وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس

الفرقة  /الرابعة

أ -انفهى وانًؼزفح:
أَ ٌُ )1ؼ ّزف انتقٍُاخ انًختهفح نتصًٍى أفالو
انزسىو انًتحزكح.
أٌ )2ؼذد انطزق انًختهفح إلَتاج انحزكح فً
أفالو انزسىو انًتحزكح.
أٌ )3حذد انقٍى انفٍُح انًزتثطح تتحزٌك
انشخصٍاخ انكزتىٍَح.
ب -انًهاراخ انذهٍُح:
بٌ )1تؼايم يغ انتقٍُاخ انحذٌثح إلَتاج
أفالو انزسىو انًتحزكح.
بٌ )2ختار أفضم األسانٍة نتُفٍذ فكزج فٍهى
انزسىو انًتحزكح.
بٌ )3قذر ػهى رتظ شزٌظ انصىخ تشزٌظ
انفٍهى فٍُاً وتقٍُاً.
ج -انًهاراخ انًهٍُح انخاصح تانًقزر:
جٌ )1ستخذو انتقٍُاخ انًختهفح فى أفالو
انزسىو انًتحزكح.
جٌ )2ستخذو انكًثٍىتز فى انًؼانداخ
انخاصح تتحزٌك انشخصٍاخ.
جٌ )3ستخذو تزايح انًىَتاج ػهى انحاسة
اَنى.
د  -انًهاراخ انؼايح:
دٌ )1تؼايم يغ تزايح انكًثٍىتز انًختهفح.
دٌ )2ستخذو تكُىنىخٍا انًؼهىياخ
واالتصال.
دٌ )3حم انًشكالخ انًختهفح تأسهىب خذٌذ.
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عرض هحتىي الوقرر كاهالً
بتىاريخ التسلين والوطلىبات
النهائية

شرح اختيار هلف صىتً هن
هقطع فً فيلن عربً قدين وكيفية
االحتفاظ به

شرح لىاجهة برناهج ds max1
والتعاهل هع التحريك بىاسطة
البرناهج .هع إختيار الولفات
الصىتية.

شرح هويزات لىحة القصة
كورشد للتحريك.

التقيين علً لىحات القصة

التعرف علً الشخصيات الرقوية
الوتاحة للتحريك واالستخدام فً 51 - 9
التدريب

شرح تنعين الحركة بعد هرحلة
التقسين Blocking

شرح عول اإلظهار النهائً
 Renderوالوىنتاج Edit

التقيين النهائً

هتابعة هشاكل التحريك وضبط
الوقطع الصىتً فً برناهج
51 - 55
 dsmax1وتسجيل األوضاع
الهاهة للحركة Blocking
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يحاضزاخ

يُاقشاخ وػزوض تؼهًٍٍح

تًارٌٍ تطثٍقٍح

حم يشكالخ

يشارٌغ تطثٍقٍح

إخزاء تحىث

تدارب يؼًهٍح

سٌاراخ يٍذاٍَح

انتؼهى انتؼاوًَ

انتؼهى اإلنكتزوًَ

انؼصف انذهًُ

إيتحاٌ َظزي

تقٍٍى يشزوػاخ تصًًٍٍح

تكانٍف ووخثاخ يُشنٍح

يُاقشاخ وتقٍٍى أداء صفً

اختثار شفىي

اختثار ػًهً

انًالحظح

استزاتٍد
ٌح انتؼهٍى
انًثاشز

استزاتٍد
ٌح انتؼهٍى
انغٍز
يثاشز

استزاتٍد
ٌح انتؼهى
انذاتً

استزاتٍد
ٌح انتؼهى
انتدزٌثً

استزاتٍدٍح انتؼهٍى
وانتؼهى انتفاػهً

انتقىٌى
انختايً
أو
انُهائً

انتقىٌى انثُائً أو انتكىًٌُ

انًقاتالخ

انُتائح انتؼهًٍٍح انًستهذفح يٍ انًقزر

استزاتٍدٍح وطزق انتؼهٍى وانتؼهى

انتقىٌى انشخصً نهطانة

انًىضىػاخ فً األسثىع

أسانٍة وطزق انتقٍٍى

يهف اإلَداس
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