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 قسم المهن الهندسية والتكنولوجية

 االعالمتكنولوجيا تخصص 

MediaTechnology 

 2021الخطة الدراسية 

 ساعة معتمدة 72عدد الساعات: )سنتان( : دبلوم متوسطبرنامج الدراسيال

 :االعالملتكنولوجيا شروط القبول 

 

مجال التصوير الفوتوغرافي والتلفزيوني والتحرير واالنتاج الرقمي واالستخدام تخريج فنيين مهرة في الهدف العام للبرنامج:

 .االمثل لتقنيات االعالم المختفة

 األهداف الخاصة للبرنامج:

 التصوير التلفزيوني داخل االستوديوهات وخارجها. .1

 التصوير الفوتوغرافي الجمالي والموضوعي )الميداني(. .2

 التعامل مع برامج المونتاج والمكساج المحوسبة. .3

 التعامل مع اإلضاءة وأدواتها المختلفة بما يخدم العمل التلفزيوني داخل وخارج االستوديو. .4

 م اللوجوهاتوالبروموهات التلفزيونية.تصمي  .5

 ( في االستوديوهات اإلذاعية والتلفزيونية.mixersالعمل على أجهزة الصوت والصورة ) .6

 التعامل مع األعطال التشغيلية لمختلف األجهزة التقنية في االستوديو. .7

 إعداد البرامج والنصوص غير اإلخبارية. .8

 المرئية. إنجاز النصوص التحريرية المصاحبة للمادة  .9

 علمي

 صناعي
 تكنولوجيا معلومات زراعي اقتصاد منزلي شرعي الريادةواالعمال فندقي ادبي

√ √ √ √ √ √ √ √ 
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 المخرجات التعليمية المنشودة من البرنامج:

 كفاءة العمل التقني والفني في المؤسسات اإلعالمية المختلفة. .1

 كفاءة التصوير الفوتوغرافي االحترافي .2

 كفاءة التصوير التلفزيوني االحترافي .3

 تلفزيونية وإذاعية على قدر عال من االحتراف. بأعمالالقيام  .4

 .الرقمي المتقدمتنميةمهارة اإلنتاج  .5

 القدرة على انتاج األعمال التلفزيونية كاألفالم الوثائقية، والتعليمية .6

 التعامل مع األعطال التشغيلية لألجهزة التقنية في اإلذاعة والتلفزيون. .7

 فرص عمل الخريج:

 العمل في محطات التلفزة المحلية والعالمية. .1

 العمل لدى وكاالت أنباء مختلفة كمراسلين. .2

 في اإلذاعات المحلية المختلفة خاصة في الجانب التقني.العمل  .3

 العمل لدى مؤسسات المجتمع المدني في مجالي التصميم والتصوير. .4

 العمل لدى شركات االنتاج اإلعالمي. .5

 إنتاج أعمال إعالمية فردية وبيعها لوسائل اإلعالم المحلية واإلقليمية والعالمية. .6
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 الخطة الدراسية للبرنامج:

 :ساعة معتمدة( موزعة كما يلي 15متطلبات الكلية ) اوال:
 ساعة معتمدة(: 12متطلبات الكلية االجبارية ) .1

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساقاسم رقم المساق 

D0110 3 3 اللغة العربية - - Arabic Language 

D0111 3 3 مقدمة في استخدام الحاسوب - - Introduction to Computer 
Science 

D0112  1 1 النشاط الرياضي - - Physical Activity 

D0120 3 3 اللغة اإلنجليزية - - English Language 

D0121  2 2 ريادة األعمال - - Entrepreneurship  

 
 

 ساعة معتمدة(: 3متطلبات الكلية االختيارية ) .2
 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساقاسم رقم المساق 

D0230 3 3 دراسات في الفكر اإلسالمي - - Studies in Islamic thought 

D0250 "1 2 3 مكافحة الفساد "تحديات وحلول - Anti-Corruption "Challenges & 
Solutions" 

 
 :ساعة معتمدة( 5ثانيا :متطلبات القسم االجبارية )

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م المساقاسم رقم المساق

D0117 3 3 تطبيقات تكنولوجية - - Technological Applications 

D0115 2 2 مهارات االتصال والتواصل - - Communication Skills 
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 Program Requirements (52 C.H)  ساعة معتمدة( 52ثالثا: متطلبات التخصص االجبارية ) 

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م اسم المساق رقم المساق

D6107 2 0 2 الرسم التوضيحي بالحاسوب - Computer Illustration 

D6112 2 1 3 التصويرالرقمي - Digital Photography 

D6202 
 D6112 2 1 3 انتاج صحافة الهاتف المحمول 

Production of mobile phone 
press 

D6215 كتابة النصوص لإلنتاج الرقمي 
2 2 0 - 

Writing Texts for Digital 
Production 

DF101 3 2 3 هندسة الصوتيات - Audio Engineering 

DF102 ( 1تقنيات إضاءة تلفزيونية) 3 1 2 - TV Lighting Technologies (1) 

DF103 ( 1تصوير تلفزيوني) 3 2 3 -  
TV Photography (1) 

DF104 3 3 برامجوتحريرال اعداد - - Preparing and Editing 
Programs 

DF105 ( 2تقنيات إضاءة تلفزيونية) 3 1 2 DF102 TV Lighting Technologies (2) 

DF106 (2تصوير تلفزيوني) 3 2 3 DF103 TV Photography (2) 

DF107 3 2 3 أساسيات المونتاج - Montage Basics 

DF108 3 1 2 هندسة أستوديو - Studio Engineering 

DF201 6 ـــ 2 مونتاج رقمي DF107 Digital montage 

DF202 3 2 3 تصوير تلفزيوني متقدم DF106 Advanced Imaging 

DF203 3 1 2 إنتاج أستوديو DF106 Studio Production 
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DF204 3 1 2 تقنيات إنتاج الصوت DF101 Sound Production Techniques 

DF205 3 1 2 إنتاج خارجي DF106 External Production 

DF206 3 2 3 مونتاج متقدم DF201 Advanced Montage 

DF207 3 3 التسويق االلكتروني - - eMarketing 

DF210  6 ـــ 2 تدريب ميداني DF106 Field Training 

DF220 6 ـــ 2 مشروع التخرج DF203 Graduation Project 
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 :االسترشاديةالخطة

 الفصل األول

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م اسم المساق رقم المساق

D6112 2 1 3 التصويرالرقمي - Digital Photography 

DF101 3 2 3 هندسة الصوتيات - Audio Engineering 

DF102 ( 1تقنيات إضاءة تلفزيونية) 3 1 2 - TV Lighting Technologies (1) 

DF103 ( 1تصوير تلفزيوني) 3 2 3 -  
TV Photography (1) 

DF104 3 3 برامجوتحريرال اعداد - - Preparing and Editing Programs 

D0111 3 3 مقدمة في استخدام الحاسوب - - Introduction to Computer Science 

D0112  1 1 النشاط الرياضي - - Physical Activity 

 

 الفصل الثاني

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م اسم المساق رقم المساق

D6107 2 0 2 الرسم التوضيحي بالحاسوب - Computer Illustration 

DF105 ( 2تقنيات إضاءة تلفزيونية) 3 1 2 DF102 TV Lighting Technologies (2) 

DF106 (2تصوير تلفزيوني) 3 2 3 DF103 TV Photography (2) 

DF107 3 2 3 أساسيات المونتاج - Montage Basics 

DF108 3 1 2 هندسة أستوديو - Studio Engineering 

D0110 3 3 اللغة العربية - - Arabic Language 
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  - - 3 3 متطلب كلية اختياري -----

 

 الفصل الصيفي

 

 الفصل الثالث

 Course Name م.س س.ع س. ن .م س اسم المساق رقم المساق

DF201 6 ـــ 2 مونتاج رقمي DF107 Digital montage 

DF202 3 2 3 تصوير تلفزيوني متقدم DF106 Advanced Imaging 

DF203 3 1 2 إنتاج أستوديو DF106 Studio Production 

DF204 3 1 2 تقنيات إنتاج الصوت DF101 Sound Production Techniques 

DF205 3 1 2 إنتاج خارجي DF106 External Production 

D0117 3 3 تطبيقات تكنولوجية - - Technological Applications 

D0120 3 3 اللغة اإلنجليزية - - English Language 

 

 

 

الساعات  اسم المساق الرقم
 المعتمدة

 رقم المساق عملي نظري

 DF210 6 ـــ 2 تدريب ميداني  1

  2 المجموع 
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 الفصل الرابع

 Course Name م.س س.ع س. ن س .م اسم المساق رقم المساق

D6202 
 D6112 2 1 3 انتاج صحافة الهاتف المحمول 

Production of mobile phone 
press 

D6215 كتابة النصوص لإلنتاج الرقمي 
2 2 0 - 

Writing Texts for Digital 
Production 

DF206 3 2 3 مونتاج متقدم DF201 Advanced Montage 

DF220 6 ـــ 2 مشروع التخرج DF203 Graduation Project 

DF207 3 3 التسويق االلكتروني - - eMarketing 

D0115 2 2 مهارات االتصال والتواصل - - Communication Skills 

D0121  2 2 ريادة األعمال - - Entrepreneurship  

 

 ساعة معتمدة 72مجموع ساعات البرنامج = 
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 وصف المساقات:

 ( ساعة معتمدة 15أواًل: مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية )

 ( ساعة معتمدة 12مساقات متطلبات الكلية اإلجبارية ) .1

 (D0110ساعات معتمدة() 3اللغة العربية )

ورة يتناول الطالب طرق تنمية األلفاظ والمعاجم واألخطاء الشائعة واإلمالء والترقيم ووحدة التذوق الجمالي وتشمل: دراسة س
العلق ومعلقة أمرؤي القيس وروائية أبي التمام وقارئة الفنجان لنزار قباني، وفن القصة وفن السيرة ووحدة االستطالع الثقافي 
وتشمل: موسيقى الشعر الحر واللغة العربية والحضارة الحديثة والقضية العربية ومشكلة الخط العربي ووحدة األداء الوظيفي 

 ها والتعبير كتابة التقارير الفنية باللغة العربية.وتشمل: القراءات بأنواع

 (D0120ساعات معتمدة( ) 3اللغة اإلنجليزية )

يهدف الى تطوير المهارات االساسية األربعة لدى الطالب وهي: الكتابة والقراءة واالستيعاب واللفظ الصحيح والمحادثة، وكذلك 
والكالم المباشر وحروف الجر والجملة الشرطية كما يهدف الى إمداد الطالب تطوير قواعد اللغة األساسية والتي تشمل األفعال 

 بالكلمات والمصطلحات االنجليزية التي تتعلق بحياة الطالب اليومية والعملية، وكتابة التقارير الفنية باللغة االنجليزية.

 (D0111ساعات معتمدة( ) 3مقدمة في استخدام الحاسوب )

نات المادية للحاسوب وتمكين الطالب من تشغيل الحاسوب وبرمجياته واستخدام هذه البرمجيات في يتعرف الطالب على المكو 
معالجة النصوص وبناء البيانات المجدولة وتصميم قواعد البيانات والعروض التقدمية. يبدأ المساق بالتعريف بالحاسوب وأهميته 

لجة والتخزين كما يتناول العالقة بين تكنولوجيا المعلومات والمجتمع ويتناول أهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعا
والمشكالت المقترنة باستعمال الحاسوب والتدابير الوقائية عند استخدامه وتوخي سرية المعلومات وأمنها كما سيتم التعرف على 

الوقاية منها وتأمين البرامج والبيانات  مسائل الخصوصية المقترنة باستعمال الحاسوب والتعرف الى فيروسات الحاسوب وكيفية
وعرض مفاهيم قضايا وأخالقيات الحاسوب. ثم يستعرض المساق البرمجيات العامة وتطبيقاتها إذ يبين كيفية تشغيل الحاسوب 

ثم يتناول كيفية إنشاء وتحرير نصوص بأشكال  Windows XPعن طريق نظام التشغيل ويعرف بنظام التشغيل اكس بي 
وكيفية إنشاء الجداول االلكترونية وعمل الرسوم البيانية باستخدام نظام  2007Wordعن طريق معالج النصوص مختلفة 

2007 excel  نشاء شرائح العرض التقديمية بما فيها النصوص والرسومات والصور باستخدام نظام ويقدم كيفية تشغيل وا 
2007 PowerPoint. 

 (D0112ساعة معتمدة( ) 1النشاط الرياضي )

يتناول هذا المساق دراسة مفهوم التربية الرياضية وأهدافها وعالقاتها بالتربية العامة، وتعريف ألهم المهارات والمبادئ األساسية 
جراء مباريات ونشاطات داخلية وخارجية، والتدريب على تحكيم  لبعض األلعاب الجماعية والفردية مع قوانين هذه األلعاب، وا 
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والتعرف على بعض إصابات المالعب التي تصيب الالعب داخل وخارج الملعب، ومعرفة أسبابها  المباريات والنشاطات
 وأعراضها وطرق إسعافها، ويتناول هذا المساق أيضًا بعض مسابقات ألعاب القوى وكيفية تنظيم بعض طرق الدورات الرياضة.

 (D0121ساعة معتمدة() 2ريادة األعمال )

لى تهيئة الشباب على المستوى العلمي ليس فقط ليتمكنوا من إنشاء مشاريعهم الخاصة يهدف الى تطوير المهارات ال ريادّية وا 
في المستقبل بل كذلك ليعملوا بشكٍل منتٍج في مؤسسات صغيرة ومتوسطة الحجم. وبذلك يكون هدف البرنامج اإلجمالي على 

ين. كما يهدف إلى توعية الطاّلب بشأن مؤسسات المستوى األوسع هو المساهمة في استحداث ثقافة مؤّسساتية في فلسط
األعمال والعمل للحساب الخاص العتماده كخيار وظيفي مستقبلي  وتطوير المواقف اإليجابّية حيال مؤسسات األعمال والعمل 

ة ناجحة للحساب الخاص وتوفير المعرفة والتمّرس في الصفات المطلوبة والتحديات التي قد تتم مواجهتها لدى إنشاء مؤّسس
عدادهم للعمل بشكل  وتشغيلها وبنوع خاص المؤّسسات الصغيرة وتطوير المهارات والميزات الريادية لدى الشابات والشباب وا 

 منتج سواء في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم أو في الوظيفة.

 :( ساعة معتمدة 3) االختياريةمساقات متطلبات الكلية  .2

 (D0230ساعة معتمدة() 3)دراسات في الفكر االسالمي 

، والعقيدة والعبادات، واألخالق هومصادر  ،المساق تعريفا بالفكر اإلسالمي وأسسه وخصائصه وحملة الفكر االسالمي هذا يقدم
 في منجزاتها وجوانب حضارتها إضافة الى  مناقشة بعض القضايا المعاصرة و والنظم اإلسالمية، والحضارة العربية واإلسالمية 

 ضوء الفكر اإلسالمي.

 (D0250ساعة معتمدة() 3) مكافحة الفساد "تحديات وحلول" 

يقدم هذا المساق معرفة معمقة حول مفهوم الفساد محليا وعالميا، واالشكال المعقدة التي يتجلى بها في كل من المؤسسات 
ة ظهور الفساد وانتشاره، سواء تلك المرتبطة الرسمية وغير الرسمية ، كما يناقش المساق اهم العوامل التي تزيم من احتمالي

بالتنظيم الهيكلي لمؤسسات الدولة، او التعقيدات السياسية واالجتماعية، التي تؤثر على عمل المؤسسات وتضعفها، كما يتطرق 
ساسي المساق على اهم الخطط والنهج في مكافحة الفساد، اضافة الى الخطط لتمكين الحكم الرشيد في فلسطين كمتطلب ا

للوقاية من الفساد، كذلك االساليب لبناء قنوات التواصل بين العاملين في المؤسسات التى تعنى في مكافحة الفساد في فلسطين، 
 ويشمل المساق على زيارات ميدانية لالطالع على واقع المؤسسات العاملة في مكافحة الفساد في فلسطين.

 ساعات معتمدة (5)االجبارية القسم متطلبات : مساقات ثانيا 

 (D0117ساعات معتمدة( ) 3) تطبيقات تكنولوجية
تعتمد حياة البشر في الحياة المعاصرة على التقدم التكنولوجي الهائل والذي تم في العقود االخيرة, ومن خالل هذا المساق سيتم 

ياة البشر وجعلها اكثر سهولة ورفاهية, التعرض الى العديد من الجوانب االيجابية للتقدم التكنولوجي الحالي ومدى تأثيره على ح
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منها تطوير وسائل االتصال والمواصالت, األشعة الكهرومغناطيسية، وتوظيف االجهزة الذكية في التعليم والتعلم, والتعرف على 
طرق الى بعض المواد ذات المواصفات المميزة، وتحسين جودة الحياة وصحة البشر من خالل التكنولوجيا الحيوية, كما يتم الت

 بعض الجوانب السلبية المصاحبة لهذه التكنولوجيا.

 (D0240 ساعة معتمدة() 3)مهارات االتصال والتواصل 

كسابه المهارات األساسية في مجال التواصل مع  تعنى المادة بإلمام الطالب بالمفاهيم والنظريات في مجال االتصال اإلنساني وا 
ته اليومية والعملية باستخدام أساليب جدية تعتمد على التدريب والتقويم المتنوع الذات واآلخرين وتعزيز ممارستها في حيا

والفعال. وترمي هذه المادة إلى تطوير مهارات الطالب على االتصال الكتابي والشفهي لرفع قدرته على االتصال مع اآلخرين 
ل خاص. وسيكون تركيز منهج هذه المادة على بصفة عامة وقدراته على االستقبال واإلرسال في بيئتي الدراسة والعمل بشك

سيتعلم  .تطوير المهارات االتصالية في مجال األعمال مثل حرفية عرض المشروعات ، مهارة االستماع ، والمناقشات الجماعية
اختالف الطالب قيمة االستماع في صياغة وتحليل المناقشات الشفوية، و أهمية االتصاالت اللفظية و غير اللفظية، و آثار 

وبما أن االتصاالت تتطور مع مرور الوقت، فسيكون هناك تركيز على التمارين الشفوية و المكتوبة  .على االتصال الثقافات 
 .مع التعريف بنمط التقارير الشفوية و المكتوبة

 ( ساعة معتمدة 52ثالثا: مساقات متطلبات التخصص االجبارية ) 

 (6107Dمعتمدة( )ساعة  2الرسم التوضيحي بالحاسوب )

 Vector(، التمييز بين الرسوم النقطية والمتجهة  )Vector graphicsيهدف هذا المساق إلى التعريف بالرسوم المتجهة )
graphics & Bitmap graphics من حيث جودة الصورة والحجم والوضوح، و شرح أساسيات و قواعد الرسم وتحرير)

البرمجيات المعاصرة في الرسم الحاسوبي والتركيز على برامج الرسوم  النصوص و نظام اإلحداثيات، و استخدام
، Macromedia Freehand, Macromedia Flash Adobe Illustrator, Corel Draw( ( مثل: ,  Vectorsالمتجهة

 اصيل أو الوضوح.معالجة الرسوم المتجهة و تحريرها مثل: تغيير حجم ولون وموقع الصورة المتجهة ، دون أن تتأثر جودة التف
 (6112Dساعات معتمدة( ) 3التصوير الرقمي )

في هذا المساق يدرس الطالب قواعد وأسس التصوير الرقمي ، واإللمام بقواعد ومبادئ الصور الثابتة وفن حرفة اإلخراج الرقمي 
وعلمي سليم ويجيد ايضًا التعامل مع ليصبح الدارس مؤهال للتعامل مع اللغة التلفزيونية ولغة الصورة الثابتة بشكل أكاديمي 

الكاميرات وأجزائها وأنواع العدسات ،و معدات األستوديو بشكل فني ،ويتضمن هذا المقرر تدريبات عملية على التصوير الثابت  
تقان اللغة العالمية المشتركة بين شعوب العالم وهي لغة الصورة .  للنهوض بسوق العمل اإلعالمي الفلسطيني وا 
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 (6202Dساعات معتمدة( ) 3صحافة الهاتف المحمول  )انتاج 

دراسة و تطوير وتحليل المحتوى الذي يصلح للنشر بالهواتف النقالة وجميع وسائل التواصل االجتماعي،بدءا بالبحث عن 
 المعلومة والتحقق من صحتها وانتاجها ونشرها )التصوير والتسجيل والمونتاج والبث المباشر).

 (D6215)ساعة معتمدة(  2) نتاج الرقميكتابة النصوص لل 

يتناول هذا المساق كتابة السيناريو و البيان الصحفي، كتابة النشرات والمطبوعات والمطويات والملصقات وأسلوب صياغة 
المراسالت. كما يتناول كتابة مواد العالقات العامة بهدف نشرها عبر االنترنت.ويهتم المساق بإعالنات الخدمات العامة 

(Public Service Advertising.خراجها  ( كتابتها وا 
عداد التقارير والقصص اإلذاعية، التحقيقات، المقابالت، يركز المساق على انتاج  يتناول المساق فن الكتابة األخبار لإلذاعة وا 

 مواد إذاعية ونشرها باستخدام اإلعالم الرقمي.
 (: DF101ساعات معتمدة()  3) - هندسة الصوتيات

هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بمفــاهيم أساســية فــي الصــوت، شــدة الصــوت، المحتــوى التــرددي، االنعكــاس الصــوتي،  يهــدف
التشتت، زمن االمتداد الضجيجي، تصرف الضوء داخل حيز مغلق، كما يهدف إلى تعريف الطالب بالميكروفونات المختلفة من 

ســتجابة التردديــة لهــا، االتجاهيــة ، كــذلك يهــدف المســاق إلــى تعريــف حيــث أنواعهــا، مواصــفاتها، نظريــة عملهــا، الحساســية، اال
االســتجابة التردديــة، االســتطاعة، طــرق التوصــيل، وكــذلك مازجــات الصــوت الثابتــة  :الطالــب بالســماعات مــن حيــث مواصــفاتها

معالجـة الصـوت لـب علـى باإلضـافة إلـى تـدريب الطاوالمحمولة من حيث المـداخل، عـدد القنـوات، السـعة، روافـع الميكروفونـات. 
 .باستخدام برامج الحاسوب المختلفة 

 (: DF102ساعة معتمدة() 2) -( 1تقنيات إضاءة تلفزيونية )

يهدف هذا المساق إلى طـرح مفـاهيم أساسـية فـي الضـوء، أغـراض اإلضـاءة أنـواع اإلضـاءة ، مفـاهيم خاصـة باإلضـاءة، تعريـف 
ية، شبكة اإلضاءة، المصابيح المركزة، أنواعهـا وقـدراتها، ووسـائل الـتحكم بالضـوء الطالب بمعدات إضاءة االستوديوهات التلفزيون

المنبعث عنها، المصابيح المنتشـرة، معـدات اإلضـاءة الخارجيـة ، معـدات اإلضـاءة البـاردة، أجهـزة الـتحكم باإلضـاءة، المرشـحات 
والتوزيعـات الكهربائيـة ، مــن حيـث الـرزم والترتيــب  الضـوئية، التعامـل مـع معــدات اإلضـاءة، سـواء الكشـافات أو الكوابــل والقـوابس

 والشحن، ويشمل ايضا التدريب على اإلضاءة النهارية والليلية، النهار في الليل والليل في النهار )لإلنتاج الخارجي خاصة(. 
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 ( : DF104ساعات معتمدة()  3) - اعداد وتحرير البرامج

وكتابـة النصـوص  الطالب بمفهوم كـل مـن الخبـر، التحقيـق، التقريـر، والتعليـق، القصـة اإلخباريـة، تعريفيهدف هذا المساق إلى 
تعريف الطالب بمواصـفات المـذيع النـاجح , وتدريبـه علـي التقـديم التلفزيـوني وكيفيـة التعامـل  لبرامج غير إخبارية، باإلضافة إلى 

 المقابالت، فنون أجراء المقابلة وصياغة أسئلتها. مع الميكرفون والكاميرا داخل وخارج األستوديو، أنواع 

 (: DF103ساعات معتمدة()  3) -( 1تصوير تلفزيوني )

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بــأجزاء كــاميرا الفيــديو، العدســات تشــغيل الكــاميرا، الضــبط االلكترونــي للكــاميرا، الضــبط 
الميكـانيكي للكــاميرا، حوامــل الكــاميرات، أحجـام اللقطــات، زوايــا الكــاميرا، حركــات الكـاميرا، المرشــحات، أنــواع اللقطــات، كــاميرات 

 شغيلها واستخدامها. الفيديو الرقمية: ضبطها وت

 (: DF106ساعات معتمدة() 3) -( 2تصوير تلفزيوني )

يهـــدف هـــذا المســـاق إلـــى تعريـــف الطالـــب بقواعـــد التشـــكيل الجيـــد للصـــورة التلفزيونيـــة، التشـــكيل الفنـــي للقطـــات، الشـــكل الحظـــي، 
تشـكيل الجيـد للقطـات المكونـات المرئيـة، التشكيل المثلثي التشكيل األمامي والخلفي وتنمية حسه الفني فـي هـذا المجـال، قواعـد ال

الحركــة، الكــادر، اإلطــار، التتــابع، الخــط الــوهمي، اتجاهــات النظــر، التغطيــة، تغطيــة اللقطــات المتحركــة، اللقطــات فــوق الكتــف، 
 المحادث التلفزيونية، أصول اللقطات القريبة. 

 (: DF107ساعات معتمدة()  3) -أساسيات المونتاج 

إلــى تعريــف الطالــب بالمصــطلحات والمفــاهيم األساســية الخاصــة بالمونتــاج: معنــى المونتــاج، شــيفرة الــزمن، يهــدف هــذا المســاق 
المونتــاج البســـيط المونتـــاج المركـــب، المونتـــاج الفـــوري، المونتـــاج الالحـــق طـــرق االنتقـــال بـــين اللقطـــات: القطـــع، المـــزج، المســـح، 

تـابع اللقطـات، قواعـد المونتـاج وأسـاليبه الفنيـة، عناصـر المونتـاج، الحـافز، التالشي، التراكب، الـنقالت باسـتخدام كـاميرا واحـدة، ت
المعلومـــات، التكـــوين، الصـــوت، االســـتمرارية أنـــواع المونتـــاج: المونتـــاج الخـــاص بالحركـــة، المونتـــاج الخـــاص بالشـــكل، بالمفـــاهيم 

 الفنية، بموقع الجسم على الشاشة، والمونتاج الموحد لعناصر اإلنتاج، تطبيقات. 

 (: DF105ساعة معتمدة() 2) - ( 2تقنيات إضاءة تلفزيونية )

يهــدف هــذا المســاق إلــى توضــيح مبـــادئ وطــرق وتقنيــات اإلضــاءة التلفزيونيــة اإلضـــاءة الرئيســية والخلفيــة والتكميليــة مــن حيـــث 
ضــا ضــاءة المســاحة وا  ءة الخلفيــات، تــوازن مواصــفاتها، مســتواها، كمــا يهــدف إلــى التعريــف بطــرق اإلضــاءة، اإلضــاءة الثالثيــة وا 

مستويات اإلضاءة ومشكالت اإلضاءة، العـالج باإلضـاءة )اصـالح مشـاكل فـي االلـوان واالضـاءات علـى العناصـر المصـورة (، 
 إضاءة األخبار، مخططات توزيع اإلضاءة لحاالت إضاءة شائعة، واإلضاءة اإليحائية. 
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 (: DF108ساعة معتمدة( ) 2) -هندسة أستوديو 

االتصــال بــين  وطــرق ،هــا مــع بعضــها الــبعضالمســاق إلــى تعريــف الطالــب بــأجهزة األســتوديو عامــة وكيفيــة ارتباطيهــدف هــذا 
يهدف إلى كذلك متداولة في العمل التلفزيوني. المصطلحات والالتعريف بفريق إنتاج البرامج التلفزيونية، و المخرج وطاقم اإلنتاج، 

 عند العمل على أجهزة اإلنتاج المختلفة الوصالت والكوابل والمقابس المناسبة التي تعريف الطالب بالمشاكل التشغيلية التي تنشا
تمكينــه مــن تحديــد مواصــفات األجهــزة واســتخدام دليــل الصــيانة والتشــغيل ألجهــزة اإلنتــاج المختلفــة وأجــراء ذلك توصــل معهــا , كــ

 .سية في الدوائر الكهربائيةات أساالصيانة الوقائية لها كما يهدف إلى تعريف الطالب بمفاهيم ومصطلح

 (: DF210ساعة معتمدة() 2) -تدريب ميداني  

يهـــدف هـــذا المســـاق إلـــى تعريـــف الطالـــب علـــى التقنيـــات المتـــوفرة فـــي المؤسســـات اإلعالميـــة المختلفـــة ســـواء الخاصـــة منهـــا أو 
الحكوميــة بنــاء علــى اتفاقيــات تبرمهــا الكليــة مــع هــذه المؤسســـات وذلــك لمــنح الطالــب الفرصــة لتفعيــل مهاراتــه ومعلوماتــه التـــي 

 للعمل. اكتسبها خالل دراسته في البيئة الحقيقية 

 (: DF201ساعة معتمدة() 2) -مونتاج رقمي 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بالتقنيــات المحوســبة فــي مجــال المونتــاج التلفزيــوني وتدريبــه علــى كافــة إمكانــات البــرامج 
 الشائعة االستخدام في هذا المجال. 

 (: DF202ساعات معتمدة() 3) -تصوير تلفزيوني متقدم 

يهدف هذا المساق إلى تدريب الطالـب علـى التصـوير لاخبـار, المقـابالت، األفـالم الوثائقيـة، إعالنـات، أفـالم تعليميـة مـن حيـث 
 القواعد الفنية للتصوير لكل نوع انتاج . 

 (: DF203ساعة معتمدة() 2) -إنتاج أستوديو 

وتطبيــق ذلــك علــى نمــاذج مختلفــة لإلنتــاج كاألخبــار يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بأســس اإلنتــاج داخــل األســتوديو 
والمقابالت والندوات والبـرامج الترفيهيـة.... ويشـمل ذلـك األعـداد، تحديـد مواقـع الكـاميرات العمـل ضـمن الفريـق، تحديـد اللقطـات، 

وديو دور المخـرج فـي توزيع كشـافات اإلضـاءة وتحديـد شـدتها، توزيـع الميكروفونـات وتحديـد أنواعهـا، أوامـر المخـرج، مـدير األسـت
الــى مهــارات مهمــة فــي االنتــاج داخــل االســتديو: متــابع  باإلضــافةالعمليــة اإلنتاجيــة، تحليــل وتقــويم نمــاذج مختلفــة لإلنتــاج، هــذا 

 السيناريو ومازج الصورة وتقنيات الصوت. 
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 (: DF204ساعة معتمدة( ) 2) -تقنيات إنتاج الصوت 

يهــدف المســاق إلــى تعريــف الطالــب بالتقنيــات المختلفــة المســتخدمة إلنتــاج الصــوت والمفــاهيم المرتبطــة بهــا كالحضــور الصــوتي، 
الخصائص الصوتية للمكان، المنظور الصوتي، مزج الصوت، تكامل األصوات والمرئيات المؤثرات الصوتية، التعليـق، الحـوار، 

 الموسيقى. 

 (: DF205مدة( )ساعة معت 2) -إنتاج خارجي 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بماهيــة اإلنتــاج خــارج األســتوديو مــن حيــث معاينــة موقــع اإلنتــاج الخــارجي، المعــدات 
الالزمــة، فريــق العمــل اإلعــداد للعمــل الصــوت، الصــورة تطبيــق ذلــك علــى حــاالت عــدة لإلنتــاج الخــارجي، بعــض حــاالت اإلنتــاج 

 رياضية. الخارجي الشائعة، األلعاب ال

 (: DF206ساعات معتمدة() 3) -مونتاج متقدم 

يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب بالقواعــد العامــة المســتخدمة فــي مونتــاج التقــارير اإلخباريــة، األفــالم الوثائقيــة، األفــالم 
 التعليمية، اإلعالنات. 

 (: DF220ساعة معتمدة( ) 2) - مشروع التخرج

مدرس مشروع التخرج الستخدام ما تم تعلمه  وبإشرافيتناول هذا المساق قيام مجموعة من الطلبة )قد تصل الى خمسة طالب( 
من معلومات ومهارات وتقنيات وفنون إلنتاج منتج تلفزيوني ) فـيلم وثـائقي او فـيلم تعليمـي...( بـدءًا بـالفكرة ومـرورًا بكافـة مراحـل 

تطبيقية تعكس ما تعلم خالل سنوات الدراسة، وفي هذا العمل يتم توزيع االدوار بين اعضـاء الفريـق  العملية اإلنتاجية في صيغة
 هذا العمل بشكل مهني.  إلنتاج

 (:DF207ساعات معتمدة() 3التسويق االلكتروني ) 

لتــي خلقتهــا اإلنترنــت يهــدف هــذا المســاق إلــى تعريــف الطالــب علــى التطــورات الحديثــة فــي األنشــطة التســويقية والفــرص الجديــدة ا
وفهــم وظــائف التســويق اإللكترونــي وتطبيقــات  ، والتعــرف علــى دور التســويق اإللكترونــي فــي زيــادة المبيعــات ،لمنشــ ت األعمــال

ى وتكوين حصيلة كبيرة من مصطلحات التسويق اإللكتروني واإلنترنت لـد، أدوات وتقنيات التسويق اإللكتروني في الواقع العملي
واإللمـــام بعناصــــر ومكونـــات اســــتراتيجية التســــويق  ، المحتملـــين للتســــويق علـــى اإلنترنــــت المســــتهلكين ل قطاعـــاتتحليــــالطلبـــة و 

اإللكترونــي الفعالــة والبيــع النــاجح عبــر اإلنترنــت والقــدرة علــى تقييمهــا ومعرفــة االتجاهــات الحاليــة والمســتقبلية ألنشــطة التســويق 
 .اإللكتروني

 


