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Introduction

Introduction
Marsala Studio provides corporates and businesses a high quality photographic representation. Our clients benefit from range of commercial
photography and videography services including Real Estate, Industrial, Company Profiles, Fashion, and Products.
We are based in Alkhobar and provide our photography services throughout Saudi Arabia.

Our Vision

|

Our mission |

is to be the leading provider of photographic services in Saudi Arabia and the region.
is to provide our high-quality services with excellence in deliverability by investing in our passion and enthusiasm to

produce lasting images that help our clients shine.
Equipped with advanced technology and passion, Marsala Studio strives to produce beautiful, creative, unique, and a high-quality with high
impact photos and films.
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مقــدمــة

مقدمة
يقدم استوديو مارساال للشركات ومختلف األعمال التجارية متثي ً
ال فوتوغراف ًيا مبعايير عاملية عالية اجلودة .يتسنى لعمالئنا االستفادة من مختلف اخلدمات
يف مجالي الفوتوغرايف والفيديوغرايف مبا يف ذلك التصوير املعماري ،والصناعي ،وملفات تعريف الشركات ،واألزياء ،واملنتجات.

نعمل من مدينة اخلبر ونوفر خدماتنا الفوتوغرافية املختلفة جلميع مناطق اململكة العربية السعودية.

رؤيتنـ ـ ـ ــا |

هي أن نكون موفر خدمات التصوير الرائد يف اململكة العربية والسعودية ،واملنطقة.

مهمتنا |

صور تساعد عمالئنا على التألق.
هي أن نقدم خدمات عالية اجلودة مع متيز يف إيصال املنتج ،وذلك باالستثمار يف شغفنا وحماسنا إلنتاج ٍ

مجهزون التقنية املتقدمة والشغف ،نسعى يف استوديو مارساال إلى إنتاج صور وأفالم إبداعية ،جميلة ومتفردة ،ذات جودة عالية ،وتأثير كبير.
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Services

Photography

Real Estate

Photography . Real Estate
Architecture
As we understand its importance for real estate businesses, we offer architecture photography with a thorough experience and fit-for-purposes equipment to express distinctive features that reflect the best by bringing out differentiated
viewpoints to highlight touching characteristics of property and structures

Interior
We also bring out space characters through creative lighting and colors coupled with high-quality photography and
advanced post-processing techniques to communicate unique eminence of space and bring it to life.
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اخلدمات

7

التصوير الفوتوغرايف املعماري والعقاري

Al Mohamadia Compound, Al-Othman Holding Co.

Real Estate

مجمع احملمدية السكني ،شركة العثمان القابضة.

Photography

Services
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اخلدمات

التصوير الفوتوغرايف املعماري والعقاري

التصوير الفوتوغرايف  .املعماري والعقاري
املعماري
كوننــا علــى درايــة وفهــم بأهميــة العقــار واملعمــار كرافــد جتــاري مهــم ،فإننــا نقــدم خدمــة التصويــر املعمــاري باخلبــرة الوافيــة واملعــدات األنســب
ـور إبداعــي لتســليط الضــوء علــى تفاصيــل املمتلــكات واألبنيــة.
إلظهــار الســمات املميــزة التــي تعكــس األفضــل ،وذلــك مــن خــال إبــراز منظـ ٍ

التصميم الداخلي
مــن خــال اإلضــاءة اإلبداعيــة واأللــوان إلــى جانــب التصويــر عالــي اجلــودة وتقنيــات املعاجلــة املتقدمــة ،نقــدم ً
أيضــا خدمــة تصويــر التصميــم الداخلــي
إلبــراز تفاصيــل املســاحات الداخليــة إليصــال رســالة فريــدة وإضفــاء حيويــة إلــى هذه املســاحات.
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Services

Photography People

Photography . People
Corporate Portraits
As a good portrait depends on capturing the true personality of an individual or group, making you look good is our priority. We provide corporate portraits with different styles whether they are formal, personal, or casual at client’s comfort
and convenience. We can do this in our highly equipped studio or by our mobile studio that can reach you in location.

Editorial
“A picture is worth a thousand words.” Therefore, equipped with knowledge and lighting techniques, we capture the
expression and bring out the best of a scene to tell the story of the firm, its procedures and products, its people and
achievements.
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التصوير الفوتوغرايف تصوير األشخاص

Mr. Faris Iskandrani, Best Real Estate Development.

اخلدمات
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Photography People

ألواح ومسامير للصناعات اخلشبية.

Services
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اخلدمات

التصوير الفوتوغرايف تصوير األشخاص

التصوير الفوتوغرايف  .تصوير األشخاص
بورتريهات الشركات
ألن الصــورة اجليــدة تعتمــد علــى التقــاط الشــخصية احلقيقيــة للفــرد واملجموعــات ،فــإن إظهــار كل فــرد يف الصــورة بالشــكل املمتــاز هــو مــن أهــم
أولوياتنــا .لذلــك نحــن نقــدم خدمــة تصويــر بورتريهــات الشــركات بأســاليب مختلفــة ســوا ًء كانــت الصــورة الناجتــة رســمية ،شــخصية ،أو عفويــة ،وذلــك
علــى مــا يرتــاح إليــه العميــل وبوقتــه املناســب .ميكننــا عمــل ذلــك يف االســتوديو اخلــاص املجهــز بأعلــى املعــدات ،أو باســتخدام االســتوديو املتنقــل الــذي
ميكــن إيصالــه إليــك يف مكانــك.

قصصي
«الصــورة عــن ألــف كلمــة»  ،ولذلــك نحــرص علــى التقــاط التعابيــر التــي تبــرز األفضــل يف املشــهد إلخبــار قصــة الشــركة ،اجراءاتهــا ومنتجاتهــا،
واألشــخاص وراء هــذه الشــركة وإجنازاتهــم ،وذلــك اعتمــا ًدا علــى املعرفــة وتقنيــات اإلضــاءة املتقدمــة.
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Photography People

Services

Lifestyle
For various media, lifestyle photography serves the objective of many commercial and advertising applications. To come up with dynamic and captivating images, we work closely with clients on conceptualization, planning, casting, location scouting, story boarding, and art directing, whenever necessary.

منط احلياة اليومية
ـور ديناميكيــة آســرة،
لوســائل اإلعــام املختلفــة ،يخــدم تصويــر منــط احليــاة اليوميــة أهــداف الكثيــر مــن نشــاطات التســويق واإلعــام .وإلنتــاج صـ ٍ
نحــن نعمــل عــن قــرب مــع عمالئنــا يف خلــق املفاهيــم ،والتخطيــط ،وتوفيــر األشــخاص املناســبني للصــورة ،إضافــة إلــى اختيــار األماكــن ،بنــاء القصــة،
وإخــراج العمــل فن ًيــا وكل مــا هــو ضــروري للمشــروع الفوتوغــرايف.
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اخلدمات
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التصوير الفوتوغرايف تصوير األشخاص

Lifestyle photo for commercial use.

Services

Photography Industrial

Industrial
Equipped with high-standard lighting equipment and techniques, we provide industrial photography services for companies and
agencies to represent its plants, machinery, procedures, and people at work, with the aim of producing informative and eye-catching images.
Our photographers’ experience and background will bring out the best of each shot, with the high standards and best presentation
taking in consideration of HSE and PPE local and international regulations.
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التصوير الفوتوغرايف الصناعــي

Pipe Factory, Abdel Hadi Al-Qahtani & Sons Co.

اخلدمات
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Photography Industrial

مصنع أنابيب ،شركة عبدالهادي القحطاني وأوالده.

Services
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اخلدمات

التصوير الفوتوغرايف الصناعــي

الصناعي
مجهــزون مبعــدات تصويــر وإضــاءة متقدمــة ،نقــدم خدمــات التصويــر الصناعــي للشــركات والــوكاالت املختلفــة لعــرض مصانعهــا ،آالتهــا ،خطواتهــا
التصنيعيــة ،وموظفيهــا أثنــاء قيامهــم بعملهــم ،وذلــك بهــدف إنتــاج صــور ملفتــة غنيــة باملعلومــات.
يســاعدنا يف عملنــا خبــرة مصورينــا ومؤهالتهــم يف إبــراز األفضــل يف كل لقطــة ،وبجــودة عاليــة آخذيــن يف عــن االعتبــار اجــراءات الصحــة ،والســامة
والبيئــة ،واملعاييــر احملليــة والدولية.
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Services

Photography Food & Products

Food & Products
As having the best representation of food and drinks is an important investment for restaurants, stores, and food supply firms, we
provide high quality and dramatic Food photography by working carefully on end prducts to ensure client’s key messages are communicated properly.
We also provide Product Photography for large brands, small and start-up businesses in addition to special collections’ owners and
agencies to be used for advertising or illustration.
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اخلدمات
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التصوير الفوتوغرايف األطعمة واملنتجات

Lusin Restaurant.

Photography Food & Products

كرسي من تصميم أحمد الغنيم ،ضمن مجموعة عالمة فن  Tastic -التجارية.

Services
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اخلدمات

التصوير الفوتوغرايف األطعمة واملنتجات

األطعمة واملنتجات
كــون عــرض األطعمــة واألشــربة اســتثما ًرا مه ًمــا للمطاعــم ،ومحــات بيــع التجزئــة ،وشــركات توريــد األطعمــة ،فإننــا نقــدم تصويــر األطعمــة مبــا
يظهرهــا بشــكل ديناميكــي آســر وبحــرص تــام يضمــن إيصــال رســائل عمالئنــا الرئيســية بالشــكل الصحيــح.
كمــا نقــوم بتقــدمي خدمــات تصويــر املنتجــات للعالمــات التجاريــة الكبــرى ،والشــركات الصغيــرة والناشــئة ،إضافــة إلــى وكاالت وأصحــاب املجموعــات
اخلاصــة ،وذلــك الســتخدامها يف أغــراض الدعايــة والتســويق.
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Services

Photography 360°

360°- Virtual Interactive Tour
Being our distinguished services we provide, the 360-degree photography is an outstanding tool for marketing and illustration. It is
used for architecture, Interior, and product to present a pleasant interactive tour for customers by having them touring inside your
property or through your products. We provide you the 360-virtual interactive tour products tailored to your objectives, ready to be
used in your website and smart devices.
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اخلدمات

التصوير الفوتوغرايف  ٣٦٠درجة

 ٣٦٠درجة  -جولة افتراضية
مــن خدماتنــا املتميــزة التــي نقدمهــا تصويــر -٣٦٠درجــة والتــي تعتبــر أداة مهمــة ألغــراض التســويق والتعليــم وذلــك يف مجــاالت املعمــار ،والتصميــم
الداخل ــي ،واملنتج ــات حي ــث تس ــاعد عل ــى توفي ــر جول ــة تفاعلي ــة ممتع ــة لعم ــاء الش ــركات وذل ــك بتمكينه ــم م ــن أخ ــذ ج ــوالت داخ ــل منش ــئاتهم أو
منتجــا
خصيصــا لــكل عميــل مبــا يتناســب مــع أهدافــه ،ونوفــر
إلقــاء نظــرة متفحصــة علــى منتجاتهــم املختلفــة .نحــن نقــدم هــذه اخلدمــة مصممــة
ً
ً
جاه ـزًا للعــرض علــى مواقــع اإلنترنــت ،واألجهــزة الذكيــة.
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Services

Videography Corporate Films

Videography . Corporate Films
Introductory & Company Profile
Meeting clients’ need to communicate corporate messages more effectively, we provide outstanding eye-catching introductory and company profile corporate videos. Equipped with tools and experienced personnel, we work in conceptualization, planning, filming, and editing to deliver outstanding finished videos to be shown in different media
platforms including websites and YouTube.

Editorial, Training, & Educational
Communicating your story, training your employees, educating and motivating your staff and customers have a longterm instant impact on your audience. Be it your highly organized events, BTS, safety inductions, or how-to videos, we
bring in the creative minds and equipment to come up with the optimum end products tailored for you, ready to be
shown in different platforms.

Events
Whether it’s a gigantic conference, product launches, or a small team-building meeting, we bring out standing videos
to reflect the best of your event. We take the right footage, talk to the right people, edit smart, and provide you with the
outstanding products.
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اخلدمات
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التصوير الفيديوغرايف أفالم الشركات

Services
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Videography Corporate Films

اخلدمات

التصوير الفيديوغرايف أفالم الشركات

التصوير الفيديوغرايف  .أفالم الشركات
تعريفي
تلبيــة حلاجــة العمــاء يف إيصــال رســائل شــركاتهم بفاعليــة أكبــر ،نقــدم خدمــة تصويــر األفــام التعريفيــة وتقــدمي نتائــج مبهــرة ملفتــة لعــن املشــاهد.
مجهــزون بالعــدة واخلبــرة نعمــل يف هــذه املشــاريع علــى إيجــاد املفاهيــم ،والتخطيــط ،التقــاط املشــاهد ،وحتريرهــا ومعاجلتهــا لتقــدمي عمــل نهائــي
متقــن ميكــن عرضــه يف مختلــف املنصــات اإلعالميــة مبــا يف ذلــك مواقــع اإلنترنــت ،واليوتيــوب.

قصصي ،تدريبي ،وتعليمي
ســواء كان الهــدف هــو إيصــال فكرتــك وقصتــك ،أو تدريــب موظفيــك ،أو حتفيــز موظفيــك وعمالئــك واحلصــول علــى أثـ ٍـر حلظــي يبقــى أثــره للمــدى
البعيــد ،فإننــا نقــدم خدمــة تصويــر األفــام القصصيــة والتدريبيــة والتعليميــة ســواء كان ذلــك لتغطيــة فعاليــات الشــركات ،خلــف الكواليــس ،ملفــات
تدريــب اجــراءات األمــن والســامة ،أو شــرح منتجاتــك وكيــف تعمــل األشــياء .ولهــذا نقــوم بإشــراك العقــول اإلبداعيــة واملعــدات الضروريــة لتقــدمي
منتــج نهائــي مثالــي خــاص لــكل عميــل ،وجاهــز للعــرض يف مختلــف املنصــات اإلعالميــة.

الفعاليات
اجتماعــا صغي ـ ًرا يف عملــك ،فإننــا نقــوم بتغطيــة وإخــراج أفــام
ســواء كان مؤمت ـ ًرا عمالق ـاً ،أو حفــل إطــاق خــط إنتــاج أو منتــج جديــد ،أو حتــى
ً
منتجــا نهائ ًيــا
تعكــس األفضــل يف فعاليــات عمالئنــا .نأخــذ اللقطــة الصحيحــة ،نتحــدث مــع األشــخاص األنســب ،نحــرر ونعالــج بحــرص ،ونوفــر
ً
متمي ـزًا.
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Services

Videography Corporate Films

Commercials and Advertisements
As it is strategically the best means of communication to connect with potential customers and present your services
or products in the best way, we provide informative and attractive commercials and ads that help the audience grasp
the message with attention. This is could be corporate commercials, case studies, and events coverage, testimonial,
products, or interview type videos.

Time-lapse
With stationary single or multiple cameras assembled for the project duration and powered by solar power system, if
required, we produce time-lapse videos that show construction, building progress, and manufacturing processes, at
their best. As we are devoted to the excellence in deliverability, we take high precautions measures in the taking, by our
check-up and backing-up location visit, and in the end results, by using advanced editing techniques.
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اخلدمات

التصوير الفيديوغرايف أفالم الشركات

اإلعالنات التجارية والتسويق
ألهميتهــا االســتراتيجية وكونهــا األفضــل يف إيصــال رســائل الشــركات وتفاعلهــا مــع زبائنهــا ،وتقــدمي منتجاتهــا علــى أكمــل وجــه ،نقــوم بتوفيــر خدمــات
تصويــر اإلعالنــات التجاريــة واألفــام التســويقية اجلذابــة والغنيــة باملعلومــات بشــكل يســاعد علــى إيصــال الرســالة بشــكل بصــري يلفــت األنظــار.
يشــتمل هــذا علــى إعالنــات الشــركات التجاريــة ،أفــام الدراســات اخلاصــة ،تغطيــة الفعاليــات ،شــهادات الزبائــن ،إضافــة إلــى أفــام املنتجــات،
واملقابــات.

تامي البس  -مراحل تطوير املشروع أو العمل
بكاميــرا واحــدة أو عــدة كاميــرات ،توضــع يف موضــع ثابــت طــوال مــدة املشــروع ،ومجهــزة مبصــدر طاقــة يعمــل علــى الطاقــة الشمســية ،إذا لــزم األمــر،
فإننــا نقــدم خدمــة تصويــر وإنتــاج أفــام «التــامي البــس» التــي تظهــر مراحــل اإلنشــاء والبنــاء والتصنيــع علــى النحــو األفضــل .كوننــا ملتزمــون بتوصيــل
املنتــج األفضــل ،فإننــا مهتمــون باتخــاذ اإلجــراءات الوقائيــة للحفــاظ علــى جــودة العمــل خــال التصويــر ،بزيــارات دوريــة لغــرض الفحــص وأخــذ نســخ
احتياطيــة ،وبعــد التصويــر يف مرحلــة التحريــر واملعاجلــة باســتخدامنا أفضــل تقنيــات التحريــر واملعاجلــة املتقدمــة.
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Why Us ?
We incorporate technical and business knowledge with experience and creativity. Our photographers have been in
the field for more than eight years contributing to the local and international art societies. We also built our resources
and assets carefully to meet business requirements. You will have our creative team, our distinguished services, and our
excellence in deliverability.

لم نح ــن ؟

 مصورونا لديهم أكثر من ثمان سنوات من اخلبرة واملساهمة يف املجتمع الفوتوغرايف.نحن ندمج بني املعرفة التقنية والتجارية واخلبرة واإلبداع
. كما قمنا ببناء مواردنا وعتادنا بكل عناية لتلبية متطلبات سوق العمل يف هذا املجال.الفني على املستويني احمللي والعاملي
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The Team

Why Us ?

Bader Albalawi
Photographing for more than 10 years, Bader is experienced in landscape,
cityscape, editorial, photojournalism and people photography. His engineering background and work experience in Saudi Aramco, coupled with photographic technical and practical knowledge, gave him a comprehensive understanding of corporate messages to be communicated in images aligned
with industrial regulations and standards. In addition to knowledge in several
businesses topics including Organizational Structures, Managing People, Marketing and Operations Strategies, Bader also got a professional education and
training in photography, attending many advanced workshops including the
following:
■

Magnum Photos Workshop with Gueorgui Pinkhassov, Tokyo, Japan
Photojournalism course with Musleh Jameel, Riyadh, Saudi Arabia
■ Photographing People Workshop with Ghada Khunji, Bahrain
■ Street Photography Workshop with Eric Kim, Dubai, UAE
■ Fashion and Beauty Workshop with Ali Sharaf, Bahrain
■ Wedding Photography workshop with Vinicius Matos, Rio de Janeiro, Brazil
Bader was part of Alestudio Photography Club and Dhahran Art Group, in which he showed his works in two Art shows,
getting an award for his landscape work. He was also featured in “Young Saudi Lenses” book, a project that was initiated
by Saudi Aramco and sponsored by Ministry of Culture and Information. Recently, he published his first photo book
“Road to The North” presenting “85 scenes you may spot on your way to the northwest Saudi Arabia.”
■

Bader speaks Arabic, English, and Portuguese. His gears of choice are Leica M9, Fujifilm Xt1, and Profoto b2 lighting.
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بـ ــدر البلــوي
ألكثــر مــن عشــر ســنوات ،متتــد خبــرة بــدر إلــى مجــاالت عــدة منهــا تصويــر الطبيعــة واملســطحات املدنيــة والصناعيــة ،التصويــر القصصــي والصحفــي،
إضافــة إلــى تصويــر النــاس .بتخصصــه كمهنــدس وعملــه يف أرامكــو الســعودية ،مضــاف إلــى معرفتــه التقنيــة والتطبيقيــة يف التصويــر الفوتوغــرايف،
اكتســب بــدر معرفــة واســعة يف رســائل الشــركات الكبــرى املــراد إيصالهــا ،ومتاشــيها مــع لوائــح األنظمــة واملعاييــر الصناعيــة .باإلضافــة إلــى معرفتــه
مبجــاالت إدارة األعمــال مــن ضمنهــا هيــكل الشــركات التنظيمــي ،إدارة املــوارد البشــرية ،اســتراتيجيات التســويق والعمليــات ،فقــد حصــل بــدر علــى
تدريــب متقــدم يف التصويــر الفوتوغــرايف مبــا يف ذلــك التالــي:
ورشة عمل من وكالة « ماغنوم فوتوز » مع املصور غويرغي بنكاسوڤ ،طوكيو ،اليابان.
■ دورة التصوير الصحفي مع مصلح جميل ،الرياض ،اململكة العربية السعودية.
■ تصوير األشخاص مع غادة خنجي ،البحرين
■ تصوير احلياة اليومية مع إريك كيم ،دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
■ تصوير األزياء والتجميل مع علي شرف ،البحرين
■ تصوير حفالت الزفاف مع فينيسيوش ماتوش ،ريو دي جانيرو ،البرازيل
كذلــك كان بــدر جــز ًءا مــن « نــادي األســتوديو الفوتوغــرايف» و «مجموعــة الظهــران الفنيــة»  ،والتــي شــارك يف معرضــن مــن تنظيمهــم ،وحصــل علــى
جائــزة علــى عملــه يف تصويــر املســطحات املدنيــة .كذلــك مت اختيــار بــدر للمشــاركة يف كتــاب «اململكــة بعدســات شــبابها»  ،املشــروع الــذي كان عبــارة
عــن مبــادرة مــن أرامكــو الســعودية ومت رعايتــه مــن قبــل وزارة الثقافــة واإلعــام .يضــاف إلــى ذلــك إصــدار بــدر لكتابــه املصــور األول «الطريــق إلــى
الشــمال» والــذي يقــدم « ٥٨مشــه ًدا ميكــن أن تقابلــه يف طريقــك إلــى شــمال غــرب اململكــة العربيــة الســعودية».
يتحدث بدر العربية ،واإلجنليزية ،والبرتغالية .اختياراته املفضلة من العتاد كاميرا اليكا إم  ،٩فوجيفيلم إكس تي  ،١وإضاءات بروفوتو بي .٢
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Ibrahim AlRabih
Photographing for more than 8 years, Ibrahim is experienced in real estate,
conceptual art, portraits, fashion, and commercial photography. He gained a
respective place in the photography world grapping local and international
attentions in very short time. He was awarded Gold Medals in both International Federation of Photographic Art (FIAP), and Aal Thani Award. He was also
featured in the 1x annual exhibition in Sweden. Ibrahim’s background as a
computer scientist, and the work with Microsoft Bahrain provided him with
insights in both high-techs and international corporate development and
communication. He gained a solid knowledge in photography attending and
taking advance training including the following:
■

Fashion and Beauty Photography and Photoshop retouching with Ali Alriffai
“Where art meets architecture” with Mike Kelly
■ Profoto Advance Lighting with Andrea Belluso
■ Advanced Photoshop: Retouching and Post-processing advanced techniques with Daniel Ilinca
■

Ibrahim is part of photography press such as ArabJPG, and Vanoos. He also gave training for different organizations including the following :
■ Photography Instructor at Saudi Aramco’s iDiscover program in Aljouf, Tabuk, Albaha, and Riyadh
■ 360-degree Photography lecture given in Colors of Saudi Arabia, Saudi Commission for Tourism and Antiquities
■ Distinguished speaker in “Zoom Photography” event by Saudi Arabian Society for Culture and Arts.
Ibrahim speaks Arabic and English fluently. His gears of choice are Hasselblad H4D, Sony a99, and Profoto D1 and B2.
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إبراهيم الرابح
ألكثــر مــن ثمــان ســنوات يف عالــم التصويــر ،خبــرة إبراهيــم متتــد إلــى مجــاالت منهــا التصويــر املعمــاري ،واملفاهيمــي ،وتصويــر األزيــاء واألشــخاص،
إضافــة إلــى التصويــر التجــاري ،مكتسـ ًبا مكانــة مرموقــة علــى املســتويني احمللــي والعاملــي بفتــرة وجيــزة .فقــد حــاز إبراهيــم علــى امليداليــة الذهبيــة مــن
كل مــن «االحتــاد الدولــي لفــن التصويــر الفوتوغــرايف» (فيــاب) ،وجائــزة آل ثانــي .كذلــك مت اختيــار أعمالــه ضمــن معــرض «ون إكــس» الدولــي الــذي مت
ٍ
إقامتــه يف الســويد .تخصــص إبراهيــم اجلامعــي يف علــوم احلاســب ،وعملــه ضمــن فريــق مايكروســوفت البحريــن ،أكســباه معرفــة ورؤيــة يف التقنيــات
املتقدمــة إضافــة إلــى طــرق تطويــر وتواصــل الشــركات .كذلــك حصــل إبراهيــم علــى تدريــب متقــدم يف التصويــر الفوتوغــرايف مبــا يف ذلــك التالــي:
■ تصوير األزياء واجلمال وطرق املعاجلة مع املصور واملدرب علي الرفاعي.
■ دورة «عندما يقابل الفن املعمار» مع مايك كيلي.
■ تقنيات إضاءات بروفوتو املتقدمة مع أندريا بيلوسو.
■ دورة فوتوشوب متقدمة :تقنيات متقدمة يف معاجلة الصور مع دانيل إيلينكا.
■ تصوير االفالم الوثائقية ،دورة مقدمة بالتعاون بني أرامكو السعودية وجامعة جنوب كاليفورنا.
كمــا كان إبراهيــم جــز ًءا مــن مشــاريع تعليميــة وإعالميــة مبــا يف ذلــك مشــروعا «عــرب جــي بــي جــي» و «فانــوس» اإلعالميــن .كمــا قــام بتقــدمي عــدد
مــن احملاضــرات والــدورات مبــا يف ذلــك التالــي:
■ مدرب تصوير فوتوغرايف يف برنامج أرامكو السعودية «أكتشف» الذي قدم يف عدد من مدن اململكة كاجلوف ،وتبوك ،والرياض ،والباحة.
■ دورة «تصوير  ٣٦٠درجة» يف ملتقى ألوان السعودية السنوي الذي تقيمه الهيئة العامة للسياحة واآلثار.
■ متحدث رئيسي يف فعالية «زوم» الفوتوغرافية التي أقيمت يف جمعية الثقافة والفنون.
إبراهيم يتحدث العربية واإلجنليزية بطالقة .اختياراته املفضلة من العتاد كاميرا هازلبالد إتش ثري دي ،سوني ألفا  ،٩٩وإضاءات بروفوتو دي  ١وبي .٢
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Omar AlOmar
Being specialized in image retouching for more than 8 years, Omar is experienced in both Digital Arts and Photography. Because of his strong technical
skills, devotion, and his artistic style, he has been part of many photography
and videography projects that required his high skills as image Retoucher. He
was featured as an inspirational artist, showing two of his works, in iRead, the
cultural well-celebrated initiative done by King Abdulaziz Center for World
Culture, Saudi Aramco. In addition to Beauty and Fashion photos, Omar is
very passionate with cars and luxury products images. He is also an achieving
photographer in events coverage, cars, landscape, architecture, and portraits
photography.
Omar is a hard-core user of Adobe Photoshop and Lightroom allowing him to work with mass number of images giving
you the perfect results on time. He is also an approved trainer by KACND in Digital Arts.
Omar speaks Arabic and English fluently. His gears of choice are Canon 60D, Profoto lighting, and Adobe Photoshop CC.
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عمـر العم ــر
متخصصــا يف معاجلــة الصــور ألكثــر مــن ثمــان ســنوات ،خبــرة عمــر تشــمل الفنــون الرقميــة والتصويــر ،وملهارتــه التقنيــة العاليــة إضافــة إلــى
كونــه
ً
تفانيــه ونتائجــه املميــزة فقــد كان جــز ًءا مــن مشــاريع فوتوغرافيــة وفيديوغرافيــة كثيــرة تطلبــت مهاراتــه العاليــة كمعالــج صــور .كذلــك مت تكرميــه
كفنــان ملهــم وعــرض عملــن فنيــن لــه يف فعاليــة « أقــرأ » ،املبــادرة املقدمــة مــن مركــز امللــك عبدالعزيــز الثقــايف العاملــي التابــع ألرامكــو الســعودية.
باإلضافــة إلــى صــور األزيــاء والتجميــل ،فــإن عمــر شــغوف بصــور الســيارات واملنتجــات الفاخــرة .كذلــك هــو مصــور ذو اجنــازات يف مجــال تغطيــة
الفعاليــات ،تصويــر الســيارات ،تصويــر الطبيعــة واملعمــار ،وتصويــر األشــخاص.
عمــر ً
منتجــا تا ًمــا بأســرع وقــت .هــو كذلــك
أيضــا مســتخدم متمــرس للفوتوشــوب والاليتــروم ممــا يتيــح لــه التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن الصــور ليخــرج
ً
مــدرب معتمــد يف الفنــون الرقميــة.
يتحدث عمر العربية واإلجنليزية بطالقة .اختياراته املفضلة من العتاد كاميرا كانون  ٦٠دي ،إضاءات بروفوتو ،وأدوبي فوتوشوب سي سي.
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