


لقد أصبح مجال اإلعالن أحد المجاالت المطلوبة في سوق العمل في مصر والعالم العربي ، ويعتبر عاماًل 
ال غنى عنه في عملية التسويق. ومن المعروف أن الدعامة األساسية لإلعالن الناجح هي المصمم 

المحترف الذي ينتج الرسومات واللوحات )الجرافيك( وهذا أحد أهداف هذه الدبلومة أي تخريج مصممين 
متميزين , ليس فقطمن خالل   إتقان أهم وأشهر برامج التصميم والنشر ، ولكن أيًضا فهم خطوات ما بعد 

التصميم مثل فصل األلوان والطباعة والتأهل الستخدام تقنيات الرسوميات الحديثة في رسومات الويب و 
aidemitluM والنشر اإللكتروني. ولقد اخترنا لك مجموعة مختارة من البرامج ومشروع التخرج الذي يوفر 

لك خبرة عملية تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين وحاصلين على شهادات دولية من كبرى الشراكت 
العالمية

Graphics Design Diploma

الفئة المستهدفة 

األشخاص الذين يرغبون في تعلم تصميم الجرافيك باستخدام برامج الكمبيوتر ، خاصة في مجال اإلعالن 
والنشر اإللكتروني. • األشخاص الذين يعملون بالفعل في مجال الرسومات ويرغبون في تحسين قدراتهم في 

التعامل مع برامج الكمبيوتر. لتطوير  حياتهم المهنية. 
• األشخاص الذين درسوا  تصميم الرسومات بأنفسهم بدون كورسات ويرغبون في زيادة  معرفتهم من خالل 

تعلم المهارات المتقدمة وإيجاد طرق أسرع وأسهل إلنجاز المهام الخاصة بهم



نظام الدراسة :

مدة المحاضرة     : 3  ساعات 
عدد أيام الدراسة : يومان فى األسبوع

مدة الدبلومة      : 4 شهور تقريبا ً 

متطلبات الدراسة :

ال يوجد متطلبات للدراسة سوى القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي ونظام تشغيل ويندوز

اسلوب الدراسة :

 ZOOM مع المحاضر من خالل تطبيق live online  الدراسة عن طريق الحضور بشلك
ويتم من خالله التفاعل مع المحاضر بشلك مباشر صوت وصورة ومشاهدة ال  Presentation  الذي يقوم المحاضر 

بالشرح منه والبرامج التى يقوم بالتطبيق والتدريب عليها خطوة بخطوة  , وايضًا اماكنية رفع وإرسال الملفات 
Homework - Assignments بين المتدربين والمحاضر والمحادثات الجماعية ، والتأكيد على انه بيتم إعطاء 

فرصة بعد الشرح للتطبيق العملى على األجهزة الخاصة بالمتدربين من المنزل , وإماكنية عرض ال Task من المتدرب 
للمحاضر لمراجعته وتصحيحه وذكر المالحظات 

باالضافة الى انه يتم عمل جروب دراسى على  WhatSapp  بين المتدربين والمحاضر عن طريق ادارة التدريب للتفاعل 
مع المحاضر وادارة التدريب بشلك مباشر وسريع ، ، باإلضافة اننا بنوفر كمان للمتدرب  المحاضرات السابقة او التى 

تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى عن طريق مشاهدة  الفيديو المسجل للمحاضرة على منصة األاكديمية  للمشاهدة 
طوال فترة الكورس بعد انتهاء المحاضرة بـ 24 ساعة فقط  - وفى نهاية الكورس بيتم ارسال شهادة الحضور على 

االيميل 
 



 Customize Illustrator CC 
workspace

 Recognizing the variations of file 
 formats provided by Illustrator
and their advantages

 Draw and understand the root of 
drawing in Illustrator

 Create a powerful artwork using 
simple shapes

 Accurately place objects in the 
Illustration window

 convert bitmaps to vector 
artwork with Live Trace

 Color images with Live Trace & 
Live Paint

 Create and manipulate multiple 
layers to compose objects easily
Add text 
Add effects 

   ماذا ستتعلم فى هذه الدبلومة ؟   

Photoshop CC Core
Customize Photoshop CC workspace
Recognize the variations of file formats 
provided by Photoshop and their 
advantages
Select appropriate resolutions for different 
image and output types as well as resize 
and crop image areas
Create and manipulate multiple layers to 
compose images easily
Select image areas for editing and 
compositing images
Isolate image areas and create masks
Retouch images
Learn how to use Photoshop drawing tools 
efficiently
Use Photoshop’s painting tools to create 
artworks
Add texts & effects to the design
Prepare files for printing
Creating 3D objects

Illustrator CC Core



InDesign CC Core

Dealing with Adobe InDesign CC 
Interface.
Customizing the program workspace.
Manipulate documents with multiple 
pages.
Dealing with pages and spreads.
Draw simple and compound objects.
Use Master Pages and numbering pages.
Dealing with Frames and Pages
Use text and styles
Working with colors and effects
Using graphics
Deal with table of content and Index.
Prepare document for printing.
Export file for web.

Adobe Dimension 2023

Adobe XD
How to download the 
program 
Difference between UI 
& UX 
Program tools and their 
features 
Layers & Art boards
What is the Assets?
Deal with color & Image 
& background 
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