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 مواصفات المقرر الدراس ي
 المعلومات العامة عن المقرر -1

 

 اسم المقرر والتلفزيونياالعالن االذاعي  

 

1. 

 .2 رمز المقرر ورقمه : 471

 تدريب االجمالي

 عملي

 محاضرة نظري

 الساعات المعتمدة :

3.. 

22 2 1 3 

 .2 الدراسي:المستوى والفصل  اذاعة وتلفزيون –المستوى الرابع 

االعالم  –تقنيات اذاعية وتلفزيونية- –والتلفزيون  لإلذاعةمدخل 

مدخل  –اقتصاديات اعالمية  –والتلفزيون  لإلذاعةالكتابة  –والمجتمع 

 للعالقات العامة واالعالن .

 المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)ان وجدت(

 

5. 

 انتاج واخراج البرامج االذاعية والتلفزيونية

 

المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)ان 

 وجدت(:

6. 

 .7 البرنامج الذي يتم فيه تدريس المقرر: بكالوريوس اعالم

 العربية

 لغة تدريس المقرر:

8. 

 فصلي
 نظام الدراسة :

9. 

 .11 اسلوب الدراسة في البرنامج : منتظم

 جامعة االندلس
 مكان تدريس المقرر :

11. 

 .12 اسم معد مواصفات المقرر: د. نوال عبد الله الحزورة

 13.  تاريخ اعتماد مواصفات المقرر: م2118

 

 

 

 

 2وصف المقرر :-



يتناول هذا المقرر :  فنون االعالن  في وسائل االعالم االلكتروني ) االذاعة والتلفزيون ( من حيث المفهوم والخصائص ، 

ومراحل كتابة  وانتاج االعالن االذاعي والتلفزيوني ، والجوانب االبداعية واالبتكارية في اعداد الرسالة االعالنية وطرق 

ناعية التي تستخدمها . باالضافة اللية اعداد وتصميم الحمالت االعالنية عبر الراديو والتلفزيون تصميمها واخراجها والمداخل االق

. 

 اهداف المقرر 

 

 :ذا المقرر أن يكون قادرا على يتوقع من الطالب بعد دراسة ه

 االعالن وخصائص االعالن االذاعي والتلفزيوني .استيعاب مفهوم  -1

 تبني عليها الرسالة االعالنية .التعرف على االستراتيجية التي  -2

 فهم االسس الفنية والسيكلوجية لالعالن في الراديو والتلفزيون . -3

 معرفة اهم القوالب  واالشكال المستخدمة في االعالنات االذاعية والتلفزيونية  -4

 فهم كيفية  التخطيط والتصميم العالن  وحملة اعالنية في الراديو والتلفزيون . -5

 نات اذاعية وتلفزيونية وحمالت اعالنية .تقييم نماذج العال  -6

 

 

 موائمة مخرجات التعلم باستراتيجيات التدريس والتقويم :-4

 أوال: موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المعارف والفهم ( باستراتيجية التدريس والتقويم :

 مخرجات المقرر/ المعرفة و الفهم   استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 

 مناقشة عامة -
اختبارات  -

 شفهية 
 بحث جماعي -
 اختبار نصفي -

اختبار  -     
 نهائي

 المحاضرات . -

 الحوار والمناقشة . -

 العروض التقدمية . -

 التعلم الذاتي . -

 التكاليف الفردية -

 

 

 سيكون قادرا على : د استيفاء الطالب لمتطلبات المادةبع

 بمفهوم  االعالن ، ووظائفه وادوارهيظهر معرفة 

 عناصر االعالن  ويدرك عالقتها ببعضها  يستنتج بشكل علمي  

 يفهم بشكل سليم اسس االستراتيجية االعالنية 

  
 يستوعب المعايير االخالقية للرسالة االعالنية  

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية  استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 

 وتحليل مشاهدة-
 ية فرد

 طبيقيبحث ت-

 العروض التقدمية -
 الحوار والمناقشة  -

 سيكون قادرا على: د استيفاء الطالب لمتطلبات المادة بع



   

 اختبارنصفي-

 اختبارنهائي-
 عمل المجموعات  -
 المحاضرة  -
 العصف الذهني -
 التعلم الذاتي  -
 والجماعية ةالتقارير الفردي       

وتلفزيونية ويفرزها ويستنتج  ةاعالنات اذاعييحلل بشكل علمي 

 .عناصرها المكونة للنص والصورة   

التي يمر بها االعالن من بداية ابتكار الفكرة  يعدد المراحل العلمية

 .وحتي دراسة وتقييم اثر االعالن 

اعالنية اذاعية وتلفزيونية  يطرح تصورات مبتكرة  الفكار

 لموضوعات يتم طرحها عليه ويقترح قوالب العرض .

 

 ثالثا : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات المهنية والعملية  ( باستراتيجية التدريس والتقويم :

 استراتيجية التدريس  استراتيجية التقويم 
مخرجات المقرر/ المهارات المهنية 

 والعملية  

 ( ونهائيةنصفية )  التحريرية االختبارات- 

 ت المجموعا منض المشاركة  -

مستوي الطالب في تصميم وتنفيذ   تقييم -
 اعالن 

 .المالحظةالمباشرة- 

 التشاركي التعليم-

 المحاضرات-

 الميداني التطبيق-

 الحواروالمناقشة-

 التقدمية العروض-

 التعاوني  التعلم-
التحليل لنماذج اعالنات تلفزيونية  -

 واذاعية  وحمالت اعالنية. 
االستفادة من خبرات وتجارب               -

 المتخصصين والخبراء

يجيد كتابة  نصوص اعالنية للراديو 

 .التلفزيون  

يضع تصميما متكامال العالنات متنوعة 

 فزيون القوالب في االذاعة والتل

يضع تصور لحملة اعالنية اذاعية 

 وتلفزيونية متكاملة 

 يمارس القيادة واالتصال الفعال 

 والنقد العلمي للمضامين االعالنية 

 في االذاعة والتليفزيون.

 : موائمة مخرجات تعلم  المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم : رابعا 

 مخرجات المقرر/ المهارات العامة استراتيجية التدريس التقويماستراتيجية 

 اختباراتشفهية-

 فردية تقييم استمارة-

 اختباراتتحريرية-

 .المحاضرات-

 .الحواروالمناقشة-

 التقديمية العروض-
 .الذاتي التعلم - 

 المحاكاة -
 تعليم االقران  -

يعزز من ثقته في نفسه و قدرته في العرض والتواصل 

 ومخاطبة االخرين

 

  والتطبيقات  يوظف مختلف التقنيات الحديثة

 االلكترونية لجمع البيانات وأعدادها ونشرها.

يجيد إدارة الوقت واتخاذ القرار والتعاطي بموضوعية 

 المواقف املختلفة .ومهنية مع 



 

 

 

 

 

تحديد وكتابة مواضيع المقرر الرئيسية والفرعية )النظرية والعملية( وربطها بمخرجات  -5

 التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد الساعات المعتمدة لها :

 كتابة وحدات / مواضيع محتوى المقرر :

 النظري :اوال : الجانب 

مخرج

ات 

تعلم 

 المقرر

الساعات 

 الفعلية 

عدد 

االسابي

 ع 

 الرقم  وحدات /موضوعات المقرر المواضيع التفصيلية 

 3 1 
–وظائفه  –تعريفاته –نشاة االعالن 

 ووسائله 

 مقدمة تمهيدية عن االعالن 
1.  

   

العناصر  –مراحل الرسالة االعالنية 

 المؤثر على المعالجة الفنية للرساله

 االعالنية  

 االسس التي تقوم عليها الرسالة االعالنية 
2.  

   
االستماالت االعالنية  –الدوافع و الحاجات 

 واالوتار االقناعية  

االسس الفنية والسيكلوجية لالعالن في 

 الراديو والتلفزيون
3.  

  .4 خصائص الراديو والتلفزيون كوسائل اعالنية   

   
االستراتيجيات  –العناصر  –المفهوم 

 االبداعية                  

 االستراتيجية االبداعية في االعالن 
5.  

   
كيفية  –سمات الفكرة االعالنية المبتكرة 

 تقويم الفكرة المبتكرة  –االبتكار 

 ابتكار الفكرة االعالنية
6.  

   

الدرامية  –االساليب االعالنية ) االخباريه 

 –االستشهادي –المشكلة والحل  –

 التذكيري( –التوضيجي 

مراحل اعداد النص االعالني في الراديو 

  .7 والتلفزيون

  .8 يختبار النصفاال   

  .9 القوالب الفنية لالعالن في الراديو + استعراض نماذج وتقييم 1 3 

  .10 القوالب الفنية لالعالن في التلفزيون + استعراض نماذج وتقييم 1 3 

  .11 الرسالة االعالنية في الراديو والتلفزيون مراحل تاثير 1 3 

 3 
 

2 
المراحل   –االسس واالهداف   –) المفهوم 

) 

 1الحمالت االعالنية ج
12.  

  .13 2الحمالت االعالنية ج تقييم نماذج تطبيقية    

التكاليف النظرية والتطبيقية المناطة به ضمن  ينفذ

 المقرر 

يعزز لدية العمل الجماعي ويدعم احساسه  بروح الفريق 

 .الواحد 



  .14 اخالقيات االعالن   

 12                                                                        اجمالي االسابيع والساعات  22 

 استراتيجية التدريس :  -6

 : المحاضرة

 :المحادثة والنقاش

 (عمل مجموعات –عمل ثنائي  –عمل مستقل )عمل فردي 

 التحليل والنقد لنماذج عملية 

 

 

 : التكاليف المطلوبة  -7

 الرقم  التكليف / النشاط  مخرجات التعلم  االسبوع  الدرجة

11    3-4-5 A+B+D  اعداد عروض فردية في احد موصوعات المقرر ومشاركة

 دقيقة من زمن المحاضرة 15المدرس قي عرضها خالل 

1 

 6-8-9 D+C   تسجيل اعالنات تلفزيونية واذاعية وتقديم تحليل متكامل

واساليب االخراج   لعناصرها االساسية وقوالبها التحريريه

 وعناصره 

2 

 3-13 B+C  طالب يتم تصميم وانتاج اعالن ويتم  3بشكل جماعي عدد

 عرضة في القاعة ومناقشته
2 

 41 B+C+D  نقاش جماعي واعداد مخطط  لحملة اعالنية لموضوع واحد
 يختاره الطالب انفسهم .

 5 

I.  :مصادر التعلمLearning Resources 
 م . 8002، دار النهضة العربية ، القاهرة ، االعالن في االذاعة والتلفزيون العوادلي : سلوى عدلي رضا ,  -4
 م. 8002،  4، عالم الكتب ، القاهرة ، ط  ابتكار االفكار االعالنيةالسيد بهنسي :   -8
 م 8040، كلية االعالم ،جامعة القاهرة ، االبداع في االعالنسامي عبد العزيز:   -3

 مصادر  ثانوية :



 8، الدار المصرية اللبنانية ط : العالن )اسسه. وسائله ..فنونه(ا منى سعيد الحديدي ، سلوى امام على  -1
 م. 8002

 (4990سامي الشريف: االعالن التلفزيوني االسس والمبادئ ، دار الوزان ، القاهرة ،  -5
 

 
 


