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 ملخص البحث: 

تتتتصناتت األفنم اتتوصنمة بمضلتتفنواهتتانمةتبمةتتعنمةتنتتت رفنةاتتيينتتتونم اتت مينمةتتللونر اتتبمن  تتبيةصنتتتون  تتانم يةتتا نةتتل ن

مةا األف،نبتتونهتتونةت النمةتوتيأللونةتبنتاتتصنمةت تاي ،نمةتلانلات ننبملتيمنتتوننمةتوتيألللونم اااتللونات ن اناتل صن

نتابل نمةال صنيمخانم اتبيلبن بنخا  ه. بمض نابملنتصن

بلا صننتاتصنمةت اي نوتقيلصنمةخ الفنمةت ضلفنلمتنم ةتلفنمةللبلهنة ال صنمة بمض ،نبانلب ينلتيبينةت تاانتاتتلصنمةت تاي ن

مةال تاضلف،نتاولونتاتلصنت رعنبوالط،نبةقينتطب تنمةت اي نوات ألفنااضقتفنات نت تاانمةاتل تانتتونت ت ين فتنتفنخ التاتن

نةتا حنإة نخ الاتنتو لهنونرانواةغنمةتاقلي،نبةبنتانالتصنإةقالنمةهبلنأل لهنا نةلمنمةولث.نم

فواني ب نمةتر بةب لتانمة فتلتف،نرتاونماتتخيمصنمةختيمنبمةتت ل متنمةتق ليلتفنات نمةتاتبل نةتبنمةاتولانمةبللتينبم تلتانةو تالن

نبماترتاانمةت اي نبمةيلرب متنمةخا  لفنا نمةت ي نمةال تاض 

ةای منونمتننتضموتنغیرةنلطتتنرانمةليبينبمةلتبم  ،نبربیرلب ةنةسینماضیفنصنمةألاويني ب نمةلب ةنمة فتلفنلققتنبأل 

تظ رنتنةتساینامتنذن تنةسینماضیفننودصنم اومةسی ی ولدنا نانعنمضطنمأل ىننريناألتما،ناواتتتتتتينماناألتهعنا وب ةسینماض نم

نیفةرفممةسینمانماناألفنانخويتكنوةو  نتعنانتحو نلاآ

 اات انونتيةنأل تىنات األفنمةاتل تان،نااةات بةفننDigital Technologyبا نمةات ةنم خل ة،نا هتنمةتر بةب لانمة فتلفن

مةرول ةنبمةت ب فنمةت ن تالت انمةتر بةب لانمة فتلفنبتلققتنا نت اانمةاب ةنمةال تاضلفنتل تتنات نلتينلمت تان اااتاانإوتيمأللاان

وبماتطفنامةرتولتبت ن  مالتكلنأل تىنمااتتع النألتونتبمفتعنمةتاتبل نمةلقلقلتفنتتتان اات ناقينااألينماتخيمصنمةت تاي نمةتو لتفن

مةت اانةإل تتا نمةاتل تاض نة باتبانإةتىن اتادن يلتيةنب لوتف،نب اتو نمةلتبصنوتقتي ةنتاتتت نمةت تاي ن ونلقبتتبمنوتاتتلصن

ةليللتف.نبوتلةكنانلنتران انألتاضدنبت اللن انت ي نال تاض نيمخ  ن بنخا   نوت ت ىنمةات بةفنات نيتانمةتق لتاتنمة فتلتفنم

نةيىنمة  اتنمإل تا لف.

واألتوا ةتتانتتتايةنخاتتوفنة ت تتاي ن300 ن The Jungle Book,بةقتينت تتابانةتتلنمةولتتثن تتتال نةتتواهنم اتتوصننت  تا ن

لفنلاتوت نمةال تاضلفنمةت روفنبمةتاقية،نإللوتاتن ةتلتفنماتتخيمصنمةتر بةب لتانمة فتلتفنمةليللتفنمةتتتل تفنات نت التلنت تاي ناتل تاض

تطب مانلقلقلاانةتق لاتنمةتق ليلفنمةت نرا تنتاتخيص،نرويلانةو النمةت اي نمةخا  لفنمةهختفنلاتتانأل تىن اتعنمةتاتتبىنمةا ت ن

ن لها.

ن مإلات مهتلفتبمفتعنمةتاتبل نمةاتل تاضلفنن،نDigital Technologyمةتر بةب لانمة فتلفن ن keywordsكلمات مرشده 

Virtual Cinematography Sites،مةتق لفنلوللفنم وااينstereoscopic 3D  ن

 

WORK
Typewritten Text
Hmm_275@yahoo.com

WORK
Typewritten Text

WORK
Typewritten Text




