
 المشروع لعن لعاناإل

، ينظم معهد جوته القاهرة بالتعاون مع مكوك ٢٠١٦في عام  بدأ" الذي  المعتاد غير على في إطار مشروع "
 لتصميم األلعاب مع التركيز على القضايا البيئية. منحة

  بمعهد جوته في وسط البلد. ٢٠١٧نوفمبر  ٣٠إلى  ٢٨وستعقد ورشة العمل األولية في الفترة من  

 

 المرحلة األولى

 ورشة لعمل لتصميم األلعاب

 نيمشاركالثالثة أيام. حيث نعرض مفهوم تصميم اللعب على  لمدةتبدأ المنحة بورشة عمل لتصميم األلعاب 
 . اتمشاركالو

 محددة حتيلعبة  لتقديم إلى فرق مختلفة تقوم بتطوير افكارها  اتوالمشارك ينالمشارك ميثم سيتم تقس
 نهاية ورشة العمل.

 وسوف، مشروعلاكوك كمنظم من قبل معهد جوته وم ية سيتم اختيار لعبة وفريق واحدوبعد انتهاء الورشة األول 
يتم فيها تصميم اللعبة، وتشكيلها بصورة مرئية، واختبارها  في ورشة عمل أخرىء هذا الفريق يشارك اعضا

 . والعمل على تطوير نسخة نهائية جاهزة لإلنتاج

 وكخطوة نهائية سيتم توزيع اللعبة وتسويقها.

 

 الموضوع

 تخدامواستدوير التعلق بإعادة الموضوعات التي ت خاصا  ينبغي أن تركز األلعاب المقترحة على القضايا البيئية، 
 النفايات لصنع منتجات جديدة.

 

 المشاركينو المشاركات

 .للمشاركة البيئية قضايا والمواضيعومن لهم خلفية بال هتمين بتصميم األلعابندعو جميع الم

 

 المرحلة الثانية

 لعبةال لتطويرشة لعمل ور

ختارة بمواصلة تطوير وتحسين اللعبة ستقوم المجموعة التي صممت اللعبة الم   التالية شهور في الخمس
 لإلنتاج. تصلحللحصول على نسخة نهائية 

 

تصميم اللعبة للفريق  في فكرة، يتم من خاللها التعمق ا  واحد ا  منها يومومن المقرر عقد ثالث جلسات مدة كل 
 تصميمل األساسيةالمختار. وباإلضافة إلى ذلك، سيتعلم أعضاء الفريق المختار من خالل ورشة العمل المهارات 

 .االلعاب

 

 إنتاج النماذج والنسخ األولية Prototyping- 

 ، ليتم اختباره ومواصلة تطويره.ستخدامالتاج نموذج أولي مرئي قابل لتصميم وإن

 

 مرحلة االختبار Testing - 

ما  عبة. جلسات االختبار غالبا  لالمن ثمانون جلسة اختبارية مع المجموعات المستهدفة حوالي  يتم إجراء 
 تكون بمثابة مجموعة تركيز من أجل استكشاف الجدوى التجارية.

 

 معمى اختبار – Blind testing 

 عبة.لالمن يتم إجراء خمسة عشر جلسة اختبار معمى مع المجموعات المستهدفة 

 

 التصميم المرئي Visual design- 



ع نوحسب على  بة. وقد يتضمن ذلك رسوم توضيحيةيتم خالل تلك المرحلة تطوير التصميم المرئي للع
نهاية المرحلة فعلى الفريق المختار أن يقدم وثيقة جاهزة للطباعة تحتوي على التصميم النهائي واللعبة. 

 ، باإلضافة إلى وصف لشكل التعبئة والتغليف.االستعمالللعبة، ودليل 

 

 إنتاج اللعبة

 النسخة النهائية. باختياراختبار اللعبة، يقوم المنظمين  بعد

 

 التسويق

 النهائية من اللعبة باألسواق.سيتم طرح النسخة 

 

 


