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 ”السعودية في السياحة“ برنامج سكربت
 السياحية األماكن أبرز عن حلقة كل في يتحدث والذي

 السعودية في واألثرية
  

 العُال في الشتاء الحلقة: عنوان •

 طنطورة شتاء موضوعها: •

  دقيقة 51 الزمنية: مدتها •

  مباشر حديث \ تسجيلي القالب:  •

 الكامل السكربت السكربت: نوع •

 القبيشي هيله إعداد: •
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 الصوت رةالصو

 السعودية مناطق اغلب من مرئية مقاطع البداية: شارة

 .السابقة الحلقات في عرضت التي المناطقو السياحية

 

 

 العاُل لمنطقة وخلفية البرنامج شعار يأتي الشارة وبنهاية

 

 

 :A،  0:50-0:0 TCسايد ،2شريط البداية، شارة موسيقى

 ثانية( 50)

 

 (ES) االستوديو

 

 

 

 (CS)المذيع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bسايد ،2شريط على مسجل، تقرير

60:-0:0 TC: 

 

 (CS)المذيع 

 

 
 من ةجديد حلقة في بكم ومرحبا األعزاء مشاهدينا عليكم "السالم

 المناطق همأ يستعرض الذي "السعودية في السياحة" برنامج

 السعودية" العربية المملكة في السياحية والوجهات

 

 غرب شمال في تقع مدينة عن نتكلم راح اليوم حلقة في "

 حديث، عبطاب والتاريخية التراثية الثقافة جمال تجمع ،المملكة

 المسّجل لتقريرا خالل من العاُل مدينة ثقافة سحر لنستعرض

  "العاُل في السياحة مشرف مع التالي

 دقيقة( 2)

 

 مدينة من بكم "اهال

 تكملة مع العاُل................................................نترككم

 البرنامج"

 

 العاُل مدينة فعاًل  الجميلة، بالمناظر االستمتاع بعد لكم "ونعود 

 وجبالها" طبيعتها وجمال بجمالها مميزة

 

 ثم ومن قصير، اعالني بفاصل نترككم األعزاء "مشاهدينا

 طنطورة" شتاء فعاليات معكم ملنستك

 ثانية( 20و دقائق 6)

 إعالني فاصل إعالني فاصل

  ثانية( 45)

 

 العاُل لمنطقة وخلفية البرنامج شعار

 (ES) االستوديو

 

 (CS)المذيع 

 

 

 

 

 

 

 

 A، 5:30-TC:0:0 سايد ،2شريط

 

 :A ،0:0-1:0 TC سايد موسيقى ،1شريط الفاصل بعد

 

 

 

 ونرى العاُل في السياحة مشرف مع االعزاء مشاهدينا "لنكمل

 طنطورة" شتاء فعاليات

 دقيقة( 2)

 ان بعد هنا.............................................. من "ونبدأ

 الشمس" غربت

 

 

 ،اعجابكم على نالت نهاأ نأمل العاُل، لمدينة تغطيتنا كانت "وهذه

 من عليه تحتوي لما الشتاء في المناطق أجمل من العاُل مدينة

 األعزاء مشاهدينا حلقتنا ختام لىإ نصل هنا ومن وأنشطة، طبيعة

 لكم" شكًرا جديد، بمعلم القادمة الحلقة في نراكم

 (دقيقة 2)

 نصي وتتر العاُل لمنطقة وخلفية البرنامج شعار النهاية: شارة

 بجانبه متحّرك

 A، :051-TC:0:0 سايد ،2شريط النهاية، موسيقى

 ثانية( 5و دقيقة 1)
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