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 في

 

 

ساعة معتمدة  (06)من  "السينما والتلفزيون"تتكون الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني في تخصص 
 :موزعة على النحو اآلتي

 ساعة معتمدة المجال المعرفي الرقم
 0 المهارات العامة .1
 9 مهارات االستخدام والتوظيف .2
 9 العلوم المساندة .3
 30 المهارات المتخصصة .4

 06 المجموع
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 الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني
 في

 "السينما والتلفزيون"تخصص 
===================================================== 

 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 0)المهارات العامة، : أوالا 
 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  6 3 3 المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 16666111
  6 3 3 مهارات في اللغة اإلنجليزية 16666112

  6 0 0 المجموع

 
 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 9)مهارات التشغيل واالستخدام، : ثانياا 

 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
 16666121 6 3 3 واصل باللغة اإلنجليزيةمهارات الت 16666121
 - 6 3 3 إدارة المؤسسات اإلنتاجية الصغيرة 16666122
 - 6 3 3 اإلشراف والتنظيم الصناعي 16666123

  6 9 9 المجموع

 
 :ساعات معتمدة موزعة على النحو اآلتي( 9)العلوم المساندة، : ثالثاا 

 لب السابقالمتط عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  6 1 3 الرسم الحر 11266161
  6 1 3 الرسم الهندسي  11266162
  6 1 3 مبادئ التصميم  11266163

  18 3 9 المجموع
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 الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم الفني

 في
 "السينما والتلفزيون"تخصص 

================================================== 
 

 :ساعة معتمدة، موزعة على النحو اآلتي( 30)ارات المتخصصة، المه: رابعاا 
 المتطلب السابق عملي نظري م.س اسم المادة رقم المادة
  3 1 2 اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيوني 11264211
 11264101 3 1 2 تقنيات الصوت اإلذاعي والتلفزيوني 11264221
  3 1 2 لفزيونيةإلضاءة التتقنيات وجماليات ا 11264221
  0 1 3 المونتاج الالخطي بالكمبيوتر 11264231
 11264131 3 2 3 اإلخراج والمونتاج اإللكتروني 11264241
  3 2 3 كتابة السيناريو والنصوص التلفزيونية 11264212
  6 2 2 مقدمة في اإلنتاج التلفزيوني 11264131
 11264101 0 1 3 رالمؤثرات والخدع باستخدام الكمبيوت 11264232
 11264111 6 2 2 بين النظرية والتطبيق –األفالم الوثائقية  11264211
  0 1 3 مونتاج الصوت الرقمي بالكمبيوتر 11264233
  3 2 3 اإلجهزة والمعدات في األستوديوهات 11264101
  3 2 3 جماليات التصوير التلفزيوني 11264211
  6 2 2 ة والتلفزيونتاريخ السينما واإلذاع 11264111
   6 3 التدريب 11264291

   06 30 المجموع
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 برنامج الدبلوم الفني"/ السينما والتلفزيون"الخطة االسترشادية لتخصص 

========================================== 

 
 الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول

 .م.س رقم المادة لمادةاسم ا .م.س رقم المادة اسم المادة

 1 11140111 تاريخ السينما واإلذاعة والتلفزيون 3 10000112 مهارات في اللغة اإلنجليزية

 1 11140131 مقدمة في اإلنتاج التلفزيوني 3 11140111 األجهزة والمعدات في األستوديوهات

 3 11200103 مبادئ التصميم 3 11200101 الرسم الحر

 3 10000121 مهارات التواصل باللغة اإلنجليزية 3 10000111 ة ومهارات الحياةالمواطنة اإليجابي

 3 10000122 إدارة المؤسسات اإلنتاجية الصغيرة 3 11200102 الرسم الهندسي

      

 53 المجموع 51 المجموع

 

 
 الفصل الدراسي الرابع الفصل الدراسي الثالث

 .م.س رقم المادة اسم المادة .م.س رقم المادة اسم المادة

 2 11264211 اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيوني 2 11264211 بين النظرية والتطبيق –األفالم الوثائقية 
 3 11264291 التدريب 3 11264212 كتابة السناريو والنصوص التلفزيونية
 2 11264221 لفزيونيتقنيات الصوت اإلذاعي والت 2 11264221 تقنيات وجماليات اإلضاءة التلفزيونية

 3 11264231 المونتاج الالخطي بالكمبيوتر 3 11264241 اإلخراج والمونتاج اإللكتروني
 3 11264232 المؤثرات والخدع باستخدام الكمبيوتر 3 11264211 جماليات التصوير التلفزيوني

 3 10000123 اإلشراف والتنظيم الصناعي 3 11264233 مونتاج الصوت الرقمي بالكمبيوتر
 60 المجموع 60 المجموع
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 برنامج الدبلوم الفني"/ السينما والتلفزيون"الوصف المختصر للمواد التعليمية لتخصص 

=============================================== 

 

 (:6-3: 3) 66666666المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة 
ذه المهارات في وأهميتهما في اكتساب مهارات قيمه، والعمل على استخدام ه يوضح المساق مفهوم المواطنة ومهارات الحياة

حيث ان المساق يراعي بناء المعرفه في الموضوعات التي سعيهم للحصول على تعليم افضل ونتائج ايجابيه في العمل، 
الثقه في قدرات الشباب على  يتضمنها البرنامج كما ويبني المهارة عند الشباب الستخدامها في تطبيق المعرفه كما ويبني

ذه المعرفه والمهارة باالضافه الى توفير الدعم الشخصي والبيئي لتغيير السلوك من خالل تعزيز قيم المواطنة استخدام ه
.االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل المجتمعي التطوعي  

Skills in English Language 10000112 (3:3-0) 
This is a General English Language course which aims at developing the four English 

Language receptive and productive Skills; Listening, Reading, Writing and Speaking, as well as 

providing practice for the basics of grammar and vocabulary for effective and meaningful 

communication inside and outside the classroom. 

مهارات التشغيل واالستخدام : ثانيا    

Communication Skills in English Language 10000121 (3:3-0) 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 

communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 

confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 

situations. 

 (6-3:3) 66666600إدارة المنشآت اإلنتاجية الصغيرة 
إدارتها و يوضح المساق مفهوم المنشأت اإلنتاجية الصغيرة وأهميتها في اإلقتصاد الوطني والقضاء على البطالة، وكيفية 

مواجهة التحديات التي تعترضها، وتقييم فرص نجاحها من خالل دراسة الجدوى، وآلية إدارة المشتريات والمخزون، وكيفية 
دارة شؤؤونها المالية، وتقديم خدمة العمالء و  االلتزام بأخالقيات العمل، وكيفية عمل تسويق لها، والطبيعة كذلك تمويلها وا 

 .مل الالزمة للبدء بها مع التركيز على التجربة األردنية في هذا المجالالقانونية لها وخطة الع
 (6-3:3) 66666603اإلشراف والتنظيم الصناعي 

اشكال التنظيم االداري وميزاتها، دور الفني في تطوير الصناعة ودورة في ، المنشآت الصناعية انواعها ومواصفاتها واشكالها 
التعرف على المخاطر وطرق . اعية و ادارة ظروف العمل في المنشآت الصناعية التسلسل الهرمي في المؤسسة الصن

التعرف على أجهزة ومعدات الحماية حسب المواصفات المعتمدة ة، اصناف الحريق معدات المكافحة، . سيطرة عليها ال
الكهرباء مخاطرها تأثيراتها على االنسان الحماية من الكهرباء والمعالجة من الصدمة الكهربائية، التعامل مع المواد الكيماوية 

 .ن المحلية والضمان االجنماعيآثارها مخاطرها وشروط التخزين،القواني
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 العلوم المساندة: ثالثا  

 (0-6: 3) 66066666الرسم الحر 
يبحث في استخدام قلم الرصاص الخراج رسومات اساسية واأللوان والمواد األخرى ورسم األشكال وتظليلها بدرجات اقالم 

 .إلظهار المختلفة خاصة القيم السطحيةالرصاص المختلفة ومراعاة النسب عند الرسم المباشر واستخدام عمليات ا

 (0-6: 3) 66066660الرسم الهندسي 
الهندسية  يشمل هذا المساق المهارات األساسية الالزمة ليتعلم الطالب الرسم الهندسي وذلك مثل التعرف على األدوات

 .واألشكال التراكبية والقطاعاتالمختلفة والخطوط بانواعها والعمليات الهندسية وعمليات اإلسقاط والمناظير الهندسية 
 (0-6: 3) 66066663 مبادئ التصميم

الطالب بمنظور األلوان وتأثيراتها  تحتوي هذه المادة على نظريات األلوان وتوضح تأثير األلوان على حياة اإلنسان وتعر ف
والعوامل المؤثرة عليه وكيفية  التصميم وعناصره وأسسهى وتعرف الطالب بمعن. السيكولوجية والفسيولوجية وطريقة مزجها 

 .األلوان المناسبة الربط بين الشكل واألرضية واختيار
 

 
 المهارات المتخصصة: رابعا  

 (3-6: 0) 66060066اإلعداد والتقديم اإلذاعي والتلفزيوني 
حوارية ناجحة واساليب  يتناول هذا المساق التدرب على اشكال وقوالب البرامج االذاعية والتلفزيونية وعلى كيفية عمل حلقة

التواصل والتفاعل مع المستمعين والمشاهدين وتجهيزة واعداد فكرة برنامج والتعرف على مهارات ومؤهالت وصفات المذيع 
 االذاعي والتلفزيوني 

 (3-6: 0) 66060006تقنيات الصوت اإلذاعي والتلفزيوني 
كروفونات ومازج الصوت وطرق توزيع الميكروفونات للبرامج يهدف هذا المساق الى التعريف باالجهزة الصوتية مثل المي

 المختلفة والدراما واهمية الحوار والموسيقى والمؤثرات الصوتية مع ذكر خلفية تاريخية الستخدامات الصوت
 (3-6: 0) 66060006تقنيات وجماليات اإلضاءة التلفزيونية 

ستخدمة في اضاءة االعمال التلفزيونية وانواعها وطرق توزيع يهدف هذا المساق الى دراسة اجهزة وادوات االضاءة الم
االضاءة المختلفة للبرامج والدراما من حيث مساقط وزوايا الضوء واضاءة المناظر الداخلية والخارجية واالضاءة الطبيعية 

 والصناعية ونظريات االلوان وعالقتها باالضاءة 
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 (0-6: 3) 66060036المونتاج الالخطي بالكمبيوتر 
يهدف هذا المساق الى تعريف الطالب بتاريخ المونتاج التلفزيوني وكيفية استخدام البرامج الحاسوبية المختلفة في عمليات 

المونتاج والربط بين اللقطات والمشاهد وكيفية اضافة النصوص واالصوات واالنتقاالت والمؤثرات وكيفية التعامل مع الفيديو 
 الرقمي 

 (3-0: 3) 66060006اإللكتروني  اإلخراج والمونتاج
يهدف هذا المساق الى التعريف بالمبادئ االساسية في االخراج البرامجي والدرامي وعناصر االخراج ودور المخرج وكيفية 
التعامل مع جهاز مازج الصورة عند اخراج البرامج المباشرة وعلى الهواء مباشرة ويهدف الى دراسة تكوين اللقطة ومجال 

 اهمية ذلك في التكوين البصري لكافة االعمال المصورة الرؤية و 
 (3-0: 3) 66060060كتابة السيناريو والنصوص التلفزيونية 

يهدف هذا المساق الى دراسة السيناريو خصائصة وطرق كتابته ومقومات كاتب السيناريو وتحديد ماهية السيناريو واقسامة 
لكتابة لالذاعة والتلفزيون واشكال النصوص االذاعية والتلفزيونية من خالل والتعرف على االسكربت واشكاله واهم قواعد ا

 تحديد الفكرة واختيار العنوان واختيار الموضوع وتحديد الشكل البرامجي ووضع االسكريبت النهائي 
 (6-0: 0) 66060636مقدمة في اإلنتاج التلفزيوني 

وخطوات االنتاج واالشكال االنتاجية لمختلف البرامج والمسلسالت واالفالم يهدف هذا المساق الى التعريف باالنتاج التلفزيوني 
وكيفية تحديد الميزانية االنتاجية وفريق االنتاج والتحضيرات ما قبل وما بعد عمليات االنتاج ودور المنتج المالي والفني في 

 عمليات االنتاج المختلفة وطرق انتاج االفالم الوثائقية والروائية  
 (0-6: 3) 66060030ثرات والخدع باستخدام الكمبيوتر المؤ 

يهدف هذا المساق الى التعريف باهم البرامج والطرق المستخدمة في اعمال الخدع والمؤثرات السينمائية والتلفزيونية من خالل 
واللقطات وكيفية  اجهزة الحواسيب الشخصية وكيفية انشاء عدد الحصر له من المؤثرات الديناميكية الخاصة بتحريك الصور

االستفادة من برامج المؤثرات والخدع في االعالنات التلفزيونية ومقدمات المسلسالت واالفالم التلفزيونية والسينمائية مع ذكر 
 نبذة تاريخية عن المؤثرات والخدع واهم القواعد العامة لفنون المونتاج 

 (6-0 :0) 66060016بين النظرية والتطبيق  -األفالم الوثائقية
يهدف هذا المساق الى التعريف باهم عناصر انتاج االفالم الوثائقية والمدارس واالساليب المتبعة في انتاج االفالم الوثائقية 

 ونشأتها وتطورها
 (0-6: 3) 66060033مونتاج الصوت الرقمي بالكمبيوتر 

يقى وكيفية عمل المونتاج الصوتي من خالل برامج يهدف هذا المساق الى التعريف بالمفاهيم المتعلقة بالصوت الرقمي والموس
المونتاج الحاسوبية وكيفية استخدام البرمجيات المختلفة في مونتاج الملفات الصوتية لالعمال المختلفة وكيفية تنقية وتصحيح 
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 الملفات الصوتية والتطبيقات المستخدمة من اجل ذلك
 (3-0: 3) 66060606األجهزة والمعدات في األستوديوهات 

يهدف هذا المساق الى التعريف باهم االجهزة في االستوديوهات التلفزيونية والتعريف باهم استخداماتها وطرق تشغيلها 
 والتعامل معها واساسيات االشارة التلفزيونية ومكوناتها والفرق بين االشارة التناظرية والرقمية وطرق قياسها ومراقبتها

 (3-0: 3) 66060006جماليات التصوير التلفزيوني 
يتناول هذا المساق التعريف بجماليات التصوير التلفزيوني واحجام اللقطات وحركات الكاميرا وزوايا التصوير وتكوين الصورة 

 التلفزيونية من الناحية البصرية والتصوير الداخلي والخارجي وعالقة التصوير بالمونتاج واالخراج واالضاءة 
 (6-0: 0) 66060616لتلفزيون تاريخ السنما واإلذاعة وا

لى دراسة اهم ( من خالل نبذة تاريخية حول االختراع والتقنية ) يقوم هذا المساق إلى التعريف بالسينما والتلفزيون واالذاعة ، وا 
بداية مراحل تاريخ السينما من الصامتة الى الناطقة مرورا باهم التيارات السينمائية المعاصرة الى جانب التعرف على مالمح 

 التلفزيون وتطورة ونشاة االذاعة وتتطورها  
 (3) 66060096التدريب 

 تهدف هذه المادة الى انخراط الطالب في سوق العمل والتعرف عن كثف هاى ادوات العمل واالنتاج
 


