انهيئخ انقىييخ نضًبٌ جىدح انتعهيى واالعتًبد

ًَىرج ()23
جايعح  /أكادًَُح :وصاسج انرعهُى انعانٍ
كهُح  /يعهذ :انًعهذ انعانٍ نهفُىٌ انرطثُقُح -انرجًع انخايس
قسى :انضخشفـــح

تىصيف يقشس دساسي نهفصم انذساسي األول  -نهعبو انجبيعي ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ4114:
انرخصص :انضخشفح

اسى انًقشس :ذصًُى انشسىو انًرحشكح

انفشقح  /انًسرىٌ:
انشاتعح /انفصم انذساسٍ األول

عذد انىحذاخ انذساسُح :إجًانٍ(َ( )3ظشٌ (  +) ...عًهٍ ( )) 3

ذًكٍُ انطانة يٍ يىاكثح سىق انعًم فً اسرىدَىهاخ انشسىو انًرحشكح تًصش وانخااس

 -2هذف انًقشس :

وانقذسج عهً انرعايم يع انرقُُاخ انحذَثح واسرخذايها فاً ابتركااس انخااأ تا فلو انشساىو
انًرحشكح خاصح ذحشَك انشخصُاخ انكشذىَُح ثلثُح األتعاد.

 -3انًسرهذف يٍ ذذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطانة فً َهاَح ذذسَس انًقشس قادساً عهً أٌ:
أ -انفهى وانًعشفح:

أَ َُ)1ع ّشف انرقُُاخ انًخرهفح نرصًُى أفلو انشسىو انًرحشكح.
أَ)2عذد انطشق انًخرهفح بَرا انحشكح فٍ أفلو انشسىو انًرحشكح.
أَ )3حذد انقُى انفُُح انًشذثطح ترحشَك انشخصُاخ انكشذىَُح.

ب -انًهاساخ انزهُُح:

بَ)1رعايم يع انرقُُاخ انحذَثح بَرا أفلو انشسىو انًرحشكح.
بَ)2خراس أفضم األسانُة نرُفُز فكشج فُهى انشسىو انًرحشكح.
بَ )3قذس عهً ستط ششَط انصىخ تششَط انفُهى فُُا ً وذقُُا ً.

 انًهاساخ انًهُُحانخاصح تانًقشس:

َ)1سرخذو انرقُُاخ انًخرهفح فً أفلو انشسىو انًرحشكح.
َ)2سرخذو انكًثُىذش فً انًعانجاخ انخاصح ترحشَك انشخصُاخ.
َ )3سرخذو تشايج انًىَرا عهً انحاسة اِنً.

د – انًهاساخ انعايح:

دَ)1رعايم يع تشايج انكًثُىذش انًخرهفح.
دَ)2سرخذو ذكُىنىجُا انًعهىياخ واالذصال.
دَ )3حم انًشكلخ انًخرهفح ت سهىب جذَذ.
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عذد انسبعبد

يحبضشح

1

عااااش يحرااااىي انًقااااشس كااااايلً ترااااىاسَ انرسااااهُى
وانًطهىتاخ انُهائُح

3

-

3

2

شااشا اخرُاااس يها صااىذً يااٍ يقطااع فااً فااُهى عشتااً
قذَى وكُفُح االحرفاظ ته

3

-

3

6 -3

شاااشا نىاجهاااح تشَااااايج  3ds maxوانرعايااام يااااع
انرحشَااااك تىاسااااطح انثشَااااايج .يااااع إخرُاااااس انًهفاااااخ
انصىذُح.

6

-

6

4

ششا يًُضاخ نىحح انقصح كًششذ نهرحشَك.

3

-

3

8

انرقُُى عهً نىحاخ انقصح

3

-

3

انرعااشف عهااً انشخصااُاخ انشقًُااح انًراحااح نهرحشَااك
11-9
واالسرخذاو فً انرذسَة

6

-

6

يراتعااح يشاااكم انرحشَااك ومااثط انًقطااع انصااىذً فااً
 12-11تشَااايج  3dsmaxوذسااجُم األوماااه انهايااح نهحشكااح
Blocking

األسجىع

انًىضىع

تذسيت عًهى

 -4يحرىي انًقشس:

6

-

6

13

ششا ذُعُى انحشكح تعذ يشحهح انرقسُى Blocking

3

-

3

14

ششا عًم ابظهاس انُهائً  Renderوانًىَرا Edit

3

-

3

3

-

3

15

 – 5أسانُة انرعهُى
وانرعهى

 – 6أسانُة انرعهُى
وانرعهى نهطلب روي
انقذساخ انًحذودج

انرقُُى انُهائً

( يٍ خلل نجُح ثلثُح)












يحبضشاد
يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
تًبسيٍ تطجيقيخ
حم يشكالد
يشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يعًهيخ
صيبساد ييذاَيخ
انتعهى انتعبوَي
انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي
 يحبضشاد
 يُبقشبد وعشوض تعهيًيخ
 تًبسيٍ تطجيقيخ
 حم يشكالد
 يشبسيع تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يعًهيخ
 صيبساد ييذاَيخ
 انتعهى انتعبوَي
 انتعهى اإلنكتشوَي



انعصف انزهُي

☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
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 – 4ذقىَى انطلب
أ -األسانُة
انًسرخذيح

إيرحاٌ َظشٌ
ذقُُى يششوعاخ ذصًًُُح
ذكانُ وواجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس عًهٍ
انًلحظح
انًقاتلخ
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
يه ابَجاص

☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐

يُبقشبد وتقييى اداء صفي  ،تقىيى شخصي نهطبنت  :اسجىعيب

ب -انرىقُد

تقييى يُتصف انفصم انذساسي  :األسجىع انثبيٍ
تقييى يششوعبد  :االسجىع  ( 21يٍ خالل نجُخ ثالثيخ )
انتقييى انُهبئي  %211ويقسى عهي انُحى انتبني
 %01خبصخ ثأستبر انًبدح وتقسيًهب ثُبءا عهى اآلتي:

 -ذىصَع انذسجاخ

%2
انًتبثعخ وانحضىس
%2
انذساسبد
%2
االثتكبس واألصبنخ
%2
انذقخ وانجىدح
%2
اإلظهبس واإلخشاج
 %21خبصخ ثهجُخ انحكى وتقيى تقسيًهب ثُبءا عهى األتي:
)%21
%21
انذساسبد
%21
االثتكبس واألصبنخ
%21
انذقخ وانجىدح
اإلظهبس واإلخشاج %21

(يُبقشبد وتقييى اداء صفي ،)%31
(تقىيى شخصي نهطبنت )%31

(تقييى َهبيخ انفصم انذساسي

 – 8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجع :
أ – يزكشاخ

يزكشاخ انكرشوَُح يٍ أسرار انًادج

ب -كرة يهضيح

انرششَح نهًصًًٍُ وانفُاٍَُ

H-a/15

جـ  -كرة يقرشحح

Chris Webster/Animation the mechanics of motion /focal
press /2005
Cartoon Animation by Preston Blair
Acting for Animators by Ed. Hook
Mechanism Design & Animation

د -دوسَاخ عهًُح





أو َششاخ  ...ان

Http://en.wikipedia.org/wiki/Lip_sync#Animation.
Http://www.cartoonsolutions.com/store/catalog/index.html
animation mentor present.com
www.dr-amrgad.blogspot.com.eg

أسرار انًادج  :و.د /عًشو يحًذ أَىس جاد








انقائى ت عًال سئُس يجهس انقسى انعهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ عهٍ
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