انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

ًَىرج ()23
خبيؼخ  /أكبدًَُخ :وصاسح انزؼهُى انؼبنٍ
كهُخ  /يؼهذ :انًؼهذ انؼبنٍ نهفُىٌ انزطجُقُخ -انزدًغ انخبيس
قسى :انضخشفـــخ

تىصٍف يقشس دساسً نهفصم انذساسً األول  -نهؼبو انجبيؼً ()3122/3122
 -1ثُبَبد انًقشس
انشيض انكىدٌ5023:

اسى انًقشس :ركُىنىخُب انشسىو انًزسشكخ

انفشقخ  /انًسزىٌ:انثبنثخ

انزخصص :انضخشفخ

ػذد انىزذاد انذساسُخ َ ( (4) :ظشٌ (  + ) 0ػًهٍ ( ) )2

 -0هذف انًقشس :

تجرب ةةعضبا ةةنضاتتالم ةةفةضاتلتتام ةةعضااتتافل ةةاضلا ةةفض ف ةةتت ال فض ة ة ض لت ةةف ض ةةما ض
اترفا ضاتلتحركع.

 -5انًسزهذف يٍ رذسَس انًقشس:أٌ َكىٌ انطبنت فً َهبَخ رذسَس انًقشس قبدساً ػهً أٌ:
أ -انفهى وانًؼشفخ:

أَ)1صف انزطىس انزكُىنىخً نزُفُز األفالو.
أَ)0سذد ثؼط انزقُُبد انًخزهفخ إلَزبج فُهى انشسىو انًزسشكخ.
أَ )5صُف وسبئم اإلدخبل واإلخشاج ألفالو انشسىو.

ة -انًهبساد انزهُُخ:

ةَ)1قبسٌ ثٍُ األسبنُت انًزجؼخ فٍ رُفُز أفالو انشسىو انًزسشكخ.
ةَ)0خزبس أفعم األسبنُت انًُبسجخ نزُفُز أفالو انشسىو انًزسشكخ.
ةَ )5فبظم ثٍُ ثشايح انسبست اِنٍ انخبصخ ثبنشسىو انًزسشكخ.

ج -انًهبساد انًهُُخ
انخبصخ ثبنًقشس:

جَ)1طجق أفعم األسبنُت نزُفُز أفالو انشسىو وفقب ناليكبَُبد انًزىافشح.
ج ًٍَُ)0يهبساد انزؼبيم يغ ثشايح انسبست اِنٍ.
جَ )5سم انًشكالد االقزصبدَخ فً رُفُز أفالو انشسىو انًزسشكخ.

د  -انًهبساد انؼبيخ:

دَ)1سزخذو وسبئم االرصبل نزُفُز انشسىو انًزسشكخ.
دَ)0سزفُذ يٍ انزطىس فً يدبالد انزصًُى ثبنسبست.

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

1

ػشض رًهُذي نهطهجخ نزىظُر أسبسُبد انًبدح وانخطخ انضيُُخ
وانًطهىة انُهبئً

4

0

0

0

يقذيخ ػٍ األسبنُت انزقُُخ انًسزخذيخ فٍ إَزبج افالو انشسىو انًزسشكخ

4

0

0

5

ششذ ثؼط انزقُُبد وػشض أيثهخ ػهُهب ورسهُههب وغهت فُهى
StopMotion

4

0

0

3-4

أيثهخ ػهً اسزخذاو رقُُخ انزصىَش انززبثؼً Stop Motion

8

4

4

7-6

نىزخ قصخ يجسطخ نفُهى انزصىَش انززبثؼٍ.

8

4

4

رقُُى وإخزجبس نهًشازم انسبثقخ (رقُُى يُزصف انفصم انذساسً األول)

4

0

0

ششذ ورىظُر ثؼط انًصطهسبد انًزقذيخ انزٍ َسزبج إنُهب انطبنت فٍ
يدبل انشسىو انًزسشكخ.

8

4

4

11

يشازم يب قجم اَزبج انفُهى وانزطجُق ػهُهب.

4

0

0

10

يشزهخ اإلَزبج وششذ كُفُخ ػًم خػ اإلَزبج

4

0

0

15

َقذ ورؼذَم انفُهى انًقذو يٍ انطهجخ

4

0

0

14

انًشاخؼخ انؼبيخ ػهً يب سجق ورقُُى انفُهى  +.رقُُى انًششوػبد

4

0

0

13

رقُُى َهبَخ انفصم انذساسً األول

4

0

0

األسجىع

ػذد انسبػبد

يحبضشح

تذسٌت ػًهى

 -4يسزىي انًقشس:

انًىضىع

8
12 - 9

 - 3أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى

 - 6أسبنُت انزؼهُى
وانزؼهى نهطالة روي
انقذساد انًسذودح












يحبضشاد
يُبقشبد وػشوض تؼهًٍٍخ
تًبسٌٍ تطجٍقٍخ
حم يشكالد
يشبسٌغ تطجٍقٍخ
إجشاء ثحىث
تجبسة يؼًهٍخ
صٌبساد يٍذاٍَخ
انتؼهى انتؼبوًَ
انتؼهى اإلنكتشوًَ



انؼصف انزهًُ
 يحبضشاد ( سبػبد يكتجٍخ )
 يُبقشبد وػشوض تؼهًٍٍخ
 تًبسٌٍ تطجٍقٍخ
 حم يشكالد
 يشبسٌغ تطجٍقٍخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة يؼًهٍخ
 صٌبساد يٍذاٍَخ
 انتؼهى انتؼبوًَ
 انتؼهى اإلنكتشوًَ



 – 7رقىَى انطالة

انؼصف انزهًُ

☒
☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐

انهٍئخ انقىيٍخ نضًبٌ جىدح انتؼهٍى واالػتًبد

أ -األسبنُت انًسزخذيخ

ة -انزىقُذ

إيزسبٌ َظشٌ
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
ركبنُف وواخجبد يُضنُخ
يُبقشبد ورقُُى أداء صفٍ
اخزجبس شفىٌ
اخزجبس ػًهٍ
انًالزظخ
انًقبثالد
انزقىَى انشخصٍ نهطبنت
يهف اإلَدبص
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ  :االسجىع 14
يُبقشبد ورقُُى أداء صفٍ  :اسجىػٍب

☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

ايتحبٌ َظشي (اختجبس يُتصف انفصم انذساسً)  :األسجىع انثبيٍ
ايتحبٌ َظشي (اختجبس َهبٌخ انؼبو )  :األسجىع انخبيس ػشش

ج -رىصَغ انذسخبد

%12
%52
%62
%122

يُبقشبد ورقُُى أداء صفً
رقُُى يششوػبد رصًًُُخ
إيزسبٌ َظشي
 .1انًدًىع انكهً

 – 8قبئًخ انكزت انذساسُخ وانًشاخغ :
أ – يزكشاد

يزكشاد انكزشوَُخ يٍ أسزبر انًبدح
ال َىخذ

ة -كزت يهضيخ

Animation Techniques
Animation the mechanics of motion

خـ  -كزت يقزشزخ
د -دوسَبد ػهًُخ
أو َششاد  ...انخ



ركُىنىخُب انزؼهُى و ثُئبد انزؼهى انزفبػهُخ

أسزبر انًبدح  :و.د /ػًشو يسًذ أَىس خبد
انقبئى ثأػًبل سئُس يدهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سبيُخ فىصٌ ػهٍ




