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 علً الحلٌم عبد صفوت /د.أ

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة - والتلفزٌون الفوتوغرافٌا والسٌنما بقسم أستاذ

 مصطفى محمود ٌسري أحمد /أ.م.د

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة  –األستاذ المساعد بقسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون 

 اللطٌف عبد الباقً عبد إبراهٌمالباحث/ 

 مرحلة الدكتوراه –كلٌة الفنون التطبٌقٌة   –الدارس بقسم الفوتوغرافٌا والسٌنما والتلٌفزٌون 

 

 : Statement of the problemمشكلة البحث 

 الوفاء من تمكنه التً اإلخبارٌة المتحركة الصورة لمفهوم المختلفة بالتقنٌات اإلخباري التلفزٌونً المصور إلمام عدم •

 .محددة معاٌٌر  وفق وأفكاره، رؤاه وتنفٌذ عمله إنتاج بمتطلبات

 التوثٌق إضفاء – والمعلوماتٌة – اإلخبارٌة الوظٌفة (  حٌث من التلفزٌونً الخبر ومفهوم بوظٌفته االهتمام عدم •

 المشاهد( على النفسً التأثٌر – البصرٌة الوظٌفة – للحدث والمصداقٌة

 :  Objectiveهدف البحث 

  .المفتوحة والفضائٌات المعلومات عصر فً اإلخبارٌة الصورة فً ممثلا  اإلخباري بالعمل واالرتقاء النهوض •

 فً ٌعمل مصور لكل ملزمة تكون األحداث مسرح فً المصورة اإلخبارٌة للتغطٌة مهنٌة ومعاٌٌر ضوابط وضع •

  .األخبار مجال

نشر ثقافة الجودة فً العمل اإلعلمً اإلخباري من خلل الضوابط والمعاٌٌر المهنٌة للتغطٌة اإلخبارٌة المصورة.  •

 حتى ٌتوافق الجانب المرئ مع الجانب اللغوى.

 : Hypothesisالفروض البحثٌة 

 بالمنافسة؟ جدٌرة مصورة اخبارٌة بتغطٌة القٌام من تمكنه الحدٌثة المحمولة للكامٌرات االخبارى المصور استخدام هل •

 ( المرئٌة التالٌة القٌم ٌحقق أن الحدٌثة المحمولة الكامٌرا وامكانات المهنٌة بمهاراته االخبارى للمصور ٌمكن هل •

 الثارة(؟ –االنسانٌة  االهتمامات-الشهرة  –التوقع  -المنافسة  -الصراع   -التشوٌق - الضخامة - الجدة- الغرابة - الفورٌة 

 تأثٌر مدى وما المشاهد؟ عٌن والمصور المصور عٌن والكامٌرا الكامٌرا عٌن العدسة أن اإلخباري المصور ٌعلم هل •

 المشاهد؟ لدى األخبار وتذكر فهم على ذلك

 األخبار؟ جودة على المصورة األخبارٌة والمعاٌٌر القٌم تأثٌر مدى ما •

 ؟ المرئٌة والمعاٌٌر القٌم تحقٌق فى اإلخبارى المصور على الفردٌة الفروق تأثٌر هو ما •

 : Methodologyمنهج البحث 

    للنتائج للوصول والتحلٌل الوصف ٌتبع المنهج وهذا

 


