وزارة التعليم العالى
املعهد العالى للفنون التطبيقية
التجمع الخامس
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ػشض تًهُذي نهطهثح
نتىظُر أساسُاخ انًادج
وانخطح انضيُُح وانًطهىب
انُهائً

1

يمذيح ػٍ األسانُة انتمُُح
انًستخذيح فٍ إَتاج افالو
انشسىو انًتسشكح

1

ششذ تؼط انتمُُاخ وػشض
أيثهح ػهُها وتسهُهها وطهة
فُهى StopMotion

1-1

أيثهح ػهً استخذاو تمُُح
انتصىَش انتتاتؼً Stop
Motion

نىزح لصح يثسطح نفُهى
انتصىَش انتتاتؼٍ.

7-6

أستار انًادج  :و.د /ػًشو يسًذ أَىس خاد

انمائى تأػًال سئُس يدهس انمسى انؼهًً  :أ.و.د /سايُح فىصٌ ػهٍ

يُالشاخ وػشوض تؼهًُُح

8

د )2يستفيذ يٍ انتطىر فى يجاالخ انتصًيى
تانحاسة.

تًاسٍَ تطثُمُح

تمُُى وإختثاس نهًشازم
انساتمح (تمُُى يُتصف انفصم
انذساسً األول)

د )1يستخذو وسائم االتصال نتُفيذ انزسىو
انًتحزكح.

زم يشكالخ

51 -9

د  -انًهاراخ انعايح:

يشاسَغ تطثُمُح

ششذ وتىظُر تؼط
انًصطهساخ انًتمذيح انتٍ
َستاج إنُها انطانة فٍ يدال
انشسىو انًتسشكح.

ج )3يحم انًشكالخ االقتصاديح فى تُفيذ أفالو
انزسىو انًتحزكح.

إخشاء تسىث

يشازم يا لثم اَتاج انفُهى
وانتطثُك ػهُها.

ج )2يًُي يهاراخ انتعايم يع تزايج انحاسة
اآلني.

تداسب يؼًهُح

55

ج )1يطثق أفضم األسانية نتُفيذ أفالو انزسىو
وفقا ناليكاَياخ انًتىافزج.

صَاساخ يُذاَُح

يشزهح اإلَتاج وششذ كُفُح
ػًم خط اإلَتاج

ج -انًهاراخ انًهُيح انخاصح تانًقزر:

انتؼهى انتؼاوٍَ

51

ب )3يفاضم تيٍ تزايج انحاسة اآلني انخاصح
تانزسىو انًتحزكح.

انتؼهى اإلنكتشوٍَ

َمذ وتؼذَم انفُهى انًمذو يٍ
انطهثح

ب )2يختار أفضم األسانية انًُاسثح نتُفيذ أفالو
انزسىو انًتحزكح.

انؼصف انزهٍُ

51

ب )1يقارٌ تيٍ األسانية انًتثعح في تُفيذ أفالو
انزسىو انًتحزكح.

إيتساٌ َظشٌ

انًشاخؼح انؼايح ػهً يا سثك
وتمُُى انفُهى .

ب -انًهاراخ انذهُيح:

تمُُى يششوػاخ تصًًُُح

51

أ )3يصُف وسائم اإلدخال واإلخزاج ألفالو
انزسىو.

تكانُف ووخثاخ يُضنُح

تمُُى َهاَح انفصم انذساسً
األول

أ )2يحذد تعض انتقُياخ انًختهفح إلَتاج فيهى
انزسىو انًتحزكح.

يُالشاخ وتمُُى أداء صفٍ

51

أ )1يصف انتطىر انتكُىنىجى نتُفيذ األفالو.

اختثاس شفىٌ

يساظشاخ

أ -انفهى وانًعزفح:

اختثاس ػًهٍ

استشاتُدُح
انتؼهُى
انًثاشش

استشاتُدُح
انتؼهُى انغُش
يثاشش

استشاتُدُح
انتؼهى انزاتٍ

استشاتُدُح
انتؼهى
انتدشَثٍ

استشاتُدُح انتؼهُى
وانتؼهى انتفاػهٍ

انتمىَى
انختايٍ أو
انُهائٍ

انتمىَى انثُائٍ أو انتكىٍَُ

انًالزظح

انُتائح انتؼهًُُح انًستهذفح يٍ انًمشس

استشاتُدُح وطشق انتؼهُى وانتؼهى

انًماتالخ

انًىظىػاخ فٍ األسثىع

أسانُة وطشق انتمُُى

انتمىَى انشخصٍ نهطانة
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