


إضاءة على المهنة
لحسابهم  الفوتوغرافيين  المصورين  من   %50 من  أكثر  يعمل 
الخاص سواء في استوديوهات ثابتة أو بشكل متنقل، والبعض اآلخر 
يعمل في وكاالت األخبار، الصحف، المجالت، اإلذاعة والتلفاز، المؤسسات 

العامة والخاصة، المتاحف، والمعارض وغير ذلك.
يتخصص بعض المصّورين في حقٍل معين كصور البورتريه )األشخاص(، أو التصوير التجاري 
مات، البضائع،  )األعراس، االحتفاالت الدينية أو المدرسية(، أو التصوير الصناعي )األبنية، المجسَّ
)الحشرات،  العلمي  التصوير  حتى  أو  المنحوتات(،  )اللوحات،  الفّني  التصوير  أو  األراضي(، 

النباتات، أعضاء الجسم(. 
أبرز المهام

يلتقط صورًا لألشخاص، العائالت، والمجموعات داخل األستوديو أو في مواقع خارجية.
يستعمل التقنيات الحديثة إلظهار الجانب الجمالي للصورة، ولتقديم موضوعات تالقي أثرًا معينًا.

اللقطة، وكمية الضوء ومصدره، والخلفية واللون وغير  التي سيأخذ منها  الزاوية  ُيحسن اختيار 
ذلك من المؤثرات.

وُعمق  كالضوء  الصورة:  عناصر  ترابط  إلى  باإلستناد  الكاميرا  وعدسة  اإللتقاط  سرعة  يضبط 
الحقل التصويري، وحركة الهدف الذي ُيصوره، ونوعية الفيلم.

يخلق مؤثرات ضوئية باستعمال الفالش واالنعكاسات المصطنعة والضوء الطبيعي.

يحدد الصور المرغوبة ويختار الموضوعات والتجهيزات الالزمة قبل البدء بالعمل.
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.
إلنجاز  المطلوبة  والتجهيزات  األدوات  نوع  تحديد  التجهيزات:  اختيار 

العمل.
الرؤية البعيدة )المكانية(: القدرة على رؤية التفاصيل عن ُبعد.

قريبة  األجسام ضمن مسافات  تفاصيل  القدرة على رؤية  القريبة:  الرؤية 
)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
جامعة القّديس يوسف – الجامعة األنطونّية – جامعة البلمند - جامعة سيدة اللويزة... 
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