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 اهداف المادة

التعرف على االسس العامة لتصميم االعالن المطبوع والمرئي في الصحف والمجالت  الهدف العام :

 والملصقات والتلفزيون 

 تصميم وصناعة االعالن المطبوع . اكتساب الطالب مهارة تقنية في مجال :الهدف الخاص 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات االسبوع

 دور االعالن في المجتمع . –مقدمه تاريخيه عامه  –تاريخه  –االعالن  االول

 وظائف االعالن الثاني والثالث

 االعالن المطبوع –انواع االعالن  الرابع

 قياساته طرق اخراجه . –انواعه  –االعالن في الصحف والمجالت  امس والسادسالخ

 السابع والثامن
الفنققي ) ت  –االرشققادي  –االعالمققي  –السياسققي  –انواعققه ت تجققاري  –الملصققق 

 قياسات الملصق) .

 انواعها  –تقنيات اخراجها  –االعالنات الخارجية  التاسع

 تلفزيوني وانواعه وطرائقاالعالن ال العاشر والحادي عشر

 عناصر بناء االعالن تالصور والرسوم) الثاني عشر

 الرساله االعالنيه  –العنوان الثانوي  –المادة المكتوبهتالعنوان الرئيس  الثالث عشر

 دالالته التعبيريه والرمزيه –اللون  الرابع عشر

 العالمه التجارية الخامس عشر

 الفضاء الموجود فيهعالقه االعالن ب السادس عشر

 انظمه تصميم االعالن تالخطي) مع عرض وسائل ايضاح السابع عشر

 انظمه تصميم االعالن تالتربيعي) مع عرض وسائل ايضاح الثامن عشر

 انظمه تصميم االعالن تالمحوري) مع عرض وسائل ايضاح التاسع عشر

 احانظمه تصميم االعالن تالبؤري) مع عرض وسائل ايض العشرون 

 انظمه تصميم االعالن تالمختلط) مع عرض وسائل ايضاح الحادي والعشرون

 التقنيات االظهاريه المستخدمه في تصميم االعالن الثاني والعشرون

الثالث والرابع 
 والعشرون

 تقنية الكوالج والفوتومونتاج

 تقنيه الحاسوب والبرامجيات المستخدمه فيه الخامس والعشرون

 CORELL DRAWاخراج االعالن وفق برنامج  ونالسادس والعشر

 ADABE PHOTO SHOPاخراج االعالن وفق برنامج  السابع والعشرون

 3D MAXاخراج االعالن وفق برنامج  شرونالثامن والع

التاسع والعشرون 
 والثالثون

 GURK EXPRESSاخراج االعالن وفق برنامج 



 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول موقعه في الحياة اليومية  –اهميته  –االعالن 

 -لوحقات خارجيققة  –ملصقققات  –مجقالت  –صقحف  –وسقائل نشقراالعالن ت المطبققوع 
OUTDOR (–  ئل ايضاح )  تلفزيوني ) تعرض وسا –تالمرئي 

 الثاني والثالث

 الرابع مبادىء اخراجه  –قياساته  –االعالن في الصحف تانواعه 

 الخامس عناصر بناء االعالن ت صور الفوتوغرافيه والرسوم التطبيقية )

 السادس اجراء تطبيقات متنوعه لتوزيع الصور والرسوم في االعالن

 السابع ارية تاجراء تمارين تطبيقية)العناوين الرئيسية والثانوية العالمة التج

 الثامن تصميم اعالن في الجريدة تاسود وابيض )

 التاسع تصميم اعالن في الجريدة تبلونين) 

 العاشر تصميم اعالن في المجله

 الحادي عشر تصميم صفحه مجله فيها اعالنات منوعه

 الثاني عشر الملصق تانوعه ، قياساته ، تقنيات اخراجه)

 الثالث عشر م ملصق تجاريتصمي

 تصميم ملصق سياحي
الرابع والخامس 

 عشر

 تصميم ملصق ارشادي
السادس والسابع 

 عشر

 الثامن عشر انواعها OUT DOORاالعالنات الخارجية 

 لواجهة محل خارجية LAGOتصميم 
التاسع عشر 

 والعشرون

 الحادي والعشرون انظمه تصميم االعالن

 تمارين تطبيقيةالنظام الخطي / اجراء 
الثاني والثالث 

 والعشرون

 النظام التربيعي / اجراء تمارين تطبيقيه
الرابع والخامس 

 والعشرون

 النظام المحوري / اجراء تمارين تطبيقية
السادس والسابع 

 والعشرون

 تقديم مشروع عمل ملصقات واعالنات
الثامن والتاسع 

والعشرون 
 والثالثون 

 


