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ةدا9لا ةسا4ك  
Course Book 

 ةدا#لا 5سا .MEDIA ART 1   ترآ ا&%$#لا
 لوDE#لا يCDر%Bلا .ALI HADI IBRAHIM    2    5$ها<با >داه يلع

 ة$لWلا /D5قلا .3 ةل$#Uلا نJKفلا ة$لT ـ 5س<لا ع<ف / ة$ل$BMNلا نJKفلا D5ق
 alihadi57@hotmail.fr:ل$#&الا
 07507076064 :)>را$Bخا( فتاهلا 5قر

  :لاpتالا تامKلعم .4
 

 Jq>< 1لا
  3  يل#علا
  

 )ةعاDلاt( ه$سار%لا تا%حKلا .5
 عvKسالا لالخ
 
 

 ل#علا تاعاس د%ع .6 ) 4(
 

 course) ةدا#لا wمر .7 
code) 

   ا$لا}&ا / اDنرKلف /5س<لا D5ق  ــ ةل$#Uلا نJKفلا ة$#&داكا جC<خ
  اDن<ف/�Cراt / ة�ی%�لا تا$JقBلاو ة<صاع#لا نJKفلا يف يلاع مKلبد ىلع لصاح
 اDن<ف ٢ �Cر ةعماج ) يل#ع ــ ><qن( ة$ل$MNت نJKف <$DBجام
 اDن<ف ٨ �Cراt ةعماج ةفDلف <$DBجام
 .ا�روا يف ةل�KC ة$Jف ة�<Uت ، يل$MNت ناJف
 J� 2013م �ی%لا حالص ةعماج يف يCDر%ت
 .ة<صاع#لاو يل$BMNلا �فلا تاq>Cن ا&ا�قو تا$لا#Uلا :��vلاو ما#Bهالا لاUم
 

 ي#&داكالا لیافو<vلا .٨
 يCDر%Bلل

 
 

 ،مالعالا ،لئاسKلا ، �$سKلا ،داK#لا ،ةدا#لا ، مKی%$#لا ، ا&%$#لا ، ترآ ا&%$#لا
 ة&%$لقBلا لئاسKلا .لصاBKلا لئاسوو يJفلا ل#علا ،يJفلا ل#علا يف ا$جKلBWJلا
 ،ة$#ق<لا ةرpKلا ،Kی%$فلا ،نwCKفلBلا ،يفا<غKتKفلا <BpKCلا .ة�ی%�لا لئاسKلاو
  .يضا<Bفالا ءا�فلا

 

 ةدا#لل ة$D$ئ<لا تاد<ف#لا .٩
Keywords 
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 ةدا#لا �ع ةماع ة�vن .١٠

 تنMNنالا ذخأي ثيح ،ا2جراخ وا نونفلل ةيمسرلا ةسسؤملا لخاد ?<  ،ةيلا=>ا ةينفلا تاسرامملا 45ا م2ملا لخدملا و. ، ترآ ايديملا سرد ــ 

Pح ةيكذلا تانوفلتلاو لصاوت ةليسوUVكا اWN اموي Yفلا عادبالل ءاضفك ،موي دعab ا مييقتلاو دقنلاو يقلتلاو ةد.اشملل ءاضفكو<gام.UNي 

  . ?4ا=>ا نفلل يطارقميدلا

 

 دنع يقلتلا لtش اqr متي pbلاو عادبالا اqr متي pbلا ةليسولاو طيسولاو داوملاب ةقالعلا ?< ةيعادبالا ةيلمعلا 45ا لخدم و. سردلا اذ. ــ

 ھجو UNغ يذلا ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا ءوشz ذنم :عاجبالاو لصاوتلاو مالعالل ةثيد=>ا لئاسولا دصقن ، ايديملا نع ملtتن امدنع  .د.اشملا

 .?4امg>او abفلا مييقتلاو ضرعلاو عادبالل ديدج UVحك ��bاMNفالا ءاضفلاو ?4اتيجيدلا مسرلا ?< تاروطتلا رخا 45ا ھتقو ?< يملاعلا نفلا

 

 ةيتامولعملا ةروثلا تزرفا pbلا ةثيد=>ا تاينقتلا خ}راتو ويديفلا خ}راتو  ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا خ}راتل زجوم ةسارد نم سردلا نوtتي ــ

 ويديف لامعاو ?<ارغوتوف ر}وصت : ?�مع لtشY فراعملاو تامولعملا قيبطت بلاطلا �5ع بجي ثيحب ، ةيلمعو ة}رظن ةق}رطب :ةرصاعملا

   . )ةيلاتيجيد( ةيمقر لامعاو
   :ةدا#لا فا%هأ .١١

 ةكرحتملا ةروصلاو ةيفارغوتوفلا ةروصلا .ةم2ملا ھتاطحم ?< abفلا عادبالا ةيلمع ?< ةثيد=>ا ايجولنكتلا لوخد خ}رات �5ع بلاطلا ف}رع�

 .)ةيناtملاب ما�rالا( ةيمقرلا ةروصلاو ويديفلا )ةينامزلاب ما�rالا(

 .abف لمع قيقحت ?< تالا�gا هذ. ?< تامولعملا قيبطت �5ع ھب}ردتو بلاطلا ميلع� ـ

 .?�معلا م�rادا ?< ةبلطلا دنع ةي�gنمو ة}ركف تاردق ءانب ق}رط نع ةرصاعملا 45ا لوخدلا ــ

 :�لا}لا تاماBwلا .١٢
 ,لا*لل ةلق%GHلا ع4ضاG0لا وا لقEلا ع4ضا0م ل0ح 5?راقت =ع ةرا7ع يه ي%لا تا7جا0لا 45/.تو ر0/.لا- ,لا*لا م&%لی
  .لUVلا ىلا ةS5فلا =م قاH4لا د5سو يEفلا عجG5لا نا4ب يف ةصاخو

 
 �Cر%Bلا ق<� .١٣

  .ترآ ا&%$#لا يف سر%لا ع$ضاt#K �لعBت  ) ة<ضا�م ءاقلا(  ><Jqلا �ناUلل  ة�ppم ىلوالا ةعاDلا

.ترآ ا&%$#لل ة$ل#علا تاق$B{vلل ة�ppم �<خالا تاعاDلا   

  . ه$ف ة&%قJلا ةMقاJ#لاو عKضK#لا ¢�ت ة$#لاع لا#عا <vع ¡لذو ةل�مالا ح<� : الوا

.يئاهJلا لMNلا ىBحو ة<Wفلا �م ع$ضاK#لا را$Bخا ،يJفلا ل#علا ءاJب ىلع �لا}لا �Cر%ت لالخ �م : ا$ناث  

. ة$ل#علا 5هU>�Bت لKحو ،ةقلعB#لا ع$ضاK#لا لKح <Cراقت ةtاTB : ًا�لاث  

 

 :5$$قBلا ماqن .١٤
 ، ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا تاينقت ?< ص��تي يذلاو ،?�امج وا يدرف لtشY ،بلاطلا ا2ققحي pbلا لامعالا ساسا �5ع و. م}وقتلا :م}وقتلا

 ثحبلا لوصا بلاطلا ا�rف مMNحي  .يركفلاو ?�معلا قايسلل فصو لtش �5ع ، يرظن ثحب ھبكاوي ،�bقرلا ?4اتيجيدلا مسرلاو ، ويديفلاو

 مث ،راtفاو عوضوم ةغايصو داجياب أدبي يذلاو ةثيد=>ا تاينقتلا و. لمعلاو ثحبلا روحم نوtي ىرخا ةيحان نمو ةيحان نم �bلعلا

  .ةينفلا بلاطلا ةيص�¥ سكع£و فشكي يذلاو ،ريدg>ا abفلا لtشلا هءاطعاو عوضوملا اذ. قيقحت 45ا لوصولا
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 : �لا}لا 5لعت جئاBن .١٥
  . bزا`Gلاو يلا%4`_^لا =فلاو 0ی^4فلا =فو يفا5غ0ت0فلا 5?0\%لا =فل ةE4قتو ة4G4هافمو ة4]?رات ةف5عم باH%كا ــ
  .=4عم يلا%4`_د يGقر لGع وا 0ی^4ف لGع ىلا ة4فا5غ0ت0ف ةر0ص =م يئا_^G4لا لGعلا ل4ل.ت ىلع ,لا*لا ةر^ق ــ
 ن4k _V0.- .يijلا ن0فل%لا ىلعو ب0سا.لا ىلعو ، 0ی^4ف ، 0ت0ف ،يئا_^G4لا يEفلا هلGع f_^قتو زا`نا ىلع ةر^قلا ــ
     .ىEعGلاو لUVلا لماSتو م0هفGلا ة4حان =م ال70قم لGعلا

  
 �WBلاو عجا<#لا ة#ئاق .١٦

  ة4H4ئ5لا عجاG5لا
 ةداملا ذاتسا تارانيميس ــ

 ترآ ايديملا لوح ةماعلا تاساردلا ــ

   .ن}رخالا نUنانفلا براجت ــ

 4oن5%نالا ردا\مو ةG4لعلا تال`Gلا ــ
 
 

 ع$ضاK#لا .١٧ <ضا�#لا 5سا
 

   
 ) q5bن ةعاس(  
 )يلGع تاعاس ةثالث ( 

  

 .بلاطلل ةبسªلاب اr©يم.ا ،ةداملا لوح ةمدقم ،ھتادرفمو ررقملا ¨�نملاب ف}رعتلا ـ

 ةثيد=>ا ةيئايديملا نونفلا ?< ةمدقم ــ

 طيسولاو ةليسولا مويديملاو ايديملا ــ

 مويديملا عاونأ ــ

 ةثيد=>ا ةيئايديملا نونفلاو ةميدقلا ةيئايديملا نونفلا ــ

 ترا ايديملا دعاوقو ءيدابم ــ

 )رشع عساتلا نرقلا( ترآ ايديملا روطت خ}رات ــ

 )ن}رشعلا نرقلا( ترآ ايديملا روطت خ}رات ــ

 )ن}رشعلاو دحاولا نرقلا( ترآ ايديملا روطت خ}رات ــ

  ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا ــ

 ?<ارغوتوفلا ر}وصتلل abقتلاو �bي.افملا خ}راتلا ــ

 ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا �5ع ةيلمع تاقيبطت ــ

 abفلا ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا ــ

 )ةفدصلاو ةطقللا ، ةركفلا دسجت( abفلا ?<ارغوتوفلا ر}وصتلا �5ع رابتخا ــ

   ةنسلا فصن رابتخا ــ

 ترآ لاتيجيدلا / �bقرلا نفلا ــ

  بوشوتفلا ?< ةمدقم ــ

 بوشوتوفلا جمانرب �5ع تاقيبطت ــ

 مسرلاو ةروصلا نUب جزملا ، روصلا جزم ةروصلا نUسحت ، ةروصلا UNيغ� ــ

  بوشوتوفلا جمانرب �5ع بلاطلل ةيص�¥ تاقيبطت ــ

  ةثيد=>ا ةيئايديملا نونفلا عاونأ ــ

  ترآ ايديملا خ}رات : ترآ ويديفلا ــ

 ايلحمو ايملاع نUنانفلا م.او ةم2ملا ترآ ويديفلا لامعا نم جذاون ــ
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 ترآ ويديفلا �5ع تاقيبطت ــ

 )جنيªيبا. وا نUِلتسzا( ويديف ةبلطلا نUب ?�امج عورشم ــ

 )جنيªيبا. وا نUِلتسzا( ويديف ةبلطلا نUب ?�امج عورشم ــ

  ترآ ويديفلا ?< بلاطلل �b±�¥ عورشم ــ

  ترآ ويديفلا ?< بلاطلل �b±�¥ عورشم ــ

 .يzاثلا لصفلل يرظنلاو ?�معلا م}وقتلا ءادا ــ  

 
 )ت%جو نإ( ة$ق$B{vلا ع$ضاK#لا .١٨ 

 تاراBvخالا .١٩
 : يلاBلا لMNلاt 100 ة$ئاهJلا ةجر%لا D5قJت
   

  )?�مع ةجرد 12و يرظن ةجرد 8(   ةجرد  20   : لوالا لصفلا 

  ،)?�مع ةجرد 12و يرظن ةجرد 8(  ةجرد  20  : يzاثلا لصفلاو

 .)?�مع ةجرد 36و يرظن ةجرد 24( ةجرد 60 ي·اr¶لا يونسلا رابتخالاو
 

 :ة$فاضا تاqحالم .٢٠
  .نَو^م  كو0ب سرj0 نالا ^.ل uل%f _V= _Gلو ،Hfقلا يفو ة4لSلا يف ^ی^ج سرد 0ه سر^لا اiه 

 
  ءا<Jqلا لvق �م ةسا<Wلا ةعجا<م .٢١

 


