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 كلية الفنون التطبيقية 
 تقنيات اإلعالنالقسم  : 

 عدد الساعات األسبوعية
 السنة

 الدراسية
 رابعةال

 تصميم اعالن 

عدد  اسم المادة
 الوحدات

 Principles of Advertising نظري عملي المجموع

 لغة التدريس للمادة العربية 1 3 4 5

 

 أهداف المادة :
 الطالب مراحل العملية التصميمية والنظريات المعتمدة في هذا المجال .تعريف  : الهدف العام

 القدرة على توظيف الطرق المتبعة بعملية التصميم لالعالنات بانواعها واشكالها المختلفة .: الهدف الخاص
 

 المفردات النظرية

 األسبوع تفاصيل المفردات

 األول التصميم وأساليبه )أو أنواعه( .

 الثاني هدافه.االعالن وأ

تنبيهالالي  تجالالاري   سالالياحي    –االعالالالن وأنواعالاله )ارشالالادي تربالالوي تتقيفالالي   تالالوجيهي   تحالالذيري 
 فني(

 الثالث

 الرابع العالقة بين التصميم واالعالن

 الخامس امتحان

 السادس التقنيات االظهارية المستخدمة في تصميم االعالن.

 السابع المشاكل التي تعترض االعالن

 الثامن االعالن التعبيرية )الفكرة   الموضوعية   االنسيابية  التشويق  المفاجأة (. عناصر

الرسالومات والتخطيطالات   -الموضالوع أو الفكالرة  الشالعار أو الهويالة –مكونات االعالن )العنوان 
 اللون(.

 التاسع

 العاشر امتحان

لتالالوا ن والتناسالالب  االنسالالجام ا –المبالالادا المتجمعالالة فالالي تصالالميم االعالالالن المروي)الوحالالدة والتنالالوع 
 والتضاد التكرار وااليقاع(.

 الحادي عشر

المطبوعات )صحيفة   ملصق  مطوية   مجلة  تقويم(   النشرات -وساول اظهار تصميم االعالن 
 الضووية )فلكس(   االعالن التلف يوني.

 الثاني عشر

لتجرايالالد والتكتيالالف  االضالالافة الصالالفات التشالالكيلية لتصالالميم االعالالالن المروالالي )البسالالاطة والتعقيالالد  ا
 والحذف(.

 الثالث عشر

 الرابع عشر العناصر البناوية في تصميم االعالن المروي )خط   شكل   فضاء   ملمس   لون(.

 الخامس عشر امتحان

 السادس عشر التشابه   التباين(. –العالقات التصميمية في االعالن المروي )التوافق 

 السابع عشر المرويالتتابع في تصميم االعالن 

 الثامن عشر االنظمة التصميمية في االعالن المروي )االنظمة االفقية  العمودية   الحلقية(.

 التاسع عشر التكوينات الساكنة والمتحركة في تصميم االعالن المروي )هندسية   غير هندسية(.

 العشرون امتحان

كيفية تحقيق االنسجام الوظيفيرغم التنوعات طراوق تنسيق االشكال في تصميم االعالن المروي: ) 
 المظهرية(.

 الحادي والعشرون

 الثاني والعشرون أهمية تصميم االعالن المروي.

 الثالث والعشرون ممي ات تصميم االعالنالمروي الناجح )جاذبيته   االقناع   تدعيم االفكار(.

 الرابع والعشرون التحكم(.ممي ات مصمم االعالن المروي الناجح )السيطرة   الخبرة   

 امتحان
الخامس 
 والعشرون

 الجوانب الفنية لتصميم االعالن المروي.
السادس 
 والعشرون

 السابع والعشرون الجوانب الوظيفية لتصميم االعالن المروي.



 الثامن والعشرون المصطلحات والمعاني الشاوعة )المتداولة( في تصميم االعالن .

 التاسع والعشرون م االعالن.توصيات عامة في تصمي

 الثالثون امتحان

 
 

 

 

 األسبوع تفاصيل المفردات / العملية

 األول سم لكل اسلوب تصميمي. 01×  01اد تطبيق بقياس إعد

 تنبيهية   سياحية   مأخوذة من مجالت عربية أو عالمية. –اعداد فايل يصمم إعالنات تقافية توجيهية 
 اي صور جاه ة ليكون رصيد يسهل الرجوع اليه عند التصميم.

 التاني

 التالث لكل نوع من أنواع االعالن. 01×  7اعداد تطبيق بقياس 

 الرابع لكل نوع من أنواع االعالن وفق اسلوب محور. 01×  7اعداد تطبيق بقياس 

 الخامس امتحان

 السادس وطباعته بالسكرين. 01×  01عالني سابق وتكبير حجمه بقياس ‘اختيار تطبيق 

 السابع .01×  01اعداد تطبيق يصلح العالن بقياس 

علالى عنصالر أو اكتالر مالن عناصالر االعالالن التعبيريالة بقيالاس  اعداد تطبيق يصلح العالن تجاري يشمل
01  ×01. 

 التامن

 التاسع .01×  01اعداد تطبيق يصلح العالن صحي يشمل على احدمكونات االعالن المظهرية بقياس 

 العاشر امتحان

 الحادي عشر .01×  01اعداد تطبيق يصلح العالن فني يتضمن مبدأ أو اكتر من مبادا التصميم االعالني بقياس 

 التاني عشر يصلح أن يكون صحيفة.  A4اعداد تطبيق اعالني بقياس 

 التالث عشر يصلح أن يكون ملصق فني.  A4اعداد تطبيق اعالني بقياس 

 الرابع عشر يصلح أن يكون مطوية سياحية.  A4اعداد تطبيق اعالني بقياس 

 الخامس عشر امتحان

 السادس عشر ن غالف مجلة )تقسم الورقة نصفين(اعداد تطبيق اعالني يصلح ان يكو

 السابع عشر 01×  01اعداد تطبيق يصلح ان يكون كارت معايدة بقياس 

 التامن عشر يصلح انيكون تقويماً يدخل في تصميمه سياحي   صحي أو حر .  A4قياس 

 التاسع عشر .  A4اعداد تطبيق يصلح ان يكون فلكس للجامعة قياس 

 ونالعشر امتحان

سم يتضمن فكالرة أو أكتالر مالن الصالفات التشالكيلية  01×  01اعداد تطبيق اعالني أو فليكس فني قياس 
 للتصميم االعالني.

 الحادي والعشرون

 التاني والعشرون .01×  01اعداد تطبيق اعالني او فلكس فني يبين اهمية الشكل واالرضية قياس 

 التالث والعشرون ق بين مكونات تصميم االعالن السياحي.اعداد تطبيق اعالني أو فلكس فني يظهر التواف

 الرابع والعشرون اعداد تطبيق اعالني أو فلكس فني يظهر التشابه بين مكونات تصميم االعالن التجاري.

 الخامس والعشرون امتحان

 العشرونالسادس و اعداد تطبيق اعالني او فلكس فني يظهر التباين بين مكونات تصميم االعالن الفني.

والتالالاني وفالالق نظالالام  –سالالم االول وفالالق نظالالام افقالالي  01×  01اعالالداد تطبيقالالين العالالالن سالالياحي بقيالالاس 
 عمودي.

 السابع والعشرون

 التامن والعشرون سم وفق نظام داوري . 01×  01اعداد تطبيق العالن سياحي بقياس 

 التاسع والعشرون ك .سم يتضمن تكوين ساكن ومتحر 01×  01اعداد تطبيق العالن تربوي بقياس 

 التالتون امتحان


