


جديدتصوروظهورواألداء،والسرعةالجودةعلىالشديدةوالمنافسةالعالمبهامرالتيالكبيرةللتحوالتنظرا

للمؤسساتالشاغلالشغلالمحترفينعنالبحثأصبحفقدوالتجاري،الدعائيالمرئيالمحتوىصناعةلمفهوم

عنهمغنىالالذيناألشخاصأهممنالمصممأصبححيثاإلعالن،مصمميهوالمحترفينهؤالءوأهموالشركات،

.مؤسسةأيفي

عصنعلىقادرينمحترفينإعدادإلىضرورةهناكأصبحودعائيًاواعالميًاتجاريًاالرقميةإلىالعالمتحولظلوفى

.واحترافيمتميزفنيإعالنيمحتوى

أحد أهم الدبلومات وأكثرها طلبًا والمصنف ضمن المهن المستقبلية للعقد الجديد

تصميم الجرافيكدبلومة
Graphic Design Diploma



أهداف الدبلومة

:أجلمنالعلميةالرحلةهذهفيبيدكسنأخذ

اإلعالنيالتصميمفيمحترفينإعداد

البصرياإلنتاجفيمتميزينإعداد

الغرافيكتصميمفيخبراءإعداد

التصميمبرامجمنعددعلىالعملمنالتمكن

باحترافيةالتصاميممختلفإنجازمنالتمكن

االحترافيةالتصاميممنكبيرعددتنفيذ

بكالخاصةاألعمالسابقةإنشاءمنالتمكن

االحترافيةالتصاميمأنماطأحدثإعدادمنالتمكن

واستوديوهاتاإلعالن،وكاالتفيللعملالطالبتجهيز

.التلفزيونواستوديوهاتالنشر،ودورالتصميم،

المناسبالوظيفيالتوجيهعلىالحصول



فنيمخرج

جرافيكمصمم

وتغليفوإعالندعايةمصمم

ونشرطباعةمصمم

صحفيمصمم

متعددةوسائطمصمم

تجاريةوعالمةبصريةهويةمصمم

ويبمصمم

رقميةصورمعالج

وصحفمجالتمصمم

األستوديوهاتفيمصمم

مجاالت العمل

اإللكترونيةالمواقعفيمصمم

إعالناتمدير

فنيمدير

إعالنيتصميمخبير



ماذا ستتعلم

وأنواعهالتصميمأسسعلىالتعرف

وقنواتهالرقميالنشرأنواععلىالتعرف

(زايناالندي–االليستريتور–الفوتوشوب)المستخدمةالبرامجبتثبيتالتامااللمام

األلوانوقواعداالحترافيةالتصميماسسعلىعلميبشكلالتعرف

االحترافيةالتصاميممصادرعلىوالتعرفللبرامجاالساسيةاألدواتمعالتعامل

علىمشروعا90عنتزيدوالتياالحترافيةالمشروعاتتنفيذ

مجتمعةبرامجالثالثة

االحترافيةبالتصاميممليئةومتفردةمحترفةأعمالسابقةبناء

العمللسوقلتقدمكجاهزة

يتطلبهاالتيالحقيقيةالمحترفينالمصممينبيئةعلىالتعرف

التخرجبعدالعملسوق



:التخصصهذاعننبذة

نهامالتسويقيةالمجاالتجميعفياساسيبشكلودخولهديزاينرللجرافيكالهائلالنجاحعلىالتخصصهذايعتمد

خدمينالمستوحاجةالمنتج،اوالمجالمعالموابرازتجسيدالىنحتاجوالتقليديةالرقميةالمجاالتكليففوالفنية،

يمالمفاهمنمجموعةعلىالعملوالمميزة،والتصميمةحديثةرقميةمهاراتامتالكنحوبقدراتهملالرتقاءاليوم

منةمجموععلىالعملاتقاناألهميةمنلذلكمميزة،والتجاريةالدعائيةالتصميماتإلنتاجالجرافيكفياألساسية

:أهمهاومنالبرامج

المدة باألسبوععدد الساعاتعدد األجزاءالبرامج

1303برنامج الفوتوشوب 

1323األليستريتوربرنامج 

1323االنديزاينبرنامج 

161المشروع النهائي

610010المجموع

مراحل الدبلومة والبرامج المدروسة



يهدددف هددذا الجددزء إلددى احتددراف التعددديل وتحريددر الصددور 

يات بحيث يقدم أساس. والقدرة على انتاج المنتجات الدعائية

علدى كيفية بناء المتدرب لتكوين التصميم من حيث التعديل

ال يشتمل هذا الجدزء علدى. الصورة في برنامج الفوتوشوب

متطلبات مسبقة باسدتثناء أبسدطها مدع افتدراب طدالب مدن

ذ فئة المستخدم االعتيدادي للحاسدوب، لديده االسدتعداد ألخد

يغطدي هدذا الجدزء . المزيد مدن دورات التصدميم المتقدمدة

اعداد الهوية البصدرية بمدا يخدتص بتعدديل وتحريدر الصدورة

.على برنامج الفوتوشوب

رالصوعلىوالتحريرالتعديل:األولالجزء



✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

األولمحاور الجزء 



يهدف هذا الجزء التعرف علدى الرسدوم المتجهدة واحتدراف 

انشاء الشعارات مدن البدايدة ورسدم الشخصديات او انتقالهدا

مددن الرسددم اليدددوي الددى الرسددم الرقمددي، وانتدداج المنتجددات 

الدعائيددة والتجاريددة، ال يشددتمل هددذا الجددزء علددى متطلبددات 

مسددبقة باسددتثناء أبسددطها مددع افتددراب طددالب مددن فئددة 

مزيدد لديه االستعداد ألخذ ال. المستخدم االعتيادي للحاسوب

. من دورات التصميم المتقدمة

يغطي هذا الجزء اعداد الهوية البصرية بما يخدتص بننشداء

. اللوجوهات ورسوم الفيكتور 

المتجهةالرسومانشاء:الثانيالجزء
والشخصياتالشعاراتصنع



✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

محاور الجزء الثاني



يهدددف هددذا الجددزء التعددرف علددى أبددرز معددالم التصددميم 

ائدد االحترافى لالخراج الفنى للكتب والتقارير الدوريدة والجر

والمجددالت، ال يشددتمل هددذا الجددزء علددى متطلبددات مسددبقة 

باسددتثناء أبسددطها مددع افتددراب طددالب مددن فئددة المسددتخدم 

ات ، لديه االستعداد ألخذ المزيد مدن دور.االعتيادي للحاسوب

يغطي هذا الجزء اعداد واخراج الكتدب . التصميم المتقدمة

الت والتقارير الدورية ويتميز باحترافية االخدراج الفندي للمجد

.والكتالوجات للشركات ودور النشر والمطابع

ياالحترافوالنشرالتصميم:الثالثالجزء
للمجالتالفنىواالخراجللكتب



✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

الثالثمحاور الجزء 



المشروع النهائي: الجزء الرابع

فيهاتعاملناقداحترافياتصميما90منأكثراتماموبعدوالتحدياتبالمحطاتالمليءالحافلالطريقهذانهايةفي

عمل،اللسوقتدخلكيالتاالحترافيةالفنيةالمهاراتبمعظمواحتككنااألفكار،منالعديدونفذنااألدواتمختلفمع

جزءالهذاخاللوسنتعلم.الطالبتصميممنالشركاتمنلشركةكاملةبصريةهويةلبناءالنهائيةمحطتناالىنصل

يفجيداأنفسنانقدمكيفوسنتعلم.محترفةأعمالسابقةلديناليتكونبيهانسموقععلىاعمالنانعربكيف

.جرافيككمصممينبناالخاصةالعملمقابالت

عدد الساعاتالموضوعات

المشروع النهائي

: كاالتي. �💡�.مشروع التخرج 
هوية بصرية كاملة لشركة من الشركات من-
:  مكونات الهوية -
والباليتةلوجو الشركة -١

.  االليستريتوركوفر فيسبوك واحد علي الفوتوشوب والثاني علي 8عدد 
ة بوستات للفيس واالنستجرام ثالثة منهم علي الفوتوشوب مطبق12عدد -٢

علي االليستريتور ويحتوي علي شخصية كارتونية في ىخرفيهم الدمج واأل
ثابت  انفوجرافويحتوي على . وضعية الجلوس او اي وضعية فيها حركة 

بيزنس كارد للشركة ألوان فاتحة وغامقة -٣
انشاء ورق مخاطبات الشركة وواضح عليه اللوجو -٤
صفحة واضحة فيها الترقيم ١٢مكون من االنديزاينانشاء كتالوج على -5

.والغالف وارجو الشركة

6



اسابيع9: المدة الزمنية

ساعة 100: الساعاتعدد 

$750: الرسوم

العربية: اللغة

المدرسون

نخبة من الخبراء والمتميزين وحملة الدكتوراه

لمستوى المطلوب والخبرات السابقةا

ال ُيشترط اي خبرات سابقة، فقط معرفة باستخدام الحاسب


