Diploma Program in Graphic Design

Computeach Diploma in Graphic Design
وصف الدبلوم
إن مهنة المصمم الجرافيكي من المهن االنسب للذين أنهو دراستهم لتحقيق النجاح.
ولعل من اكثر االدوات التسويقية و اكثرها تاثي ار تلك التي يصنعها المصمم الجرافيكي .ولذلك فان مركز تعليم الكمبيوتر
الدولي  Computeachيقدم برنامج الدبلوم الخاص في مجال التصميم الجرافيكي لتاهيل الدارسين ليصبحو مصصمون
بارعون تتوافر لديهم القدره على الفهم الجمالي فضال عن قدرتهم على توصيل رساله او معنى معين من خالل تصاميمهم.
إن البرامج التدريبية المتخصصة التي يغطيها برنامج الدبلوم الخاص في مجال التصميم الجرافيكي تتسم بالحداثة و
الجودة و ثراء المحتوى و التي تم إعدادها و اإلشراف عليها من قبل ذوي الخبرة و االختصاص في هذا المجال.

أهداف الدبلوم


تعلم مهارات الحاسوب األساسية و برامج  Microsoft Officeو التعامل معها بإتقان.



تعلم اللغة اإلنجليزية ،و كذلك المهارات األخرى الضرورية لسوق العمل.



التعرف على أساسيات علم التصميم الجرافيكي و الرسم اليدوي.



تدريب الدارسسين تدريباً كافياً على استخدام برامج التصميم لتحسين الصور وتعديلها و الحصول على افضل مظهر



التعرف على كيفية إنشاء فيديو كامل متكامل بتقنية ( )3Dبإستخدام برنامج ال (.)After Effects



إعطاء الطالب كافة مفاتيح التعلم لتطوير نفسه و القدرة على التفكير اإلبداعي و ترجمة الخيال الى واقع

لها باستخدام مثل .Adobe Photoshop & Adobe Illustrator

الفئات المستهدفه


طالب الثانوية العامة ممن يريدون االنخراط في سوق العمل مباشرة.



طالب الكليات و الجامعات الذين يريدون تطوير مهاراتهم العملية في مجال الصميم الجرافيكي.



الموظفين الذين يريدون احتراف التصميم.



أصحاب المؤسسات الذين يريدون تصميم النشرات و بطاقات العمل الخاصة بمؤسساتهم
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Computer Fundamentals- ICDL.

45

English Language

25

Soft Skills
CV Writing
Presentation Skills
Communication Skills





10

Free Hand Drawing

10

Adobe Photoshop CS6

120

Adobe Illustrator CS6

80

Adobe InDesign CS6

40

Corel Draw

40

Adobe After Effect

40

مزايا الدبلوم
 الحصول على شهادة الدبلوم من جامعة عمان العربية و مصدقة من وزارة التعليم العالي
 الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب و المعتمدة من الهيئة االوروبية لقيادة الحاسوب
 الحصول على شهادة مزاولة مهنة من وزارة العمل
 أقساط مريحه

متطلبات التسجيل
 صورة عن بطاقة األحوال المدنية لألردنين
 صورة عن جواز السفر لغير األردنيين
 صور شخصية عدد2 -

2

