


من خالل دراسة دبلومة الموشن جرافيكس سوف نتعرف على كيفية استخدام المؤثرات المرئية والرسوم 
المتحركة والتقنيات السينمائية إلضفاء الحيوية على التصميمات. وجعل المنتجات جذابة ومثيرة  كما يفعل 

فنان الرسوم  المتحركة. وسوف نتعلم المفاهيم األساسية للرسوم المتحركة وما الذي يجعل األشياء تتحرك. 
 Photoshop و Adobe Illustrator وسنتعرف على كيفية تصميم العناصر األساسية وأخذ تصميم من
وتحويله إلى مشروع ذكي ثالثي األبعاد. ثم دمجها لكها في After Effects ، جنًبا إلى جنب مع بعض 

المؤثرات الخاصة. 

TV Motion Graphics Diploma

الفئة المستهدفة 

األشخاص المهتمين بمجال التصميم اإلبداعي والرسوم المتحركة.	 
األشخاص الذين يعملون بالفعل في مجال الرسوم المتحركة ويرغبون في تحسين قدراتهم ومهاراتهم	 

 
اسلوب الدراسة :

 ZOOM مع المحاضر من خالل تطبيق live online  الدراسة عن طريق الحضور بشلك
ويتم من خالله التفاعل مع المحاضر بشلك مباشر صوت وصورة ومشاهدة ال  Presentation  الذي يقوم المحاضر 

بالشرح منه والبرامج التى يقوم بالتطبيق والتدريب عليها خطوة بخطوة  , وايضًا اماكنية رفع وإرسال الملفات 
Homework - Assignments بين المتدربين والمحاضر والمحادثات الجماعية ، والتأكيد على انه بيتم إعطاء 

فرصة بعد الشرح للتطبيق العملى على األجهزة الخاصة بالمتدربين من المنزل , وإماكنية عرض ال Task من المتدرب 
للمحاضر لمراجعته وتصحيحه وذكر المالحظات 

باالضافة الى انه يتم عمل جروب دراسى على  WhatSapp  بين المتدربين والمحاضر عن طريق ادارة التدريب للتفاعل 
مع المحاضر وادارة التدريب بشلك مباشر وسريع ، ، باإلضافة اننا بنوفر كمان للمتدرب  المحاضرات السابقة او التى 

تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى عن طريق مشاهدة  الفيديو المسجل للمحاضرة على منصة األاكديمية  للمشاهدة 
طوال فترة الكورس بعد انتهاء المحاضرة بـ 24 ساعة فقط  - وفى نهاية الكورس بيتم ارسال شهادة الحضور على 

االيميل 



نظام الدراسة :

مدة المحاضرة     : 3  ساعات 
عدد أيام الدراسة : يومان فى األسبوع

مدة الدبلومة      : 4 شهور تقريبا ً 

متطلبات الدراسة :

ال يوجد متطلبات للدراسة سوى القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي ونظام تشغيل ويندوز

   ماذا ستتعلم فى هذه الدبلومة ؟   

Adobe after Effects 2023
Introduction to Motion Graphics
User Interface
Working with Compositions
Importing files
Building complex objects with Pre-
compose
Editing Videos
Types of Key frames
Using layers, masks, blend modes, and 
track mattes
Working with Effects Parenting objects
Title Animations
Working with Shapes
Using Key light for green-screen footage
Using Expressions
Creating 3D projects
Working with Cameras and Lights
Archiving projects
Rendering



Introduction to Editing Movies
User Interface
Setting up a project and sequence
Importing Files
Editing Workflow
Marking and selecting the best takes 
from clips
Editing clips into the Timeline
Trimming, splitting, moving, and 
deleting clips
Creating Animation
Working with Effects and Transitions
Editing Audio files
Rendering

Adobe Premiere 2023

Adobe Audition 2023

Adobe illustrator for Motion 2023

User Interface
Setting up a file for Motion Graphics
Working with Layers and Art boards
Selection Tools and Isolation mode
Creating Shapes
Using Pen Tool
Shape Builder Tool
Preparing layers for Motion Graphics
Integration with After Effects
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