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 : وصف الدورة
 

اإلخراج في أبسط صورة هو إدارة للعمل الفني أياً كان نوعه يمثله شخص مسؤول مسؤولية شبه مطلقة عن 

حيث يتوقع المخرج كيف سيبدو وكيف  الفيلمهو  المنتجالنهائي، وفي حالة اإلخراج السينمائي يكون  المنتج

 ئي له من واقع خبرة مسبقة أو دراسة لهذا المجال، ويقوم بعمل الفيلم بمساعدة طاقم العمل.سيظهر الشكل النها

يشمل برنامج صناعة االفالم و االخراج التلفزيوني االمور الفنية واإلبداعية للمجال بما في ذلك مفهوم التطوير، 

 ج.كتابة السيناريوهات، تشغيل الكاميرا، االخراج، تصميم الصوت و المونتا

سيكون مطلوب منك الكثير من الوقت للعمل مع الكاميرات داخل االستوديوهات، توزيع األضاءة، . عليك أيضا 

مساعدة الطلبة اآلخرين باختيار طاقم العمل، و البحث و اجراء المقابالت الختيار الممثلين قبل التصوير و اضافة 

 المؤثرات المرئية و الصوتية لعملك الخاص.

وتعتمد معظم قواعد هذه الحرفة على الحس الفنى للمخرج . األخراج شيئا أساسيا في مهنة األخراجتعتبر حرفة 

وكما هو الحال مع مهارات الحرفة . وعلى ُمدة احترافه للمهنة وعلى معرفته بما هو مناسب وما هو غير ذلك

وعلى العكس من . ة هامة جدااألخرى الخاصة بصناعة السينما، مثل المونتاج والصوت، فإن العملية اإلبداعي

الفنون األخرى، التي يمكن فيها اإلبداع بدون تعلم مهارة حرفية، فنجد أن عملية األخراج ال تتحقق إال عبر عملية 

 على عنصر اإلخراج" اإلبداع فوق قواعد الحرفة"ولذلك تنطبق مقولة . تقنية ، ومع هذا اليعوق العملية اإلبداعية

 .رفة أخرىكما هو في مهارة أي ح

 هدف الدورة :
 

  :العام الهدف

  .التليفزيون وبرامج اإلعالمية األفالم وإنتاج إخراج مهارات المشاركين إكساب

 

  :التفصيلية األهداف

  .وفاعلية بكفاءة األستوديو مكونات استخدام •

 ... السليم العلمي باألسلوب التليفزيون وبرامج اإلعالمية األفالم إخراج •

 

 :لفئة المستهدفة ا

 الوظائف تلك لشغل والمرشحون واإلعالم العامة العالقات إدارة في لعاملونا. 

 :محتوى الدورة 

 تعريف اإلخراج.  -1

 تعامل المخرج مع النص واإلستوديو.  -2

 غرفة مراقبة اإلستوديو.  -3

 طاولة اإلخراج.  -4

 الخدمات الملحقة.  -5

 المخرج والكاميرا وأوضاعها.  -6

 اللقطات وأنواعها.  -7

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC
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 المخرج واإلضاءة.  -8

 المخرج وأدوات الوصل.  -9

 . المخرج والصوت. 10

 . المخرج والمونتاج. 11

 . المخرج ووسائل التعبير المرئية والمسموعة )الديكور/ المؤثرات والخدع البصرية والصوتية(.12

 :رسوم الدورة 
 

 بوفيه غداء استراحة 2خمس نجوم +  السعر أعاله شامل عقد الدورة في قاعة فندق + 

 

 :منهجية التدريب 
 

 .حلقات النقاش 

 . العصف الذهني 

 . مجموعات عمل 

 . تبادل ادوار 

 . حاالت عملية و تطبيقية 

 العرض 
 

 جدول توقيت الدورة :

 المحاضرة االولى  10:00 – 08:00

  استراحة  10:15 – 10:00

 المحاضرة الثانية  12:15 – 10:15

 استراحة + صالة  12:50 – 12:15

 المحاضرة االخيرة + مناقشة عامة 14:10 – 12:50


