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 الملخص:

يعتبر الفيلم التسجييل  ا  ال اجقي    جه اأجم ت  ات التعبيجر   الت ايجس   تيسجي  اي مجقر  ج   جق يعجرل بجقلفه ه التفق ليج   ج  

اخرايهق    رؤية   ميفي  يراأق  خرج الع ج..   بج اخ. تلجل اله  يج   جه ات جدم ت يج  الع يج   جه العهق جر ال شقأ  .   

التج  تجؤار   تتجقار بقتثج اخ  اخج. الفجيلم ر مقلثرمجج    اللج ه   اتمجقرا   ال ج ارات ال ج تي     الشخ جيقت    يرأججق 

الم ر ثج . الفمجرا الرييسجي  للسجيهقري    ترسج. الجل ال تل ج  ...الخ (    الت  تت اخ.   تتفق .    بعمهق البعض لتسلط 

 ال سته ل الرسقي.   ال عقه ال طل ب ت  يلهق الي  ب ست يقت تعبيري   ختلف .

  ل ق مقه اتثتيقج الراأه مر ريق للتعريجل   التسج يس لجبعض اتهشجط    ال جهق قت  ج    يجقط بثيجخ يجتم تهق لهجق  ج  

  يق    هي  سلس .

الترميج   ج  أجاا ال راج  البثايج  ثج . اشجمقلي  ميفيج  تث يج. أجاا اتهشجط  التيقريج    ال جهق ي  ال ختلفج  الجل سجيقس مقه 

 را جج  برؤيجج  ب ججري   جج  تثريججل ل ي   جج   ختججقرا  ججه الشخ ججيقت ال هث تجج   سججب ق   الترميجج   لجج  ا هججقر   تيسججي  

لثبم  ال عبر  ههق   الل  ه خد. الل طجقت ال تعقابج  تسجتاقرا اتهفعقتت   ال تتت   استعقرا   اال ا ترامي  ل يق ا ا

  قطف  ال شقأ    ياب    تش ي   ل عر   ال  ي  ث .  م  ه   طبيع  تللل ال هق قت.

   الت  ا ترمهقأق  ل  الهث  التقل : مشكله البحث :

 ج  اأهج  مقثج  اتسجقليب التعبيريج  ميل ي مه  اه يتم ياب اهتبقا ال تل     ال شقأ    ربجط ات مجقر ال طر ثج   -

 بقت  ات الفهي  ال تقث      يق. الرس م ال تثرم  ال يس ة. 

 الثقي  الل ت يي   يق. الرس م ال تثرم   بقلشخ يقت اداي  اتبعق  لبخ ال م  ه ب يق    هي   بتمرة. -

 و تهدف الورقه البحثيه الي :

م الرسجج م ال تثرمجج      رأججق الهججقم لت  ججي. ال مجج  ه   ا تبقرأججق مقثجج  ال ججقر المجج ر ثجج . اأ يجج  لمجج  السججيه ق   ا ججد

 اتسقليب بقلمة اتأ ي     التعبير الت ه    الفه  ب  را ثرمي  ب ري  تخ م الفمرا بقلشخ يقت اداي  اتبعق .

 


