
 

 كلية اآلداب والفنون

 قسم التحريك والوسائط المتعددة

 وصف المساقات

  اسم المادة الوصف

كيميائياً من تتناول هذه المادة التعرف على خاصية اللون ومكوناته فيزيائياً و

تستداامه ف  التاامي  المدتلةةمم  دااتسة ة وذلك الخالل تطبيقات عملي

بالضوء والظل ، فضالً عن دااتسة أه   للعالقات اللونية وتااجاتها وتاثرها

 .نظريات اللون وتطبيقاتها

 نظرية اللون 

0181111 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

1 

تتناول هذه المادة التعرف على أدوات وخامات الرتس  المدتلةة وطرق 

اتستداامها وعمل تمرينات ياوية لرتس  الطبيعة والعناصر بطالقة وحرية وكذلك 

المستماة من جوانب الحياة   ا مدتلةة لنماذج تظهر فيها الحركةاتس  مشاه

اليومية ف  الماينة والقرية وغيرها باإلضافة لاااتسة تشريح جس  االنسان 

 .والحيوانات المدتلةة والت  تتضمن العالقات النسبية ألعضاء كل منها

 الرسم الحر والتشريح الفني

0181112 

 ( تساعات معتماة3)

 (عمل  2نظري+1)

2 

 

 

تتناول هذه المادة دااتسة عناصر وأتسس التامي  م  التأكيا على الةكرة البنائبة 

العناصر الشكلية واللونية وأثرهما ف  البناء العام   للتامي  ، فضالً عن دااتسة

للتامي  من خالل تاايبات تطبيقية على كيةية التعامل م  المساحة والمادة 

اعية والتعبيرية للطالب ف  تامي  الرتسوم واللون وذلك لتنمية القااة االبا

  .المتحركة والوتسائط المتعادة

 أساسيات التصميم للوسائط المتعددة

0181113 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

 

3 



تتناول هذه المادة تاايب الطالب على برمجيات الحاتسوب المدتاة بتامي  

 tratorIllus- وهما برنامج  والوتسائط المتعادة الجرافيك

   Adobe  Photoshop م  التركيز على تقنيات االدوات واالوامر المدتلةة

وماى امكانية االتستةادة منها ف  عمليات التامي  المدتلةة م  إجراء تمااين 

 .ثنائية وثالثية األبعاد تمثل التقنيات المدتلةة ف  البرنامجين

 الرسم والتصميم بالحاسوب

0181114 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

4 

تناول هذه المادة دااتسة تاايخ الرتسوم المتحركة باءاً من نشأة الرتسوم األولية 

وحتى الرتسوم الكااتونية ومعرفة أتساليب الرتس  وأشهر الرتسامين وأشهر أفالم 

الرتسوم المتحركة وشركات اإلنتاج العالمية والتعرف على المجاالت المدتلةة 

ة دوااً  فيها وكذلك الوتسائط المتعادة منذ باايتها الت  تؤدي الرتسوم المتحرك

ومراحل تطواها وااتباطها بالتقنيات الحايثة وما تؤديه من فوائا ف  مدتلف 

 نواح  الحياة م

تاريخ الرسوم المتحركة والوسائط 

 المتعددة

0181121 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري( 3)

5 

وا الةن االتسالم  وأه  تتناول هذه المادة دااتسة فلسةة وأصول ونشأة وتط

الداائص والمبادئ الت  يرتكز عليها ودااتسة ابرز الطرز الةنية خالل 

العاوا المتعاقبة ومدتلف االقالي ، ويقوم الطالب بتنةيذ بعض التطبيقات العملية 

 .من خالل دااتسته لهذه الطرز

 الفنون اإلسالمية والزخرفة

0181122 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري( 3)

5 

ول هذه المادة التقنيات المدتلةة لمعالجة الاوا من خالل القط  والامج تتنا

وإنشاء المالمس  ، ومعالجة األتسطح وإضافة المؤثرات والتحويرات المدتلةة

والسطوح بما يتناتسب م  متطلبات تامي  الرتسوم المتحركة والوتسائط المتعادة 

 Adobe Photoshopومن خالل برامج الحاتسوب الداصة كبرنامج 

 تقنيات معالجة الصور بالحاسوب

0181211 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

 

7 

على البناء الشكل   الذي يرتكزتتناول هذه المادة دااتسة التامي  الحايث 

م  المتطلبات المعاصرة للوتسائط الجرافيكية  لمجموعات الحروف، بما يتناتسب 

الت  يقوم عليها التامي   المتعادةم وتتضمن المادة دااتسة النسب واألتسس

  .التيبوغراف  ، م  اجراء تطبيقات عملية ياوية واخرى بواتسطة الكمبيوتر

 التيبوغرافيا الرقمية

0181212 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

8 



تتناول هذه المادة انواع الكاميرات الرقمية المدتلةة وكل ما هو حايث منها 

كل جزء منها وأنواع العاتسات ووظائةها وتركيب أجزائها ومعرفة وظيةة 

باإلضافة إلى تعل  أتساليب التاوير الرقم  الثابت والمتحرك واتسس إنشاء 

التكوينات الت  تتناتسب م  موضوع التامي  للوتسائط المتعادة وإعااد نماذج 

 ثابتة و متحركة م

 التصوير الرقمي

0181231 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

9 

ه المادة كتابة السيناايو والحواا بلغة توصل فكرة الةيل  ومن ث  تتناول هذ

الت  تترج  السيناايو للغة بارية أولية  (Storyboard) تامي  لوحات السرد 

 تحاد الدطوط العامة لمشاها الةيل  ومحتواها من شدايات وخلةيات وألوان م

 كتابة السيناريو ولوحات السرد

0181232 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

10 

تتناول هذه المادة تاايخ الشدايات الكااتونية ثنائية األبعاد وشدايات الامى 

ثالثية األبعاد  وتقنيات وخامات تانيعها م  التركيز على ابتكاا شدايات 

ذات مالول وكيةية تجهيزها لتسهيل عملية تحريكها وكذلك تامي  الدلةيات الت  

 ة  متتناتسب م  المشاها المدتلة

 تصميم الشخصيات والخلفيات

0181233 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

11 

األتساليب التقنية الت  تترج  المعلومات المدتلةة إلى وتتناول هذه  المادة التقنيات 

لةة بارية مبسطة والت  يمكن عرضها  من خالل الوتسائط المدتلةة تسواء ف  

  وتشمل تلك التقنيات واألتساليب طريقة التلةزيون أو مواق  التواصل االجتماع

التحريك لكافة المةردات التاميمية من خالل ظهواها الزمن  وتسرعتها 

 باالضافة للمؤثرات الاوتية والبارية م

 تصميم الوسائط االعالنية

0181241 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

12 

المتحركة باءاً من اتس  تتناول هذه المادة الطرق التقلياية ف  انتاج الرتسوم  

الشدايات الكااتونية ياوياً وتكوين تسلسلة من الرتسوم الت  تستمثل الحركة 

اعتماداً على فكرة أو موضوع معين ومن ث  ادخال كافة الرتسوم لجهاز 

الحاتسوب لمعالجتها و تكوين المشها المتحرك مضافاً اليه المؤثرات الاوتية 

   والبارية م

 ية األبعادالرسوم المتحركة ثنائ

0180331 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

13 

ثابت أو متحرك  لتتناول هذه المادة التامي  المتكامل الرقم  تسواء كان بشك

أوتةاعل  وذلك من خالل اختياا مواضي  مدتلة تمثل الجوانب الثالثة وتجهيز 

ية مةرداتها ودااتستها ومن ث  تنةيذها واضافة ما يلزم من مؤثرات صوت

 وبارية والتعرف على طرق اخراجها لمدتلف الوتسائط م 

 التامي  الرقم 

0181332 

 ( تساعات معتماة3)

 عملي( 2نظري+1)

14 



تتناول هذه المادة األفالم الكااتونية ثالثية األبعاد والت  يت  تامي  شداياتها 

وعناصرها من خالل برامج التامي  ثالثية األبعاد ومن ث   اضافة األلوان 

والمالمس لتلك الشدايات والعناصر وتحريكها وإضافة المؤثرات الاوتية 

  والبارية للحاول على فيل  متكامل يت  عرضه من خالل عاة وتسائط م

 الرسوم المتحركة ثالثية األبعاد

0181333 

 ( تساعات معتماة3)

 عملي( 2نظري+1)

15 

دام  االنترنت تتناول هذه المادة اتسس ومةاهي  إنشاء صةحات تةاعلية لمست

بمدتلف المجاالت وكذلك واجهات التطبيقات المدتلةة للهواتف واأللوح الذكية 

وبرامج الحاتسوب المدتلةة م  التركيز على الجوانب الجمالية الت  تميز تامي  

كل واجهة عن غيرها من خالل األلون والدطوط والرتسوم والجوانب الوظيةية 

 هة بةاعلية مالت  تسهل من عملية اتستداام الواج

 تصميم واجهات المستخدم

0181341 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

16 

تعريف بأنواع صةحات ومواق  اإلنترنت الشداية وغيرها التتناول هذه المادة 

من مواق  الجامعات والمؤتسسات والشركات والاحف ، ومن ث  دااتسة مبادئ 

لمتحركة ، م  تطبيقات متدتلةة تامي  تلك الاةحات والمواق  الثابتة منها وا

تتضمن عملية التامي  وابط الاةحات المدتلةة واضافة بعض المقاط  

 .المتحركة للاةحة والمقاط  الاوتية

 (1تصميم المواقع االلكترونية )

0181342 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

17 

لمتحرك والتحك  تتناول هذه المادة تامي  المؤثرات الاوتية وإضافتها للةيل  ا

بها ضمن الةترة الزمنية المحادة وتسجيل اصوات الشدايات بشكل يتماشى م  

 احااث الةيل  م

 المؤثرات الصوتية

0181343 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

18 

تتناول هذه المادة تامي  المؤثرات البارية الت  تضة  فاعلية للةيل  المتحرك 

 دضراء ف  عملية التاوير و دمج المقاط  موكيةية اتستداام الشاشة ال

 المؤثرات البصرية

0181344 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

19 

تتناول هذة المادة دااتسة أه  نظريات التامي  الجرافيك  والحركات التاميمية 

المعاصرة وتأثرها بالتقنيات الحاتسوبية، إضافة إلى أه  المنهجيات المتبعة ف  

ماً وحايثاً وأتسلوب التحليل الةن  والمعايير المعتماة ف  تقوي  العمل التامي  قاي

 الةن  والتاميم  تسواء المطبوع أم المرئ  م

 نظريات التصميم ومنهجياته

0181421 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري(3) 

20 



تتناول هذه المادة مةاهي  وأتسس اإلنتاج السينمائ  وذلك من خالل التعرف على 

اختياا اللقطات والمشاها واتستداام زوايا الكاميرا المدتلةة أتسس التاوير و

وعمليات اإلخراج والمونتاج من خالل التطبيقات العملية ف  انتاج افالم قايرة 

 هادفة م

 االنتاج السينمائي

0181431 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

21 

كيةية اعااد التاامي  تتناول هذه المادة أتسس ومةاهي  األلعاب الرقمية وأنواعها و

لها بكافةة متطلباتها من شدايات ومشاها بارية والتعرف الى طرق برمجتها 

 وتحريك أجزاء منها لتؤدي الهاف الذي ٌصممت من أجله م

 تصميم األلعاب الرقمية

0181441 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

22 

مجال الرتسوم المتحركة تتناول هذه المادة فكرة أولية لموضوع بحث التدرج ف  

والوتسائط المتعاد والت  تتضمن تقاي  بحث يتناول الةكرة والمشكلة الت  

تسيعالجها المشروع ومقاانتها باااتسات تسابقة وتحايا األهااف ووض  خطوط 

أولية لألفكاا التاميمية الت  تتناول مواضي  من واق  مجتمعنا وتقام حلول 

 البيئةم  فعالة كالقضايا االجتماعية وقضايا

 (1مشروع التخرج  )

0181451 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

23 

( وذلك 1العمل  الشامل لِما جاء ف  مشروع التدرج ) تتناول هذه المادة التطبيق

بإنتاج األفالم المتكاملة والت  تحمل األفكاا الت  ت  تحاياها واألهااف والرتسالة 

 المتعادة م والت  تسيت  عرضها من خالل الوتسائط

 (2مشروع التخرج  )

0181452 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

24 

تساعة معتماة ( للحياة العملية  90تتناول هذه المادة اعااد الطالب )بعا إنجازه 

من خالل تاايبه ف  المؤتسسات الرتسمية والداصة ف  مجال تامي  الرتسوم 

قل( من اجل اتستيعاب تساعة على اال 120المتحركة والوتسائط المتعادة )

التطبيقات المقراة على ااض الواق  ومتابعته ف  مراحل التاايب من قبل 

القس ، ويشترط ان يقام الطالب الوثائق المااقة الالزمة والت  تحتوي   اتساتذة

 .على كافة ما قام به خالل فترة التاايب

 * تدريب ميداني

0180453 

 ( تساعات معتماة0)

 عملي( 2نظري+1)

25 

 

 



 

 

 متطلبات التخصص االجبارية المساندة

 

مقامة ف  نظ  وتكنولوجيا  26

 المعلومات

0731110 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري(3) 

مةاهي  نظ  المعلومات و بعض تطبيقاتها ف  األعمال و   تتناول هذه المادة 

إدااة المنظمات، كما توضح المادة األدواا األتساتسية و المهمة الت  تلعبها 

وجيا المعلومات ف  بيئة العمل العالمية و الاوا االتستراتيج  لنظ  تكنول

المعلومات ف  المنظمات الحايثة م و تتضمن المادة المواضي  التالية: مةاهي  

نظ  و تكنولوجيا المعلومات، تطبيقات نظ  المعلومات ف  اإلدااة و ف  

معلومات إكساب منظمات األعمال المعاصرة للتةوق االتستراتيج ، نظ  ال

اإلدااية، نظ  معلومات المؤتسسات، تكنولوجيا المعلومات و أجهزة و 

برمجيات الحاتسوب، إدااة تنظي  البيانات و المعلومات، االتااالت و شبكات 

 .الحاتسوب، منهجيات بناء نظ  المعلومات

 1أتساتسيات البرمجة  27

0750113 

 ( تساعات معتماة3)

 (نظري(3) 

 تتناول هذه المادة  إكساب الطالب مهااات تامي  صةحات اإلنترنت من 

  خالل المواضي  التالية:

 -  PHP  

   -  HTML 

- JAVASCRIPT 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 متطلبات التخصص االجبارية االختيارية

 

 الرتسوم االيضاحية 28

0181234 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

ها والت  باواها توضح تتناول هذه المادة أتساليب الرتسوم اإليضاحية وتقنيات

مةاهي  لبعض المنشآت والمواق  السياحية وطرق اتستداام المنتجات المدتلةة 

وكذلك بعض الظواهر العلمية ويأت  ذلك من خالل التاايبات العملية الياوية 

ومن ث  تنةيذها من خالل برامج الحاتسوب المدتلف وتوظيةها ف  األفالم 

 المتحركة والوتسائط المتعادة م

 التسويق االلكترون  29

0181311 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري(3) 

تتناول هذه المادة المادة أه  اتسس ومبادئ الترويج والتسويق اإللكترون  

التأثير الةعال لتامي   لكوالحايثة ف  المجال، وكذ المتطواةوالمةاهي  

المادة ف  الحمالت االعالنية والترويجية المدتلةةم وتركز  الوتسائط المتعادة 

على مةهوم االتاال بين المنتج والمستهلك والوتسائط واالتساليب المتنوعة 

  .لالتاال المباشر وغير المباشر

 دااتسات فنية باللغة باإلنجليزية 30

0181321 

 ( تساعات معتماة3)

 نظري(3) 

بالوتسائط تعريف بأه  الماطلحات والمةاهي  المتدااة التتناول هذه المادة 

م  ممن خالل دااتسة نظرية أله  الحركات الةنية وما وذلك المتعادة

 .العالميين باللغة االنجليزية الرتسوم المتحركة والوتسائط المتعادة

 (2تامي  المواق  االلكترونية ) 31

0181442 

 ( تساعات معتماة3)

 عمل ( 2نظري+1)

تتناول هذه المادة دااتسة للمواق  اإللكترونية الكبرى ومقاانتها بمواق  

ترونية عالمية وتحايا عناصر القوة والضعف ف  الجانبين الجمال  الك

والوظية  ووض  حلول لمواطن الضعف وكذلك التعرف على البرامج 

 الحايثة ف  تامي  المواق  االلكترونية المتقامة م

  


