انهُئخ انمىيُخ نؼًبٌ خىدح انزؼهُى واالػزًبد  -أغغطظ 9002

وسارج انتعهيى انعاني
انًعهذ انعاني نهفُىٌ انتطثيقيح-انتجًع انخايس

خبيؼخ  /أكبدًَُخ  :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ  :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُمُخ-انزدًغ انخبيظ
لغى  :انفىرىغشافُب وانغًُُب وانزهُفضَىٌ

ًَىرج سلى ( ) 29
رىطُف يمشس دساعٍ ()9022/9022
 -2ثُبَبد انًمشس
انشيض انكىدٌ2116 :
اعى انًمشس:رظًُى عًُُبئٍ ردبسٌ و سعىو

انزخظض :انفىتىغزافيا
و انسيًُا وانتهيفشيىٌ

 -2هذف انًقزر :

ػذد انىحذاد انذساعُخ َ : ) 9 ( :ظشٌ ( ) -

انفشلخ  /انًغزىٌ:انثبَُخ
الفصل الدراسي األول  /الثاني(ممتدة)
ػًهٍ ( ) 2

إكزغبة انطبنت انًفبهُى و األعبنُت انزكُىنىخُخ وانزظًًُُخ انخبطخ ثزىظُف ركُُك
انزظىَش انغًُُبئٍ فٍ ػًم ثؼغ اإلػالَبد انًزحشكخ عىاء انًُفزح نًشبهذ حُخ أو يٍ
خالل انشعىو انًزحشكخ أو انؼشائظ انًزحشكخ وإكزغبة يهبسح إعزخذاو ؽشق رُفُز
انشعىو وانؼشائظ انًزحشكخ وانزؼشف ػهٍ ثشايح انكًجُىرش انًخزهفخ فٍ ػًم ثؼغ
رطجُمبد رنك.

 -3انًستهذف يٍ تذريس انًقزر :
أٌ يكىٌ انطانة فى َهايح انًقزر قادرا عهى أٌ :

-3أ)انًعهىياخ
وانًفاهيى

أ .1يذكز انطانة يزادم تُفيذ فيهى انزسىو انًتذزكح.
أ .2يشزح انشخصيح وعُاصز تُاءها ويزادم تطىر انشخصيح.
أ .3يعذد عُاصز انثُاء انذرايي في انسيُاريى انًزسىو.
أ .4يشزح دزكح انشخصيح وانعالقح تيُها و تيٍ انخهفيح وانذذث.
أ .5يذكز قىاعذ االخزاج وانًىَتاج انالسيح الَتاج افالو انزسىو انًتذزكح .

ب -1يثتكز األشكال انخاصح تكم شخصيح يٍ خالل األتعاد انذراييح .
ب -2يذهم تىظيف انزسىو انًتذزكح وانعزائس في اإلعالٌ .
-3ة)انًهبساد انزهُُخ ب .3يزتط عالقح انشخصياخ تانعًم انفُي.
ب .٤يزتط انعالقح تيٍ دزكح انشخصيح وانخهفيح وانذذث.
ب .5يزتط تيٍ عُاصز انكادرانًزسىو .
ج .1يشارك تفكزج تصهخ نسيُاريى يزسىو.
-3خـ) انًهبساد
ج .٢ينسق بناء الشخصيات الرئيسية في سيناريو الرسوم المتحركة.
انًهُُخ انخبطخ
ج .3يزسى شخصياخ تادجاو وسوايا كاييزا يختهفح.
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ثبنًمشس :
-3د) انًهبساد انؼبيخ

د -1يعذ تقاريز انتصىيز انخاصح تانزسىو انًتذزكح .
د 2يستخذو انتكُىنىجيا انزقًيح انخاصح تانزسىو انًتذزكح .
د -3يذسٍ يٍ أداءج يٍ خالل انًتاتعح وانتغذيح انًزتجعح .
انًىػـــــــــــــــــــــــــــىع

األعجى
ع

يدًىع
انغبػبد

إػالو انطالة ثزىطُف انًمشس.
يشاحم رُفُز فُهى انشعىو انًزحشكخ.

9, 2

4

يب هى عُُبسَى انشعىو انًزحشكخ ثُبء
انشخظُخ.

 -4يحزىٌ انًمشس :

3,4

انًحبػشح

انؼًهٍ

9

-

9

-

9

-

انجُبء انذسايٍ نهشخظُخ فٍ انغُُبسَى
انًشعىو.

6 ,5

4

رطىَش انشخظُخ وػاللخ انشخظُبد
ثبنؼًم انفٍُ.

2

9

رمُُى يششوػبد رظًًُُخ.

2

9

2

أهى ػُبطش انكبدس انًشعىو انًؼبندخ.

2
20

4

9

4

حشكخ انشخظُخ ػاللخ انشخظُخ
ثبنخهفُخ وانحذس.

,22
29

4

9

4

ػشع ويُبلشخ عُُبسَىهبد يشعىيخ.

23
24,

4

9

رمُُى يششوػبد رظًًُُخ .

25

2

9

-

9

-

انفظم انذساعٍ انثبٍَ
أَىاع انهمطبد واحدبيهب فٍ افالو
انشعىو انًزحشكخ.

9, 2

4

9

حشكخ وصواَب انكبيُشا فٍ انشعىو
انًزحشكخ.

4 ,3

4

9

4

يجبدئ ػُبطش انزكىٍَ فٍ انظىسح
انغًُُبئُخ انثبثزخ وانًزحشكخ.

6

4

9

4

لىاػذ اإلخشاج وانًىَزبج نؼًم
انغُُبسَى انًشعىو.

2

9

2

9

رمُُى يششوػبد رظًًُُخ.

2

9

2

9

ثُبء ششَؾ انظىد نهؼًم انذسايٍ.

2,20

4

9

4

أهى لىاػذ انًىَزبج نجُبء اَمبع
انمُهى.

22,2
9

4

9

4
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ػشع انغُُبسَىهبد انًشعىيخ
ويُبلشزهب.
رمُُى يششوػبد رظًًُُخ (ندُخ
ثالثُخ).

23
24

4

9

4

25

9

2

9

 )2-5يُبلشبد وػشوع رؼهًُُخ .
 -5أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى  )9-5رطجُمبد ػًهُخ .

 -6أعبنُت انزؼهُى وانزؼهى
نهطالة روي انمذساد
انًحذودح

 ) 2-6صَبساد يُذاَُخ.
 ) 9 -6يُبلشبد وػشوع رؼهًُُخ (رفؼُم انغبػبد انًكزجُخ).

 -2رمىَى انطــالة :

-2أ) األعبنُت
انًغزخذيخ

 -2مناقشات وتقييم أداء صفي.
 -9ركبنُف وواجب يُضنُخ .
 -3رمُُى يششوػبد رظًًُُخ.

انزمُُى 2

مناقشات وتقييم أداء صفي

انزمُُى 9

ركبنُف وواجب يُضنُخ

-2ة) انزىلُذ
انزمُُى 3

رمُُى يششوػبد رظًًُُخ

اعجىػُب فظم دساعٍ أول
اعجىػُب فظم دساعٍ ثبٍَ
اعجىػُب فظم دساعٍ أول
اعجىػُب فظم دساعٍ ثبٍَ
األعجىع ( )25,2انفظم
انذساعٍ األول
األعجىع ( )25,2انفظم
انذساعٍ انثبٍَ

انزمًُبد انُهبئُخ  %200وَزى رمغًُهب ثُبء ػهً اِرٍ :
 %40خبص ثأعزبر انًبدح رمُى ػهً اِرٍ( :يُبلشبد ورمُُى أداء طفٍ )%20
)%20
(ركبنُف وواجب يُضنُخ
)%90
(رمُُى يششوػبد رظًًُُخ

-2خـ) رىصَغ
انذسخبد

انًزبثؼخ وانحؼىس
انذساعبد
األثزكبس واألطبنخ
انذلخ واندىدح
األظهبس واإلخشاج

%2
%2
%2
%2
%2

 %60خبطخ ثهدُخ انزحكُى ػهً اٌ ركىٌ يمغًخ ػهً انًؼبَُش انزمُى اِرُخ :
)%60
(رمُُى يششوػبد رظًًُُخ (نجُح ثالثيح).
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انذساعبد
األثزكبس واألطبنخ
انذلخ واندىدح
األظهبس واإلخشاج

%25
%25
%25
%25

 -2لبئًخ انكزت انذساعُخ وانًشاخغ :
-2أ) يزكشاد

( ال َىخذ )
2k/D ,9002 ,,,i g se gg, k s ngo g a iggD ,s, sg s enn, .

-2ة) كزت يهضيخ

-2خـ) كزت يمزشحخ

aien g ,s , s na t ggiet gog, iggtni,, ,neo eg i i igg,,
2k/D ,9002
كًبل أحًذ انششَف-خبنذ ػىَظ ,انزظشَش انغًُُبئٍ (انزدبسٌ -انشعىو انًزحشكخ ,داس
فُىٌ نهطجبػخ.k-4g/ , 9003 ,
 إتزاهيى يزسوق ( انزسىو انًتذزكح)  ,يكتثح اتٍ سيُا  2003 ,و Richard Williams ." A Manual of Methods, Principles and Formulas
for Classical, Computer, Games, Stop Motion and Internet
Animators 2009
) John Halas " timing for Animation, Second Edition , (Sep 3, 2009
 Preston Blair , " Cartoon Animation (The Collector's Series) , 1994
 Michael D. Mattesi , " Force: Dynamic Life Drawing for Animators,
Second Edition , 2006
 Walt Stanchfield and Don Hahn " Drawn to Life: 20 Golden Years
of Disney Master Classes: Volume 1: The Walt Stanchfield Lectures
,2009
 Susannah Shaw , " Stop Motion: Craft Skills for Model Animation",
Second Edition (Focal Press Visual Effects and Animation) , 2008
 Tony White "Animation from Pencils to Pixels: Classical
Techniques for the Digital Animator " 2006

-2د) دوسَبد ػهًُخ

http://ar.wikipedia.org/wiki/

أو َششاد  ...انخ

 -2اإليكبَُبد انًطهىثخ نهزذسَظ و انزؼهى :
 2-2لبػخ نهزذسَظ  :لبػخ رذسَظ خُذح انًغبحخ وانزهىَخ واإلػبءح واأليبٌ ويمبػذ اندهىط و يدهضح ثبألرٍ:
( أخهضح ػشع"  "data showنؼشع أفالو وطىس وػشوع رؼهًُُخ وخهبص كًجُىرش ويزظم ثشجكخ اإلَزشَذ -
عجىسح حبئؾ )
-9-2أخهضح ويؼذاد  :كبيُشا رظىَش عًُُبئٍ فُهًُخ أو سلًُخ خبطخ ثبنشعىو انًزحشكخ ,أخهضح إػبءح –

طُبدَك يؼبءح  ,يغطشح رحشَك ,أخهضح كًجُىرش ( يضود ثبنجشايح انخبطخ ثبنزحشَك وانًىَزبج ألفالو انشعىو)
____________________________________________
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