس العالقة بني ادلنتج وادلوزع

دور ادلوزع ىف اختيار دار العرض ادلناسبة للفيلم

مراحل ما قبل اإلنتاج و بعد اإلنتاج

حصر البياانت أثناء التصوير -الكود الزمين -

التحكم يف وظائف الكامريا عن بعد ابستخدام برامج الكومبيوتر

السينمائى

تطور ادلفهوم اإلدارى.
أ -املعسفة والفهم :
أٌ – 1شسح علم إلادازة وأهمُته فى عملُة إلاهتاج.
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دً—5قدم عسوض ثفاعلُة .
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