ذاع 326
BRO 326

Documentary film production

انتاج الافالم التسجيلية
العاعاث الاظبىعيت
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الهدف من املادة

مخرجات التعليم

وصف املقرر
طريقة التدريس

طريقة التقويم
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 حعشيف الطالب بخاسيخ وواكع وأهىاع الافالم الدسجيليت  /الىثائليت
 حعشيف الطالب بخصائص واظاليب جلىيت الكخابت للفيلم الدسجيلي /الىثائلي
 جىميت مهاساث الطالب في الخخطيط والخىفيز إلهخاج الفيلم الدسجيلي /الىثائلي
 تهذف هزه املادة إلى الخعشيف بمخطلباث صىاعت الفيلم الدسجيلي ومشاخله وفشيم الاهخاج
مً املخىكع ان ًكدعب الطالب املهاساث الخاليت:
 اللذسة على الخعبير عً واكع املجخمع بشكل اخترافي؛ مع امكاهيت الىلذ والخدليل للمخشحاث
الىظيرة
 ظيخم ججهيز الطالب بمعاسف ججعله كادسا على مماسظت الخفكير بشكل إبذاعي وابخكاسي بشكل
فشدي وحماعي
حغطي املاد ة الافالم الدسجيليت وجىضح للطالب خصائص الكخابت لالفالم الدسجيليت والىثائليت،
والتي ظخؤهله للعمل في هزا املجال.
مداطشاث ؛ عشوض ومشاهذة افالم مخىىعت ؛ جطبيلاث عمليت ؛ ظمىاساث اهخاج وجطبيم عملي ؛
عشوض
امخدان هظشي
 امخدان جطبيلي ؛أعمال ظىت جدليل لفيلم وثائلي او كخابت مششوع فيلم وثائلي ؛على ان جخظمًفي الحالخين – الخدليل او املششوع -اظم الفيلم الىثائلي (حشمل الفكشة والاهذاف والجمهىس
والضمً وشكل املعالجت والىص او العيىاسيى النهائي الخ)
 د .منى ظعيذ  ،د .ظلىي إمام ،أظغ الفيلم الدسجيلي  ،داس الفكش العشبي ،اللاهشة2002م
 املذخل لكخابت الافالم الىثائليت ،الاسكم الجيالوي ،مطابع العملت العىداهيت ،الخشطىم2000م
 املشحع الشامل في الخلفضيىن ،حىهاثان بجىيل  ،حيرمي اوسليباس ،داس الفجش لليشش والخىصيع ،اللاهشة2002 ،م
 عبذ الذائم عمش الحعً،إهخاج البرامج الخلفضيىهيت ،داس اللىميت للثلافتواليشش،اللاهشة2002،م.

زمن املحاضرة
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مىطىع املداطشة
حعشيف الفيلم الدسجيلي  /الىثائلي
الفشق بين الفيلم الىثائلي و الفيلم الشوائي
املذساط والاججاهاث الفىيت للفيلم الىثائلي
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اهىاع الفيلم الىثائلي والىظائف التي ًؤديها(..الخاسيخيت ،إلاعالن ،الذعاًت،
الترويج العياحي ،الخثليف ،الخعليم الخ)..
الاهذاف و املعاًير والخصائص العامت التي ًجب ان ًدعم بها الفيلم الىثائلي
مشخلت الاعذاد والبدث وجدذًذ الفكشة واملعالجت واملداوس وجصميم وكخابت امللترح
إلهخاج الفيلم الىثائلي...
خصائص كخابت هص الخعليم /العيىاسيى واظاليبه والىظائف التي ًؤديها
همارج لعشطأفالم مً كىىاث ومىاكع وثائليت مخخصصت (الجضيشة الىثائليت،
هاشىهال حيىغشافي)
كيفيت جدليل الفيلم الىثائلي؛ مكىهاث وعىاصش الفيلم:املىطىع والفكشة واملعالجت
– الاهذاف واملداوس -الشخصياث –لغت وظياكاث الصىسة والصىث الخ مع
جلذًم همىرج
وظائف طاكم فشيم العمل الفني والاداسي للفيلم الدسجيلي .
الخصىيش في الفيلم الىثائلي ما بين الىظشي والخطبيلي الىاكعي ( بشهامج هاكص
الىص والعيىاسيى)
مشخلت الاهخاج النهائي ؛ مىاكشت الاظاليب املخخلفت في كخابت الىص وعمل املىهخاج
( املذاسط املخخلفت في كخابت الىص النهائي وفلا للخصىيش،وعمل املىهخاج الخ )
مشاحعت عامت
اظخظافت مىخج افالم وثائليت
اخخباس
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