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 اعمال االعالن. : توظيف تقنيات االعالن وبشكل فني في الهدف الخاص

 

  

 األسبوع تفاصيل المفردات النظرية

 األول مقدمة عامة وتفصيلية عن التقنيات المستخدمة في مجال االعالن/ عرض صور وساليدات.

 الثاني تخدامهااسطريقة ،اقالم تحبير ،الوان ،فرش ، عرض الهم المواد المستخدمة ومواصفاتها)كارتون

 الثالث فية وضع المخططات لذلك.دراسة التصاميم االعالنية وكي

 الرابع دراسة التصاميم الخاصة ببطاقات التهنئة ومميزاتها.

 الخامس عرض الهم انواع االعالنات المطبوعة واختيار اعالن عن احد المعارض .

 السادس عرض الهم انواع االعالنات المطبوعة واختيار اعالن عن احد المعارض .

 السابع اغلفة الكتب واختيار احد االغلفة. دراسة االعالن في تصميم

 الثامن دراسة االعالن في تصميم اغلفة الكتب واختيار احد االغلفة.

 التاسع دراسة االعالن ومميزاته في المنتوجات الغذائية.

 العاشر االسبوع التاسع نفسه.

 الحادي عشر دراسة التصاميم الخاصة بمناسبات حكومية.

 الثاني عشر لخاصة بمناسبات حكومية.دراسة التصاميم ا

 الثالث عشر دراسة التصاميم الخاصة بالمنتوجات الكهربائية.

 الرابع عشر دراسة التقنيات االعالنية الضوئية.

 الخامس عشر دراسة التصاميم الخاصة بالنشاطات الفنية.

 السادس عشر دراسة التصاميم الخاصة بالنشاطات الفنية.

 السابع عشر الخاصة باعالنات الفنادق ودور السياحة. دراسة التصاميم

 الثامن عشر دراسة التصاميم الخاصة باعالنات الفنادق ودور السياحة.

 التاسع عشر دراسة االعالنات المصاحبة للهدايا الخاصة باحد الشركات.

 العشرون دراسة التصاميم الخاصة باعالنات الفنادق ودور السياحة.

 الحادي والعشرون ات الخاصة بطريقة الكوالج.دراسة العالن

 الثاني والعشرون دراسة العالنات الخاصة بطريقة الكوالج.

 الثالث والعشرون دراسة تنفيذ شعارات رسمية بشكل اعالن.

 الرابع والعشرون دراسة تنفيذ شعارات رسمية بشكل اعالن.

 الخامس والعشرون س ( ومميزاتها وطرق تنفيذها.فليك -دراسة انواع االعالنات الضوئية )بالستك، سنكر 

 السادس والعشرون فليكس ( ومميزاتها وطرق تنفيذها. -دراسة انواع االعالنات الضوئية )بالستك، سنكر

 السابع والعشرون فليكس ( ومميزاتها وطرق تنفيذها. -دراسة انواع االعالنات الضوئية )بالستك، سنكر

 الثامن والعشرون خصصة في اعالنات.زيارة ميدانية لمكاتب مت

 التاسع والعشرون مراجعة عامة في تقنيات االعالن والتأكيد على الجوانب الفاعلة فيه.

 الثالثون دراسة نقدية تحليلية العمال الطلبة التي انجزت كأعمال نهائية.



 

 األسبوع تفاصيل المفردات / العملية

مقدمة عامة عن عملية استخدام االعالن واالسااليب العملياة فاي تنفياذها ماع تماارين 
 تطبيقية.

 األول

 الثاني ياتها وتمارين تطبيقية في استخدامها.عرض للمواد المستخدمة وبيان امكان

 الثالث وضع التصاميم االعالنية مع مخططاتها انجاز تمارين تطبيقية لذلك.

 الرابع تطبيقات عملية للتصاميم الخاصة ببطاقات التهنئة.

عمل تصااميم وتنفياذها الحاد اناواع االعالناات المطبوعاة واختياار اعاالن عان احاد 
 المعارض.

 الخامس

عمل تصااميم وتنفياذها الحاد اناواع االعالناات المطبوعاة واختياار اعاالن عان احاد 
 المعارض.

 السادس

 السابع تمارين تطبيقية عن تصاميم اغلفة الكتب واختيار احد االغلفة وتنفيذه.

 الثامن تمارين تطبيقية عن تصاميم اغلفة الكتب واختيار احد االغلفة وتنفيذه.

 التاسع العالنات المنتوجات الغذائية.عمل تصاميم ومخططات 

 العاشر تنفيذ احد التصاميم المختارة العالنات المنتوجات الغذائية.

 الحادي عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بمناسبات حكومية.

 الثاني عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بمناسبات حكومية.

 الثالث عشر وجات الكهربائية.تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بالمنت

 الرابع عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بالمنتوجات الكهربائية.

 الخامس عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بالنشاطات الفنية.

 السادس عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة بالنشاطات الفنية.

 السابع عشر نادق ودور السياحة.تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة باعالنات الف

 الثامن عشر تمارين تطبيقية عن تصاميم خاصة باعالنات الفنادق ودور السياحة.

 التاسع عشر تمارين تطبيقية لالعالنات المصاحبة للهديا وتنفيذ احدها المختارة.

 العشرون تمارين تطبيقية لالعالنات المصاحبة للهديا وتنفيذ احدها المختارة.

 الحادي والعشرون رين تطبيقية عن االعالنات المنفذة بطريقة الكوالج.تما

 الثاني والعشرون تمارين تطبيقية عن االعالنات المنفذة بطريقة الكوالج.

 الثالث والعشرون تمارين تطبيقية عن استخدام شعارات رسمية بشكل اعالن وتنفيذها.

 الرابع والعشرون اعالن وتنفيذها.تمارين تطبيقية عن استخدام شعارات رسمية بشكل 

 الخامس والعشرون عمل تصاميم ومخططات خاصة باالعالنات الضوئية وتنفيذها.

 السادس والعشرون فليكس(. –سنكر  -تنفيذ اعالن ضوئي باحد الطرق المعروفة )بالستك 

 ونالسابع والعشر فليكس(. –تنفيذ اعالن ضوئي باحد الطرق المعروفة )بالستك، سنكر 

 الثامن والعشرون زيارة ميدانية لمكاتب متخصصة في االعالنات.

 التاسع والعشرون مراجعة عامة في تقنيات االعالن والتأكيد على الجوانب الفاعلة فيه.

 الثالثون استعراض اعمال وتمارين الطلبة التي تنجز كاعمال نهائية خالل العام الدراسي.

 
 


