
"مرحباً بك في حكايا مسك...

حكايا هي الِوجهة التي سترغب في الذهاب إليها، إذا كنت تعشق الحكايات، وال تكتفي منها. حكايا 
مسك ليست مكاناً، و ال موعداً، هي "حالة" توقظ شغف المولعين بفّن القـَّص والّروي بكل أشكاله 

المتنوعة وكّل حيلِه وفنونِه التي أبدعها اإلنسان ثم صار أسيَر دهشتها وسحرها. 
في حكايا مسك، ستستقبل الحكايا بكّل جوارحك: ستقرأ الحكايا كلماٍت على الورق، ستنظر إليها 

رسوماً ولوحات، ستسمعها تُروى على المنصّات، وستراها تقفز وتتحرك في شريط األفالم، وستُشارك 
في صناعة هذا كله أيضاً، وستلتقي خالل ذلك بمن يشاركونَك الشغف. 

كّل من يحب الحكايات، سيجد في "حكايا مسك" الفضاء الذي يحلم به. وَمن ال ُيحب الحكايا؟" 

#أصنع من شغفي حكايا

الشريك المستضيف
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11 ربيع أول 301439 نوفمبر 2017 الخميس

12 ربيع أول 11439 ديسمبر 2017 الجمعة

10 ربيع أول 291439 نوفمبر 2017األربعاء

حكايا المرابطين 
عبدالرحمن المدفع                 
محمد السلومي                 
سعيد حميد الشامسي

حكايا شباب 
ياسر األحمد

عرض فيلم 
جليد    

عبدالرحمن صندقجي
مسرحية قاط وقاط

مقدمة في التصوير
أدهم السياري

أجيال

أداة Puppet Pin: مقدمة 
في تحريك الشخصيات 

في برنامج أفتر إفكت
أدهم السياري - أجيال

رسم اسكتش إبداعي
أريان باسكوال

أجيال

كيَف تكتب سيناريو خيالي
ثيرد أكشن

حلول إبداعية للوسائل 
اإلعالمية

جرين فيلم برودكشن

فّكر مثل مصممي 
األلعاب

د. آني أتاناسوفا 
بيكسل هنترز

 فن كتابة سيناريو الرسوم 
المتحركة لألطفال
عبدالعزيز عثمان

زيز

 صناعة المحتوى في 
احترام اإلختالف
نواف الغامدي

رؤية غيد

اإلنتاج بأقل تكلفة
أكاديمية نيويورك لألفالم

تركيب استوديو المؤثرات 
البصرية

 تريفور برايتمان
استديوهات إنجينويتي 

رواد استديوهات األنيميشن في 
أفريقيا

استديوهات تريجرفش 
لألنيميشن

كتابة قصّة باستراتيجية 
 د.وفاء الشامسي

مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم للمعرفة

 صنع فيديو أصبح وال 
أسهل!   

 إيه جيه

 صنع فيديو أصبح وال 
أسهل!   

 إيه جيه

 صنع فيديو أصبح وال 
أسهل!   

 إيه جيه

تحسين الملف الشخصي
لينكد ان 

 صحافة الموبايل 
مبارك عبدالعزيز الدجين 

كتابة قصّة باستراتيجية 
 د.وفاء الشامسي

مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم للمعرفة

كتابة قصّة باستراتيجية 
 د.وفاء الشامسي

مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم للمعرفة

كتابة قصّة باستراتيجية 
 د.وفاء الشامسي

مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم للمعرفة

السرد القصصي على 
تويتر 
تويتر

الكتابة لألفالم والتلفاز
طوكيوبوب

إخراج مشهد تمثيلي ال 
ُينسى

أكاديمية نيويورك لألفالم

تقنيات السرد القصصي
إستيبان مارتن ومها 

الشافعي
باراجون

فن السرد القصصي
سارة عبدالله

مكوكي

السرد القصصي في األنيميشن
 جمانة شاهين

استديوهات إنجينويتي 
كتيب الرسوم المتحركة

إيمان بن عميرة

أهمية الخلفية الدرامية 
للشخصية

عاصم الطخيس
ثيرد أكشن 

تحديات اإلضاءة في التصوير 
الخارجي لألفالم

مجموعة بيراميديا 

حّدد جمهورك
أكاديمية نيويورك لألفالم

معالجة الرسم الرقمي
آيزيا بول كبانتنغ

أجيال

النساء في األفالم
استديوهات تريجرفش 

لألنيميشن

معمل القصة
استديوهات تريجرفش 

لألنيميشن

مقدمة إلى الصين
طوكيوبوب

 فن تصميم الشخصيات 
الكرتونية

عبدالعزيز عثمان
زيز

 اليوتيوب كمجال أعمال..كيف 
تنشئ قناة يوتيوب ناجحة

مجد سمارة
خرابيش 

كاتب وناشر
طوكيوبوب

فن الفكرة
ياسر أحمد

شفت ماركتنق

حكايا المرابطين 
ام الشهيد ماجد النقبي            

 ابراهيم الشحي - شقيق الشهيد 
علي حسين الشحي        

حكايا شباب 
فهد هيكل 

عرض مصنع حكايا 
راشد الهرمودي 

قصة نجاح المسلسل الكرتوني 
منصور

مسرحية قاط وقاط

كتابة قصص الكوميك 
والمانجا

طوكيوبوب

صناعة المؤثرات البصرية 
للمقاطع الموسيقية المصورة

جمانة شاهين
استديوهات إنجينويتي 

صناعة المؤثرات البصرية في 
المقاطع الموسيقية المصورة

جمانة شاهين
استديوهات إنجينويتي 

صناعة المؤثرات البصرية في 
األفالم والتلفاز في هوليود

جمانة شاهين
استديوهات إنجينويتي 

أي.أي.يو استوديو إكس: تعليم 
المؤثرات البصرية واألنيميشن في 

العالم الواقعي
جامعة أكاديمية الفن

تصميم الشخصيات لألفالم 
الكرتونية

خديجة الصعيدي
أجيال

حكايا المرابطين 
الشاعر جابر القبيسي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

الملحن محمد األحمد 
حكايا شباب 

فاضل المهيري 

عرض مصنع حكايا 
     NK Comics - نايف الخير الله

طريقة عمل صفحات المانجا
مسرحية قاط وقاط

كيف تصنع قناة اتصال من 
خالل المحتوى؟

أسامة المحيسن
نص

كيف تصنع فيلما ضخًما في 
المملكة؟
لوال فيلمز

كيف تكتب قصص خيال 
علمي مصورة

عاصم الطخيس
ثيرد أكشن

اإلنتاج بميزانية محدودة
مجموعة بيراميديا 

إي.إي.يو استوديو إكس: تعليم 
المؤثرات البصرية واألنيميشن 

في العالم الواقعي
جامعة أكاديمية الفن

فن القصة
أكاديمية نيويورك 

لألفالم

 محتوى اآلراء المدفوعة ... وأراء 
الناس

عبدالله السبع
رؤية غيد

صناعة الشخصيات
أكاديمية نيويورك لألفالم

الفكرة األمثل
استديوهات تريجرفش 

لألنيميشن

سيناريو الفيلم القصير
هناء العمير

حتى


