


جرافيك الموشندبلوم

Motion Graphics Diploma
أحد أهم الدبلومات وأكثرها طلبًا في سوق العمل والمصنفة ضمن المهن المستقبلية

Motionفديوهاتعمليتمكيفيوماتساءلتهل

Graphic؟

إذا كنت ترغب في معرفة االجابة فهذه الدبلومـة مخصصـة 

ك، لك، فالموشن جرافيك عالم كبير يدور حول تحريك الجرافيـ

تعني الحركة، مثل الكتابة المتحركـة  motionومعنى كلمة 

اصل في بداية األفالم، وأيضا في القنوات التلفزيونية كالفو

بين المسلسـالت واععالنـات، إلـى ه ـره باعضـافة إلـى افـالم 

.االنفوجرافيك التي تعتمد على االبهار فى عرض المنتجات
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Motionمصممو Graphic،للويبفنًياعمًلاينتجون،الحركةمصمميفقطعليهميطلقأحياًنا

واععالناتالدعائيةوالمقاطعاألفالممقاطعذلكيشملأنيمكن.السينماأوالتلفزيونأو

Motionوالمرئيةالمؤثراتيستخدمون.ذلكإلىوماالعناوينوتسلسلالتجارية Graphic

.كةمتحررسوماتيصممونإنهم.إبداعاتهمعلىالحيويةعضفاءاأل رىالسينمائيةوالتقنيات

مصممي الحركة المبدعون
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أهداف دبلومة الموشن جرافيك

:سنأ ذ بيدك في هذه الرحلة العلمية من أجل

.إعداد مصمم موشن جرافيك محترف 

.التمكن من أدوات برامج تصميم الحركة
الـتمكن مــن إنتـاة عــدي مشـاريع تكــون واجهـة الطالــب فــي 

.سوق العمل 
.  مقطع فيديو احترافي20التمكن من تنفيذ اكثر من 

ن التمكن من انشاء سابقة األعمال الخاصة بك والتي تتكون م
. عدي مشاريع احترافية تتقدم بها الى سوق العمل 

التمكن من أنماط المشاريع المستخدمة في  لق الحركة في
.مقاطع الفيديو

التمكن من انتاة مشاريع الموشن جرافيك  كاملـة بـالمؤثرات
. الصوتية للهيئات والشركات 
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فنيمخرة

محترففيديومصمم

وإعالندعايةمصمم

متعدديوسائطمصمم

تجاريةوعالمةبصريةهويةمصمم

ويبمصمم

رقميةصورمعالج

اعلكترونيةالمواقعفيمصمم

إعالناتمدير

فنيمدير

إعالنيتصميم بير

مجاالت العمل
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ستتعلمماذا 

-ريمييـر  الب–االليسـتريتور –الفوتوشـو  ) بداية من االلمام التام بتثبيت البرامج المسـتخدمة 
(االفترايفيكت 

ين مرورا بالتعرف بشكل علمي على اسـ  التصـميم االحترافيـة وقواعـد التحريـك والتنسـيق بـ
العناصر المتحركة  

.التعامل مع األدوات االساسية للبرامج والتعرف على مصادر المشاريع  االحترافية 
مشـروعا علـى االربـع 20استمرارا الى أن يـتم تنفيـذ المشـروعات االحترافيـة والتـى تزيـد عـن 

.برامج مجتمعة

ــــة  ــــال محترف ــــابقة أعم ــــاء س بن
ومتفــــــردي مليئــــــة بالمشــــــاريع  
االحترافيــة جــاهزي لتقــدمك لســوق 

.العمل
التعرف على بيئة مصـممين الحركـة
المحتـــرفين التـــي يتطلبهـــا ســـوق 

.العمل بعد التخرة 
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اسبوع8: المدي الزمنية

ساعة100: الساعاتعدد 

$750: الرسوم

العربية: اللغة

المدرسون

نخبة من الخبراء والمتميزين وحملة الدكتوراه

لمستوى المطلو  والخبرات السابقةا

ال ُيشترط اي  برات سابقة، فقط معرفة باستخدام الحاسب
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:التخصصهذاعننبذي

جميعفياساسيبشكلود ولهديزاينرجرافيكللموشنالهائلالنجاحعلىالتخصصهذايعتمد

معالمزوابراتجسيدالىحتاةنوالتقليديةالرقميةالمجاالتكلففي،والفنيةمنهاالتسويقيةالمجاالت

عمليةمهاراتامتالكنحوبقدراتهملالرتقاءمستخدميناللدىاليومحاجةوهناك،المنتجاوالمجال

الدعائيةالمتحركةالتصميماتفيواالحتراف،الجرافيكفياألساسيةالمفاهيمبدعممعجديدي،

التخصصهذاأدواتامتالكوقويةمهاريصاحبأيكونواوأنوالتجارية

:الدبلومةمراحل

المدة باألسبوععدد الساعاتعدد األجزاءالبرامج

1121مقدمة برنامج الفوتوشوب 
1121راألليستريتومقدمة برنامج 

1505ايفيكتاالفتربرنامج 
1202البريمييربرنامج 

161المشروع النهائي
610010المجموع
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للتحريكتمهيداالصورعلىوالتحريرالتعديل:األولالجزء

اء بحيث يقدم أساسيات كيفية بن. يهدف هذا الجزء إلى احتراف التعامل مع واجهه برنامج الفوتوشو   

ث الحركـة مـن حيـحلـةالمتدر  لتكوين التصميم والتحضير للمشاهد التي ستطلب تحريكها واد الهـا مر

.التعديل على الصوري في برنامج الفوتوشو 

أساسيات برنامج الفوتوشوب أساسيات األلوان وامتدادات الصور

تحرير وتعديل الصور باحترافية على البرنامجفهم التصميم وأركانه وفهم قاعدة االلوان

احتراف أدوات البرنامج في اخراج المشاهد المراد تحريكها 

عدد الساعات1موضوعات دروس البرنامج في الجزء 

رتيب واجهة البرنامج وت–التصميم للتحريك –امتدادات الصور –أساسيات نظام األلوان –مقدمة الدبلومة المحاضرة األولى

ل أداة الفرشاة الفوتوشوب وتفعيفىالدمج -أدوات التحديد ––التعريف بالطبقات –انشاء ملف جديد –مساحة 

.ور تطبيقات عملية على الص–ومعالجة الشوائب الريتاتشاعادة تصحيح الصور وتفعيل أدوات –

4

ل والتحكم بها النصوص وطريقة تفعيلها داخل مساحة العم–الفوتوشوب والتدرجات اللونية فىطرق التلوين ةالمحاضرة الثاني

ال واالشكال تفعيل األشك. التصميم فىتثبيت الخطوط العربية واالجنبية المميزة وفهم توزيع النص –

المخصصة والرسم بالبن تول

4

تعريف الماسك واستخدامه المتشعب فى برنامج الفوتوشوبةالمحاضرة الثالث

ة اللونية المعالج= محاذاة العناصر وخطوط االرشاد –خيارات الحفظ -قائمة الفالتر والتحكم بها  وتفعيلها 

االستايالت وكيفية التحكم بها وتثبيت استايالت جديدة–للصور  

4

12المجموع
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انشاء الرسوم المتجهة صنع الشعارات والشخصيات : الجزء الثاني 

انتقالهااوالشخصياتورسمالبدايةمنالشعاراتانشاءواحترافالمتجهةالرسومعلىالتعرفالجزءهذايهدف

ضبططرقعلىوالتعرفللتحريكالمشاهداعدادءالجزهذايغطيالحاسب،باستخدامالرسمالىاليدويرسممن

.للتحريكمتسلسلةمشاهدألنشاءتحضيراالفيكتوررسوم

االليستريتورأساسيات برنامج والراسترالفيكتورالتعرف على الفرق بين 

بورد مرحلة ما قبل التحريك   االستوريالتعرف على مراحل  اعداد انشاء الشعارات 

المراد تحريكها المشاعداحتراف أدوات البرنامج في اخراج أقسام المنتجات الدعائية والتجارية

عدد الساعات2موضوعات دروس البرنامج في الجزء 

هة البرنامج وترتيب واج–التصميم للتحريك –امتدادات البرنامج –الفيكتورأساسيات رسوم –األليتسريتورالتعريف ببرنامج المحاضرة األولى

بورد باالرتالتعريف –انشاء ملف جديد –مساحة العمل 

4

نظام التلوين –يقاتها  وتطباالليستريتورفىالتعامل مع أدوات التحديد –التعامل مع االشكال المغلقة والمفتوحة وكيفية تفعيلها ةالمحاضرة الثاني

الباليتةاأللوان المتناسقة  وانواع تلوين األشكال كيفية حفظ باليتةوتعريف 

مساحة العمل من فىالمنتجات وضبط التصميمفىوكيفية تطبيقاتها االليستريتورفىالتعامل مع الخطوط االرشادية والمسطرة 

وتطبيقات الدوران واالنعكاس   round cornerشرح تحوير االشكال من شكل الى اخر عن طريق –خاللها والتطبيقات عليها 

4

طبقات مجموعات وشرح تطبيقها  من خالل شرح قائمة الفىللتحكم بها وشرح كيفيه ضمها لالشكالخواص العزل تغعيلةالمحاضرة الثالث

ين االشكال شرح المحاذاة ب–أشكال فنية متميزة وناعمة الخراجشرح أدوات الرسم بالبن تول وتطبيقاتها العملية -بالبرنامج 

أداة الدمج -SHAPBUILDERشرح أداة = الشعارات والتحكم بها  النتاجوتفعيلها تسهيل العمل والعالقات بين االشكال 

BLEND TOOL

width toolوالتطرق إلى اداه تشويه االشكال االستروكالبرنامج والتعامل مع فىأدوات القص والتقطيع 

مرحلة التحريكالدخالهاواعداد مجموعة مشاهد كقصة كاركترتصاميم العملىالتطبيق 

4

12المجموع
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ببعضهااالشكالعالقاتبناءمنوالتمكنالتحريكقواعدأبرزعلىالتعرفإلىالجزءهذايهدف
ترافيةباحالمتحركةالتصاميموانتاةاالفترايفيكتبأساسياتوااللمامالحركةنعومةعلىواالطالع
قةمسبمتطلباتعلىالدراسيالمقرريشتملال.بينهاالتنقالتواعدادترتيبهاععادياستعدادا
 ذألمستعًداسيكون،.للحاسو االعتياديالمستخدمفئةمنطال افتراضمعأبسطهاباستثناء
الفيديومقاطعوا راةاعدادالثالثءالجزهذايغطي.المتقدمةالتصميمدوراتمنالمزيد

.اعليهالمرئيةالتأثيراتواضافةلجمعهااستعدادباحترافيهتحريكهافيبدأناالتيوالمشاريع

نهاطريقة التعامل مع العناصر من خارج البرنامج وخصائص كل م• االفترايفيكتفي الموشنجرافيكمقدمة عن مسار •

تحريك العناصر بطرق مختلفة• جرافيك  الموشنفىقواعد التحريك •

التعامل مع البعد الثالث الخاص بالبرنامج• االفترايفيكتاساسيات •

التعامل مع التصدير من البرنامج• طريقة التعامل مع عناصر البرنامج•

10

البدء في عملية التحريك وذلك بالبدء فى فهم : الجزء الثالث 

اساسيات التحريك على برنامج االفترايفيكت  



عدد الساعات3موضوعات دروس البرنامج في الجزء 

–جرافيك الموشنفىمصطلحات مهمة –التحريك فىمفاهيم مهمة –جرافيك الموشنمقدمة عن مسار المحاضرة األولى

.تعريف العمل مع الطبقات –ادخال الملفات -شرح وادارة مساحة العمل –انشاء اول مشروع 

4

خصائص فىكم لوحة تحكم المشاريع ولوحة التحفىالتحكم –التعامل مع التايم الين والتحكم فيه وخصائصه المحاضرة الثانية

.التأثيرات 

3

3عليها العملىمع التطبيق االيفكتاتوالتحكم بها واهم االيفيكتاتقائمة المحاضرة الثالثة

البرنامج وتطبيق ىفالي اشكال االليستريتوروتحويل ملفات واالليستريتوركيفية ادخال ملفات الفوتوشوب المحاضرة الرابعة

.تحريك مشهد احترافىعلى نموذج عملى

4

" رك تعريف نقطة التح–تحريك جسم متعدد الطبقات فىتطبيق عمل –طرق الربط بين الطبقات المحاضرة الخامسة

keyframe "– خصائص نقاط التحرك" keyframe ".

3

تطبيق -adjustment layerوالفروق بينهم وبين -MASKوخصائصه وشرح - alpha matteشرح المحاضرة السادسة

ink revelشو بتقنية ساليدعملي على 

4

3على تقنيات متعددة لتحريك النصوص شرح النصوص وتحريكها وتطبيقات عملية متعددةالمحاضرة السابعة

تطبيقات احترافية بتقنياتshape & solidالفرق بين –تحريك االشكال وعالقتها ببعضها بتقنيات احترافية المحاضرة الثامنة

.محتلفة

3

والفرق –ة الفرق بين االشكال الطبيعية واالشكال متغير–والتكراروالترتيبCOMPOSITIONSالتعامل مع المحاضرة التاسعة

بين المسارات الحادة والمنحنية والتطبيق العملي على تصميم متحرك

3

تصميم متحرك تطبيق عملي على–الى طبقة االشكال تشويه وتكرار  االيفكتاتتقنية دمج االشكال واضافة المحاضرة العاشرة

-trim pathاحترافي  repeater – wiggle path 

3

" رك تعريف نقطة التح–تطبيق عمل في تحريك جسم متعدد الطبقات –طرق الربط بين الطبقات المحاضرة الحادية عشرة

keyframe "– خصائص نقاط التحرك" keyframe ".

3

تطبيق -adjustment layerوالفروق بينهم وبين -MASKوخصائصه وشرح - alpha matteشرح المحاضرة الثانية عشرة

ink revelشو بتقنية ساليدعملي على 

3

3على تقنيات متعددة لتحريك النصوص شرح النصوص وتحريكها وتطبيقات عملية متعددةالمحاضرة الثالثة عشرة

4والتحكم بها والتطبيق العملي عليها 3dالتعامل مع طبقة الكاميرا وطبقة المحاضرة الرابعة عشرة
4التطبيق على نماذج احترافية لتصميم الحركة والتعريف بالمشروع النهائي المحاضرة الخامسة عشرة

50المجموع
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“المونتاة" تحرير المقاطع المنتجة بما يسمى بعملية : الجزء الرابع 

ووضع المؤثرات الصوتية عليها 

والفوي الصوتيةالمؤثراتضعووالفيديومقاطعوتعديلتحريرقواعدأبرزعلىالتعرفالجزءهذايهدف

.بريميرادوبيببرنامجعليهاوالتحريرالتعديلصنعالمستهدفالفيديومقاطععلىاوفر

يهباحترافتحريكهافيبدأناالتيوالمشاريعالفيديومقاطعوتجميعوتعديلتحريرالثالثزءالجهذايغطي

.لتصديرهاعليهااال يرياللمساتلوضعاستعداد

احتراف التأثيرات على مقاطع الفيديو  مقدمة عن مسار المونتاج  وتحرير مقاطع الفيديو

طءالتحكم في سرعة الفيديو والب قواعد المونتاج  وضبط الصوت على الصورة وضبطها  

الصوتية اوفر ووضع المؤثراتالفويستنقية صوت  احتراف التنقالت بين مقاطع الفيديو

تصدير الفيديو واخراج المشروع بجودة عالية  تم تحريرها التىعلى مقاطع الفيديو اللونىالتعديل 
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عدد الساعات3موضوعات دروس البرنامج في الجزء 

تعريف –ادخال الملفات -شرح وادارة مساحة العمل –الواجهة و بداية اول مشروع المحاضرة األولى

 & Resolution, FPS, Progressiveمصطلحات مهمة –sequenceالعمل مع 

Interlaced

3

وبطأ مقطع تحرير وقص ومونتاج مقاطع الفيديو وتسريعفىشرح التايم الين والتحكم المحاضرة الثانية

slideshowالتطبيق العملي على مشروع = عليه اللونىالفيديو والتعديل 

4

شرح االنتقاالت  كيفيه -Effect Controls panelاضافة لوجو و التحكم في المحتوى  المحاضرة الثالثة

استخدامها و اضافتها على الفيديوهات

3

الكاميرا فى تأثير الغاء اهتزاز-اضافة التأثيرات على الفيديو و تعديل االلوان و االضاءه المحاضرة الرابعة

ة لتصدير أفضل طريق-الفيديوهات للحصول على فيديوهات احترافيه بمظهر سينمائى 

يديو الفيديوهات من برنامج ادوبى بريمير للحصول على أعلى جودة و أقل مساحه للف

Rendering with Maximum Quality & Low Size

3

ات مختلفه اضافة انيميشن و حرك-شرح طرق الكتابة المختلفة بالعربية أو االنجليزيه المحاضرة الخامسة

Green Screenازالة الخلفية بالكروما  -Mogrt Filesللفيديو 

3

 Adobe Audition CCازالة الضوضاء وتحسين الجودة  -تعديل الصوت باحترافية المحاضرة السادسة

Tutorial

ى البريميير نماذج عملية للمونتاج لمشاريع احترافيه عل-كيفية الربط بين البرنامجين  

4

20المجموع

13



النهائيالمشروع:الرابعالجزء

احترافيمتحركتصميم20منأكثراتماموبعدوالتحدياتبالمحطاتالمليءالحافلالطريقهذانهايةفي

هائيةالنمحطتناالىنصل،العمللسوقتد لكالتياالحترافيةالفنيةالمهاراتبمعظمواحتككنافيهمطبقنا

ووضعالمشاهدبرسممروراstoryboardوضعمنبداية،المتصلةالمشاهدمنمجموعةلتحريكمشروعلبناء

المشروعوتصديروا راةالصوتمعوتنسيقهاالمشاهدتحريكالىنهاية،اوفروالفوي الصوتيةالمؤثرات

.عملكمنالشركاتمنلشركةكاملةثانية30عنيقلالفيماكفيلم

مونتعلمحترفة،أعمالسابقةلديناليتكونبيهان موقععلياعمالنانعرضكيفالجزءهذا اللتعلموسن

.جرافيكموشنكمصممينبناالخاصةالعملمقابالتفيجيداانفسنانقدمكيف

: مشروع التخرج  كاالتي 

مشروع فالت موشن جرافيك : أوال 

ثانية 30مدة الفيلم ال يقل : ثانيا 

: المواصفات 

"  القصة " بورد االستوريكتابة 1.

او الفوتوشوباالليستريتوررسم المشاهد على برنامج 2.

.مع المؤثرات الصوتية صوتىموسيقى خلفية او تعليق 3.

mp4اخراج وتصدير الفيلم بصيغة 4.

عدد الساعات

6
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