
تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
شخص مؤهل متخصص في تدريب فناني األداء )السينما والتلفزيون و / أو المسرح( لتحسين 

أدائهم / وتنمية مهاراتهم، واالستعدادات الختبارات األداء )بما في ذلك مدرب متخصص في 
الصوت / الكالم / اللهجة(.

مدرب تمثيل .1

شخص  يمتهن تجسيد الشخصيات في األعمال الفنية )على سبيل المثال فيلم أو تلفزيون أو 
مسرح أو إعالن أو حدث(.

ممثل .2

شخص يبدع في تصميم الصور و/أو الرسوم المتحركة للتلفزيون والصور المتحركة وألعاب 
الفيديو.

فنان رسوم متحركة .3

شخص يعمل مع المنتجين والمحررين على أجزاء من البرامج لتحديد احتياجات المحفوظات 
والمساعدة في صياغة سرد القصص خالل فترة التطوير وما بعدها. ويكون ذو خبرة في 

التفاوض على الصفقات مع موردي األرشيف وتنظيم وإدارة مشاريع األرشيف الكبرى.

منتج األرشيف .4

شخص متخصص في أحد الفنون البصرية أو الفنون الجميلة مثل الرسم و/أو النحت و/أو الغناء 
و/أو الرقص.

فنان .5

شخص يعمل  في االستوديوهات ومع المنتجين التنفيذيين لخلق المظهر المرئي العام و 
»شكل« اإلنتاج

مخرج فني .6

شخص يعمل تحت أدارة المنتج ويساعد في تطوير النصوص والعالقات بين الفنانين والعثور 
على المشاركين ولوجستيات اإلنتاج العامة.

مساعد /  مشارك منتج .7

شخص مسؤول عن متابعة التقدم اليومي لجدول اإلنتاج؛ وترتيب اللوجستيات في الموقع؛ 
وإعداد أوراق التواصل اليومية؛ وفحص طاقم العمل؛ والحفاظ على النظام فيالموقع .

مساعد مخرج .8

شخص ينشئ ويصمم استراتيجيات العالمات التجارية والهوية  للشركات والمنتجات. مستشار للهوية المؤسسية .9

شخص يتعامل مع األجهزة وأنظمة البث التي تستخدم عبر التلفزيون والراديو والوسائط 
الجديدة.

مهندس بث .10

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في تصميم رسوم البث ثنائية وثالثية األبعاد. مصمم الجرافيكي للبث .11

شخص مسؤول عن التقاط الصوت أثناء كل عملية تصوير من خالل ضمانن وضع الميكروفون 
بشكل دقيق وتعليق الميكروفون على عمود ذراع  الرافعة أثناء تصوير المشاهد.

مساعد منتج صوتيات .12

شخص يشرف على عملية اختيار األدوار النتاج  األعمال الدرامية، ويشمل دوره على سبيل 
المثال ال الحصر: تحديد المواهب وتنسيق عمليات اختيار الممثلين لألدوار و التواصل مع 

المخرجين /المنتجين فيما يتعلق بجميع قرارات اختيار الممثلين.

مدير توزيع أدوار الممثلين .13

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في مساعدة  المصور في اإلنتاج، سواء كان ذلك في 
االستوديو أو في موقع التصوير.

مساعد مصور  .14

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في تشغيل كاميرات الفيديو لإلنتاج، سواء كان ذلك في 
االستوديو أو في الموقع. قد تتضمن التخصصات مشغل الرافعة ومشغل الكاميرا المحمولة .

مصور .15

شخص يمتهن تنسيق الخطوات والحركات الراقصة لتصميم رقصة. مصمم حركات الرقص .16

فئات عمل 
الموظف المستقل

الفئات العامة 

قائمة هيئة المنطقة اإلعالمية الخاصة بأنشطة ترخيص الموظفين المستقلين 



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
شخص يساهم في شكل ومضمون فيلم / برنامج من خالل تنسيق األلوان. ويقوم في أداء 
عمله بالتعاون مع المخرج ومدير التصوير وعاملي اإلنتاج واستخدام األدوات المناسبة في 

تصنيف األلوان. يجب أن يكون الشخص متخصًصا في تصميم األلوان والتالعب بالصور المتحركة 
في مرحلة ما بعد اإلنتاج.

فنان تلوين .17

الشخص الذي يؤلف الموسيقى األصلية. ملحن .18

شخص يساعد المصممين في وضع تصور ألفكار بناء الديكورات والمشاهد واألزياء وعناصر 
التأثيرات المرئية.

مصمم أفكار .19

شخص مسؤول عن إعداد الكلمات و /أو الشعارات و /أو النص للترويج للمنتجات والشركات 
واألفراد و /أو الستخدامها في الدعاية والمواد الترويجية األخرى.

مؤلف إعالنات .20

شخص مسؤول عن البحث وتصميم األزياء واإلكسسوارات للممثلين والممثالت واإلشراف على 
صنع وتركيب واقتناء وتأجير جميع عناصر خزانة المالبس.

مصمم أزياء .21

شخص ماهر في تخصصات إبداعية متعددة يكون مسؤواًل عن الجمع بين جميع األفكار 
والمفاهيم اإلبداعية لإلنتاج وإدارة الفريق اإلبداعي.

المدير اإلبداعي .22

شخص في قسم الكاميرا يتمتع بالمهارة في إعدادات الكاميرا الرقمية، وتنظيم، وسالمة 
اإلشارة، ومعالجة الصور لضمان الحصول على أعلى جودة رقمية للصور في مرحلة اإلنتاج.

فني التصوير الرقمي .23

الشخص المسؤول عن القرارات اإلبداعية لإلنتاج. جميع رؤساء األقسام الفنية يعملون تحت 
ادارة المخرج.

مخرج .24

شخص يعمل بشكل مباشر مع المخرج لترجمة السيناريو إلى صور متحركة. ينسق اإلضاءة 
والتأطير والتصوير لإلنتاج وهو مسؤول في النهاية عن جميع التصوير الفوتوغرافي لإلنتاج.

مدير التصوير .25

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في تحرير مقاطع الصوت/الفيديو. محرر مقاطع صوتية وفيديو .26

شخص يتمتع بخبرة في تزويد وتطوير وتعديل محتوى الكتابة المهنية )مثل الصحف والمجالت 
والروايات( قبل النشر النهائي.

محرر: نشر .27

شخص من ذوي الخبرة في تخطيط وتنفيذ الفعاليات، يتحمل مسؤولية العناصر اإلبداعية 
والفنية واللوجستية. وهذا يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، التصميم العام للحدث، وبناء 

العالمة التجارية، واستراتيجية التسويق واالتصال، واإلنتاج السمعي البصري، وكتابة السيناريو، 
والخدمات اللوجستية، وإعداد الميزانية، والتفاوض وخدمة العمالء.

مدير فعاليات .28

شخص تم تعيينه من قبل جهة البث أو استوديو أو شركة إنتاج للمساعدة في إدارة كل 
جانب من جوانب اإلنتاج. إن المنتج التنفيذي هو أعلى سلطة انتاج في  العمل أ و في أعمال  

التلفزيون، يمكن لهذا الشخص أن يكون صانع المسلسل.

مدير منفذ .29

شخص يتمتع بخبرة ومهارة  في إدارة االستوديو، والحفاظ على التشغيل السلس لإلنتاج، كونه 
الوصل بين المخرج والمواهب في الموقع.

مدير المسرح .30

شخص مسؤول عن الحفاظ على تركيز عدسة الكاميرا وضمان صورة واضحة. مساعد كاميرا أول .31

شخص يقوم بتنقية األصوات لألفالم والفيديو والوسائط األخرى في مرحلة ما بعد اإلنتاج 
لتحسين جودة الصوت.

منتج أصوات .32

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة الكبيرة كفني الكهرباء أثناء التصوير، وهو مسؤول عن 
كل معدات اإلضاءة.

منفذ إضاءة .33

 ويقوم autocue و/أو ،VT و/أو آالت ،CG شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في تشغيل معدات
.بالتحكم في الفيديو من غرفة التحكم في اإلنتاج

مشغل معارض .34

فئات عمل 
الموظف المستقل



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
شخص يتمتع بخبرة كبيرة في برامج التصميم الخاصة مثل Quark Xpress، وfreehand، و

 ،HTML/flashو ،Dreamweaverو ،Directorو ،Acrobat3، وD Studioو ،Photoshopو ،Illustrator
كما يتمتع بفهم عميق لقطاع اإلعالن الرقمي.

مصمم جرافيك .35

شخص ماهر وذو خبرة في التعامل مع حامالت الكاميرات ، ووضع مسارات حامالت  الكاميرات 
وتحريك الكاميرا على طول المسار.

مشغل معدات .36

شخص ماهر وذو خبرة في تصفيف الشعر لإلنتاج. مصفف شعر .37

شخص ماهر في جمع ونشر المعلومات حول مواضيع مختلفة بما في ذلك األحداث، 
واألشخاص،واألحداث الجارية والشائعة في مختلف القطاعات.

صحفي .38

شخص ماهر وذو خبرة في مساعدة مشغل اإلضاءة في االستوديو و /أو إعداد إضاءة الموقع 
وتشغيلها ألغراض اإلنتاج.

مساعد إضاءة .39

شخص ماهر وذو خبرة في إعداد وتشغيل إضاءة االستوديو و / أو الموقع لإلنتاج. مشغل إضاءة .40

شخص مسؤول عن إدارة ميزانية إنتاج فيلم. كما يقوم بإدارة الجوانب المادية اليومية إلنتاج 
الفيلم.

منتج عام .41

شخص مسؤول عن مساعدة مدير الموقع واإلعداد قبل عملية التصوير وأثناءها وبعدها. 
تشمل المسؤوليات العامة الوصول أواًل إلى الموقع للسماح لمصممي الموقع بالوصول إلى 

الموقع؛ الحفاظ على نظافة مناطق الموقع أثناء التصوير وإرسال شكاوى المحيطين بالموقع.

مساعد مواقع التصوير .42

شخص مسؤول عن العثور على المواقع وتأمينها الستخدامها في اإلنتاج ويقوم بتنسيق
الخدمات اللوجستية واستخراج التصاريح وتحديد التكاليف المتضمنة

مدير مواقع التصوير .43

شخص ماهر وخبير في المكياج لإلنتاج والفعاليات. تشمل التخصصات المؤثرات الخاصة المكياج
/األطراف الصناعية والمكياج عالي الدقة.

فنان المكياج .44

شخص يتمتع بالمهارة في تقديم المشورة للعمالء حول تطوير أعمالهم اإلعالمية وتقديم 
التدريب اإلعالمي.

مستشار اعالمي .45

شخص مسؤول عن المسائل التقنية المتعلقة بنظم التسليم، فضاًل عن متطلبات التحرير 
المتعلقة باإلنتاج.

مشغل إالدارة اإلعالمية .46

شخص مسؤول عن الجوانب الموسيقية، بما في ذلك، اإلشراف على وتوجيه الموسيقى 
المختارة إلنتاج فيلم أو مسلسل تلفزيوني أو إنتاج آخر.

منتج موسيقي .47

الشخص الذي يقوم بالعزف على آلة موسيقية كمهنة موسيقار .48

شخص يجمع بين الموهبة الفنية والمهارة الفنية إلنتاج صور احترافية. مصور فوتوغرافي .49

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة فيمزج الصوت )باستخدام أنظمة مثل )ProTool وتسجيل الصوت 
لألداء الصوتي.

محرر صوت ما بعد اإلنتاج .50

شخص مسؤول عن عملية ما بعد اإلنتاج، حيث يحافظ على وضوح المعلومات وقنوات االتصال 
الجيدة بين المنتج، والمحرر، واإلشراف على محرر الصوت، وشركات المرافق ومحاسب اإلنتاج.

مشرف ما بعد االنتاج .51

شخص متخصص في ااالتصال  يعمل كوسيط بين الجمهور والمؤسسة أو الشركة. تعتمد 
المؤسسات على مستشار العالقات العامة لنشر مهمتها وسياساتها وأهدافها وإبالغها 

للجمهور على نحو فعال. باإلضافة إلى ذلك، يقوم مستشار العالقات العامة باطالع الشركات 
على المخاوف عن التعريف والتوقعات لمساعدتها على الحفاظ على عالقة إيجابية مع 

الجمهور.

 استشاري عالقات عامة و وسائل
اتصال/ تسويق

.52

شخص مسؤول عنالتعريف و التعليق على البرامج و وإجراء مقابالت مع الضيوف عبر جميع 
وسائل اإلعالم.

معلق/ مذيع .53

فئات عمل 
الموظف المستقل



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
شخص مسؤول عن جميع جوانب اإلنتاج، بدًء من التطوير اإلبداعي )بما في ذلك تعيين المخرج( 

وحتى إدارة ميزانية العمل. هو /هي المسؤول النهائي عن إدارة جميع الموظفين. يشمل 
أيًضا منتجي األلعاب.

منتج .54

شخص مسؤول عن تتبع جميع التكاليف المالية والمعامالت التي يتطلبها اإلنتاج. يعمل عن 
كثب مع مدير المشروع في إعداد الميزانيات األولية ويرصد حالة ميزانية اإلنتاج. يقوم بعمل 

تقرير »حول وضع الحلقة على المستوى المالي يوميًا.

محاسب اإلنتاج .55

شخص يعمل كمساعد للمخرج وتشمل مسؤولياته على سبيل المثال ال الحصر ترميز نصوص 
الكاميرا؛ ضبط مواعيد اإلنتاج؛ تسجيل اللقطات الجيدة والسيئة، اللقطات )في الدراما وإنتاج 

الموسيقى(. كما يعمل أيًضا كنقطة اتصال بمقدمي البرامج في العروض الحية.

مساعد اإلنتاج .56

شخص مؤهل للعمل مع األطفال ومسؤول عن رعاية األطفال أثناء اإلنتاج بما في ذلك أثناء 
التصوير وأثناء التنقل بين مواقع التصوير.

مرافق المنتج في اإلنتاج .57

الشخص الذي يعمل تحت ادارة مدير المشروع، ويكون مسؤواًل عن اإلشراف على اإلدارة 
والشؤون المالية  أو الشخص الذي يعمل كحلقة وصل بين مكتب اإلنتاج وطاقم اإلعداد /اإلنتاج 

- فهم مسؤولون عن تأسيس مكاتب اإلنتاج والكتابة والتفاصيل الفنية المتعلقة باإلنتاج 
وإجراء جميع االتصاالت األولية لتحديد المواقع وديكورات مواقع التصوير، والرسوم.

منسق اإلنتاج .58

الشخص الذي يعمل بشكل مباشرمع المنتج والمخرج لتحديد رؤيتهم لإلنتاج، ويقوم باختيار 
األلوان، والتركيب، والمواد. كما يحدد المظهر العام ويساهم في تحديد النبرة العاطفية لإلنتاج. 

كما يشرف على البحث عن المواقع ومجموعات التصاميم ويشرف على رسم المطبوعات 
الزرقاء وبناء وتجهيز جميع مواقع التصوير.

مصمم اإلنتاج .59

شخص ماهر وذو خبرة في تشغيل وصيانة األستوديوهات والمعدات الفنية للمعارض. مهندس األستوديو .60

شخص ماهر وذو خبرة في الترجمة اللغوية وخاصة من يترجم الكالم شفهيًا أو إلى لغة 
اإلشارة.

مترجم/مترجم فوري لإلنتاج .61

الشخص الذي ينسق ويشرف على جميع التفاصيل اإلدارية والمالية والفنية لإلنتاج، ويساعد 
المنتج في تعيين الطاقم الفني وإجراء جميع االتصاالت األولية  لتحديد التواريخ والمواقع 

والرسوم. أثناء اإلنتاج، يوافق مدير اإلنتاج على التغييرات في الجدولة والميزانية ويعمل 
كوسيط بين المنتج /اإلدارة والطاقم.

مدير اإلنتاج .62

شخص مسؤول عن ضمان تلبية اإلنتاج لمعايير الصحة والسالمة المطلوبة والتي قد يتم 
تحديثها من وقت آلخر.

مدير السالمة لإلنتاج .63

شخص ماهر وذو خبرة في مساعدة مهندس الصوت في إعداد وتشغيل تسجيل الصوت في 
االستوديو و /أو الموقع من أجل أغراض اإلنتاج.

مساعد الصوت .64

شخص ماهر وذو خبرة في إعداد وتشغيل تسجيل الصوت في االستوديو و/أو الموقع ألغراض 
اإلنتاج.

مهندس الصوت .65

شخص يساعد مسؤول النقل في تلبية أي متطلبات. مساعد النقل لإلنتاج .66

الشخص الذي يقوم بإدارة استخدام مركبات الدعم، وكذلك الشاحنات والشاحنات المستخدمة 
في نقل المعدات.

مدير النقل لإلنتاج .67

الشخص الذي يوازن بين األصوات المعدة من قبل محرري الحوار والموسيقى والمؤثرات. منتج صوتيات الدبلجة أو الدوبالج/ 
منتج صوتيات إعادة التسجيل

.68

الشخص الذي يقدم الدعم للمنتج وفريق اإلنتاج من خالل اقتراح أفكار للبرامج؛ مصادر 
االتصاالت والمساهمين؛ ويقوم بجمع المعلومات والتحقق منها وإعدادها لإلنتاج السينمائي 
والتلفزيوني. يساعد أيًضا في تنظيم البرنامج والتخطيط والبحث فيه. يشمل أيًضا باحث األلعاب.

باحث .69

فئات عمل 
الموظف المستقل



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة
شخص مسؤول عن إجراء البحث لكتابة القصة، وتطوير السرد، وكتابة السيناريو، وتسليمه 

بالشكل المطلوب للمنتجين.
كاتب نص السيناريو .70

الشخص المسؤول عن تصميم الموقع  ألعمال اإلنتاج في االستوديو. مصمم الديكور .71

شخص مسؤول عن بناء / تجهيز استوديو اإلنتاج. مركب الديكور .72

الشخص الذي يبني وينفذ إستراتيجية وسائل التواصل االجتماعي من خالل البحث التنافسي، 
وتحديد النظام األساسي، والقياس المعياري، و توجيه الرسائل، وتحديد الجمهور. يعدل 

وينشر ويشارك المحتوى اليومي الذي يبني تواصل ذي مغزى ويشجع أعضاء الفريق على 
اتخاذ اإلجراءات. يقوم بإعداد صفحات الشركة وتحسينها على منصات التواصل لزيادة وضوح 

المحتوى االجتماعي للشركة.

اخصائي وسائل التواصل 
االجتماعي

.73

شخص ماهر وذو خبرة في البحث عن البرامج وتصميمها وتنفيذها وإدارتها )مثل البرمجيات 
الرقمية أو منصات التطبيقات(،  يقوم بتحديد مجاالت التعديل في البرامج الحالية ومن ثم 

تطوير هذه التعديالت وتطوير برامج إدارة المشروع يشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر: 
التحكم في اإلصدار وااللتزام بالجداول الزمنية وااللتزام بإنجاز المراحل  .

مطور البرامج والبرمجيات .74

شخص مسؤول عن توفير أي أصوات مطلوبة لمرافقة المحتوى الذي يتم عرضه على الشاشة. 
وهم يعملون بشكل مباشر مع مسئول  اإلنتاج، والمشرف على الصوت، والمحرر، والمخرج 

إلنشاء عناصر الصوت األصلية.

مصمم األصوات .75

شخص يساعد في خلق مؤثرات خاصة لإلنتاج. فني مؤثرات خاصة .76

شخص مسؤول عن أداء و/أو تصميم المشاهد الخطرة في اإلنتاج. ممثل المشاهد الخطرة .77

الشخص المسؤول عن تنفيذ أوامر المخرج. يقوم بتنظيم عملية  تشغيل جهاز التحويل الذي  
يختار من خالله الكاميرا أو مصدر الشريط الذي سيتم رؤيته في أي وقت. المدير الفني هو أيًضا 

رئيس الطاقم الفني، وينقل المعلومات إلى الطاقم مثل استراحات الوجبات، ويقوم بإيصال 
احتياجات الطاقم في األمور  المتنوعة لإلنتاج. كما يعمل عن كثب مع الطاقم لضمان استجابة 

فعالة الحتياجات المنتج أو المخرج.

مدير فني .78

الشخص الذي يقوم بتطوير وضمان التسليم السلس للخدمات/التحديثات/التدفقات ويدير بيئة 
البث المباشر من حين آلخر، تشمل مسؤولياته على سبيل المثال ال الحصر، تسجيالت األشرطة/

الخوادم، التحويل اآللي، حجوزات األقمار الصناعية واأللياف.

مراقب البث .79

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في تصميم العروض والمسلسالت التاريخية والمعاصرة. مصمم أزياء لإلنتاج .80

شخص يتمتع بالمهارة والخبرة في مزج الكاميرات للتسجيالت أو إنتاج البث الخارجي. منتج الصور .81

شخص يجمع بين المواهب الفنية والمهارات الفنية إلنتاج مقاطع فيديو احترافية. مصور فيديو .82

الشخص الذي سيتم استخدام صوته إلنشاء تعليق صوتي. فنان صوت .83

الشخص الذي يختار المالبس للمواد التحريرية المنشورة، أو الحمالت اإلعالنية المطبوعة أو 
التلفزيونية، ومقاطع الفيديو الموسيقية، وعروض الحفالت الموسيقية، وأي ظهور علني 

للمشاهير أو العارضين أو الشخصيات العامة األخرى.

مصمم المالبس .84

شخص مسؤول عن البحث عن المالبس واألزياء المستخدمة في اإلنتاج المسرحي واألفالم 
والتلفزيونية وصنعها واالعتناء بها ويعمل هذا الشخص تحت إشراف مصمم خزانة و /أو 

مصمم أزياء.

مساعد مصمم األزياء .85

شخص ماهر وذو خبرة في تصميم وإنشاء المواقع والتطبيقات االلكترونية. مصمم تطبيقات ومواقع 
إلكترونيه

.86

شخص ماهر كمبرمج أو مطور برامج متخصص في تطوير المواقع والتطبيقات االلكترونية و /
أو برامج األلعاب أو يشارك فيها بشكل خاص.

مطور تطبيقات ومواقع إلكترونيه .87

هو شخص يحترف الكتابة ويؤلف جميع أنواع األدب واألعمال المكتوبة األخرى بغرض النشر. كاتب .88

فئات عمل 
الموظف المستقل



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
مطور برامج متمرس ومتخصص في تطوير برامج األلعاب وبيئات تطوير البرامج إلنشاء ألعاب 

الفيديو أو يشارك في تطويرها بشكل خاص.
مطور محركات األلعاب الكترونية .1

يعتبر مبرمًجا متمرًسا ومتخصًصا في تطوير قاعدة البيانات وشفرات ألعاب الفيديو أو البرامج 
األخرى، والتي قد تتضمن تشغيل األلعاب أو الصوتيات أو الفيزياء أو الذكاء االصطناعي أو 

الرسومات أو أي مجال آخر يتصل بتطوير ألعاب الفيديو.

مبرمج ألعاب .2

فرد مسؤول عن إنشاء خدمات اإلنترنت الخاصة باللعبة وتصحيحها وصيانتها وتحسينها لضمان 
التشغيل المستمر واألدوات ذات الصلة المستخدمة في تطوير اللعبة.

مبرمج عبر االنترنت .3

شخص يتمتع بمهارات في إنشاء جوانب فنية أللعاب الفيديو/ألعاب الهاتف المحمول، بما في 
ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، الرسوم المتحركة والشخصيات ثنائية أو ثالثية األبعاد في 
ألعاب الفيديو ؛ والتأثيرات المرئية؛ واأللعاب المسموعة ؛ و/أو تصميم رسوم متحركة أخرى 

لصناعة األلعاب.

فنان  ألعاب الكترونية .4

شخص يتمتع بالمهارة في إنشاء نظام اللعبة، ورؤية اللعبة، بما في ذلك إنتاج المستندات 
لشرح كيفية سير اللعبة/وظائفها/تصميمها.

مصمم األلعاب االلكترونية .5

شخص مسؤول عن الرؤية الشاملة لمنتج األلعاب، والتي تتضمن طريقة اللعب والنمط المرئي 
والقصة واألصول الصوتية واأللعاب الرياضية والمواد التسويقية. و هو خبير ومطلع على سوق 

صناعة األلعاب ويستخدم هذه المعرفة لوضع تصور لأللعاب

مخرج إبداعي- األلعاب االلكترونية .6

شخص يتمتع بخبرة كبيرة في مجال الفنون، وهو مسؤول عن الشكل الجمالي النهائي للعبة 
. يشرف هذا الشخص على فرق الفنانين والرسامين والمصممين.

مدير فني- األلعاب االلكترونية .7

الشخص الذي يخطط للفعالية ويقوم بتنفيذها، ويتحمل مسؤولية العناصر اإلبداعية والتقنية 
واللوجستية للمسابقات الرياضية اإللكترونية، والبطوالت و/أو فعاليات صناعة األلعاب. ويشمل 
ذلك تصميم الفعاليةالشامل، وبناء العالمات التجارية، والتسويق واستراتيجية االتصال، واإلنتاج 

السمعي البصري، وإعداد النصوص ، والخدمات اللوجستية، والميزانية، والتفاوض وخدمة 
العمالء.

مدير فعاليات- رياضات إلكترونية .8

شخص يتمتع بالمهارة كمصمم رسومات يقوم بإنشاء الصور وترتبها لتوصيل رسالة، بما 
في ذلك تصميم الشعار والتصميم ثالثي األبعاد وتزيين المنتج والتغليف وااللوحات االعالنية 

والهوية، إلخ

فنان تسويقي .9

شخص يقدم استشارات حول األفكار اإلبداعية وابتكارها  للتصميم و   للترويج للعالمات التجارية 
والمنتجات في سوق صناعة األلعاب

مستشار التسويق والعالمة 
التجارية- األلعاب االلكترونية

.10

مستشار مستقل يقدم المشورة للعمالء حول تطوير استراتيجياتهم اإلعالمية، وخططهم 
اإلعالمية، وأهدافهم التسويقية ذات الخبرة الخاصة في مجال األلعاب

مستشار لقطاع األلعاب 
االلكترونية

.11

شخص مسؤول عن إدارة مجتمع لعبة معينة أو رياضة إلكترونية أو مقدم مسابقات أو أي 
قطاع يتصل بممارسة األلعاب ودعمها.

مدير مجتمع األلعاب االلكترونية .12

مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي لديه المصداقية في  سوق صناعة األلعاب من خالل 
الرعاية واالعالنات والشراكة و/أو يتلقى دفعات متكررة/منتظمة لعرض الصورو/أو لديه عدد 

كبير من المتابعين  للمحتوى الذي يقدمه

شخصية مؤثرة على مواقع 
التواصل االجتماعي- األلعاب 

االلكترونية

.13

شخص مسؤول عن كل جوانب إنتاج ألعاب الفيديو، بدًءا من تجميع فريق من المصممين/
الفنانين/المبرمجين وإدارته إلى التطوير اإلبداعي وإدارة الميزانيات. وهو مسؤول عن إدارة 

جميع موظفي المشروع.

منتج فيديو لأللعاب االلكترونية .14

فئات عمل 
الموظف المستقل

فئات األلعاب اإللكترونية 



تعريف هيئة المنطقة اإلعالمية أبوظبي الفئة                                                          
شخص يعمل تحت ادارة منتج فيديو االلعاب االلكترونية ويساعد في جميع جوانب إنتاج لعبة 

الفيديو كما هو مطلوب من قبل منتج فيديو االلعاب االلكترونية
مساعد منتج فيديو لأللعاب 

االلكترونية
.15

شخص مسؤول عن البحث عن القصة وتطوير السرد وشرح البيئة  والشخصيات وتفاصيل 
المشاهد المختلفة ومشغالت األحداث وغيرها وتسليمها بالشكل الرقمي المطلوب.

كاتب سيناريو لأللعاب االلكترونية .16

الشخص الذي يؤلف الموسيقى ويقوم بالتسلسل والتنظيم والمزج أللعاب الفيديو. مؤلف موسيقى الفيديو لأللعاب 
االلكترونية

.17

الشخص الذي سيتم استخدام صوته إلنشاء تعليق صوتي أو مؤثرات صوتية أللعاب الفيديو. فنان أداء صوتي - األلعاب 
االلكترونية

.18

شخص من ذوي الخبرة في توطين  العاب الفيديو )بما في ذلك الترجمة والتعديالت الثقافية 
وما إلى ذلك( 

أخصائي توطين األلعاب 
االلكترونية

.19

شخص من ذوي الخبرة في تطوير وتنفيذ تقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز. أخصائي تقنيات الواقع االفتراضي 
والواقع المعزز

.20

شخص يتمتع بخبرة في إنتاج التصميم اإلبداعي واألعمال الفنية والمحتوى في الواقع 
االفتراضي/الواقع المعزز.

فنان بتقنيات الواقع االفتراضي 
والواقع المعزز

.21

مبرمج متخصص في تطوير تطبيقات الواقع االفتراضي/الواقع المعزز والبرامج ذات الصلة، 
والتي قد تتضمن الصوت والفيزياء وأي جوانب أخرى مطلوبة لتمكين الواقع االفتراضي أو 

وظيفة الواقع المعزز.

مبرمج تقنيات الواقع االفتراضي 
والواقع المعزز

.22

شخص مسؤول عن توفير تحليالت جديدة تدعم القرارات وتساعد على ضمان استمرار الالعبين 
في االستمتاع بلعبة معينة؛ وتنسيق وتحليل كفاءة أحداث األلعاب و/أو ميزات األلعاب؛ وإنتاج 

بيانات التقارير المالية؛ وإنشاء تقارير محددة عن ربحية محتوى األلعاب الجديدة؛ والعمل كمركز 
بين دعم العمالء في مجال األلعاب وإدارة المجتمع وفرق اإلنتاج، إلخ.

محلل بيانات- األلعاب اإللكترونية .23

شخص مسؤول عن تقديم واستضافة وتقديم التعليقات للمسابقات الرياضية اإللكترونية. )بما 
في ذلك التعليق في اللعبة(

معلق رياضات إلكترونية .24

أخصائي تدريب محترف لالعبي الرياضات اإللكترونية، يضع االستراتيجيات ويحلل نقاط القوة 
والضعف وينقل هذا لالعبين من أجل تطوير مهارات األلعاب.

مدرب  محترف للرياضات 
اإللكترونية

.25

شخص يلعب بشكل تنافسي ضد اآلخرين في لعبة على كمبيوتر أو وحدة تحكم، أو أي جهاز 
آخر سواء بشكل مستقل أو كجزء من فريق الرياضات اإللكترونية الرسمي و/أو برعاية أو إقرار 

من قبل شركة أو استوديو ألعاب معروف أو مطّور محرك )أو ما يعادله( و/أو يتلقى دفعات 
متكررة/منتظمة من منصة تواصل اجتماعية متخصصة في األلعاب.

العب محترف  للرياضات 
اإللكترونية

.26

الشخص الذي يراقب الالعبين خالل مسابقات الرياضات اإللكترونية الرسمية، ويشمل على سبيل 
المثال ال الحصر، تسجيل نتائج المباريات، وضمان التزام الالعبين بالقواعد واقرار العقوبات في 

حالة انتهاك القواعد.

حكم محترف ومشرف للرياضات 
اإللكترونية

.27

شخص خبير في تحليل معلومات وإحصائيات اللعبة لفريق معين أو مزود مسابقات أو مذيع أو 
مطور ألعاب.

محلل محترف للرياضات 
إااللكترونية

.28

شخص مسؤول عن التعامل مع العالمات التجارية ومفاوضات العقود وصفقات الرعاية لالعبين 
المحترفين في الرياضات اإللكترونية أو فرق الرياضات اإللكترونية.

مدير أعمال  محترف للرياضات 
اإللكترونية

.29

الشخص الذي يتحكم في الكاميرا داخل اللعبة لبث الرياضات اإللكترونية، يشمل على سبيل 
المثال ال الحصر، تحديد االلعاب المميزة ، وإبراز الجوانب الرئيسية للمباراة، وإعادة بث لقطات 

المباراة.

مراقب محترف للرياضات 
اإللكترونية

.30

شخص متخصص في إعداد التقارير والمناقشة ومراجعة ألعاب الفيديو واألخبار الرياضية 
اإللكترونية وأخبار سوق االلعاب.

صحفي مختص باأللعاب 
اإللكترونية

.31

فئات عمل 
الموظف المستقل


