انهيئخ انقىييخ نضًبٌ خىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىذج ()23
جايؼح  /أكادًَُح :وصاسج انرؼهُى انؼانٍ
كهُح  /يؼهذ :انًؼهذ انؼانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انرجًغ انخايس
قسى :انضخشفـــح

تىصيف يقسز دزاسي انفصم اندزاسي األول  -نهعبو اندبيعي ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ7017:

اسى انًقشس :ذصًُى سسىو يرحشكح

انرخصص :انضخشفح

انفشقح انثانثح  /انًسرىٌ:فصل أول

ػذد انىحذاخ انذساسُح َ ( )2( :ظشٌ (  + ) --ػًهٍ ( ))2

اكرساب انطالب ن هقىاػذ انرصًًُُح نهقُى انجًانُح وانفُُح نشخصُاخ انكشذىٌ انرٍ حذد يؼانًها انفُاٍَُ االوائم
نهشسىو انًرحشكح وانًرًثهح فٍ انقاػذج انزهثُح نرصًُى شخصُاخ انشسىو انًرحشكح "انًثانغحوانرثسُط-ذصًُى
انشخصُح (وظُفح-االَقاع انذاخهٍ-اَقاع ػًم فٍُ -انحذز انذسايٍ) -دساسح ذفُصُهُح نًفشداخ انرؼثُش انرشكُهُح فٍ

 -2هذف انًقشس :

انىجح االَساٍَ (ػٍُ-اَف -ارٌ) وأشكال اإلَادٌ واألسجم وتًا َرفق يغ انًؼانى انخاصح تفُهى انشسىو انًرحشكح.
تصميم خطوات إنتاج أفالم الرسوم المتحركة ،التعامل مع التقنيات الحديثة.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح ذذسَس انًقشس قادساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفح:

أ )1يعرف مراحل تصميم شخصيات الرسوم المتحركة.
أ )2يذكر األساليب المختمفة لتصميم شخصيات الرسوم المتحركة.
أ)3يعدد األساليب المختمفة النتاج شخصيات الرسومالمتحركة.
أ )4يحدد التقنيات الحديثة المستخدمة فى تصميم الرسوم المتحركة

ب -انًهاساخ انزهُُح:

ب )1يخطط البتكار شخصيات تناسب الرسوم المتحركة.
ب )2يوضح التعبير عن الطبيعة النفسية والوظيفة بالشكل.
ب )3يطبق حمول متعددة لتصميم الشخصية مرتك اًز عمى طبيعتيا النفسية ووظيفتيا داخل القصة واختيار األفضل منيا.

ج -انًهاساخ انًهُُح
انخاصح تانًقشس:

ب)4

يحمل مراحل انتاج أفالم الرسوم لممتحركة

ب)5

يقارن بين األفكار الختيار أفضميا والتي يمكن تنفيذىا

ب)6

يختار أفضل األساليب في تنفيذ أفالم الرسوم المتحركة .

ج )1يستخدم القواعد واألسس فى تصميم الشخصيات.
ج )2يتناول حركة شخصيات الرسوم المتحركة بشكل مبتكر.
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ج )3يستخدم الحاسب اآللى فى المعالجات الخاصة بتصميم الشخصيات.

ج )4يستخدم األساليب المختمفة فى إنتاج أفالم الرسوم المتحركة.

ج )5يصمم أفالم الرسوم المتحركة بشكل مبتكر.

ج )6يستخدم الحاسب اآللى فى المعالجات الخاصة بمراحل عمل األفالم.
ج )7يوظف األساليب المختمفة لتنفيذ أفالم الرسوم المتحركة.
د – انًهاساخ انؼايح:

د )1يتعامل مع بعض برامج الحاسب اآللى المتخصصة.
د )2يستخدم تكنولوجيا المعمومات واالتصال.
د )3يعمل مناقشات الختيار األفضل.

د )4يتعامل مع برامج الحاسب اآللى المختمفة.
د )5يستخدم تكنولوجيا المعمومات واالتصال.

د )6يقوم بعمل مناقشات في مجموعات عمل واختيار األفضل.
د )7يعمل فى فريق كال لو ميمتو.
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األسجىع

دراسة وتحميل التجارب السابقة لشخصيات الرسوم المتحركة
عرض افالم ومناقشتها وتحميمها

عدد
انسبعبد

4-3

و التعرف عمى مراحل إنتاج أفالم الرسوم المتحركة

يحبضسح

2

انتعسيف ثبنًقسز وعسض َتبئح االستجيبَبد انطالة عٍ انعبو اندبيعي انسبثق
وخطط انتحسيٍ

تدزيت عًهى

 -4يحرىي انًقشس:

انًىضىع

3

-

3

5

-

5

عمل دراسات من الطبيعة لمشخصيات المراد تصميمها

6-5

أهمية لوحة القصة وعمل العديد من التجارب

5

-

5

خصائص فيمم الرسوم المتحركة

2-7-6

2

-21-9
22

-24-23
25
26

دراسة أسس وقواعد تصميم شخصيات الرسوم المتحركة
تحديد فكرة الفيمم المتحرك ومناقشتها
تقييى نًب تى تُفير يٍ أعًبل دزاسيخ
إعداد لوحة القصة الخاصة بالفيمم

7

-

7

3

-

3

تصميم شخصية باتباع األسس والقواعد التصميمية
متابعة تصميم الشخصيات

7

-

7

وسائل تنفيذ أفالم الرسوم المتحركة
دراسة الشخصية في التعبيرات واالنفعاالت المختمفة المناسبة لطبيعتها في القصة
إعداد الخمفيات الخاصة بالمشاهد المختمفة

7

-

7

متابعة إعداد الخمفيات الخاصة بالمشاهد المختمفة
تقييى يجدئي نهفصم اندزاسي االول

3

-

3

تحريك الشخصيات

-22-27
22

متابعة تحريك الشخصيات
استخدام الحاسب اآللى فى التحريك

7

-

7

عمل تجارب مختمفة لألوضاع الحركية لمشخصية

-31-29
32
33
-35-34
36

32-37

39-32
41

عمل تجارب لونية لمشخصية
استخدام برامج الحاسب فى التموين أو التموين يدويا

7

-

7

تركيب الشخصيات عمى الخمفيات
تقييى نًب تى تُفير يٍ أعًبل دزاسيخ

3

-

3

إخراج وتقديم الشخصية عن طريق الModel Sheets
استخدام برامج المونتاج

7

-

7

استخدام برامج الصوت والموسيقى
عمل تجربة تحريك  1الختبار الشخصية في التحريك
عمل تجربة تحريك  2الختبار الشخصية في التحريك
إعداد النسخة النهائية لمفيمم
متابعة اعداد النسخة النهائية لمفيمم
انتقييى انُهبئي ( ندُخ ثالثيخ)

5

-

5

5

-

5

3

-

3
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 - 5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 - 6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج












يحبضساد
يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ
إخساء ثحىث
تدبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي











يحبضساد ( سبعبد يكتجيخ )
يُبقشبد وعسوض تعهيًيخ
تًبزيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبزيع تطجيقيخ
إخساء ثحىث
تدبزة يعًهيخ
شيبزاد ييداَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتسوَي



انعصف انرهُي
تًبزيٍ تطجيقيخ



☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

 – 7ذقىَى انطالب
أ -األسانُة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظشٌ
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح (نجُح ثالثُح )
ذكانُف ووجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس ػًهٍ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
يهف اإلَجاص

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

يُبقشبد وتقييى اداء صفي  :كم اسجىعيٍ

ب -انرىقُد

تكبنيف وواخجبد يُصنيخ  :االسبثيع 33 ، 26 ، 2
تقييى يشسوعبد تصًيًيخ ( ندُخ ثالثيخ )في َهبيخ انفصم اندزاسي انثبَي  :األسجىع انثالثىٌ
انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %51خبصخ ثأستبذ انًبدح وتقسيًهب ثُبءاً عهى اآلتي:

ج -ذىصَغ انذسجاخ

%2
انًتبثعخ وانحضىز
%2
اندزاسبد
%2
االثتكبز واألصبنخ
%2
اندقخ واندىدح
%2
اإلظهبز واإلخساج
 %71خبصخ ثهدُخ انحكى وتقيى تقسيًهب ثُبءاً عهى األتي:
%26
اندزاسبد
%26
االثتكبز واألصبنخ
%26
اندقخ واندىدح
اإلظهبز واإلخساج %26

(يُبقشبد وتقييى اداء صفي ،)%31
(تكبنيف وواخجبد يُصنيخ )%31

(تقييى َهبيخ انعبو )%71
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 – 8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ :
مذكرات Character Development Lessons from karmatoonz.com

أ – يزكشاخ

اليىخد

ب -كرة يهضيح

رسالة دكتوراه ،منال عبد الرحيم ،المعادل التشكيمي لرد فعل الحدث الدرامي لعناصر فيمم الرسوم المتحركة غير



جـ  -كرة يقرشحح

د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ

اآلدمية7117 ،
Richard Williams- The Animator's Survival Kit
مجموعة من أفالم الرسوم المتحركة القصيرة.




عروض مصورة عن كيفية إنجاز عممية التحريك وانتاج األفالم





Preston Blair- How to make cartoon animation



Richard Williams- The Animator's Survival Kit

Richard Williams- The Animator's Survival Kit









www.brianlemay.com
www.karmatoonz.com
www.theanimatorssurvivalkit.com
www.awn.com

AWN.com
Brianlemay.com

أسرار انًادج  :ا.م.د /تيامي محمود تيامي
انقائى تأػًال سئُس يجهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ ػهٍ

