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 تقرير ورشة العمل

 :الدولة

 :المنطقة

 :المنظمة المشاركة

 :التواريخ

 :التقرير من

 ملخص –المقدمة 

 (.××/ ××/ ××)بتاريخ ( مستوى ثانيبرنامج )لتسليم ( المنظمة المشاركة)أعيد إلى  ××××

 (.قبل االنتاج والتصويرتخطيط ما وبحث، ال في ذلككيفية تطوير مفهوم قصة لفيلم وثائقي، بما ) تعلم المشاركون ( ××)

 .عاتهممبمجت تتعلقيركزان على قضايا ( نفيلمين قصيري) الى إنتاج البرنامج  أدى

 

 

 الغايات

 .والمونتاجم جميع الطالب التصوير أن يتعل .1

 .توجيه جميع الطالب من خالل إجراء يسمح لهم باستخدام حياتهم ومجتمعاتهم لعمل أفالمأن يتم  .2

 .وثائقية ا  الشباب أفالمجميع مجموعات أن تعمل  .3

 .عملهمالطالب بالرضا والفخر عن جميع أن يشعر  .4

 .ترك لدى الطالب الرغبة في استمرار صنعهم لألفالم على أجهزتهم الخلويةأن ت .5

 

 األهداف

 .أفالم وثائقية عن حياتهم وعن القضايا التي تهمهم إنشاءمساعدة الطالب في  .1

 .مخرجين، ومنتجين، ومصورين، وممثلين –تسمح لكل طالب تجربة أدوار مختلفة  العمل من خالل سلسة من التدريبات التي .2

مثال ، استخدام الضوء بفعالية، استخدام اللقطة الصحيحة، تأطير  –تعليمهم أساسيات تصوير األفالم باستخدام األجهزة الخلوية  .3

 . اللقطة
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 .تعليمهم أساليب مختلفة ألنواع مختلفة من األفالم الوثائقية .4

األشخاص وإنشاء  ومقابلةمهارات ما قبل االنتاج، واختيار المواقع،  جموعة من مهارات الصناعة بما في ذلكعليمهم مت .5

 . التسجيل الصوتي

 .مساعدة الطالب بصنع أفالم قصيرة ضمن مجموعات .6

 .باستخدام البرمجيات التي يسهل عليهم الوصول اليها المونتاجتعليم جميع الطالب كيفية  .7

 .ميع الطالب كيفية نقل الفيلم الى قرص الفيديو الرقمي وكيفية تحميله إلى االنترنتتعليم ج .8

 .مجتمعات االنترنت للحفاظ على الرابط قبل البرنامج التالي الىتقديم الطالب  .9

 

 

 

 المنظمة المشاركة

 صف أعمالهم هنا

 

 

 

 البحث األولي

دراما سابقة  عمل تم استخدام  تجارب من ورش . العمل ةصناع األفالم الوثائقية لتحضير كتابة كتيب ورشالمقابالت مع  أجريت

وتم . تم أخذ سهولة الوصول الى المعدات ووجودها بعين االعتبار عند وضع الكتيب. بأكبر قدر ممكن لضمان وضوح اجراءات التعليم

من تصوير الفيلم حتى تحميل المنتج النهائي على االنترنت : مراحل العمليةة من تجريب الكتيب للتأكد من أنه يحتوي على كل مرحل

التي تواجه المجتمع المحلي بعين  الصلةقضايا ذات أخذ الأيضا  كما تم . هما كان مناسبا  أو الحاسوب، أي المحمول سواء باستخدام الهاتف

 . للقاصرينمطلوبة الل بين اللقطات، الموافقة االعتبار مثل الحصول على إذن التصوير داخل المجتمعات، النق

 

 

 المشاركون

 .شاركوا في هذه الورشة من كال الجنسينالذين ( يةالعمر الفئة) ما بينالمشاركين تتراوح أعمار ( ××)
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 اإلطار الزمني

 (.تاريخ)إلى ( تاريخ)أسبوعين من  خالل( الثاني المستوى)اكتمل برنامج 

 

 

 المنهج

 فيلم وثائقي

 هي نشاطات األفالم الوثائقية التي قمت بها؟ ما

 تصوير الفيلم

 ما هي نشاطات تصوير الفيلم التي قمت بها؟

 المونتاج

 التي قمت بها؟ المونتاجما هي نشاطات 

 

 

 األثار

 هل كان لديك أي أمثلة على ردود المشاركين حيال شعورهم في هذه الورشة؟

 

 

 المخرجات

 ماذا كانت أسمائها؟ هل هناك مخرجات أخرى؟؟ هاكم عدد األفالم التي صنعت

 

 

 نقاط الضعف

 .ضع أي مشكلة واجهتك في هذه الورشة هنا
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 النجاحات

 هل هناك أي قصص نجاح تريد مشاركتها عن انجاز المشاركين ألهدافنا؟

 

 

 ملخصال

 مشاركات مستقبلية؟. البرنامج بشكل عام بعض الجمل حول كيفية سير

 


