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الن وطرق توزيع العناصر البنائية أهداف المادة : يتعرف الطالب على انظمه تصميم االعالن وطرق االع

 انظمة محددة. لالعالن وفق
 

 المفردات النظرية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول ماهو النظام ، النظام في اللغة ، النظام اصطالح ، النظام في الفن ، النظام في التصميم 

 الثاني عالقه النظام بالتصميم

 الثالث لوحدة  ، االنتظامية ، الهندسية ( خواص النظام ) ا

 الرابع النظام والبيئة ) التعريف اللغوي للبيئة، االحساس بالنظام ، الوضوحية ،الهيكلية ، التدرج (

 الخامس النظام في االعالن ) الوظيفة واالتصالية (  

 السادس انواع االنظمة ، النظام الخطي 

 السابع النظام  المتسلسل 

 الثامن ظام المركزيالن

 التاسع النظام المتناوب

 العاشر النظام المتعادل

 الحادي عشر الحــــر النظام 
 الثاني عشر ـ التنظيم البؤري3ـ تنظيم تربيعي  2ـ تنظيم محوري / متماثل ، غير متماثل . 1النظام والتنظيم 
 الثالث عشر ()مركزي وشعاعي وحلقيظيم تربيعيـ تن2غير متماثل و ـ تنظيم محوري / متماثل1النظام والتنظيم 

 الرابع عشر النظام والفكره التصميمية  

 الخامس عشر النظام وعناصر التصميم  

 السادس عشر النظام واالسس االنشائية ) مبادْى التصميم (

 السابع عشر معززات النظام ) التكرار ، التضاد ، السيادة ، الحركة ، واالتجاه (  

 الثامن عشر زات النظام ) التكرار ، التضاد ، السيادة ، الحركة ، واالتجاه (  معز

 التاسع عشر النظام والمضمون التعبيريه 

 العشرون النظام واالخراج اللوني ) العالقات اللونية والنظام (  

 الحادي والعشرون النظام واالخراج اللوني ) العالقات اللونية والنظام (  

 الثاني والعشرون ات التصميمية  والنظام المتغير

 الثالث والعشرون متغير الموقع والنظام ) اماكن عامة ، طرق سريعة ، اماكن تجاره ، اماكن سياحية (  

 الرابع والعشرون النظام ومتغير النوع ) اعالن صحيفه ، اعالن مجله ، اعالن ملصق ، اعالن فلكس ( 

 والعشرون الخامس النظام ومتغير الحجم 
 السادس والعشرون النظام ومتغير المسافة 

 السابع والعشرون النظام التصميمي وعناصر 

 الثامن والعشرون النظام والمادة الكتابيه ) العناوين الرئيسية والفرعية (

 التاسع والعشرون النظام والصورة 

 الثالثون النظام والعالقة التجارية 

 



 

 

 المفردات العملية

 االسبوع تفاصيل المفردات

 االول مقدمه عامه عن النظام التظيمي مع عرض نماذج مختلفة

 الثاني تصميم نماذج متنوعه بسيطه معتمده النظام 

 الثالث النظام المناسب له تصميم اعالن محدد الوظيفة مع اختيار

 الرابع مطبوع باستخدام النظام الخطي تصميم 

 الخامس مطبوع باستخدام النظام المتعادلتصميم 

 السادس مطبوع باستخدام النظام المتسلسل تصميم 

 السابع مطبوع باستخدام النظام المركزي تصميم 

 الثامن مطبوع باستخدام النظام المتناوبتصميم 

 التاسع مطبوع باستخدام النظام الحر تصميم

 العاشر تصميم نماذج تجريديه ) محققه تنظيم محوري متماثل وغير متماثل ( 
 الحادي عشر (  تربيعيتصميم نماذج تجريديه ) محققه تنظيم 
 الثاني عشر ( بؤري ، مركزي ، شعاعي ، حلقي تصميم نماذج تجريديه ) محققه تنظيم 

 الثالث عشر ق يوضح عالقة النظام بالفكرة (تصميم اعالن ) ملص

 الرابع عشر تصميم نماذج اعالنية توضح عالقة النظام بعناصر التصميم 
 الخامس عشر تصميم نماذج اعالنية توضح عالقة النظام باالسس االنشائية

 السادس عشر تصميم نموذج اعالني موضحا معززات النظام ) التكرار ، التضاد (
 السابع عشر ذج اعالني موضحا معززات النظام )السيادة (تصميم نمو

 الثامن عشر تصميم نموذج اعالني موضحا معززات النظام ) الحركة ، والتجاه (
 التاسع عشر تصميم نموذج اعالني وفق النظام بالمضامين التعبيرية 

 العشرون تصميم نماذج تجريديه محققه عالقات لونية 
 الحادي والعشرون محققه عالقات لونية تصميم نماذج تجريديه

 الثاني والعشرون تصميم اعالن وفق متغيرالموقع ) اماكن عامة ، طرق سريعة ، اماكن تجاره (
 الثالث والعشرون تصميم اعالن وفق متغيرالنوع ) اعالن صحفية، اعالن مجلة ، اعالن ملصق (

 الرابع والعشرون حجم متوسط ( تصميم اعالن وفق متغيرالحجم ) حجم كبير، حجم صغير،

 الخامس والعشرون تصميم اعالن وفق متغيرالمسافة )فوق العمارة، في الطرقات ، في المطبوعات(
 السادس والعشرون تصميم اعالن وفق المعالجات الكتابيه مع النظام 

 السابع والعشرون تصميم اعالن وفق المعالجات الصوره  مع النظام

 الثامن والعشرون معالجات العالقه التجاريه مع النظام تصميم اعالن وفق

 التاسع والعشرون تصميم اعالن وفق المعالجات المختلفة للعناصر مع النظام

 الثالثون نقد وتقويم االعمال

 


