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 -نشأة الرسوم املتحركة في مصر

دراسة التوقيت والرسم

توظيف الرسوم املتحركة ثنائية و ثالثية األبعاد في اإلعالن التليفزيوني

تصميم فكرة إعالن لدمج عناصر حية مع رسوم أو مجسمات متحركة .

شرح لطرق رسم وتحريك عناصر الرسوم املستخدمة في اإلعالن .

طاولة التحريك وطريقة عملها .

تطبيق للحركة املستمرة الدائرية.

اختبار منتصف الفصل الدراس ي

تطبيق للحركة املستمرة الترددية.

مفاتيح حركة املش ي لشخصية ادمية.

تطبيق لتصوير بينيات حركة املش ي.

املبادئ الرئيسية للصورة املتحركة .

تطبيق لحركة الجري للشخصية ال.cutout

مراجعة على ما سبق

اختبار نهاية الفصل الدراس ي

محاضرات

تمارين تطبيقية

مناقشات وعروض تعليمية

حل مشكالت

مشاريع تطبيقية

إجراء بحوث

تجارب معملية

زيارات ميدانية

التعلم التعاوني

التعلم اإللكتروني

إمتحان نظري

العصف الذهني

تكاليف ووجبات منزلية

تقييم مشروعات تصميمية

اختبار شفوي

4

د -2يستخدم التكنولوجيا الرقمية الخاصة بالرسوم املتحركة .

5

د-1يعمل علي إدارة الوقت وإعداد تقارير التصوير الخاصة بالرسوم املتحركة .

6

ج .5يصورة فكرة إلعالن
د .املهارات العامة والقابلة للنقل:

7

ج .3يصور مفاتيح حركة املرسومة ملش ي للشخصية.
ج .4يطبق بيانات حركة املش ي على شخصية مرسومة .

8

ج .2يصور الحركة املستمرة الدائرية والترددية املرسومة .

9

جـ  -املهارات املهنية والعملية
ج .1يرسم الحركة املستمرة ا لدائرية والترددية ومفاتيح حركة املش ي للشخصية االدمية.

10

ب -3يخطط لفكرة اعالن مدته من  30-15ثانية.

11

ب .2يستخرج الحركة الدائرية املستمرة والترددية من افالم رسوم متحركة

12

ب -املهارات الذهنية (العقلية والفكرية) :
ب .1يختار اسلوب التنفيذ املناسب لفكرة االعالن.

13

أ .5يذكر مفاتيح حركة املش ي لشخصية ادمية.

14

أ .4يشرح نظرية الحركة املستمرة الدائرية والترددية.

15

أ .2يذكر مبادئ التحريك ثنائي االبعاد
أ .3يذكر أهمية التوقيت واإليقاع بأفالم الرسوم املتحركة .

مناقشات وتقييم أداء صفي

اعالم الطالب بتوصيف املقرر -
أ -املعرفة والفهم :
أ .1يوصف نشأة الرسوم املتحرك في العالم ومصر  ,وعالقتها بالفن السينمائي

استراتيجية التعليم
والتعلم التفاعلي

المالحظة

النتائج التعليمية المستهدفة من المقرر

استراتيجية
التعليم
المباشر

استراتيجية
التعليم الغير
مباشر

استراتيجية
التعلم الذاتي

التقويم
الختامي أو
النهائي

اختبار عملي

الموضوعات في األسبوع

استراتيجية وطرق التعليم والتعلم
استراتيجية
التعلم
التجريبي

أساليب وطرق التقييم
التقويم البنائي أو التكويني

المقابالت

الكود 4134 :

ملف اإلنجاز

مصفوفة مقرر  :تك نظم تليفزيون تجاري و رسوم

الفرقة  :الرابعة

التقويم الشخصي للطالب

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

مصفوفة مقرر  :تك نظم تليفزيون تجاري و رسوم

الكود 4134 :

الفرقة  :الرابعة

د -4يقدم التصميمم بالشكل املناسب  ,ويقوم بعرضه ..
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