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 عليك أفضل الصالة و السالمسيدنا محمد 

 . التي تحت قدميها تستحق الحياةنور حياتي.دعائها تعطيني األمل و ف جمالالقلب المعطاء الذي ينبض بالإلى 

 أمي الحبيبة 

 افتخار واعتزاز كل ب... اسمه تاج على راسي إلى من حملت 

 والدي الغالي  

 المشرق  أرى فيهم المستقبلو  إلى من بجوارهم نشأت ... سارنا معا و تشاركنا الكثير دون حد

 ي وأخواتيتإخوا

 اإلبداع  و حب الثقافة.. فأرشدوني الى طريق العلم و مثابرةمن زرعوا فّي بذرة الإلى 

 اساتذتي  الكرام

 أصدقائي و زمالئي يا ... نشق طريق العلم والنجاح ..جنبا الى جنب سرنا معا  يا من  و

 إليك ..ايتها األرض المباركة.. أرض األنبياء أرض الشهداء و الصمود

 فلسطين
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 شكر وعرفان
َهاِتُكْم اَل َتْعَلُموَن َشْيئ ا َوَجَعلَ  ُ َأْخَرَجُكْم ِمْن ُبُطوِن ُأمه ْمَع َواأْلَْبَصاَر َواأْلَفْ قال تعالى:﴿ َوَّللاه  ِئَدَة  َلُكْم السه

 (78)النحل،﴾ َلَعلهُكْم َتْشُكُرونَ 

ا  مباركا  فيه ، ملئ السمممممممممممممموات واألرض أحمدع ربي وأشمممممممممممممكرع على أن بياللهم لك الحمد حمدا  كثيرا  ط

باجتياز  صمممبو اليه،أأن أحقق ما يسمممرت لي هذا المشمممروع على الوجه الذي أرجو و ترضمممى به عني، و 

 . هذه المرحلة بهذا المشروع

 . "صلى هللا عليه و سلم"محمد  في األرض نور هللا الى الحبيب المصطفى  

في كلية العلوم االدارية و نظم  اتقدم بجزيل الشكر واالحترام والعرفان الى جميع اعضاء الهيئة التدريسية

 جتهاد  طريق العلم واإل ن مهدو تو  الحياةأقدس رسالة في  ن حملو ت يا مناألفاضل  يأساتذتالمعلومات 

 علي رمضانالمتميز األستاذ و اإلبتكار .. لداعم الريادة و الريادين الشكر والتقدير أخص

 الدكتور نصر جوابرة.... القدير الى مشرفي

توفير ساعدني في وكل من و النصائح للسير لألمام  المعلومات يلوقدموا  ،ينسى من وقفوا بجانبأ نول

بتوجيهاته المثرية ولم  الذي سمماعدنيأكرم النتشممة دائم اإلبداع : األسممتاذ الرائع  خص منهمأالتصمموير و  اتادو 

الذي كان داعما لمسيرتي  ثائر أبو قبيطةأو األدوات، و كل االحترام و التقدير لألستاذ  بعلٍم أو وقت يبخل عليَ 

و األدوات التقنية الالزمة النجاز هذا  م اإلرشممممماداتالذي قداألسمممممتاذ حمزة الشمممممري   و، و اسممممتمراريتها التعليمية

 المشروع المتواضع .

 شكرا  لكمو لكل من ساعدني ودعمني وقدم لي المستطاع من األهل واألصدقاء والزمالء 
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 Abstract–ملخص
 

 ترويجي هو عبارة عن فيلم وثائقي "االعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسمممممطينحاضمممممنة فيلم "

 لرؤيتها األسممماسممميةنة األعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسمممطين،  لدعم أفضمممل لحاضممم قصمممير

يتم  بسيط و َسلساال و هي احتضان األفكار الريادية و توليدها لتصبح مشاريع رائدة ، و بشكل 

 . نجازاتهاإالفئة المستهدفة و و تسليط الضوء على لية احتضان داخلها آتوضيح 

 

Film "the leading business incubator at the Polytechnic University of 

Palestine is a promotional documentary film for the incubator of 

entrepreneurial work at the Polytechnic University of Palestine, to better 

support its vision, but to embrace pioneering ideas and generate them 

into pilot projects, in a simple and smooth way on the target group and 

its achievements . S 
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  الصورفهرس 

  مركز فوزي كعوش من الداخل( )مبنى () صورة

 (مدخل و باب حاضنة األعمال الريادية) () صورة
 الحتضان()عملية تقيم المشاريع ما قبل ا() صورة
 () صورة

 (مع مرشد األعمال األستاذ أمجد النتشة تدريبات ما قبل االحتضان.في داخل مبنى ابو رمانقاعة الريادة  )
 تدريبات ما بعد االحتضان مع األستاذ محمد أبو شمسية( داخل الحاضنة ) مختبر الحاسوب() صورة

 (في مكتب رئيس الغرفة التجارية في حلحول حسن عمر مقابلة األستاذ) () صورة

 ) مبنى مركز فوزي كعوش من الخارج(() صورة

 (D80 DSLR Canon )() صورة

 (Canon 50mm 1.8 STM lens) () صورة

 (canon 18 – 135 mm  F/3.5 – 5.6 ano usm lens) () صورة

 

(Mini Microphone Lapel Mic) () صورة

 (video camera Tripod stand) () صورة

  (Camera slider)()صورة 

  (للتصوير المعدات واألدوات تجهيز )()صورة 

  (عمل فحص للكاميرا قبل التصوير )()صورة 

 Adobe premiere CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة

 Adobe Audition CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة

  Adobe After Effects CC الواجهة الرئيسية لبرنامج: () صورة

 Adobe Photoshop CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة

 Adobe Illustrator CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة
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 الفصل األول: المقدمة 
 مقدمة

 موضوع المشروع 

 أهداف المشروع 

 سباب اختيار المشروعأ

 داع في المشروع اإلب 

 الفئة المستهدفة  

 المشروع  تطبيق و تنفيذ 

 (Gantt Chart)المهام الموزعة على الجدول الزمني  
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 مقدمة
تعتبر ريادة األعمال قوة محركة و عامل مهم في خلق فرص العمل وتشغيل األيدي العاملة، باإلضافة لدورها 

وقد نظرا لدورها الحيوي اكتسبت ريادة األعمال أهمية بارزة في السنوات األخيرة في التجديد والتطوير واالبتكار، 

 . ،صبرهوم،لمساهمتها في إشراع فئات المجتمع كافة وبخاصة فئة الشباب 

اجممل الحصممول يممادة هممي التفممرد و التفممرد و تعتمممد علممى النممماذج الجديممدة و لمميس العممادات المتبعممة مممن ر الف

مو عممممل شممميء جديمممد و لممميس العمممادات ممممل األشمممياء و ممممن ثم فهمعلمممى منتجمممات و خمممدمات بطمممرق فريمممدة لع

يممادة لر كممما أن مفهمموم ا المتبعمممة ممممن اجمممل الحصمممول علمممى منتجمممات و خمممدمات بطمممرق فريمممدة لعممممل األشمممياء ،

، ففممممي الممممدول المتقدمممممة تممممرتبط الريممممادة باالختراعمممات و التفمممرد أمممما في المممدول  الممممدول قممد تطممور مممع تطممور

 .ةريمممادة همممي إنشممماء شممميء جديمممد ممممن خمممالل روح المبمممادرة و تحمل المخاطر فالالناميمممة 

دان للعلوم و التكنولوجيا،مركز ريادة األعمال،صجامعة السو  

و بشكل عام فان الريادي هو الفرد الذي يقوم بالتجديد و التغيير في األسواق من خالل تقديم منتجات و 

 :يلت أشكال جديدة و المتمثلة فيما يخدمات ذا

 و موجودةالقائمة تقديم منتج أو خدمة جديدة أو إحداث تغييرات جديدة على المنتج أو الخدمة  .1

  .جديدةالمساهمة في فتح أسواق جديدة أو تأسيس منظمة  .2

  .لهاالفرد الذي يتمتع بالقدرة على معرفة فرص السوق و االستجابة  .3

 ( ،صالسابق مصدرالجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا،  )
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يات المساندة و االستشارة توفرها و لمرحلة الخدمات و التسهيالت و األل نها حزمة متكاملة منأتعرف حاضنة االعمال ب

قائمة لها خبرتها و عالقتها برجال األعمال الذين يرغبون البدء في إقامة مؤسسة  مؤسسةو هي محددة من الزمن 

ترع الحاضنة  ةالمحتضن.هذا ويشترط على المؤسسات  في سوق العمل نطالقصغيرة بهدف تخفيف اعباء مرحلة اإل

عمال صغيرة اخرى ما زالت في مراحل التأسيس أ امام مؤسسات  الزمنية المحددة إلفساح المجال عند انتهاء الفترة

 (،صعبد األمير ، أمل ، ). األولى

هي وحدة في مركز التميز في جامعة بوليتكنيك فلسطين ومقرها في الخليل الضفة الغربية  الرياديةحاضنة األعمال 

 (incubator.ppu.edu) م. عام فلسطين وقد تم إطالقها في بداية 

المجتمع  في ةالمشروعات الجديد و تنمية تشجيع خلقتتمثل في ،  الرياديندوار كونها وسيلة لدعم أعدة ب الحاضنة قومت

 الريادي في حتمال نجاحفإ، يساهم في تعزيز ريادية المجتمع وكل ذلكلهم . وخلق فرص العملأفراده  دعمو  المحلي

 (مصدر سابق،صعبد األمير ، أمل ، ).حاضنةالالحاضنة مقارنة بربع واحد بدون مع عمل  أثناء أرباع ثالثة المشروع

تعمل حاضنة تطوير األعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسطين على خلق صوره ذهنية للنجاح أمام رواد األعمال 

طة في مراحلها األولى وتسويقها، حيث يتم تزويد الشباب لتطوير أفكارهم إلنشاء الشركات التجارية الصغيرة والمتوس

المتميزين بالموارد والمصادر الالزمة وبالمهارات الفنية لزيادة قدرتهم على اإلبداع وتحويل أفكارهم إلى منتجات عالية 

ن الجودة بحيث تكون ملفته لالنتباه وجذابة ورابحة. فالحاضنة هي منظومة عمل متكاملة توفر كل السبل، من مكا

مجهز مناسب به كل اإلمكانات المطلوبة لبدء المشروع، وشبكة من االرتباطات واالتصاالت بمجتمع األعمال 

والصناعة، وتدار هذه المنظومة عن طريق إدارة متخصصة توفر جميع أنواع الدعم الالزم لزيادة نسب نجاح 

عن الوفاء بالتزاماتها. كون الكثير من  المشروعات الملتحقة بها، والتغلب على المشاكل التي تؤدي إلى عجزها

الخريجين يفتقدون لمهارات األعمال اإلدارية لتطوير وتسويق منتجاتهم باإلضافة إلى المشاكل األخرى التي يواجهونها 
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في الكتابة التقنية. وتلعب حاضنة األعمال في مركز أصدقاء فوزي كعوش دورا  حيويا في ربط هؤالء المبدعين مع 

 .عمال والجهات المعنية الذين يرغبون في تبني ودعم وتمويل تلك المشاريعأصحاب األ

  (  incubator.ppu.edu، المصدر السابق ) 

دون تحري ، فهو يعالج كل أشكال  ثيق وعرض الواقعو تينمائي أو تلفزيوني، يعتمد على الفيلم الوثائقي هو جنس س

ة،الطبيعية...( سواء الحالية أو الماضية أو حتى المستقبلية، و يكون المواضيع الحياتية والوقائع )العلمية، التاريخي

 ( صوص،خديجة، تواتي،)وموضوعي، تعتمد على مواد و وثائق و أبحاث موثوقة المصدر. ذلك بشكل حيادي

اني من القرن التاسع ألفالم السينمائية أولى وسائل اإلتصال الترفيهية، تعود بداياتها األولى إلى النصف الثاتعتبر 

عمال السينمائية ، فقد كانت أوائل األ(فالمسميان هماَ  للمنتوج ذاته)إن بداية السينما كانت تسجيلية أو وثائقية فعشر،

خوين لويس مجرد تسجيل للحظات حقيقية مثل خروج العمال من مصنع لوميير أو وصول القطار إلى محطة األ

نطباعية، حيث إن االالواقعية و  :لدتها سارت السينما باتجاهين مختلفين همامنذ وا ، 1895وأوغست لوميير عام 

تجاه الواقعي، مهما الصغيرة المتعلقة بالحياة اليومية كانوا يسيرون في اإلالل أفالومن خ  Lumièreخوين لومييراأل

فالم بمخرج األ سمي صلالفرنسي األ  Milliès Georgesنطباعي فهو جورج ميلييهتجاه االأما أول من سار في اإل

يلة أو ُ ألنطباعية التي تؤكد على ااال وهة عن العالم الحقيقير التفسيحداث السحرية المتخه  .ات المشه

حيث ورد على لسانه هذا المصطلح ألول مرة عام من قبل جريرسون  "Documentary Filmسمي بالفيلم الوثائقي "

 (م،صخليفي، جورج،  ).م
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اعتمد السينمائيون فان يقوم بدور هام في مجال العالقات الدولية وفي تكوين الصورة الذهنية االيجابية ،  ويستطيع

الفلسطينيون على الفيلم الوثائقي لشرح قضيتهم حيث يستطيع الفيلم الوثائقي ان يكون وسيلة لنقل المعارف والمشاعر 

أو طبيعة العادات  ي اختالف مستويات النموء الحضار والتأثير على المتلقي بغض النظر عن اختالف اللغة أو 

 (صم،إبراهيم ، هبه ، ).والتقاليد

 :خصائص ومؤشرات االنتاج الوثائقي

ان يصمم على اساس تقديم معلومات وافكار وخبرات في مجاالت المعرفة المختلفة وبقصد نقل أو ايصال أو .

  . التاثير على الفئة المستهدفة

فالم الوثائقية باساليب واتجاهات مختلفة ولكن في مجملها هي اشكال تتيح للمشاهد ان يرى اكثر من ان ُتعالج األ2 .

يسمع كما يسمُو الفيلم بالتتابع المستمر لعنصري الصورة المرئية والصورة الصوتية وجاذبيتهما وقدرتهما على توصيل 

  .المعاني لمستويات متعدده من الجمهور

ان نرى المستقبل البعيد أو ننظر إلى الماضي البعيد وان نجعل الثواني تبدو وكانها ساعات وان  عبر الفيلم يمكن3.

 .نعالجزمنيا  قرنا  في دقائق

 انه اقوى واكثر الفنون واقعية ، ومن الخطأ الظن بان الفيلم الوثائقي ال يؤدى وظيفة الترفيه للناس 4 .

ي اغلب االحوال ال يبالي بالكسب المادي السريع من خالل انتاجه وعرضه ان الفيلم الوثائقي في تاريخه القديم وف5 .

 .، بل يهتم بالدرجة األولى بتحقيق أهداف ترتبط بالنواحي االعالمية أو التعليمية والثقافية أوحفظ التراث والتاريخ
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مق في الدراسة البحثية واختيار يتطلب الفيلم الوثائقي درجة عالية من التر كيز في االنتاج بمراحله المختلفة مع الع.6

 .الموضوع وتحديد االهداف ، مما دفع البعض بنعته بدراما االفكار المتعطشة للتغيير االجتماعي

تمتد جذور الفيلم الوثائقي في الحياة والواقع ، فهو من حيث الموضوع يهتم بالجوانب الحقيقية لحياة االنسان  7 . 

ات وكل الصناعات كما انه يتسع لمعالجة جميع الموضوعات سواء اكانت تاريخية والحيوان والطبيعة وكافة المخلوق

 .أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية

تعالج األفالم الوثائقية في تناول المادة الحياتية )ظواهر الحياة( وتحليل هذه الظواهر في مجال العالقات  8 .

الدرامي التسجيلي وذلك عبر  –الصحفي –التقريري  –تعبيرى ال–االنسانية باساليب واشكال مختلفة اهمها القصص 

وجود اشكالية أو جدلية يقوم عليها الفيلم تستحوذ على قلب وعقل المتلقي ، وهي كلها اشكال تتيح للمشاهد ان يري 

 اكثر من ان يسمع فهي طرق السرد القصصي الواقعي وتسجيل الحقيقة وتقديم المعلومات وعكسها ببراعة وبافضل

 . مونتاج ، اخراج المرئي من تمويل، اعداد، سيناريو، تصوير، امكانيات وقدرات االنتاج

 ( م ، ص ،رابح  ،الصادق( 

و لالستفادة من خصائص الفيلم وتحقيق نسبه نجاح عالية للوصول إلى االهداف من انتاج الفيلم البّد من مراعاة 

 :المؤشرات العامة النتاج الفيلم الوثائقي

ايضا  احترام المعايير  و الجمالية لدى المشاهد االهتمام بالصياغة الفنية والجودة العالية المطلوبة البصرية و  1.

  .الفنية لطبيعة هذا النوع من الفن الوثائقي

 .متماسكة جاذبة و مصمما  لتقديم معلومات منسجمة و و يكون المضمون ذو رسالة انسانية 2. 
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تطورات في هذا العالم  ديانات و سياسات و افكار و يدور حول الجمهور من عوالم و ما ورفع الوعي باالخر  3 .

 .والكون 

 .احترام الثقافات والمعتقدات المتنوعة دون تأليب طرف على آخر وبال ضرر 4 .

يقة حق ممتعة للمشاهدين تساهم في التوعية الثقافية مع توخي دقة و فن التحرير تقديم معلومات جديدة و 5 . 

 .المعلومات المتناولة في الفيلم

 حرمة اإلنسان باستخدام صور أو اصوات ذات دالالت سالبة تجنب كل ما يؤذي كرامة و 6 .

 ....(.المشاهد الدموية –تناول المخدرات  -العري –الرموز  –العبارات الجارحة (

 .باشرالحيوان بتشجيع مباشر أو غير م االرض و تجنب كل ما يهدد البيئة و 7 . 

المقابالت بما ال يعرضهم لالهانة أو التشهير من خالل  خصوصية اصحاب القصص و الحفاظ على حقوق و8 . 

 .اظهار الصور او التسجيالت

 .عدم المبالغة في طرح الواقع وتجنب الطابع الدعائي لالفراد او المنتجين9 . 

في ارتباط و تسلسل و تفاعل محكم التركيز على  و االهتمام باللغة السينمائية في تكوين المشهد أو اللقطة 10 .

 . تفريطايصال المعاني بالصورة قبل التعليق ما أمكن ذلك و استخدام المؤثرات البصرية الصوتية دونما افراط او 

ين يمكن االكتفاء باسم الفيلم او الشركة المنتجة ، على ان تورد اسماءالعامل تقديم اشارة البداية بشكل مؤجز و11 . 

 والفكرية.الحقوق الملكية  وتثبيت مصادر المعلومات وعام االنتاج في اشارة الختام بصورة سريعة لتحفظ

 (م ، صفحة ، ،الجيالني ، االرقم (
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 :في االتي مميزاتهويمكن توضيح بعض 

قعت بالفعل من نفس تسجيال  واقعيا  الحداث و  يعتمد اساسا  على الواقع في مادته وفي تنفيذه ، بمعنى أن يكون  .1

 . الواقع الذي تقع فيه االحداث

 الثقافية ال يهدف إلى الربح المادي بل يهتم بالدرجة األولى بتحقيق أهداف خاصة في النواحي التعليمية و .2

 .أو حفظ التراث أو التاريخ 

ول لمعرفتها باهمية يختلف عن الفيلم الروائي من حيث الهدف المادي فاألفالم الوثائقية غالبا  ما تنتجها الد .3

ربحا  ضخما  بخالف األفالم الروائية التي تهدف إلى  انتاج مثل هذه األفالم التي بالرغم من اهميتها فهي ال تدر

 الربح الكبير

يتسم عادة  بقصر زمن العرض حيث يتطلب درجة عالية من التركيز اثناء مشاهدته ، ومن المالحظدائما  ان  .4

دقيقة ، وذلك نظرا  الن انتاج مثل هذه األفالم  ئقية ال يزيد في اغلبه عن يكون انتاج األفالم الوثا

 .يكون موجها  إلى نوعية معينة من الجماهير يحمل لها االهداف الخاصة

يخاطب فئة أو مجموعة مستهدفة من الجماهير يتم تحديدها كجزء من مراحل االعداد للعمل على اساس  .5

تقديمها والمستوى اللغوي  كيفية تناولها و نوعية المعلومات و حجم و معالجة وخصائصهم في اسلوب ال

 .للتعليق المصاحب للفيلم أو الحوار القائم بين شخصياته

 علم( –فن  –شعار الفيلم الوثائقي )رسالة  عمق الدارسة التي تسبق اعداده و يتسم بالجدية و .6

 (ص، مرجع سابق ،  مإبراهيم ، هبه ، ) 
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 :عليه فإن للفيلم الوثائقي امكانيات فنية عالية جدا  وهىو 

 .عاليإعتماده على الصوت والصورة يجعل منه ذا أثر  - 

ن مراحل فالصورة التي تعرضها علينا تكوّ  استنادا  لمقولة "أن الكاميرا نفسها ال تخدع يعتمد على الواقع - 

 " .متتابعة لحركة ما ، كما تحدث في الحياة الحقيقية

 يسهل توصيله الي مكان عن طريق آالت العرض أو التلفزيون  - 

 زمنا  طويال  في العرض ال يأخذ -

  . عمق الدراسة التي تسبق االعداد يتسم بالجدية و -   

 (34صم ، مرجع سابق ، إبراهيم ، هبه ، )

 : وظائفه 

تدعيم القيم  نقل التراث لالجيال ومن األدوار التي يلعبها الفيلم الوثائقي في تعزيز المجتمعات مثل  .1

نشر الثقافة العلمية والفنية بين  التي تخدم التنمية كالتأثير الذي يقود لالبتكار أو االختراع و

تعليم المهارات ، كذلك توثيق الفنون الشعبية ومظاهر الحياة المختلفة وترقية الذوق  المجتمعات و

 . االحساس بالجمال العام و

المساهمة في حلها  التوعية و المشكالت التي تواجه المجتمع عن طريق عرضها و المساهمة في حل .2

  .بعض االقتراحات من خالل تقديم وجهات النظر و

 التوثيق لالحداث الهامة حيث يعتبر بمثابة وثائق تاريخية هامة عبر الربط بين الماضي و التسجيل و .3

  .ث وهذا يساعد في عمليات التنشئة االجتماعيةبين االجيال المختلفة عن طريق نقل الترا الحاضر و

اعالم الجماهير بالمنجزات التي تتم في مختلف الميادين عن طريق اعطاء المعلومات الموضوعية  .4

 .تزويدهم باالخبار وتقديم التفسيرات المناسبة للناس و
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لتنمية حيث يسمممممماهم تدعيم القيم التي تخدم التنمية عن طريق اكسمممممماب الناس القيم التي تدعم عمليات ا .5

 بصورة فعالة في مجال تعلم المهارات فله خاصية تركيز انتباه الناس حول أو نحو موضوع معين

  .التحليل ذلك عن طريق تناول الفنون المختلفة بالدراسة و االحساس بالجمال و تربية الذوق و .6

 الصناعة و الزراعة و الثقافة و عرض وجه البلد دوليا  عن طريق عرض أفالم تتحدث عن الحضاره و .7

يمكن ان يقوم بدور هام في مجال  تحسين صورة القطر فى المحافل الدولية و ابراز االنجازات و

االصول  العالقات الدولية ، كما ال يمكن تجاهل االثر السياحي الهام للفيلم الوثائقي عبر نقل الحضارة و

 الفنون الشعبية حية والمعالم السيا المناظر الطبيعية و تقاليد المجتمع و و

 االنطباعات السيئة والعمل على الحفاظ على الصور االيجابية محاولة تغيير الصور و .8

 ستطالع وا   كما ثبت أن الفيلم الوثائقي يعد أفضل وسيلة إلشباع حاجات الطفل المعرفية من تعرف و .9

 .جذب االنتباه و ارة االعجاباث التشويق و التقليد للتعبير عن الذات و التكيف االجتماعي و التآلف و

موضوع الفيلم للقيام بدور الحافز  المشاركة بين المشاهد و خلق حالة من الوعي و نشر المعرفة و  .10

 لتسير حركة المجتمع حيث يهدف الفيلم الوثائقي إلى تغيير الواقع المحيط باالنسان بكل مكوناته

يبالي للكسب السريع بل له وظيفة اجتماعية ال  سلبيات و كل ما يشمل من إيجابيات و مظاهره و و 

االفكار  ثل االجتماعية ونشر السلوكيات وثقافية لتحقيق المُ  واضحة فهو بمثابة وسيلة تربوية و

المستخدمة والقيم التنموية ، وتقديم قدوة بما يجعله أساسا  وسيلة لتحقيق المنفعة كوسيلة للتحليل 

التواصل بين  اعر االنسانية وخلق الرأي العام المستنير وتحقيقتدعيم المش نشر الوعي و االجتماعي و

 (،ص، مرجع سابق  مإبراهيم ، هبه ، ) .حفظ التراث  االجيال و
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  :أنواعه

  .من حيث الموضوع -

  .من حيث المفهوم -

 من حيث الهدف-

 .من حيث النواحي التقنية وأسلوب اإلعداد والتنفيذ -

 : ضوعأوال  : من حيث المو 

يهتم فيه بالجوانب الحقيقية للحياة عموما  بما في ذلك حياة اإلنسممممممممممممممان والحيوان وكافة المخلوقات وكل 

الصمممناعات واألنشمممطة ، وأنه يتسمممع لكافة الموضممموعات سمممواء كانت تاريخية أو أقتصمممادية أو اجتماعية 

 .أو عملية

االجتماعي والتي ال تتجه إلى الرضمممممممما  هو دراما األفكار المتعطشممممممممة للتغيير :ثانيا  : من حيث المفهوم

 .الجمالي أو إلى الترفيه المجرد

تنبيه المشاهد والرأي العام لبعض جوانب الحقيقة وا  لقاء الضوء على المشاكل  :ثالثا  : من حيث الهدف 

 .االجتماعية أو عرض وجهات النظر تجاه بعض الموضوعات والقضايا واألحداث

أحيانا  يسممممممتخدم الصممممممور الثابتة أو فن التحريك ، وكل هذه  و صممممممورة متحركة :رابعا  : النواحي التقنية 

الصممممممور سممممممواء كانت متحركة أو ثابتة يتم عمل المونتاج لها حيث نحصممممممل على النسممممممخة األخيرة من 

الفيلم التي يمكن عرضممممممممه في أي وقت وكذلك يسممممممممتخدم التصمممممممموير الحي ويلجأ إلى مكونات عنصممممممممر 

يعتمد على السممممميناريو التفصممممميلي المحكم اإلعداد قبل التصممممموير ، له بداية الصممممموت على اختالفها وال 
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ونهاية ويحمل اسما  خاصا  بكل فيلم وله فريق فني مسئول عنه وعلى رأسه المخرج مما شجع البعض 

 (ص ، مرجع سابق ،  مإبراهيم ، هبه ،  ).بالمايسترو السينمائي إلى تسميته

ون البصرية، فإنه يقدم رسالة إعالمية راقية تتميز بانفراد اسلوب تقديمها ،و بذكائها في كون الوثائقي أحد أهم الفن

و بسبب خصائصه و مميزاته، و المعايير التي تحكمه تم أعتماده ليعبر عن  توصيل الرسالة الى عقل المشاهد

 الحاضنة و يكون ثمرة الحياة الجامعية.

 

 موضوع المشروع 
 فكرة الفيلم 
ال أ لرؤيتها األساسيةلدعم أفضل لحاضنة األعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسطين  قصير عبارة عن فيلم وثائقي

 .و هي احتضان األفكار الريادية و توليدها لتصبح مشاريع رائدة 

 تنفيذها التي تم  و البرامج مشاريعالو الفئة المستهدفة توضيح تعري  عن الحاضنة و يتم  بسيط و سلسبشكل 

 . و تسليط الضوء على انجازاتها
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 : أهداف المشروع 
          ر بيئة مشممجعة لتأهيل يتوف عن تحدثت لحاضممنة االعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسممطين وثائقيةتقديم مادة  

 .بأنفسهم و المستقل وتمكين الشباب عامة والخريجين خاصة من ممارسة العمل الحر

   المخاطرة نتيجة باسممممممممتعداد  سممممممممتكون فإذا تغيرت  ؛ القيام بمشممممممممروع جديدبلمخاطرة  ا نحو الناس رؤيةولة تغير محا 

 .و تقديم منتجات و خدمات جديدة و النجاح نجازبإ ةلرغبا

 .كار و المشاريع الريادية  للفئة المستهدفة و المجتمعفصحاب األانجازات الحاضنة و قصص النجاح أل برازإ 

حل اإلنتاج وما قبل وبعد ار في الحياة الجامعية من تطبيق م تهاالمعرفة التي تعلم ت وار القد ت وار توظيف المها 

عمل المونتاج للخروج ب مج الحاسموبية لمعالجة المواد المسمجلة ورااسمتخدام الب ت التصموير وار اسمتخدام مها ، واإلنتاج

  .كامل بطرق علمية مدروسةمت

 

  المشروع اسباب اختيار
تشجيع المبدعين و الطلبة على الذهاب الى حاضنة االعمال في جامعة بوليتكنك حتى يتمكنوا من تطبيق  

 أفكارهم و تحويلها الى منتجات تجارية.

الى الفئة المستهدفة بالطريقة  تهاإيصال رسالو  لتناسب مع أهدافهاكي للحاضنة  وثائقيةعطاء صورة إ  

 األفضل.

لمبادرين و الطالب بالمعلومات بسيطة و سهلة عن الحاضنة و انجازاتها و فريقها و المشاريعها و تزويد ا 

 . التدريبات داخلها 
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االبداعية في المراحل  الترويج للحاضنة على مستوى المؤسسات التمويلية و المستثمرين لتمويل األفكار 

 .اتاألولى و المساعدة في خلق وظائف جديدة لخريجي الجامع

 اإلبداع في المشروع 
انتاج و تقديم راسة و االدوات و المعدات من أجل اختتام المرحلة الجامعية باستخدام المهارات المكتسبة خالل فترة الد

وصل رسالة الحاضنة و رؤيتها و يلِ لعمل بصريا  و التعامل من الناس و اليكون وسيلة كامل  ةوسائط متعددمشروع 

عرض  تمع وريادة األعمال من خالل تعليم وتدريب وتوجيه األفرادلمجرسالة الجامعة في خدمة ابتحقيق  هامالتز اإل

   .للمشاهد  بشكل بسيط و ممتع  نجازاتها و نجاحتهاإ

 الفئة المستهدفة 
 :الفئة المستهدفة من المشروع مقسمة الى جزئيين 

  .المجتمع المدني بشكل العامالجامعات االخرى و و ايضا طالب طالب جامعة بوليتكنك فلسطين  األول هم الجزء 

الجزء الثاني هم المؤسسات التمويلية و المستثمرين التي تهتم و تدعم المشاريع الريادية و التي تسعى الى خلق فرص  

 .عمل ألكبر شريحة من افراد المجتمع الفلسطيني

 .باب الحاضنة مفتوح له أهال  و سهال  به يدجد و صاحب فكرة مشروع ريادي ،و كل من هو لديه الدافع و الشغف
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 تطبيق و تنفيذ المشروع  
 سيتم إنجاز هذا المشروع عبر عدة مراحل كالتالي:

 اواًل: مرحلة ما قبل اإلنتاج
 البحث عن الفكرة وتحليلها 

 .بسهولة اهدللمش ههدف و إيصالالتحمل ل ممتازةو  قوية و بنائها بطريقة إيجاد فكرة المشروع و استلهام ●

 بلورة الفكرة وتحولها إلى سيناريو. ●

 دراسة اللقطات واحجامها. ●

 البحث عن الكادر البشري للحاضنة و األماكن التي سيتم التصوير فيها. ●

 الالزمة إلنجاز هذا المشروع متطلبات المشروع التطويريةتحليل ال ●

 تكنولوجيا. وات وأد ات ور دارسة اإلمكانيات المتوفرة والتي يمكن توفيرها من كامي ●

 

 مرحلة التصميم - 2
 .المطلوبة وتحديد اللقطات والمشاهدالسيناريو التصويري  ●

 في تصوير الفيلم. ااختيار مواقع التصوير، وزيارتها وأخد األذونات الستخدامه ●
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 ثانيًا: مرحلة اإلنتاج
  مرحلة التطبيق 

 التصوير. ●

 روفونات في موقع التصوير.الميك اإلضاءات المناسبة وو  راتالكامي توزيع ●

 .المونتاج في التي تم استخدامها أدوبي امجر اء بر ش ●

 تسجيل األصوات والموسيقى والمؤثرات الصوتية الالزمة. ●

 . السيناريو التصويري تصوير اللقطات المطلوبة في كل مشهد حسب قواعد التصوير وباالعتماد على  ●

 .والتعديل عليه  حاتراألخذ االقت ختصاصأهل اإلولي من الفيلم ، وعرضه على أذج ابناء نم ●

 مرحلة المونتاج وتجميع الوسائط المتعددة  
 

، من خالل استخدام برامج ادوبي، إلنتاج  التصويري  المونتاج وترتيب المشاهد باالعتماد على سيناريو ●

 .والتعديل على الفيديوهات المصورة واألصوات المسجلة ودمجها

 .بصرية و المواد الصوتية المسجلة مع الفيلممعالجة ودمج المؤثرات ال ●

 مقدمة الفيلم وخاتمته. إنترو نشاءإ ●

 تصدير الفيلم بشكل نهائي بالصيغ  واالمتدادات المطلوبة. ●
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 ثالثًا: مرحلة ما بعد اإلنتاج
 

 الفحص والتدقيق 
 التوثيق 
 الترويج 
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 (Gantt Chartالمهام موزعة على جدول زمني) 
أسبوع، في الفترة األولى سيتم تنفيذ  تتكون كل فترة من  اتفتر ثالث م تقسيم الجدول الزمني للمشروع على سيت

بالشكل والصيغة و الفترة الثالثة أخراجه  مرحلة ما قبل اإلنتاج كاملة. وفي الفترة الثانية سيتم تطبيق وانتاج المشروع 

 النهائية كما هو موضح في الجداول.

 توقع إلنجاز المشروعالوقت الم 
 

 الوقت الحقيقي إلنجاز المشروع 
 

 الزمن باألسابيع
 المهام

  
              

 بلورة الفكرة

  ما قبل
 اإلنتاج

  
              

  
              

 تحليل التكاليف
  

              

  
 ة السيناريوكتاب              

   التصويري 
              

  
              

مواقع التصويرتحديد   
  

              

 (: الجدول الزمني لمرحلة ما قبل اإلنتاج كاملةجدول )
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 المهام الزمن باألسابيع
  

 التصوير                

 اإلنتاج

                

  
تجهيز معالجة و               

                 األصوات

معالجة و تجهيز                 

   اللقطات
              

 المونتاج                
                

 إنترو                 

   المقدمة و الخاتمة
              

 تصدير فيلم                
                

 (: الجدول الزمني لمرحلة اإلنتاج كاملةجدول )
 المهام الزمن باألسابيع

   

 فحص وتدقيق                

ما بعد 
 اإلنتاج

                

 الترويج                
                

 التوثيق                
                

 (: الجدول الزمني لمرحلة ما بعد اإلنتاج كاملةجدول )
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 : متطلبات المشروعثانيالفصل ال

 المقدمة 

 متطلبات المشروع التطويرية  

 متطلبات المشروع التشغيلية  

 المخاطر  

 تو المحددا التحديات 

 آلية التسليم  

 آلية التسويق 
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 مقدمة  
 

إنجاز المشروع يحتاج العديد من المتطلبات المادية والبشرية والبرمجية وفي هذا الفصل سيتم تحليل كافة المتطلبات 

 .المرتبطة بالمشروع وتعتبر هذه المرحلة من المراحل االساسية لنجاح المشروع

 

 :التطويرية متطلبات المشروع 
 : المتطلبات المادية 

 أجهزة حاسوب وكاميرات رقمية ومعدات بمواصفات ال تقل عن المواصفات المبينة في الجدول :

 المجموع )$( السعر)$( العدد التفاصيل البيان

 

 laptopجهاز 

Core i5 

8GB RAM 

HD 500GB 

1 

 

 

 

$680$ 

 

 

$680$ 

 

 

 

 DSLRكاميرا تصوير 
DSLR Cameras 

0d8Canon  

1 

 

 

 

$1000$ 

 

 

$1000$ 

 

 

 

 عدسات

 

Prime Lens || 50mm 

1.8- Stabilizer-STM 

 

1 

 

 

$170$ 

 

 

$507$ 
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 المجموع )$( السعر)$( العدد التفاصيل البيان

Lens Canon 105-24 

mm F4/1-STM 

1 

347$$ 

 Mini Microphone ميكروفون 

Lapel Mic 

1 

 10$$ 10$$ 

 video camera Tripod تصوير ستاند

stand 

1 

30$$ 30$$ 

 Mini-USB Cable 4.6 كوابل

Meter 

1 

35$$ 35$$ 

 وحدة تخزين ذاكرة

 

16 GB SD card 1 25$ 

160$$ 

SSD 

500 GB Hardware  
1 

 
125$ 

Memory Flash 

8 GB 
1 10 $ 

 $2422 المجموع

 : التكلفة المادية لألجهزة والمعدات(جدول )
  وتم الحصول على هذه االسعار من موقع سبيتاني هومwww.pricewatch.com   

  

http://www.pricewatch.com/
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 المتطلبات البرمجية 

 :التكلفة المادية لمتطلبات المشروع البرمجية      

 المجموع )$( السعر)$( العدد البيان
Windows 10 Free 199$ 199$ 

Adobe After Effects CC 2017 
لفترة  1

 شهرين
20$ 

 per month 
$40$ 

Adobe Illustrator CC 2017 
لفترة  1

 شهرين
20$ 

 per month 
40$ 

Adobe Audition CC 2017 
لفترة  1
 ينشهر 

20$ 
 per month 

$40$ 

Adobe Premiere CC 2017 
لفترة  1
 ينشهر 

20$ 
 per month 

$40$ 

Adobe Photoshop CC 2017 1 لفترة شهر 
20$ 

 per month 
$40$ 

Microsoft Office 2016 Free 110$ 110$ 
 $ المجموع
 البرمجية المشروع : التكلفة المادية لمتطلبات(جدول )

 تم الحصول على هذه االسعار من موقع  www.microsoft.com و موقع www.adobe.com  

  

http://www.amazon.com/
http://www.adobe.com/
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 المتطلبات البشرية

 المتوقعة من كل شخص: العمل نجاز يتطلب وجود فريق متكامل مكون من األعضاء المبينين في الجدول وعدد الساعاتلإل

 الشخص

عدد ساعات 

 المجموع )$( سعر الساعة العمل

 $360 $12 30  تصويري  سيناريوالكاتب 

 $300 $15 20 مصور

 $225 $15 15 مصمم 

 $150 $10 15 صواتمختص أ

 $100 $10 10 سيقىمختص مو 

 $240 $12 20 متخصص مونتاج

 $2000$ $100 20 مخرج

 $3375  295 المجموع

 : التكلفة المادية لمتطلبات المشروع البشريةجدول 
 سعار وفقا لموقع دنى من األهذا هو الحد األ  govwww.bls.  وموقع  .comwww.odesk  

 www.freelancer.comو موقع 

  

http://www.bls.gov/
http://www.odesk.com/
http://www.odesk.com/
http://www.odesk.com/
http://www.freelancer.com/
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 مجموع تكاليف المتطلبات التطويرية للمشروع

 جمالية للمشروع هي:التكلفة اإل 

 التكلفة )$( النوع

 $2422 دية التطويريةالمتطلبات الما

 $ 509 المتطلبات البرمجية التطويرية

 $3375 المتطلبات البشرية التطويرية

 6306$ المجموع

ليف المتطلبات التطويرية للمشروعمجموع تكاجدول
 

 :متطلبات المشروع التشغيلية  
تي تحتوي على برامج تدعم عرض وتشغيل جهزة الحواسيب متوسطة الموصفات الألمشروع على جميع تشغيل ايمكن 

 بجودة واحدة وهي مصدر فيديو الفيلم النهائي و اللوحية ، وعليهأجهزة الذكية و األأ  MP4 و أ  AVIالفيديو بصيغة 

Full HD 1080p29.27 

:النهاوذلك      
 مناسبة الجودة الغالبية شاشات العرض المتوفرة.  •

 .جهزة بغض النظر عن حجمهافي عرضها على اال ه الجودةالوضوح العالي والدقة التي تميز هذ •
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 ن تكلفة المشروع التشغيلية :إف و بالتالي

 150 مع برنامج تشغيل فيديو )مجاني( جهاز حاسوب متوسط المواصفات.$ 

 100$جهزة لوحية أ. 

 +120 فالم )مجاني(أمشغل  أجهزة بنظام تشغيل ذكي$. 

 

 المخاطر   
 حتاجها في المشروع، أنتيجة ارتفاع أسعار األجهزة و المعدادت التي  تي تم تحديدهازيادة التكاليف عن ال

 .كأجهزة الحاسوب و الكاميرا

 تلف الملفات أو ضياعها. التي تؤدي الى الفيروسات 

 و ضياع الملفات التي لم تحفظ اثناء  توقف البرامج عن العمل مما ينتج عنه التأخير في إنجاز المطلوب

 .العمل

  وحدات التخزين أثناء العمل تلف. 
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 و التسويقآلية التسليم  
و  على األجهزة ( ، وأيضا  Windows( و )MACعلى جميع أنظمة التشغيل )لُيعرض  MP4سيتم تصديره بصيغة 

 :منها الذكية واللوحية دون اي مشاكل. وسيتم تسليمه ونشره بعدة طرق الهواتف 

 ستخدام سعات تخزينية رقمية مثل اFlash memory. 

  هل نشر تحقيق هدف من أهداف المشروع من خالو وسائل التواصل اإلجتماعي لرفع الفيديو على اليوتيوب 

 ، والتي تدعمعلى مواقع التواصل

(Change Video Quality   خاصية )تغيير جودة الفيديو بشكل تلقائي مع  

إمكانية وصول الفيلم إلى جميع تصبح ف،  يو عليهاالمنصة التي يتم تشغيل الفيد بما يتناسب مع سرعة اإلنترنت و

YouTube Help (upport.google.com/YouTube/answer/91449s) الفئات المستهدفة سهلة بسيطة غير مكلفة.   

 .و رول أب المطبوعة كالبوسترات ايةسيتم التسويق للمشروع عن طريق الدعو 
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 التحديات و المحددات 2.5
 

 لمشروع.ل و الناس ل الفئة المستهدفةتقبّ  و جذب االنتباه  

 في الوقت المحدد. على قدر االمكان إنجاز المشروع  

 ساعات العمل الطويلة وضغط العمل. 

 .نقص في الموارد المطلوبة )موارد مادية ، برمجية، ادوات ... غيرها (تغطية و ايجاد حلول في حال حدوث  

 .، و ترتيب مواعيد التصوير عض المشاهدب صعوبة أيضا في إعادة التصوير تواجه .5

 أثر على سرعة و احيانا  توقف الجهاز و البرامج عن العمل اثناء المونتاج. الحجم الكبير للصور والفيديوهات .6
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  : مراحل التنفيذ وبناء المشروع التصميمثالثالفصل ال

 بلورة الفكرة والتخطيط للمشروع وبناء السيناريو  

 تصويرمواقع ال  

 األدوات و المعدات التي تم استخدامها في المشروع 

 تقسيم المشاهد وعملية التصوير 

  تجميع المواد ومعالجتها ) المونتاج ( 
 البرامج المستخدمة ودور كل منها في تنفيذ عناصر المشروع 

 

 

  



30 

 

  



31 

 

 

 بلورة الفكرة والتخطيط للمشروع وبناء السيناريو  
دون  نمممماجحسمممميرة أربممممع سممممنوات مممممن الدراسممممة الجامعيممممة تبممممين أنممممه مممممن الصممممعب إنتمممماج مشممممروع أو عمممممل مممممن خممممالل م

التخطممممميط لهممممما بدقمممممة  ولمممممذلك كمممممان ال بمممممد ممممممن إيجممممماد فكمممممرة قويمممممة و و ممممممنهج صمممممحيح االعتمممممماد علمممممى أسممممماس متمممممين

وهمممممي  مطلوبمممممةالمرجممممموة و الفكمممممرة الإلمممممى و تمممممم التوصمممممل ، المممممالزموإتقمممممان وإعطممممماء همممممذه المرحلمممممة ممممممن الجهمممممد والوقمممممت 

ال و هممممممو جامعممممممة بوليتكنممممممك فلسممممممطين و رؤيتهمممممما أجممممممزء مهممممممم مممممممن يتحممممممدث عممممممن عبممممممارة عممممممن فمممممميلم وثممممممائقي قصممممممير 

 ملمممميس لمممممديه المحمممميط نسممممبة كبيممممرة ممممممن النمممماس والمجتمممممعحاضممممنة األعمممممال الرياديممممة داخممممل مركمممممز فمممموزي كعمممموش، ف

مممممممن هنمممممما جمممممماءت مرحلممممممة  ، و الناشممممممئةعممممممما تسممممممتطيع ان تقدمممممممه الحاضممممممنة لألفكممممممار و المشمممممماريع الرياديممممممة فكممممممرة 

و    التصمممممممويرية علمممممممى أشمممممممخاص ذو خبمممممممرة فمممممممي مجمممممممال كتابمممممممة السممممممميناريوهات اطرحهممممممم وللفكمممممممرة  ىألولممممممماالختيمممممممار ا

إلمممممى مرحلمممممة التخطممممميط وتحديمممممد التكممممماليف وتوزيمممممع المهمممممام علمممممى جمممممدول  تثمممممم انتقلممممم ،الوثمممممائقياإلخمممممراج و  اإلنتممممماج

و يتممممميح  ممممممما يتسمممممنى والتوجيهممممماتلمممممى النصمممممائح زيمممممارات ألصمممممحاب الخبمممممرات للحصمممممول ععممممممل  و، زمنمممممي محمممممدد 

حجمممممر تكمممممون ل و المونتممممماجمهمممممارات جديمممممدة وقويمممممة فمممممي مجمممممال التصممممموير واإلخمممممراج   اكتسممممماب للقمممممائم علمممممى العممممممل

 .للحياة العملية بعد التخرج يمكن استثماره أساس

 

 مواقع التصوير   
تصممموير تم و  ،ين لتصممموير المشممماهد الداخلية ك فلسمممطتكنيجامعة بولداخل مركز فوزي كعوش في تم اختيار التصممموير 

على أيام  حسمممن عمر و أ. علي رمضمممانأ.  تم التنسممميق مع مركز ،الو سممماحة  لمبنىوأخذ لقطات  المشممماهد الخارجية

 المحدد.محددة للتصوير وفق السيناريو 
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 الجامعة.ة من الالزم بتوفير المعدات ة مشرف مختبرات تخصص الوسائط المتعددبمساعدة  التصوير تم إنجاز

  مركز فوزي كعوش من الداخل مبنى الموقع األول:–

 

 مركز فوزي كعوش من الداخل( )مبنى () صورة

 الحاضنة مدخل :ثانيالموقع ال–

 
 (مدخل و باب حاضنة األعمال الريادية) () صورة
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 الحاضنة مرافق :لثثاالموقع ال–

 

 
 الحتضان()عملية تقيم المشاريع ما قبل ا() صورة

 
 (مع مرشد األعمال األستاذ أمجد النتشة تدريبات ما قبل االحتضان.في داخل مبنى ابو رمانقاعة الريادة  )() صورة
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 تدريبات ما بعد االحتضان مع األستاذ محمد أبو شمسية( داخل الحاضنة ) مختبر الحاسوب() صورة

 

 األستاذ حسن عمر مقابلة :رابعالموقع ال–

 

 
 (في مكتب رئيس الغرفة التجارية في حلحول حسن عمر مقابلة األستاذ) () صورة
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 لقطات خارجية لمبنى مركز فوزي كعوش :خامسالموقع ال–

 
 ) مبنى مركز فوزي كعوش من الخارج(() صورة
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 األدوات و المعدات التي تم استخدامها في المشروع 
 كاميرات التصوير

 تصوير مشاهد الفيلم  في DSLRلى كاميرات تم االعتماد ع

 

 (D80 DSLR Canon )() صورة

 الميزات التالية: الفيلم بسببمن إصدارات شركة كانون لتصوير مشاهد  D80 اوتم اختيار كامير 

 سهولة توفيرها وشرائها من السوق الفلسطيني. -1

 سعرها المناسب والذي يتوافق مع ميزانية المشروع. -2

 الصورة الناتجة عنها.الفيديو و جودة ألوان  -3

 إمكانية استقبالها لإلكسسوارات الخارجية كالعدسات المختلفة والميكروفونات. -4

    الفيلم التي خارج الحاضنة لتصوير مشاهد  )التي تخص الحاضنة( كانون  D600 اكامير و إستخدام    

 و الحرم جامعي لجامعة بوليتكنك فلسطين .
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 العدسات
( لتصوير كونها تمكن من التصوير في إضاءة منخفضة نظر ا لفتحة Canon 50mm 1.8 STM lensسة )تم اعتماد عد

ا في عزل الخلفية عن الشخصية.  العدسة الواسعة التي توفرها هذه العدسة والتي تساهم أيض 

 

 (Canon 50mm 1.8 STM lens) () صورة

 (canon 18 – 135 mm  F/3.5 – 5.6 ano usm lensوللتصوير الخارجي فقد تم اعتماد عدسة )

 

 (canon 18 – 135 mm  F/3.5 – 5.6 ano usm lens) () صورة
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 الميكروفون المستخدم
 

 

   (Mini Microphone Lapel Mic) () صورة

 منصات حوامل الكاميرا المستخدمة:

 

 (video camera Tripod stand) () صورة
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  (Camera slider)()صورة  

 

 تقسيم المشاهد وعملية التصوير: 
 

ر قبل البدء لضمان كان التخطيط لعملية التصويفهو أساس أي عمل ناجح،  و المنظم الصحيحالتخطيط 

تطلب اإلعادة الكاملة وذلك يقد  ها، فبعض و تضعف جودة العملمؤثرة  التي تعتبرخطاء حد أدنى من األ

فيها ال تكون متاحة التي تم التصوير  و النشاطات أن األماكن جهد الكثير، كما وسيستنزف من الوقت وال

 بتقسيم فقمت ، لمرة واحد فقط مما يجعل نسبة الخطأ في هذه الحالة مستحيلة تكون و أحيانا  بشكل دائم 

.مسبق تنسيق لمواعيد التصوير بشكلتجهيز األدوات المطلوبة باإلضافة إلى ال المشاهد و كيفية تصوير  
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 وذلك وفق التسلسل التالي:

تجهيز المعدات واألدوات في مواقع التصوير وتركيب الكاميرات والميكروفونات على الحوامل.  

 

  (للتصوير المعدات واألدوات تجهيز )()صورة 

عمل تجربة أولية للتصوير وفحصها على أجهزة الحاسوب من الصوت واإلضاءة والصورة.   

 

  (عمل فحص للكاميرا قبل التصوير )()صورة 
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.ذوي الخبرة و األختصاص لتحسينه و تطوير عليهمراجعة السيناريو التصويري مع    

.على عملية التصوير سلبا   وقف الحركة داخل المكان وإغالق كافة األجهزة التي قد تؤثركَ تهيئة األجواء للتصوير .   

البدء بعملية التصوير.   

قبل االنتقال إلى المشهد التالي. و التعديل عليها ة المادة المصورةمراجع   
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 :تجميع المواد ومعالجتها ) المونتاج ( 
 ،بحاجممممة إلممممى إنجمممماز ثالثممممة مراحممممل علممممى الترتيممممب وهممممي السمممميناريو والتصمممموير والمونتمممماج  وثممممائقيإلنتمممماج أي فمممميلم 

جميممممع المشمممماهد المطلوبممممة، أصممممبحت عمليممممة المونتمممماج ت وبعممممد االنتهمممماء مممممن المممممرحلتين األولممممى والثانيممممة وتصمممموير ف

 :ةالتالي الخطوات على العمل متاحة فسار

 المواد إلى قرص صلب خارجي للحفاظ عليها من التلف واالحتفاظ بنسخة إضافية. نقل 

 ء المونتاج.أثنا المطلوبة في ملفات مرتبة وذات تسمية واضحة ُتسّهل التعامل مع العناصرفرز المادة المصورة  

 .زائدة عن الحاجة  و ةالزمالغير التخلص من المشاهد والتسجيالت  

 (.Adobe Premier cc 2017برنامج ) الصورة بواسطةتجميع المشاهد واللقطات وعمل مزامنة للصوت مع  

 نامج موازنة اللون األبيض باستخدام بر و توحيد اإلضاءات و  تعديللِ معالجة اللقطات في كل مشهد  

(Adobe Premier cc 2017.) 

 (.Adobe After Effects cc 2017بناء مقدمة وخاتمة الفيلم باستخدام برنامج ) 

 تصدير الفيديو.بشكل نهائي لالموسيقى  والمشاهد دمج  

 .تصدير الفيديو النهائي 
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 : البرامج المستخدمة ودور كل منها في تنفيذ عناصر المشروع 
 

المشروع فيلم مصّور ويعتبر من مشاريع الوسائط المتعددة ، فإنه يحتاج الى العديد من البرامج المتخصصة حيث أن 

  .مَكن من إنجازه بالشكل الصحيحتأل

: المشروعمنها في إنجاز  و هذه البرامج ودور كل    

 

Adobe Premiere CC .1 

المقاطع المصورة مع المقدمة والخاتمة المصدرة من  ستخدامه تجميعإبرنامج المونتاج المعتمد في المشروع، ويتم ب

 وتصدير الفيلم بالشكل النهائي.، مع الموسيقى التصويرية  Adobe After Effect CCبرنامج 

 
 Adobe premiere CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة
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Adobe Audition CC .2 

وكل ما يتعلق بالصوتيات  المطلوبة دامه إلضافة مقاطع الموسيقىشروع، تم استخمبرنامج الصوتيات المعتمد في ال

 في المشروع، ومن ثم تصديرها إلى برنامج المونتاج.

 
 Adobe Audition CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة
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Adobe After Effects CC .3 

 .ة الفيلم ونهايتهللصناعة مقدماستخدامه  البرنامج المتخصص في التعامل مع الفيديو، تم

 
  Adobe After Effects CC الواجهة الرئيسية لبرنامج: () صورة

4. Adobe Photoshop CC 

 ، وتصميم بوستر الفيلم.التصاميم الطباعية في برنامج معالجة الصور والرسومات النقطية، لهذا البرنامج 

 

 Adobe Photoshop CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة
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5. Adobe Illustrator CC 
 . إنترو البداية للفيلم انفوجرافيك استخدام هذا البرنامج لتصميم تم المعتمد إلنشاء الرسومات الرقمية،برنامج الهو 

 
 Adobe Illustrator CCالواجهة الرئيسية لبرنامج  :() صورة
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 االختبار والتقييم: رابعالفصل ال
 

  اختبار الفكرة قبل البدء

 االختبار أثناء التطوير 

 االختبار بعد التنفيذ 
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 اختبار الفكرة قبل البدء 
 

علممممى همممذه الفكمممرة التممممي تمممم اختيارهمممما ت بمممدأ بفكمممرة قويممممة، لمممذلك حرَصممميممممما  ا  دائمممم مهنمممي ألي عمممممل و التميمممز اجحالنممم
سممممتاذ علممممي رمضممممان و مناقشممممته ألسممممباب عديممممدة تممممم ذكرهمممما سممممابقا، ومممممن ثممممم بممممدأت عمليممممة البحممممث والمقابلممممة مممممع األ

أغلمممممممب ردود األفعمممممممال  وكانمممممممت ذوي اإلختصممممممماصعلمممممممى العديمممممممد ممممممممن  هثمممممممم تممممممممه عرضممممممم،  فمممممممي المحتممممممموى المطلممممممموب
البممممدء  و علممممى مشممممروع وسممممائط متعممممددة، هممممذه الفكممممرة و تطبيممممقلتحقيممممق  سممممعى قممممدما  أ تنمممميإيجابيممممة وداعمممممة مممممما جعل

خمممممممص أ بأخمممممممذ االستشمممممممارات والتوجيهمممممممات ممممممممن أصمممممممحاب الخبمممممممرة ممممممممن مخمممممممرجين ومصمممممممورين وكممممممماتبي سممممممميناريو، و
فمممممي مجمممممال عميقمممممة الخبمممممرة  المتملمممممكل فمممممي الخليممممم شمممممركة سمممممبيس ميمممممديا أكمممممرم النتشمممممة صممممماحبممممممنهم األسمممممتاذ  بمممممذكر

  .و إنتاج األفالم الوثائقية التلفزيون 

  

 االختبار أثناء التطوير 
 

إلنتاج الفيلم بأفضل مستوى من  الخط الصحيح أثناء سير على نيستمر في التأكد من أنأكان من الضروري أن  
 خالل:
 .بأول أوال   األستاذ علي رمضان و متابعة المشروعالتواصل المستمر مع  .1
 .و أنتاج األفالم الوثائقية و اإلختصاص في مجال التصوير التلفزيونيالتواصل المستمر مع أصحاب الخبرة  .2
 أخذ المالحظات. عرض ما يتم إنجازه على األشخاص المحيطين من األهل واألصدقاء وأصحاب الخبرات و .3
 للتقييم. ةدراسال الرجوع إليها و شروع بدقة وتوثيق مراحل تنفيذ الم .4
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 االختبار بعد التنفيذ 
 

:منهاتقييم المشروع بعد تنفيذه على العديد من األمور لالعمل  ت فياعتمد  

.لتحسين العمل و إضافة الناقص منه التصويري  مقارنة مشاهد ولقطات الفيلم مع السيناريو   

.ات و التعديل على المشروعوسائل تواصل اجتماعي ألخذ اقتراح اختبار الفيلم على أكثر من منصة   

مقارنة النتائج مع أهداف المشروع.   
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: النتائج والتوصيات خامسالفصل ال
 نتائج و تحقيق األهداف 

 نصائح وتوصيات مستقبلية 

 الترويج للفيلم 
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 نتائج و تحقيق األهداف 
 

 الل:وذلك من خ بجدارةهداف األتم تحقيق 

 . من استثمار الفرص المتاحة وتخطي التحديات بأفضل طريقة ممكنة تتمكن .1

 كامل مت مشروعاستثمار كل ما تعلمه خالل الحياة الجامعية، وتوظيفه في انتاج ت استطاع .2

 بطريقة علمية مدروسة .

 وثائقي قصير في انتاج فيلمبكفاءة استخدام التكنولوجيا المتوفرة ت استطاع .3

 ". االعمال الريادية في جامعة بوليتكنك فلسطينحاضنة  "بعنوان      

ضغط العمل، وتطوير والمهارات  والمعلومات في مجاالت  تحملت استطاع و يتطوير قدرا ت تمكنت من .4

واالخراج والتصوير والتوثيق والمونتاج واستخدام المعدات  مختلفة، من جمع المعلومات واستنباط األفكار

 . واألدوات و البرامج 

إنتشارها بشكل أوسع و أسرع عن طريق الحاضنة و  رسالةيصال إ من المشروع، وتحقيق الهدف الرئيسي  .5

 للفئة المستهدفة. وسائل التواصل اإلجتماعي
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 نصائح وتوصيات مستقبلية  
النصائح  

 

، يغني عن جهد صحيح ال و التصويرالدقيق التخطيط  أستسهل بأن، الرائع من خالل تصوير وعمل هذا الفيلم

 الخريج الجرافيكس في تطبيق  ساعدالمعلومات التي ت النصائح وبعض هذه ف، و المونتاج ساعات في التعديل

 وهي: و تطوير في مجال التصوير و اخراج األفالم الوثائقية

 . بالتنفيذ البدء قبلسيناريو قوي و  ،مبتكرة فكرة اختيار على التركيز  .1

 . عالية وسرعة جيدة نوعية وذات مناسبة تخزين رةذاك استخدام على وبشده التركيز  .2

 ةذاكر  خذأو  (Battery Grip)  استخدام أو احتياطية بطاريات وجود و البطاريات شحن من لتأكدا    .3

 .التصوير لموقع الذهاب قبل وجهوزيتها المعدات سالمة من والتأكد التصوير، لموقع احتياطية تخزين

التركيز على اللقطات الثابتة قدر اإلمكان إال إذا توفرت حوامل احترافية،  ا، واستخدام حوامل كامير  .4

تضعف  هافي ناحية المونتاج كما ان ةمتعب و الطويلة اللقطات السيئة ؛ ألن وتطلب  المشهد الحركة

 .سيناريو قوي و مبتكرالالفيلم حتى لو كان 

لتأكد من جودة على أكثر من جهاز عرض من خالل عرضه  ه بدقة مناسبة ، واختبار الفيلم تصدير  .5

 .و دقة األلوان العرض

 المراد للمشهد ةالمطلوب و الزوايا كادرالو دراسة خصائص  و المطلوبة مناسبة عدسات استخدام  .6

 .و إنجازه بشكل أسرع لتسهيل العمل و ضمان قوته تصويره

و تعديل األضاءة  و ضبط المشاهد على أصوات دخول عدم لضمان هادئ مكان في التصوير   .7

 .أثناء المونتاج فيما بعد المطلوبة قبل التصوير للخروج بنتائج جيدة و َسِلَسة سهل التعامل معها
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 موضوعهمناسبة لوضعها في خلفية الفيلم بما يتناسب مع  جيدة و بسرعة اختيار موسيقى .8

 .عطاء بعد جماليإل 

 ية او البحث في افكاركانت تقنية او تطبيقنجاز العمل مهما كانت التحديات سواء أإى المثابرة عل .9

 المهنية.  ةالحيا بداية حجر األساس في مشروع التخرج سيكون فالحقا   ،و ارشادادت  

 

 التوصيات المستقبلية  
 

لتجنيبهم المشاكل التي تواجه نسخ البرامج غير من نفس الشركة  توفير حزم برامج ادوبي األصلية للطالب  
 . و لطالب و المعلمين  وجد هناع حزمة معينة بسعر مخصصفياألصلية 

ميداني متخصص في مراحل إعداد و إنتاج الفيلم الوثائقي و السينمائي فمساق واحد يغطي  إعطاء ساعات تدريب 
هيل ليتم تأ و متكامل بشكل تطبيقي مراحلال جميع الجوانب التقنية لصناعة األفالم ال يكفي ، فيجب أن يتعلم الطالب

 .لسوق العمل بشكل أقوى و أفضل

 .التخصص  مساقات في مجال متخصصة و موثوقة و دورياتقنوات  توجيه الطالب لعمل تغذية بصرية من 

 

 

 الترويج للفيلم 
 

بالعملية الترويجية للفيلم وذلك من خالل  البدءه بكفائة ، تم بعد ضمان تحقيق اهداف المشروع، وانجاز 

رول أب على مواقع التواصل االجتماعي ، وتصميم وطباعة  هالفيلم ونشر ا لحضورتصميم دعوة عمل 

 .الفيلم، تصميم وطباعة غالف القرص ونسخه
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 :عرض ما تم تصميمه للترويج للفيلمأ وفي ما يلي 

 

 
 الفيلم( البوستر) () صورة

 

 )رول آب الفيلم( () صورة
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 DVD)تصميم ملصق ال ) () صورة

 

 

 
 (بطاقة الدعوة) () صورة
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 مراجع
 حالة ، الصغيره المتوسطه و المشاريع في اقامة االعمال ودورها  حاضنات،  معبد األمير، أمل ،  .1

 .جامعة القادسيهالعراق،  ، و ص ص ،دراسية
 ، الموقع كلية الدراسات التجارية ، مركز ريادة األعمال، ص –جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا  .2

  enrrpreneursust@gmail.com  األلكتروني
، دور حاضنات األعمال و التكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لريادي األعمال  مبرهوم ، بسمة ،  .3

 .، غزة، الجامعة اإلسالميةقطاع غزة ، دراسة حالة، ص 
، سترجة األفالم الوثائقية حول تراث تلمسان وثائقي "سيدي بومدين شعيب الغوث" خديجة، تواتي،  .4

 ، الجزائر، جامعة أبي بكر بلقايد .و ص ، ص تحليل مضمون نموذجا ، دراسة 
 م ، صرابح ، اإلعالم والتكنولوجيا الحديثة ، دار الكتب الجامعى ، العين ، الطبعة  ، الصادق .5
 الفلسفة الدكتوراة  درجة ليلن مقدم بحث ، وني،يالتلفز  المنتج في والصورة الصوت ةيفاعل ،النييالج ،االرقم .6

  صفحة ، م، ايوالتكنولوج للعلوم السودان جامعة ، االتصال علوم في
دراسة على عينة من ( الفيلم الوثائقي ودوره في تعزيز السياحة في السودان،  مإبراهيم ، هبه ،   .7

جامعة  (،قسم اإلذاعة والتلفزيون )بحث لنيل درجة الماجستير في علوم اإلتصال  ،)فالم الوثائقية السودانيةاأل
 .ص، السودان للعلوم والتكنولوجيا

 ص، زيتجامعة بير  - اإلعالممركز تطوير  –الفيلم الوثائقي  ،م ،خليفي، جورج  .8
 
 واقع إلكترونية:م

YouTube Help (upport.google.com/YouTube/answer/91449s) 
www.microsoftstore.com 

 www.freelancer.com  
www.amazon.com   
www.adobe.com 

www.pricewatch.com 

www.bls.gov   

mailto:enrrpreneursust@gmail.com
mailto:enrrpreneursust@gmail.com
http://www.microsoftstore.com/
http://www.freelancer.com/
http://www.freelancer.com/
http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.adobe.com/
http://www.pricewatch.com/
http://www.bls.gov/
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 www.odesk.com 

 
incubator.ppu.edu  

 

 

  

http://www.odesk.com/
http://www.odesk.com/
http://www.odesk.com/
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 :مالحق
 السابقة الدراسات

من الوصول الى  توقد تمكن مشروعباالطالع على العديد من الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
 أقرب الدراسات وهي كاآلتي:

  ، م ،برهوم ، بسمة 
 )دور حاضنات األعمال و التكنولوجيا في حل مشكلة البطالة لريادي األعمال قطاع غزة( 

 ملخص الدراسة

 ت الدراسة إلى التعرف على فاعلية حاضنات األعمال في كونها أداة لحل مشكلة البطالة لدى الشبابهدف

 وخاصة رياديي األعمال من خالل تحويل أفكارهم اإلبداعية إلى مشاريع ناجحة مدرة للدخل تساعدهم في

كسابهم المهارات والخبرات الضرورية ال  تي تؤهلهم للوصول إلىتحسين مستواهم االقتصادي واالجتماعي وا 

 سوق العمل المحلي والدولي، من خالل دراسة حالة حاضنة األعمال والتكنولوجيا في الجامعة اإلسالمية

 .مشروع سبارع( -بغزة ضمن مشروعي )مشروع مبادرون 

 ولتحقيق أغراض الدراسة قامت الباحثة بجمع البيانات من مصادرها المختلفة، وقد اعتمدت المنهج الوصفي

 لتحليلي إلجراء الدراسة واالستبانة كأداة رئيسة لجمع المعلومات، وقد تكون مجتمع الدراسة من المشاريعا

 مشروع 90المحتضنة والتي انهت فترة احتضانها في حاضنة األعمال والتكنولوجيا والبالغ عددهم 

 سة كافة وقد تم استردادقامت باستخدام طريقة الحصر الشامل من خالل توزيع االستبانة على مجتمع الدرا

 .    87.7%بنسبة 79استبانة 
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 :وتمثلت أهم نتائج الدراسة في

 مستوى تقديم الخدمات المقدمة من قبل حاضنة األعمال والتكنولوجيا كانت متوسطة بعض الشي بينما تدنى .1

 .هذا المستوى بعد التخرج

 الة الفلسطينية وما يصاحبها من حصاراالستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر األنسب في الح .2

  واغالق، آلنه يعتمد بشكل كبير على توفير الطاقات البشرية المؤهلة مهنيا بغض النظر عن الموقع

 الجغرافي.

 تزداد نسبة نجاح المشروعات بزيادة نسبة الخدمات المقدمة لها من قبل حاضنة األعمال مما يؤدي إلى .3

 بين نسبة العوامل 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى دالله زيادة فرص العمل، حيث أن هناع 

 .الخدماتية المقدمة وفرص نجاح المشروع لخلق فرص عمل

 % 44.3 أغلبية الفئه المستهدفة تفضل أن تكون ملكية حاضنات األعمال للقطاعات المشتركة بنسبة  .4

 :كان من أهم توصيات الدراسةو  .تفضل أن تكون ملكية حاضنة األعمال للقطاع الخاص %40.6و

 ضرورة التوسع في تقديم الخدمات من قبل حاضنات األعمال للمشاريع المحتضنة وذلك لحاجة المشروع لها .1

 .باعتبارها االسباب الرئيسية التي تؤدي إلى نجاحه

 فيضرورة الغرس في أذهان أصحاب المشاريع المحتضنة اثناء فتره االحتضان أهمية التكامل والدخول  .2

 .شراكات فيما بينها، آلن في ذلك ضمان لتكامل الخبرات والمال والجهد

 التنسيق بين عمل الحاضنة وبين القطاع الخاص بحيث تكون الحاضنة في عملية التنمية شريكا  وليس منافسا .  .3

 العمل على تخصيص دعم من قبل الحكومة لحاضنات األعمال وتسهيل برامج اإلقراض والتمويل للمشاريع .4

 الجديدة.
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دور حاضنات األعمال التقنية في دعم اإلبداع و تنمية القدرات م،، هوام  ،لمياء،  ريحان، الشريف  ●

 التنافسية للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ) التجربة الجزائرية بين الواقع و المأمول (

 الملخص

 االبتكار و الخلق وسائل تزايد مع السيما ، الدول مختلف قبل من كبير اهتمام المتوسطة و الصغيرة المؤسسة تلقى

 البلدان اقتصاديات في مرموقة مكانة تتبوأ لكي واسعا المجال لها فسح مما ، الشاملة العولمة مفاهيم سياق في

 في والمتوسطة الصغيرة المؤسسات تلعبه أصبحت الذي الرئيسي الدور إلى ونظرا منها المتقدمة ،السيما

 في خصوصا ، الحادة الدولية المنافسة مواجهة أمام المؤسسات هذه هشاشة وبسبب ة،المعاصر  االقتصاديات

 التقنية األعمال حاضنات اآلليات هذه أبرز من ولعل البلدان، مختلف في الدعم آليات من عدد تطوير تم الجزائر،

 والمساعدات التسهيالت بتقديم التقنية األعمال حاضنات وتقوم األفكار، رحم من المنتوجات والدة بمثابة تعتبر التي

 على قادرة تصبح أن إلى، الجديدة التكنولوجية المبادرات على القائمة خصوصا ، الصغيرة المؤسسات إلنشاء الالزمة

 . الخارجي المحيط في والمنافسة االستمرار

 المتوسطة و الصغيرة ساتبالمؤس اإلبداع تطوير في التقنية األعمال حاضنات دور على التعرف إلى الدراسة هذه تهدف

 بيئة في التنافس وتيرة مواكبة و النجاح الستدامة األساسية المكونات إحدى يمثل اإلبداع أن منطلق من الجزائر في

 .المسبوقة الغير التقنية االنجازات مجال في متواصلة و سريعة بوتيرة تتسم
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 "ياسية سلسلة )سري للغاية( في قناة الجزيرة "أنموذجا  ،معالجة األفالم التسجيلية للصراعات السجردات ،عاصم، ●

 الملخص

وما تحمله هذه النوعية من  تهدف الدراسمممممة الحالية التعرف إلى كيفية معالجة األفالم التسمممممجيلية للصمممممراعات السمممممياسمممممية،

سمممياسمممية التي تشمممكل وصمممولها إلى الحقيقة والسممميما في القضمممايا ال األفالم من حيوية الطرح وما تثيره من التسممماؤالت حول

 التي تعالج صراعات سياسية مجتمعا   العامة، وُتمثل حلقات سلسلة"سري للغاية" الم  نقطة محورية في الحياة

سري للغاية" ، وتم تصميم استمارة " للدراسة ، وأما العينة كانت "عمدية" حيث اعتمد الباحث على أربع حلقات من سلسلة

 :وصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أبرزها ن طريق ذلكتحليل مضمون للحلقات األربع وع

والعسممممكرية حيث الحظ  انحياز الفيلم إلى طرف دون اآلخر ألنه لم يكن متوازنا  في عرض الشممممخصمممميات السممممياسممممية - 

ظهرت اإلسرائيلي على الشخصيات السياسية الفلسطينية التي  الباحث التركيز في الحلقة التي ناقشت الصراع الفلسطيني

 اإلسرائيلية التي لم تظهر أبدا ، أما الشخصية العسكرية ظهرت اإلسرائيلية بشكل متواضع مرة على حساب 

الواليات المتحدة األمريكية لم  مرة(، وفي الحلقة التي عالجت صراع تنظيم القاعدة و ( قياسا  بالفلسطينية ) مرات)

 السياسية األمريكية أربع مرات. ظهرت الشخصيةيقدم الشخصية السياسية للقاعدة بالمقابل 

في حين  %،وصلت نسبته إلى  فرض موضوع المفاوضات نفسه على حلقة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي و  -

% في الصممممممراع بين الواليات المتحدة  ذاتها التي وصمممممملت إلى  حصممممممل موضمممممموعا األمن والفوضممممممى على النسممممممبة

 عدة.األمريكية وتنظيم القا

حاول الفيلم تقديم آراء حول القضمممممممايا المطروحة، من خالل التعليق الذي وصممممممملت مدته إلى في مجموع الحلقات إلى  -

 .دقيقة وهو مدة الحلقات األربعدقيقة من أصل  
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 ،الفيلم الوثائقي ودوره في تعزيز السياحة في السودان ،علي،هبه عبدالرحيم منير 

 (نة من األفالم الوثائقية السودانيةدراسة على عي)

 الملخص

جاءت الدراسممممممة بعنوان الفيلم الوثائقي ودورة في تعزيز السممممممياحة في السممممممودان. دراسممممممة علي ثالث أفالم وثائقية 

سممممممودانية منتقاة من بين افضممممممل عشممممممرات األفالم الفائزة بمهرجانات إقليمية ودولية، هدفت الدراسممممممة الي تعري  

ثائقي وعلي ماذا يعتمد في صمممناعته ، وهل له دور تنموي إذ ما تم تطوير مرتكزات نجاحه، كما ماهية الفيلم الو 

هدفت لمعرفة الدور الترويجي الذي يؤديه لتعزيز السياحة في السودان متبعة المنهج الوصفي التحليلي التاريخي 

كما جاء الفصل الثاني كمدخل وتحليل المضمون لألفالم محور الدراسة. شمل الفصل األول اإلطار المنهجي. 

للفلم الوثائقي وتعريفاته وبداياته وواقعه ومراحل تطور صممممممممناعته في السممممممممودان. كما تحدث الفصممممممممل الثالث عن 

السممياحة عامة والسممياحة في السممودان خاصممة. شمممل الفصممل الرابع اإلطار التطبيقي وتحليل المضمممون والدراسممة 

لم الوثائقي له دور مهم في التنمية ويمكن اإلسممممتفادة منه لخدمة أغراض التحليلية. وتوصمممملت الدراسممممة إلى أن الف

من عينة المبحوثين أن الفلم الوثائقي يمكن أن يؤدي دورا  مهما  في تعزيز السممياحة  % عدة. كما أدت نسممبة 

لعامة في السممممودان.. وعليه تمت التوصممممية بضممممرورة إسممممتصممممحاب الفلم الوثائقي كشممممريك إسممممتراتيجي في التنمية ا

والتنمية السمممممياحية في السمممممودان خاصمممممة. وتوفير التمويل الالزم إلنتاجه وضمممممرورة إقامة مهرجان محلي تنافسمممممي 

 .خاص باألفالم الوثائقية
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 قبل التصوير السيناريو
 

 وصف اللقطة الفكرة

 وصف الصوت

 الوقت
الوقت 

 التراكمي

المؤثرات 
 الصوتية

 و الموسيقى 

 الموسيقى 
 تعليق صوتي

 قابلةم

جامعة بوليتكنك 
 فلسطين 

 "لقطات عامة"

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

لقطة كبيرة لمباني الجامعة  

"B+C " 

 "Wide shot  " 

 
 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 
 
 

00:05 00:05 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

 Aلقطة كبيرة لمبنى  
 "Wide shot " 

00:04 00:09 

 الحاضنة .
 " لقطات عامة "

 خارجي. نهاراً. حاضنة االعمال
 لقطة كبيرة لمبنى  الحاضنة

 "Wide shot  " 

00:02 00:11 

 خارجي. نهاراً. حاضنة االعمال 
 تظهر فيه اسم الحاضنة 

Extreme" 

 Close shot" 

00:03 00:14 

 خارجي. نهاراً. حاضنة االعمال 
 لقطة كبيرة

Wide Shot "" 

00:03 00:17 

 داخلي. نهاراً. حاضنة االعمال 
 لقطة كبيرة

Wide Shot "" 

00:04 00:21 

 
 داخلي. نهاراً. حاضنة االعمال 

 تظهر فيه اسم الحاضنة 

Close shot"" 

00:03 00:24 

 داخلي. نهاراً. حاضنة االعمال 
 لقطة كبيرة

 "Wide Shot " 

00:03 00:27 

 
 
 
 
 
 
 

ات تعرف لقط
 عن أستاذ علي

لثالثة اشخاص   لقطة أمامية
قي قاعة  اجتماعات ينتاقشون 

 و بين ايديهم اوراق و اقالم. 

Knee shot 3/4  جسم اعلى

 الرأس مباشرة الى ما الركب.

 Groupاللقطة الجماعية 
shot 

Neutral Angle 

 

00:02 00:29 
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الشخص الذي كان يحمل 

و االوراق يظهر في لقطة و ه
يبتسم مع عمق ميداني ضحل 

خلفه و يظهر موشن 
تايبوغراف تعريف عن اسمه و 

 وظيفتة و درجته العلمية

Medium shot  
)اعلى الرأس مباشرة الى 

 الوسط(

Neutral Angle 
 single shotاللقطة الفردية 

 

00:05 00:34 

الشخص الذي كان يحمل 
 االوراق يظهر في لقطة

 يكتب على اللوح

Medium shot 
)اعلى الرأس مباشرة الى 

 الوسط(
 لقطة امامية

 

 single shotاللقطة الفردية 

 

00:02 00:36 

 
الطالب و هم يركزون مع 
األستاذ الذي يشرح لهم 

)الشخص الذي كان يحمل 
 االوراق (

)تظهر  close upلقطة قربية 

مساحة من اعلى الرأس 
 مباشرة الى ما فوق الصدر(

 Groupاللقطة الجماعية 
shot 

Neutral Angle 

 درجة 45زاوية 

00:04 00:40 

مقابلة األستاذ 
 رمضانعلي 

 
مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها 

اللقطة الفردية  عن الحاضنة

single shot 
 

Neutral Angle 
 درجة 45زاوية 

Medium shot 
)اعلى الرأس مباشرة الى 

 الوسط(

الموسيقى  
التصويرية 

 للمشروع

02.40 3.20 

مقابلة األستاذ 

 حسن عمر

يظهر في و يظهر موشن 
تايبوغراف تعريف عن اسمه و 

 وظيفتة و درجته العلمية

Medium shot  

الموسيقى 

التصويرية 

 للمشروع

 00:04 42 :03 
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)اعلى الرأس مباشرة الى 
 الوسط(

Neutral Angle 
 اللقطة الفردية

single shot 

يتحدث  حسنمقابلة األستاذ 
اللقطة  حاضنةفيها عن ال

 single shotالفردية 
 

Neutral Angle 
 درجة 45زاوية 

Medium shot 
)اعلى الرأس مباشرة الى 

 الوسط(

الموسيقى  

التصويرية 

 للمشروع

03.22 06:46 

لتعبر عن الية تصوير لقطات  مونتاج لقطات

األحتضان و كيفية تقيم 

 المشاريع

    

مونتاج لقطات مع موشن 

ء مقابلة األستاذ تايبوغراف اثنا

علي رمضان و االستاذ حسن 

عمر اليصال معلومات المقابلة 

بشكل بسيط وال يسبب ملل 

 للمشاهد .
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 أفكار الفيلم:

 . جامعة بوليتكنك فلسطين . " لقطات عامة " . 1

 . الحاضنة : 2

  . فريق الحاضنة 

  . المكان 

 الفئة المستهدفة 

 . الدورات . 3

 الحاضنة . ضان المشاريع لدى هي آلية احت . ما4

 …. " .، جدارة  bsis"  التي تم تنفيذها في الحاضنة . المشاربع5

 . إنجازات و قصة نجاح. 6

 " .  رؤية الحاضنة التوصيات و. الخاتمة "7
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 بعد التصوير السيناريو
 

 وصف اللقطة الفكرة

 وصف الصوت

 الوقت
الوقت 

 التراكمي

المؤثرات 
 الصوتية

 قى الموسي
 تعليق صوتي

 مقابلة

 إنترو البداية  

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 
 
 

 
 
 

00:09 00:09 

التعريف عن 
جامعة 

بوليتكنك 
 فلسطين 

 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

 لقطة كبيرة لمباني الجامعة 

B+ , C   

  Wide shot  

00:02 00:11 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 لسطين.ف

 +Bلقطة كبيرة لمبنى  
Medium shot  

00:03 00:14 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

 Aلقطة كبيرة لمبنى  
Close shot   

00:02 00:16 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

 أبو رمان لقطة كبيرة لمبنى  

Close shot  

00:02 00:18 
 

التعريف عن 
كز مكان مر

 فوزي كعوش
داخل جامعة 
بوليتكنك 
 .فلسطين

 

 مركز فوزي كعوشخارجي. نهاراً. 
 لقطة كبيرة لمبنى  الحاضنة

  Wide shot  

00:02 00:20 

 مركز فوزي كعوشخارجي. نهاراً. 
  مركزتظهر فيه اسم ال

Extreme 

Close shot  

00:03 00:23 

 مركز فوزي كعوشخارجي. نهاراً. 

Extreme long shot 
 

  single shot  اللقطة الفردية

00:02 00:25 
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التعريف عن 
مكان حاضنة 
االعمال داخل 
مركز فوزي 

 كعوش

 داخلي. نهاراً. حاضنة االعمال 
 عامة لمدخل الحاضنة لقطة 

Extreme long shot 
 

 shot - 2اللقطة الثنائية  

00:03 00:28 

 حاضنة االعمال باب داخلي. نهاراً. 
تركز على الحاضنة لباب لقطة 

الرول آب الذي يظهر فيه اسم 
 الحاضنة

long shot 

 single shot  اللقطة الفردية

00:02 00:29 

 
 
 
 
 
 
 

عن  التعريف
 أستاذ علي

مدير حاضنة 
األعمال 

الريادية في 
جامعة 

بوليتكنك 
 فلسطين

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

اجتماعات   قي قاعة لطالبلقطة 
مع استاذهم حول  ينتاقشون

 . المشاريع و آلية احتضانها

Medium shot   
 لألستاذ علي رمضان 

 shot - 3اللقطة الثالثية  

00:02 00:31 

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

شخاص قي قاعة  أل  لقطة أمامية
 .األستاذ  قشونااجتماعات ين

 Medium shotلقطة متوسطة 

 Group shotاللقطة الجماعية 

00:02 00:33 

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

 يناقش الطالب الذي كانألستاذ ا
و يشرح محتواها  يحمل االوراق

  لهم

Medium shot   

 لألستاذ علي رمضان 

 shot - 3اللقطة الثالثية  

00:02 00:35 

مقابلة 
األستاذ علي 

و بها  ضانرم
تعريف عام 

 عن الحاضنة 

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها عن 
  الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 

 Medium shotلقطة متوسطة 

تايبوغراف  يظهر في المونتاجو
 .ف عن اسمه و وظيفتةعري

الموسيقى  
التصويرية 

 للمشروع

00:18 00:53 

لتعريف عن ا
انجازات 

الحاضنة و 
المشاريع 

التي 
 احتضنتها

مسرح تكريم جوائز  .ليالً . خارجي
 مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم
لقطة صورة من االرشيف تظهر 
االستاذ علي و هو يستلم جائزة 

محمد بن راشد ال مكتوم عن افضل 
جامعة داعمة لريادة األعمال و 

 المشاريع الشباب

 shot – 3 اللقطة الثالثية 

 00:06 00:59 
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Knee shot  جسم اعلى

 الرأس مباشرة الى ما الركب
لقطة تظهر الجائزة بشكل فردي مع 

 هاف عنعري بسيط تايبوغراف

Close shot 

00:03 01:02 

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 
   Medium shotلقطة متوسطة 

لقطة تعرف عن مشروع التعاون 

يظهر فيها  BSISالبلجيكي 

مجموعة من أصحاب المشاريع 
الريادة اثناء تلقيهم لمحاضرة داخل 

 قاعة االجتماعات في الحاضنة 

00:04 01:06 

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 
Medium shot 
جدارة  مشروعلقطة تعرف عن 

يظهر فيها مجموعة من الموظفين 
مع احد الريادين يقومون بالتجهيز 

 لحفل الختامي لمشروع جدارة

00:03 01:09 

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 
Medium shot 

لقطة تدعم التعريف عن مشروع 
جدارة تظهر فيها ريادية ناجح 

مشروعها لحظة تتحدث عن 
استالمها معدات و األدوات داخل 

 مشروع جدارة

00:03 01:12 

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 

 Medium shotلقطة متوسطة 

التمكين  لقطة تعرف عن مشروع
 االقتصادي

تظهر فيها مسؤولة المشروع مع 
لريادين  مجموعة من الموظفين و ا

جالسين على طاولة االجتماعات 
يقومون بمشاهدة عرض للمشاريع 

 الريادية

00:03 01:15 

الخارجية ساحة  . نهاراً.خارجي
 فوزي كعوشمركز ل الخلفية

 Group shotاللقطة الجماعية 

long shot 
تعرف عن صورة جماعية لقطة 

تواجد الدولي المؤقت  مشروع
و يظهر فيها مسؤولة المشروع 

00:03 01:18 
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المدربين و مدير الحاضنة و مركز 
فوزي كعوش و الريادين الملتحقين 

 بالمشروع

قاعة اجتماعات  داخلي. نهاراً.
 داخل مركز الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 

جسم  Knee shot لقطة

 اعلى الرأس مباشرة الى ما الركب
صورة جماعية تعبر عن برامج  

تثمار الفلسطيني مع صندوق االس
 الحاضنة و يظهر في اللقطة

مسؤول المشروع و المدربين و 
 مرشدي األعمال مع مدير الحاضنة

00:02 01: 20 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 

Medium shot 
لقطة تعرف عن مشروع سبارك 
  تظهر فيها مسؤولة و مدير مركز
التعليم المستمر و مدير الحاضنة 

اثناء لحظة تسليم الشهادات 
 للملتحقين بمشروع سبارك

00:03 01:23 

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها عن 
 لحاضنةنشطات الدورية 

 single shotاللقطة الفردية 
 Medium shotلقطة متوسطة 

00:06 01:29 

النشاطات و 
التدريبات 

الدورية التي 
تقوم بها 
 الحاضنة

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

Medium shot 
 shot - 2اللقطة الثنائية  

يظهر فيها مدير الحاضنة اثناء 
إعطائه ألحد التدريبات داخل 

الحاضنة مع ظهور احد الطالبات 
فيها و هي متابعة مع استاذ 

 التدريب

موسيقى ال
التصويرية 

 للمشروع

 00:03 01:32 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

medium close up  

 shot - 2اللقطة الثنائية  
تظهر الطالبة بجانب زميلتها و هما 

 مع استاذ التدريبتتابعان 

00:02 01:34 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

 Group shotالجماعية اللقطة 
Medium shot 

لألستاذ علي و هو يقوم بأعطاء 
 تدريبات للطالب 

00:02 01:36 
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داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

 close up لقطة 
تظهر فيها طبق كنافة احتفالً 

بإختتام جزء من تدريبات مشروع 
 سبارك

00:03 01:39 

مقابلة 
حسن األستاذ 

بها  و عمر
تعريف عام 
 عن الحاضنة

ساحة داخل مكتب  داخلي. نهاراً.
 رئيس الغرفة التجارية في حلحول

يتحدث  حسن عمرمقابلة األستاذ 
  فيها عن الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 
 Medium shotلقطة متوسطة 

تايبوغراف  يظهر في المونتاجو
 .ف عن اسمه و وظيفتةعري

 

الموسيقى 
التصويرية 

 مشروعلل

00:06 01:45 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

Medium shot 
لريادية تقوم بتشرح عن مشروعها 

و فريق الحاضنة يقوم باالستماع 
لها لتقيم اذا كان مؤهل لإلحتضان 

 أم ال

 shot – 3اللقطة الثالثية  

00:04 01:49 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 الحاضنةمركز 

 shot – 3اللقطة الثالثية  
 Medium shotلقطة متوسطة 

فريق الحاضنة يقوم برؤية و تقيم 
 المشاريع المتقدمة لالحتضان

00:03 01:52 

ساحة داخل مكتب  داخلي. نهاراً.
 رئيس الغرفة التجارية في حلحول

يتحدث  حسن عمرمقابلة األستاذ 
  فيها عن الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 
 Medium shotلقطة متوسطة 

00:09 02: 01 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

 أبو رمان لقطة كبيرة لمبنى  

Close shot 

00:02 02: 03 

خارجي. نهاراً. جامعة بوليتكنك 
 فلسطين.

  Extreme long shot 
 shot - 2اللقطة الثنائية  

لقطة لطالبتين في ساحة مركز 
وزي كعوش الذي في مبنى ابو ف

 رمان تتجهان الى الحاضنة

00:02 02: 05 

 مركز فوزي كعوشخارجي. نهاراً.  

long shot medium 
 shot - 2اللقطة الثنائية  

لقطة لطالبتين في ساحة مركز 
فوزي كعوش تقومان بدخول 

00:03 02:08 
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المبنى واحدة تلو االخرى للذهاب 
 للحاضنة

ساحة داخل مكتب  اً.داخلي. نهار
 رئيس الغرفة التجارية في حلحول

يتحدث  حسن عمرمقابلة األستاذ 
  فيها عن الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 
 Medium shotلقطة متوسطة 

00:22 02:30 

النشاطات و 
التدريبات 

الدورية التي 
تقوم بها 
 الحاضنة

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 ةمركز الحاضن

Medium shot 
يظهر فيها مدير الحاضنة اثناء 

إعطائه ألحد التدريبات داخل 
الحاضنة مع ظهور الطالب و هم 

 متابعون مع االستاذ.

 Group shotاللقطة الجماعية 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 00:03 02:33 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

 Medium shotلقطة متوسطة 

 shot - 2اللقطة الثنائية  
تظهر الطالبة بجانب زميلتها و هما 

 مع استاذ التدريب.تتابعان 

00:03 02:36 

داخل  التدريبقاعة  داخلي. نهاراً.
 مركز الحاضنة

Medium Long shot 

 Group shotاللقطة الجماعية 

يتناقش  يظهر فيها مدير الحاضنة
 مع بعض الطلبه بعد انتهاء التدريب

00:02 02: 38 

الفئة 
المستهدفة 

 للحاضنة 

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها عن 
  فئة المستهدفة للحاضنةال

 single shotاللقطة الفردية 

 Medium shotلقطة متوسطة 

 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

00:06 02: 44 

شاريع مبنى احد المداخلي. نهاراً.
 المحتضنة

 single shotاللقطة الفردية  
 Medium shotلقطة 

 الحد الريادين و هو يعمل على آلة   

00:02 02: 46 

مبنى احد المشاريع داخلي. نهاراً.
 المحتضنة

extreme close up 
 تظهر لوحة التحكم لهذه اآللة 

00:02 02: 48 

مبنى احد المشاريع داخلي. نهاراً.
 المحتضنة

extreme close up 
تظهر ما هي هذه اآللة و هي تقوم 

 بالحفر زخرف على الخشب 
 

00:03 02: 51 
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 خارجي.نهار.بيت بالستيكي
داخل احد المشاريع الريادية 

الزراعية فيها شخص يعتني بها 
وتظهر الريادية و هي امام النباتات 

 الزراعية 

 shot - 2اللقطة الثنائية  
Medium shot   

00:03 02: 54 

 خارجي.نهار.بيت بالستيكي
لقطة فيها تقوم الريادية بالعناية 

 بالنباتات الزراعية 

Medium shot   

 single shotاللقطة الفردية 

00:02 02: 56 

مبنى احد المشاريع داخلي. نهاراً.
 المحتضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 

  Medium shotلقطة متوسطة 

روع  خلف يظهر صاحب المش
مكتب في المحل مع مجموعة زبائن 

من االطفال و امامه البتوب يعمل 
 عليه

00:02 02: 58 

مبنى احد المشاريع داخلي. نهاراً.
 المحتضنة

 mediumلقطة متوسطة قريبة 
close up 

 single shotاللقطة الفردية 

لقطة مقربة لصاحب المشروع و 
 هو يعمل على الالبتوب

00:02 03: 00 

 مبنى الحاضنةداخلي. نهاراً. 

لرول أب ثم   close upبدا بلقطة

 تتحرك الكاميرا تدريجاً لتظهر
Long shot  ِلرول آب عليه شعار

 الحاضنة .

الموسيقى 
التصويرية 

 للمشروع

 00:10 03: 10 

منهج 
الحاضنة 

لتقليل نسبة 
المخاطرة 

لبدأ مشروع 
 ريادي

ساحة داخل مكتب  داخلي. نهاراً.
 الغرفة التجارية في حلحولرئيس 

يتحدث  حسن عمرمقابلة األستاذ 

لتقليل  الحاضنة إيجابية فيها عن
نسبة المخاطرة لبدأ مشروع 

 ريادي

 single shotاللقطة الفردية 
   Medium shotلقطة متوسطة 

 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

00:07 03: 17 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
 انرم ابو مبنى

 Medium shotلقطة متوسطة 

تظهر فيها مجموعة من المتدربين 
و ههم يقومون بكتابة و التخطيط 

 لمشروع ريادي 

00:03 03: 20 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
  رمان ابو مبنى
 لقطة

00:03 03: 23 
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vary close up  
لقطة تكبر و تركز على ما الورقة و 

تظهر الطالب و هم يتناقشون في 
 .محتواها 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
 رمان ابو مبنى

 لقطة فوق الكتف

 Over of shoulder 
تظهر الطالب و هم متابعين مع 

 تعليمات  مدرشد األعمال

00:02 03: 25 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
 رمان ابو مبنى

 Medium shotلقطة متوسطة 

 shot - 2اللقطة الثنائية  

تظهر الطالبين و هما متابعين مع  
 مدرشد األعمال

00:02 03: 27 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
 رمان ابو مبنى
 لقطة 

Long shot medium 
تظهر مرشد األعمال و هو يستمر 

 بالشرح و توجيه الطالب

00:03 03: 30 

 خارجي.نهار.مركز فوزي كعوش 

 close upلقطة 
 لمركز من الخلفلمبنى ا

الموسيقى 
التصويرية 

 للمشروع

 00:06 03: 36 

آلية 
اإلحتضان 

داخل 
 الحاضنة

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها 
 آلية اإلحتضان داخل الحاضنة

 single shotاللقطة الفردية 

 Medium shotلقطة متوسطة 

ف تايبوغرا يظهر في المونتاجو
 .ف عن اسمه و وظيفتةعري

 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

00:18 03:54 

داخلي.ليالً.مخيم توليد األفكار 
 لجدارة

 Long shot mediumلقطة 
 Group shotاللقطة الجماعية 

تظهر اللقطة المدرب و هو يقوم 
بتمرين تفاعلي بيسط لتوليد األفكار 

 و تظهر استمتاع الطالب بالتمرين

00:05 03: 59 

 داخل الريادة قاعة .داخلي. نهاراً 
 رمان ابو مبنى

 shot mediumلقطة 
 Group shotاللقطة الجماعية 

لقطة تعبر عن خدمات ما قبل 
اإلحتضان تظهر احد الريادين و هي 
تقوم بعرض أولي لمشروع و طالب 

يتابعون معها و مرشد األعمال 
يستمع لعطي إرشادات و التعديالت 

 لمشروع فيما بعد المطلوبة ل

00:03 04: 02 
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داخلي.نهاراً.قاعة التدريب في 
 مركز الحاضنة

 shot - 3اللقطة الثالثية  

 shot mediumلقطة 
للريادية التي تقوم بمناقشة 

مشروعها مع مدير الحاضنة اثناء 
جلسة تقيم المشاريع لتأهيل 

 مشروعها لإلحتضان.

00:03 04:05 

لحاسوب داخل داخلي.نهاراً.مختبر ا
 الحاضنة

   Medium shotلقطة 
لقطة تعبر عن خدمات ما بعد 

اإلحتضان تظهر المدرب و هو يقوم 
 بشرح و إعطاء تدريبات للطالب.

00:04 04:09 

داخلي.نهاراً.مختبر الحاسوب داخل 
 الحاضنة

   Medium shotلقطة 
 shot - 2اللقطة الثنائية  

 تظهر المدرب و هو يقوم بالشرح
 اإلرشاد ألحد الطالب المتدربين  . و

00:04 04:13 

خارجي. نهاراً.مبنى مركز فوزي  
 كعوش

Close shot  

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 00:03 04:16 

خارجي. نهاراً.مبنى مركز فوزي 
 كعوش

Medium shot  

00:03 04:19 

خارجي. نهاراً.مبنى مركز فوزي 
 كعوش

Medium shot  
 ر فيها أسم المركزلقطة يظه

00:04 04:23 

اإلنجازات و 
مشاريع 
ناجحة 
 للحاضنة

ساحة داخل مركز  داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

مقابلة األستاذ علي يتحدث فيها 
اإلنجازات و مشاريع ناجحة 

 للحاضنة

 single shotاللقطة الفردية  

   Medium shotلقطة 

 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

00:06 04:29 

داخلي.نهاراً.قاعة التدريب في 
 مركز الحاضنة

 لقطة

close up  
لقطة تعبر عن المستفيدين من 

تدريبات الحاضنة يظهر الطالب و 
هم يقومون بالكتابة و التخطيط 

 اثناء احد التدريبات.

00:03 04:32 

داخلي.نهاراً.قاعة التدريب في 
 مركز الحاضنة

 لقطة

close up  big 
 

00:03 04:35 
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لمستفيدين من لقطة تعبر عن ا
تدريبات الحاضنة تظهر و هم 

يقومون بالكتابة و التخطيط اثناء 
 احد التدريبات.

 محل عجائب الورقداخلي.نهاراً.

 medium close upلقطة  
 single shotاللقطة الفردية 

تظهر في اللقطة صاحبة مشروع  
ريادي ناجح و هي تقوم بتصنيع 

  منتجات مشروعها

00:02 04:37 

 محل عجائب الورقداخلي.نهاراً.

 extreme close upلقطة 
لقطة تظهر المنتجات في العمليات 

 األولية للتصنيع
 

00:02 04: 39 

 محل عجائب الورقداخلي.نهاراً.

 extreme close upلقطة 
لقطة تظهر المنتجات في العمليات 

 النهائية للتصنيع

00:02 04:41 

محل ريتاج للصابون .داخلي.نهاراً 
  و الزيوت الطبيعية

Medium shot 

 single shotاللقطة الفردية 

تظهر في والدة  صاحبة مشروع 
ريادي ناجح و هي تقوم بمزج 
مكونات المنتجات مع بعضها 

 البعض

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 00:02 04:43 

محل ريتاج للصابون داخلي.نهاراً.
  و الزيوت الطبيعية

 big close upة كبيرة لقط

 لقطة صب المزيج في قوالب

00:02 04:45 

محل ريتاج للصابون داخلي.نهاراً.
  و الزيوت الطبيعية

Medium shot 
 single shotاللقطة الفردية 

تظهر في والدة  صاحبة مشروع 
ريادي ناجح و هي تقوم بتهيئة و 

 تنظيم شكل المزيج في القوالب

00:03 04:48 

محل ريتاج للصابون .نهاراً.داخلي
  و الزيوت الطبيعية

 single shotاللقطة الفردية 

 close upلقطة قربية 

تظهر صاحبة المشروع و هي تقوم 
بترتيب المنتج بعد انتهائه من 

 عملية التصنيع

00:03 04:51 

 التوصيات و
 الخاتمة.

ساحة داخل مكتب  داخلي. نهاراً.
 ولرئيس الغرفة التجارية في حلح

يُشيد  حسن عمرمقابلة األستاذ 
بانجازات الحاضنة و يفتخر بها و 

  لحاضنةيذكر بعض التوصيات ل

  
 
 
 
 

00:29 05:20 
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 single shotاللقطة الفردية 
Medium shot 

تايبوغراف  يظهر في المونتاجو
 .ف عن اسمه و وظيفتةعري

 
 
 
 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 استديو داخلي. نهاراً.

pal motion 
 single shotاللقطة الفردية 

 mediumقطة متوسطة قريبة ل
close up   لقطة الصدر" اعلى(

 الرأس مباشرة الى تحت الصدر"(
لقطة لصاحب المشروع الريادي و 

 هو يقوم بتصوير الفيلم

00:03 05:23 

 استديو داخلي. نهاراً.

pal motion 
 single shotاللقطة الفردية 

 big close upلقطة كبيرة 

لقطة تظهر صاحب المشروع أثناء 
عملية المونتاج بعد اإلنتهاء من 

 .التصوير

00:05 05:29 

قاعة التدريب في داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 
Medium shot   

مناقشة صاحبة مشروع ريادي مع 
لجنة تقيم المشاريع قبل عملية 

 اإلحتضان

00:03 05:32 

قاعة التدريب في داخلي. نهاراً.
 الحاضنة

 Group shotاللقطة الجماعية 
Long shot 

تظهر مجموعة من الطالب و هو 
يتناقشون اثناء تلقيهم لتدريبات 

 مشروع سبارك

00:02 05:35 

 مدخل الحاضنةداخلي. نهاراً.

  Extreme long shot 

الموسيقى 
التصويرية 
 للمشروع

 00:07 05: 42 

 مدخل الحاضنةلي. نهاراً.داخ

Long shot 
00:03 05: 45 

 باب مدخل الحاضنةداخلي. نهاراً.

Extreme close up shot   

على صورة تعبر عن فكرة ريادية 
في رول آب على باب الحاضنة ثم 

 pan rightتنتقل الكاميرا بحركة 
الى شعار الحاضنة لترمز ان أفضل 
 ةمكان ألي فكرة ريادية هي الحاضن

00:10 05: 55 

 04 :06 00:09 انترو النهاية نهاية الفيلم
اسم القائم بالعمل + مشرفين 

المشروع + االستاذة الذين ظهروا 
 في الفيلم

  00:16 06:20 
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مونتاج 
 لقطات

اإلنجازات و مشاريع ناجحة لتعبر عن الية األحتضان و كيفية تقيم المشاريع  لقطات و  تصوير
 للحاضنة

تاج لقطات اثناء مقابلة األستاذ علي رمضان و االستاذ حسن عمر اليصال معلومات المطلوبة مون
 بشكل بسيط و سلس وال يسبب ملل للمشاهد .
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