


إضاءة على المهنة
من  مرئيٍة  صوٍر  إلى  األفكار  بتحويل  المسرحي  أو  التلفزيوني  المصّور  يقوم 
خالل التركيز على الزوايا الفنية والجمالية للمشاِهد التي يريد التقاطها مراعيًا 
ل وغير ذلك. تتطلب هذه المهنة معرفة تقنية  في ذلك جودة الصوت واللون والظُّ
عالية، فضاًل عن الخيال واإلبداع، لذلك تستقطب عادًة األشخاص الموهوبين. 
ر في شركات اإلنتاج التلفزيوني والسينمائي، أو في استوديوهات  يعمل المصوِّ

التلفاز المتنوعة. 
أبرز المهام

يدير كاميرات التلفاز أو الفيديو ليسجل لقطات ومشاهد متنوعة ذات قيمة جمالية وإخبارية.
يؤطر كل لقطة باستعمال العناصر التقنية الضرورية من إضاءة، وصوتيات وعدسات، ووضعية 

الكاميرا.
يختبر التجهيزات قبل بدء العمل ويتحقق من جودتها من خالل ضبط وضعية الكاميرات وتأمين 

الصوت واإلضاءة.
يدقق باللقطات المأخوذة من موقع التصوير ليرسل المناسب منها إلى مكان العرض أو البث أو 

التسجيل.
يتباحث مع المخرج وتقني الضوء والصوت لتحديد الزاوية األكثر مالءمة اللتقاط الصور.

يراقب مواقع التصوير ليحدد نقاط الضعف والقوة.
يشرف على فريق التصوير المساعد ويوزع المهام.

الميالد  وأعياد  الزفاف  كحفالت  عامة  أو  شخصية  كانت  سواء  المتنوعة  المناسبات  يغطي 
والمؤتمرات والندوات، فضاًل عن تصوير المسلسالت واألفالم والمسرحيات واألحداث.

الشخصّية المهنّية
الشخصية الفنية -  الشخصية المبادرة  - الشخصية اإلجتماعية. 

المهارات والقدرات المطلوبة
اإلصغاء النشط: اإلصغاء لكالم اآلخرين وطرح األسئلة المناسبة.

الحكم واتخاذ القرار: الترجيح بين سلبيات وايجابيات األعمال الممكنة 
أو المحتملة.

اختيار التجهيزات: تحديد نوع األدوات والتجهيزات المطلوبة إلنجاز 
العمل.

الرؤية البعيدة )المكانية(: القدرة على رؤية التفاصيل عن ُبعد.
مسافات  ضمن  األجسام  تفاصيل  رؤية  على  القدرة  القريبة:  الرؤية 

قريبة )عدة أقدام(.
التخيل أو التصور: القدرة على تخيل األشياء عند افتراض تغّير احد أجزائها.

تمييز األلوان: القدرة على اكتشاف الفروق بين األلوان متضمنًا ظاللها أو لمعانها.
دقة التحكم: القدرة على التكيف الدقيق والسريع مع حركة اآلالت أو المركبات لوضعها في مكان 

محدد.
إدراك العمق )الُبعد(: القدرة على تقدير أو تحديد ُقرب أو بعد األجسام من الناظر.

االبتكار: القدرة على إبداع أفكار نادرة حول موضوع محدد، أو إنشاء طرق خالقة لحل المشاكل.
بعض الجامعات التي تدّرس االختصاص

الجامعة اللبنانّية - جامعة القّديس يوسف – الجامعة األنطونّية – جامعة البلمند... 
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