
Training and Development:   
Workshops and Labs 2016

 برنامج التدريب والتطوير  
ورش العمل والتدريب لعام 2016



The Doha Film Institute Training and Development 

programme nurtures filmmakers in an atmosphere of 

curiosity and inclusivity through initiatives that provide 

opportunities for skills-sharing, training, guidance and 

feedback.

Year-round sessions consists of workshops, labs, 

individual counselling and mentorship, as well as a youth 

programme.

We believe filmmaking is a journey of self-discovery, 

and our programmes offer a safe haven for the creative 

development of an authentic personal voice.

The following is the 2016 schedule.

Remember to check our website and to get more 

information and sign up for the Doha Film Institute 

education-focused newsletter.

www.dohafilminstitute.com/education

Filmmaking Labs 
Short Scriptwriting Lab in partnership with TorinoFilmLab

Presented in partnership with TorinoFilmLab, this three-week 

lab assists new and emerging screenwriters and writer-directors 

to develop and write a screenplay from an original idea, with 

the support of international mentors.

29 January–19 February 

Documentary Workshop with Michael Rossato-Bennett

Part of the American Film Showcase, presented in partnership 

with the Embassy of the United States. 

19 February

يسعى برنامج التدريب والتطوير الذي تقدمه مؤسسة الدوحة 
لألفالم إلى تنمية مهارات صناع األفالم من خالل مبادرات 

متميزة تعزز فضولهم وتقدم لهم أفضل الفرص لمشاركة 
مهاراتهم وتجاربهم مع اآلخرين وإرشادهم وتدريبهم الكتساب 

األدوات الالزمة للتمّيز والتفّرد في عالم السينما.

وتتضمن الجلسات التدريبية المقامة على مدار العام: ورش 
عمل، مختبرات، جلسات إرشاد وتدريب فردية، وفعاليات 

موجهة لفئة الشباب.

وألننا في مؤسسة الدوحة لألفالم نؤمن بأن صناعة السينما 
هي رحلة الكتشاف الذات في المقام األول، فإن برامجنا تسعى 

إلى تعزيز الجانب اإلبداعي لكل صانع أفالم الزال يشق طريقه 
ويبحث عن رؤيته المتفردة في عالم السينما.

إليكم جدول ورش العمل والتدريب لعام 2016.
يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني للمزيد من المعلومات 

والتسجيل في نشرتنا اإلعالمية الخاصة ببرامج التعّلم التي 
نقّدمها على مدار العام. 

www.dohafilminstitute.com/education

 ورش العمل والتدريب 
لصناعة األفالم

 ورشة كتابة نصوص األفالم القصيرة بمشاركة 
تورينو السينمائي

ُيقّدم بمشاركة تورينو السينمائي ويقام على مدار 3 أسابيع لتعزيز 
مهارات ُكّتاب النصوص السينمائية الجدد وصناع األفالم الذين يتمتعون 

بمهارات التأليف واإلخراج، ومساعدتهم على تطوير وكتابة نص 
سينمائي يرتكز على فكرة مبتكرة بتوجيه من مجموعة من خبراء 

السينما الدوليين.
29 يناير–19 فبراير

ورشة عمل األفالم الوثائقية مع مايكل روزاتو بينيت
في إطار احتفاليتنا باألفالم األمريكية بالشراكة مع سفارة الواليات 

المتحدة األمريكية.
19 فبراير



Short Filmmaking Lab with Kamal Aljafari

This seven-week course introduces young filmmakers to the 

questions, practices and challenges of filmmaking today, and 

touches upon the porous boundary between fiction and non-

fiction. Participants gain the skills needed in the production of 

HD films from concept to shooting, and act as crew on each 

other’s films.

16 April–17 June

Hezayah Screenwriting Lab in partnership with 

TorinoFilmLab

The Hezayah Screenwriting Lab is organised by the Doha 

Film Institute in collaboration with the TorinoFilmLab. Over 

four sessions of four days each, the lab assists emerging 

screenwriters and writer-directors to develop and write an 

original feature-length screenplay. Participants work in small 

groups with the support of experienced mentors. 

Session 1: 5–8 May 

Session 2: 14–17 July

Session 3: 15–18 September

Session 4: 10–13 November

La Fémis Gulf Summer University

An intensive training programme for aspiring young filmmakers 

from the Gulf. For five weeks in Paris, selected filmmakers are 

enriched with theoretical and practical filmmaking knowledge, 

and gain insight into the film industry through interaction with 

French filmmaking professionals. At the end of the training, 

filmmakers direct a five-minute film.

5 August–9 September

Short Filmmaking Lab 

During this eight-week workshop, participants receive 

hands-on instruction and production experience in 

filmmaking. The curriculum integrates intensive study in all 

the major filmmaking disciplines, including screenwriting, 

cinematography, directing, producing and editing. All 

participants write, shoot, direct and edit their own five- to ten-

minute short film.

4  September–29 October

Producers Lab

Over the course of a week, producers, fund representatives 

and industry experts work alongside lab participants to explore 

script analysis, development and production financing, the legal 

aspects of co-production, marketing, pitching, packaging and 

more. 

13–19 November

ورشة صناعة األفالم القصيرة مع كمال الجعفري
تقام الورشة على مدار 7 أسابيع ويسعى لتعريف صناع األفالم الجدد 
باألسئلة والممارسات والتحديات التي تشتمل عليها صناعة السينما 

اليوم، وأبرز الفوارق بين صناعة األفالم الروائية والوثائقية. وسيتمكن 
المشاركون من اكتساب المهارات الالزمة إلنجاز األفالم بالتقنية فائقة 

الدقة بدًءا من مرحلة تطوير الفكرة ووصواًل للتصوير، كما سيطلب من 
كل منهم المشاركة ضمن فريق العمل الخاص بأفالم بعضهم البعض.

16 أبريل–17 يونيو

ورشة حزاية لكتابة السيناريو بمشاركة تورينو السينمائي
تنظم مؤسسة الدوحة لألفالم بالتعاون مع استديو تورينو لألفالم ورشة 
حزاية لكتابة السيناريو على مدار 4 جلسات تستغرق كل منها 4 أيام. 
وتسعى ورشة التدريب إلى تعزيز مهارات ُكّتاب النصوص السينمائية 
الجدد وصناع األفالم الذين يتمتعون بمهارات التأليف واإلخراج لتطوير 

وتأليف نص سينمائي مبتكر لفيلم سينمائي طويل، حيث سيعمل 
المشاركون في مجموعات صغيرة وبدعم من خبراء السينما المحترفين.

الجلسة األولى: 5–8 مايو
الجلسة الثانية: 14–17 يوليو

الجلسة الثالثة: 15–18 سبتمبر
الجلسة الرابعة: 10–13 نوفمبر

جامعة ال فيميس الصيفية ألبناء الخليج العربي
برنامج تدريبي مكثف لصناع األفالم الشباب الخليج. وعلى مدار خمسة 

أسابيع في باريس، ستتدرب مجموعة مختارة من صناع األفالم على األسس 
النظرية والعملية لصنع األفالم، وستتاح لهم الفرصة التعرف على صناعة 

األفالم عبر التفاعل مع صناع أفالم فرنسيين. وسيقوم المشاركون في 
نهاية التدريب بإخراج فيلم من خمسة دقائق.

5  أغسطس–9 سبتمبر

ورشة صناعة األفالم القصيرة
تقام الورشة على 8 أسابيع ويتيح للمشاركين إكتساب المهارات والخبرة 

العملية في مجال صناعة األفالم، ويدمج البرنامج بين الدراسة النظرية 
المكثقفة لجميع أقسام صناعة األفالم - بما فيها تأليف النصوص 
والتصوير السينمائي واإلخراج واإلنتاج والمونتاج - وُيطلب من جميع 

المشاركين كتابة وتصوير وإخراج ومونتاج أفالم قصيرة تتراوح مدتها 
بين 5 و10 دقائق. 

4 سبتمبر–29 أكتوبر

ورشة تدريب المنتجين
تقام الورشة لمدة أسبوع، ويشارك فيه نخبة من المنتجين وممثلي 

صناديق التمويل وخبراء صناعة السينما والذين يصطحبون المشاركين 
في جولة الستكشاف أساسيات تحليل النصوص السينمائية وتطويرها، 

وطبيعة عملية تمويل األفالم والجوانب القانونية لإلنتاج المشترك وأهمية 
التسويق في دعم األفالم، وكيفية طرح أفكار األفالم بأسلوب إقناعي 

لجذب التمويل والعناصر البصرية )كالتغليف( لبيع األفالم للجمهور. 
13–19 نوفمبر



Master Classes
Producing with Alix Madigan

Part of the American Film Showcase, presented in partnership 

with the Embassy of the United States. 

19 February 

Location: Museum of Islamic Art Auditorium 

Costume in Cinema with Stella Bruzzi

Part of DFI Cinema’s Costume as Character series. 

22 April 

Location: Museum of Islamic Art Auditorium 

Masters of Illusion, Masters of Worlds with Teresa Cavina 

Part of DFI Cinema’s Masters of Illusion series.

3 June

Location: Katara 

Music in Film

Part of DFI Cinema’s Symphony of Films series

23 September 

Location: Katara

الندوات الدراسية
اإلنتاج – مع أليكس ماديجان

في إطار إحتفاليتنا باألفالم األمريكية بالشراكة مع سفارة الواليات 
المتحدة األمريكية.

19 فبراير
المكان: مسرح متحف الفن اإلسالمي

األزياء في عالم السينما مع ستيال بروزي
ضمن سلسلة أزياء شخصيات األفالم التي تعقدها مؤسسة الدوحة لألفالم.

22 أبريل
المكان: مسرح متحف الفن اإلسالمي

 خبراء في صناعة الخيال، خبراء في خلق العوالم 
مع تيريزا كافينا

 ضمن سلسلة خبراء في صناعة الخيال التي تعقدها مؤسسة 
الدوحة لألفالم.

3 يونيو
المكان: كتارا

الموسيقى في عالم السينما
ضمن سلسلة سيمفونيات األفالم التي تعقدها مؤسسة الدوحة لألفالم.

23 سبتمبر
المكان:ي كتارا



Animation Programme
Animation Film Screening Series 

Free screenings of animated films from the Doha Film Institute 

Animated Film Library.  

Toon Boom Software Certificate Training in collaboration 

with the Qatar Animation Center 

Over three sessions of two weeks, this course takes workshop 

participants through the core concepts of two animation 

software programmes, Harmony and Storyboard Pro. A 

collaboration with the Qatar Animation Center, an initiative of 

the Ministry of Culture and Sports.

Session 1:  14–26 May 

Session 2: September 2016 (dates to be announced) 

Session 3: December 2016 (dates to be announced)

Animation Master Classes in collaboration with the Qatar 

Animation Center 

A full-day event including two master classes:

1) Understanding copyright in animated films and other media

2) Understanding marketing and film distribution for animated 

films and other media

1 October 2016 

برنامج الرسوم المتحركة 
سلسلة عروض أفالم الرسوم المتحركة

عروض مجانية ألبرز أفالم الرسوم المتحركة من مكتبة أفالم الرسوم 
المتحركة بمؤسسة الدوحة لألفالم.

دورة Toon Boom التدريبية المعتمدة بالتعاون مع مركز قطر 
للرسوم المتحركة

تشتمل الدورة على 3 جلسات تعقد على مدار أسبوعين وتسعى لتعريف 
المشاركين بكيفية إستخدام برنامجين من أبرز برامج الرسوم المتحركة 
وهما: Toon Boom وStoryboard Pro. تقام الدورة بالتعاون مع مركز 

قطر للرسوم المتحركة، إحدى مبادرات وزارة الثقافة والرياضة.
الجلسة األولى: 14–26 مايو

الجلسة الثانية: سبتمبر 2016 )سيتم اإلعالن عن التاريخ الحًقا(
الجلسة الثالثة: ديسمبر 2016 )سيتم اإلعالن عن التاريخ الحًقا(

ندوات الرسوم المتحركة بالتعاون مع مركز قطر للرسوم 
المتحركة

فعالية تستمر ليوم كامل وتتضمن ندوتين:
1. حقوق النشر في أفالم الرسوم المتحركة وغيرها من الوسائط

2. تسويق وتوزيع أفالم الرسوم المتحركة وغيرها من الوسائط
1 أكتوبر 2016 



Ajyal Community and School Screenings

A showcase of short films presented in the 2015 Ajyal Youth 

Film Festival raises interest in cinema and nurtures film 

appreciation in Doha’s youth community.

April through October

Youth Acting Workshop with Afef Ben Mahmoud 

An opportunity for young people to explore their creativity, self-

expression and sense of identity through theatre. Two sessions 

per week for four weeks.

Age group: 8-12 years old

24 April–24 May

Giffoni Film Festival

Four Ajyal 2015 jurors participate on the youth jury at the 2016 

Giffoni Film Festival, exposing them to an international film 

festival and allowing them to share their cultures with a group 

of their international peers.

15–24 July

عروض مجتمع أجيال وعروض المدارس
عرض ألبرز األفالم القصيرة التي عرضت في مهرجان أجيال السينمائي لعام 

2015 لتعزيز إهتمام مجتمع الشباب في الدوحة بالسينما.
من أبريل وحتى أكتوبر

ورشة التمثيل الموجهة للشباب مع عفاف بن محمود
فرصة مميزة للشباب الستكشاف قدراتهم اإلبداعية والتعبير عن الذات 

والهوّية من خالل المسرح. جلستان أسبوعًيا لمدة 4 أسابيع.
الفئة العمرية: 8-12 عاًما

24 أبريل–24 مايو

مهرجان جيفوني السينمائي 
سيشارك 4 من حكام مهرجان أجيال السينمائي 2015 في لجنة التحكيم 

الشبابية بمهرجان جيفوني السينمائي 2016 وهو ما سيعرفهم بأجواء 
المهرجانات السينمائية الدولية ويتيح لهم مشاركة ثقافاتهم مع زمالئهم 

الحكام من جميع أنحاء العالم.
15–24 يوليو

Doha Film Institute Youth Programmes empower 

young people to make films that address issues that are 

important to them. Participants gain film production 

skills, while having fun and creating films that 

represent their experiences and their opinions about 

the world. Featuring film appreciation, acting classes, 

and filmmaking and storytelling workshops, the Youth 

Programme is a journey into the process of creative 

collaboration and an opportunity for youth to speak up 

about the changes they want to see in their lives, their 

community and the world.

تسعى البرامج الشبابية التي تقدمها مؤسسة الدوحة لألفالم 
إلى تمكين الشباب وتعزيز قدرتهم على صناعة األفالم التي 

تطرح القضايا التي تهمهم، حيث تقدم لهم هذه البرامج 
فرصة حقيقية إلكتساب المهارات الالزمة إلنجاز األفالم في 
بيئة ممتعة تعزز إبداعاتهم وتحفزهم على صناعة األعمال 
السينمائية التي تعكس تجاربهم وآراءهم بشأن العالم من 

حولهم. وتتضمن هذه البرامج باقة من الفعاليات التي تعزز 
إهتمام الشباب بالسينما وتقديرهم لها، والدورات المتخصصة 
في التمثيل، وورش صناعة األفالم والبناء الدرامي على شاشة 

السينما، بهدف إتاحة الفرصة للشباب لإلنطالق في رحلة 
مميزة من التعاون اإلبداعي والتعبير عن رؤاهم وآرائهم بشأن 
أبرز التغييرات التي يسعون لتفعيلها في حياتهم ومجتمعهم 

وعالمهم.

Youth Programme البرامج الشبابية 



Youth Animation Workshop in partnership with the 

Qatar Animation Center 

Inspired by a presentation of short stop-motion animation 

films, theoretical discussion of animation and practical 

exercises, participants make one-minute animated films in this 

two-week workshop.

Age group: 8-12 years old

26 July–9 August

Camera Kids: Make Your Own Short Film

A well-rounded introduction to the different elements of film 

and filmmaking helps young people make their first one-

minute short films in a three-week summer class.

Age group: 13-17 years old

1–25 August

Youth Theatre Class with Afef Ben Mahmoud

This class provides children with an opportunity for them to 

explore their creativity, self-expression, and sense of identity 

through theatre. The programme spans three months with 

weekly sessions, and culminates in the production of a play.

Age group: 8-17 years old

24 September–24 November

ورشة الرسوم المتحركة للشباب بالتعاون مع مركز قطر 
للرسوم المتحركة

ورشة ملهمة ستعرض للمشاركين مجموعة من أفالم الرسوم 
المتحركة القصيرة التي تم تنفيذها بطريقة الستوب موشن وسيليها 

نقاش نظري حول الرسوم المتحركة ثم بعض األنشطة العملية، 
وسيطلب من المشاركين صناعة فيلم رسوم متحركة قصير ال تتجاوز 

مدته دقيقة واحدة وذلك على مدار مدة الورشة )أسبوعين(.
الفئة العمرية: 8–12 عاًما 

26 يوليو–9 أغسطس

ورشة الصغار: أصنع فيلمك القصير
ستتضمن هذه الورشة الصيفية مقدمة للعناصر المختلفة في العمل 
السينمائي، وسيطلب من المشاركين فيها من الشباب صناعة أفالم 
 قصيرة ال تتجاوز مدتها دقيقة واحدة وذلك على مدار مدة الورشة 

)3 أسابيع(. 
الفئة العمرية:  13-17 عاًما

1–25 أغسطس

دورة المسرح الموجهة للشباب مع عفاف بن محمود
تقدم هذه الدورة فرصًة مميزة لألطفال الستكشاف طاقاتهم اإلبداعية 

والتعبير عن الذات وشعورهم بالهوية من خالل المسرح. ويضم برنامج 
الدورة جلسات أسبوعية على مدار 3 أشهر وسُتختتم بإنتاج مسرحية 

يشارك فيها المتدربون.
الفئة العمرية:  8–17 عاًما
24 سبتمبر–24 نوفمبر

Special Thanks شكر خاص




