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طــــــــارق ملفــــــــي

المؤهالت العلمية

المعلومات الشخصية

 المؤســـــس / الـرئيــــــــــــــــس الـتنفيـــــــــذي
لشركـــة خمســــــة ألوان إلنتـــاج األفـالم
مخرج سينمائــي - منتج أفالم - مدرب

٢٠٢٢
اإلدارة المالية للشركات

جامعة هارفارد

٢٠٢٢
إدارة األعمال والترفيه

UCLA

٢٠٢٢
MBA دراسة ماجستير مهني في إدارة األعمال

٢٠٢١
شهادة القيادة اإلدارية

٢٠١٥
دراسة ماجستير في الفنون الجميلة ، وزارة 

الخارجية ، صناعة األفالم
أكاديمية نيويورك لألفالم

٢٠١٢
دراسة التصوير والتصميم

جامعة كاليفورنيا

٢٠٠٧
بكالوريوس ، تسويق
جامعة الملك سعود

+٤٩٤٩٤٩٦ ٥٦ ٩٦٦
Tareq@fivecolors.com
تاريخ الميالد: ١٢ مايو ١٩٨٤

الجنسية: السعودية

الخبرات
)منتج ومخرج أفالم سينمائية(

شركة خمسة ألوان إلنتاج األفالم
يناير ٢٠١١ - حتى االن

الرئيس التنفيذى
لوس أنجلوس ، كاليفورنيا ، الواليات المتحدة

يناير ٢٠٠٧ - حتى االن

الرئيس التنفيذى
الرياض، المملكة العربية السعودية

يناير ٢٠١٦ - حتى االن

الرئيس التنفيذى
أبو ظبي

يناير ٢٠١٧ - حتى االن

أبرز االنجازات الوظيفية
فلم من ذاكرة الشمال | ٢٠٢٢

 جائزة  النخلة الذهبية لالفالم
بمهرجان الفلم السعودي - الدمام

WIMFF | ٢٠١٢
أفضل فيديو موسيقى هيب هوب

WIMFF | ٢٠١٢
الفيديو األكثر إبداًعا

 فاز أول فيديو موسيقي بجائزة أفضل
 فيديو موسيقي في مهرجان الموسيقى

 العالمية واألفالم المستقلة

http://www.linkedin.com/in/tareqmelfi/
https://twitter.com/TareqMelfi
http://www.youtube.com/user/TareqMelfi
https://www.instagram.com/tareqmelfi/
https://www.snapchat.com/add/tareqmelfi?sender_web_id=5a41053d-ab43-4b5b-9c1d-013d737b2945&device_type=desktop&is_copy_url=true
https://fivecolors.com/en/
https://www.imdb.com/name/nm4946493/
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اإلنجـــــــــازات

منتج افالم

من ذاكرة الشمال  | ٢٠٢٢
مؤسسة األميرة العنود الوثائقي | ٢٠١٢

مسلسل ركشنة | ٢٠١٩
عيني وياك - مسلسل تلفزيوني قصير | ٢٠١٩

اخالص - مسلسل تلفزيوني | ٢٠١٩
حررني )فلم قصير( | ٢٠١٨

قوات الطوارئ بالجوف |٢٠١٥
رسالة نصية ) فلم قصير( |٢٠١٣

السطح )قصير( | ٢٠١٣
الرهينة الشقراء )قصير( | ٢٠١٣
الراتب ما يكفي )قصير( | ٢٠١٣

دفع اإلقحوانات )قصير( | ٢٠١٣
انتقام اب )قصير( | ٢٠١٣

منتج التنفيذي
ملفي | ٢٠١٣

فيديو موسيقي رجولي ... يتصف بالرجولة | ٢٠١٢

مدير االنتاج
)الضابط جاك )قصير( )مساعد مدير اإلنتاج

مصور سينمائي

اخالص - مسلسل تلفزيوني | ٢٠١٩
في غبار هذا الكوكب )قصير( | ٢٠١٧

قوات طوارئ الجوف )مدير التصوير( | ٢٠١٥

تأثيرات بصرية

الجوف سوات )فنان مؤثرات بصرية( | ٢٠١٥
رسالة نصية )قصيرة( )تأثيرات رقمية( | ٢٠١٣

انتقام األب )قصير( )تأثيرات رقمية( | ٢٠١٣

قسم الصوت

رسالة نصية )قصيرة( )محرر الصوت( | ٢٠١٣
انتقام األب )قصير( )محرر الصوت / متنوع( | ٢٠١٣

قسم الكاميرا والكهرباء

الشريعة )مصور ال يزال( ٢٠١٦

الدورات التدريبية

ورش العمل
٢٠١٣

NYFA تقديم دورات مع جامعة
٢٠١٤

صناعة االفالم - مهرجان الزيتون الدولي 
بالجوف
٢٠١٥

صناعة األفالم
أكاديمية فايف كلرز

٢٠١٦
التصوير السينمائي وصناعة االفالم

بالتعاون مع اكاديمية نيويورك لصناعة 
االفالم
٢٠١٧

تدريب أفراد أمن المنشآت لمدة شهر 
) المونتاج السينمائي(

٢٠١٨
صناعة االفالم - جائزة افالم ابو عجرم

٢٠١٨
التصوير السينمائي - اكاديمية فايف كلرز 

ابوظبي
٢٠١٩

صناعة األفالم مع جمعية مسك الخيرية
٢٠١٩

تدريب في دول الخليج مع أكاديمية األمير
أحمد بن سلمان في صناعة األفالم

٢٠٢٢
PMP شهادة إدارة المشاريع االحترافية

٢٠٢٢
KPI اخصائي تخطيط معتمد
KPI شهادة التدريب المهني

شهادة بناء اإلستراتيجية
٢٠١٧

تصميم هوية العالمات التجارية
٢٠١٧

معالجة االلوان باستخدام دافنشي ريسولفد
٢٠١٧

احتراف المونتاج باستخدام ادوبي بريمير
٢٠١٣

احتراف معالجة الصور الفوتوغرافية


