
مقدمة وشرح لملف اإلنتاج الوثائقي المحوسب
فرع اإلعالم تخصص الفیدیو

النھایة.وحتىالبدایةمنالنھائیةاألفالمإنتاجعملیةوتخطیطتنظیمھواإلنتاجملفمنالھدف
سیرورةحولوالمناقشةوالتفكیرالشخصي،واالھتمامالذاتيللفحصاالنتاجملفاستخدامیتم

منبھامّرالتيالعملسیرورةتعكسالطالبلدىتحدثالتيالتغییراتالفیلم.علىالعمل
فيكسبھاالتيالمعرفةحیثمنشخصیة،ناحیةمنتغیرنھایتھ:إلىالمشروعبدءلحظة

الملفشكلیسمحكماالمشروع.فيالشركاءبینالعالقةفھمحیثومناإلنتاج،مجاالت
المحوسب حوار مثمر بین التالمیذ وبین التالمیذ والمعلمین.

الخارجيالتقییمفيالبجروتامتحاناتمن٪20عنعبارةاإلنتاجملف●
ویشكلمنفصلبشكلتقییمھایتمحیثموقف""ورقةالمحوسباالنتاجملفالىاضیف●

والموادالنظریةالموادبینالترابطتعزیزإلىموقف""ورقةتھدفالنھائیة.العالمةمن10٪
جماعیا وقسم عمل شخصي.العملیة.  العمل على ورقة موقف مكون من قسمین: قسم عمال

حسب التعلیمات واألمثلة المرفقة.علیك تعبئة جمیع وثائق ملف اإلنتاج المذكورة في الملف●
مرحلة إنتاج الفیلم تقوم بھا المجموعة سویاً.●
كتابةالتصویر،أثناءواستخدامھاالتصویرالىالخروجقبلاالنتاجوثائقجمیعتعبئةیجب●

مكتوبةتكونأنینبغيالتيالوحیدةالوثائققیمة.أيلھاتكونالالتصویربعدالتخطیطوثائق
بسیرالمتعلقة(المولف)الممنتجووثائقالمصور،المخرج،لعململخصاتھيالتصویربعد

عملھ على المونتاج.
المحمول،الكمبیوترأجھزةاستخدامبإمكانكاواإلنتاجمستنداتطباعةیمكنكالتصویرأثناء●

التصویرالىنخرجالاإلنتاج.ملفمستنداتعلىالحفاظاجلمنتابلیتالذكیة،الھواتف
بدون ملف اإلنتاج!

ملفتسلیممكانھا.لھمالتابعةالمضامینوإدخالاإلنتاجملفمناالمثلةحذفالطالبعلى●
ملف إنتاج جزئي.إنتاج بدون تحدیث او صیاغة األمثلة الموجودة فیھ یكون

شكل(فيوأسئلةمالحظاتویكتباإلنتاجمراحلمنمرحلةكلعلىیمرالعمليالمعلم●
یكونللممتحنالملفتقدیمقبلعلیھاالحفاظأوالتعلیقاتھذهحذففيالقرارالتعلیقات)إضافة

للمعلم العملي والممتحن.
المنتجیقومذلكوبعداإلنتاجطاقممنطالبكلعلىملقاةاإلنتاجملففحصمسؤولیة●

للممتحنالملفتسلیمقبلللمعلم،تقدیمھقبلنھائيبشكلوفحصھالملفوترتیببتوحید
یصححانلھیتسنىكيجیدبشكلیفحصھانالمرافقالعمليالمعلمعلىیجبالخارجي

التصویر بدون ملف اإلنتاج.ویسجل مالحظاتھ، ممنوع إعطاء تصریح للطالب بالخروج الى
googleبصیغةحفظھیجب،wordلصیغةاإلنتاجملفتحویلیتمال• docsیتیحمما

العمل على مستند بشكل مشترك.
علیكم االنتباه بعدم حذف أي شيء الواحد لألخر.●
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وعدماالمتحانقبلالممتحنمشاركةیجباإلنتاجملفعلىالعملمناالنتھاءعند●
إرسالھ عبر البرید االلكتروني.

فيُمتبعھوكمامختلفةوثائقإضافةفبإمكانكمملزمةغیرالمقترحةاإلنتاجملفصیغة●
مستنداتتخطيوعدمالمعارفوزارةفيالتفتیشتعلیماتحسبالعملیجبلكنمدرستكم،

الزامیة.
االجتماعات،مناإلنتاجوسجالتتقاریرسابقة،أفكارمالحق:إضافةومرغوبممكن●

اخرمرفقوكلتنفیذهیتملمإلنتاجمستنداتمیزانیة،اإلنتاج،منصور،التسویق،رزمة
قِبلمنالفیلمإنتاجعملیةونطاقبعمقالطالبطاقمعملعلىاالطالعفيیساھمانممكن

الممتحن.
تقویم ومعاییر لتقییم المشروع النھائي:●

النھائيالنصفالمشروععالمة1.10%
اإلنتاجملفعالمة2.20%
الفیلمعالمة3.25%
الطالب.معواللقاءالمقابلةعالمة4.35%
موقفورقة5.10%

بالنجاح
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جدول المحتویات
بوابھ.1
صفحة تواصل طاقم اإلنتاج.2
ملف المخرج.3

وثائق السیناریو3.1
3.1.1One-liner.
سینوبسیس-قصة وتلخیص الفیلم3.1.2
بحث3.1.3
سیناریو-النسخة األخیرة قبل الخروج للتصویر.3.1.4
- التصریح عنכוונותהצהרת3.1.5

ملف المنتج.4
مراحل التصویر حسب المشھد4.1
الجدول الزمني لإلنتاج4.2
تنظیم الجدول الزمني4.3
المصورةتنازل عن حقوق المؤلف وتصاریح طاقم التصویر والشخصیات4.4
استمارة تنازل عن حقوق المؤلف – لتواقیع الطالب – المنتجین4.5
كتاب تعھد – مدیر المدرسة4.6

استمارة للمشتركین-(من ضمن ملف المنتج).5
تصریح مصادقة لالشتراك في فیلم طالب5.1
تصریح خروج لتصویر الفیلم النھائي5.2

ملف المصور.6
تقریر عن مواقع التصویر6.1
تصویرسیناریو6.2
وصف صوري لمشھد واحد6.3
وتفكیر انعكاسيכוונותהצהרת6.4

ملف الممنتج (الُمولف).7
سیناریو المونتاج.7.1
وتفكیر انعكاسيכוונותהצהרת.7.2
المشروع النصف نھائي.8
ورقة موقف.9
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بوابة

اسم الفیلم:

المدرسة:

الفرع-التخصص:

المخرج:

المصور:

الممنتج:

مركز الفرع:

المعلم العملي:
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صفحة المعلومات الشخصیة

اسم الفیلم

طاقم اإلنتاج

2تلفون 1تلفون وظیفة اسم

مخرج

مصور

ممنتج-مولف

ھویكون(الممنتجمنتج
حاالتفيعداماالمنتج
علىالحصولوبعدنادرة

موافقة من التفتیش)

شخصیات

التلفون
المحمول

تلفون البیت وظیفة في الفیلم اسم
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ملف المخرج

oneالفیلماھداف.1 liner
اكتب\ي بسطرین عن الفیلم، ما ھي الفكرة المركزیة للفیلم؟

تلخیص قصة الفیلم-سینوبسیس:.2
قصصیھبكتابھللفیلماألحداثوتسلسلالتطوراتالمركزیة،االحداث–صفحات2-1اشرح

حاضر،ماضي،أزمنة:3خالل(منللقصةتصویریھلقطاتوصفضرورةمع
.ماذا سنرى في الفیلم)والمستقبل-أي

البحث.3
التاریخ: _______________

البرنامج\اسم
الفیلم:

الموضوع:

البرنامجنوع
\جانر:

األسئلة5
المھمة

من?
ماذا?
متى?
لماذا?
مكان?

عنمقدمھ
الشخصیة

والتعرف علیھا:

طریقة
العمل-اشرح:

عنخلفیھ
التيالظاھرة

ھذهتمثلھا
الشخصیة:

وما الى ذلك)(باإلمكان استخدام معلومات من االنترنت، الكتب, المقاالت
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مالحظات:

الشرحمضمون البحث:

الشخصیة المركزیة

صوره شخصیھ لھ

احداث مركزیھ في حیاتھ

اواالرشیفمنصور
الصحافھ

تستعملقدمحتملھافكار
خالل البرنامج

مشاكل قد تحدث

مالحظات

المیداني:البحثمركبات
لوكیشن أو موقع التصویر

الشرح

1رقمشخصیھ

مواقع تصویر محتملھ:

تصویر مواقع اضافیھ:

تصاریح للعمل:

عراقیل محتملھ:

مالحظات:
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د. الصیغة األخیرة للسیناریو (قبل الخروج الى التصویر)
وفیھا المعاییر التالیة:یعرف السیناریو الوثائقي تسلسل منطقي للوضعیات الوثائقیة

رقم المشھد -بترتیب تصاعدي.1
تفصیل(باإلمكاناللیلاوالنھارفيخارجیة،ام-داخلیةالتصویرمواقع.2

الوقت الدقیق) وكذلك مكان المشھد المحدد.
/النشاطالمشھد،فيالمشارك/ةالشخصیات/الشخصیةنشاھد؟ماذا.3

الموقف/ الحدث/األحداث الذي/التي تحدث / یحدث في المشھد
وفق الحاجة.ماذا نسمع؟ حوار، نص مكتوب أو تعلیق صوتي یرافق المشھد.4
الذروةالمنتصف،(البدایة،القصةتطورفھمفيالھدف-یساعدالمشھدھدف.5

مشھدلألجواء؟مشھدعنالحدیثیدور(ھلوجودھا.وتفسیروالنھایة)
الشخصیة؟علىللتعرفمشھدالذروة؟مشھد(الصراع)ألمعضلةیعرض

وغیرھا)

مثال لسیناریو وثائقي

رقم
المشھد

/نھارالموقع
لیل

ماذا نشاھد؟الشخصیات
الموقف / الحدث

ماذا نسمع؟
/صوتيتعلیق
حوار

الھدف

بتوسع من خالل االستعانة علىو. تصریح عن النوایا (اإلجابة على لماذا انتجت ھذا الفیلم
ولیس اإلجابة على األسئلة (سؤالاألسئلة الموجھة أدناه، الكتابة واالجابة على شكل فقرة

جواب)) والتفكیر االنعكاسي

الخروج للتصویر.ُیكتب قبل)כוונותהצהרתالمخرج: تصریح عن النوایا (
اكتب ما ھو موضوع الفیلم، لماذا تم اختیار الموضوع؟●
صف سیرورة البحث عن الموضوع●
تمریرھاتریدالتيوالعبر)(التنبؤاتالتبصراتھيماللفیلم؟المركزیةالفكرةھيما●

من الفیلم؟
كیف ستقوم في تمریر القصة من خالل اإلخراج؟●
الفیلم؟صف طابع العمل (طبیعة العمل) مع الشخصیات المشاركة في●
في الفیلم؟ما ھي الرؤیا المرئیة أو البصریة للفیلم وكیف ستظھر●

 المخرج: التفكیر االنعكاسي االنھاء من اإلنتاج:
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تموكیفاإلنتاجسیرورةخاللوقیمیةتقنیةالصراعاتمواجھةیصفانالمخرجعلى●
التغلب علیھا.

سیرورة اإلنتاج،تطرق للتغییرات (اإلیجابیة والسلبیة) التي حصلت خالل●
تطویر وتقدم الفیلم.صف سیرورة عمل الطاقم وكیف المشاركة والتعاون ساعد في●
تقنیة، ترددات معینة.كیف تم التعامل ومواجھة برنامج العمل الزمني، صعوبات●
اعرضوا أحداث التي كان من المفروض  ان تنفذ بطریقة مختلفة.●
عنتعلمتمماذااالعالم.فرعفيالتعلموعلىالنھائي،للمنتجشخصيتقییماكتبوا●

ستعملھااوستغیركنتماذااكتشفتھا،التيشخصیتكفيالقویةالجوانبھيماأنفسكم،
بطریقة مختلفة.
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ملف االنتاج (المنتج) -(من ضمن ملف اإلخراج)

Breakأ. downالمشھدحسبالتصویرمراحل

الشخصیات/التصویرزمن/التصویرموقعالمشھد\انتاجیة:مركباتالىمشھدكلتفكیك
وغیرھا

مثال

زمن التصویر

مجمل وقت التصویر

زمن الشاشة صفحة رقم خارجي

داخلي

لیل

نھار

رقم المشھد

وصف موقع التصویر

وصف المشھد: وصف األحداث

وضعیات ممكنة المالبس الشخصیات

10



امور مختلفة دیكورات أجھزة ومعدات خاصة

(باإلمكان اخذ المذكور أعاله من تقریر زیارة أماكن التصویر)
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_التاریخ:
جدول االنتاج الزمني.1

الجدول الزمني لإلنتاج

تاریخ التقدیم بشكل فعلي

موضوع نھائي للفیلم

البحث

سیناریو أولي

بدایة التصویر

یوم التصویر األخیر

سیناریو مونتاج

Rough-cutكات-(راف–أول
timeعلىاألحداثترتیب line

خالل عملیة التولیف)

Rough-cutكات-(راف-ثاني
timeعلىاألحداثترتیب line

خالل عملیة التولیف)

Fineالمونتاجنھایة cut

تقدیم ملف االنتاج والفیلم

مجمل عدد أیام التصویر

مجمل عدد جلسات المونتاج
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ج. تنظیم جدول زمني
وماذا بحاجة في كل مشھد.تقسیم مرتب الیام وساعات التصویر المتوقعة وفق تواریخ

على سبیل المثال:
جدول مواعید لیوم:______التاریخ________

الیوم
السادس

الیوم
الخامس

الیوم
الرابع

الیوم
الثالث

الیوم الثاني الیوم
األول

06:00-

07:00-
08:00-
09:00-
10:00-
11:00-
12:00-
13:00-
14:00–
15:00–
16:00–
17:00–
18:00–
19:00–
20:00–
21:00–
22:00–

المصورةتنازل عن حقوق المؤلف وتصاریح طاقم التصویر والشخصیات7.1
في درایفامضاء الشخصیات على النموذج، تصویره ورفعھ على ملف اإلنتاج
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ملف المصور/ة
تقریر عن موقع الحدث..1
ناحیةمنوسلبیاتھإیجابیاتتقییمومحاولةبالفیلم،الحدثمواقعمنواحدكلوصفعلیك

كلعرضویجب...الطقسحالةاالخراج/االنتاج/االضاءة/الصوت/التصویر/
حول مواقع الحدث.واحد من مواقع الحدث بعد ان یقوم الطاقم بأجراء جوالت

رقم الموقع
الموقع الحقیقي
مجموعة الفیلم

المشاھد التي صورت في الموقع
تقریر المنتج

تقریر المصور
تقریر المخرج
التقریر الفني

تصویر الموقع
سیناریو تصویر :.2

المدة الزمنیة وصف اللقطة حجم اللقطة زاویة
التصویر وبعد

الكامیرا

موقع الكامیرا رقم
اللقط

ة

وصف صوري لمشھد واحد.3
وصف مشھد من خالل رسم كل لقطة

تصریح نوایا وتفكیر انعكاسي-כוונותהצהרת.4
الخروج للتصویر.ُیكتب قبل)כוונותהצהרתالنوایا (المصور: تصریح عن

كیف قمت في تخطیط تصویر الفیلم.●
تصویر، حركات كامیراوصف كیف سیظھر الفیلم بشكل عام، أي زوایا تصویر، أبعاد●

ستستعمل في الفیلم
على مشاعرھم.ما ھي األجواء التي تریدون تمریرھا للمشاھد؟ كیف ستؤثرون●

 المصور: التفكیر االنعكاسي االنھاء من اإلنتاج:
تموكیفاإلنتاجسیرورةخاللوقیمیةتقنیةالصراعاتمواجھةیصفانالمصورعلى●

التغلب علیھا.
سیرورة اإلنتاج،تطرق للتغییرات (اإلیجابیة والسلبیة) التي حصلت خالل●
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صف سیرورة عمل الطاقم وكیف المشاركة والتعاون ساعد في تطویر وتقدم الفیلم.●
تقنیة، ترددات معینة.كیف تم التعامل ومواجھة برنامج العمل الزمني، صعوبات●
اعرضوا أحداث التي كان من المفروض ان تنفذ بطریقة مختلفة.●
عنتعلمتمماذااالعالم.فرعفيالتعلموعلىالنھائي،للمنتجشخصيتقییماكتبوا●

ستعملھااوستغیركنتماذااكتشفتھا،التيشخصیتكفيالقویةالجوانبھيماأنفسكم،
بطریقة مختلفة.
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ملف االنتاج للمولف/ة

سیناریو التولیف-.1
التحضیربینالتغییراتایضاویشملواللقطاتالمشاھدوفیھالبدائيالسیناریوعننسخة

والتنفیذ.
تقاریر مشاھدة في مراحل اإلنتاج المختلفة:.2

من كل مرحلة من مراحل التولیف،كتابة حرة من قبل المولف، من خاللھا سیكتب االستنتاجات
أیضا للقرارات التي اتخذتالتقییمات وآراء أعضاء المجموعة والمعلم المرافق، والتطرق

للتغییر في عملیة تولیف الفیلم.
التقریر األول: مشاھدة المواد الخام:

والصوت. اذا كان ھناك قرار فيالتطرق الواسع للجودة المواد الخام المصورة، الصورة
مفھوم؟ ھل یوجد لقطات أو مشاھدالخروج الستكمال تصویر مشاھد معینة او مواقع. ھل الفیلم

ال یمكن استعمالھا بسبب جودھا التقنیة؟
التقریر الثاني: مشاھدة الصیغة األولى من الفیلم:

في ھل التأثیرات الصوتیة تطوركیف حسنت التغییرات التي تم اجراءھا بصدد المشاھدات
الحبكة

مدة الفیلم صحیحة؟ ھل یجب إضافةھل االنتقال بین المشاھد جید بدون تشویشات وقفزات؟ ھل
مواد مصورة او یجب الحذف؟

التقریر الثالث: مشاھدة الصیغة الثالثة:
تنفیذھا؟ھل الفیلم مالئم لتوقعاتكم بعد كل التغییرات التي تم

عملیة التولیف حتى نھایة عملیة التولیف؟ما ھي التغییرات األساسیة التي تم تغییرھا من بدایة
صفوا المراحل المختلفة التي تمھل نھایة الفیلم خاصة؟ ھل یوجد عناوین في داخل الفیلم؟

اضافتھا في الصیغة األخیرة.
مصادر الموسیقى-.3

وصف الموسیقى في الفیلم. ولماذا اخترتھا؟
البدء في عملیة التولیف.ُیكتب قبل)כוונותהצהרתالنوایا (المولف: تصریح عن

صف كیف قمت في تخطیط والتحضیر في عملیة تولیف الفیلم●
الموادواستعمالتغطیةخاللمنالفیلمانتاجعملیةاستمراریةفيتساعدانیمكنكیفصف●

في ملف اإلنتاج.الخام المصورة وتولییف المقاطع التي تم التخطیط لھا
كیف تتصور الفیلم األخیر؟●
كیف سیكون أسلوب ووتیرة الفیلم؟ صف مشھد خاص●
التيالموسیقىھيمااستعمالھا؟تمالتيالموسیقىھيماالفیلم؟فيسنسمعماذاصف●

تریدون استعمالھا؟ ما ھي االعتبارات في استعمال الموسیقى؟
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 المصور: التفكیر االنعكاسي االنھاء من اإلنتاج:
تموكیفاإلنتاجسیرورةخاللوقیمیةتقنیةالصراعاتمواجھةیصفانالمصورعلى●

التغلب علیھا.
سیرورة اإلنتاج،تطرق للتغییرات (اإلیجابیة والسلبیة) التي حصلت خالل●
تطویر وتقدم الفیلم.صف سیرورة عمل الطاقم وكیف المشاركة والتعاون ساعد في●
تقنیة، ترددات معینة.كیف تم التعامل ومواجھة برنامج العمل الزمني، صعوبات●
اعرضوا أحداث التي كان من المفروض ان تنفذ بطریقة مختلفة.●
عنتعلمتمماذااالعالم.فرعفيالتعلموعلىالنھائي،للمنتجشخصيتقییماكتبوا●

أنفسكم،
بطریقةستعملھااوستغیركنتماذااكتشفتھا،التيشخصیتكفيالقویةالجوانب يھ ما●

مختلفة.
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المشروع (وظیفة) النصف نھائي
على كل عضو في الطاقم أن یقدم ھذه الصفحة..1
یجب عرض ملف انتاج الوظیفة النصف نھائیة للممتحن.2

اسم الطالب:
اسم الفلم:

وظیفتي في مجموعة العمل:

فكرة وملخص الفیلم: (حتى صفحة واحدة).

العمل وكیفیة التعامل معھاتحلیل مراحل العمل: (حتى صفحة) صف الصعوبات في مراحل

مدى یعكس فلمك السیناریو األولياستنتاجات بعد عملیة انتاج الفلم (حتى صفحة) صف ألي
 

العالمة السنویة / یضعھا المعلم: _____________________________

اسم المعلم:
_______________________________________________

توقیع المعلم:
______________________________________________
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ما ھي ورقة التعبیر عن موقف؟

یتوجبإذالعملي،والناتجالنظريالموقفبینوربطتلخیصھيالموقفورقةإن
وذلكبإنتاجھا،قامواالتيالنھائیةالوظیفةضمنوذلكعملھم،نتاجودراسةفحصالطالبعلى
مامعاالنتاجھذاربطخاللمنتحلیلھا،وظیفتھم،اتجاهبھیفكرونماعرضطریقعن

وعرضسنوات)،(ثالثالنظريالقسمفيالتخصصفترةخاللاإلعالمموضوعفيتعلموه
كیف طبقوا ما تعلموه في وظیفتھم النھائیة.

الھدف المركزي:
تعزیزھياإلعالم،موضوعفيالمقدمةالوظیفةفيالموقفورقةكتابةمنالھدف

انتاجالصحفیة،الكتابةصور،عرض(فیلم،النھائیة،الوظیفةموضوعوفھمالفّعال،التعلّم
رادیو).

جذاببشكلالتعبیرعلىوتساعدموقف،اتخاذفيوتساھمالتفكیر،تعززالموقفورقةإن
وذلكاإلعالم،مادةفيسنوات3مدارعلىالطالبتعلمھاالتيالمادةمنمستنبطوعقالني،
القسمفيالحقةأمثلة(ھنالكالصفوف،داخلمنوأمثلةونماذجبالمواقع،تتعلقموادباستخدام

"أ" من ورقة الموقف).
ما ھي أھمیة ورقة الموقف؟

النھائیةالوظیفةإلنتاجمروھاالتيالمراحلفھمإمكانیةالطالبتعطيالموقفورقة
التيالمواضیعمعوربطةالطالببھخرجالذيالنتاجبحثفيالتفكیروتعطیھعمیق.بشكل

ومنتوجالنھائیةالوظیفةموضوععنالممتحنفھمتعّمقالموقفورقةأنكماتعلموھا.
الطالب الذي أعدوه، وفھم أھمیتھ وتداعیاتھ.

العملیة،الطالبنتاجعلىیتطلعواأنالنظريموضوعلمعلميتتیحالموقفورقة
كماالنھائي،بمنتوجھمتعلموھاالتيالنظریةالمادةربطفيالطالبومساعدةللعمقوالدخول

اإلعالم،موضوعفيالنظریةالموادعلىیتعرفواأنالتطبیقياإلعالملمعلميیتیحذلكأن
واستخدامھ بشكل حكیم ومبدع.

كیف نكتب ورقة الموقف؟
وفًقاوذلكمكتوبة،مصادرمنبدعمشخصیة،بطریقةیكتبواأنالطالبعلى.1

للتوجیھات المرفقة.
صفحات.6–2بینھوالموقفورقةحجم.2
و(ب)و(أ)األقسامعلىالمجموعةادعاءاتفإنجماعي،طاقمقبلمنفیلمإنتاجفي.3

(ج) یكون من قبل كل طالب على ِحدا.
بشكلالطالبیجیب(ستیلز)،والتصویرالمكتوبةوالصحافةالرادیووظیفةفي.4

شخصي عن كافة األقسام.
نسبتھاوالذيللممتحنالمقدماإلنتاجملفضمنتكونأنیجبالموقفورقة.5

أنالموقفورقةوعلىالتطبیقي.البجروتامتحانفيالكلیةالعالمةمن%)،10(
تقدم بشكل رقمي فقط.
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مبنى ورقة الموقف:

(جماعي)صفحة.حتىنقاط)العشر(من%40واالجتماعيالنظريالجانب--أالقسم
صیاغةخاللمنوذلكالفیلم،موضوعھوماوتشرحتصنفأنالمجموعةعلى

بیئي)،تربوي،جماھیري،(اجتماعي،وأھمیتھاالفیلممنالعامةالفكرةھيماعنفقرتین،
منالمنھاج.فيتعلمھاالتيالموادمنالنظریةوالمضامینبالموادوربطھعالقتھوصیاغة

الضروري استخدام مصدرین خارجیین.
مواضیع كنموذج:

علىوأثرھاالتكنولوجیةالتغیراتالواقع،عكسفياإلعالمدوراإلعالم،وظائف
الفئاتعالقاتاإلعالم،فيالثقافاتتمثیلالتكنولوجیة،والفجوةاألجیالبینالفجوةالمجتمع،

اإلعالموالواقع،اللغةالواقع،تمثیلالتأثیر،مستونیاتاإلعالم،فيوتمثیلھااالجتماعیة
تھمالتيوالقضایاالجماھیریةوالقضایااإلعالمأخالقیاتالرأي،عنالتعبیرحریةوالسلطة،

الجمھور .. وھكذا .

بحجم–درجات)10الـمن(جزء%30النھائيالفیلمفيوتطبیقھاالقیم-ب-تحدیدالقسم
صفحة واحدة. (جماعي)

التضاربأوالتناقضأوالشخصیة،أوالفیلمیمثلھالذيالصراعتحدیدالطالبعلى
یجبالنظریةالموادمعالصراعوربطأكثر.اومركزيمشھدخاللمنوذلكالقیم،بین

بثمنمقطعصورتان،الفیلم،من(مقطعللطالبالنھائيالمنتوجمنجزءفيذلكوصف
الرادیو، مادة من الصحیفة).

بتحلیلھا.یجب أن تظھر ھناك نماذج من المعضلة التي یقوم الطالب

طالب.لكلصفحةبحجم–نقاط)10الـ(من%30شخصيقسم-وھو-جالقسم
مصادر اإللھام في عملیة انتاج الفیلم من عالم االعالم:

النظریةالمادةفيتعلمھاالتيالموادمنأواإلعالمعالممنمصدرالطالب/ةیختار.1
اإلنتاج للفیلم النھائي.خالل السنوات التي كانت مصدر الھام لھ في كل مراحل عملیة

القسمفيذكره(الذيعلیھاعتمدالتيوالمصدرللمادةمختصرشرحالطالب/ةیكتب.2
لمشروعھ النھائي.السابق)، ویجب أن یشرح كیف أثرت ھذه المادة على انتاجھ

انتاجوتداعیاتمعنىفيُعمقیظھرالذياإلعالمفينظريلمقالالتطّرقیجب.3
المادةفيتعلمھاومصطلحاتنظریاتاستخدامویجب(الوظیفة)،النھائيالمشروع

النظریة في موضوع اإلعالم.
ماذا كنت ستغیر أو ستعملھحاولوا ان تنتقدوا الفیلم النھائي أو سیرورة العمل علیھ.4

بطریقة أفضل.
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موافقة للخروج الى مرحلة التصویر (االنتاج)

مصادقة للخروج للتصویر.

التاریخ: ___________

توقیع مركز الموضوع: ___________
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نموذج للمشتركین

موافقة لالشتراك في الفیلم

التاریخ__________لحضرة__________

مدیر/ة المدرسة_________
العنوان___________

انا_______ موافق/ة على اشتراكي بالفیلم النھائي ___________
لطالب المرحلة الثانویة .

انني ادرك ان التصویر یقام باألشھر التالیة ________________
او بقنوات التلفزیون المختلفة.انا اوافق عرض الفیلم امام الجمھور / او باإلنترنت/

عرض الفیلم.ال تكون لدي مشكلة مالیة او قضائیة من المدرسة بصدد

مع االحترام
توقیع المشترك/ة بالفیلم

______

استمارة تعھد – مدیر المدرسة

نطلب من مدیري المدارس التوقیع على ھذه االستمارة
یستخدموااناسرائیلفياالعالمموضوعلتعلیمالمسؤولینلكلواسمحاوافقانا-1

لقطات من الفیلم ألغراض تجاریة نعم او ال
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المھرجاناتالتربویةاالجتماعاتمنكلفيالفیلملعرضالصالحیاتكلاملكانا-2
ال یوجد علیھ أي دعوى قضائیةوالقنوات التلیفزیونیة وشبكات االنترنیت وان الفیلم

لن أقدم أي مالحظة او دعوى بمجرد لم یتم قبول عرض الفیلم-3
اماموعرضھالفیلمنشرعلىوافقتقدالفیلمفيتظھرالتيالشخصیاتكلاناعلم-4

18العمرھایكتمللموالتيالفیلمفيتظھرالتيالشخصیاتاھاليایضاالجمھور
لشراءاستخدامھاسیتمالجائزةقیمةأنأتعھدنقدیةجائزةعلىالمدرسةفازتإذا-5

معدات لفرع االتصال فقط
الموافقة بالتنازل عن حقوق االنتاج والنشر-6

التعلیماسمح باستخدام الفیلم وصور من الفیلم للنشر من قبل وزارة
االنتاج والنشر وكل ھذاوتشكل ھذه الموافقة موافقة المؤسسة على التنازل عن حقوق

یخضع لتوقیع الطالب أنفسھم.
توقیع:

اسم المدرسة: ________________
اسم مدیر المدرسة: ______________________
عنوان البرید االلكتروني --------------------------------

توقیع مدیر المدرسة _________________
تاریخ: ________________

التنازل عن حقوق المؤلفین والمنتجین

طریقعناماوحفظھاالتنازلاستمارةعلىالتوقیعالفاعلةوالجھاتاالنتاجطاقمعلىیجب
المسح الضوئي او تصویرھا.

االعالمفرعوالطالبالمشتركینوتوقیعاالنتاجالحقوقعنوالتنازلاإلعفاءنموذج.1
وھوالنموذج،ھذاعلىأمورھمأولیاءتوقیععاما18جیلیكملوالمالذینالطالبعلىویجب

الموافقة على التخلي عن حقوقھم في الفیلم
تعلیمیة،ألغراضوالتعلیم.التربیةوزارةإلصداراتیستخدماالنتاجحقوقعنالتنازل
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والمشاركة في المھرجانات، ورفعھ في موقع شبكة یوتیوب والقنوات مختلفة.

حقعنالتنازلعلىالوالدینموافقةتشكلالوثیقةھذهعلىاألموروأولیاءالطالبتوقیع
المؤلف وعلى كل ما ینطوي على النحو المحدد أعاله

اسم المدرسة: ________________________

اسم الفیلم: _______________________

التاریخالتوقیع_____________الفیلم:مخرجاسم
_______________

توقیع االھل (المخرج): ___________________ تاریخ _______________:

التاریخ _______________التوقیعاسم المنتج الفیلم

توقیع اھل المنتج: ___________________ تاریخ _______________

التاریخ ________اسم مصور / الفیلم: _____________ التوقیع

توقیع اھل المصور: ___________________ تاریخ _______________

اسم محرر الفیلم: _____________ التوقیع: ________________

توقیع اھل المحرر: ___________________ تاریخ _______________

____________اسم اخر اشترك في الفیلم: ------------ التوقیع: ------------التاریخ

توقیع ألھل: ___________________ تاریخ _______________
التقاط الصور)(یجب حفظ ھذه االستمارة اما عن طریق المسح الضوئي أو
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