
 

 

معلومات عن المقرر 

 
االعالن : اسم المقرر

 CT 352   :  رمز ورقم المادة
: مواعٌد وأماكن المحاضرات النظرٌة والعملٌة     
 

الوقت القاعة نظري / عملً الٌوم 

ص 11:9من( 2)قاعةعملً        السبت 
ص 10:9من (2)قاعةنظري االثنٌن 

ص 10:9من (2)قاعةنظري االربعاء 

 
 

:  توصٌف المقرر 
ٌتناول هذا المقرر تحلٌل أنواع الدعاٌة واالعالنات المختلفة 

. لتروٌج زي معٌن 
 

 : و فلسفة تدرٌسها وموضوعاتهاالهدف العام للمادة العلمٌة   
:   المقرر النظري: أوال 

  

 .تحلٌل الغرض من الدعاٌة وأهمٌتها كأداة لالقناع والتذكر   -
 .تحدٌد خطة الدعاٌة ووضع مٌزانٌاتها  -
. التعرف على الهدف من الدعاٌة وأنواعها  -
 .تلخٌص التطور التارٌخً لالعالنات ومنافذ عروض االزٌاء - 
 .تفعٌل شهرة المنتج عن طرٌق الدعاٌة واالعالن - 
 تعرٌف العالقات العامة ودورها فً االعالن فً تأصٌل شهرة المؤسسة  -

 .التجارٌة 
. تعلم االسالٌب المختلفة لالعالن  - 

. االعالنات المطبوعة وأهمٌتها بالنسبة للمؤسسة التجارٌة                 - 
 .االنترنت وأثره على مجال االعالن وأسالٌب وسائل الدعاٌة األخرى                 - 

 

: المقرر التطبٌقً :ثانٌا 
االزٌاء المختلفة ونقدها وتصمٌم نافذة دراسة  -

. مصغر (نموذج )عرض وتنفٌذها فً شكل ماكٌت 



تحلٌلٌة لبعض المجالت والكتالوجات المعلنة دراسة  -
 . عن المالبس ونقدها اٌجابٌا وسلبا 

دراسة مستقبل االعالن على االنترنت وتأثٌره على  -
وسائل االعالن االخرى وعلى بٌع المنتج وعمل 

تحلٌل العالن على االنترنت ومن ثم التدرٌب على 
 تصمٌم صفحة اعالنٌة لمنتج ملبسً على االنترنت 

 .على عمل مطبوعات دعاٌة عن المالبس التدرٌب  -
عمل مجلة الكترونٌة اعالنٌة دراسة كٌفٌة  -

 . عنالمالبس ومكمالتها 
 

           :مصادر المعرفة المتعلقة بالمقرر 
 :الكتاب أو الكتب المقررة
الدار المصرٌة –منى الحدٌدي –  ؟االعالن   -1

  .م2002-القاهرة – اللبنانٌة
 منى  –فنونه.. وسائله .. االعالن أسسه  -2

 الدار المصرٌة  –الحدٌدي ، سلوى امام
  .م2008-القاهرة  – اللبنانٌة

األسس الفنٌة لعرض األزٌاء فً المحال  -3
–  وآخرون كفاٌة سلٌمان  – .التجارٌة 

 . م 2001– مكتبة االنجلو المصرٌة 
 

5-How to Make your Advertising make 
money . BY : John Caples . 

 
6-Tested Advertising Methods . BY: 
John Caples – Fred E. Hahn . 
  

 7- Direct Mail copy that sells ! BY :  
 Herschell Gordon .                          

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 األهداف التعلٌمٌة والمهارات المكتسبة     

 
والسلوكٌات بصٌغة األفعال التً ٌتوقع أن ٌظهرها الطالب أو األهداف 

: ٌكتسبها الطالب بعد استكمال المقرر 
 

: االهداف المعرفٌة : أوال 
 

  أن تصنف الطالبة أسالٌب االعالن المختلفة  وتفاضل فٌما بٌنها 

  أن تعرف أهمٌة االعالنات المطبوعة فً االعالن عن المؤسسة
 . وانتشارها 

  أن تعرف مدى انتشار اعالنات النت وتأثٌرها على أسالٌب االعالن
 .التقلٌدٌة وأهمٌتها المعاصرة 

  تحدٌد خطة الدعاٌة ووضع مٌزانٌاتها أن تعرف الطالبة. 

  أن تنقد وتصنف بعض أنوع االعالنات الشهٌرة فً بعض المنتجات
لتسطٌع التمٌٌز بٌن الجٌد والردئ من  (سعودٌة ، عربٌة ، أجنبٌة  )

 .هذه االعمال وتحدد أكثرها اتساعا فً مجال التسوٌق والدعاٌة 

  أن تعرف الطالبة الهدف من الدعاٌة وأنواعها. 

  أن تعرف الطالبة التطور التارٌخً لالعالنات ومنافذ عروض االزٌاء 

  أن تعرف الطالبة العالقات العامة ودورها فً االعالن فً تأصٌل
 .شهرة المؤسسة التجارٌة 

 

 :االهداف المهارٌة: ثانٌا 

  أن تحلل الطالبة االعالنات المختلفة وتنقدها وتتحدد أي االسالٌب
 .االعالنٌة أفضل لالعالن عن منتجها االفتراضً 

  أن تصمم الطالبة وتبتكر العدٌد من االعالنات عن المالبس المتنوعة
 .ومكمالتها بصٌاغة فنٌة وتجارٌة جٌدة المستوى

  فً مجال (بمٌزانٌات مختلفة )أن تصٌغ الطالبة اعالنات مطبوعة 
 . المالبس ومكمالتها 

  أن تنقد  الطالبة أعمال زمٌالتها االعالنٌة وٌتبادلن ذلك العمل بٌنهن
 .لتكتسب مهارة أكبر

  أن تصمم الطالبة صفحة على االنترنت لالعالن عن منتجها
 .االفتراضً 

  أن تمزج الطالبة بٌن أسالٌب االعالن المختلفة البتكار أسالٌب
اعالنٌة مستحدثة لثقل مهارتها للتسوٌق والدعاٌة فً مجال 

 . المالبس ومكمالتها 
 



 

  االهداف الوجدانٌة : ثالثا: 

  أن تتذوق الطالبة االعمال االعالنٌة الجٌدة وأهمٌتها فً انتشار
 .المنتج التسوٌقً

  أن تتمسك الطالبة بتعالٌم الشرٌعة االسالمٌة أثناء القٌامبتصمٌم
 .االعالن 

  أن تتعاون الطالبة وتشارك زمٌالتها االراء لتصمٌم اعالن  متمٌز
 .أثناء المحاضرات التطبٌقٌة 

  أن تتعاون الطالبة وتشارك أثناء المحاضرات النظرٌة بالقاء االسئلة
 .للتزود بالمعلومات 

 

   االهداف السلوكٌة : رابعا: 

  أن تنتبه الطالبة خالل القاء المحاضرات النظرٌة والتطبٌٌقٌة. 

  أن تنتظم الطالبة فً آداء الواجبات التطبٌقٌة االسبوعٌة باتقان
 .بالمحاضرات التطبٌقٌة 

  أن تلتزم  الطالبة بالهدوء وآداب التعامل مع االساتذة والزمٌالت
 .خالل المحاضرات 

  أن تلتزم الطالبة بمواعٌد الجدول الدراسً للمحاضرات التطبٌقٌة
 .والنظرٌة 

 
 

 

 
 
 
 
 

   الواجب المنزلً المحاضرة النظرٌة  التارٌخ /االسبوع
االسبوع االول 

12/10/1432   
 
 

            

رؼشٝف اىطبىجبد ثَحز٘ٙ اىَبدح ٗإٔذافٖب  -

ٗرٖٞئزِٖ ٍؼشفٞب ّٗفسٞب ىزيقٜ اىَبدح ثبالسبثٞغ 

 .اىَقجيخ 

 

ماهٌة االعالن والدعاٌة )تحضٌر - 
وخصائصه والعوامل التً أدت 

. لتطوره وانتشاره 
 وذلك من خالل االنترنت والمراجع 

. العلمٌة المتاحة

االسبوع الثانً 
19/10/1432 

رحيٞو ّقذٛ ىجؼط رؼشٝفبد االػالُ - 

. ٍٗبٕٞخ اىذػبٝخ ٗأّ٘اػٖب 

خصبئص االػالُ ٗاىؼ٘اٍو اىزٜ أدد - 

. اىٚ رط٘سٓ ٗاّزشبسٓ 

 

االولى للنشاط اىجذاٝبد  )رحعٞش - 
. (نشأته تارٌخه )االعالنً 

االسبوع الثالث 
26/10/1432 

______________ . أجازة العٌد الوطنً  -

 جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة االعالن النظري 



االسبوع الرابع 
3/11/1432 

نشأته )االولى للنشاط االعالنً اىجذاٝبد  -

 .(تارٌخه 

بداٌته فً أوروبا وأمرٌكا والعالم - 
. العربً 

االهداف التً ٌسعى  )تحضٌر - 
 الوسائل –المعلن لتحقٌقها 

  .(االعالنٌة 

االسبوع 
الخامس 

10/11/1432 
 

. االهداف التً ٌسعى المعلن لتحقٌقها- 
-الرادٌو-الصحف)الوسائل االعالنٌة - 

اعالنات -التلفزٌون-الفٌدٌو-السٌنما
-البرٌد-اعالنات المركبات-الطرق

 (العروض الحٌة-االنترنت

أخالقٌات االعالن  )تحضٌر - 
وضوابطه وممارسته على 

 .  (المستوى الدولً 

االسبوع 
السادس 

17/11/1432 

أخالقٌات االعالن وضوابطه - 
. وممارسته على المستوى الدولً

اىزط٘س اىزبسٝخٜ ىؼشض )رحعٞش - 

 (اىَالثس ٍٗنَالرٖب)ٗثٞغ االصٝب ء

 .(ٗاالػالُ ػْٖب
االسبوع السابع 

24/11/1432 
اىزط٘س اىزبسٝخٜ ىؼشض ٗثٞغ االصٝبء - 

 .ٗاالػالُ ػْٖب (اىَالثس ٍٗنَالرٖب)

أنواع عرض االزٌاء  ) رحعٞش- 
 .  (واالعالن عنها  

االسبوع الثامن 
2/12/1432 

اىزأثٞش االّفؼبىٜ ٗرأثٞشٓ ػيٚ  )رحعٞش - .   أنواع عرض االزٌاء واالعالن عنها - 

 (.اىَسزٖيل فٜ االػالُ ػِ االصٝبء

. واالستعداد لالختبار الدوري االول 

االسبوع التاسع 
9/12/1432 

____________________  أخبصح اىؼٞذ االظحٚ - 

 

االسبوع العاشر 
16/12/1432 

 

 .االخزجبس اىذٗسٛ االٗه  -

 
 ____________________

 

(  11)االسبوع 
23/12/1432 

اىزأثٞش االّفؼبىٜ ٗرأثٞشٓ ػيٚ اىَسزٖيل فٜ - 

 . االػالُ ػِ االصٝبء

 

اى٘سبئو اىجصشٝخ ٗاىسَؼٞخ )رحعٞش -  -

فٜ رْسٞق ػشٗض االصٝبء ٗ أثشٕب فٜ 

. (االػالُ ػِ اىَْزح 

 

(  12)االسبوع  
1/1/1433 

اى٘سبئو اىجصشٝخ ٗاىسَؼٞخ فٜ رْسٞق - 

ػشٗض االصٝبء ٗ أثشٕب فٜ االػالُ ػِ 

. اىَْزح 

أسبىٞت اىزخطٞػ )رحعٞش - 

ىالػالُ ػِ االصٝبء ثبىَحبه 

  .(ٗرْسٞقٖب , اىزدبسٝخ 
 

( 13)االسبوع 
8/1/1432 

أسبىٞت اىزخطٞػ ىالػالُ ػِ االصٝبء -  

 . ٗرْسٞقٖب, ثبىَحبه اىزدبسٝخ 
عروض االزٌاء الحٌة  )تحضٌر- 

كأحد أسالٌب االعالن عن االزٌاء 
 (.والموضة وفعالٌاتها 

( 14)االسبوع 
15/1/1432 

عروض االزٌاء الحٌة كأحد أسالٌب - 
االعالن عن االزٌاء والموضة 

 .وفعالٌاتها 

االعداد لالختبار الدوري الثانً  - 

( 15)االسبوع 
22/1/1433 

. االعداد للمراجغة النهائٌة - . االختبار الدوري الثانً- 

( 16)االسبوع 
29/1/1433 

______________  .للمراجغة النهائٌة - 

: ٍالحظبد **** 

ٝدت ػيٜ اىطبىجبد االىزضاً ثَ٘اػٞذ اىَحبظشاد اىْظشٝخ ٗػذً اىزغٞت ػْٖب ػيَبً ثأّٔ ٍِ رزدبٗص حذ اىغٞبة - 

. اىَسَ٘ذ ثٔ رحشً ٍِ دخ٘ه االٍزحبُ

اىذٗسٛ ٗاالسج٘ػٜ ىخيق اىزأثٞش االّفؼبىٜ داخو اىَحبظشح ىزحقٞق أػيٜ ٍسز٘ٛ  االىزضاً ثبىزحعٞش    -

 (حيث أن االعالن ييتطلب المعرفة والمهارة الفنية لتحقيق الهدف منه) .ٍؼشفٜ ٍٖٗبسٛ ٗفْٜ ىيطبىجخ

االىزضاً ثبىَحبظشاد اىْظشٝخ ىزحقٞق االٕذاف اىَشخ٘ح ىيَْٖح ٗر٘اصو اىحيقخ ثِٞ اىَْٖح اىْظشٛ   -

 .ٗاىزطجٞقٜ

 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 



 
 
 
 

   الواجب المنزلً المحاضرة النظرٌة  التارٌخ /االسبوع
االسبوع االول 

12/10/1432   
 
 

            

رحيٞو َّبرج الػالّبد ٍخزيفخ ٗاٝدبد اىْقبغ  -

االٝدبثٞخ ثٖب ٗاثشاصٕب ٗمزا اىسيجٞخ ٍِ قجو أسزبرح 

 .اىَبدح ٗاىزفبػو ٍغ اىطبىجبد  

 

رحيٞو َّبرج الػالّبد ٍخزيفخ ٗاٝدبد اىْقبغ  -

االٝدبثٞخ ثٖب ٗاثشاصٕب ٗمزا اىسيجٞخ ىَْبقشزٖب 

ثبالسج٘ع اىَقجو ٍغ االسزبرح ٗاىضٍٞالد 

المزسبة اىخجشح ٗاىَشاُ ػيٚ رىل ٍِ خاله 

 .ػشٗض اىجبٗس ثْ٘ٝذ   

 

االسبوع الثانً 
19/10/1432 

رحيٞو َّبرج الػالّبد ٍخزيفخ ٗاٝدبد اىْقبغ  -

االٝدبثٞخ ثٖب ٗاثشاصٕب ٗمزا اىسيجٞخ ٍْٗبقشزٖب ٍغ 

االسزبرح ٗاىضٍٞالد المزسبة اىخجشح ٗاىَشاُ ػيٚ 

 .رىل ٍِ خاله ػشٗض اىجبٗس ثْ٘ٝذ   

 

 (افزشاظٜ )رصٌَٞ اػالُ ىَْزح ٍب - 

ثأحذ ,ثبالشزشاك ٍغ ثؼط اىضٍٞالد 

ٗسبئو االػالُ اىَخزيفخ ثَب ٝزْبست 

 .ٍغ ّ٘ع اىَْزح 

االسبوع الثالث 
26/10/1432 

______________ . أجازة العٌد الوطنً  -

االسبوع الرابع 
3/11/1432 

ػشض  ىزصٌَٞ اػالّبد ٍخزيفخ  ىَْزح ٍب - 

 ( مَدَ٘ػبد)ٍِ قجو اىطبىجبد  (افزشاظٜ )

ثأحذ ٗسبئو االػالُ اىَخزيفخ ثَب ٝزْبست ,

 . ٍغ ّ٘ع اىَْزح

أن تنقد  الطالبة أعمال - 
التً عرضت )زمٌالتها االعالنٌة 

خالل المحاضرة التطبٌقٌة 
وٌتبادلن ذلك العمل بٌنهن 
 .الكتساب الخبرة والمهارة 

 
االسبوع 
الخامس 

10/11/1432 
 

عرض للنقد البناء من أجل - 
االستفادة وتبادل الخبرات بٌن 

الطالبات بالمشاركة مع االستاذة  
التً عرضت خالل )لألعمال االعالنٌة 

 (المحاضرة التطبٌقٌة السابقة 

 

تجهٌز بعض االعالنات الشهٌرة - 
الجراء بعض المناقشات علٌها 

. بالمحاضرة المقبلة 

االسبوع 
السادس 

17/11/1432 

عرض لبعض االعالنات المختلفة - 
ومناقشة تطبٌقها ألخالقٌات االعالن 

. وضوابطه ،فً ظل الشرٌعة االسالمٌة 

رصٌَٞ ٍبمٞذ ٍصغش ألحذ - 

اىَالثس )ػشٗض االصٝبء اىزبسٝخٞخ 

 . ىالػالُ ػْٖب(ٍٗنَالرٖب
االسبوع السابع 

24/11/1432 
ػشض ىزصََٞبد اىطبىجبد  ىيَبمٞزبد - 

اىَصغشح ألحذ ػشٗض  (اىَْبرج)

 (اىَالثس ٍٗنَالرٖب)االصٝبء اىزبسٝخٞخ 

.  ونقدها وتحلٌلها .ىالػالُ ػْٖب

أن تصمم الطالبة وتبتكر  العدٌد 
من االعالنات عن المالبس 

المتنوعة ومكمالتها بصٌاغة 
فنٌة وتجارٌة معاصرة 

وبمٌزانٌات مختلفة بالتعاون مع 
 .زمٌالتها فً شكل مجموعات 

 

االسبوع الثامن 
2/12/1432 

عرض لبعض التصمٌمات االعالنٌة - 
المبتكرة عن المالبس ومكمالتها 
بصٌاغة فنٌة وتجارٌة معاصرة 

وبمٌزانٌات مختلفة بحسب طبٌعة 
من قبل الطالبات فً شكل )المنتج 

مع مراعاة  (مجموعات نظامٌة 
أخالقٌات االعالن وضوابطه فً ظل 

 الشرٌعة االسالمٌة 

 

أن تصمم الطالبةبالتعاون مع - 
زمٌالتها فً شكل مجامٌع  

صفحة على االنترنت لالعالن 
 .عن منتج افتراضً 

 

 جدول زمنً ٌوضح توزٌع مقرر مادة االعالن التطبٌقً 



االسبوع التاسع 
9/12/1432 

____________________  أخبصح اىؼٞذ االظحٚ - 

 

االسبوع العاشر 
16/12/1432 

 

فً شكل  )عرض لتصمٌمات الطالبات 
العالن على صفحة االنترنت عن (مجامٌع 

 .منتج افتراضً 

ّقذ االػَبه اىَؼشٗظخ ثأسي٘ة ثْبء 

 

(  11)االسبوع 
23/12/1432 

ٍْبقشخ ّقذ ٗرحيٞو االػَبه االػالّٞخ اىسبثقخ - 

 . ىيطبىجبد 

 

تصمٌم الطالبة العالن ٌمزج - 
بٌن أسالٌب االعالن المختلفة 

البتكار أسالٌب اعالنٌة مستحدثة 
لثقل مهارتها للتسوٌق والدعاٌة 

. فً مجال المالبس ومكمالتها 
 (فً شكل مجموعات )
 

(  12)االسبوع  
1/1/1433 

عرض لبعض التصمٌمات االعالنٌة - 
المبتكرة والمستحدثة  التً  تمزج بٌن 

أسالٌب االعالن المختلفة فً مجال 
فً شكل ). المالبس ومكمالتها 

 (مجموعات 
 

اخزٞبس ٍ٘ظ٘ع ٍْبست ىيَششٗع  -

ػيٚ أُ (فٜ شنو ٍدَ٘ػبد )

رَثو مو ٍدَ٘ػخ ششمخ ٍب 

ىؼَو رْبفس ردبسٛ ثِٞ  (َٕٗٞخ)

اىزٜ رَثيٖب )ٕزٓ اىششمبد 

 .(اىَدبٍٞغ اىطالثٞخ 
-  
 

( 13)االسبوع 
8/1/1432 

 .ٍزبثؼخ اىَششٗع -   .ٍزبثؼخ اىَششٗع -  

( 14)االسبوع 
15/1/1432 

 .ٍزبثؼخ اىَششٗع -   .ٍزبثؼخ اىَششٗع -  

( 15)االسبوع 
22/1/1433 

. مناقشة المشروع - . مناقشة المشروع - 

( 16)االسبوع 
29/1/1433 

 .مناقشة المشروع -  .مناقشة المشروع - 

 
 

تم توزٌع هذا الجدول على الطالبات بأول الفصل الدراسً 

 
 

 

 
 

  نماذج منفذه اعالنية لجميع أجزاء المنهج التطبيقي. 

  عروض بوربوينت 

 
 

 

 الوسائل التعلٌمٌة 


