
 المستخلص 
 

تمثلت مشكلة الدراسة في استخدام تقنيات الرسوم المتحركة في تصميم إعالن تلفزيوني باِستخدام        

الرسوم المتحركة كون التلفزيون أحد الوسائل اإلعالنية المؤثرة حيث حظي باهتمام المشاهدين من جميع 

متحركة من أكثر أنواع الفنون الفئات العمرية، ويتم فيه عرض اإلعالنات بشكل فني ملفت وتعتبر الرسوم ال

ِاستخداماً في اإلعالنات التلفزيونية حيث تعطي حرية للمصممين لخلق لقطات قد تكون محاكية للواقع وقد 

تكون من نسج الخيال، ويَهدف البحث إلى ِاستخدام الرسوم المتحركة في تصميم إعالنات تلفزيونية في 

 .المملكة العربية السعودية

البحث في إطاره النظري اإلعالن التلفزيوني من حيث مفهومه وأنواعه وتصميمه ومراحل إنتاجه وقد تناول     

، والرسوم المتحركة من حيث مفهومها ونشأتها وأهميتها وأنواعها وصناعتها ودورها في (في الفصل الثاني) 

 (.لثفي الفصل الثا)اإلعالن التلفزيوني ومراحل ِانتاجها والتقنيات المستخدمة فيها 

، وقامت الباحثة (في الفصل الرابع)وبعد ذلك ِاستعراض وتحليل لنماذج مختارة من اإلعالنات التلفزيونية      

 (.في الفصل الخامس)بعد ذلك بتصميم وإخراج إعالنات تلفزيونية باستخدام الرسوم المتحركة 

استخدام الرسوم المتحركة في اإلعالن ا أن وبناًء على تلك الدراسة استنتجت الباحثة عدة نتائج كان من أهمه     

من الصعب اإلحاطة بالتغير الهائل الذي تركته أنه و إلعالن التلفزيونيلالتلفزيوني من أهم أساليب التصميم 

باالهتمام وتوصي الباحثة مؤثرات الو لتعدد التقنيات المستخدمة الرسوم المتحركة نظراً  التقنيات الرقمية على

مواكبة التكنولوجيا في استخدام البرامج الحديثة وبتقنيات الرسوم المتحركة وذلك لما فيها من متعة وتجديد 

يات والمؤثرات الخاصة برسم الرسوم المتحركة البتكار تقنيات جديدة سواء باستحداثها أو دمجها مع التقن

اة الجانب ومراع ،ن التفزييوني بالرسوم المتحركةالاالهتمام بمحتوى الرسالة اإلعالنية في اإلعاألخرى و

  (.في الزصل السادس)رتقاء بوعي المتفقي االجتماعي والثقافي لال

 وهللا ولي التوفيق،،

 

 

 



Abstract 

 

     Television commercials are one of the most popular advertising tools used by 

the media on a daily basis. As it has an upper hand effect on the other advertising 

tools, since it utilizes the advertised ideas using sound, pictures and motions which 

deals a direct effect on the consumer using his senses that leads to increase the 

interest to obtain the advertised object. And the Animation as a tool in the 

commercial making has took a major step in the latest years due to the high graphic 

programs and artist which has led to visualizing a virtual reality that interact 

directly with the consumer. Therefore, in this research the researcher aims to use 

the animation art as a tool to design an advertising commercial in Kingdom of 

Saudi Arabia. 

     As for the theoretical part of the research the researcher stated in the chapter 

two a background about the Animation art, definition, types, importance and the 

used programs to make it. And on the chapter three the researcher discussed the 

elements of the Animation as in the main character, the background, the sounds, 

the theme, and the communicational tools and the tactics of making the animation. 

And the fourth chapter of the thesis the researcher discussed steps of making the 

animation and producing it into a commercial. 

     As for the analysis part of the research the researcher selected some of the 

worldwide-animated commercials and described, them based on the use of the 

characters, the theme, the sound, and the written content. And designed and 

produced a commercial for a specific product using the animation as a main tool in 

the design.  

     Finally based researched studies the researcher came to the following results, 

that the use of the Animation art in designing the television commercials allows the 

use of high level of creativity and that the Animated commercials displays the 

product in a new aspect. And based on these conclusions the researcher 

recommends the use of the Animation art as a tool in the commercial design as it 

leads to inspire the artists and enriches the values of creativity in the Television 

commercials to help keep up with the technological improvement that is shown in 

the Television production in the modern age. 

God grants success, 


