
تصميم الهوية البصرية التجارية للشركات وطباعتها البرنامج 

التدريبي

اللغة العربية لغة البرنامج 

ساعة تدريبية موزعة على اسبوعين 18

مدة 

البرنامج                    

– Adobe illustratorتهدف الدورة الى تعريف المشاركين علي برامج ال

ضع وبعض مهارات برنامج الفوتوشوب والتي يمكن ان تساهم في كيفية و

ت تصميم الكرو–الشعار )وتصميم هوية للمؤسسات والشركات متكاملة 

ى ال، إضافة( تصميم األظرف–ورق المكاتبات والمراسالت –الشخصية 

ية التعرف على علي مهارات التجهيز الفني الطباعي للمطبوعات التجار

ية  والتعرف علي خامات الورق المناسبة، التعرف علي عالم الطباعة وكيف

طباعة التصميمات الجرافيكية

اهداف 

البرنامج          

:  تتضمن المواضيع الرئيسية للبرنامج ما يلي

Adobe  illustratorالتعرف علي أهم المهارات األساسية لبرنامج  -1

لبرنامج التدريبيوبرنامج الفوتوشوب المستخدمين في تنفيذ التطبيقات العملية ل

ركاتالتعرف علي مكونات الهوية  التصميمية لمطبوعات المؤسسات والش-2

يمة ما هو الشعار وماهي مراحل تنفيذه بدء من الفكرة  مرورا بمراحل تصم-3

المختلفة

مة مهارات اختيار اللون  لشعار المؤسسة والتوافقات اللونية المستخد-4

لتصميم مطبوعاتها التجارية المختلفة

تصميم المطبوعات التجارية المرتبطة بشعار المؤسسة-5

letter Headتصميم 

basins cardتصميم 

envelopesتصميم األظرف 

تجهيز تلك المخرجات لمرحلة الطباعة التجارية   وكيفية مونتاجها-6

جواالختيار األمثل للخامات الورقية لمناسبة الستخدامها  لطباعة كل مخر

((تشمل تلك المرحلة التعرف علي ماكينات الطباعة وطريقة عملها))

محتويات 

البرنامج      

1



:  البرنامج، يكون المشاركين قادرين على نهاية

وبعض – Adobe illustratorالتعامل الجيد علي برامج ال•

مهارات برنامج الفوتوشوب

تصميم –الشعار )كيفية تصميم هوية للمؤسسات والشركات متكاملة •

ظرفتصميم األ–ورق المكاتبات والمراسالت –الكروت الشخصية 

جارية التعرف علي مهارات التجهيز الفني الطباعي للمطبوعات الت•

والتعرف علي خامات الورق المناسبة

يكيةالتعرف علي عالم الطباعة وكيفية  طباعة التصميمات الجراف•

مخرجات التعلم 

نيين مسئولي العالقات العامة بالمؤسسات والشركات والمصممين والف*

التابعين لتلك اإلدارة

لفنون ا)طالب وطالبات  المهتمين بمجال الجرافيك ديزاين والطباعة •

(  التطبيقية والجميلة 

طالب وطالبات االعالم  والتربية•

عالنمكاتب التجهيزات الفنية وخدمة الشركات بمكاتب الدعاية واال•

خدمات الخريجين الذين بصدد انشاء مكاتب للتصميم الجرافيكي و•

الطباعة

الفئة المستهدفة 

اتمحتوي نظري بتطبيق عملي لجميع مراحل  تصميم هوية المؤسس

التدريب علي برامج الجرافيك المستخدمة في انتاج تللك***** 

المطبوعات

 adobeمدعم ببرنامجي ( macاو Pcمعمل حاسب الي )

illustrator &Photoshop

/  المادة التدريبية 

التكنولوجيا المستخدمة



د محمد صديق حسين حسن: االسم 

االعالم:القسم 

:  جوال70480028

m.hassan@qu.edu.qa: البريد االلكتروني

متخصص في مجال الطباعة والنشر والتغليف دكتور

1997عام منذ 21والتصميم الجرافيكي خبرة 

سنوات7لمدة مدير وكالة آيات للدعاية واإلعالن** 

ة والنشر استاذ مساعد بكلية الفنون التطبيقية قسم الطباع**

والتغليف بجمهورية مصر العربية

سنوات والحاصل 4والمحاضر بقسم االعالم جامعة قطر منذ 

ام علي جائزة التميز في التدريس بكلية اآلداب والعلوم ع

2016

ر الخبير العربي في مجال أبحاث التزييف والتزوي** 

والتصميم االمني

بيانات المحاضر

نبذة مختصرة 

لاير  2000

خصم للتسجيل والدفع االلكتروني % 15
رسوم البرنامج 

3


