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9191-9102العام الدراسً :   

9191/ 00/5/  العاشرةالمحاضرة :   

ً وادوات انتاجهالتلفزٌونمكونات البرنامج عنوان المحاضرة :   

 عملٌة االنتاج التلفزٌونً

هً عملٌة ابداعٌة تهدف الى تحوٌل مجموعة افكار الى مجموعة من الصور  عملٌة االنتاج التلفزٌونً

وحتى  واالصوات ووضعها فً لالب فنً مشوق لتوصٌلها الى الملتمً بهدف التاثٌر فٌه والتفاعل معه

تنجح عملٌة االنتاج التلفزٌونً البد من االستعانة بخبرات متعددة فً مجاالت االدارة والمحاسبة والهندسة 

الفتوغرافً والسٌنمائً واإللكترونً وفنون  االلكترونٌة وهندسة الدٌكور والتصوٌر بمختلف انواعة

ٌاسات الراي العام ورجع الصدى التصمٌم واالزٌاء والمكٌاج واالضاءة والصوت والدراما والتسوق ول

 وذلن لتمدٌم هذه االفكار والمعلومات فً أفضل شكل برامجً من حٌث الشكل والمضمون والى الجمهور .

 مكونات البرنامج التلفزٌونً الرئٌسٌة :

الصوت البشري :-0  

تعتمد مفردات الصورة الصوتٌة على مفردات الصوت من الصوت البشري 

لموسٌمى  ، وٌجب ان ٌكون هنان توافك للصورة الصوتٌة وا والمؤثرات الصوتٌة

من حٌث مضمونها واسلوبها واهدافها مع الصورة المرئٌة فً التلفزٌون ، 

وٌعنً هذا ان ٌتم اختٌار المكون الصوتً المصاحب للصورة التلفزٌونٌة بمهارة 

موسٌمى خفٌفة او مرحة  تصاحبهوتركٌز ففً مولف درامً ومرعب ال ٌمكن ان 

واجب المخرج وفنً الصوت ان ٌبحثا عن التسجٌالت المناسبة للمولف المرئً و

ومضمونة بل ٌمكن احٌانا تالٌف المطع الموسٌمٌة التً ٌمكن ان تصاحبة ، وامام 

المخرج اٌضا احتماالت اختٌار مؤثر صوتً او صوت بشري مصاحب لهذا 



ن بحٌث ٌمكن ان متخصصٌن مجددٌالمولف ، واختٌار االصوات ٌحتاج الى فنٌٌن 

 تصنع الصورة الصوتٌة شخصٌة ممٌزة للبرنامج التلفزٌونً ككل .

 

الصورة المرئٌة :-9  

تعتمد فً مكونها االساسً على المطة التلفزٌونٌة من حٌث حجمها وتركٌبها الفنً واسالٌب 

ربطها مع غٌرها من اللمطات لتكوٌن المشاهد التلفزٌونٌة ومن ثم البرنامج ككل وتعتمد الصورة 

التلفزٌونٌة على ادوات االنتاج التلفزٌونً المختلفة من استودٌو وكامٌرا تلفزٌونٌة واضاءة 

دٌكور ومالبس  واكسوارات ومكٌاج ومؤثرات بصرٌة وطرق التولٌف االلكترونً كما تعتمد و

الصورة التلفزٌونٌة من صور مرئٌة واخرى صوتٌة على كفاءة فرٌك العمل التلفزٌونً من 

 مخرج ومساعدٌة من مصورٌن ومهندسً صوت ومونتاج واضاءة ومكٌاج ...الخ

لفزٌون هو لائد الفرٌك فٌجب ان ٌتصف هذا المخرج واذا كان المخرج فً اغلب برامج الت

بمجموعة من المواصفات العامة ومنها المدرة على المٌادة والحس الجمالً والتذوق الفنً 

والخٌال الخالق واللٌالة وضبط النفس والتولع وفهم االفكار والمعلومات وتوظٌفها لخدمة 

لنماد واالستفادة منه فً تطوٌر لدراته .البرنامج ومتابعة رجع الصدى سواء من الجمهور او ا  

 

 


