
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 استمارة انجاز الخطة التدريسية للمادة
 

 هدى خالد خضير االسم

 huda.kh79@tu.edu.iq البريد االلكتروني

 العالن االذاعي والتلفزيونيا اسم المادة

  مقرر الفصل

 اهداف المادة
 

عالن نهدف من خالل دراسة مادة االعالن االذاعي والتلفزيوني الى تعريف الطلبة بمفهوم اال

 واسسه ونظرياته ومداخله األقناعية  واالساليب التي تستخدم في اعداده وتنفيذه

  التفاصيل االساسية للمادة

 
 الكتب المنهجية

 مجموعة من المفردات تم اختيارها من المصادر الخارجية، ولكل اسبوع مفردة حسب الجدول

 
 المصادر الخارجية

 2011تاج" تأليف رانيا ممدوح صادق،"التصميم واالن االعالن التلفزيوني

 2013االعالن التلفزيوني ودوره في تكوين الصورة الذهنية، تاليف حامد مجيد الشطري،

 
 تقديرات الفصل

 االمتحان النهائي المشروع  االمتحانات اليومية  المختبر  الفصل الدراسي 

 25فصل اول 

 25فصل ثاني 

 25%  50% 

 التوجد  معلومات اضافية

 
 
 
 

 

 
 

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 رشرا  والتوويم العلميجهاز اال

 
 
 
 
 

 

 الجامعة : تكريت
 الكلية :االداب

 االعالمالقســم : 
 الثالثةالمرحلة : 

 هدى خالد خضير اسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعداللقب العلمي : 

 ماجستير المؤهل العلمي :

 كلية اآلداب / قسم االعالممكان العمل  : 



 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 استمارة الخطة التدريسية للمادة
 

المادة  المادة النظرية التاريخ االسبوع
 العلمية

 المالحظات

   تعريف االعالن+ االعالن وارتباطاته بالعلوم االخرى   .1

   التطور التاريخي لإلعالن   .2

   عوامل تطور االعالن واهدافه   .3

   وظائف االعالن وخصائصه   .4

   انواع االعالن   .5

   ايجابيات االعالن وسلبياته   .6

   األهدافعوامل تحقيق    .7

   انواع الرسائل االعالنية   .8

   االهمية االجتماعية لإلعالن   .9

   اساليب وعروض االعالن التلفزيوني   .10

   الحمالت االعالنية   .11

   تحديد الوسيلة للحملة االعالنية   .12

   عالنيةتحديد الوسيلة للحملة اال   .13

   صناعة االعالن   .14

   المدخل التسويقي لإلعالن   .15

   امتحان الفصل االول   .16

17.      

 الفصل الثاني

   ابتكار الفكرة وانتاج االعالن التلفزيوني  17

   مواصفات الفكرة االعالنية الناجحة  18

   العناصر التشكيلة في االعالن التلفزيوني  19

   استخدام المؤثرات المرئية في اعالنات التلفزيون  20

   اللغة الرقمية-التلوين-الصورة  21

   اسس كتابة النص االعالني المذاع بالراديو  22

   وسائل التعبير االذاعي  23

   المؤثرات الصوتية -الموسيقى-االصوات  24

   االستماالت االعالنية  25

   االكثر تاثيراطرق تحديد االستماالت   26

   اساليب التنفيذ االبتكاري لالستماالت االعالنية  27

   صيغة االداء الفردي)اسلوب البيع المباشر(  28

   انواع الشعارات وكيفية ابتكار شعارات فعالة  29

   ميزانية االعالن  30

   امتحان الفصل الثاني  31

32     

 يد :توقيع العم      توقيع االستاذ : 

 جمهورية العراق

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 جهاز االرشرا  والتوويم العلمي

 
 
 
 
 

 

 تكريت الجامعة :
 االدابالكلية :

 االعالم القســم :
 الثالثة المرحلة :

 هدى خالد خضيراسم المحاضر الثالثي :
 مدرس مساعد اللقب العلمي :

 ماجستيرالمؤهل العلمي :

 كلية اآلداب / قسم االعالم مكان العمل  :


