
 



 

 

 

:هحمد السحمان املعين في دزبىا واملىير لبصيرتىا ونهدي ثمسة عملىا املتىاضع هرا إلى   

 ملىاصلت مسيرتىا التعليميت وصبرهم وتأًيدهم لىا بكل فخس وها وشجعوها اللران ساعدعصاءأوليائىا ألا

.واعتزاش وهدعى هللا أن ًدًمهما لىا كما نهدًه إلى إخىتىا وأخىاتىا   

  .2019كما ال ًفىتىا أن هتقاسم مجهىداتىا هره مع كل طلبت املاستر دفعت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

لقبىله إلاشساف على هرا العمل" شقسون غىتي " هتقدم بشكسها إلى ألاستاذ  
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 مقدمة                                                                                                          

 

 أ 

في حياجنا الكثير من ألامىر التي اغخذها غلى وحىدها بشكل أو بآخز رغم أن هذا الىحىد كان غير مبرر            

في كثير من ألاحىال ، ولى هظزها حىلنا حيذا لنظزها إلى بػض ألامىر التي ال ًمكن أن هخخلى غنها غلى الزغم 

من أنها أصبحذ من اللذم وما غاد لها أي حذر في حياجنا اليىميت غلى وحه الخصىص وهذه ألامىر غلى 

الزغم من كذمها وغزابتها في أزز ألاحيان إال أهنا اغخذها حتى أصبحذ حشء ال ًخجشأ من حياجنا غلى إلاطالق 

والناظز في الخاريخ ًجذ أن الحذًث غن هذه ألامىر دون غيرها كذ حػلها محىر اهخمام بشكل أو بآخز ولى 

رأًذ أحذ املغتربين لىحذث أهه من أكثر ألامىر التي ًجب أن ًلتزم بها هي جلك ألامىر التي أحبها في صباه 

 غلى الذوام 
ً
 وكلبا

ً
 وروحا

ً
. وكاهذ في حياجه منهاحا

وبما أن املجخمؼ في حزكيت مسخمزة وحزكيخه هذه جفزس ظىاهز احخماغيت مخخلفت من بين هذه          

الظىاهز الػاداث والخلاليذ إلارر الثلافي الػام ألي مجخمؼ بها ًحافظ غلى جىاصله واسخمزاره وجخىارثها 

ألاحيال كلغت رمشيت جمكنهم من الاجصال غلى مز الػصىر وحػبر غن هىيتهم الجماغيت  

جزجبط الػائلت باملجخمؼ ومن بين ما جفزسه حزكيت ألافزاد والػائالث داخل املجخمؼ الػاداث والخلاليذ         

ورغم أنها جخخلف من مجخمؼ آلخز باخخالف الثلافاث إال أنها حشكل في حىهزها غامال أساسيا لخىحيذ 

ألافكار اسدنادا للمحافظت غلى الترار والاجصال باملاض ي من خالل الفكزة املبنيت غلى جىارر الػاداث 

والخلاليذ الجشائزيت الكثيرة واملخنىغت إال أهنا خصصنا الجشء الذي جناولناه في مىضىع الزيبىرجاج واغخمذها 

فيه غن اكدشاف ومػزفت أهم الػاداث والخلاليذ بىالًت مسخغاهم خالل الشهز الفضيل شهز رمضان 

باغخبارها منطلت جزازيت بامخياس وجشخز بػاداث كثيرة ومخنىغت واملخمسكت بهذا إلارر الثلافي الػزيم منذ 

:  اللذم كل هذا حػلنا هطزح الدساؤل الخالي 

 ؟  ما مذي حشبث الشباب املسخغاهمي بالػاداث والخلاليذ الزمضاهيت

:اإلشكالية  

: الفرعية املصاغة على الشكل التايلاألسئلة تندرج جمموعة من اإلشكالية وحتت هذه   

.ما هي أهم التحضريات الستقبال شهر رمضان-   

.ما هي أشهر أنواع احللوايت اليت تلقى رواجا كبريا يف الشهر الكرمي-   



 مقدمة                                                                                                          

 

 ب 

. من رمضاناألواخرما هي أهم العادات املتوارثة خالل العشر -   

.مع الشهر الكرميما هي املواد االستهالكية اليت  يقتنيها املواطن تزامنا -   

 



 

 

 

 

 

: الففففففففففففففففففـصل ألاول  

  لجانبل ملنهجيلألا انظريل
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: ـ أسبجب اختيجر ااوضوع (1

: ند جٍىن هىاى دواقؼ يثيرة جدغم أطباب اخخياز املىطىع 

: ـ ألاسبجب الذاثية (أ

. ـ الاهخمام الصخص ي بالػاداث والخهاليد السمظاهيت بىالًت مظخؿاهم 

. ـ الاهخمام الصخص ي بالطهىض والخحظيراث املحليت للىالًت 

 غً غاداث أحدادهم 
ً
. ـ مالحظت وحىد مجمىغت مً الىاض خاصت أبىاء هرا الجيل ال ًكههىن شيئا

. ـ الخػمو في دزاطت الخهاليد ملىطهت مظخؿاهم في الشهس الكظيل بػد اطترحاغها للماض ي 

: ـ ألاسبجب ااوضوعية (ب

. ـ هيمىت الثهاقت الؿسبيت مما ٌظمح الخخلي غً جسار املىطهت 

ـ الخػسف غلى ميزة املىطهت الترازيت وإبساش أهم إلاطاقاث التي ًهدمها املىاطً املظخؿاهمي خالُ شهس 

. زمظان 

 :ـ الهدف من الدراسة (2

مادامذ الحياة مظخمسة قإن املجخمؼ في حسييت مظخمسة وحسييخه جكسش ظىاهس احخماغيت جخطلب مىه 

جكظيرها ووطػها في إطاز محدد وألن الػاداث والخهاليد حػخبر أحد الظىاهس التي ًكسشها املجخمؼ قأصبح 

مً املهم دزاطت هىع آخس وهى أهم الهيم والػاداث السمظاهيت بىالًت مظخؿاهم وذلَ محاولت لدزاطت هره 

. الػاداث في ذهىيت ألاقساد وأحىائها في املىطهت 
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ٌمً هدف الدزاطت في ًىهىا هحاُو مً خاللها مػسقت مدي زباث الػاداث والخهاليد السمظاهيت بىالًت  ـ ٍو

. مظخؿاهم 

ـ يما أن هدف الدزاطت هى مػسقت مدي جٌيل الػائلت املظخؿاهميت بين املاض ي والحاطس في مجاُ الػاداث 

والخهاليد مهابل الحدازت والخؿيراث التي جصاحبها في الحياة الاحخماغيت، وند اخترها مدًىت مظخؿاهم ألهىا 

م، مما طهل غليىا ذلَ وزيصها في  ههطً بها ومعجبين بػاداتها وجهاليدها في ظاهسة شهس زمظان الٌٍس

 
ً
الدزاطت غلى غاداث الشهس الكظيل لهلت إلاشهاز بها وبهره الطهىض وملا جحظى بأهميت يبيرة دًييا

 
ً
 وزهاقيا

ً
. واحخماغيا

: ـ أهمية الدراسة (3

جٌمً أهميت غملىا هرا في إدخاُ أطىاء حدًدة إلى حهل املػسقت الاحخماغيت ألن الهدف الاحخماعي ًحاُو 

ت الػاداث والخهاليد املخىاززت غبر الػصىز وألاحياُ، ومً زم الٌشل غً  البحث وزاء اطخمساٍز

الخحظيراث املخػلهت برلَ املجخمؼ باغخباز إلازر الثهافي والاحخماعي بمثابت زسوة ًحخكظ بها ألاحياُ 

ادة زؤٍدىا لىانػىا الحظازي  . وبالخالي ٍش

:  ـ ملهج البحث (4

ًل بحث ًخطلب مىهجيت خاصت لدزاطخه والتي حظاغده غلى بلىؽ ؾاًخه، وطبيػت املىطىع هي التي جحدد 

هىم بحثىا غلى أطاض دزاطت ميداهيت محظت لدزاطت الاحخماغيت  هىغيت املىهج الري ٌػخمد غليه ٍو

السمظاهيت الخاصت بىالًت مظخؿاهم أهم الطهىض وأهم الخحظيراث لرلَ اغخبرث دزاطدىا بمثابت دزاطت 

: حالت ألجها اخخصذ 

. (مدًىت مظخؿاهم  )ـ بمجخمؼ مػين 

. ـ مدة شمىيت مػيىت
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ـ الخػسف غلى الػاداث والخهاليد السمظاهيت للمىطهت ودزحت الثباث قيها والخؿير بين املاض ي والحاطس 

والاهخهاُ بهره الػاداث والخهاليد مً قٌسة إلى السحىع والخجظيد في الىانؼ واغخمدها في دزاطدىا غلى املىهج 

. الىصكي

: االهج الوصفي ~ 

. وذلَ نصد إغطاء صىزة غً الػاداث الاحخماغيت والخهاليد الخاصت بالشهس الكظيل بمىطهت مظخؿاهم 

: ـ مجتمع البحث وعيلة البحث (5

لجمؼ املػلىماث بدنت وقػاليت اخترها املهابلت املكخىحت، ًمخاش هرا الىىع مً ألاطئلت بؿصازة املػلىماث التي 

. ًمًٌ الحصُى غليها ولًٌ صػىبت جصييل إلاحاباث

 10وند جمذ املهابالث مػظمها في أطىام وشىازع مدًىت مظخؿاهم وند اطخؿسنذ املهابالث مؼ الىاض مً 

ًاميرا ذاث حىدة غاليت15إلى  .  دنيهت للصخص وجم حسجيلها وقو 

. طٍان والًت مظخؿاهم : ـ مجخمؼ البحث هى 

.  أشخاص 8 إلى 7ـ وجم جسييب غيىت مخىىغت مً 

 )ـ اغخمدها غلى الػيىت الػشىائيت البظيطت حظب مخؿيراث الدزاطت، الظً، الجيع، ألاصل الجؿسافي 

 . (الاهخماء ألاصلي ملدًىت مظخؿاهم 

ًاهذ مخىىغت وقئخين مً حيث الجيع  : ـ بحيث نظمىا هره الػيىت إلى زالر قئاث مً حيث الظً 

.  طىت 40 إلى 25مً  : (1)الكئت : ـ قئاث الظً 

.  طىت 50 إلى 41مً  : (2)الكئت : ـ             
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.  طىت قما قىم 50مً  : (3)الكئت : ـ             

. ذًىز وإهار : ـ قئاث الجيع 

: ـ الدراسجت الاستطالعية (6

نمىا بها نسابت الشهس نظيىاها بجاهب الخحظيراث بمدًىت مظخؿاهم، مما طاغدها غلى حؿيير غدد مً 

ًاهذ مطسوحت وصياؾت دليل املهابلت يما اغخمدها غلى مجمىغت مً الصىز الكىجىؾساقيت  الدظاؤالث التي 

بىزجاج غً هره الػاداث والتي طاغدجىا في مالحظت الػدًد مً املمازطاث  )والكيدًىهاث  . (الٍس

( : أداة حمع البيجاجت ) ـ أدوات البحث ااستعملة (7

 : ااالحنة البسيطة ـ

حػد املالحظت أطاض الدزاطت وهي جىحيه الحىاض املشاهدة ومسانبت طلىى مػين وظاهسة مػيىت وحسجيل 

. حىاهب ذلَ الظلىى والخصائص مً خالُ مالحظخىا أهم الخحظيراث واملشازيت قيها 

 : ااقجبلة ـ 

حػخبر املهابلت مً الخهىياث السئيظيت في حمؼ البياهاث وفي دزاطت ألاقساد قهي مً أيثر الخهىياث شيىغا 

ت  . وقاغليت في الحصُى غلى مػلىماث طسوٍز

بىزجاج  اغخمدها غليها في بحثىا هرا نصد الحصُى غلى املػلىماث املساد الىصُى إليها، ًىهىا ههىم بٍس

. مصىز هرا ًكسض غليىا إحساء مهابالث مؼ املىاطىين وذوي الاخخصاص إلزساء مىطىع بحثىا أيثر 

 إلى 10وند جمذ املهابالث مػظمها في ألاطىام وشىازع املدًىت وند اطخؿسنذ املهابالث مؼ املىاطىين مً 

ًاميرا ذاث حىدة غاليت 15 .   دنيهت وجم حسجيلها وقو 
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: ـ ثحديد ااصطلحجت (8

ًاث املٌدظبت التي ًخىازثها الخلل غً الظلل، : العجدات ~  هي مجمىغت مً ألاقػاُ وألاطاليب والظلى

ل      الظلىى ًخحُى إلى غادة غىدما ًخىازر مً خالُ غدة أحياُ " وجسجبط بصمان ومٍان مػيىين ًهُى ٍز

 
ً
ىمى ومً زم ًٌدظب طلطاها خىطؼ ٍو   1.ٍو

ًاة لألولين ومىزور :التقجليد ~   هي ًل ما ًسجبط باملاض ي وجداولذ غليه ألاًام وأصبح ندًما وهي محا

غنهم، قهي غاداث مهخبظت زأطيا أي مً املاض ي إلى الحاطس زم مً الحاطس إلى املظخهبل قهي جيخهل 

 2.وجىزر مً حيل إلى حيل ومً الظلل إلى الخلل غلى مس الصمان 

و وجهليدي ومخىازر وملصم، الُػسف هى :الُعزف ~   هى هىع مً الػاداث الخهليدًت ٌشبه الخهاليد ألهه غٍس

ذلَ الىىع مً الػاداث الىاطػت الىطام في اهدشازها التي ليظذ في مصلحت الجماغاث ًلها مخالنيت في 

  3.وحدة واحدة هي املجخمؼ أو ألامت لرلَ الُػسف هى بمثابت الهاهىن 

ًان إلاطالم ًبدأ مً ًل غام هجسي ًيخهي صباح :رمضجن ~   شهس مػظم غىد املظلمين وصىمه أحد أز

 مً شػبان وفي حالت غدم زؤٍخه 29شهس شىاُ مً ًل غام هجسي بداًت غىد زبىث زؤٍت الهالُ ًىم 

 وجبلـ مدجه 30ًصبح شهس شػبان 
ً
 بثبىث زؤٍت الهالُ، وغىد اهتهاء زمظان ًحخكل 30 أو 29 ًىما

ً
 ًىما

 4.املظلمىن بػيد الكطس 

 

 

                                                             

ت، طىت  .68، ص 1988ـ دمحم الجىهسي، غلم الكلٍلىز، دزاطاث الاهثروبىلىحيا الثهاقيت، داز املػسقت الجامػيت، إلاطٌىدٍز 1  

.122ـ قىشٍت ذًاب، الهيم والػاداث الاحخماغيت، بحث ميداوي لبػع الػاداث،  2  

.186ـ قىشٍت ذًاب، مسحؼ طبو ذيسه، ص  3  

ٌيبيدًا،  .2019/05/21، ًىم 23:25، الىنذ (مىنؼ الٌترووي  )ـ مىطىغت ٍو 4  
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  :ريبورثجج ~ 

 ألهىائه الصخصيت أما 
ً
س حي للحدر وإنامت الدليل غلى ذلَ قاملشاهد الػادي ًخابؼ الحدر جبػا هى جصٍى

س الحياة إلاوظاهيت وهرا الىىع ًخمخؼ بهدز يبير مً حماليت ألاطلىب  الصحكي مهمخه ألاطاطيت جصٍى

. وزهاقيت غلى الخأزير 

: ـ الدراسجت السجبقة  (9 

: الدراسجت الغزبية أهمهج 

ىن املحدزىن غاداتهم   " E. W.LANE إدوازد وليام لين" ـ دزاطت الػالم إلاهجليزي  والري دزض قيها املصٍس

 1.وشمائلهم، واهخم قيها بدزاطت الػاداث واملمازطاث الشػبيت واملػخهداث

ومً الدزاطاث الػسبيت ما نام بها الػدًد مً غلماء الكلٍلىز مثل دزاطاث دمحم الجىهسي وغلياء شٌسان 

غاداث دوزة " اللران اهخما بدزاطت الترار الشػبي غىدما جطسنا لدزاطت الػاداث والخهاليد الشػبيت 

  2" .الحياة

: ـأما في الجصائس قهد جىاُو الػدًد مً الدازطين هرا املىطىع مً خالُ 

ًادًميت مخخلكت مثل  الػائلت غاداتها وجهاليدها بين املاض ي "دزاطت دمحم الظػيدي : ـ دزاطاث غلميت أ

 
ً
، والري حاُو مً خاللها أن ًهل بالػائلت في غالنتها "والحاطس الظاهسة الاحخكاليت باألغياد همىذحا

بػاداتها وجهاليدها ونكت شمىيت بين املاض ي والحاطس وذلَ بهدف الٌشل بين الػاداث والخهاليد الداخليت 

ت الثهاقيت والاحخماغيت للػائلت    3.مً زمىش وغالماث ذاث صلت بالهٍى

                                                             

ت، طىت  .1988ـ دمحم الجىهسي، دزاطاث في إلاهثروبىلىحيا الثهاقيت، داز املػسقت الجامػيت، إلاطٌىدٍز 1  

، الجصء الثالث مً دليل الػمل  امليداوي الجامعي (دوزة الحياة  )ـ دمحم الجىهسي، غلياء شٌسي، الدزاطاث الػلميت للػاداث والخهاليد الشػبيت

ت، طىت  .1988للترار الشػبي، داز املػسقت الجامػيت، إلاطٌىدٍز 2  

.41ـ دمحم الظػيدي، الػائلت غاداتها وجهاليدها بين املاض ي والحاطس، ص  3
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفــــــــــــــــــصل الثاني

 الجانب التطبيقي 
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:  دتهيد

يقوم الريبوراتج على خطة وإعداد مسبق للعمل الصحفي، يعمل على خطة مسبقة أي يعرف ما سيقول 

وما سيبلغ للمشاىد وىذه الطريقة تقوم بشكل عام على ثالثة مراحل تنطلق من التحضَت ادلسبق بوضع 

.  صالوإخطة زايدة على اإلدلام ابدلوضوع وإدراك ما يريد الريبوراتج 

:  السينوبسيس- 1

   يعد السينوبسيس مبثابة خطة عمل توضع عملية الًتكيب وىو بذلك ال خيتلف عن السيناريو والذي 

ىو عبارة عن ملخص يبُت فيو كل اجلوانب اليت ستدخل يف عملية التصوير، فهو السجل الذي حيتوي 

. على كل اللقطات اليت تدخل يف تركيب الفلم مع مراعاة اجلانب التقٍت

ومن خالل ىذا الريبوراتج تناولنا جلانب من جوانب والية اجلزائر وارتباطها الوثيق بشهر رمضان حتت 

. عنوان األجواء الرمضانية مبستغاًل

حبيث توجب علينا إجراء مقابالت مع كل من لديهم صلة ابدلوضوع وذلك من أجل خدمة ادلوضوع 

. وإثرائو

 :ىي ثالثة مراحل كما يلي: بوراتج املصورومرحلة إعداد الر- 2

: مرحلة ما قبل التصوير- 2-1

. بعدما أعلنت اإلدارة قبوذلا النهائي للموضوع ادلقًتح ابشران يف وضع خطة مبدئية لطريقة سَت عملنا
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. كانت أوىل اخلطوات ىي حتديد األماكن واألشخاص وأخذ بعض ادلعلومات الالزمة للتوجو إىل ادليدان

: مرحلة التصوير- 2-2

...  حتتاج ىذه ادلرحلة إىل وسائل التصوير والتسجيل كآلة الكامَتا، آلة التسجيل، ضبط الصوت

لتصوير كل ما لو صلة ابدلوضوع وكل ما ديكن أن يساعدان من صور وتسجيل كل االستجواابت ىامة 

. مع ادلواطنُت اليت ذلا عالقة مع ادلوضوع

. أوىل ادلشاىد اليت مت تصويرىا صورة لبلدية مستغاًل وبعض األماكن اليت ختص الوالية- 

وبعد ذلك انتقلنا إىل السوق ادلغطاة للوالية وكان لو عدة مشاىد من اخلارج ومن الداخل خالل أايم - 

. (...ابئع التوابل، اخلضر، الفواكو، التمر )شهر رمضان 

. انتقلنا يف اليوم ادلوايل إىل حمالت بيع الزالبية واحللوايت التقليدية وغَتىا ابئع اللحوم واخلضر والفواكو- 

. خالل رفع آذان ادلغرب اإلفطار على الشاطئ وتوافد الشباب بشاطئ اجملذوب- 

 (مسرح الوالية، السينما، مسرح اذلواء الطلق)حفالت مستغاًل ومسرحيات مضحكة لألطفال - 

. احتفاالت لفرقة عيساوة: حديقة التسلية موستاالند- 

: مرحلة ما بعد التصوير- 2-3

تبدأ ىذه ادلرحلة بعد مجع ادلادة ومشاىدهتا حيث وضعنا اذليكل الروبوراتجي ادلعاجل للحدث وترتيب 

: الصور والتعليق عليها ويتم ذلك بعملية ادلونتاج وادليكساج حيث يتم يف ىذه ادلرحلة
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:  املشاهدة2-3-1

بعد االنتهاء من التصوير تبدأ عملية ادلشاىدة النتقاء أحسن اللقطات اليت تثري ادلوضوع ومن خالل 

ىذه ادلرحلة قمنا مبشاىدة الصور عدة مرات حىت يتسٌت لنا حتديد ما حنتاجو من ادلشاىد ليليها ترتيب 

. اللقطات بشكل خيدم الربوراتج من أجل تسهيل عملية التحكم يف ادلدة الزمنية ادلخصصة للربوراتج

:  املونتاج2-3-2

تعد عملية ادلونتاج من أعقد وأىم ادلراحل وعليو يتوقف جناح أو فشل الريبوراتج وادلونتاج عملية تقنية 

...  يقوم هبا الشخص ادلكلف بعملية ادلونتاج ألنو عمل معقد حيث يتطلب االختيار، اإللغاء، اإللصاق

:  التعليق2-3-3

إن التعليق يف العمل ادلصور يساعد على توضيح اذلدف ادلرجو من خالل استخدام األلفاظ والعبارات 

ادلوحية يتضح ادلعٌت فالتعليق يف الريبوراتج مع جودة الصورة يساعدان على إيصال الرسالة اإلعالمية 

. بشكل جيد

:  املوسيقى2-3-4

بعد عملية تركيب اللقطات ووضع التعليق نقوم ابختيار ادلوسيقى واليت جيب أن تكون متماثلة حسب 

. طبيعة ادلوضوع
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:  الرتكيب2-3-5

ىو عبارة عن مجع األصوات ادلختلفة يف عدة أشرطة ومزجها معا لتشكل شريطا واحد أو ىو مجع 

للصوت ويتم ىذا ابلسيطرة على التوازن وشدة األصوات التعديل ادلناسب ذلا لتكون يف النهاية ذات وقع 

. على األذن

 تقنية البطاقة ال2-3-6

. ريبوراتج مصور: املوضوع- 

.   األجواء الرمضانية مبستغاًل:العنوان- 

  اثنية33  دقائق و 8: املدة- 

 NIKON 3000 Z ONE: نوع الكمريا 

  غويت شقرون :إشراف األستاذ-

: إعداد وتقدمي الطالبتني- 

بن قفوف صفية * 

لق إديان ما* 

األسواق، احملالت، بلدية مستغاًل، ادلسرح، السينما، حديقة  )والية مستغاًل : أماكن التصوير- 

 (...التسلية، شاطئ سيدي اجملذوب
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. مجهور عام: اجلمهور املستهدف- 

. 2019ماي : اتريخ اإلنتاج

:  جنرييك البداية2-3-7

جامعة عبد احلميد بن ابديس 

. كلية العلوم االجتماعية

. قسم علوم اإلعالم واالتصال

. ربوراتج مصور لنيل شهادة ماسًت: تقدم

. مسعي بصري: ختصص

. األجواء الرمضانية مبتغاًل: بعنوان

: من إعداد الطالبتني

. بن قفوف صفية- 

. الق إديانم- 

 . بودمحاين سيد أمحدتصوير
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:  حتت إشراف األستاذ

. غويت شقرون- 

:  نص التعليق2-3-8- 

هره الوالًة الظاحسة املعسوفة بصزكة أمواجها وجماٌ  مظحغاهم أو هما جعسف مظً الغىائم        

. شواطئها هما ال هيس ى شوازعها التي ثحغنى بالتراذ العثماوي والفسوس ي والبىاء املعمازي الفاخس 

 طوق املغطاة ميان ثجمع املواطىين وإكبالهم الىبير على الحوابل والحموز إلىواهد أٌو وجهحىا      

. ومظحلصمات عدة كد ال ثجدها بىىهتها الحلُلُة إال في هرا امليان 

ات الحللُدًة وأشهسها الصالبُة والشامُة أو ما  بحلٌو شهس زمضان ًخبادز إلى أذهاهىا أهم الحلٍو

ظة ، وهرالً ال ثخلو املائدة املظحغاهمُة مً ألاولة الشهيرة اليازهخُيا   مً باعحبازهاجعسف بالهَس

.  ما ًميز الطاولة أهم

 مً الشهس ألاواخسامللسوط ، املصِبحات والعساٌش وغيرها جعسف إكباال هبيرا خاصة في العشس 

. الفضُل ثصامىا مع اطحلباٌ عُد الفطس املبازن 

 في ألاصحاب مع إلافطازوثىاٌو وجبة   الجمُلة ثوافد الشباب على الشواطئألاجواءوما ًميز هره 

. جو مليئ باألخوة 

الظهسات السمضاهُة بمظحغاهم مً أجمل الظهسات اللُلُة حُث ثصخس بإححفالت ثسفيهُة الكد 

بعين الاعحباز مً خالٌ املظسحُات   التي أخرتألاطفاٌثفاعل هبير مً العائالت وهرا فئة 

اليومُدًة أو على مىصة الهواء الطلم بظاحة امللاومة  
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. هرلً عسفد فسكة الشعبي ثوافد العدًد مً الىاض والاطحمحاع بهرا املوزوذ الثلافي العحُم 

صالمىدز أو بامللولة الشعبُة صالمان ووزهِش مظحغاهم ٌعحبر ميان ثجمع الىاض وخاصة فئة 

الشباب الالحلاء هىا بهرا امليان وثبادٌ الحدًث والاطحمحاع بهواء البحس الىلي هما ال هيس ى 

.  هبيرا خالٌ لُالي زمضان الجمُلة إكباالمحالت املثلجات بأهواعها والشواء وغيرها التي جعسف 

 واهد الظباكة لأللعاب والحفالت الفوليلوزٍة التي عسفد ألاخسر حدًلة الخظلُة موطحالهد هي 

 املوطُلُة باألوغامإكباال هبيرا مً مخحلف والًات الوطً وشادت لُالي زمضان جوا بهُجا ملُئا 

.   ألاصُلة 

:  جنرييك النهاية2-3-9-

. كنتم مع األجواء الرمضانية مبستغاًل

. ربوراتج مصور لنيل شهادة ماسًت

. ختصص مسعي بصري

: من إعداد الطالبتني

. فالق إديان- 

 .بن قفوف صفية- 
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: حتت إشراف األستاذ- 

. غويت شقرون

: تصوير- 

. بودمحاين سيد أمحد- 

:  املونتاج- 

 ستوديو الباىية

مبساعدة  

. بن قفوف عبد القادر- 

. جزيل الشكر لكل من ساىم معنا من قريب أو من بعيد يف ىذا الريبوراتج

. 2018/2019: السنة اجلامعية- 
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 : التقطيع الفين2-3-10-

رقم 

 املشهد

 املدة الزمنية املوسيقى التعليق احركة الكامري نوع اللقطة حمتوى املشهد

  اث38 موسيقى ىادئة /// /// /// جنريك البداية 01

فيديو بلدية  02

 مستغاًل

إىل ...من مستغاًل  اثبتة عامة

 مسك الغنائم

 اث8 تعليق

واجهة سوق  03

 ادلغطاة

إىل ....من ىذه الوالية  متحركة عامة

 أمواجها

  اث 5 تعليق

مقابل سوق  04

 ادلغطاة

من مجال شواطئها  متحركة عامة

أول ....إىل كانت....

 وجهتنا

  اث13 تعليق

التوابل التمر  05

األمساك ،الزيتون /

 ،اخلضر

إىل ...من سوق ادلغطاة  متحركة عامة

 إال يف ىذا ادلكان

  اث10 تعليق

إىل .....من حبلول شهر متحركة حزامية الزالبية 06

 أشهرىا

  اث8 تعليق

إىل ال ....من الزالبية  متحركة عامة الشامية 07

 ختلو

  اث6 تعليق
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08 Place du 

bareille 

إىل .....من الشهَتة  متحركة عامة

 الطاولة

  اث31 تعليق

  اث31 /// /// اثبتة صدرية رأي امرأة 09

  اث3 د و 1 موسيقى وتعليق /// متحركة عامة حمل احللوايت 10

  اث43 /// /// اثبتة صدرية رأي ابئع احللوايت 11

شباب على  12

 الشاطئ

إىل ....من وما دييز  متحركة عامة

 موسيقى

  اث19 تعليق وموسيقى

  ثواين4 موسيقى /// اثبتة عامة مسرح مستغاًل 13

  اث45 رأي ادلهرج /// اثبتة حزامية مهرج 14

إىل .....من موسيقى  اثبتة عامة مسرح مستغاًل 15

 أمجل السهرات

  ثواين8 تعليق وموسيقى

ساحة ادلقاومة  16

مسرح ىواء )

 (الطلق

إىل ....من حيث تزخر  متحركة عامة

 من خالل

  ثواين9 تعليق

من مسرحيات كوميدية  اثبتة عامة فرقة الشعيب 17

 إىل موسيقى....

  اث29 موسيقى وتعليق

إىل .....من موسيقى  متحركة عامة صالمان 18

 مجيلة

  اث30 موسيقى وتعليق

  اث48 آراء /// اثبتة عامة الشباب 19



اجلانب التطبيقي:                                                                       الفصل الثاين   

 

 22 

إىل ....من موسيقى  متحركة عامة موستالند 20

 موسيقى

موسيقى تعليق 

 موسيقى

  اث26

  اث46 موسيقى ىادئة ///// ///// /// جنريك النهاية 21
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:  خاتمة 

   بعد هذا العزض املخىاضع ملىضىع ألاحىاء الزمضاهيت بمسخغاهم، والتي اهدرحذ ضمً العاداث 

والخلاليد املخىارزت والتي حعىدها عليها كل عام مً الشهز الفضيل وبالزغم الصعىباث التي 

صادفخىا اسخيخجىا عمىما أن املىاظً املسخغاهمي عمل على الحفاػ على بعض العاداث 

والخلاليد بما يالئم ؼزوفها الاحخماعيت الحاليت، مً خالل إدخال بعض العصزهت عليها 

 وفي هفس الىكذ للمحافؽت على حضزر وغيرها كصد إوشاء مجخمع ...الاحخفاالث، املسزحياث 

هىيتها في إظار املحافؽت على جزاثها وزلافتها وبذلك جصبح هذه العاداث املسير الحليلي املخىارر 

مً كل سىت بزمضان حيث أصبح الشباب حاليا يخمسك بهذه ألاحىاء احتراما للجيل اللديم 

. ولكً بعزق حديدة جدىاسب مع مبادئ الحدازت

وفي ألاخير يمكً أن هلىل حتى وان غير الىسغ الحضارر مً بعض ألاهماط السلىكيت والفكزيت، 

إال أن الفزد داخله دائما يجد الىسائغ التي جمكىه مً الخكيف مع وضعيخه الجديدة للحفاػ 

على اهخمائه ألامز الذر يؤدر إلى ؼهىر البدائل ويجعل مً الترار كيان مخغير وغير مسخمز له 

 .   ظابع إعادة إلاهخاج



 

 

قــائمة المصادر 

 والمراجع



 قائمة املراجع
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