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          اإلسكندرية بمحافظة "ديو دى المير مدرسة" :عن تسجيلي فيلم

 الطالب المشاركون :

 شمونىسيف األ -1

 ياسمين يسرى -2

 د سعيد سعد  محم -3

 مد وحيد محمدمح -4

 فاطمه فيض هللا -5

 

 تحت اشراف:

  د. أشرف مهدي 

 م. سمر بيومي 
 

 ملخص المشروع:

 فكرة المشروع: 

لتي تندرج تحت فنون الميديا والتي فرضت نفسها على السااحة العالمياة وأصابحت مان أ ام استخدام إحدى الوسائل ا       

الطرق للوصول إلى المعلومة أو لتسجيل الحدث و ي )األفالم التسجيلية أو الوثائقية(، وذلك مان خاالل تنفياذ فايلم تساجيلي 

خ المدرسة ونشأتها وأ م مميزاتها كمؤسسة عن "مدرسة المير دى ديو" بمحافظة اإلسكندرية ، للتعرف على جزء من تاري

 تعليمية. وقد استخدمت الحلول البصرية المتنوعة في الفيلم إلثراء المادة التسجيلية الُمقدمة.

 مراحل المشروع: 

بعااد دراسااة ماادى تااوافر فاايلم تسااجيلى عاان المؤسسااة التعليميااة للتعريااف عنهااا وماادى حاجااة  تحديااد الفكاارة .1

 جيلى وا ميته.المؤسسة لهذا الفيلم التس

كتاباة السايناريو )فااي حالاة الفاايلم التساجيلي يااتم كتاباة مااا يتوقعاه صااانع الفايلم مااع كتاباة األساائلة التاي ساايتم  .2

 توجيهها للشخصيات المفترض تصوير ا(.

 االتفاق مع إدارة المكان لعمل الفيلم دون أي تجاوز لحقوق الملكية الفكرية. .3

التاي تناساا الحالاة المطروحاة فاي الفايلم )مان خاالل زياارة ميدانياة  تحديد أحجام اللقطات وزوايا الكااميرا .4

 للمكان(.

 تجهيز الكاميرا والعدسات المناسبة ووسائل التسجيل الخاصة بالصوت. .5

 بدء التصوير من خالل عدد من الزيارات للمكان. .6

 تحليل كل اللقطات التي تم تصوير ا وتنظيمها تبعا للسيناريو المقترح. .7

 انتقاء األجزاء المناسبة من اللقاءات مع مراعاه توافقها مع اللقطات العامة للمكان. .8
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اختيااار الموساايقى الخاصااة بااالفيلم ماان خااالل الموساايقى المجانيااة أو التااي ال تتعااارض مااع حقااوق الملكيااة  .9

 الفكرية.

 تسجيل صوت التعليق والترجمة. .10

 في  يئته النهائية.تنفيذ عملية المونتاج النهائي واستخراج الفيلم  .11

اعداد الفيلم فى شكله النهائى وتمهيدا لعرض الفيلم على المؤسسة التعليمية واالطاراف المجتمعياة المساتفيدة  .12

 الستطالع االراء.

 

 أهداف المشروع: 

 توثيق ألحد نماذج المؤسسات التعليمية المتميزة لنشر أ مية  ذه المؤسسات في بناء الفرد المتميز بالمجتمع.  -1

 أكيد ا مية دور فنون الميديا في التفاعل مع المجتمع والتواصل بشكل أسرع وأسهل مع المتلقي.ت  -2

تشااجيع الطااالا علااى اال تمااام بكاال مقاارر دراسااي  يقومااون بدراسااته و كيفيااة توظيفااه لصااال  خدمااة و رقااي   -3

 مجتمعهم.

 


