الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد  -أغسطس 9002
وزارة التعليم العالي
المعهد العالي للفنون التطبيقية-التجمع الخامس

أ .٢يشزح الشخصيت وعناصز بناءها ومزاحل جطور الشخصيت.
أ .٣يعدد عناصز البناء الدرامي في السيناريو املزسوم.
أ .٤يشزح حزكت الشخصيت والعالقت بينها و بين الخلفيت والحدث.
أ .٥يذكز قواعد الاخزاج واملوهتاج الالسمت الهتاج افالم الزسوم املتحزكت .

ب -املهاراث الذهنيت (العقليت والفكزيت) :
ب -1يبتكز ألاشكال الخاصت بكل شخصيت من خالل ألابعاد الدراميت .
ب -2يحلل جوظيف الزسوم املتحزكت والعزائس في إلاعالن .
ب .3يزبط عالقت الشخصياث بالعمل الفني.
ب .٤يزبط العالقت بين حزكت الشخصيت والخلفيت والحدث.
ب .5يزبط بين عناصز الكادر املزسوم .

جـ  -املهاراث املهنيت والعمليت
ج .١يشارك فكزة جصلح لسيناريو مزسوم.
ج .٢ينسق بناء الشخصيات الرئيسية في سيناريو الرسوم املتحركة.
ج .٣يزسم شخصياث باحجام وسوايا كاميرا مختلفت.

د .املهاراث العامت والقابلت للنقل:
د -1يعد جقاريز التصويز الخاصت بالزسوم املتحزكت .
د -2يستخدم التكنولوجيا الزقميت الخاصت بالزسوم املتحزكت .

مزاحل جنفيذ فيلم الزسوم املتحزكت

 -ماهو سيناريو الزسوم املتحزكت  -بناء الشخصيت

 -ماهو سيناريو الزسوم املتحزكت  -بناء الشخصيت

البناء الدرامي للشخصيت في السيناريو املزسوم

البناء الدرامي للشخصيت في السيناريو املزسوم

جطويز الشخصيت وعالقت الشخصياث بالعمل الفني

تقييم مشروعات تصميمية

اهم عناصز الكادر املزسوم  -املعالجت

اهم عناصز الكادر املزسوم  -املعالجت

حزكت الشخصيت عالقت الشخصيت بالخلفيت والحدث

حزكت الشخصيت عالقت الشخصيت بالخلفيت والحدث

عزض ومناقشت سيناريوهاث مزسومت

عزض ومناقشت سيناريوهاث مزسومت

تقييم مشروعات تصميمية

إعالم الطالب بتوصيف المقرر
مزاحل جنفيذ فيلم الزسوم املتحزكت
أ -املعزفت والفهم :
أ .١يذكز الطالب مزاحل جنفيذ فيلم الزسوم املتحزكت.
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محاضزاث

مصفوفة مقرر  /تصميم سينما تجاري ورسوم

الفرقة الثانية
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أ .٢يشزح الشخصيت وعناصز بناءها ومزاحل جطور الشخصيت.
أ .٣يعدد عناصز البناء الدرامي في السيناريو املزسوم.
أ .٤يشزح حزكت الشخصيت والعالقت بينها و بين الخلفيت والحدث.
أ .٥يذكز قواعد الاخزاج واملوهتاج الالسمت الهتاج افالم الزسوم املتحزكت .

ب -املهاراث الذهنيت (العقليت والفكزيت) :
ب -١يبتكز ألاشكال الخاصت بكل شخصيت من خالل ألابعاد الدراميت .
ب -٢يحلل جوظيف الزسوم املتحزكت والعزائس في إلاعالن .
ب .٣يزبط عالقت الشخصياث بالعمل الفني.
ب .٤يزبط العالقت بين حزكت الشخصيت والخلفيت والحدث.
ب .٥يزبط بين عناصز الكادر املزسوم .

جـ  -املهاراث املهنيت والعمليت
ج .١يشارك فكزة جصلح لسيناريو مزسوم.
ج .٢ينسق بناء الشخصيات الرئيسية في سيناريو الرسوم املتحركة.
ج .٣يزسم شخصياث باحجام وسوايا كاميرا مختلفت.

اهواع اللقطاث واحجامها في افالم الزسوم املتحزكت

حزكت وسوايا الكاميرا في الزسوم املتحزكت

حزكت وسوايا الكاميرا في الزسوم املتحزكت

مبادئ عناصز التكوين في الصورة السينمائيت الثابتت واملتحزكت

مبادئ عناصز التكوين في الصورة السينمائيت الثابتت واملتحزكت

قواعد الاخزاج واملوهتاج لعمل السيناريو املزسوم

تقييم مشروعات تصميمية

بناء شزيط الصوث للعمل الدرامي

بناء شزيط الصوث للعمل الدرامي

اهم قواعد املوهتاج لبناء ايقاع الفيلم

اهم قواعد املوهتاج لبناء ايقاع الفيلم

عزض السيناريوهاث املزسومت ومناقشتها

عزض السيناريوهاث املزسومت ومناقشتها

تقييم مشروعات تصميمية (لجنة ثالثية)

اهواع اللقطاث واحجامها في افالم الزسوم املتحزكت
أ -املعزفت والفهم :
أ .١يذكز الطالب مزاحل جنفيذ فيلم الزسوم املتحزكت.

محاضزاث

د -3يحسن من أداءة من خالل املتابعت والتغذيت املزججعت .
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الفرقة الثانية

د .املهاراث العامت والقابلت للنقل:
د -١يعد جقاريز التصويز الخاصت بالزسوم املتحزكت .
د -٢يستخدم التكنولوجيا الزقميت الخاصت بالزسوم املتحزكت .
د ٣يحسن من أداءة من خالل املتابعت والتغذيت املزججعت .

أستاذ المادة  :أ.د  /ليلى عبد العزيز فخري

منسق القسم العلمي  :م.د /رانيا شعبان ابو شنب

التاريخ:

