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 .1مستوى  مستوى الدورة :

 ساعة . 20  عدد ساعات الدورة :

 

 عن الدورة :

هو البرناااما الرا ااد في مااااو الرساااااااو   Adobe After Effects CCأدوبي أفتر إفكتس 

المتحركة والتركيب اإلبداعي والمؤثرات المر ية. تتضااامن دورة أدوبي أفتر إفكتس المساااتوى 

األوو تعليمات خطوة بخطوة وتمارين ومناقشاااااااات لتخوااااااايي الدورة بالطري ة التي يريدها 

ناما أدوبي أفتر إفكتس  بحيا  يت لب األدوات المتادربون لتمكينم  من اساااااااتخادا  بر عل  الطاا

األساسية للبرناما ونظا  التركيب للطب ات واألدوات المساعدة وكذلك فالتر إضاءة الكاميرات 

وتوزيع الزمن بحي  يتعلمون إنشاااء الرسااو  المتحركة والتاثيرات البواارية  وتحريك الوااور 

ينما ية  إعداد الموشااااااان ارافيك والخد  السااااااا3Dوثالثية و  2Dوالفيديو في أبعاد ثنا ية 

وتواااامي  ووااااناعة الفيديوهات الرقمية واألفال  باإلضااااافة إلل العمو مع الطب ات واسااااتخدا  

 الرسو  المتحركة للنووي وإنشاء عناوين رسو  متحركة ديناميكية.

ت  تومي  البرناما من قبو مدربين معتمدين دولًيا في مااو تخوي التومي  الارافيكي ومن 

ي تدر ية ل عداد ذوي الخبرة العمل تدربين إ ب الطالب علل التطبيق العملي بحي  يتعين علل الم

مشاارو  نما ي بتواامي  شااعار وإخراا  بشااكو فيديو لاتياز الدورة لضاامان تح ي م  ل هدا  

 المراوة منما.

 

 محاور الدورة :

1. Getting to Know the Workflow 

2. Creating a Basic Animation Using Effects and Presets 

3. Animating Text 

4. Working with Shape Layers 

5. Animating a Multimedia Presentation 

6. Animating Layers 

7. Working with Masks 

8. Distorting Objects with the Puppet Tools 

9. Using the Roto Brush Tool 

10. Performing Color Correction 

11. Creating Motion Graphics Templates 

12. Using 3D Features 
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13. Working with the 3D Camera Tracker 

14. Advanced Editing Techniques 

15. Rendering and Outputting 

 

 :مخراات الدورة

 تعل  المفاهي  األساسية ومميزات أدوبي افتر افكت .1

 التعر  علل أدوات وت نيات البرناما. .2

الوور تمكين المشاركين من إنشاء الرسو  المتحركة والتاثيرات البورية  تحريك  .3

وإعداد الموشن ارافيك والخد   ,3Dو 2Dوالفيديو في ابعاد ثنا ية و ثالثية 

 السينما ية.

تمكين المشاريكين من تومي  ووناعة الفيديوهات الرقمية واألفال  باإلضافة إلل  .4

العمو مع الطب ات واستخدا  الرسو  المتحركة للنووي وإنشاء عناوين رسو  

 متحركة ديناميكية.

 المشاركين من تحديد والبتعاد عن أخطاء التسويق اإللكتروني المكلفةتمكين  .5

 

 


