الهيئخ القىهيخ لضوبى جىدح التعلين واالعتوبد

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

تىصيف هقشس دساسي للفصل الذساسي الثبًي  -للعبم الجبهعي ()3122/3122
 -1تُاَاخ انًقشس
انشيض انكىدٌ4205:
انرخصص :انضخشفح

 -2هذف انًقشس :

اسى انًقشس :ذكُىنىجُا انشسىو انًرحشكح

انفشقح  /انًسرىٌ:انشاتؼح

ػذد انىحذاخ انذساسُح  :إجًانٍ (َ( )4ظشٌ (  +) 4ػًهٍ ())...

معرفةةخطواةةانتطن اةةم طنفةةمتطركةةاتطماارمةةخط فةةاًطنفمكةةااوطف ف ةمعطافمرف ةمعطانف ةةارًط ة ط
نفااافرطانفااكفنطانفم مر خط نطارفقطنفباثطنفمكامرطبمكاوانتطنفا فمتطنفاافثخ.

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

أ)1فاااطمرنالطاصمفتطفف تطنفركاتطنفماارمخ.
أ)2فعااطارقط مذ خطنفع مصرطف طنفركاتطنفماارمخ.
أُ )3ف َع ّرفطنك ابطا ظفرط اخطباثفخطفيطم ملطنفركاتطنفماارمخ.

ب -انًهاساخ انزهُُح:

ب)1فا لطأهتط مصرطفف تطنفركاتطنفماارمخ.
ب)2فرباطبفنطنكمففبطنفاعبفرطنفف يطبممطفا هطنك ابطنفاصمفت.
ب )3فاارطنف ارًط

ج -انًهاساخ انًهُُح
انخاصح تانًقشس:

طالطمشممتطنفاصمفتطانفا ففذ.

ج)1فكاواتطنفامكبطفيطنفاصمفتطااضعطنفبانئلطااعاف همطانإلورن طنف همئي.
ج)2فااربط

طاا فلطنأل مملطنفف فخطاأفمتطنفركاتطنفماارمخ.

ج )3فرصاطنفمشممتطنفايطاان هطفف تطنفركاتطنفماارمخطااضعطا الططفمعمف اهم.
د  -انًهاساخ انؼايح:

د)1ف مقشطواانتطناممتطنفعملطنفف يطانفاعافلطأث مءطنفعمل.
د)2فكاواتطا فمتطنفامكبطنآلفي،طاكمئلطنالاصملطنفاافثخ.
د )3فاااطنفمع اممتطنفما ابخطف عمل،طفعاطنفبااث،طفابمالطنفاانر،طفرصاطنفمشممتط
افضعطاصارطفمعمف اهم.
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1

ػشض يحرىي انًقشس كايالً ترىاسَخ انرسهُى وانًطهىتاخ
انُهائُح

4

4

-

2

ػشض ػاو نخطىاخ اَراج فُهى شالشً األتؼاد.

4

4

-

4-3

ششح أسانُة انرحشَك نهشخصُاخ اِديُح.

8

8

-

7-5

ششح نهخاياخ انًسرخذيح فً تشَايج انًاكس وطهة تحس
فشدي يقاسٌ ألَىاع يؼانجاخ اإلظهاس انًسرخذيح فً
انثشَايج.

12

12

-

8

اسرالو األتحاز انًطهىتح وذحذَذ يىاػُذ انؼشض+اخرثاس
يُرصف انفصم انذساسٍ

4

4

-

12

12

-

8

8

-

4

4

--

4

4

األسجىع

عذد السبعبد

هحبضشح

تذسيت عولى

 -4يحرىي انًقشس:

الوىضىع

 11 - 9ػشوض يٍ انطهثح نألتحاز
ششح أسانُة انرحشَك نهشخصُاخ فً يجًىػاخ ويرً َرى
13 - 12
اسرخذايها.
يشاجؼح ػهً ياسثق ويُاقشاخ

14
15

 - 5أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى

 - 6أسانُة انرؼهُى
وانرؼهى نهطالب روي
انقذساخ انًحذودج

اخرثاس َهاَح انفصم انذساسٍ











هحبضشاد
هٌبقشبد وعشوض تعليويخ
توبسيي تطجيقيخ
حل هشكالد
هشبسيع تطجيقيخ
إجشاء ثحىث
تجبسة هعوليخ
صيبساد هيذاًيخ
التعلن التعبوًي
التعلن اإللكتشوًي



العصف الزهٌي
 هحبضشاد
 هٌبقشبد وعشوض تعليويخ
 توبسيي تطجيقيخ
 حل هشكالد
 هشبسيع تطجيقيخ
 إجشاء ثحىث
 تجبسة هعوليخ
 صيبساد هيذاًيخ
 التعلن التعبوًي
 التعلن اإللكتشوًي



 – 7ذقىَى انطالب

العصف الزهٌي

☒
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
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أ -األسانُة انًسرخذيح

إيرحاٌ َظشٌ
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
ذكانُف وواجثاخ يُضنُح
يُاقشاخ وذقُُى أداء صفٍ
اخرثاس شفىٌ
اخرثاس ػًهٍ
انًالحظح
انًقاتالخ
انرقىَى انشخصٍ نهطانة
يهف اإلَجاص

☒
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

تقيين هششوعبد تصويويخ  :االسجىع 21

ب -انرىقُد

هٌبقشبد وتقيين اداء صفي  :اسجىعيب
اختجبس هٌتصف الفصل الذساسي  :األسجىع الثبهي
اختجبس ًهبيخ العبم  :األسجىع الخبهس عشش

ج -ذىصَغ انذسجاخ

%22
%22
%62
%122

يُاقشاخ وذقُُى أداء صفً
ذقُُى يششوػاخ ذصًًُُح
إيرحاٌ َظشي
 .1انًجًىع انكهً

 – 8قائًح انكرة انذساسُح وانًشاجغ :
أ – يزكشاخ

يزكشاخ انكرشوَُح يٍ أسرار انًادج
ال َىجذ

ب -كرة يهضيح

3d Animation Essential
Animation the mechanics of motion




Http://www.cartoonsolutions.com/store/catalog/index.html
www.arbfilmtvschool.com
Dr-amrgad.blogspot.com





جـ  -كرة يقرشحح
د -دوسَاخ ػهًُح
أو َششاخ  ...انخ

أسرار انًادج  :و.د /ػًشو يحًذ أَىس جاد

انقائى تأػًال سئُس يجهس انقسى انؼهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ ػهٍ

