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 أهداف المادة :
 : الوقوف على فكرة تصنيع االعالن المرئي.الهدف العام 

 أخراجه )مطبوع ، سينما، تلفزيون( . تصنيع االعالن المرئي وسيكون الطالبه قادرين علي :الهدف الخاص 
 

 المفردات النظرية

 تفاصيل المفردات     األسبوع

 جمالية الصورة االعالنية  األول

 طبيعة الصورة في التلفزيون الثاني

 مبادْى اخراج االعالن المرئي  الثالث

 الكاميرا واللقطات والعدسات  الرابع

 العالنية اساليب االنتقال في الصورة ا الخامس

 الوسائل االخراجية في التاثير على المتلقي  السادس

 جماليات الفوتو مونتاج في االعالن التلفزيوني  السابع

 جماليات االضاءة في االعالن التلفزيوني الثامن

 االيقاع في الصورة االعالنية التلفزيونية جمالية الحركة في االعالن المرئي التاسع

 حركة في االعالن المرئيجمالية ال العاشر

 جماليات المونتاج في االعالن المرئي  الحادي عشر

 المؤثرات الصورية في االعالن المرئي  الثاني عشر

 اليات توجيه االنتباه في الصورة االعالنية  الثالث عشر

 جماليات السيناريو الفني ومراحله  الرابع عشر

 تطبيقات السيناريو اعالني  الخامس عشر

 المعالجات الفنية االفكار اعالنية  السادس عشر

 بناء الفكرة االعالنية  السابع عشر

 الصيغة البالغية في اخراج االعالن المرئي  الثامن عشر

 جماليات التزامن والالتزامن في الصورة االعالنية  التاسع عشر

 المشاكل االخراجية لالعالن المرئي العشرون

 يات االخراج التلفزيوني لالعالن المرئي تقن الحادي والعشرون

 جماليات الشكل والمضمون في االعالن  الثاني والعشرون

 تعبيرية الشكل في االعالن المرئي الثالث والعشرون

 العناصر البنائية للصوت الرابع والعشرون

 االستخدامات الجمالية للصوت مع الصورة  الخامس والعشرون

 زامن والالتزامن مابين الصورة والصوتالت السادس والعشرون 

 الصوت وصورته الذهنية مع عناصر البناء الصوري  السابع والعشرون

 مراحل ربط الصورة مع الصوت الثامن والعشرون

 االستخدامات الرمزية والداللية للصوت مع الصورة  التاسع والعشرون

 اليات مزج الصورة بالصوت  الثالثون
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 المفردات العملية                  

 تفاصيل المفردات األسبوع

 االول 
دور االعررالن فرري عمليررة ترررويا المنتجررات وكيفيررة وضررع نظرررة عامررة عررن اهميررة و

 االفكار االعالنية 

 عمل دراسة تطبيقية لوضع فكرة اعالنية لمنتا معين  الثاني والثالث  

 عمل السيناريو للفكرة ووضع المخططات لمراحل التنفيذ  الرابع / الخامس 

 المختلفة لتنفيذ الفكرة المقترحة  جمع المعلوات وتهيئة المصورات والعناصر السادس / السابع 

 الثامن / التاسع 
تحديرد المبررادل العامررة العمليررة الخررراج االعرالن والترري تررتالئم مررع الفكرررة المقترحررة 

 لتوصيلها الى الملتقي 

العاشر لغاية الخامس 
 عشر 

 البدء بتصوير اللقطات المطلوبة والتي تم تحديدها ضمن الفكرة المقترحة .

لغاية  السادس عشر
 خمس وعشرون 

 انجاز اخراج االعالن بشكله النهائي من حيث العناصر والعالقات الفنية المختلفة 

الواحد والعشرون لغاية 
 خمس وعشرون 

اختيررار الموسرريقى المالئمررة ودراسررة لعمليررة االخررراج الصرروتي لالعررالن المنجررز 
 لغرض اخراجه بشكله النهائي .

السادس والسابع 
 والعشرون 

 وتقييم لالعمال المنجزة . نقد

الثامن والعشرون لغاية 
 الثالثون 

 زيارات ميدانية لمواقع تصوير واخراج االعالن .
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