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 واساتذتنا االفاضل

 إخوانً وأخواتً .. إلى من بجوارهم نشأنا ومع االبتسامة والدمعة تشاركنا

على شفتانا ابتسامة  إلى جمٌع القلوب الصادقة والمعطاءة التً صادقناها.. إلى كل من رسم
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 .إلٌك فلسطٌن
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 شكر وعرفان

 

الحمد اهلل رب العالمين والصاله والسالم عمى أشرف المرسمين المبعوث 
 آجمعين .رحمة لمعالمين سيدنا محمد النبي األمين وعمى آلو وصحبو 

 

كمية العموم االدارية و بداية نتقدم بالشكر وعظيم االمتنان ألساتذه ومدرسي 
ونخص بالشكر والعرفان  –في جامعو بوليتكنك فمسطين  نظم المعمومات

األستاذ الفاضل ثائر أبو قبيطة الذي تواضع مشكورا وأشرف عمى المشروع 
 ذا المشروع.وأبدا مالحظاتو وتوجيياتو التي ساىمت في انجاز ى

كما ونتقدم بجزيل الشكر  وعظيم التقدير الى كل اولئك الذين تعاونو بشكل 
أو بآخر معنا التمام ىذا المشروع , ولن ننسى األىل واألصدقاء والى كل 
 من أسدى لنا مشوره وقدم لنا معونو , جزاىم اهلل عنا جميعا خير الجزاء 

. 

التقدير وواجب العرفان داعيا اهلل فالى ىؤالء جميعا خالص الشكر وليم حق 
 أن نكون قادرين عمى رد الجميل.
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   .حالم الطفلأمن خالل 
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 لمقدمة :ا 

في حياتنا، في خضم الحياة  نحن ال نكتب أقدارنا، ولكن ربما نستطيع أن نصنع قصصاً 

ومعتركيا قد يطرق أبوابنا زائر ثقيل ال نستطيع صده، لكننا نتكيف مع قدومو، فالحياة مميئة 

 . والقاسية أحيانا أخرىيمة أحيانا بالمنعطفات الجم

ن كنا بكامل صحتنا،  تمك المحظة القابضة التي تداىم قموبنا عند حضور سيرة المرض حتى وا 

 ولكن نصاب بالذعر والخوف عمى أنفسنا وعمى من نحب خشية أن يتبع المرض فراق لألبد.

العجيب ولكن أن ترحب بالمعاناة وتحتضن المرض وترضى باأللم، ال بل وتحدث ذلك المزج 

بتسامة وتؤمن بأن المرض ىبة من الّمو لعبٍد أحبو، ىذا ىو التحدي اليتحول ألمك أمال وتقرنو ب

الذي يتوقع منك أن تخوضو وتنييو بشكر الّمو عمى إصرارك الذي ذبح المرض في وسط ساحة 

 القتال.

بتسامة اال تعددت األمثمة وكُثر طرحيا في مجالس النجاح عن ىؤالء المحاربين الذين ينحتون

رغم ما يعانونو من ألم وعجز ولكنو عجز يعجز عن الظيور وتخنقو إرادة المحارب، كما 

 بتسامة ويخوضوا بداخميا العبين.يستوطنون بقعة ليم في قمبك ليقوموا بإنشاء مستعمرة باسم اال

 من أكثر ما يشيع في مجتمعاتنا لمموتمن يظن أن كل مريض سرطان ىو عنوان  مخطئ كثيراً 

ستسالم عند سماع ىذه الكممة السرطان مريض كان أم قريب أم والتمزق ورفع راية االىو الحزن 

 .صديق

وال يفرق  األلمال يختمف نوع  , سرطان"عركة واحدة يدخميا كل من يسمع عبارة "أنت عندك م

وخوف  واحدةآالم  الكيميائيفى تساقط الشعر بعد التعرض لمعالج ,  المرض بين أنثى وذكر 
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يفرق بينيم فقط قوة اإلرادة التى تميز أحدىم  ,مصير مشابو يتوقعو معظم المصابينواحد من 

وتنقص من فرص  ,  تزيد من فرص نجاة مريض يالت ي  الحياة ى يوحدىا الرغبة ف,  األخرعن 

وىى الرغبة التى يختمف التعبير عنيا من مريض آلخر، بعضيم من يتمسك ,   األخرنجاة 

بالضحك  بالحياة، يحتضن أىمو وأوالده، والبعض اآلخر من يواظب عمى العالج ويواجو المرض

 مرسالرسائل مكتوبة ومختومة بختم ,  لممرضبينما يختار البعض إرسال رسائل  والتفاؤل

لمحاربة مرض السرطان كفكرة تتيح لممصابين أو بمعنى آخر "المحاربين" مواجية المرض بطرق 

 . مختمفة

ا ال شك فيو أن رسائل المحب لممبتمى الذي يكن لو محبة خالصة ليا أثر كبير عمى نفس ومم

المحبوب حينما تضم أرقى المشاعر والقيم اإلنسانية التي خمقيا اهلل لنا وخمقنا ليا خصوصا 

حينما يعبر عنيا بطرق نبيمة، فتصير بذلك ىذه الرسائل رفيعة الشأن عالية المنزلة تحظى 

ترسل إليو وتأثر فيو تأثيرا عظيما يجعمو ممن يحارب اليأس ببسالة، ويؤمن إيمانا  باىتمام من

نيزامية أبدا، ستكانة واالقويا بقضاء ربو بنفس مطمئنة وقمب راض، فال يستسمم لروح الخنوع واال

ويدرك من تمك الرسائل أىمية تقدير الحياة ميما كانت الظروف، فالقدرة عمى العيش بمثابة الفوز 

ألكبر في الدنيا ألنيا تتيح لنا إمكانية الزيادة من أجورنا التي ستنفعنا في دار البقاء. واليدف من ا

مشروعنا ىو إرسال رسائل إيجابية لكل مصاب وبالخصوص المصابين بالسرطان، لعمنا  نالمس  

غيوم اليأس عن سماء حياتيم، وكمنا  أمل في  من األمل ونطرد بعضاً  نمنحيمشيئا في نفوسيم و 

معتمة ل أيام المصاب بالسرطان إلى حمقو التمكن من محو شيء من لحظات االنيزام التي تحو 

ال بصيص لخيوط النور فييا بعد فقدان لذة السعادة وسحب عنفوان الحياة ودفئيا، ولربما تكون 

واألماني المدفونة جراء  دةالموؤ اء األحالم في إعادة إحي ىذه الرسائل من حيث ال ندري  سبباً 
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، فيفقد اإلنسان األمل ستسالم لشدة البالء بإنقاذىا من اإلحباط الذي يصيب الروح والعقل معاً اال

 .في إمكانية تغير األحوال واألوضاع واألمور من حولو

 

 

 موضوع المشروع 1.2 

 مم يالف ةفكر 1.2.1 

طالمررا حممنررا بيررا لررن تتحقرررق ولكررن يباغتنررا القرردر بررأحالم أخررررى كثيرررًا مررا نظررن أن األشررياء التررري 

 تختمف تمامًا عما أردنا. تتراكم األحالم وتتبدل بأخرى وتظل األحالم األولى عالقة كما ىي.

ما، سعادة ال توصف. أن نرى كل ما بذلنا من جيد يتجسد  في الوصول إلى الحمم والبد أن

تخيل أن كل شيء نستطيع أن نشعور ال يمكن وصفو بالتحديد. أمامنا تمامًا كما أردنا. البد أنو 

 ميما قست عمينا ظروف الحياة.  ظة واحدة،نحبو في الحياة قد حدث بالفعل في لح

لكل حمٍم وقتو وطريقتو في التحقيق، ميما حاولت أن تسرتعجل األمرر  مم يالف ةومن ىنا جاءت فكر 

أو أن ترررؤخره.. لكرررل ُحمرررٍم قررردره وفررري الوقرررت الرررذي تظرررن أنرررو لرررن يحررردث.. سررريحدث بطريقرررة غيرررر 

 ة.ميما كانت ظروف الحيا متوقعة..
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  :ممخص قصه الفيمم  1.2.2

في تحقيق  صديقو يصاب أحدىما بمرض خبيث ليساعده  مم حول طفمينيالف ةحداث قصر أتدو 

 بيا.مور التي كان يرغب في القيام حالم واألبعض من األ

 

 

 هداف المشروع أ  1.3

 إيضاح أىمية الصبر والتحمل وقوة اإلرادة في محاربة المرض.   .1

 .ةمدروس ةبعمل فني كامل بطرق عممي ستخداميا لمخروجا  والقدرات و  توظيف الميارات .2

   .في قمب المريض ة  الطيب ة  التي تغرسيا الكمم ةالقو  بيان حجم .3

 

 بداع في المشروع :اإل 1.4

 

  :بداع من ناحية تقنيةاإل 1.4.1

 وبعض التقنيات ,ممينتاج الفإمرحمة  خاللمن  ,استخدام بعض معدات التصوير الحديثة

مم يمفلجمالية النواحي ال فيبداع واإل , واستخدام طائرة تصوير,  الحديثةالصوتية  والمؤثرات

 .دق التفاصيلأىتمام بواال, فراد المجتمع أوتوصيل الفكرة المطموبة لجميع 
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 بداع في التصميم : إلا 1.4.2 

من عين المشاىد  ةقريب ة,  لتكون القصة وخارجي ةفي التصوير ستكون داخمي ةالبيئات المستخدم

ستدالل عمى قصو الفمم من , تم اال حداثسرد األ ةوحتى يكون ىناك تناغم بين المشاىد وطريق

سرطان تممؤىا الحياه  حيث تدور احداث الفمم عن مريضة  The Fault in Our Starsفمم 

بعد تحقيق احالميا مع صديقيا , تم تحويل شخصيات القصو الى أطفال لتتناسب  القصو مع 

  .  بيئو مجتمعنا
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 الفئة المستهدفة :   1.5

ن المرض سيقضي عمى أص الذين يظنون شخاع جميع األالمشرو يستيدف ىذا  .1

 ي.رادة القوية والتحدز الصبر و اإل,  لتعزيحالميم أ

 

   

 الجدول الزمني   1.6

االولى  ةسبوع في الفتر أ14من  ةتم تقسيم الجدول الزمني لممشروع عمى فترتين تتكون كل فتر 

نتاج المشروع بالشكل ا  سيتم تطبيق و   ةالتالي ة, وفي الفتر  ة  نتاج كاممما قبل اإل ةسيتم تنفيذ مرحم

 كما ىو موضح بالجدول : ةالنيائي ةوالصيغ

 

 

 

 مرحلة

قبل 

 نتاجاإل

 2021  2020 السنه 

  1شهر  11شهر   10شهر   9شهر  الشهر 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 سبوعاأل

 المهام

               ةالفكر

تحلٌل 

 المتطلبات

              

 ةكتاب

 ةالقص

              

               السٌنارٌو

لواح أ

 ةالقص
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 ةمرحل

 االنتاج

 2021 

 4شهر   3شهر   1شهر   0شهر  الشهر 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 االسبوع

 المهام 

تحضٌر 

 البٌئة

              

               التصوٌر

تجهٌز 

 الصوت 

              

               المونتاج 

               التصمٌم  

 

 

 

 ةمرحل

ما بعد 

 االنتاج 

2021 

 3شهر  2شهر  1شهر   0شهر  الشهر 

 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 االسبوع

 المهام

               فحص 

               التوثٌق 

               التروٌج 
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 : تفصيل المشروع 1.7

 بالشكل التالي:ة مراحل موضح ةنجاز ىذا المشروع عبر عدإسيتم 

 نتاج  :ما قبل اإل   ةوال : مرحمأ 1.7.1

 وتحميمها , وبناء السيناريو : رةالبحث عن الفك .0

 يصاليا لممشاىد ا  تحمل ىدف , و  ةجديد ةابتكاري ةيجاد فكر إ. 

  ةوتحويميا الى قصة الفكر  ةبمور.  

  لى سيناريوة إل القصيتحو.  

 نواعيا وتوظيفيا بشكل مالئمأو  المقطات و ةدراس. 

  دراسو وتحميل االحتياجيات 

  

 :  ةدوات الالزمتحديد الطاقم والمواقع واأل .2

 

  البحث عن الممثمين المناسبين لألدوار. 

 تم التصوير فييايتحديد المواقع التي س.  
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 ةدراس المقطات و ة, ودراس ةلمقص ةمرحمه بناء ورسم األلواح القصصي .3

 نواعها وتوظيفها بشكل مالئم أو  المقطات و

 نتاج  :اإل  ةثانيا : مرحم  1.7.2

 مرحمه التطبيق : 

 العمل ةلبيئ ةضاءات و الكاميرات المناسباإلختيار ا. 

 التصوير.  

 ةالالزم ةتسجيل األصوات والموسيقى  والمؤثرات الصوتي .  

  مميتصميم الشعار الخاص بالف .  

  واليوية البصرية لمفيممتصميم البوسترات 

  مونتاج الفيمم. 

  التصميم 

 

 نتاج :ما بعد اإل  ةثالثا : مرحم 1.7.3

 الفحص والتدقيق. 

  التوثيق. 

 الترويج  
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 الفصل الثاني :متطمبات المشروع 

  ةالمقدم  2.1

  ةمتطمبات المشروع  التطويري  2.2

  ةمتطمبات المشروع التشغيمي  2.3

 المخاطر   2.4

 التحديات  2.5

 ليو التسميم آ 2.6 

 ليو التسويقآ 2.7
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 :  ةالمقدم  2.1

العديد من المتطمبات المادية والبشرية والبرمجية وفي ىذا الفصل سيتم  إلى نجاز المشروع يحتاجإ
المرحمة من المراحل االساسية لنجاح  هر ىذتحميل كافة المتطمبات المرتبطة بالمشروع وتعتب

 المشروع. 
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 متطمبات المشروع التطويرية:  2.2

 المتطمبات المادية .2.2.1

 أجيزة ومعدات

 وكاميرات رقمية ومعدات بالمواصفات التالية:أجيزة حاسوب 

 المجموع )$( السعر )$( العدد التفاصيل البيان
 laptop زجيا

ASUS 
Core i7 

8GB RAM 
HD 1TB  

2GB GPU 

2 2000 4000 

كاميرات تصوير 
DSLR 

6D MARK IV  
80D  

2 950 1900 

 LENS 18-55 عدسات
STANDARED 
 
LENS 50MM  
 
LENS 85MM F1.2 

 

1 

1 

1 

50 

150 

300 

500 

 Legs ستاندات تصوير

TRIPOD 

CLIP LOCK  

2 50 100 

 LED  1 88 100كشاف  اضاءات
 Cm Reflector Disc 10 3 8 40 عواكس



11 

 

 LaserJet printer طابعة ليزر

USB printer 30p/m 

1 130 130 

 6770$    المجموع
 

 :التكمفة المادية لألجهزة والمعدات2.1)) جدول1

 االدوات:2.2.2.

 المجموع)$( السعر)$( العدد التفاصيل البيان
 16mbps 1 20per month 160 خط االنترنت

Memory Flash 64GB 2 5 25 
 50 - - اوراق,اقالم... متفرقات
 235$    المجموع
 2تدوا(: التكمفة المادية لأل2.2جدول )

 : ةالمتطمبات البرمجي  2.2.3

 ةلمتطمبات المشروع البرمجي ةالمادي ةالتكمف    

 المجموع )$( السعر )$( العدد البيان
Windows 10 4 90 360 

Adobe After Effects CC 2017 2  30 لفتره شيرين per month 120 
Adobe Audition CC 2017 2  30 لفتره شير per month 60 

Adobe Premiere CC 2017 3 30 لفتره شير per month 90 
Adobe Illustrator CC 2017 1  30 لفتره شير per month 30 

Adobe Photoshop CC 2017 2  30 لفتره شيرين per month 120 
Microsoft Office 2016 4 90 360 

                                                           
1
 ebayتم الحصول على هذه األسعار من موقع  سبٌتانً  هوم وموقع 

www.adope.com22تم الحصول على هذه األسعار من موقع •
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Antivirus 4 20 60 
 $1355   المجموع

 ةلمتطمبات المشروع البرمجي ةالمادي ة(:  التكمف2.3جدول )

 

  ةالمتطمبات البشري  2.2.43

عضاء المبينين في نجاز المشروع يتطمب وجود فريق عمل متكامل مكون من األإل

 من كل شخص  ةعدد الساعات المتوقعالجدول و 

 المجوع )$( $ ةسعر الساع عدد ساعات العمل  الشخص 

 200 10 15  ةكاتب قص

 360 12 20 كاتب سيناريو

 150 15 10  ةممثمين االدوار االساسي

 45 9 5 ةالثانوي ممثمين االدوار

 300 15 20 خبير تصوير 

 50 10 5 خبير مكياج سينمائي

 225 15 20  ةمختص تصاميم ثابت

 100 10 10 مختص موسيقى

                                                           
3
   www.odesk.com/   وموقع https://valoso.comهذا هو الجد األدنى من األسعار وفقا لموقع  
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 240 12 30 متخصص مونتاج  

 1000 20 50 مخرج سينمائي

 $ 3175  200 المجموع

 لمتطمبات المشروع ةالمادي ة: التكمف  2.4جدول 

 

  

 لممشروع :  ة: مجموع تكاليف المتطمبات التطويري 2.2.5

 ةاالجمالي ةكل حسب تخصصو وبناء عميو فان التكمف ةاتفق فريق العمل بتوزيع الميام المطموب

 لممشروع :

  ةالتكمف النوع

 $ 7670  ةالتطويري ةالمتطمبات المادي

 $ 1355  ةالتطويري ةالمتطمبات البرمجي

 $ 3175  ةالتطويري ةالمتطمبات البشري

 $  11885 المجموع 

 لممشروع ة: مجموع تكاليف المتطمبات التطويري 2.5جدول 
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 متطمبات المشروع التشغيمية :  2.3

التي تحتوي عمى  ,المواصفات ةمتوسط الحواسيب ةجيز أ عنستطيع تشغيل المشروع عمى جمي

, وعميو  ةو الموحيأ ةالذكي ةاو االجيز  MP4او   AVI ةبرامج تدعم عرض وتشغيل الفيديو بصيغ

 : ةفان تكمفو المشروع التشغيمي

  جياز حاسوب متوسط المواصفات 

 ةمع برنامج تشغيل  فيديو )مجاني ( وعندىا تكون التكمف P4بحيث ال يقل عن 

 $200 ةالتشغيمي

  100أجيزه لوحيو بتكمفو تشغيميو تقدر ب$ 

 ($100 ) التشغيل ب  ةجاني ( وتقدر تكمففالم )مأاجيزه بنظام تشغيل ذكي +مشغل 

 

 

 :المخاطر 2.4

  .التكاليف التي تم تحديدىا ةزياد .1

  .و ضياعياأتمف الممفات  .2

  .الفيروسات .3

نجاز إخير في أحد البرامج عن العمل مما ينتج عنو التأتوقف  .4

  .المطموب



13 

 

  .عمى المشروع ةالتعديالت المستمر  .5

  .ةقوي ةيحممو من رسال ىتمام المجتمع ليذا المشروع ومااعدم  .6

  .نتياء المشروع بالوقت المحدد بسبب ظروف فايروس كورونااعدم  .7

 

  :التحديات     2.5

 .ةلمفكر  ةمناسبال ةبيئال إيجاد .0

  .لممشروع ةتقبل الفئو المستيدف .2

  .نجاز المشروع في الوقت المحددإ .3

  .ختيار الممثمين المناسبينا .4

  .فايروس كورونانجاز المشروع في ظروف الحظر بسبب إ .5

 

 :ليه التسميم آ  2.6

 

 ( اوMACغيل بما فييا )شالت ةليعرض عمى جميع أنظم  MP4سيتم تصديره بصيغو 

  (WINDOWS( او )LINUXوايضا عمى األ ) دون أي مشاكل  ةوالموحي ةالذكي ةجيز

 طرق منيا : ةوسيتم تسميمو ونشره بعد

  استخدام سعات تخزينيو رقميو مثلFLASH MEMORY . 
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  رفع نسخة عمىDrive بحيث تسمم كرابط الكتروني. 

 

 ليه التسويقآ:  2.7

كالبوسترات وعرض  ةوالمسموع ةسيتم التسويق لممشروع عن طريق الدعايات المرئي

 برومو لمفيمم , لمترويج لممشروع يتطمب توفير مطبوعات وادوات تتمثل في :

  

 المجموع )$( السعر )$( العدد التفاصيل  البيان 

 ةالمطبوعات الترويجي

 لممشروع

 50 5 10 بوسترات 

 60 0.5 120 بطاقات الدعوة

 X-stand 1 30 30 

 $ 140    المجموع 

 لممشروع ة: مجموع تكاليف المطبوعات الترويجي 2.6جدول 
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 :الفصل الثالث  التصميم

  ., الحركات ومعانيياةزمن, األ ماكن , الخمفياتدوارىا , األأشرح مفصل لمشخوص و  3.1

 .كل منيا في تنفيذ  عناصر المشروعودور  ةدوات والبرامج المستخدماأل 3.2

 ..الممحقات , السيناريو  3.3

 تصميم وتحميل الشعار   3.4

 

, الحركات  ةزمنماكن , الخمفيات , األ دوارها, األأشرح مفصل لمشخوص و    3.1

 ومعانيها 

 :وأدوارهم ةشخصيات القص  3.1.1
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 االولى  ةالشخصي

 دم )الطفل( آ:  سماال

 

 

: طفل ذكر , كثير النشاط  مفعم بحب الحياه شجاع مثابر , يحب  الصفات الشخصية

 .ف عمى ما يجري حولو , تركيز عالياالستطالع والتعر 

 .سود كثيفأسم , نحيف, شعر   105: طولو ال يتجاوز  ةالصفات الجسدي

  .سنوات 8عمر الطفل : 

مم ,يقوم بدور الطفل المساعد لصديقو المصاب ي: من الشخصيات الرئيسيو بالف ةدور الشخصي

  .ةن تتوفاه المنيأأحالمو قبل   ة  في تأدي
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يكون  ةن في ىذه المرحموذلك أل (10-8): تم اختيار الطفل في مرحمو  سبب اختيار الطفل

 التي تدل عمى حب الخير  ةالعفويخرين والتصرفات اآل ةوحب مساعد ءةعم بالبراالطفل مف

جيده لمتعبير  ةيكون بقدره جسدي ةسنوات كون الطفل في ىذه المرحم  8ختيار الطفل في عمراتم 

 ةحزن صديقو ومحاول ةخالص لصديقو فيو قادر عمى رؤيا  عما بداخمو من حب ووفاء و 

 .عمى وجيو ةبتساممساعدتو لرسم اال

 

 

 حمد )الطفل المصاب (أ:   سماال
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: طفل ذكر ,  مصاب بمرض السرطان , ال يوجد قوى جسديو ,نحيل ,شعره  الصفات الشخصية

  .خفيف

 . سود كثيفأسم , نحيف, شعر   105: طولو ال يتجاوز  الصفات الجسديه

 .سنوات  8:  عمر الطفل

 حالمأمم ,يقوم بدور الطفل  الذي يحمم يحقق ي: من الشخصيات الرئيسيو بالف دور الشخصيه

  .نو لن يعيش كثيراً أبعد سماع والديو مقولو  ةبريئ ةوردي

 ةالطفل القوي ةرادا  و  ةالطفول ةختيار الطفل لتوجييو النظر الى براءا:  تم  ختيار الطفلاسبب 

 .المرض وتحقيق ما يتمنى فعمو ةحول مكافح

 

 

 ب(: سامي )األ سماال
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 سرتو  , أحنون شديد الخوف عمى : ةالصفات الشخصي

  ةسن55 : بعمر األ

الطبيب عبر الياتف عن  ,  التحدث معمم يفي الف ةالثانوي من الشخصيات : ةدور الشخصي

   ة.بنو المرضيا ةحال

 

 

 

 

 م(:حنان )األ االسم
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,  ال تظير اال الحرص عمى ابنيا ة, شديد ةعمال المنزلي:شديده االىتمام باأل ةالصفات الشخصي

 ابنيا من النزول لمعب.ا وىي تمنع بمقطع صوتي لي

  سنة. 50:  معمر األ

التي تخاف عمى   ةمم تمعب دور االم التقميدييفي الف ة: من الشخصيات الثانوي ةدور الشخصي

  .ابنيا المصاب وتمنعو من المعب

 حمد ( :أاالسم )

 

 

 

   27مع اىمو في عمر  ةطبيعي ة:شاب ذكر يعيش حيا ةالصفات الشخصي
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 سود كثيف أسم نحيف و شعر 180: طولو  ةالصفات الجسدي 

 ةزمني ةحمد المصاب بعد  حقبأوتجسد دور الطفل  ة: من الشخصيات الثانوي ةدور الشخصي

 .تفعل المستحيل ة ن االرادأشف  تليك

 

 

 الطبيب : 

, ال يظير  اال عبر الياتف   ةالطفل الجسدي ةحال مم يشرح يفي الف ةالشخصيات الثانوي من

  .بمقطع صوتي

 

 

 

 :ومعانيها ةاالماكن , االزمن   3.1.2

 المكان االول :

  .حمد وىو بيت ذو طراز قديمأم والطفل : بيت يعيش فيو األ ةبيت العائم
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  المكان الثاني :

 .: مكان توديع صديقو قبل السفر ةالمقبر 

 
 

 المكان الثالث : 



23 

 

 .والحرم االبراىيمي ةالقديم ةالبمد

 
 

 المكان الرابع : 

  .يمشي فيو الولد  شارع  ة:طريق المدرس

 
 المكان الخامس: 

 .القدم ةلعب لكر  ةالممعب وىو ساح
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 المكان السادس : 

.ةيجمس الولدان فييا بعد المدرس ةمنزل قديم ةحاكور 
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 الزمان 3.1.3   

  .لمتصوير في جميع المناطق نو في الربيع يكون الجو مالئماً وذلك أل 2021ربيع 
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  :ودور كل منها في تنفيذ عناصر المشروع ةدوات والبرامج المستخدماأل3.2   

فانو يحتاج الى العديد من  ةمم مصور ويعتبر من مشاريع الوسائط المتعدديحيث ان المشروع ف

ودور كل منيا  تمكن من انجازه بالشكل الصحيح , وىنا نذكر ىذه البرامج ةالبرامج المتخصص

 .في انجاز المشروع

 

 

1. Adobe auditions 

ومقاطع الموسيقى  ةالمؤثرات الصوتي ةضافبرنامج الصوتيات المعتمد في المشروع إل

  .وكل ما يتعمف بالصوتيات في المشروع ومن ثم تصديرىا الى برنامج المونتاج

 
(3.1) 

2. Adobe premier   

مع   ةالفيديو المصور برنامج المونتاج المعتمد في المشروع ويتم استخدامو لتجميع مقاطع 

مع الموسيقى   adobe after effect ccمن برنامج  ةالمصدر  ةوالخاتم ةالمقدم

 .وتصدير الفيمم بالشكل النيائي ةوالمؤثرات الصوتي ةالتصويري
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(3.2)  

3. Adobe Photoshop 

ليذا البرنامج دور كبير في تجييز مخططات  ةالصور والرسومات النقطي ةبرنامج معالج

مم يبعناصر الف  ةمم واستخدامو في رسم وتنسيق المالمس والخامات الخاصيعناصر الف

 ة.والتصاميم الطباعي الفيمم  وتصميم بوستر

 

 
 

(3.3) 

 

4. Adope illustrator cc 
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شعار  , تم استخدام ىذا البرنامج لرسم ةنشاء الرسومات الرقميىو البرنامج المعتمد إل

 المشروع  . 

 

(3.4) 

 

 

 الممحقات والسيناريو  :3.3    

 

  ةأحالم وردي

 السيناريو

 غرفة / مسائي/ داخمي. -المشيد االول:

شخص يجمس عمى طاولة في غرفتو الخاصة وامامو جواز سفر وصورة في برواز ويقوم 

مع  -في شنتة استعدادا لمسفر ويغادر الغرفة بجمع مالبسو واغراضو الخاصة ويضعيا 

 القاء كممة بسيطة ومؤثرة عن مرض السرطان )مقدمة(.
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 االنتقال الى

 

 المنزل / صباحي/ داخمي. -المشيد الثاني:

الطفل المصاب يخرج الى شرفة المنزل )بمكونة( وينظر عمى اصدقاءه الذين يمعبون 

 )قمول( امام منزلو في )الحي(.

 

 الى االنتقال

 

 ساحة المنزل )الحي( / صباحي/ خارجي. -المشيد الثالث:

االطفال يمعبون )قالل( امام منزل الطفل المصاب ويظير الطفل جالسا عمى شرفة 

البيت وينظر عمى اصدقاءه يمتفت اليو االطفال ويقوم صديقو بالنداء عميو حتى يشاركيم 

 في المعب امام المنزل في )الحي( .

 

 االنتقال الى

 

 المنزل / صباحي/ داخمي. -المشيد الرابع:

يمتف الطفل و يستأذن من امو النزول لمعب مع اصدقاءه امام المنزل في )الحي( ثم 

تقوم االم برفض طمبو من اجل ان ال يحصل معو كما حصل وىو يمعب مع اصدقاءه 

 في الممعب .
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 االنتقال الى

 

 الممعب / صباحي/ خارجي. -المشيد الخامس:

ة يقع الطفل ارضا وينزل الدم من أالطفل المصاب مع اصدقاءه في الممعب وفجيمعب 

انفو وىذا الحدث يظير عرض من اعراض السرطان مع الطفل ثم ينقمو المدرب الى احد 

 مراكز االسعاف. 

 

 االنتقال الى

 

 المنزل / مسائي/ داخمي. -المشيد السادس:

ة يسمع رنة تميفون والده واذا أوفجيتواجد الطفل المصاب في المطبخ لشرب الماء 

بالمتصل ىو الدكتور الذي عالج الطفل المصاب فيذىب الطفل ليتنصت عمى المكالمة  

ويسمع الدكتور يقول لوالده انو مصاب بالسرطان ويجب الخوف عميو واالعتناء بو اكثر 

يت وحالتو تزداد سوء مع المرض ويقترب من الموت ثم يمتف الطفل ويذىب خارج الب

 وىو حزين ويبدا بالبكاء.

 

 االنتقال الى

 الشارع / صباحي/ خارجي. -المشيد السابع:
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يمشي الطفل وصديقو في الشارع بعد انياء دواميم من المدرسة ويجمسون بجانب 

الطريق ويتحدث الطفل مع صديقو بانو سمع اىمو يتحدثون عميو بانو مصاب بالسرطان 

حممو ان يغني وحممو ان يزور الحرم االبراىيمي ويفضفض لصديقو بانو يحب الغناء و 

والبمدة القديمة وحممو ايضا ان يطير طيارة ورقيو وحممو ان يسافر وان يعود يمعب كرة 

القدم مع اصدقاءه في الممعب وان ال يحصل معو ما حصل المرة الماضية ثم يقول لو 

 ركو ثم يكمالن طريقيما.صديقو ان ال يقمق وانو سيفعل كل ذلك معو وانو بجانبو وال يت

 

 االنتقال الى

 

 ارض زراعية / صباحي/ خارجي. -المشيد الثامن:

خذه الى ارض زراعية واذا بو يفاجئو أتي صديق الطفل المصاب الى بيت صديقو ويأي

روفون لعبة ويطمب منو ان يقف ويغني لو ثم يبد الطفل بالغناء ويستمع لو صديقو كبمي

 جميل .ثم يقوم بمدحو بان صوتو 

. 

 االنتقال الى

 

 الحرم االبراىيمي / صباحي/ خارجي. -المشيد التاسع:

يذىب الطفمين معا الى وزيارة الحرم االبراىيمي وشوارع البمدة القديمة في الخميل  

جواء البمدة القديمة ويقومان بشراء الحمو ، ويذىبان الى جية الحرم أويستمتعان ب
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لدخول الى الحرم بسبب وجود قوات االحتالل عمى االبراىيمي لكن ال يتمكنان من ا

 بوابات الحرم االبراىيمي فيذىبان الى منطقة مطمة وينظران الى الحرم االبراىيمي .

 

 االنتقال الى

 

 امام المنزل / صباحي/ خارجي. -المشيد العاشر:

الى ارض يقوم الطفمين بعمل الطائرة الورقية ويرسمان عمم فمسطين عمييا ثم يذىبان بيا 

زراعية ويقوموا  بتطييرىا وتظير مالمح الفرح عمى وجييما ويشكر صديقو عمى 

 مجيوده في تحقيق امنياتو واحالمو .

 

 االنتقال الى

 

 الغرفة / صباحي/ داخمي. -المشيد الحادي عشر:

مستمقي عمى   ةغرفة صديقو ليشاىده  في حالو سيئيدخل صديق الطفل المصاب الى 

الطفل المصاب من مجيء صديقو  أصفر وعيونو تحتيم السواد  فيتفاجالسرير  ووجو م

ى االطفال يمعبون في الحي لوحدىم فجاء الى أفيقول لو كيف اتيت فيحدثو صديقو انو ر 

طمأن ابيت صديقو واخبرتو امو بانو مريض فطمب الدخول اليو، فجمس بجانب صديقو و 

فيحدث حالو من خربطو المشاعر  بفعميا  اعميو وتحدث معو عن احالميم التي قامو 

 التي تصحبيا ضحك ودموع وذكريات .
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 االنتقال الى

 

 المقبرة / صباحي/ خارجي. -المشيد الثاني عشر:

يقف الشاب الذي كان مصاب بالسرطان بعد مرور الزمن  عمى قبر صديقو ويشكر 

انبو رغم انو نو ساىم عمى تحقيق احالمو الوردية في مرحمة الطفولة ووقوفو بجصديقو أل

كان مصاب بالسرطان ويمقي كممة امل عن السرطان ويشكر صديقو عمى صداقتو 

 الصادقة واخيرا يقول لو بانو سيحقق حممو االخير وىو السفر
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(  story bordالقصو الموحيو ) 3.3
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 تصميم وتحليل الشعار :   3.4

 تم عمل شعار خاص لمفيمم 

في  farsi simple boldتم عمل كممو احالم  بالرسم والخط الحر واستخدام خط 

كممو ورديو  لتناسب الفكرة المرجوة من االفالم وىي احالم االطفال الوردية المتالشية 

حيث لمو احالم تم تشكيميا عمى شكل تاج الورده لتعبر عن االمل والحب  والوفاء 

اسفميا لتعبر عن احالم الطفولة التي تتالشى  والطفولة , وكممو ورديو بخط صغير

 كمما كبرنا وتتحول الى ذكريات. 

تم اختيار الوان فاتحة لتعطي أمل والمون االبيض يدل عمى السالم والحب والنقاء  

 المتواجد بقموب االطفال 
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 (3.5الشكل )

 

 

 فحص المشروع :  4.0

قمنا بفحص المشروع وفحص المقطات بعد كل جمسو تصوير لمتأكد  من سالمو العمل , وقمنا 

بفحص األلوان لجعل االلوان في جميع المناطق نفس درجو المون ونفس نمط االلوان , كما قمنا 

 ةضافو الى تسجيل الصوت عمى اجيزه متخصصابالتأكد من تناسق الصوت مع الفيديو ,  

 حصول عمى جوده اعمى لمصوت في بعض المقطات .لتسجيل الصوت لم

,  ةالصحيح ةقمنا كذلك من التأكد من حركات التمثيل وأنيا تناسب المشيد وتم اخراجيا بالطريق

لذلك تم اعاده تصوير عده مشاىد أكثر من مره لتبدو طبيعيو لممشاىد بشكل كافي ليشعر  ةنتيج

 بواقعيو المقطات وبعدىا عن التصنع .
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 . لك تم العمل عمى السيناريو والقصةاالىتمام بحبكو الفمم بشكل كبير وبناءا عمى ذتم 

 نجازه .إل ةالمبني ةوتم بحمد اهلل انجاز المشروع وفق الخط

 

 :  ارشادات تشغيل المشروع  4.2

لتشغيل الفمم بشكل صحيح يجب أن يتوافر عمى الحاسوب أو الجياز الذكي أو مشغل الوسائط 

  (STEREO)و سماعات  (MP4)أو ( AVIم صيغو )برنامج يدع

 

 : مرحمه التطبيق 

 :  ةتم انجاز المشروع حسب الجدول الزمني وتقسيمو عمى فترات مناسب

 التصوير : 4.2.1

 لقد تم تقسيم التصوير الى شقين :

 تصوير فيديو الفمم : -1

 مثل : الكاميرات , العدسات ,ة تجييز معدات التصوير واالدوات المستخدم -

الى باقي  ةضافنات , بطاريات احتياطيو باإلو الستاندات , واالضاءات , المايكروف

 المعدات .
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تجييز مكان التصوير لممشيد بشكل مناسب  من حيث الديكور واالضاءات وأماكن  -

 اخذ المقطات .

 تجييز الممثمين لممشاىد من مالبس ومكياج ومستمزمات أخرى . -

اذا كانت مناسبة لصوت في الفريق وفحصيا ت من قبل  مسؤول ااتوزيع االضاء -

 مع اعدادات الكاميرا . ةومتطابق

 لممشيد   ةوضع الكاميرا في زوايا التصوير المناسب -

 بدء التصوير وتسجيل الصوت بعد اخذ أمر من قبل مخرج الفمم في الفريق  -

اتيا ومقارنة الصحيح ةمراجعو المقطو الممتقطو وتحميميا والتأكد من تصويره بالطريق -

 .ةمع الواح القص

 غرافي ( :و التصوير الثابت ) الفوت -2

تم عمل جمسو تصوير لمطفل من أجل استخدام الصور في عمل البوسترات _

 بالفمم . ةالخاص ةلنشرىا عمى الصفح ةالترويجي

 جمسو تصوير لمممثل الستخداميا في البوستر وممخص المشروع . -

 .تصوير لمفريق واستخدام الصور في ممخص المشروع  جمسو4 -

 أماكن التصوير ومعدات التصوير االخرى . -

 :الموسيقى -3

 .حقوق نشرقى من اليوتيوب بدون يتم اضافة الموس -

                                                           
4

 الموسٌقى : 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%8
9+%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A 

https://www.youtube.com/watch?v=Dpc3F2dNoII 
https://www.youtube.com/watch?v=SOpVqVc8xF0 
https://www.youtube.com/watch?v=v_atpYWhfk8 
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 .قى درامية وموسيقى وطنية لبعض المشاىد وموسيقى حزينةيتم اضافة موس -

 

 

 

 بناء مقدمة لمفيمم:  4.2.2

 تم بناء مقدمة الفيمم باستخدام برنامج ادوبي افتر ايفكت.

 مونتاج المشاىد: 4.2.3

تجميع المقطات من مرحمة التصوير وتعديل االضاءات وااللوان عمى برنامج المونتاج ادوبي 

 بريمير.

 معالجة الصوت: 4.2.4

 ادوبي اوديشن..تسجيل االصوات والموسيقى والمؤثرات الصوتية الالزمة باستخدام برنامج  1

.تم تسجيل الصوت اثناء مرحمة التصوير باستخدام مايكروفونات مناسبة وموزعة بشكل 2

 صحيح.

 ة:تالتصاميم الثاب 4.2.5

 فوتوشوب ورتم انشاء التصاميم الثابتة واستخدام ادوبي اليستريت
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  :عن الفمم ةعمل بوستر يضم الشعار  , صوره , ومعمومات بسيط 1

مم بحيث تشكل يوىم ابطال الف ةالرئيسي من عده عناصر بدءا بعنصر السياديتكون البوستر 

نقطو لفت االنتباه  وتنطمق منو العين الى باقي المشاىد , تم دمج صوره البطل المتمثل باسم 

يظير احمد الكبير  مم , ياحمد   في الحالتين العمريتين المختمفتين التي  تجسد  فييما في الف

طاء طابع الحزن عمى صديقو الذي وافتو المنيو قبل تحقيق جميع االحالم ,  عبمالمح حاده إل

طفال خالل عمميو التصوير وىما يقومان بتحقيق حمم من احالميما التقطت لأل ةاضافو الى صور 

بالمون االسود لتعطي  ة, تم اختيار الخمفي  عمى االمل والحب ووفاء االصحاب  ةدالل ةالصغير 

  .الشخصيتين المتجسدات بشخص واحد طابع غموض عمى دور
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 ( 4.1الشكل )
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 ء طابع الحماس لممشاىد قبل العرض.عطامم إلينسخ ثانويو استخدمت في الترويج لمف 3

 

 (4.2الشكل )

 

 (4.3الشكل )
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 (4.4الشكل )

 

 :مميلمف ةتصميم دعو  .4
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 (4.5الشكل )

  :الترويج 4.5

 غالف مواقع التواصل االجتماعي : 
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وتم نشر عمييا التصاميم الثابتة   مميتحمل اسم الف Facebookعمى موقع  ةاطالق صفحتم 

 .وجزء من الصور لممشروع 

 

 

 

 

 

 


