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  اٌعزب١ت )اٌٍغت األَ( & اإلٔض١ٍش٠ت )ص١ذة صذا(.اللغاخ: 

  

  

  

  لوحح: ●

، حبصً عٍٝ دبٍَٛ 9002صبٔع أفالَ ٠عًّ فٟ اٌظٍه اإلعالِٟ ِٕذ عبَ  -

 صٕبعت األفالَ ِٓ أوبد١ّ٠ت ٠ٛ١ٔٛرن ٌألفالَ فٟ اٌذٚحت.

عًّ وّٕخش ِٚخزس ِٚٛٔخ١ز ٌعذد ِٓ األغبٟٔ ٚاٌف١ذ٠ٛ و١ٍببث ٚاإلعالٔبث  -

 ٚاٌبزاِش ٚاألفالَ اٌخٟ حُ عزضٙب عٍٝ لٕٛاث فضبئ١ت عزب١ت.

-9002فٟ األردْ وّٕخش ٚوّٛٔخ١ز فٟ اٌفخزة ِب ب١ٓ  "ٔٛرص ١ِذ٠ب"عًّ فٟ شزوت  -

9002. 

فالَ اٌمي١زة فٟ ِٙزصبْ عًّ وّٕخش ٌف١ٍُ اٌم١ك اٌذٞ حُ اخخ١برٖ ضّٓ سا٠ٚت األ -

 .9002وبْ اٌظ١ّٕبئٟ فٟ فزٔظب عبَ 

أوبز ِٛلع  mawdoo3.comعًّ وّٕخش ِٚٛٔخ١ز ٌظٍظٍت ِٓ اإلعالٔبث ٌيبٌح ِٛلع  -

 .9002عزبٟ عٍٝ اإلٔخزٔج طبمب ٌّب ٔشزحٗ ٠ٛ١ٔٛرن حب٠ّش عبَ 

طمٛط عًّ وّٕخش ِع فز٠ك عًّ األردْ ٌحٍمت بزٔبِش "اٌيٕذٚق األطٛد" بعٕٛاْ " -

 .9002اٌضٛالْ" ٌيبٌح لٕبة اٌضش٠زة عبَ 

 .9002عًّ وّخزس فٕٟ ٌٍف١ٍُ اٌذراِٟ اٌمي١ز "١ٌٍت اٌظمٛط" عبَ  -

أشزف عٍٝ ع١ٍّبث اٌخي١ُّ ٚاٌخي٠ٛز اٌفٛحٛغزافٟ فٟ اٌف١ٍُ اٌذراِٟ اٌٛطٕٟ  -

 .9009"ِعطف وب١ز اٌحضُ" عبَ 

ٚاإلعالَ  brandingٚاٌـ  لذَ ِضّٛعت ِٓ اٌذٚراث ٚٚرع اٌعًّ فٟ إٔخبس األفالَ -

 اٌضذ٠ذ فٟ عذد ِٓ اٌذٚي.

 اخخ١ز وّحىُ فٟ عذة ِظببمبث ِخخيت بيٕبعت األفالَ. -

 لذَ عذدا ِٓ االطخشبراث اٌف١ٕت ٚاإلعال١ِت ٌبعض اٌشخي١بث اٌعبِت ٚاٌّؤطظبث. -

 .اٌعزب١ت عًّ وّيُّ صزاف١ه ٌعذد ِٓ اٌمٕٛاث اٌفضبئ١ت -

 .at Filmsبزفمت سٚصخٗ آالء حّذاْ ححج اطُ:  شزوخٗ اٌخبصت 9002أطض بذا٠ت  -

ِٙزصبٔب حٛي  02فٟ أوزز ِٓ  "عبٌُ ِٛاس"حُ اخخ١بر ف١ٍّٗ اٌمي١ز األٚي  -

 اٌعبٌُ، ٚحيً عٍٝ صبئشح١ٓ ِٓ إٌٙذ ٚاٌظٛداْ.

أٔٙٝ حي٠ٛز ف١ٍّٗ اٌٛربئمٟ األٚي، ٚاٌذٞ ٠خحذد عٓ اٌالصئ١ٓ اٌبٛر١١ِٓ فٟ  -

 بٕغالدع.

، ٚاٌذٞ حعبْٚ ف١ٗ ألٚي "١٘بَ"حي٠ٛز ف١ٍّٗ اٌمي١ز اٌزبٟٔ  9008أٔٙٝ خالي عبَ  -

 ِزة ِع وبحب ِخخٍف.

، ٚاٌّخيص ٌٍحذ٠ذ عٓ حٍمت 02اٌّىْٛ ِٓ  "ط١ٕ١زاِب"أٔخش ٚعًّ وّٛٔخ١ز ٌبزٔبِش  -

 .9008خالي عبَ  اٌظ١ّٕب ٚصٕبعت األفالَ. حُ بذ اٌبزٔبِش عٍٝ لٕبة رؤ٠ب اٌفضبئ١ت

 



 التعلين: 

 صناعح أفالم.  -

 .9002 -اٌذٚحت  -أوبد١ّ٠ت ٠ٛ١ٔٛرن ٌألفالَ   

 

 إدارج اإلعالم االجتواعي.  -

  Digital Marketing Arts -  ْ9002 -عّّب. 

  

 تصوين جرافيك.  -

 .9002 -عّّبْ  -ِعٙذ ٌٕذْ ٌٍخىٌٕٛٛص١ب ببٌخعبْٚ ِع و١ٍت اٌخٛارسِٟ   

 

 هنذسح حاسوب.  -

 . 9008 -عّّبْ  -صبِعت اٌعٍَٛ اٌخطب١م١ت   

   

 التذرية والخثراخ العوليح:● 

  

- at Films - ( 7102شريك هؤسس - :)حتى اآلى 

ٚٚرع ِخخييت فٟ  اٌعًّ وّٕخش ِٚخزس ِٚٛٔخ١ز ٌعذد ِٓ اٌّشبر٠ع، حمذ٠ُ دٚراث

صٕبعت حٛٔض(، حمذ٠ُ ٚرع ِيغزة فٟ  -ِيز  -اٌظعٛد٠ت  -األردْ صٕبعت األفالَ )

 األفالَ.

 

 حتى اآلى(:  - 7102هنتج أفالم هستقل ) -

ٚٚرع ِخخييت فٟ  اٌعًّ وّٕخش ِٚخزس ِٚٛٔخ١ز ٌعذد ِٓ اٌّشبر٠ع، حمذ٠ُ دٚراث

حٛٔض(، حمذ٠ُ ٚرع ِيغزة فٟ صٕبعت  -ِيز  -اٌظعٛد٠ت  -األردْ صٕبعت األفالَ )

 األفالَ.

 

 (:7102 - 7102) -هنتج  -نورس للحلول اإلعالهيح  -

اٌعًّ وّٕخش ٌّشبر٠ع ِخٕٛعت )أغبْ، ف١ذ٠ٛ و١ٍببث، فٛاصً إعال١ٔت، بزاِش، 

ٚربئم١بث، أفالَ لي١زة( بزفمت فزق عًّ ِحخزفت ِٓ حٛي اٌعبٌُ. اٌعًّ وّذ٠ز 

 ألِظ١بث خبصت بخ٠ًّٛ اٌّشبر٠ع، ٚبعزٚض األفالَ.

 

 (:7102 - 7100) -هنسك إعالهي  -نورس للحلول اإلعالهيح  -

صزاف١ه، ِيٛر فٛحٛغزافٟ، صبٔع ِحخٜٛ إعالَ اصخّبعٟ، ِٚخزس فٕٟ اٌعًّ وّيُّ 

 )ٔبح١ت حي١ّ١ّت(.

 

 حتى اآلى(:  - 7101هصون جرافيك هستقل ) -

اٌعًّ عٍٝ صٕبعت عالِبث حضبر٠ت ببٌىبًِ ِٓ األٌف إٌٝ ا١ٌبء. حمذ٠ُ ٚرع ِيغزة 

خزاث، فٟ صٕبعت اٌعالِبث اٌخضبر٠ت ٚاٌضزاف١ه. حي١ُّ إعالٔبث، شعبراث، بٛط

 وخ١ببث، ٠ٛ٘بث بيز٠ت، ِخعٍمبث ِىخب١ت، ٚص١ّع ِب ٠خعٍك بذٌه.

   

 )٠َٛ ٚاحذ( فٟ اٌّٛاض١ع اٌخب١ٌت: هصغرج اخورشٌذٞ اٌمذرة عٍٝ حمذ٠ُ ● 

 ِمذِت فٟ صٕبعت األفالَ. -  

 ِذخً ٌإلعالَ اٌضذ٠ذ. -  

 اٌخي١ُّ ٚاٌعالِبث اٌخضبر٠ت. -  

   

 أ٠بَ( فٟ اٌّٛاض١ع اٌخب١ٌت: 2-2) هتخصصحدوراخ ٌذٞ اٌمذرة عٍٝ حمذ٠ُ ● 

 ِٛٔخبس األفالَ. -

صٕبعت األفالَ )عبدة ِب ألذَ ٘ذٖ اٌذٚرة بزفمت سٚصخٟ آالء حّذاْ اٌخٟ حعًّ  -

 (.at Filmsويبٔعت أفالَ، ٟٚ٘ شز٠ىت ِؤطظت فٟ 

  

  

 


