


الهيئة امللكية األردنية لألفالم
الهيئة امللكية األردنية لألفالم مؤسسة عامة ذات استقالل مايل وإداري، مهمتها املساهمة يف 

تنمية وتطوير قطاع اإلنتاج السين � من خالل إقامة ورشات عمل تدريبية وعروض أفالم، ك  

تقدم خدمات شاملة لدعم اإلنتاج األجنبي واملحيل. 

The Royal Film Commission
The Royal Film Commission (RFC) is a financially and administratively 

autonomous public institiution. It contributes to the development of an 
internationally competitive Jordanian audio-visual industry. The RFC 

organises training workshops, as well as film screenings and provides 
comprehensive production services.
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الجمعةاليوم األول
2018 / 9 / 14

افتتاحية ملتقى وظائف السين�  والتلفزيون
11:00 – 12:00

وسام طبيلة
السابعة من  يف  بالعزف يف سن مبكرة جداً  األرد¦، وسام طبيلة،  الك ن  بدأ عازف 

عمره. عندما اكتشف شغفه بالعزف عىل هذه اآللة، التحق طبيلة باملعهد الوطني 

لتنمية مهاراته هناك عىل مدى السنوات  للموسيقى يف ع ن يف سن الثامنة، ساعياً 

العرش املقبلة.  

بعد تخرجه من الثانوية، واصل طبيلة تعليمة املوسيقي. ويف عام ١٩٩٧، ُمنح "شهادة عليا" 

يف العزف عىل الك ن من املدارس امللكية للموسيقى يف لندن. ويف عام ١٩٩٩، حصل عىل "دبلوم 

التدريس" يف املوسيقى والك ن من ذات املدرسة.

Ë يحرص طبيلة تركيزه يف املعزوفات الكالسيكية فحسب، ولكنه اعتمد أيضا التجربة واالرتجال عىل حد سواء. ك  شارك يف العديد 

من املهرجانات والعروض املوسيقية الضخمة وكانت مشاركته مميّزة ومفعمة بالح سة املوسيقية الفريدة من نوعها. شملت 

هذه الحفالت املوسيقية "حفلة املوسيقى يف لبنان" ومهرجان ضهور الشوير مع الفنان ملحم بركات والفنان زياد الرحبا¦، إضافة 

إىل عدة حفالت يف جميع أنحاء لبنان.

 Fluid اإلنتاج املوسيقي عام ٢٠٠٤، عندما قام بافتتاح رشكة اإلنتاج Ëمستفيداً من خربته يف مجال املوسيقى، اقتحم طبيلة عا 

Productions إىل جانب رشيكة جو¦ دابيت. تقدم الرشكة مجموعة من الخدمات ترتاوح من إنتاج اإلعالنات املرئية واملسموعة 

إىل الرسوم املتحركة واإلنتاج املوسيقي والصوت، األمر الذي ساهم يف صناعة "بث بياخة"، وهو مسلسل كوميدي أرد¦ أحدث 

ضجة كبèه بنجاحه بç األردنيç فور عرضه.

بعد "بث بياخة"، حصل طبيلة عىل عدة أدوار يف املسلسالت األردنية، ومنها: مسلسل زين، ومسلسل طوق اإلسفلت، ومسلسل 

تلفزيون جديد. كذلك حصل وسام عىل أدوار يف أفالم عاملية، مثل ماء الورد وطهي القطط، وحرب خاصة. 

إىل جانب عمله يف األفالم واملسلسالت، يقوم طبيلة بتدريس الدراما يف مدرسة "املونتيسوري الحديثة" يف ع ن حتى اآلن. وال 

يزال طبيلة يعزف الك ن ويقّدم عروضاً موسيقية بانتظام.

من النص اىل الشاشة – تصميم املالبس 
12:15 – 12:45

زينة صوفان
زينة صوفان حاصلة عىل درجة البكالوريوس يف اللغة اإلنجليزية والرتجمة من جامعة 

البرتاء. عملت صوفان يف مجاالت عدة، من املبيعات والعالقات العامة ومساعدة الشؤون 

اللوجستية يف برنامج األغذية العاملي التابع "لألمم املتحدة"، حتى عملت بوظيفة مساعدة 

مدير املالبس يف فيلم "فرق سبع ساعات" للمخرجة دòة عمرو.  ومنذ ذلك الوقت، كرست زينة 

نفسها لهذه املهنة، وعملت ضمن عدة إنتاجات محلية وعاملية والتي شملت األفالم الروائية الطويلة واملسلسالت التلفزيونية 

واإلعالنات التلفزيونية واألفالم القصèة.



إدارة مواقع التصوير
12:50 – 1:45

ماركو جياكالو¥

ماركو جياكالو¦ هو واحد من أكó مديري مواقع التصوير رواجاً يف العاË، ليس فقط 

لفهمه مجال التصوير الفوتوغرايف واللغات، وإôا أيضا لذاكرته الرائعة وسهولة التعاطي 

معه عىل املستوى الشخيص.

نشأ جياكالو¦ يف إيطاليا ألب أمري÷ وأم إيطالية، ثم اتجه إىل الواليات املتحدة األمريكية لاللتحاق 

بالجامعة. بدأ حياته املهنية يف مجال اإلعالن يف روما، وقد أثار عاË السين  اهت مه بعد ما رآه يف تجربته األوىل يف اإلعالنات 

التجارية. بعد فرتة وجيزة، التقى جياكالو¦ ûنتج سين � طلب مساعدته يف استكشاف موقع تصوير، ورسعان ما رأى هذا املنتج 

بكيفية التقاط الصور من الزوايا املناسبة. جياكالو¦ اآلن مسؤول عن قيادة فرٍق من  بالفطرة ملّ ً  بارعاً  يف جياكالو¦ مصّوراً 

مديري مواقع التصوير واملساعدين واملستكشفç ضمن أضخم العروض حول العاË. خربته ومهارته يف هذا املجال جعلت منه 

موهبة نادرة وراوي قصص رائع.

هندسة الصوت 
1:55 – 2:40

جورج الور
جورج الور منتج موسيقي ومصّمم ومسجل صوت ميدا¦ قّدم خدمات صوتية 

 çمن الشخصيات العامة املعروفة واملؤسسات وصّناع األفالم واملوسيقي èعديدة للكث

املحليç مثل صاحبة الجاللة امللكة رانيا العبدالله والقوات املسلحة األردنية ومنظمة 

أجيال من أجل السالم واألوركسرتا الوطنية األردنية وغèها الكثè. يف عام ٢٠١٣، حصل 

الور عىل درجة املاجستè يف الفنون من معهد البحر األحمر للفنون السين ئية (ريسيكا) 

متخّصصاً يف مجال اإلنتاج والتصميم الصو| معاً. إضافة إىل ذلك، فالور حاصل عىل درجة 

البكالوريوس يف مجال "األداء املوسيقى".



الواقع االفرتايض
4:05 – 4:50

مهند خمرا

مهند خمرة مؤسس إم \ ديزاين؛ وهو مزّود خدمات الواقع االفرتايض ثالثية األبعاد 

العر[،  والخليج  أوروبا  منطقة  عالقاته ورشاكاته يف  بفضل  األردن.  املدمجة يف ع ن، 

تقوم رشكة إم \ ديزاين بتلبية احتياجات مجموعة واسعة من القطاعات، ûا يف ذلك مجال 

اإلعالم ووكاالت اإلعالن ومحطات التلفزيون واملشاريع الضخمة واملنظ ت التعليمية والثقافية 

واملتاحف إضافة إىل عاË صناعة األفالم.

املتحدة  الواليات  يف  اإلعالم  ووسائل  املرئية  الفنون  ألسواق  عميقاً  فه ً  خمرة  اكتسب  والدولية،  اإلقليمية  تجاربه  خالل  من 

وبريطانيا ومنطقة الرشق األوسط. وبعد تخرجه ûرتبة الرشف من "معهد طائر الفينيق للفنون" عام ١٩٩٩، انضم إىل واحدة من 

أكó االستوديوهات املرئية األكó نفوذا وريادة يف املجال الرقمي يف الواليات املتحدة األمريكية. خالل فرتة عمله يف املجال الرقمي، 

اكتسب خمرة معرفة مبارشة وخربة يف العمل جنبا إىل جنب مع بعض الخرباء األكó موهبة وريادة يف مجال األفالم مثل الفيلم 

الذي حقق نجاحا ساحقاً "الرجل إكس" إضافة إىل اإلعالنات التجارية التلفزيونية، ûا يف ذلك إعالن سوبر باول.

 وبعد الفرتة التي قضاها يف الواليات املتحدة األمريكية، انتقل خمرة إىل األردن وانضم إىل مجموعة روبيكون القابضة، وهي أول 

رشكة رسوم متحركة CG يف األردن، وساعد عىل إنشاء القسم املختص بالرسوم املتحركة ثالثية األبعاد فيها، مع الرتكيز عىل إنشاء 

محتوى خاص بعاË السين  والتلفزيون. الحقاً، قام خمرة بإنتاج بعض األع ل اإلبداعية لرشكات إعالمية رائدة مثل فريق الشباب 

 èة لقناة الجزيرة، ووجد طرقاً لالستفادة من التكنولوجيا لتيسèوروبيكام. ك  ساهم يف عدة أفالم رسوم متحركة ثالثية األبعاد قص

تعلم األطفال يف مركز هيا الثقايف باستخدام الواقع املدمج.  

 من خالل مشواره املهني الذي òتد عىل مدى ١٥ عاماً وخربته بالتكنولوجيا، يضفي خمرة رؤية فنية خاصة ألي عمل يقوم به 

يف هذا املجال.

التعرف عىل مراحل انتاج األفالم
5:10 – 6:40

محمد دراجي
محمد الدراجي كاتب ومخرج ومنتج. ولد يف بغداد عام ١٩٧٨، ودرس اإلنتاج 

السين � والتلفزيو¦ يف أكادòية اإلعالم يف هيلفرسوم، قبل أن يغادر إىل اململكة 

املتحدة إلك ل درجتي املاجستè يف التصوير السين � واإلخراج يف مدرسة األفالم 

الش لية يف ليدز. الدارجي هو املؤسس املشارك يف رشكة "األفالم اإلنسانية" الحائزة 

عىل عدة جوائز- وهي رشكة إنتاج أفالم روائية مقرها اململكة املتحدة وهولندا. 

 óعام ٢٠٠٣، قام الدارجي بصناعة أول فيلم روا� له بعنوان، "أحالم" والذي تم عرضه يف أك 

من ١٢٥ من املهرجانات السين ئية الدولية وحصد ٢٣ جائزة، ومثّل العراق يف ترشيحات 

مهرجانات األوسكار والجولدن جلوب لعام ٢٠٠٧. وتشمل أع ل الدارجي أيضا: "ابن بابل"، الذي كان سبباً يف دخول العراق 

بشكل رسمي ل "جوائز األوسكار" عام ٢٠١١، إضافة إىل "بç ذراعي أمي" و"يف رمال بابل" و "الرحلة".   

 إىل جانب عمله كصانع أفالم، أنشأ الدراجي املركز العراقي للفيلم املستقل لتعزيز الروح املستقلة ونهج صناعة األفالم الروائية 

الطويلة والقصèة للمحرتفç والناشئç عىل حد سواء. ك  أن الدراجي حالياً بصدد االنتهاء من فيلمه الروا� الجديد "طيور الجنة".







املشهد السين�¹ والتلفزيو¥ يف األردن 
6:50 – 7:20

محمد حش«
ولد محمد حش÷ يف األردن عام ١٩٨٠ واستخدم صناعة األفالم كأداة لتمكç ومنارصة 

محلية  مجتمعية  تنمية  مشاريع  عدة  يف  التطوعي  العمل  بعد  االجت عية  القضايا 

ومنظ ت غè ربحية. قدم حش÷ أول فيلم روا� له بعنوان "مدن ترانزيت" عام ٢٠٠٩، 

أكó من ٣٠  العربية "صبا مبارك"، والذي حصد عدة جوائز وتم عرضه يف  النجمة  بطولة 

 .Ëمهرجان سين � حول العا

فيديو  ومقاطع  العامة،  الخدمة  وإعالنات  الوثائقية  واألفالم  التجارية  اإلعالنات  من  العديد  وإخراج  بإنتاج  حش÷  وقام  ك  

للرشكات وأفالم قصèة. التفت حش÷ إىل العمل التلفزيو¦ عام ٢٠١٢، حيث عمل عىل إنتاج "زين" وهي كوميديا/دراما أردنية 

عرصية تتألف من ٣٠ حلقة، و"طوق اإلسفلت" وهو مسلسل بدوي ميلء بالدراما/ اإلثارة،  إضافة إىل مسلسل "فيميل" ومسلسل 

"كربيت" ومسلسل "الحب الحب".

أنور سعودي
.ّكنت أنوار السعودي من خالل خربتها يف مجال صناعة األفالم والفنون من امتالك 

األدوات والخربات الالزمة للعمل يف عدد من اإلنتاجات املتنوعة مع العديد من 

رشكات اإلنتاج يف منطقة الرشق األوسط، حيث ساعدت أنوار يف تطوير األفكار 

واملفاهيم والقصص والكتابة واإلخراج واإلنتاج. من خالل األدوار املتنوعة التي قامت 

بها، .كنت السعودي من تنمية مهارتها بحيث تُعرف حاليا بأنها البطل الحقيقي 

للعمل. 

هاال زريقات
تعمل هالة زريقات حالياً كمستشار مستقل يف مجال االتصاالت ووسائل اإلعالم. أحد أهم 

أع لها كان املساعدة يف إطالق "تلفزيون رؤيا" الذي تم افتتاحه يف الحادي عرش من 

كانون الثا¦ عام ٢٠١١؛ ليكون محطة تلفزيونية خاصة رائدة يف مجال اإلعالم يف 

األردن. وتعمل السيدة زريقات حاليا كمستشار لهذه القناة، إضافة إىل عملها عىل 

تطوير عدد من املشاريع األخرى يف املجال اإلعالمي يف األردن. 

 شغلت السيدة زريقات منصب عضو مجلس أمناء "املجلس الوطني لشؤون األرسة" 

يف الفرتة ما بç عامي ٢٠١١ و٢٠١٧. ك  وتم تكرòها من قبل "صاحبة السمو املل÷ 

األمèة بسمة بنت طالل" التي تواصلت معها لتعيينها كعضو مجلس إدارة "للصندوق 

األرد¦ الهاشمي للتنمية البرشية". والسيدة زريقات أيضا عضو مجلس "إذاعة فرح الناس"، 

وقد ُمنحت "وسام الجدارة" عام ٢٠٠٩ من قبل "رئيس جمهورية فرنسا". يف جعبة السيدة هالة 

زريقات ٢٧ عاماً من الخربة يف املجال التلفزيو¦.



السبتاليوم الثا¥
2018 / 9 / 15

من النص اىل الشاشة – إدارة املواقع 
10:40 – 11:10

فواز الزعبي 
وسائق  عسكري  اتصال  وضابط  محرتف  أرد¦  تصوير  موقع  مدير  هو  الزعبي  فواز 

متمرس. عمل الزعبي يف العديد من األفالم التي تم تصويرها يف األردن، مثل: عودة 

املومياء والعائلة املقدسة، وكاب- أبو رائد، وخزانة األË، واملتحولون ٢ إضافة إىل العديد 

من األفالم األخرى املحلية والدولية.

من النص اىل الشاشة – مساعد االنتاج
11:20 – 11:50

فارس هلسة
فارس هلسة حاصل عىل شهادة الدبلوم يف الرسوم املتحركة من كلية القدس يف ع ن، 

األردن. قىض هلسة السنوات الست املاضية يف صناعة األفالم ابتداًء من عمله كمدير 

موقع تصوير، وهو يعمل حاليا بوظيفة مدير إنتاج. عمل هلسة عىل إنتاج ما يزيد 

عىل ٣٥٠ عمل، ûا يف ذلك اإلعالنات التجارية ومقاطع فيديو للرشكات وأفالم 

وثائقية وأفالم روائية وأفالم قصèة، فضال عن عمله يف املسلسالت التلفزيونية مع 

عدد من العمالء مثل: شبكة يس أن أن، [ [ يس، سكاي نيوز، لندن و[ [ يس 

العربية، يس [ [ يس، وNet(ix، والجزيرة، وأم [ يس والبنك الدويل.

 ك  وأنتج هلسة إعالنات تجارية وأرشطة فيديو لعمالء مثل: مؤسسة امللكة رانيا 

وتلفزيون رؤيا ومنتجع إيال وبرنامج األغذية العاملي واليونيسيف والوكالة األمريكية للتنمية 

ومنظمة انرتسوس وغèها من املنظ ت غè الربحية.

صندوق األردن لدعم األفالم 
12:55 – 1:40

أصيل منصور:
أصيل منصور كاتب ومخرج أرد¦ ولد عام ١٩٧٧. قام منصور بكتابة وإخراج العديد 

من األفالم واملسلسالت التلفزيونية، ûا يف ذلك "عىل مد البرص" و"العم نشأت" 

و"الثورة العربية الكربى". 

عام ٢٠١٧، بدأ منصور العمل مع مجموعة املركز العر[ اإلعالمية ككاتب/مخرج وهو 

حاليا يعمل كمخرج يف مرحلة ما قبل اإلنتاج ملسلسل تلفزيو¦ تاريخي يتألف من ٣٠ حلقة. 

منصور حاصل عىل درجة املاجستè يف "علم نفس وسائل اإلعالم" ودرجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية.

 



التصوير الفوتوغرايف
2:45 – 3:30

هبة جودة 
من  هبة  تخرجت   .Ëالعا هذا  رسيالية  نحو  وح سها  بشغفها  جودة  هبة  تتمتع 

الجامعة األردنية حاملة درجة البكالوريوس يف التصميم املر�. 

 كجزء من اهت ماتها، تكسب هبة عيشها من خالل التصوير الفوتوغرايف، وقد اكتسبت 

سمعة طيبة يف مواقع تصوير األفالم، ووكاالت اإلعالن ومحافل عرض األزياء يف هذا الصدد. 

ك  وأقامت هبة معرضها األول عام ٢٠٠٨. 

 انتقل حبها من الكامèا الثابتة إىل الفيديو، حيث حصلت هبة عىل دبلوم يف صناعة األفالم من الكلية األسرتالية لإلعالم يف األردن، 

وبدأت حياتها املهنية شغوفة بعاË السين . قامت هبة بتصوير سبعةأفالم قصèة، وفيلمç وثائقيç، وفيديو كليب واحد. نالت 

جودة درجة املاجستè يف إنتاج وصناعة األفالم يف معهد البحر األحمر للفنون السين ئية عام ٢٠١١.

لقاء مع مخرجÅ عرب
3:40 – 4:25

  
محمد دراجي

محمد الدراجي كاتب ومخرج ومنتج. ولد يف بغداد عام ١٩٧٨، ودرس اإلنتاج 

السين � والتلفزيو¦ يف أكادòية اإلعالم يف هيلفرسوم، قبل أن يغادر إىل اململكة 

املتحدة إلك ل درجتي املاجستè يف التصوير السين � واإلخراج يف مدرسة األفالم 

الش لية يف ليدز. الدارجي هو املؤسس املشارك يف رشكة "األفالم اإلنسانية" الحائزة عىل 

عدة جوائز- وهي رشكة إنتاج أفالم روائية مقرها اململكة املتحدة وهولندا. 

 عام ٢٠٠٣، قام الدارجي بصناعة أول فيلم روا� له بعنوان، "أحالم" والذي تم عرضه يف أكó من ١٢٥ من املهرجانات السين ئية 

الدولية وحصد ٢٣ جائزة، ومثّل العراق يف ترشيحات مهرجانات األوسكار والجولدن جلوب لعام ٢٠٠٧. وتشمل أع ل الدارجي 

أيضا: "ابن بابل"، الذي كان سبباً يف دخول العراق بشكل رسمي ل "جوائز األوسكار" عام ٢٠١١، إضافة إىل "بç ذراعي أمي" و"يف 

رمال بابل" و "الرحلة".   

 إىل جانب عمله كصانع أفالم، أنشأ الدراجي املركز العراقي للفيلم املستقل لتعزيز الروح املستقلة ونهج صناعة األفالم الروائية 

الطويلة والقصèة للمحرتفç والناشئç عىل حد سواء. ك  أن الدراجي حالياً بصدد االنتهاء من فيلمه الروا� الجديد "طيور الجنة".





 Åلقاء مع صناع أفالم وثائقية أردني
4:35 – 5:20

يحيى العبدلله
السعودية.  العربية  اململكة  يف  نشأ   ،١٩٧٨ عام  ليبيا  يف  يحيى  املستقل  املخرج  ولد 

الكاتب واملخرج واملنتج والناقد األد[ عىل درجة املاجستè يف األدب ودرجة  حصل 

كتب  باريس.  السين ئية يف  للفنون   ECAIR مدرسة من  األفالم  املاجستè يف صناعة 

وأخرج العديد من األفالم القصèة منها فلمه القصSMS " è " والذي شارك عام ٢٠٠٨ يف 

مهرجان الفيلم الدويل ال ٣٨ يف روتردام ومهرجان الفيلم الدويل القصè يف طنجة.

حصل فيلمه األول الطويل "الجمعة األخèة" عىل جائزة لجنة التحكيم الخاصة يف مهرجان فريبورغ الدويل لعام ٢٠١٢، وجائزة 

لجنة التحكيم الخاصة كأفضل موسيقى وأفضل .ثيل يف مهرجان د[ السين � لعام ٢٠١٢، وتم اختياره للمشاركة يف مهرجان 

برلç السين � لعام ٢٠١٢. قامت الهيئة امللكية األردنية لألفالم بدعم فيلم "الجمعة األخèة" وساهم مهرجان "سين  إن موشن 

يف سان سيباستيان السين �" يف انهاء الفيلم عام ٢٠١١. أخرج العبد الله فيلمه الطويل "املجلس" يف عام ٢٠١٤ الذي حصل فيه 

عىل جائزة "الفاينالكات" يف مهرجان البندقية السين �، ك  تم ذكر فيلم "املجلس" يف مهرجان د[ السين � عام ٢٠١٤ وشارك 

أنا، نفيس ومردوخ" و   "  çكوميدي çبتطوير فيلم الوثائقي CPH.DOX يف عام ٢٠١٥. ويقوم حالياَ  الفيلم  أيضاً يف مهرجان 

"ببينونة عىل سطح الخزان".

وداد شفاقوج
وداد شافاقوج ناشطة ومخرجة يف مجال حقوق اإلنسان قامت باختيار صناعة األفالم 

كأداة لطرح معتقداتها وهمومها املتعلقة باملجتمع. قامت شافاقوج بإخراج بعض 

األفالم التي حصدت عدداً من الجوائز، ومنها "هوية: ٠٠٠" (عام ٢٠١٠)، و"املسافر 

األخè" (عام ٢٠١٣)، و "إن كنت تقصد قتيل" (عام ٢٠١٤) وأحدث أفالمها هو "١٧" 

(عام ٢٠١٧).

أصيل منصور
أصيل منصور كاتب ومخرج أرد¦ ولد عام ١٩٧٧. قام منصور بكتابة وإخراج العديد من األفالم 

واملسلسالت التلفزيونية، ûا يف ذلك "عىل مد البرص" و"العم نشأت" و"الثورة العربية 

الكربى". 

عام ٢٠١٧، بدأ منصور العمل مع مجموعة املركز العر[ اإلعالمية ككاتب/مخرج 

وهو حاليا يعمل كمخرج يف مرحلة ما قبل اإلنتاج ملسلسل تلفزيو¦ تاريخي يتألف 

من ٣٠ حلقة. منصور حاصل عىل درجة املاجستè يف "علم نفس وسائل اإلعالم" 

ودرجة البكالوريوس يف الهندسة الكهربائية.



األحداليوم الثالث
2018 / 9 / 16

لقاء مع مخرجÅ عرب  
9:15 – 10:00

محمد حش«
ولد محمد حش÷ يف األردن عام ١٩٨٠ واستخدم صناعة األفالم كأداة لتمكç ومنارصة 

محلية  مجتمعية  تنمية  مشاريع  عدة  يف  التطوعي  العمل  بعد  االجت عية  القضايا 

عام  ترانزيت"  "مدن  بعنوان  له  روا�  فيلم  أول  قدم حش÷  ربحية.   èغ ومنظ ت 

 ó٢٠٠٩، بطولة النجمة العربية "صبا مبارك"، والذي حصد عدة جوائز وتم عرضه يف أك

 .Ëمن ٣٠ مهرجان سين � حول العا

وإعالنات  الوثائقية  واألفالم  التجارية  اإلعالنات  من  العديد  وإخراج  بإنتاج  حش÷  وقام  ك  

الخدمة العامة، ومقاطع فيديو للرشكات وأفالم قصèة. التفت حش÷ إىل العمل التلفزيو¦ عام ٢٠١٢، حيث عمل عىل إنتاج 

"زين" وهي كوميديا/دراما أردنية عرصية تتألف من ٣٠ حلقة، و"طوق اإلسفلت" وهو مسلسل بدوي ميلء بالدراما/ اإلثارة،  

إضافة إىل مسلسل "فيميل" ومسلسل "كربيت" ومسلسل "الحب الحب".

من النص اىل الشاشة - األلوان يف األفالم
10:10 – 10:40

من النص اىل الشاشة – مونتاج ١٠١
10:50 – 11:20

إياد ح�م
أتّم إياد ه م دراساته العليا يف الصحافة من مونرتيال وعمل يف املرسح الوثائقي يف 

كندا ويف مجال صناعة األفالم الروائية ملدة ثالث سنوات قبل أن يعود إىل ع ن. 

 تعترب خربة ه م بشكٍل أساّيس يف مجال ما بعد اإلنتاج، وقد قام بإنتاج ومونتاج 

مقاطع فيديو ملتحف بèغامون يف برلç ومعهد املجتمع املفتوح يف بودابست. منذ 

عام ٢٠٠٨ وه م رشيك ومنتج يف عرمرم، وهي منصة إعالمية وتلفزيونية أردنية عىل 

اإلنرتنت تهدف إىل إيجاد حوارات ومشاركات فعالة حول القضايا التي تؤثر عىل 

املجتمع من خالل استخدام وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة ومنصات التواصل االجت عي.

 





املرأة يف السني� والتلفزيون
10:50 – 11:20

دارين سالم
الجوائز  حصدت  التي  أع لها  ضمن  من  أردنية.  وكاتبة  مخرجة  هي  سالم  دارين 

خمسة أفالم قصèة منها "ال يزال عىل قيد الحياة" (عام ٢٠٠٩)، و"الظالم يف الخارج" 

روبرت  بوش  "مؤسسة  جائزة  حصد  الذي   ،(٢٠١٦ (عام  "الببغاء"  و   (٢٠١٢ (عام 

ستيفتونج" لألفالم عام ٢٠١٥.

 وقم تم عرض مرشوع فيلمها الروا� األول "فرحة" يف العديد من املحافل السين ئية وحصد 

العديد من الجوائز. ك  وحصلت سالم عىل منحة الفنون لعام ٢٠١٧ يف املدينة الدولية للفنون. كانت عضوا يف هيئات تحكيم يف 

املهرجانات السين ئية الدولية وعضو مؤسس ورشيك يف إدارة تاليبوكس، وهي رشكة أردنية لإلنتاج والتدريب.

فرح جدعان
حصلت فرح جدعان عىل درجة الدبلوم يف "فنون التجميل/املكياج الفني" عام ٢٠٠١ 

من كلية إنرت-ديس، يف مونرتيال/كندا. عادت فرح إىل األردن عام ٢٠٠٦، ومنذ ذلك 

الحç، وهي ترقى بعملها يف مجال التلفزيون والسين . وقد عملت فرح مع قنوات 

تلفزيونية دولية وشاركت يف أفالم ضخمة تم تصويرها يف األردن. 

قامت فرح بتبني ورعاية العديد من خرباء التجميل والشعر، وهي تسعى إلنشاء 

 çية متخصصة يف التدريب عىل فنون تجميل الشعر واملاكياج وتوظيف املختصòأكاد

يف هذا املجال.

عزة حورا¥
بدأت عزة حورا¦ - التي ولدت عام ١٩٨٨ يف األردن - مسèتها يف عاË السين  يف سن 

الثامنة عرشة من خالل ورشة صناعة األفالم الرقمية يف الهيئة امللكية لألفالم. ساعية 

الكتساب املزيد من الخربة يف مجال صناعة األفالم يف األردن، عملت  حورا¦ يف عدة 

أفالم قصèة شاغلًة أي دوٍر ممكن. يف عام ٢٠١٠، أنتجت عزة أول فيلم روا� خاص 

بها يف األردن بعنوان Somefarwhere بالتعاون مع املخرج الحاصل عىل الجوائز 

"لويس إيفرت". حصلت عزة عام ٢٠١١ عىل درجة الدبلوم العايل من معهد البحر 

 ،çاألحمر للفنون السين ئية، متخصصة يف مجال اإلنتاج والصوت. ومنذ ذلك الح

عملت حورا¦ يف السوق اإلقليمية والدولية كمنتج ومساعد مخرج.

 

تتضمن خربة حورا¦ يف مجال صناعة األفالم إنتاجات من الدôارك وهولندا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة 

وكندا. حصلت مع نهاية عام ٢٠١٧ عىل درجة البكالوريوس يف صناعة األفالم الرقمية من الكلية األسرتالية لإلعالم يف األردن. ويف 

أوائل عام ٢٠١٨، أنهت حورا¦ فيلمها القصè الرابع "داخيل- سيارة" كجزء من بحثها يف السين  البديلة، بين  هي تستكشف 

استخدام أدوات السين  التجارية بطريقة غè مألوفة إليجاد أسلوبها السين � الخاص بها.



املخرجون العرب
11:30 – 12:20

أمÅ مطالقة
فيلمه  خالل  من  اشتهر  أنجيلوس  لوس  يف  مقيم  أرد¦/أمري÷  مخرج  مطالقة   çأم

الروا� الحائز عىل جائزة مهرجان سندانس السين �، "كاب- أبو رائد" (عام ٢٠٠٨). 

بعنوان  العربية  باللغة  ديز¦  القدم يف  لكرة  سين �  أول عمل  األخرى  أفالمه  تشمل 

كاتيك  ستانا  بطولة  "املوعد"،  بعنوان  واألحداث  باملغامرة  امليلء  والعمل  "املتحدون" 

والكوميديا الرومانسية "يف الحب غرابة". 

 يعمل مطالقة حاليا عىل إخراج أول دراما خيالية باللغة العربية تستهدف املراهقç عىل قناة Net(ix بعنوان "الجن"، ك  يقوم 

بإنتاج فيلم رسوم متحركة له بعنوان "سنام".

إدارة اإلخراج
1:40 – 2:30

رشيف مجايل 
قام رشيف املجايل بتأسيس رشكة "Desert Motion Pictures" عام ٢٠١٧. وهو 

"مدير خدمات اإلنتاج" السابق يف الهيئة امللكية لألفالم يف األردن ويف جعبته أكó من 

١٢ عاماً من الخربة االحرتافية يف مجال التلفزيون والسين . 

 خالل فرتة عمله يف الهيئة امللكية لألفالم، أرشف املجايل عىل الدعم اإلنتاجي لعدد ال 

يحىص من املشاريع، وسافر عىل نطاق واسع للرتويج لألردن كوجهة رئيسة لصناعة األفالم. 

ك  كان للمجايل العديد أدوار رئيسية يف عدد من اإلنتاجات املحلية واألجنبية إضافة إىل أهم 

اإلنتاجات السين ئية الهوليوودية.

القنوات التلفزيونية
2:40 – 3:30

رمزي كرمي، املدير العام ألكادÕية رؤيا 
رمزي الكرمي هو املدير العام ألكادòية رؤيا للتدريب اإلعالمي ومحارض ومدرب معتمد من قبل املعهد األمري÷ للدراسات 

االحرتافية يف مجال التميز يف تطوير األع ل واالبتكار. حاصل عىل شهادة املاجستè يف إدارة األع ل MBA من جامعة 

كامربيدج. 

مسèة الكرمي املهنية .تد عىل مدى ١٧ عاماً من الخربة يف مجال اإلدارة التنفيذية واالستشارات االسرتاتيجية وإدارة املشاريع 

واملحارضة والتدريب، جنبا إىل جنب مع ح سته للمشاريع الريادية الناشئة. 

 شغل الكرمي العديد من املناصب اإلدارية ومنها الرئيس التنفيذي لرشكة يف خدمتك ”@ your service“ ومدير تسويق 

.ASSIST IN والرئيس التنفيذي لرشكة Sport K وتنظيم الفعاليات الرياضية يف رشكة مدرار سبورت واملدير العام لرشكة





شادي جابر، رئيس قسم اإلنتاج
شادي جابر مدير اإلنتاج يف "تلفزيون رؤيا".  بدأ جابر حياته املهنية يف وسائل اإلعالم يف 

من  بعدد  متبوعاً  املتلفز"  "العرب  بعنوان  األول  الوثائقي  فيلمه  بإنتاج   ٢٠١١ عام 

املشاريع املستقلة التي شملت إعالنات الخدمة العامة واإلعالنات التلفزيونية.    

 بحلول عام ٢٠١٢، التحق جابر بتلفزيون رؤيا، حيث بدأ كمساعد إنتاج وتدرج مهنياً 

حتى حصل عىل وظيفة مدير إنتاج ومخرج ومقدم برامج من خالل مئات املشاريع، 

التلفزيونية وبرامج تلفزيون الواقع واألع ل الدرامية والسكتشات  ûا يف ذلك الربامج 

(املشاهد القصèة)، واإلعالنات التجارية.    

 

كتابة النصوص السين�ئية
3:40 - 4:20

رفقي عساف
رفقي عساف مخرج وكاتب سيناريو أرد¦ حائز عدة جوائز ولديه قاSة أع ل مكونة من 

٤ أفالم قصèة ككاتب/مخرج، من ضمنها فيلم "املشهد" الحاصل عىل عدة جوائز. ك  

قام بكتابة فيلمç قصèين ملخرجç آخرين، ه  "صباح بارد يف نوفمرب" الحاصل عىل 

جائز| الجمهور ولجنة التحكيم من املهرجان العر[ الفرنيس، وآخرها فيلم "الببغاء" 

الحاصل عىل منحة روبرت بوش األملانية للسيناريو. ك  نرش العديد من املقاالت 

النقدية والكتابات األدبية، ويف جعبته فيلم روا� طويل واحد هو "املنعطف" الذي 

دخل القاSة القصèة ملنحة الشاشة بأبوظبي كواحد من أفضل السيناريوهات التي 

تستحق الدعم، ك  فاز ûنحة الصندوق العر[ للثقافة والفنون - آفاق، ودعم الهيئة 

 .Ëامللكية األردنية لألفالم، والفيلم اآلن يجول يف مهرجانات عديدة حول العا

لقاء مع مخرجÅ عرب  
4:30 – 5:30

أحمد دعيبس
مخرج أرد¦ ولد عام ١٩٥٥، وكانت بدايته مصوراً يف التلفزيون األرد¦ ثم التحق 

بدائرة األخبار بالتليفزيون األرد¦ منذ عام ١٩٧٥ حتى انتقل للعمل بالرشكة األردنية 

لإلنتاج. ومن أوائل أع له كمخرج مسلسل "الختم والخاتم" عام ١٩٩٤، لتتواىل 

اع له بعدها والتي من أبرزها "آخر أيام التوت" و"عيال الذيب" و"العنود" وله تجربة 

يف مجال التمثيل من خالل فيلم "املسعور" عام ١٩٨٢.

















برعاية:


