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مقدمة :
تصميم اجلرافيك له أهمية كبيرة األثر في
حياة اإلنسان ألنه يدخل في جميع ممارسات
ونشاط األفراد منذ نشأتهم إلى يومنا هذا
بطرق وأساليب مختلفة حسب نوع حياة
اإلنسان.
يدخــل تصميــم اجلرافيك فــي الصناعة
والزراعــة والتجارة والصحــة وغيرها ألن
اإلنســان في حاجة للشــهرة وتوصيل ما
ميارسه لآلخرين عن طريق التصميم .
قدميا ً كان اإلنســان يعتمد على الشــهرة
فــي قريته الصغيــرة ونشــاطه الصغير
أيضاً ،ولكن اآلن زاد عــدد العمالء والزبائن
وزاد الســوق تطــوراً ،مما زاد اإلنســان أكثر
شــهرة في توصيل فكرة نشاطه أو جتارته
إلى أنحــاء العالم كله مع تطور وســائل
التصميم اجلرافيكي وتطور معداته.
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامج إلى إعداد املشاركني و
متكينهم من استخدام املهارات األساسية
لبرامج التصميم.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7مــن اســتخدام املهارات األساســية
لبرامج التصميم كعمل البروشورات
ومقاطع الفيديــو اإلعالنية ،تصميم
الشعارات ومعاجلة الصور.

موضوعات الحلقة :
7 7التعــرف على برنامج الفوتوشــوب
وكافة استخداماته.
7 7التعرف على برنامج اإلسترتير وكافة
استخداماته.
7 7التعــرف علــى برنامــج برمييــر
واستخداماته.
الفئة المستهدفة :
جميــع املهتمني في مجــال التصميم،
املبرمجــون واملهندســون الراغبون في
تنمية قدراتهم في مجال التصميم.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 40ســاعة تدريبية موزعة على ( ) 10
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٤٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
أ .إيهاب علي خير

املؤهالت العلمية:

« «بكالوريوس علوم الكمبيوتر من جامعة
اجلزيرة بجمهورية السودان
« «دبلــوم ادارة االعمــال والكمبيوتر من
جامعة اجلزيرة
« «مؤهــل تربــوي من جامعــة اخلرطوم
بجمهورية السودان
« «دورة تدريبيــة فــي البنك الســعودي
السوداني بجمهورية السودان
« «دورة تدريبية عــن ادارة الغضب (بعثة
االمم املتحدة بالسودان)
« «دورة متقدمــة عن االمان من (ادارة االمم
املتحدة للسالمة واالمان)
« «دورة تنفيــذ ملقــم امــن وتســارع
االنترنت من (ميكروسوفت (املنتجات
التعليمية)
« «دورة خادم لينكس إلدارة املؤسســات
(.)Novell
« «دورة تنميــة املهــارات فــي املوظفني
الوطنيــن مــن (االمم املتحــدة بعثة
السودان)
االعتمادات:

« «تصريح اعتماد من وزارة القوى العاملة
بسلطنة عمان مبحاضر حاسب آلي.
« «تصريــح اعتمــاد مــن وزارة التربية
والتعليم بســلطنة عمــان مبحاضر
حاسب آلي.
« «اعتمــاد مــن جامعــة كامبــردج
البريطانية.
« «شهادة اعتماد من مركز طالل ابوعزالة
كامبردج في تدريب احلاسب اآللي.

« «شهادة اعتماد من ميكروسوفت في
.MCSE
اخلبرات العملية:

« «خبرة عمل  15عام بسلطنة عمان في
تدريب برامج احلاسب اآللي.
« «تدريب مجموعة من مديري ومديرات
مــدارس والية الســيب فــي برامج
االوفيس.
« «تدريب مجموعة من موظفي الهيئة
العامــة للطيران املدنــي في برامج
االوفيس.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
البيئة والشــؤون املناخية في برامج
االوفيس.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
الزراعة في برامج االوفيس.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
السياحة في برامج االوفيس.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
اخلدمة املدنية في برامج االوفيس.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
التربية في برامج االدوبي االليستريتر.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
الدفاع في برامج االدوبي اليســترير
والفالش والبرميير والسويش ماكس.
« «تدريــب مجموعات خاصــة من قادة

وضبــاط وزارة الدفــاع فــي برامج
االوفيس.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
الفطيم في برامج االوفيس.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
وزارة الشــؤون الرياضيــة في برامج
االوفيس.
« «تدريــب مجموعة خاصــة من قادة
شرطة عمان السلطانية في برامج
االوفيس واالدوبي.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
املالية في تطبيقات احلاســب االلي
واالعمال املكتبية.
« «تدريب طلبة كليــة مجان اجلامعية
فــي برامــج الشــبكات واالحصاء
والصيانة.
« «تدريب مجموعة من موظفي جامعة
الســلطان قابوس في برامج االدوبي
برميير.
« «تدريب مجموعة مــن موظفي وزارة
القــوى العاملة في برامــج االدوبي
اليستريتر.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
البحث العلمي فــي برامج االدوبي
اليستريترة البرميير واالفتر ايفيكت.
« «تدريب مجموعة من موظفي البنك
املركزي في لبرنامج الدبلوم الدولي
فــي التصميم اجلرافيكــي لبرامج
االدوبي.
« «صمــم مجموعــة مــن املواقــع
االلكترونية لبعض املعاهد التدريبية
واملدارس اخلاصة.
« «صمم مجموعة من شبكات العمل
الداخليــة  LANجملموعة من املعاهد
واملدارس اخلاصة.
« «صمــم مجموعــة مــن االعالنات

والبروشــرات جملموعة من املعاهد
واملدارس اخلاصة.
« «صمــم مجموعة من الشــعارات
لبعــض املراكــز التدريبيــة
واملعاهد.
« «شــارك فــي تصميــم مجموعة
مــن التصاميم لبعــض القنوات
الفضائية السودانية.
« «وضع خطــط وادرت مجموعة من
الــدورات جلمعيات املــرأة في نزوى
ووالية احلمراء واخلابورة.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
وزارة الصحــة على برنامج صناعة
االفالم باالدوبي برميير ســي ســي
واليستريتر.
« «تدريب مجموعة من موظفي وزارة
الداخليــة على برامــج ادوبي في
التصميم.
« «تدريب مجموعة من موظفي وزارة
االعالم على برنامج صناعة االفالم
باســتخدام االدوبــي برميير ســي
سي.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
ديوان البالط السلطاني في برامج
االوفيس والتسويق االلكتروني.
« «تدريب مجموعة من موظفي وزارة
القوى فــي الفوتوشــوب و مواقع
التواصل
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
الدفاع املدني في البرميير.
« «تدريــب مجموعــة مــن موظفي
شركة االســتثمار وسوق املال في
تطبيقات احلاسوب.

