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التصميم الجرافيكي

هو تخصص واسع من فروع المعرفة،
ويعنى باإلبداع البصري، ويشمل عدة
جوانب منها اإلخراج الفني وتصميم
الحروف الطباعية، وتنسيق الصفحات
وتصميمها وتكنولوجيا المعلومات،

وجوانب إبداعية أخرى. ويعني هذا أن
هنالك مساحات مجزأة يمكن للمصممين

التخصص في أي� منها. 

فن يعتمد على ممارسة التخطيط وعرض اآلفكار
والخبرات بإستخدام األشكال المرئية والنص، و       

على التصميم الجرافيكي أن يعمل على إيصال
معنى أو معلومة أو فكرة ما.

 
من اسس نجاح أي تصميم مهم  أن
يكون التصميم بمثابة شخص يحدثك!



كيف أنشئ تصميم
ناجح؟ 
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لكي تنشئ تصميم ناجح مهم
أن يكون لديك معرفة بـ: 

معلومات كافية عن التصميم 

أن يكون التصمم واضح 

تختار الخطوط المناسبة
تختار نظام االلوان المناسبة  

تهتم بتركيبة االلوان 

ترتب العناصر المستخدمة في التصميم 

 Grids تستخدم النظام الشبكي
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أن يكون لديك دافع للتعلم 1

وأن يكون لديك الشغف
بكل ما هو مرئي

2

ليس بالضرورة أن تكون
موهوب

3

تعلم مبادئ التصميم 4

نصائح قبل البدء تعلم تصميم
الجرافيكي 

أبدأ بتعلم برامج
التصميم الجرافيك 

5

أبحث عن اإللهام 6



اختيار االلوان المناسبة

 لغة االلوان من أقوى اللغات بين البشر
من مئات العصور

لذلك فإن المصمم يعتمد في اختيار الوانه
على دائرة االلوان 
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األلوان المتقابلة 

اختيار أي لونين متقابلين على
دائرة األلوان
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تحميل الصور

 كل شيء

استلهام االفكار

تحميل االيقونات

مواقع يحتاجها كل
مصمم 



التطبيق العملي 
للتصاميم 





يوم 
عرفة



لتصبح مصمم جرافيك

تعرف على التصميم 

تعرف على دائرة االلوان
ونظرية االلوان في التصميم 

تعرف على الخطوط وطرق
استخداماتها

امتالك عين فنية

تعرف على تطبيقات
ومواقع التصميم

جّرب ّجرب ّجرب



خطوات عملية التصميم

التخطيطالفكرةالمشكلة

اإلخراجالتنفيذ
العرض

التغذية الراجعة



لعل أجمل ما في موقع عرب فونتس هو تجربة
االستخدام األكثر من رائعة وتصميمه األنيق

والبسيط والذي يجعل عميلة إيجاد الخطوط أكثر
سهولة وسالسة من أي موقع آخر، وأيضًا أن

تحميل الخطوط يكون بضغطة واحدة وال يأخذك
إلى المزيد من مواقع التحميل الخارجية.

يحتوي على عدد ال حصر له من نماذج
الصور والشعارات واأليقونات والتي بكل

سهولة يمكن ألى مصمم أي يقوم
.بتحميلها واستخدامها كيفما يريد

  

أهم المواقع 
لتحميل الصور واأليقونات والخطوط مجانا 

إختيار اللون المناسب من أهم
األمور التي يفكر بها المصمم
حينما يشرع في القيام بعمل
جديد،لذلك يعتبر ايضا موقع

COLOR HUNT من المواقع الجيدة
ف اختيار االلوان  

ADOBE الفهم الجيد لبرنامج
COLOR مفيد للغاية. في نهاية

األمر ، ستكون قد اكتسبت الكفاءة
في اختيار االلوان، حتى لو كنت

مبتدًئا!
ذا كنت تبحث عن موقع من شأنه

تعليم نظريه االلوان بسرعة وبصورة
ممتعة عليك أن تصبح مستخدًما لـ

ADOBE COLOR
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اكتب استفسارك عبر الباركود
وسأجاوبك فورا

شارك رأيك في اللقاء 

للتواصل:


