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 إعلامقسم:   : مقرر  توصيف الآدابكلية:  
 

  

 : علومات العامة عن المقررأوال: الم

 إخراج اذاعي وتلفزيوني :المقرراسم   .1

 134-6363 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3

 اإلجمالي تدريب عملي سمنار محاضرة

2 _ 1 _ 3 

 الفصل االول –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .1

 :()إن وجدتالمقرر السابقة لدراسةالمتطلبات   .5
انتواج بورام   - تحليل محتووى اعمموي – المونتاج االذاعي والتليفزيوني

 اذاعية وتليفزيونية

 تصوير تلفزيوني :()إن وجدتلدراسة المقررالمتطلبات المصاحبة   .6

 اذاعة وتلفزيون – بكالوريوس إعالم :المقررفيها تدريس يتم /التي البرنام   .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8
 فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام في البرنام :أسلوب الدراسة   .11

 قاعة دراسية +االستديو التدريبي االذاعي والتلفزيوني :مكان تدريس المقرر  .11

 د. اديب العمري      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

 م8102   تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13
 

 

 

 وصف المقرر:ثانيا: 
اخنتفجف اخذاعف  والتليفييفون   وففن و اخذاعف  والتليفييفونفلسفف  اخرفراف فف  يتضمن هذه المقرر التعرف على مفهوم 

  الترطففيط ففف  اخ ار  يلجسسففورراجهففج وسسففجلي  ا لإلرففراف اخقنجعيفف الجوانفف  و، ومجهيتهففج وسسففن تهففنيفهجاخرففراف 

واجقففجا المرففرف اخذاعفف  والتليفييففون   والتلفييونيفف إرففراف القففرامذ اخذاعيفف  تقيففين مهففجم و، والممجرسففجا التطقيقيفف 
تعلففم ففف  وتففوافر االمكجنففجا ال يمفف   تكففوين الهففور  والعنجهففر المر يفف التعففرف علففى ،و  ل اخرراجيففجعمففاالوسسجسففيجا 

 ع ق  المررف قطجقم العمل االنتفجج ، وكذا فن كتجق  السينجريو  ل ذع  والتليفييون متمثل  ف   رطواا إع ا  السينجريو
ومفع طفجقم العمفل االنتفجج  اخنتجف اخع م  تكنولوجيج عن  التعجمل مع رجه  االرراجي  المهطلحجا تعرف على الال و، 

ليكففون الطجلفف  قففج را علففى ا را  (، Time) code- editing systemسجهففي  مونتففجف الكففو  اليمنفف   ،والتطففرا الففى
 قجلشكل السليم . األجهي  المستر م  لإلرراف مع وكيفي  التعجملوتطقيقهج قشكل عمل     اخرراجيل جعماأل

 مخرجات التعلم:ثالثا: 

 يتوقع من الطالب عند اكمال المقرر بنجاح ان يكون قادرا على ان:

 المعرفة والفهم
A 2: والعلوم األساسية بشكل عام وفنون  إلخراجيلم بالمصطلحات والمفاهيم المتعلقة با
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 الجديد ووسائطه المتعددة  بشكل خاص.اإلذاعة والتليفزيون واإلعمم 

A 3:  اإلذاعي والتلفزيوني وتقنياته ابتداء من اختيار الفكرة واإلعداد  اإلخراجيفهم
 والتقديم والتصوير واإلخراج وانتهاء بإنتاج األشكال البرامجية المختلفة.

A 4:  اإلذاعة العلمية المزمة للتخطيط  اإلعممي وبرام  االخراجية يصف المراحل
والتلفزيون والحممت اإلعممية ، والطرق المناسبة لقياس  واستقصاء الرأي العام وتتبع 

 .تأثيراته المختلفة
 

 المهارات الذهنية
B2:  ويقترح األفكار واألشكال البرامجية اإلذاعية اإلخراجية يبتكر المهارات

وتصويرها وإنتاجها  والتلفزيونية  المختلفة وأساليب  إعدادها وتحريرها وتقديمها
 وإخراجها.

B3:  األساسية لإلعمم والفنون اإلخراجية يُحلل المفاهيم والنظريات المتعلقة بالعلوم
اإلذاعي اإلخراجي اإلذاعية والتلفزيونية والعوامل المؤثرة على األداء اإلخراجية 

 والتلفزيوني.

B4:  االذاعية والتليفزيونية  لبرام اإلخراجية لينفذ االعمال. 
 

 

 المهارات العملية المهنية
C1:  متكامل وكذلك  بشكلتليفزيوني الذاعي واإل عن االخراجيعد وينفذ مشروع بحثي

 برام  إذاعية وتلفزيونية وفقا لألشكال البرامجية المختلفة ويمارس التدريب عليها.

C3:  إخراج يستخدم كافة المعدات واألجهزة المزمة وكذلك الحاسب اآللي وتطبيقاته في
 البرام  اإلذاعية والتلفزيونية.

 
 المهارات العامة

D2: يتابع كل جديد في  و يصمم وينفذ ويخرج برام  إذاعية وتلفزيونية وعبر الويب
  مجال تخصصه وينمي ثقافته العامة ومهارات التعلم الذاتي لديه.

D3: . يعمل ضمن فريق جماعي ويمتلك المهارات القيادية واإلدارية والبحثية 
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 التدريس والتقويم مواءمة مخرجات التعلم باستراتيجياترابعا: 

  :التدريس والتقويم مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجيةأوال: 
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

1-a2  فهم المصطلحات الفنية

للراديو  االخراج المستخدمة في 

 والتلفزيون.

a2-2  يحدد الطالب الفنون المرتبطة

 االذاعي والتلفزيوني. االخراجبالعمل 

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقديمية . -

 التعلم الذاتي . -

 خارطة المفاهيم  -

 التكاليف الفردية -

 االختبارات التحريرية  -

 اقشةنالم -

 اعداد تكليف -

 المالحظة.  -

 اعداد عرض. -

a3-1  معرفة األدوات واألساليب

 االخراجيوالتقنيات التي يطلبها العمل 

 للراديو التلفزيوني.

a3-2  األشكال  اخراجيفرق بين

 البرامجية اإلذاعية والتلفزيونية.

a4-1 للراديو  اإلخراجااللمام بمراحل

والتلفزيون من مرحلة الفكرة وحتى 

 بث البرنامج.

a4-2  يوضح أنواع التخطيط

للبرامج  والتخطيط للحمالت  ةاإلخراجي

االعالمية من حيث طبيعة التخطيط 

واهميته وكيف يتم عمل الدورات 

 التخطيط لها ومراحلها. البرامجية و

 

 التدريس والتقويم:                                                      مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية خامسا:
 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية 

b2-1  اخراجيةيقدم الطالب تصورات 

للقنوات التلفزيونية وللمحطات 

 االذاعية.

b2-2  يطبق الطالب  أسلوب تقديم

للبرامج اإلذاعية  االخراجيةالتصورات 

 والتلفزيونية.

 المحاضرات . -

 والمناقشة . الحوار -

 العروض التقديمية . -

 العصف الذهني -

 االختبارات التحريرية. -

 التقارير .تقييم  -

 المالحظة. -

 المناقشة والمشاركة. -

 اعداد تكليف. -

  اعداد عرض. -

b3-1  يذكر العوامل المؤثرة على

للبرامج  ةاإلخراجيالشكل  اختيار

 اإلذاعية والتلفزيونية.

b3-2  يحدد المفاهيم والنظريات

 للراديو والتلفزيون. باإلخراجالمتعلقة 

B4 للبرامج  : ينفذ االعمال اإلخراجية

 االذاعية والتليفزيونية.
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 :التدريس والتقويم باستراتيجية مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( :سادسا
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس مخرجات المقرر 

c1-1 

االذاعي  لإلخراجيعد خطة عمل 

 والتلفزيوني وتقديم المقترحات لذلك. 

 

C1-2 العمل  اخراجيمارس

 البرامجي االذاعي والتلفزيوني.

 المحاضرات . -

 والمناقشة . الحوار -

 العروض ا لتقديمية . -

 الزيارات الميدانية . -

 البحوث التطبيقية . -

 االختبارات التحريرية  -

 تقييم البحوث التطبيقية  -

 المالحظة -

 اعداد تكليف -

 اعداد عرض -

c3-1  

يتعرف الطالب على االجهزة 

 اإلخراجوالمعدات التي يتطلبها 

 اإلذاعي والتلفزيوني.

C3-2 يستخدم اجهزة الحاسوب

االلي في االخراج البرامجي االذاعي 

 والتلفزيوني.

                                                            :التدريس والتقويم ةمواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي: سابعا 
المهارات المهنية مخرجات المقرر/ 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

 D2 يكتشف كل جديد في تقنيات

االذاعي  اإلخراجوانظمة 

 والتلفزيوني.

 المحاضرات . -

 والمناقشة . الحوار -

 التقديمية .العروض  -

 زيارات ميدانية.  -

 االختبارات التحريرية 

 المالحظة.

 اعداد عرض

  D3  اعداد تكليف

يميز الصفات و المهارات الالزمة 

التي يفترض أن تكون لدى كل عضو 

االذاعي  اإلخراجفي فريق 

 والتلفزيوني.
 

 

ضوعات المقرر الرئيسة والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات التعلم مو: ثامنا

 المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها.  

 وحدات /مواضيع محتوى المقرر

 الجانب النظري والعملي                                                          أوال:

 المواضيع التفصيلية المقرروحدات/ موضوعات  الرقم
عدد 

 األسابيع

الساعات 

 الفعلية

رموز 

مخرجات 

تعلم 

 المقرر

1.2.3 

فلسفة اإلخراج في اإلذاعة 
اإلنتاج اإلذاعي  و والتليفزيون

 والتليفزيوني  وفن اإلخراج

مجهيتهج وتعريف االرراف قحس  رؤى ارراجي  
مرتلف  وتقيين المعجلججا للمسجحجا الث ث 

 و ف  اخذاع  والتليفييوناالرراجي  واهميتهج 
مواهفجا  ف  شرص المررف اخذاع  ال

سسلو  الترطيط ف  اخ ار   و والتليفييون 
والممجرسجا التطقيقي  ومراحل نججح الرط  

وط خع ا  وتق يم قرامذ االرراجي  واقري الشر
إقنجعي  نججح  ف  اخذاع  والتليفييون وتوضيح 

سسلو  الترطيط  معنى هذه الشروط قشكل مفهل
ف  اخ ار  والممجرسجا التطقيقي  ومراحل نججح 
الرط  االرراجي  واقري الشروط خع ا  وتق يم 

3 9 
a2-1 

a2-2 
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قرامذ إقنجعي  نججح  ف  اخذاع  والتليفييون 
 .روط قشكل مفهلوتوضيح معنى هذه الش

4 

 األساليب الفنية لإلنتاج و الصناعة و الصياغة لإلخراج اإلقناعيهالجوانب 

وصناعة  وعالقتها بمصطلح االخراج عند التنفيذ

 الشكل وفق أسلوب أو أساليب تحقق األغراض

و العناصر المرئية وتنوعها وأهمية  االخراجية 

 واالذاعي  التليفزيونيفي اإلنتاج الصوتية 

1 3 

 

 

a4-2 

c1-1 

5.6 

إخراج  و إخراج البرامج اإلذاعية
  البرامج التليفزيونية

وابرز ما يقوم  ابرز البرامج اإلخراجية اإلذاعية

 ةاالخراجي لألعمالبه المخرج االذاعي عند تنفيذه 

الندوات  و برامج الثقافيةونجاحها ) االذاعية

 و الحديث اإلذاعي و والمناقشات والمقابالت

نشرات  بأنواعه المختلفة و اإلذاعي الربورتاج

 و اإلعالن اإلذاعي و األخبار في اإلذاعة

برامج  االذاعية و المنوعات الغنائية والموسيقية

توضيح طبيعة البرامج السمع بصرية  ،و (األطفال

من خالل األشكال أو القوالب البرامجية التي 

عام للتليفزيون وتبيين بمجموعها تشكل البرنامج ال

هذه النماذج بشكل مفصل من الناحية االخراجية 

)قالب الحديث التليفزيوني ، قالب المقابلة او 

االرتجال ، القالب الوصفي ، قالب الندوة ، قالب 

المسابقة واأللغاز ، القالب الجماهيري ، قالب 

المحكمة ، قالب األفالم ، قالب المجلة ، قالب 

برنامج التسجيلي ، الربورتاج أو المنوعات ، ال

 التحقيق ، اإلعالن(

2 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

a3-1 

c3-1 

d2 

7 

واجقجا المررف اخذاع  
 والتليفييون 

 ، قهري  واجقجا المررف ف  الفنون السمعسهم 
متعلق  قجلتهوير التليفييون  الرمن القواع  ال

 االذاع  والتلفييون  سثنجء اخرراف

1 3 

a2-1 

a2-2 

8 

الهور  والعنجهر تكوين 
 مهطلحجا رجه  و المر ي 

ساسية األقواعد  الماهية التكوين الصوري ،ابرز 

والمصطلحات لحركات الكاميرا  لحركات الكاميرا

عالقة حركات الكاميرا بالتكوين  ومعناها ،

مصطلحات لحركات وزوايا  و وانواعها الصوري

 ونقالت وكوادر التصوير التلفزيوني

1 3 

a3-1 

c3-1 

d2 

9.10 

رطواا إع ا  السينجريو 
فن كتجق  السينجريو  و

 ل ذع  والتليفييون

مجهي  السينجريو والرطواا الت  يشملهج 
السينجريو النججح ، مراحل اع ا  السينجريو ،اهم 

الفروا قين المررف الواقع  واالنطقجع  
مجه   و هو السينجريو مجووالتفريق قينهمج 

مجه   ، السينجريوالمتطلقجا ف  شرص كجت  
الججن  التطقيق  للت ر   ، مهج ر السينجريو

وامثل  ف  تطقيق السينجريو  على كتجق  السينجريو
 وهيجغت  

2 6 

a3-2 

a4-1 

b2-1 

b2-2 

c1-1 

c1-2 

11.12 

تكنولوجيج  اخنتجف 
سجهي   و اخع م 

 اليمن  مونتجف الكو 
Time code- editing 

system 

االهواا ف  القرامذ االذاعي  ميايج وطرا  مذ 
سجهي  التسجيل  ، االسطوانجا المضغوط  ،

الشفر  اليمني  ألجهي  التسجيل  ، الرقمي 
 ، سجهي  الكجسيا الرقمي  المضغوط  ، الرقمي 

انواع و سشكجل  و ميايج نظجم الوسج ل المتع   

2 6 

b3-2 

d3 
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 .ألنظم  مونتجف الكو  اليمن  وتكوينجتهج

 a.b.c.d 3 1  النهج   االرتقجر 13

 39 13 إجمالي األسابيع والساعات
 

 

 

 استراتيجية التدريس:: تاسعا

 . محجضراا نظري .1

 . محجضراا عملي  إذاعي  وتلفييوني .2

 .  راس  وتحليل القرامذ من النجحي  االرراجي .3

 . تكجليف فر ي  وجمجعي .1

 من الججن  االرراج . . تق يم عروض توضيحي  وشرا ح فلمي  للنقجش5

  . ت ريقجا وتطقيقجا عملي  للججن  االرراج  وييجراا مي اني  خست يوهجا اذاعي  وتلفييوني .6

 

I. :التعيينات والتكليفات 
 الدرجة األسبوع مخرجات التعلم التكليف/النشاط الرقم

-a2-1,a2-2,a3-1,a3 اعداد عروض تقديمية 1

2, ,a4-1,a4-2,b2-

1,b2-2,b3-1,b3-

2,c1-1,c1-2,c3-

1,c3-2,d2,d3 

1-3 5 

 5 5-1 تقديم تصورات برامجية 2

 11 13-6 إعداد تكاليف بحثية 3

 تقويم التعلم:: عاشرا

 الدرجة  األسبوع يموالتقأنشطة  الرقم

نسبة الدرجة 

إلى درجة  

  يم النهائيوالتق

 المخرجات التي يحققها

1 
 / األنشطة / التكاليفالواجبات 

Homework/Tasks/Assignments 

1-12 21 21% a2-1,a2-2,a3-1,a3-2,a4-1,a4-

2,b2-1,b2-2,b3-1,b3-2,c1-

1,c1-2,c3-1,c3-2,d2,d3 

-Final Exam 13 61 61% A2-1,a2-2,a3-1,a3-2,b2-1,b2االختبار النهائي  2

2,c1-1,c1-2,c3-1,c3-2 

3 

 a2-2 %21 11 12-1 حضور ومشاركة   

b3-2 

c3-2 

d3 

  %111 111  المجموع 

 :تعلملمصادر ا: الحادي عشر
 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزيد عن مرجعين( ةجع الرئيساالمر
 م.1025، جامعة صنعاء ، الطبعة األولى ،  إخراج إذاعي وتليفزيوني ، د. صالح حميد -2
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 المساعدةالمراجع 

 .م1002لى، االودار الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن، عمان، الطبعة  عكاشة محمد صالح، فن كتابة السيناريو، رائد محمد عبد ربه، -2

مصر الطبعة  -مصطفى حميد الطائي، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية د. -1

 م.1007ألولى،ا

مصر الطبعة  -مصطفى حميد الطائي، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر اإلسكندرية د. -3

 م.1007األولى،

 م.1006،تكنولوجيا االتصال واإلعالم دار النهضة العربية ، القاهرة، سوزان  يوسف القليني د. -4

 وإنترنت:    )إن وجدت( مواد إلكترونية

 
 

 

 الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.: الثاني عشر
 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

   والغياب:حضور ال   .1

امتحان المادة من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لشؤن الطالب ويحرم من دخول  %52اذا تغيب الطالب 

 النهائي.

 الحضور المتأخر:    .2

 يمنع الطالب من دخول المحاضرة اذا تكرر حضوره المتأخر اكثر من مرة.

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

 كما في الالئحة.

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .1

 مقبولة بعد الوقت المحدد.يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير 

 :الغش   .5

 يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.

  :نتحالاال  .6

 يفصل سنه من الدراسة.

 :سياسات أخرى   .7
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 إخراج اذاعي وتلفزيونيخطة مقرر: 
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I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 االسم د. اديب احمد محمد العمري / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية

 المكان ورقم الهاتف 773628163 -صنعاء السبت األحد االثنين الثالثاء األربعاء الخميس

      Adeeb20711@gmail.com البريد اإللكتروني 
 
 

II. :معلومات عامة عن المقرر 

 إخراج اذاعي وتلفزيوني :اسم المقرر  .1

 161-3632 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة للمقرر:  .3

 الساعات
 المجموع

 تدريب عملي سمنار نظري

2 _ 1 _ 3 

 الفصل االول –المستوى الرابع  المستوى والفصل الدراسي:  .4

انتواج  -تحليول محتووى اعمموي  – المونتاج االذاعوي والتليفزيووني :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5
 اذاعية وتليفزيونيةبرام  

 تصوير تلفزيوني (:المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت  .6

 اذاعة وتلفزيون – بكالوريوس إعالم :البرنام / البرام  التي يتم فيها تدريس المقرر  .7

 اللغة العربية :لغة تدريس المقرر  .8
  والتلفزيونيقاعة دراسية +االستديو التدريبي االذاعي  مكان تدريس المقرر:   .9

 
III. المقرر الدراسي:  وصف 

يتضمن هذه المقرر التعرف على مفهووم فلسوفة اإلخوراج فوي اإلذاعوة والتليفزيوون واإلنتواج اإلذاعوي والتليفزيووني  وفون 

اإلخووراج وماهيتهووا وأسووس تصوونيفهان والجوانووب اإلقناعيووه لإلخووراج وأسوواليب اخراجهووا وأسوواليب التخطوويط فووي اإلدارة 

إلذاعيووة والتلفزيونيووة واجبووات المخوورج اإلذاعووي والتليفزيوووني والممارسووات التطبيقيووة نوتبيووين مهووام إخووراج البوورامج ا

وأساسوويات االعمووال اإلخراجيووة نوالتعوورف علووى تكوووين الصووورة والعناصوور المرئيووة وتوووافر االمكانووات الالزمووة فووي تعلووم 

العمول االنتواجي خطوات إعداد السيناريو متمثلة في فن كتابة السيناريو  لالذعة والتليفزيون ن وكذا عالقة المخرج بطاقم 

ن و التعرف على المصطلحات االخراجية الخاصة عند التعامل مع تكنولوجيا اإلنتاج اإلعالموي وموع طواقم العمول االنتواجي 

(ن ليكووون الطالوب قووادرا علووى ادرا  Time) code- editing systemنوالتطورق الووى أجهوزة مونتوواج الكووود الزمنوي 

 ي وكيفية التعامل مع األجهزة المستخدمة لإلخراج بالشكل السليم .األعمال اإلخراجية  وتطبيقها بشكل عمل

 
IV. :مخرجات التعلم المقصودة للمقرر 

 البرامج االذاعية والتلفزيونية وماهيتها. اخراج. يتعرف على مفهوم 1

 .يلم بأهمية أساليب االنتاج  والتخطيط وهيكلية اعداد الدورات البرامجية. 2

 االحاديث والمناقشات. .يتعرف على طبيعة برامج3

 .يتعرف على التحقيق االذاعي والتلفزيوني  والمجلة االذاعية والتلفزيونية.1

 .يقف على اعطاء نماذج لهذه البرامج المنوعة ليكون الطالب قادرا على ادرا  معناها والتعامل معها بالشكل السليم. 5
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 لإلذاعة والتلفزيون في خدمة المجتمع. االخراج.توظيف 6

  

 

 

 

 

 

 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري

 الساعات الفعلية األسبوع المواضيع التفصيلية وحدات المقرر الرقم

1 

فلسفة اإلخراج في اإلذاعة 

ي والتليفزيون و اإلنتاج اإلذاع

 و والتليفزيوني  وفن اإلخراج

 الجوانب اإلقناعيه لإلخراج

ماهيتهووووا وتعريووووف االخووووراج بحسووووب 

مختلفوووووووة وتبيوووووووين رؤى اخراجيوووووووة 

المعالجوووووووووات للمسووووووووواحات الوووووووووثالث 

االخراجيووووة واهميتهوووووا فوووووي اإلذاعوووووة 

والتليفزيووووووون و المواصووووووفات  فووووووي 

شووووووووووووخا المخوووووووووووورج اإلذاعووووووووووووي 

والتليفزيوووني و أسوولوب التخطوويط فووي 

اإلدارة والممارسوووووووووووات التطبيقيوووووووووووة 

ومراحوووول نجوووواح الخطووووة االخراجيووووة 

وابرز الشوروط إلعوداد وتقوديم بورامج 

اإلذاعووووووووة إقناعيووووووووه ناجحووووووووة فووووووووي 

والتليفزيووووون وتوضوووويح معنووووى هووووذه 

الشووووووروط بشووووووكل مفصوووووول أسوووووولوب 

التخطووووويط فوووووي اإلدارة والممارسوووووات 

التطبيقيوووووة ومراحووووول نجووووواح الخطوووووة 

االخراجيووووة وابوووورز الشووووروط إلعووووداد 

وتقوووديم بووورامج إقناعيوووه ناجحوووة فوووي 

اإلذاعووة والتليفزيووون وتوضوويح معنووى 

 ن وهووووووذه الشووووووروط بشووووووكل مفصوووووول
األسووووواليب الصووووويااة و الصوووووناعة و 

الفنيوووة لإلنتوووواج وعالقتهووووا بمصووووطلح 

االخراج عنود التنفيوذ وصوناعة الشوكل 

وفووووووق أسوووووولوب أو أسوووووواليب تحقووووووق 

األاوووووووراض االخراجيوووووووة  وتنوعهوووووووا 

وأهميووة العناصوور المرئيووة و الصوووتية 

 في اإلنتاج التليفزيوني واالذاعي

1-2-3-4 8 

2 

 و إخراج البرامج اإلذاعية
  إخراج البرامج التليفزيونية

 ابرز البرامج اإلخراجية اإلذاعية

وابرز ما يقوم به المخرج االذاعي 

عند تنفيذه لألعمال االخراجية 

 و برامج الثقافيةاالذاعية ونجاحها )

 و الندوات والمناقشات والمقابالت

 الربورتاج و الحديث اإلذاعي

نشرات بأنواعه المختلفة و  اإلذاعي

اإلعالن  و األخبار في اإلذاعة

المنوعات الغنائية  و اإلذاعي

برامج  االذاعية و والموسيقية

توضيح طبيعة  ( ،واألطفال

البرامج السمع بصرية من خالل 

األشكال أو القوالب البرامجية التي 

بمجموعها تشكل البرنامج العام 

للتليفزيون وتبيين هذه النماذج 

5-6-7 6 
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بشكل مفصل من الناحية 

االخراجية )قالب الحديث 

المقابلة او  التليفزيوني ، قالب

االرتجال ، القالب الوصفي ، قالب 

الندوة ، قالب المسابقة واأللغاز ، 

القالب الجماهيري ، قالب المحكمة 

، قالب األفالم ، قالب المجلة ، 

قالب المنوعات ، البرنامج 

التسجيلي ، الربورتاج أو التحقيق ، 

 اإلعالن(

3 

واجقجا المررف 
 اخذاع  والتليفييون 

واجقجا المررف ف  الفنون سهم 
الرمن قواع  ال قهري  ، السمع

متعلق  قجلتهوير التليفييون  ال
االذاع   سثنجء اخرراف
 والتلفييون 

8 2 

4 

تكوين الهور  والعنجهر 
مهطلحجا  و المر ي 
 رجه 

ماهية التكوين الصوري ،ابرز 

ساسية لحركات األقواعد  ال

والمصطلحات لحركات  الكاميرا

عالقة حركات  الكاميرا ومعناها ،

 الكاميرا بالتكوين الصوري

مصطلحات لحركات  وانواعها و

وزوايا ونقالت وكوادر التصوير 

 التلفزيوني

9 2 

5 

رطواا إع ا  
فن كتجق  والسينجريو 

السينجريو  ل ذع  
 والتليفييون

مجهي  السينجريو والرطواا الت  
يشملهج السينجريو النججح ، مراحل 
اع ا  السينجريو ،اهم الفروا قين 

المررف الواقع  واالنطقجع  
هو  مجووالتفريق قينهمج 

مجه  المتطلقجا ف   و السينجريو
مجه   ، شرص كجت  السينجريو

الججن   ، مهج ر السينجريو
التطقيق  للت ر  على كتجق  

وامثل  ف  تطقيق  ريوالسينج
 السينجريو وهيجغت  

10-11 4 

6 

تكنولوجيج  اخنتجف 
سجهي   و اخع م 

 اليمن  مونتجف الكو 
Time code- 

editing system 

ميايج وطرا  مذ االهواا ف  
االسطوانجا  القرامذ االذاعي  ،

سجهي  التسجيل  ، المضغوط 
الشفر  اليمني  ألجهي   ، الرقمي 

سجهي   ، الرقمي التسجيل 
 ، الكجسيا الرقمي  المضغوط 
 و ميايج نظجم الوسج ل المتع   

انواع و سشكجل ألنظم  مونتجف 
 .الكو  اليمن  وتكوينجتهج

12 2 

 3 13  االرتقجر النهج   7

 27 13 عدد األسابيع والساعات
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 الجانب العملي:                                            

 كتابة تجارب )مواضيع / مهام( النشاط العملي

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

توضيحية وشرائح فلمية اعداد عروض  .1  1-3 3 

ةواذاعي اخراجية لبرامج تلفزيونيةتقديم تصورات   .2  4-5 2 

وتطبيقية إعداد تكاليف بحثية  .3  6-8 3 

وتلفزيونية اخراج برامج اذاعية  .4  9-12 4 

 12 12 إجمالي األسابيع والساعات

 
 
 

VI. استراتيجية التدريس 

 نظرية. محاضرات .2

 .وتلفزيونية إذاعيةعملية محاضرات . 1

 .وتحليل البرامج من الناحية االخراجيةدراسة  .3

 .جماعيةوتكاليف فردية  .4

 االخراجي.توضيحية وشرائح فلمية للنقاش من الجانب  تقديم عروض .5

 إلستديوهات اذاعية وتلفزيونية. ميدانيةزيارات تدريبات وتطبيقات عملية للجانب االخراجي و .6
 

 

VII. :التكليفات / المهام 

 )إن وجدت(الدرجة  األسبوع التكليف/النشاط الرقم

  6-1 الواجبات 1

  12-6 األنشطة 2

  12-1 التكاليف 3
 
 
 

VIII. :تقويم التعلم 

 التقويمموضوعات  الرقم
موعد التقويم/ 

 اليوم والتاريخ
 الدرجة

 الوزن النسبي 

)نسبة الدرجة إلى 
 درجة  التقويم النهائي(

 20% 20 12-1 الواجبات / األنشطة / التكاليف  .1
 13 االختبار النهائي  .2

 
60 %60 

 20% 20 12-1 حضور ومشاركة .3
 %111 111 المجموع 
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IX. :مصادر التعلم 

 الرئيسة:المراجع  .0

 م.2115د. صالح حميد ، إخراج إذاعي وتليفزيوني ، جامعة صنعاء ، الطبعة األولى ،  - 1

 المراجع المساعدة: .2

رائد محمد عبد ربه، عكاشة محمد صالح، فن كتابة السيناريو، دار الجنادرية للنشر والتوزيع، األردن، عمان،  -2

 م.1002الطبعة االولى، 

الطائي، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر د. مصطفى حميد  -1

 م.1007مصر الطبعة األولى، -اإلسكندرية

د. مصطفى حميد الطائي، الفنون اإلذاعية والتليفزيونية وفلسفة اإلقناع، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر  -3

 م.1007مصر الطبعة األولى، -اإلسكندرية

  م.1006د. سوزان  يوسف القليني ،تكنولوجيا االتصال واإلعالم دار النهضة العربية ، القاهرة، -4

 

 

 )إن وجدت(    مواد إلكترونية وإنترنت: .3

 

 
X. :الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر 

 الحضور والغياب:     .1

 الحضور المتأخر:    .5

 ضوابط االختبارات واالمتحانات:   .3

    :المشاريعو التكليفات / المهام  .4

 :الغش   .2

  االنتحال:  .6

 سياسات أخرى:   .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


