نبذة عن المسلسل
( مسلسل سعود وسارة في روضة القران ) هو أول مسلسل رسوم متحركة
بتقنية الثري دي ( )3Dيعلم االطفال القران الكريم وهو مسلسل موجه لفئة االطفال
المسلمين بالعالم .
وتدور أحداث المسلسل حول أسرة سعودية ابطالها (
سعود وسارة ) وهما شخصيتين كرتونيتين لألطفال ،
ويشاركهما احداث المسلسل
اب وام وبعض االصدقاء حيث
تسكن العائلة في شقة
في برج سكني مقابل
للحرم المكي وذلك
للجمع بين قدسيتين قدسية
المكان وقدسية القران الكريم وفي
كل حلقة يتم قراءة سورة من القران وتعليم
معانيها وابراز االخالق التي يحثنا عليها القران الكريم وفي
احداث المسلسل يتعلم االطفال العديد من السلوكيات
االيجابية وذلك من خالل االحداث اليومية للمسلسل .
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معالجة مسلسل

( مسلسل سعود وسارة في روضة القران ) :

تقوم معالجة المسلسل على حكايات متصلة منفصلة ،حيث يتكون المسلسل من
 30حلقة منفصلة ومدة كل حلقة من ( )15-12دقيقة .
فاألبطال موحدون في جميع الحلقات ،وهم سعود وسارة واألب واألم والمعلم
والمعلمة وخالد وحسن أصدقاء سعود ،وأمل صديقة
سارة.
وتسير الحلقات وفق نسق متغير لكن يتم فيها
جميعا االهتمام بالتالي:
ً
1.1قصة وحكاية مستقلة كل حلقة.
2.2معلومات دينية موثقة كل حلقة.
3.3معلومات علمية موثقة كل حلقة.
4.4قراءة السورة
الكريمة خالل الحلقة
5.5قيمة أو خلق كريم في كل حلقة.
6.6إظهــار األخالقيــات الكريمــة دون
تكلــف أو مبالغــة قــد تثيــر ملــل أو
رفض الطفل.
7.7التأكيــد علــى القيــم التربويــة مثــل
احتــرام الكبيــر والعطــف علــى الصغيــر
واالســتماع للنصــح ،وكل ذلــك فــي
أســلوب غيــر مباشــر يظهر من أســلوب
الحياة وبعض اللفتات الصغير المراعى وجودها في كل حلقة.
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القالب الفني للمسلسل :
تم تصميم المسلسل بإستخدام تقنية الرسوم المتحركة  3Dعالية الجودة HD
المستخدمة عالميا و يظهر تطبيقها في تصميم جميع مواقع و شخصيات
المسلسل مثل الحرم المكي والشقة بالبرج المطله على الحرم التي تسكنها
العائلة والمدارس وشوارع مدينة مكة والسيارات بشكل تفصيلي ودقيق رائع
وتصميم الشخصيات ومحاكاة المالبس وتم التسجيل الصوتي (
الدوبالج ) باكبر االستوديوهات العربية وافضل الممثلين وعلى رأسهم
الفنان  /عبدالرحمن الخطيب والذي يجسد شخصية
االب وهذا المسلسل ناطق باللغة العربية الفصحى
وجاري دبلجته الى بعض لغات العالم .
وقد تصدر ( مسلسل سعود وسارة في روضة
القران ) عام 2016م االعمال الفنية المقدمة
لألطفال بحصوله على جائزتان من أكبر الجوائز
الفنية بالمهرجانات العربية وهم :
•فاز بالجائزة االولى بالمهرجان العربي لإلذاعة
والتلفزيون بتونس (الورة ) 17
•وبالجائزة الفضية بمهرجان الخليج لإلذاعة والتلفزيون ( )14بالبحرين
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لقطات من المسلسل :

داخل شقة األسرة ( +تطل على الحرم مباشرة )

تم بناء الحرم المكي كامال بل وبناء مدينة مكة بأنفاقها و شوارعها
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لقطات من المسلسل

محاكاة ألنفاق وشوارع مكة

لقطات من مدينة مكة التي تم بناؤها بالمسلسل
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لقطات من المسلسل

صور تبين مدارس وفصول البنين و البنات
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