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: 

     ر، وا  إ و وأ ن اا  تظ ل اا ى وأ  نا 

 ا ردة اا      ى.      دورا ا دون و  ذ اج   وا 

أ أ  ااع ا ادة دة ا ا، و أن م م اد اي  ااد أو  

ع و.    ا ا ا ر ا أو  اء أم ه ا  اطر ا أ اطر

 ار ام وأ إاد وإا   را ا  ات ا ا  ان          

 ا إ   يا وا اه وو  وط ا   را ا ا و ا

    ة ارات اا   ام      .و و  ا    ت    وا  رات ام

  اا رات اا ظ  داد أو ،ا اا ا   أ ُر ،ا

واص  ار      ات، و  ا مج اة ار وإا   واب   

  در  يا ا ا  ول اري. وا ما  ا ت اا ا

رات اا  ا اا ا  .ا ب وا  ما  

: ر اطول: اا ا  

- ا :  

    :ا ؤل اا  ا  د         ب   رات اا  ماج اا 

 ا ا؟ 

-  :ا أ 

:ا ِا  ا أ ُ 

١-      رات اا  اجا و و يع اا أ  ا أ  ما   و

.ا   وا  و ات وا  ا  ا ط  

 أ ارا  م    در  ا اا ا  اات       -٢

را .ا ب وا  ما 

٣ -  ءا   ه ا   ودور اوإ رات اج اإم  را أ 

 ام ا و رأ اج.

 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٣٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

- :اف اأ 

:ا و    افا    ا ا  

 ان ا ا  ارة   ام ره  ف ا إ ا  ااج -١

.ع ووإ  ا 

٢-            ب ا  ى دور او ،ما رة ات ام اا  

.ا 

ج    اف  أ ااج   إاد اة ار ام و  ا          - ٣

.ا   ىو ،رات اا  رةت واا 

-  :ع ام 

    ) ث اا  راه ا Descriptive Research       ط و  و  ،(

      ن .و و ، ةأو ظ ، أو         ث اا   ا ل إ

              ،ا اا و ،  نا  ق اا  أو ا" م فو ،ا

واوف ا   ، وال ا اى  إ، ور ا ، و اا اى           

  رو ، ةوا  ةا  ا ،ا وأدوات ا ،أ ا ،ا  ا

 "ا ا اوراء ا   إ  اف ا١( ا( و إ ا ا اج . وا ا

رات ا ا ب أ  ما.  

 

ا ماج :اا ما:  

:ماج اا      رة أ  اجا            .ن م أ ا إدارة ا

ول و    ا ا، و  ااج ام ج   ار اول و  

    ،ا   ا  ا       اط ذ  هل، وا ا   ودرا  ة

        اجى أن ا  كو ،مج اما   ا ما  اج .وا ا 

 ول ا اإ رؤ"  اجأن ا ا ى ا   ،با    د ج

 ا دوا  )ول            .)٢ول اج اا  ،ا دة ا "    اجا

وا  ظر ا ا  ا ،ج ر و  مج و ا و ار   

 م ا   ، ءةزع ا و   ا ر أ ،اا      دا ن

   ،رة وء ا  اا ا          وا وا ات اوا وات وار اا

ا ؤ ن و  م ،ار اا ج إ ج، واما واا و  أ   ،ج

 . )٣( أن  وه دون ء"

                                                
 . ٩٥،ص٢٠٠٧ار، داراء م ا وا  ،د أ ، ا ا  (، ا و ١

٢( ،ا دار ا ،را ،ت ا  ،ا أ  رق١٠٨، ص٢٠٠٨ط. 

٣ (،ما ة، داراا ،مج اما  ،لء ا٢٧، ص٢٠١٣  . 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٣٣                                                            )٢٠١٧ 

          اوا ض ا دا ا   رة ماج اى أن ام   ل و

 ف، ووظ ر ا ا  ،ا ض ا و  ن، ووا ذاا 

.  ا وا ، را ه ذام   ،ا ا اجا 

  

     اجا ما: 

   إ ج  م امج ن ذا امج،   اي ام  ام ااج  

 د و ن .وآ  اجره  ا  م    ام  ه  ،ا    ا  ه 

ا  و وإدار    ما            ب  اأو ا 

 و      ااج ن ا ا و.) ٤(    إ اث أو اع أو اة

   اا اوإ إ  ،دا و م   Technique  أي  ما 

ا ا اا Artistic ، موا أو ا ا Mechanic  و داء ا ا  ا 

  -:  ام ااج ا أ  اف   ا ا و. )٥( واة واات

 

أو :ا ا:  

   ى اا     اجا ،ما ه و ا  ل  ف 

 ا ،ما د وض أن مم    ي  ارك  ا  دة   جما  ما. 

 ام      و  اا    ، اج    ا  أم ا ، واد

وا ا  ت جما ،ا   إ م  جا      ،اا  و 

 ا ه داا  ،دا ن و  ا أ   إ   : ول اا 

 م    ا  ،دا  وا  ما  م  ها . اض  وم      ا  

  ة:  ا ا  د  ودور ام اوض

  :اد ا   ان  - أ

 و  ام  اا  إاج    اول  ا  و  ا    ،: (Director)اج -١

   د  اي  و  ان،     اة  م ر إ ا  ا اظ

 ما ،ما و  "ف   لا ا  ،ما او  أن 

 امج  و  رون  ام  ام    ا  ا ات   إ  ن

   أاد  و  اوم  وام  وا  ا  وا  اظ  و ار وس

ا  ما  ن  ما  دة ج٦("ا( .و   أن  ى جا 

                                                
 .٢٧١،ص ٢٠٠٨)  ، امج ام ون ااج، وت، دار و ال،٤

٥( ،زوا  ا ن،دار و،ما راا ا  ج ور اا ،ا  ف٢٤،ص٢٠١٢أ. 

٦( وا ذااج اا ، ن ةم ،زوا  ار اة، اا ،م١٥٧،ص٢٠٠٩. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٣٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ا ف وا   ونا   ما  وا  ن  ا  .  حو 

ما  دا  ى ا ونا و  ا إذام ن ون و ن أو  وح 

ج .اا  "ول اا  اجإ ا ا إ   ،دا   أن       

ا  ا و      "آ )(ى . ٧و  ج  اا    ول  اا   

 و ا ي اا   ما. 

 أء      ا اات    اول  :(Sound engineer)ات س -٢

،ا و  اتدة اا  ا  وا   أن    لا   أو   

  و،ول اا    ت  ومو  ا      ةظ   درء  اأ 

،ا و    نوا ،وا ة وا ا  ،تا زو 

 .امج أء ات دة و ء ، وا اومت

٣ -  جما:(Editor)  ول اا   جمن ادة و  وا جا   

 اة   امج    و ااث   و م  اج أن

و ا ت وج ط٨( ا (و م   جما ):(٩ 

 ا  وو اات ط  ات ز  اول ا و: اوم امج   -  أ

(١)    ا(٢) و   م... او  ج طا. 

  ات إدل أو   ور ات   اي و: ا مج   -  ب

 .اج أوا  أى

   وScript Girl    ار  ة  أو ار    ا     : ااج ة -٤

  را و  ةذا را ،ا أ و      ،جا   أول 

 و     افا   ا ا ر  وط     

 اوت،  أء  اج     ا ات  أو. ات  ا  ت ك

 ا  ات     اج  وز  ار    ،ت  اج   وون

 .ار م     و مج

٥ -  جا:  جا  ا ج وإ   وظ   ،ا  ا 

 تات اووا ا   وا    . و    د    ،ا  وو 

 و  .وأ  ج    واب  ا،  إ ا  مت د أ و وار ااول

وظ  و إ م اط  ى إدارف أ إ اء أ   أو ا 

ا" .ول وا   ،ه ااو   ا ،وذ  ل وم  ا 

                                                
 .٢٥) أف  ا ،ر ، ص٧

 .٧٩) أ  ا ،ر ،ص٨

٩،وا  و  ة، دارا ،مموا ا ا و  اا ا ،  (١٠١،ص٢٠١٠. 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٣٥                                                            )٢٠١٧ 

ا  اا ،ما  نم  ادا    د اا.  و  أ   

 جا  م  ا  جا ج وما   ١٠(ا(. 

٦-   ا VTR:   ز  ا ،و وا   دة  ا 

دة و رة ا  تا. 

 وأء  ا  واات  او  و      اول    :اوم  ا  ول  -٧

 .)١١(اض ز  ات   امج أء ا ا ز  و ات

 

 :اه  ان -ب

١-  دا Floor Manager: يا    ن دا ا ر   ا 

 و وة ة ُ  ،)١٢(وه اد دا ا    م   ، وان

 ي  ،ها و  ،ا  وا  ،  و    لا  ج (دا ( دا  

 اا  ت ط أسن اوو        و    ت  أواو 

  وأء  اج    را  أن و اه،  ي   ل اج وت

و ،ا و و وا ا     ون  ر ،ا   راتا 

ظارات واوا ام ءةت واوا و ذ  تاج أا..   جا دا 

  و   وا و و   واداري ا اول إم أ مل أن و اه،

 اول اول ط و. )١٣(ر أو اد دا ام اا  أء ا ت

   ء  راتا  ظوا  ارات  وا   إ        ا  دا 

دا. 

 ا  ا  درات      اول   :  (Decoration Engineer)ار  س  -٢

،ما     را. او م  رك  جا  ر  اه  و  ا  وإ 

و اموأ ،وزوا   مإ  جما ات وت، امووا ة ووا 

 .)١٤(با ا ا    ا، وا اة و اءة

٣ -  ظا:  ول اا  ت ار(اش" إي ،)ا را"، و  ن  

 طار ا س را و ور اوا وا   ا ا. و  

                                                
١٠ ( ،وي ن، دار،جماج واوا را   ،ن١٥٤،ص٢٠١١ا. 

١١(  ،زوا وا  ءوت، دارا ،ذاوا ماج ان ا ،  ا٢١،ص٢٠١٠. 

١٢( ا ،ا ا   مر اا  ،ا ط م،ا ة،دار ا٦١،ص٢٠٠٧. 

١٣( ،ا ة، دار اا،ما اج اوإ   ما راي، ا ا١٥٩،ص٢٠٠٩. 

١٤،زوا  ن، دار أ،نا ا،ا  (٢٧٠،ص٢٠١٠. 
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 ٤٣٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

   ا  ذ  أن ر  ار،  و اظ   م ار س  ات

ءا   ا )١٥(. 

٤-  ا:  وظ  ا   ج رؤا  ،ا و  جا  

ا أ  ءج أإم ا ا �من ا   ا دورا     ا   

  ة  ر    أم    .ا    أء  ارة  و اءة،  و ل

  ،ا و   رةا ا ا  ا م١٦(ا(.  

 أ  اءة ف" و ا ا  ا ا  ا ك: اءة ف - ٥

 أ  ا  ا   جمأ  إذ ا      ءة  و  ا    ةءة  أا 

،و و  ءةا  أ ا ا  جما م١٧(ا(. 

٦- ا اتا :و     ا  ا     اتا  ن ..وا  و 

ا  ل   ودة ة اتوا ا ، ونو و   را 

ءة، وون او  دةا ات، ا و ا ا را م ن  

ا ا وا. 

٧-  جما(Production Manager):  ي اا  وا دارا وا  م 

ما   لا ا  رظ س، ا      ذ      ف 

 تا ا م قول وإ اما . 

٨- ا:  ول اا  "" هء اوإ . و ا وا     

 ورا وا ا د ا أا. 

٩ - اا:  ي اا   ،ا و أ او Forms  ء   

،ا وو  ده جا   ت١٨(ا(.  

  

  :ام ا  اج دور 

 ا    اة  ات و   دور و ا  ، اي و ا  اج أس   

،مور اوا  ا ءة وس ات ور، اد وات واا وا ا 

 ام  اج إ در    إ ام ا  أو ح و. "ام اا مج

ا ما  ن درا    م      ا إ    جما  اج  وا   

ول اا م    و  وم     تر  )اءة  – ال  – اا 

                                                
 .١٦٠) مة ن، ر ،ص ١٥

١٦(  وا ر  زدم  راتإ ،"اجج واموا رت ا" مرات اا،ران اا

 .١٢٥،ص٢٠١٥وا،اض،

 .١٨) ا ، ر ، ص ١٧

 .٢٨٣)  ، ر ، ص ١٨
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٣٧                                                            )٢٠١٧ 

 و  ا  و  امج    وف ام ا ى ور (ا – اات

 .)١٩(" ا ا  ا ات

او ما  امأ  داا      ،جا    ا  ا  ا     

اا ازوإ إ  ،دا وا ا ا   دا  ا  ا  نا 

 ج طا ء، ط جو ما ما  أول   أن و     

  رد وا ا ، جوا ا " ير ا  ذ  اا  ا  ءا 

، ج وي اا  أن     ض أن  ا   اب  أم  و 

 ر ر أنه ا ،ا   أن  جا  م ام   أ   ا   

  ر٢٠(ا(.  

 ج  ن    ،    اج    أن   :ال    ا  ه  ض    وا   

مت ا ط ، هو ز ا  ،نا   ون اا ا ،ا 

ف ورا  وري اا  ،جن ا   دا  ،دةه اة  وا     

 ج أما ما.  

 

   م:ا ا: 

 :و اات -١

    أداوات ا ا  رةا  دا إ ة  ا    لرا  أو ا  را 

 أى  م  أة  ة    ذ  و  ادة، ا و   م   أو ة

  ءرا  ،رةا ٢١(و(: 

•  (Lenses): ووظ أم  رة ة  ة  حا    دا  أ 

 وذات ا،  اري  ا  ذات   ات أماع  ا و ,اا  ق وه

ري اا ا و ا اا   اعات أما. 

 ة وة  أد ا  (Camera Control Unit) :ات ا وة •

 ، و ا CCU ظ ا: ة، اوا "  ال ا 

 ن أ ءةوإ  أن و  ل  تءة وا ا"(. 

• ا (Pedestals): اع أأم ا رواا  را وا   تد 

و   اا ،مز ات و ث   ا و  

 را ا ب  رو  ا،  وا  اع  ودة  أم      لأ 

                                                
 .     ٢٥٥، ص٢٠١١ام،اة،  ا،م إا ا، امج اذا و )١٩

٢٠،ا ا  ،ن،ران اوق ا ،   روم   (١٩٢،ص ٢٠٠٧، ٢. 

٢١( ت زر، ب ادار ا :ر، اا و ون ا  ،مج اما  ٥٨،ص٢٠٠٤،ا. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٣٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 اضو .  ه اا ا ك وا..ي وا    تا 

  اض أو ا ا  ب  إ و اا  ا واا واة اة

ى إ ات ق رضا. 

 أو     ز       ا:(Hand-held Camera ) ا اا •

   ذات ازن    ،    وة    دا     ز  ي

 زنا و ا  ووا وا   ووا إ و أو  او. 

   دن أا Television Studio:  

    رة   رام وأر ز ،ت  ة  ت  فى  وات  أو   

 أو ت مرة، اي وا ع  أرض ،دا  تدن ادة  اا  

  .)٢٢(م إمج ي اي اد ادت إمج و ا، ام اا إمج

 :ام ادمت 

   دا  ة ت    جما )٢٣(: 

  ار،   و اد ، أاء  ا وا اءة، و ار، ات(

   تا  ،وا        ثت  اوا   ر   أو   اوك،  ا  دو   

 ).اد دا وأ وأ    ا اومت

 ت ودن اا  :  )لإر اا مة، ا  اا  ا 

ا VTR  ت، أو ذا  و  أو  ا وا   و  وا .(   ج 

و ا و  جما من أن ا ّ    دا  ما  اوأم  و 

وأ ،و ه و: -  

 

: ا ا داروا: 

   ا ما      رم  ه    ،د  او  ذ    ،ه 

   إم ط   مج ا ات   ت ا ا ،ات وة

ت اووا   ،لا و ذ  ت  وام  د    ر  ،اتر  اوأ 

،مة او ،ر اوإ ،اا ت، واوا و  دا ن ا     ف 

ام ،ما "    و    ، و  ا  ا ا   أن 

  إداري ا  جما  ،ا  وا       نا  و       

                                                
٢٢،ا أ  رقط (  ر٢٨٤،ص. 

٢٣ ن، دار أ،نوا ذاا   ،ا  ا (- ،نزون وء م١٦٦،ص٢٠١٥م. 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٣٩                                                            )٢٠١٧ 

إم  ت   لا  ،دارة  إ  ا   ا   أن    ه  ا 

     ء  ت تا ٢٤( "أم(.  

 

  اج وظا ما: 

    اا إمج أن ذ امج،   اي ام  ام ا  ااج   

ا دا وا وا ج ا  ،ما اج أا    اا ظو 

 ا ، و وإدار  ما ما  ا ا.  وا  ما 

  ترة اوا ن، واوا ج وا ما  ظ ه  داتا    ، 

و  داتا )رةا ،مت، اا ا ،ات اا ،ر اءة، اوا 

ظج وما( ح و جا دات وا ا ظو    ا.  ول  وم  

  .ام امج  اا دوات ا اظ ا ا

 

اج:أوا ظرة وا: 

    نا أ  رةا ا ا وا  ا و  ب ا ي اا 

 ا      ات   نا  رفر اات واوا   

   رةا ة اا مت ا الا     ى  ااث  وا  وا 

مو ي اا   ا  اا و   و  نت اا 

 ار    و   ا ا ارة و وادراك    ر ا ادة وار

ا  نا . رة وا    ،رةأو ا  ،ا وو  

     ازم   جا  ا  نل  واوا.  ا  و  سن  ..ا 

 جا   ،رةا وري أ    ر ا ى، ذات   

،ا و  ،ه و ام  را و    ،  ي  و  .  و     

  :)٢٥( ر أاض  إ ف رة ا ا ن ال

    وا    اف    ا      و  وا  ا  اض  إظر  •

و. 

•  ط ،ا وا  ه وإ  . 

  .وا اار إ ا و ا، و امه، ب •

رة  وس  ادي  اا    يا  ا   بي  اا    ر     

 ظ      ا  ه  إي وأن ا  ، ا..واءة واان وا واا

                                                
٢٤،زوا ن،دارا،موا ذاج اما ،   (٣٢،ص٢٠١٦. 

٢٥ر أ ر ( ،زوا  ن،ا،ما ت ا:٤٩،ص ٢٠٠٨. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٤٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

داا    ه  و  اءاتا        هو  ا  ا    ا  ا   

 ورة)رة .)٢٦ ما     ر  د  ،و      ا 

 ر  اج  ح  و  ات،   ا و ا و ا وزوا اا وت

دات ا رةا ظو  ،ا و  داتا :- 

١-  تا: ا    ا  ا   رةا  مف  او  م)   دةرة  اا 

اا  رإط ا( ع و  تن ا ،ا ع  و  ن  ا  ا 

ا ، و ا روإط  أو ا ا    ا ا  ع،  اا  و 

ا   أي    ،ا   ي ودورا  ظوإذا .وا      ا 

وو  ،مإذا أو و   طو ن ا  ء ا  ا  و.  و 

 ذات ا ت    وري أ ارة،   ار  ن اس ا

  ، و )ا(ار  ام و ،  و ا   ى

ي و . 

أن و  تا  ا ا ،م ى أن و   ت ذاتد ،  

ا أو  ةا ا ، و  ا م   أن  د.  ن  و   

ا  ءا ، وأ  ج وظا.  

 ا  اُّ  ذ    ) ا ر ) و ا ات مع د اي  اج

 وه او ا و   ي اا  ا أنم  عاط  ة ةو 

 ا. و  ،تل اموا   ى، إأ و   وظ    اجا  ،ما 

 رؤ ا. 

 ارة     ام  ااج  ووظ    أ    ا   :  اا  ت  -٢

،ما وا   و ا    م إذا ا  ا اا ا. 

" ار   اا   ج رؤا اا    ض أو اا  

  ا ة وا إس ل  اؤ ه ور وا، اا أوع  ل
)٢٧(.  و  اا  اجا ،ما و دا أداة ا  د ،اا وذ 

)٢٨(:- 

 .اث ل وا ا  مع    أم  -  أ

                                                
٢٦،ا ا  ،إر،وا ماج اا   أ ا،م ظ (٥،ص٢٠٠٦. 

 .١٧٥) مة ن، ر ،ص ٢٧

٢٨(  ر،اجا  ،زا ل دع و ان ا ر  اد،ب.ت،ص ،موا ج ام ا ا 

١٢٥  . 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٤١                                                            )٢٠١٧ 

   ا      ه،  أو ا،  أء  ه  ااد  اع     ء   -  ب

 .اة

  ات اد     ُ �ا  أة اا د ّ    ا 

 اى  ّ    د ا و ار، أو اق ّ  د ا اأ و وار،

را ت، وا و ا  نا د ّ   ،فا  و  اا   

 وا  ،  اس  ّ    د  او  و  وا،  اح  ّ    د  ات 

و ا إ ا د أ   رة أوإ ، م داد  ا  زاد اا 

 ا اإن. )٢٩(ا   هأ  أن   ردات  إط  ي  و  بوأ    در 

  ج رؤاء اره واأ ة وا  ة رة٣ .ا- زوا ا :أ زوا ا 

ا ر جا  أ  ا مدة، وا  زوا ا  ا  وا  ،أو ا 

،أف أو اا  ع اده، ا ج  وا    ط      عاد  اا 

  ن ا .و اع ا اج إدراك   ا ا  أن  ".ادر دا ه

ا ا وا ء ا      دات    اجا  ،ما         

او      م ا او " .َّإن ا زواا ُّ   

ا  ا ،ما و ا م ُُّ ىأداة أ   ،جا  ل اا ُ  جا 

 إ ا  امه  وّ  ،)امل  ا،  اح،  ان، ( اا  وه   و إءات

   ا ،ما   مل إا دا ا  ،ما  و  ؤا  ا 

 .)٣٠("  إ إ ف ا ج

و  ن ق ،ما وو ج ما  ر وراء داا ت أا ا، وا 

وزوا ا و  دات   جا.  و    جب  ا  هج  اما إ  أ 

ما  ا (درا)  أ   ،مه ا ةا    اجا.  ن  ور 

   ا ام اوت ا  ر أن  أن ا م، أو  أو  ا ا

  .ج

 

م:اجا ظن و جمر اءة واوا: 

 ام  ،  وُف  ُ    أو و ات ُ  ا ا  :امج -١

   اد  ة و و  ة و ت  ف

،   ب ار اة واا إ    و    ، 

   ل    وإ  ام  و  ا  ب  وا  ا  اات  إ  وُف

                                                
٢٩ (ا د ،وي تا  ا ،موت، اا ث ا ت ، ودرا١١٨،ص٢٠١٦ا. 

٣٠( م  ان،اا ا  ا ،ما  د  دا،ا ،م٦٤٨،ص ٢٠٠٩ا. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٤٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 ا  ااج       مج  ا  ااث   ا  ار و .)٣١(ان

   ام اج و. اُ  ا  ا ار و رة،  وظره

 ولر ا   إ  ما  وما  ا إ  ،م  و    ووظ 

 :)٣٢(ا اا  ا امج   ام اج

 .ام )ا(إطر   اع  و ات ار إ ام   -  أ

 .ا  وا ا اا   ات أ ار  -  ب

  وا ام، ام  اا  ف ا ا واات ا مع ار  -  ت

را  رإط   ا ا. 

 اع  إطر   وظ  ا (Transitions) امل و مع ار إ ام   -  ث

ا. 

  جم ى  ا  رة    ؤ اة إ ن  ج ذا 

 ر  م  ا  ا      امج و ا ، أء وذ  اع

ا.  

 و  ا          ا  ام  ار    :ار -٢

 ا  وا  وا  ار  اا  و  ارا  ،  ام  اا  ي

 ا  ا   ّ ار وون ، وا ا، امه ب إ ف وا ات،

وا   ،اج اه و اا إ  راتد  ُ  ه اا 

اا       ة Background       ما  إن. )٣٣( وط   

 دي ا، وا، ا ا    أ و ا  ،ِ أ ار

 دوره  ،  اد ا وااف ء  و   ان  دورا ار

  نا  ي اا     ب  ا  ،إ     إ  ،طو 

   .ر و  را  اتة اا  ر ظ  تاوا ا 

ر اوظ ا  وأ  ا     ف  د  وا  ،ان  او 

 دا ،دا   وري اا   را ا. 

ر وا ما  ،   س ر رج اس" .وا را   

 وال اة ط إاز  اء س    ام، ا ة    ا ا

 را و ء اوا ًوا ا   . و  ذ    ورة  وا    جا  ورؤ 

ا  يا م٣٤(" ا(. 

                                                
٣١ (ا د ويص ، ر ،٩٤. 

 .٢٧) ء ال، ر ، ص٣٢

 .١١٠) م إا ،ر ،ص ٣٣

 .٦٢٥م  اان، ر ،ص )٣٤
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٤٣                                                            )٢٠١٧ 

 ز أ  ، ال   ام، ااج أدوات أ اءة :اءة -٣

 اا    اءة  و   ا  ،  وإف     أ  دور   �   اء

ا  ح ا ،ما   ظ  فاد اا  وا     

م إ     ل  رةا  و   دورا  ا       ا.  و 

 دور         اءة  ز " ام  ،رة  أ     ال  اءة

أ   ف أوإ  ،ج  ا   د  أن    ا  ا  ءةا 

 .)٣٥("ارة اطر   إ إ ا واح اة ذات اة

 

: اجا ظت وا: 

   أ  وامس ارة   ة ت و ارة،   واات وا ات  

،ا ُات وا ا وا  ا ا ا  ءل إة  اوا    اا 

مإن. ا  اتا ا      ا   اجإ  ا  ا      ا  ا 

  ، وان ات اوا ا و  ا ا ا  ز أن  دور 

 لا ما  ات .اا  ا  و    ا  ا  د  و  اتأ 

 ا ورة .وأن ا ات اوا ا أ  ق ودورا  اجإ 

 ا  ما". ا  ا      ا  ا    ،ن  اأن وا  ا 

ات اوا ا  دورا ا   اجا و    حا    ،ا  و 

 أو  س أوص إ أو ط   أو م   ادثا إ   ذ     

  ،   ات مإ  ودة  ا د وا٣٦(" ا(. 

   وأن واج،  ا      ا  ء   أ  ام  اا   ا اا إن

ات اوا ا وأ ظ  ا ما  نح ا     ا 

 اا   ن و .ام إع   أ  واات ا وإن ال، ا  واات

ات اوا ا  اا ما  ءا ، وأ  ج وظا.  

  ل و  ى أن ا ج وظا  اج اا ما  ظا ا ،ا 

  ن أن  رةا  ا  د   تا ا ث ا  م ا. 

 جا مأن ا  ت اا ،ر او ا و  ما وما إر 

 ،اءا و  رونا ت إا ،ا و و  تأي ا أم   

  جما  م ،ا  ا ات إا ت، إا ءة، إا ه إآ. 

                                                
 .١٩٣) مة ن، ر ، ص ٣٥

٣٦ا ظ ،س ا  (   دانا  ،ر   ن، ر ا  ات اوا

،ت اراا  ،٥٣،ص ٢٠١٢وا. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٤٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ا ة: اا را: 

  ةا را : اتر ما  ل اولا اا را و ذ م  ا 

 اات  ا  أس  ار  اة  و  ار،  ااث  ا  ر ات وة  ا او

رإن ا  م  ةا ،م د وي اا ا  اتا ا ف. وا ةم 

   وض،  إح  ف    ار      ا  و    أو   م " ار 

" )ف. )٣٧ر وا ة اا  ررة  ا   "   رأ   و     

 أو ل ا ة اوح ز  ١٠ ١٥ و د ،د و ا     

ا ذاأو ا ،ما و  ه ةا   نا إ  ب  ،ا  أم  

 ه ا    " ة را  ا"    أ      و  را     

 ر    ااث  ا    إ امل      ان  اء   ار ض

رإ   نان أو اوا  رة  أو  ث أو  )ف .)٣٨ر وا 

 اتا �را م ا   ات دة ز وة و ات ل  ا  ،اا 

   عطا و     رأ  ى ا )٣٩(. 

 اد م  ا ار اا أل أ   م ان أر مة ا وف  

    اثا ت وا       را  وا  ط   

 ت ا ،أو ا ،أو ا وا  ا  تأو   را. 

    ا ا  اتر ما:  

     ةر  ما      ،       اجا  اموا  ا  ا 

 رج  ا    ن  ا  ا،  وا ار  ا وف ..وارة ت

،دن ا صا ا ة ا دا دا ،و :- 

١-  ر  را)   (را News chie :  و  ول  اا   إدارة  ا 

 :و        واا  اداري اق     و  إ    ،ي  اري 

ا ا وا ا )   تا ت أو اأو ا (ا ت ما 

وا     )تا     تى  اا   و (وا      ن  ر 

 .اة ا    وا ا اداء    ار

                                                
٣٧( ،زوا  ار اة، ان،اوا ذا ا ،ا أ ١٧٢،ص ٢٠٠٩م. 

٣٨ ،ا أ  رقط ( ،ا دارا ، ،موا ذاا ١١٩،ص ٢٠٠٥ا  . 

 .١٢٦، ص ، ٢٠٠٨ ا اد وان،وت، دار و ال، )٣٩
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٤٥                                                            )٢٠١٧ 

٢- ر ا Editor in chief: ول وا  ادة إا ء إي وا ة، ا 

   اد  إا    و ،  إ وا ار إر  ءا

)٤٠(: 

  عا    ا :(Briefing)  ض    ر  ة  اا  ،را 

 و، و ار اة ل و  ا وا ا ااث  ود

 و  ز  ا    رو ا  وا  وأط  ،ا      ه 

  .ارج  اان  ا ت

   ا   ادأ ،ر طو  ةا  اءا  دا. 

  ا را ا  ؤإم  ا. 

 و  ةا ،را وا  ج ةاد ا اا ح  ووا 

ا  . 

  ري ا  رط.  

 وا  ار    اي  اد  اري  ار  News Editor:  ُ اري  ار  -٣

 ا  ا     ري  اا  او   أن      ريإ    ف  ا 

 رة  اا  و،  و  ن  أو Fishman    ل  درا  إ   

ا  را   رك أن ا ة ا     را      دةا 

و  إ  رإ ٤١( و(:- 

  را     اثا. 

  را اث أا ا  إذا  ذ ا ا  اثا ا. 

  ا را  تا  ة در و  رإط  رإ . 

 را  وٌ  اط،  أرض دا اا  ا  اا اا   :ارى اوب -٤

  درا ار ا  ،ةك او  ى أن اا  وب   ةا   

 اوب  وص . ا  و  وب ا   وء اة،   ا او رج

 غ ر  أ    ا    رر  إا  ،و  و  " :   ا 

ث ا  ل ة اا وا  تا ا  درة اا  ا 

  ت  أ    ا  ثا      ا  ،ا    أ  وبا    ا 

را و  ذ  ا ب ا هر إمر ا ")٤٢(. 

                                                
٤٠( اد، إا  را ن، ا  ا ،ذاد ا٥٦،ص٢٠٠٨ ،١٩٢ا. 

٤١ ط ص) م ، ر ،٥٣ا. 

٤٢ب ادار ا ،زي، ا  : ،ا ا وو ذان وا رد، ا ت١٤٩ص ،٢٠١٤، ) رو. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٤٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 امج   ه    اة ج News Director:   اة ج -٥

  (   اة   )طق أمُ  و اة،  إذا   ر اي

 وز اع ا ار Full Script(  ا  إ (ا   ار، اات

إذا   ادوا ا  اء  اد أو اا ا. و ا  ،ذ "ُ ج 

     و  ار  ااد        اول    ار،  رأس  اة

 ار   اج  و ااء،    اي ا إ و ا ادر

اردة اا    را ة إم رإ  دو  را     أن 

ُ  ورزة اات ا ر٤٣("ا(. 

   و ار ، وا اري ض ارئ و ):ا( اة ارئ -٦

 ،وآ  ي اا    ءا     رن  أا  ومو    أن   

 و  وأ  وأرا  ت  أن " اة رئ  ا واف ،ار ض

إ ا      ا  ٤٤( وا( .   م        ا 

 ،را "و ا ر ا تو ،را   ن  أن    در     

دراك و اة اوا ا    زا  ء  اوا    اءأن دون ا    ا 

  اة رئ  ا  ا وا ات   و "ن  اي رك

م ط ا  ٤٥(أ(:- 

 ن أن ذو      ى  را a pleasant on-Air personality، ن  أن 

   هو    ى  را Reasonably Looking،  ا    عواط 

رات واو إ  ه ا Journalistic skills Knowledge، رةا  

ا اما Empathy، ا  و  ،ا  ا  اع  اطوا    اثأ 

 .وا ا رات

  رةا      تما  ب  وا  وا    وفظ  رط    اثا 

  اات  ا  و ا واءة اات  أن  وازت،

ا  دي إ  هرئ ام ةب أو ا فا إ. 

 ا  ا  ل ءري اا و إ ا. 

٧- ةا :   ةم را   را ة، داا " ير ا 

 و    ،   ا ا  و م، وي ا   ،ف ار  أي

  را  ود او ا ر ا ترة، اأو وا ا  ا 

                                                
٤٣ (م ط ا ، ا ،وة،  ااراا ا  ز١٤٩،ص ٢٠٠٩، وا. 

٤٤ ( ، ا و  اا  ادوت، ا،،ندار وا ل، و١٠٥،ص٢٠٠٨ا. 

٤٥( م ط ،ا  را ما   ا صا، ر ،٥٠. 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٤٧                                                            )٢٠١٧ 

 ،ا و  ت م ،رف اوا وت طج، اموا ه و  

 أو ات    ا  ون  اا     واج  ا  اة ض و ار

 .)٤٦("اة  أء ث  ت

٨-  اا Graphic Designer:   اول اول اا  ادت إ 

اا ا  را  ا  ا ،اثاء ا ا  أو ، أو 

  وبت ارل، وأو ا  ءات موإ  ت ا  ،را 

 ا  ارة  ، ا ا":  اا    أن  ات وك

     ،ا  ري  اا  ر  وا    تا  ا     تا  ا 

 را اع ا  ة٤٧(" ا(. 

 ار  ز   ا ، ا  ار، اة إاد    ء و :ان - ٩

 را ووا ،اوا  ء نا   ا  ات أطو "ENG" 

 وان  ، ا رج ا اط ه إ  م  و ول، أول ا ر وإغ

 ا أنم    ،ء نو  د ذاو  نو ل وا   أي و 

أن و  ء ر  ذار اإذا ا و طا را  أي . 

 اد  و  واط  ا    ار  مات     ا اى اظ  وك

وط ا ن و  ث صر :أ  ءة  وإ  ت  و  رو  ث  وإ 

وإ ر و.  

 

 جة ار ما: 

 وإم  ارة  أن   ا     و أو  اج و ،  ام ااج   

  ل أ و او ى ورى وإ ،درا  ل  ون، ان  ا  ولا 

 اجة إا ، ور ا   ت ر  ،ا " ول  وا   دارةا  ا 

 ج و را  ول اول اا  اجإ ات ور ما    اءة،  ا 

 و       اا     إ    ا  وما  )ون . )٤٨ج  وا  ط 

،ا و   ،د ك ولا  جما وما )(� يا  أ  

 ،زرارا   ات دا ا    ا  رأو ا   زرارا    لا 

  أو ا    ،ا       جما  ا    ،ص   ج  أو 

     ا دا     أو   ج   أو اات، ت

                                                
٤٦(  د ،وي را ذاا ،موا ، را ا  ،ز٥٨،ص٢٠١٢وا. 

٤٧( ا  ا، وت،دار،ما ء ا٥٩،ص ٢٠١٠ا. 

 .٢٣٢،ص ٢٠١٥، ٢وام، وان،اة،ارا ااد  ار ا،ادة ت) ٤٨



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٤٨                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

،ا ا أن ا ا  دة  رة ة  جي اا  اره )٤٩(،   

 مات و إذا أء اح ودر اة   ات  و ات،  اول ك

 وا ا ار   ار  ور اج   ون ذ ، ا و ار،

ح ووا ا  دةا را  و .ج وا   لط    رإ 

 ن ةر ما  أ أن و  د، و ا و  ن  ا " ج  اا  را 

 وا  رة  ا  وب ر أم  اا  آ مع أي ج    إ  ات

،اا  ن أن أ  ت و ا را أ          اثا 

را و ة در  ا رة اوا   ا  وا  اات  ا  ر  ا .

و  جة اا    ورة ا  را  وا  دة  و  ،ا 

 ون   جا ور ول اا    ز  صدة  ما  را      رأ 

  رن  ا  واص  اا    أو       ر  أن اج  و  ،)٥٠(ان

،مر وان ا   ا ا وا اة ون وإذا ا جا      

 ان م راء  بص،  أا  ان و      دةا  را    ان أي درا 

 و ا ب أ  د  وار ا، اؤ، زوا اان، ات، ارة، ر

 ما.  

 

 :ام ار مة مت

  م وف .وا ا ااد  اة، رئ : أ    ار مة ن

  ء  ا  :- 

  و ا، ا  أء  واا اة رئ Anchorman:  اة رئ -١

 م  إمج        ور    وااذ    امج  دة   ء

 أ .و    ر ا   اا ا. د و عر  وو 

 اة    و . امج    ا  وات    وع  ر  أن   ااع امج

 ا " اة و وآ   ، و ار ، و اري، اض

ا ى ا  ر، اا و  و ن اان، واا و ا 

ي اا   ءا   رن، أا وم   أن  ض رج، او 

 ورة إ  ط، وة ود   ا وطل اء  ار إ اة رئ

ت ا إذا رز و Decent Broadcasting Voice،  اءة أن  ةف  ا 

                                                
٤٩(  ذاا ا  ،ا ت ض و ،ب اة، دار اا،م١٧٨،ص ٢٠٠٧وا. 

٥٠( ،زوا ردن، دار أا،ا ودور ت اان،ا رس٢١٨،ص ٢٠٠٩. 
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 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٤٩                                                            )٢٠١٧ 

 ر   و  و ذ  رات رئ ةا   س  )٥١( أوا 

 يا  ا    ر إا ي اا  إ   ةا  را 

ون و  ء وموا س وي اا    و  ،  و   

را ا   ا وا  سم  و  أن      

  .ا أات إمج

 أ     اا  أو ام  ا  أو ا  ا  ار     : ا ااد -٢

ا ا    ، وا أم  ه و ادا  ا     

 ا   ا اا إ ام ات  و. )٥٢( أ  ء

ا ،اد   را اا ا ا  تء، وما  أن اد أا 

ا ا ام اا  وا  تأو ا ا ا  ومإ  ا. 

٣ - ا  : رةا ا)ة) اا ا  اتا  را  ،ما  د   

 اة    ات    ا    ،)ووظ  إ  ا (     ،  ا 

ا و  دراكى ا رة، اوا ا أ ا  ا  ا   

 ، إذ  را أ  ى ور رف  ا٥٣( ا( .    دة  أنا  را 

 ا  ا م   م ذ ان،  ار  و   و  ارة

  با ا ذ ره، او  ،    ن  دةرة  اا        و 

   ن  ي  ا  ارات    و  ا،  ا ا  رة ا  اطل

ن ا ا او ا ا  نا  ذ  م  دةا  ررة  اا    ا 

و  ك  ا ذ واو  ا ا . 

  

    ادة إا رن ا: 

     اداج  إوإ )   اتر ) من،  أف  ا إ        را إ 

  رات اوا و  و   قُ  إ ف ا ا وا   ،

 اق، وا ااد  ت م  إ ج  م  ق ا ام ة

ه و اتا :- 

 وان،  ااد   ار  إمج   او اة    ار ال أن: ار  ال -١

 و  أن ا  ا    رن  ا    ا  ا    ة  ا 

                                                
٥١،ا ط م (  را ما   ا ص  ،ا ، ر٥٠. 

٥٢( ا،ا و ا  ،حا  ةا   ،ةا،موا ذار ا٩٦، ص ٢٠٠٥. 

٥٣(   ء او إ ،ما  را ا ،من، وا ء دار  ز١٧٢،ص ٢٠١٢، وا. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٥٠                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 ،ما    ذ    داء اري،  واا  و    لا  اا  روا .

ر وك او ر ل ر  ٥٤(را(:- 

 أو او  ار  ال  ادره  ان    و :اا ادر  -  أ

اا را. 

 وا  وا  ا  واذات  ا  وات  امء  وت  و  :ار  ادر   -  ب

 .وا واات

 ي اي  اد    اة،  ت   ا  اظ  ااد وظ : اة إاد -٢

م ،م اد ةا  سي اا     ا   نا ) ،ا 

،ر، ااج، اج اما..  ( ه أن مل ا    رقا إ وا . 

اد ور إإ ،ما  ل  وإمر    رةا  ،اد  وا  را   نا 

أ  و  أ ا  ا ،واا ،ران، واوا ،را وا إ م 

 راأي ا      ا  ا  ا    ،را  ران،  واوا  وا  ا 

    وا  ا ، ا ا أم اج   دة ار مات وأ، )٥٥(اث

   و .   اي  ا      أ  أ    اول ا  إر   أن

   ،د  إر      و .  ار مة ر  أن اج

ن وا    نا   رإ   أو    د   ن      

           ال  وإرة  )ا  رات ( ون  ار  مة 

 .اة  إ ود ا  ظ

 ةا را :  

 ةا را     ةو ، و  ،ا  و  

ا   ا  رة   ف اا    ء  ،ةة  اي  وا 

 ريإ  ا وو ،وم   ب هر اما ر و   ر 

 ار ا ءأ  ٥٦(ا( . وا  ا     رن  أن ا  ةا   

م   أي م ، د و   را    ،را ء، وإ 

 ار  مة  ن   إر     طل  " اج و ، ن  ي

 أ أن و  د،  و  دأ  أن و  ما    جا    ن  ارها 

 ولا.  

 

                                                
 .٥٥) ت ا ،ر ،ص ٥٤

٥٥ ( ض ت و ،ا  ص، ر١٧٢. 

 .٧٤،ص  ٢٠٠٧، ا اذا م و  ااد وان، وت، دار و ال، )٥٦



 . روان  اند. ر..أ               
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٥١                                                            )٢٠١٧ 

٣-  ةا را:  ا ،ا م ا ا  إ ،إذ ا   أن 

 ا إ  ا ر وأا      ا  ،د  وو  ة  أ 

 دة ووإ ، و   ةر من ادة  ا    و 

 ءما وا را د  ا    در  ،ا  ادوا  م     

 ا  ض،  ا  و  و   ر  ٥٧(ا(،   را  ما  ا 

     م  وااج ا أو اداء وط وان ا  دا ارون

،رإ   رونا اءة إ  م  ن  اأط    لط  م  ا 

   ون  را  ،  اي  ا ا   ون و ون. ااءة أء

 ا      ر٥٨(ا(.  

٤-  ةا:     ةا را ماج( اا (ة اا  ا 

،أي أم  ةر ما  اءا . دوا     ةر  ما  واذا 

 ،اءا او ا ة ا  اة اا  ابا ا  ا  و 

 ا   و ،ا   تا ما ،ن ذاج وا ر وا 

و اجات إا ،را و      اءة  ا ا  ه . )٥٩(ا  ا 

 جا   ا ما  ادر  و     ج  اإم  ا 

 دة. اج و رن أا   اء ا  إ    ا 

  رو..ة ، اج وة ااا دا  ،دا  و    أ   

   و  ارة،  ج    وطو  وارة  ات  ا  وات    وي ااج

   ن  وأ  ةأ  ا  رةا  ما  و (monitors)    ات 

     وا،  ا ا ا ض ات   اد، دا ادة

 ا    ز    رة  و او"  م "  وز اا ض ز

إذ ا  ود  أم  ف  ا  ا      راتا  ووا  و    رةا 

 اد ومت  اا ت  ات ا ات  أ .)٦٠(ادة

 أ  و . اا     ااة  ا واامت اا ذا ا واة

 ض  ا  اداء ات    ر  اي  ان  و    إمج  ي اي  اد ان

   ون  ا،  ر    ا    اة ج و . ن ودة اري

   اة  ج  ن ذ و ا، وا ار ا    اج

  رة، أا و ة وو      ،  دةوا  ا  ا  ،  ةوا 

                                                
٥٧ر ،زوا  ت دار ،ت ا ،ب ط (- ،٤٤٤،ص ٢٠١٢د. 

 .١٤٣،ص ٢٠١٠واا  ات ام واات اذا،وت، دار ا ا (،ا  ،  ار ٥٨

 .٢١٧) رس ان، ر ، ص٥٩

٦٠( ،ب اة، دار اا،موا ذاا ض، ا ١٧٥،ص ٢٠٠٠. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٥٢                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ا  ه ،دةة اى وو  )ازى. )٦١   اءاتا  ،ن " ا  نا 

وط ا -  ر ت و رةات وءة ووإ او و –   ا 

،را و اد أء ا    ةر  ما    ،اءد  اأن و      إذا 

   إا  إا    ار  مة  إن. )٦٢( اة  إذا  ء أه اج  اة،

Live�    وإر  اءة، ا اء   را ا ؤ ،نا 

وط  ةم ذ ،هم ن ث ا ط و و ط   دون 

، ونء وأ ت و درا و ذ إ و ودرا و  ا را 

ا  ، و أ ا    ترار  أن اا  م    ج أن     

 ن  ظو  ذ  م  رئ  ةش  م    ا  ى  ،را   إ 

اإ  رةت اوا ا  اب. 

 

أ اا ا   ب ا ا  ة اتم را: 

   ُ اا را  أ اا ا   و  نا   ولا  ،ا  و 

 م  و  .اى  ام اا     أ ار واادث ار مات ة

 ا،  اول   او ا  ار اا ال  ا  أن إ اام وارات اث

م  ولا رج ا   ا  ة.  و  ه  أ  با       ا  را 

�مو   ونا  ري اا ن و )٦٣(، و      ا 

 را ة اب ووا ي اا  و   ه اا. إ ورة إ 

ا ا ا ى اا ا  اا ً        اا  را 

ا  ى و را ،ا      يا        ه  اا    

   ا    ا    وارا،  امج  و واءة واان وات ر ا �ب

 وى  ار      ا  ا  و وا ا أداء ط ،   ة

     ا  ة أن   ،)٦٤( أو  ا   ا رة

ا اءو اا ، و  ه  ان ا  رئ  ةع  ا    ا      را 

و ن أ را  أن  ل  ل ن اما و  ل  نإم  أ .  

  -:)٦٥( ار مات ة  ا إل   أى ا ك

                                                
 . ٢٩٤ ا وء إ ام ،ر ، ص )٦١

 .٢٣٤) ت ا ،ر ،ص ٦٢

٦٣(  ض ت و ،ا ر ص، ١٨٣. 

 .١٠٢) ا د وي، ر ،ص ٦٤

 . ٢٠٥ض و ت ا ،ر ،ص  )٦٥



 . روان  اند. ر..أ               
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٥٣                                                            )٢٠١٧ 

 اع  أن   ار،  مات      ار  ا  أ    ار ا ورة  -  أ

 ا  ا   اتر،  ما    أ  و  اتا    را  ا 

مموا وا وا ا   ةا  ا. 

 وار اة اراء وإاز اري ث  ا وت  ض  ا ا  -  ب

  ،ا ر واء دون ارأي إ � ن ذ را   أن    ا 

   ز ودوا ف أو رأي إط ، أن وا  را   ن  ا 

  ب ان أن ا رأ . 

   ا    ا  ا  اا أ  ااث،   ا ت ا ورة  -  ت

اا  ،ررة ا   ة  وا    ،ثا  و  دور   أن   

 .اث   ا ا ات

 اا      ار،  واا  اات  Chroma Key  او أب اا  -  ث

 ،حا و   Back Ground، أي   ةا  أو ذ 

 ول ح وب اوأ ء ارا. 

 اري  ا   و  واء  وارة  وان  ا        ا  ا  ا   - ج

،ما   سإ ا ر مو      ت  روةا   ثي  اا 

 درا   ي  ا را م   روا )٦٦(. 

 إ  ا ا ب  ا اا أ أ وان ا  ار    - ح

ا    را      ادات  اموا     ا  را    ورة 

اأ ا ا Accuracy وا Objectively رئ أداء وط ةر مى او 

 ا ر وأ     أ  ا  ل رن  أا  و 

     .)٦٧(اى  إر   ه   اار أراد إذا  اض  أن

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٣٣) ا ، ر ، ص٦٦

 .٥٣) إا اد، ر ، ص٦٧



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٥٤                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

ا  

    ا إ ا  ا وات:

  أو: ان:

  اات  ط ا  ا       ااج ام ام ا  اات ار، و  -١

 وا  و و.ا    

٢-  رة اا   ولا و ،رات ااد اإ  ا ا   مج اا

 .ردة ان ا با  رة ا دةف ز ،اح واا وو وا 

٣ -  ُ      هب ام     و ،ر وة ان م  و ةج ا

.ا 

 رئ اة واا  مت مة ار ام، ا  ء ا و  اج إظر   -٤

 مه ا.رئ اة  أ   م اداء وا  ب ا

٥ -  و ا ا وزوا تو ا  م  رات اا  مرة اأن ا

ا  ا أ  ء ا   ، اج ظ  أ  ب امه          

.ا 

٦- ُ ات اار ا  ةل واء اإ  ا ا ا  وا   ،رات ا

   جا ظ    ب هام ا .  

 م: ات:

 ا ات ذات ا  ا أو اات ا أن  أ ل ااج         -١

.رات اا   ما 

٢-           رل ا  ا رو رات اج اإم  رةت ا ا ا

        د أ   ة اإ رؤ  دل ا   رةا ا ا

.ا 

٣ -   اا م              ح اا ات ووات واا ظ ا ا 

ار، ن ط  اات ار ج إ أ اب وا  ت         

.ا 

  

  

  

  

  

  

  

  



 . روان  اند. ر..أ               
 

  

 راى ررى زامظط–  ارة) رة١١، ذ ،( زى)٤٥٥                                                            )٢٠١٧ 

: راه ا تإ در اا أ  

- :ا 

١.  ،ا  فأ     ا ن،دار و،ما راا ا  ج ور اا

،ز٢٠١٢وا. 

 .٢٠١٥، ٢وام، وان،اة،ارا ااد  ار ا،ادة ت .٢

 مج  ا  ا      ااج،ر    از،  د  ال  و اع ن ر .٣

ا ،ماد،ب وا.ت. 

٤.      و  ة، دارا ،مموا ا ا و  اا ا ، 

،٢٠١٠وا. 

٥. ،زوا  ن،ا،ما ت ا: ر أ ٢٠٠٨ر. 

 ا  ،زي،  :     ا، ا وو واذا ن ا رد، روت .٦

 .٢٠١٤، ا اب دار

٧. ،زوا  ن، دار أ،نا ا،ا ٢٠١٠. 

٨.  ا ر وا،ا ذاة، اا،موا   ةا  ،حا 

٢٠٠٥. 

٩. ب، ط ت ،ت دار ا  ،زوا ر- ،٢٠١٢د. 

 .  ٢٠٠٥ا، دارا ، وام، اذا ا  ا، أ  طرق .١٠

 ٢٠٠٨ا، ا دار ار، ا ،ت  ا، أ  طرق .١١

١٢. ا ،   را  اوا   تا  مات  اوا  ،ذاوت،  ا دار 

ا ،٢٠١٠ا. 

١٣.   ء  او  إ  ،ما    را  ا  ،من،  وا ء  دار 

 ز٢٠١٢، وا. 

١٤.  ا ،زوا وا  ءوت، دارا ،ذاوا ماج ان ا ، 

٢٠١٠. 

١٥.        ة، دار اا،ما اج اوإ   ما راي، ا ا

،٢٠٠٩ا. 

مء مون   -، دار أ  ا  ا  ، اذا وان،ن      .١٦

 .٢٠١٥وزن،

١٧. ا د ،وي تا  وت، ا،ما ا  ث  ا  ت  ودراا 

،٢٠١٦. 

١٨.   راتإ ،"اجج واموا رت ا" مرات اا،ران اا

ر  ض، زدما،وا ٢٠١٥وا. 



رات ا ا ب ا  ماج اا أ  
 

  

 ٤٥٦                                                                 راى ررى زامظط–  ارة ،) رة١١ذ ،( زى)٢٠١٧(  

 .٢٠٠٩واز، أ دار ا،اردن، ودور ا ات ان، رس .١٩

٢٠. ظ ،م ا أ   اجا ما ،إر،وا  ا ،٢٠٠٦ا. 

٢١.  ، جما من ااج، ووت، ا دار ل، و٢٠٠٨ا. 

٢٢.  ،  ا اد ،وت،ندار وا ل، و٢٠٠٨ا. 

٢٣.  ، ا و  اا  ادوت، ا،،نراد وا ل، و٢٠٠٨ا. 

٢٤.  ، ا ذاا م و  ادن، اوت، وا دار ل، و٢٠٠٧ا.     

٢٥. ،ا ا  ،ن،ران اوق ا ،   روم  ٢٠٠٧، ٢. 

٢٦. ،زوا ن،دارا،موا ذاج اما ،  ٢٠١٦. 

٢٧.  ذاا ا  ،ا ت ض و ،ب اة، دار اا،م٢٠٠٧وا.  

٢٨.   و ا  د ،أ  ا  ،ا  ،رء  ادارا  م  ا 

،٢٠٠٧وا. 

٢٩.  ،نا   راج ان، وا،جموي، دار وا٢٠١١. 

٣٠. وا ذاا ض، ا ،ب اة، دار اا،م٢٠٠٠. 

   .٢٠١٣ام، دارا اة، ام، امج  ال، ء .٣١

٣٢. م ط ،ا  را ما   ا ،ة،دار اا ا ،٢٠٠٧ا. 

٣٣. م ط ا ، ا ،وة، اار اا ا  ز٢٠٠٩، وا.   

٣٤. م أ ،ا ا ذا ،ةن،اار واا ا  ،ز٢٠٠٩وا. 

 .٢٠٠٩ واز ، ا اار اة، وام، اذا ااج  ،ن مة .٣٥

٣٦. م اإ ،ج اما ذاة، اا،موا  ،٢٠١١ا. 

 اب  دار: ا  ار،  و  ا  ون    ام، امج  ا ز ،رت .٣٧

،٢٠٠٤ا.  

- :ا ا 

٣٨.           ن، ر ا  ات اوا ا ظ ،س ا 

،ت اراا  ،وا  دانا  ،ر٢٠١٢. 

- :ت اا 

٣٩. اد، إا  را ن، ا  ا ،ذاد ا٢٠٠٨ ،١٩٢ا. 

٤٠. م  ان،اا ا  ا ،ما  د  دا،ا 

،م٢٠٠٩ا. 

 

 


