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جرافيكس مدربة معتمدة ومصممة 



About me 
Saudi Academic And Graphic Designer

Certified trainer from the general organization 
for vocational and technical training 
Experienced in design and animation 

Community partnerships



الكورس حماور 

التدرييب

(Script) طريقة كتابة الـسكريبت  1

جرافيكللموشنرسم المشاهد  2
(جرافيكللموشنتصميم السيرة الذاتية ) 1تنفيذ مشروع

( لالنفوجرافيكأنيميشنتصميم ) 2تنفيذ مشروع 3

وصنع التأثيرات البصرية وتحريك االفترافيكيتالتعامل مع برنامج 

الفيكتور 4

(Story Board) 

هندسة الصوتيات والتعامل مع المؤثرات 

إخراج العمل بجودة عالية ومساحة عمل صغيرة 

5

6





https://www.youtube.com/watch?v=528zJrGE1gA&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=528zJrGE1gA&t=55s
https://www.youtube.com/watch?v=UMOe0glzPmU
https://www.youtube.com/watch?v=UMOe0glzPmU


جرافيك الموشنإنشاء طريقة 
:جرافيك يعتمد على بناء المقاطع وفق الخطة التالية للموشننجاح تصميمك 

رسم المشاهد المبدئية 

Story Board – بوردالستوري

مرحلة التعليق الصوتي 

الخطوة الثالثة 

وإضافةاالفترافيكيتالتحريك داخل 

المؤثرات الصوتية

الخطوة الرابعة 

جرافيك الموشنكتابة تفاصيل 

Script – السكربيت

الخطوة االولى

الخطوة الثانية



كتابة السكريبت 

You can simply impress your audience and add a unique 

zing and appeal to your Reports. 

Script

رسم المشاهد 
Story Board



[الخطوة األولى ] 

ما حاول استلم النص من العميل ، وابدأ بتفريغه وتقسيمه الى جمل ، 

ان كل جملة بيكون كحسابتكون الجمل طويلة وال قصيرة ، واعمل في 

.لها مشهد خاص فيها 



[ الخطوة الثانية ] 

موعلى الورق ، رأسك في التي سريعة للمشاهد وأسقط األفكار اسكتشاتابدأ أرسم 

شرط يكون اسكتش احترافي ، حتى لو شخبطة سريعة عشان ما تضيع منك الفكرة ، 

.وقبلها الزم تغذي مخيلتك وتشوف أعمال كثيرة عشان تكون معاك أفكار مختلفة



[الخطوة الثالثة ] 

ي الصورة ، بالطريقة الي تشوفها فاإللستريترابدأ اشتغل على المشاهد في برنامج 

للعميل عشان  PDFأرسل نسخة تنتهي كل جملة داخل المشهد تبعها ، وبعد ما وضع 

.مالحظاته وتعديالته قبل التحريك ويعطي فكرة عن المشاهد ، يأخذ 



[ الخطوة الرابعة ] 

يراد استاعمل ، وكمان إيفكتساألفترما اقسم المشاهد ، استوردها الى برنامج بعد 

اعمل و، اآلخرىمنه المشاهد بتتفرعالمشهد النهائي الي جهز أوفر ، وابدأ للفويس

Marker  أوفر في أماكن نطق الجمل الفويسعلى.



[الخطوة الخامسة ] 

، وحاول تضبطهم قدر اإلمكان ،مشهدعلى مشهد ايفكتساالفترابدأ الشغل في 

كل مشهد ومشهد ، الزم في هاذي المرحلة تكون مستمتع عشان يطلع معك شغل حلومابينواشتغل كمان على االنتقاالت 



[ الخطوة األخيرة ] 

،أخطاء أو مشاكل ، أضيف مؤثرات صوتية بسيطة تناسب العمل وأتأكد من توزيعها بشكل مناسب مافيانه كل األمور تمام ، ونتأكد بتصدير العمل نقوم ما بعد 

.أصدر العمل شيأعلى من صوت التعليق والموسيقى ، وآخر مايكونوان صوتها 



Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

Simple PowerPoint Presentation

You can simply impress your audience and 

add a unique zing and appeal to your 

Presentations. Easy to change colors, photos 

and Text. You can simply impress your 

audience and add a unique zing and appeal to 

your Presentations. 

ِّي ما، لكنال  ه يعني مجرد قراءة لمحتوى نَص 

، في المقام األول يَنُم عن موهبة صوتية مميزة

وقدرة كبيرة على التعبير وتوصيل الفكرة

بنبرة واضحة ونطق سليم مع القدرة على 

التحكم في مدى قوة وحدة الصوت وسرعته 

....... به وطبقة النطق 

الـــتعليق الصوتي

V o i c e o v e r

https://soundeals.com/
https://soundeals.com/


في صناعة السينما التقليدية يستخدم بنك من الشرائط واالسطوانات

اليوميةالمسجل عليها كل األصوات الطبيعية من الحياة 

التحريك

Modern Portfolio 

Designed

الصوتيةوالمؤثرات

https://freesound.org/browse/
https://freesound.org/browse/


:اإلنستغراميسعدني تواصلكم عبر حساب 



Rana ALQurashi


