
دليل 
كورس 

البراندينج
) الهوية البصرية (

و  البراندينــج  تصميــم  احتــرف 
الهويــة البصريــة وآيضــً كيفيــة 
التعامــل مــع العمــاء مــن خــال 

الشــامل. الكــورس  هــذا 
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الهــدف مــن هــذا الكــورس هــو مســاعدك وتأهيلــك 
للحيــاه العمليــة يف مجــال اجلرافيــك ديزيــن. 

لقــد قمــت بالبحــث علــى اإلنترنــت عــن أي كــورس 
مماثــل يف احملتــوى العربــي فلــم أجــد كــورس متكامــل 
لشــرح مراحــل بــدء العمــل يف مشــروع مــن البدايــة إلــى 
النهايــة، فوجــدت مــن الضــروري عمــل هــذا الكــورس 
مجانــاً ملســاعدة مــن هــو بحاجــه لتطويــر مهاراتــِة، 
ليــس فقــط املهــارة يف التصميــم وإمنــا مهــارة العمــل 

ــة.  ــة إلــى النهاي وإدارة مشــروع كامــل مــن البداي

إلجابــة ببســاطة هــي أن أي شــخص ميكــن لــه أن يســتفيد مــن هــذا الكــورس، ليــس فقــط 
مصممــن اجلرافيك. 

ــت شــخص يرغــب  ــك اخلــاص أو إذا كن ــك عمل ــت مــن رواد األعمــال ولدي ــال: إذا كن مث
البــدء يف عمــل مشــروع أو شــركة مــا وتــود تصميــم شــعار أو الهويــة البصريــة لشــركتك أو 

مشــروعك، فســوف تســتطيع عمــل ذلــك بــكل ســهولة مــن خــال الكــورس. 
ــم كيفيــة التعامــل مــع عمائــك مــع القــدرة  أمــا إذا كنــت مصمــم جرافيــك فســوف تتعل

ــل.  ــم مشــرع بالكامــل ألي عمي ــى إدارة وتصمي عل

المقدمة

من هو المستفيد من الكورس؟

https://www.gsalemdesigns.com
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 مرحلة ما قبل العمل. 	
) إستام طلب العميل والتعامل معه وشرح مراحل ما قبل البدء فى العمل(

البدء فى تصميم الشعار . 	
تصدير ملفات الشعار بالصيغة املطلوبة وإرساله إلى العميل. 	
تصميم األوراق املكتبيه و تعلم كيفية تصديرها للطباعه. 	
تصميم أغافة السوشيال ميديا. 	
تصميم بروشور ) داخل اإلنديزين (. 	
البدء فى تصميم املوقع اإللكتروني ) الدرس مقسم إلى جزئن(. 	

أ- مقدمة وشرح موقع )WIX( مع شرح طرق وإمكانية الربح من تصميم املواقع
ب- مرحلة تصميم املوقع اإللكتروني 

وضعــه. 	 او  بــك  اخلــاص  البورتفوليــو  فــى  لعرضــه  املشــروع  وإعــداد   جتهيــز 
على موقع بيهانس

اعمالكــم. 	 إرســال  كيفيــة  عــن  احلديــث  ســيتم  املتابعــن.  أعمــال  ونقــض   عــرض 
فى نهاية الكورس. 

دليل الدروس

١-برامج أدوبى
)فوتوشوب - إليستراتور - انديزين(

للحصول على أخر إصدار للبرامج مجاناً
ملدة ٣٠ يوم.

)WIX( ٢-تسجيل حساب على موقع
للتطبيق العملى لبناء موقع خاص بك. 

للتسجيل املجاني على املوقع 

ما اآلدوات المطلوبة للحصول على 
لإلستفادة الكاملة من الكورس؟

https://adobe.prf.hn/click/camref:1101lr4Cz/creativeref:1011l90049
http://wixstats.com/?a=31351&c=2252&s1=
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هذا الكورس استغرق وقت و مجهود كبير ما بين 
إعداد الكورس وتسجيل الحلقات

وعمل المونتاج ...إلخ

فرجاء ال تبخل بمشاركة هذا المحتوى ونشره حتى 
يصل إلى اكبر عدد من المتابعين. 

حظ موفق للجميع
وتمنياتى لكم بالتوفيق و عيشها تفاؤل.

طلب اخير

مع تحياتي ،
ةجمال سالم

للتواصل
من خال املوقع

آو عن طريق السوشيال ميديا

PayPal لدعم القناة عن طريق ال

https://www.gsalemdesigns.com
https://www.gsalemdesigns.com
https://www.gsalemdesigns.com
https://www.paypal.com/paypalme2/gsalemdesigns
https://www.youtube.com/c/GSALEMDESIGNES _blank
https://www.facebook.com/GSalemDesigns _blank
https://www.instagram.com/g.salem_designs/
https://www.behance.net/gsalemdesigns

	Button 1: 
	Button 2: 
	Button 4: 
	Button 5: 
	Button 6: 
	Button 7: 
	FB: 
	IG: 
	Behance: 


