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 1201121 :المتطلب السابق   جامعة الزرقاء

  الفنون والتصميم : الكلية 

  التصميم الجرافيكي : القسم 
رسوم متحركة بالحاسوب : عنوان المقرر 

(1)  

 

  

 وصف المساق 

ييدف المساق الى دراسة االساليب المتنوعة النتاج الحركة عمى الشاشة اعتمادا من نظريات الرؤية والخداع البصري ومرورا بمراحل 
انتاج العمل الفني ، مع الوضع في االعتبار ان اليدف من المساق ىو التعريف بكيفية تفاعل الطالب مع عناصر الحركة والزمن 

. كبعدين اساسيين يمكن استخداميم الظيار االشكال المرسومة في شكل حركات متنوعة 
 

 اهداف المساق 

التطبيق العممي النتاج حركات ثنائية االبعاد و االبعاد المختمفة لمكادر والتقنيات الفنيو الحديثو وتوظيفيا فى اعمال الثنائيو 
من خالل برامج الكمبيوتر  (خمفيات الحركة  )االبعاد المتعدده ومعرفة كيفية تصميم الشخصيو الكارتونيو وابعادىا وايضا دراسو الديكور 

كساب الطالب الرؤية الفنية لشكل الكادر وحركتو بعد التعرف عمى العناصر البصرية والتي تتكون منيا الحركو .  وذلك تمييدا لدراسة .وا 
 .  ثالثى االبعاد2مساق الرسوم المتحركو  

 

 : مخرجات التعلم

تعمم كيفية تصميم شخصية رسوم وتوظيفيا فنيا من خالل تحريكيا واخراجيا فى مشيد فيمم وتطبيق عمميو المونتاج وتركيب 
 يدرس الطالب التصويرً  مع التعرف عمى برنامج الكمبيوتر المستخدم فى عممية التحريك والتركيب وكيف .الصوت واالخراج النيائى  

تتم داخمو ، وعرض نماذج من االفالم والحركات لتوضيح شكل الحركو مع تكميف الطالب بتطبيق ما درسو من خالل عدة مشاريع عممية 
 .ليتمكن مدرس المادة من توجيو وتصويب األخطاء المحتمل حدوثيا

 
 
 
 
 
 

 

 :  هيكل المقرر

 

اجراءات  طرق التعليم
 التعلم

نتاجات  المواضيع
 التعلم

الساعة 
 المعتمدة

 االسبوع

الشرح النظري  فيديوهات وأفالم وثائقية

والتطبيق العملي 

 وأعطاء التماريه

مقدمة عامه عن فن 
الرسوم المتحركة 
وتاريخها ومعرفة 

العناصر الفنيه المكونة 
 لفيلم الرسوم

فهم ماهية الرسوم 
 المتحركة

 االول 3

الشرح النظري  رسن يدوي وحاسوب

والتطبيق العملي 

 وأعطاء التماريه

دراسة تصميم الشخصيه 
الكرتونيه فى جميع اوضاعها 

تأثيرات مالمح الوجه على حركة 
 .الشخصيه الكرتونيه 

التعرف على تصميم 
 الشخصيات

 الثاني 3

استكمال المشروع  تطبيق  رسن يدوي وحاسوب
 وتسليمه

استكمال 
المشروع 

 الثالث  3
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 وتسليمه

استخدام برنامج الكمبيوتر  شرح وتطبيق رسن يدوي وحاسوب
فى تلوين الشخصيه 

وتلوين خلفيات الفيلم بعد 
التصميم وذلك من خالل 

الماسح  )عملية االدخال 
ثم عملية  (الضوئى 

تركيب الشخصية على 
 .الخلفيه

االلمام بتقنيات 
برامج الكمبيوتر 

 جرافيك

 الرابع 3

االلمام بتقنيات  أستكمال ما سبق  شرح وتطبيق رسن يدوي وحاسوب
برامج الكمبيوتر 

 جرافيك

 اخلامس   3

التعرف على عملية  شرح وتطبيق أستخدام البرامج
التحريك على الورق 

الشفاف وتصميم وتحريك 
شخصية كرتونيها ثم 

تركيبها على خلفيه مناسبه 
من خالل برنامج 

 .الكمبوتر 

دمج محتويات 
التصميم في أطار 

 واحد متحرك

السادس  3

جمع مادة خام وتسجيالت 
 واستخدام الحاسوب

استخدام اللون وتركيب  شرح وتطبيق
الصوت والمؤثرات 

 .الصوتيه على الحركة 

كساب الطالب الرؤية  وا 
الفنية لشكل الكادر 
وحركتو بعد التعرف 

عمى العناصر البصرية 
والتي تتكون منيا 

 الحركو

 السابع 3

 الثامن 3 ماسبق أستكمال المشروع شرح وتطبيق ماسبق

مشاهدة أفالم الحركة والتطبيق 
 العملى باستخدام الكمبيوتر

التدريب على تحريك  شرح وتطبيق
شخصيه اخرى بحركة 

اخرى ومعرفى العناصر 
الفنيه للفيلم وعمليات 

  zoom inالتقريب 
. zoom outوالتبعيد 

والبانورامات الطولية 
 والعرضيه 

االلمام بعناصر 
 الرؤية

 

 

 

 

 

 

 

 التاسع 3

مشاهدة نماذج من اعمال سابقة 
 والتدريب عليها

استكمال المشروع  ممارسة عملية 
 وتسليمه

 العاشر  3 ماسبق
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مشاهدة نماذج من اعمال سابقة 
 والتدريب عليها

التدريب عمى عممية  ممارسة عملية
المونتاج من خالل تحريك  

الشخصيو فى حركة 
 .اخرى

كساب الطالب الرؤية  وا 
الفنية لشكل الكادر 
وحركتو بعد التعرف 

 عمى العناصر البصرية 

احلادي  3
 عشر

مشاهدة نماذج من اعمال سابقة 
 والتدريب عليها

التدريب على  اخراج  ممارسة عملية
الفيلم فى صورته النهائيه 

. 

 الثاين عشر 3 ماسبق

استكمال المشروع السابق  ماسبق ماسبق
 .وتسليمة 

 الثالث 3 ماسبق
 شرع

لتدريب على  اخراج  ماسبق ماسبق
الفيلم فى صورته النهائيه 

. 

 الرابع عشر 3 ماسبق

استكمال المشروع السابق  ماسبق ماسبق
 .وتسليمة 

اخلامس  3 ماسبق
 عشر

 

 

: طرق التعليم 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول   

 االمتحان الثاني   

 االمتحان الشفهي   

 عرض تقديمي   

 االمتحانى النهائي  50 حسب تقويم الجامعي 

 


