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 .1مستوى  مستوى الدورة :

 ساعة . 62  عدد ساعات الدورة :

 

 عن الدورة :

برنامج الرستتتأل ار قر  وة اي العالأل  Adobe Illustrator CCيعد برنامج أدوبي إليستتتتريتور 

إلنشتتار رستتومات توةتتياية وشابة وشتتعارات ورستتوأل متار ة ويرات  وتالتتميمات وإع نات 

ب ريقة ااترااية لتواير الول إبداعية. تتةتتتتتتمن دورة أدوبي إليستتتتتتتريتور المستتتتتتتوى ارول 

ها المتدربون، تعليمات ي وة بي وة وتمارين ومنا شات لتياليص الدورة بال ريقة التي يريد

تهدف الدورة إلى تم ين المتدربين من استتتيداأل برنامج أدوبي إليستتتريتور بايع يتعلأل ال ال  

إنشتتتار مستتتتندات وتي ي ات وديدة من الالتتتار رنعمة ال باعة والقرارة الر مية، والعمل م  

ار النقا  والمستتتتتتتارات، والعمل م  ارلوان وتالتتتتتتتدير الوقات ، والتعامل م  الي و ، وإنشتتتتتتت

تالاميأل لالااات وي  واةاة وللهواتف النقالة، والتلوين واإلسقا ، واستيراد ملاات متعددة 

 اي ناس الو ت، وتعلأل تالميأل نا  ت معقد.

تأل تالميأل البرنامج من  بل مدربين معتمدين دوليا اي موال تيالص التالميأل الورااي ي ومن 

تدري  ال    على الت بي  العمل ية ل عداد شوي اليبرة العمل تدربين إ ي بايع يتعين على الم

 مشروع نهاتي الوتياز الدورة لةمان تاقيقهأل لألهداف المرووة منها.

 مااور الدورة :

1. MODULE 1: Introduction 

2. MODULE 2: Starting Illustrator 

3. MODULE 3: Objects 

4. MODULE 4: Transforming Objects 

5. MODULE 5: Fill and Strokes 

6. MODULE 6: Modify Objects 

7. MODULE 7: Type 

8. MODULE 8: Points and Path 

9. MODULE 9: How to Make a Logo 

10. Exam and Projects 

 :ميروات الدورة

 تعلأل المااهيأل ارساسية ومميزات أدوبي اليستريتور .1

 التعرف على أدوات وتقنيات البرنامج . .2

 ا تسا  مهارات ويدة اي التالميأل و شلك الرسومات المتوهة. .3
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 تم ين المشار ين من التعامل م  أنعمة القياس. .4

تم ين المشار ين من إنشار مستندات وتي ي ات وديدة من الالار رنعمة ال باعة  .5

 والقرارة الر مية.

 تعلأل العمل م  النقا  والمسارات. .6

 تعلأل العمل م  ارلوان وتالدير الوقات  و شلك التعامل م  الي و . .7

 اميأل لالااات وي  واةاة وللهواتف النقالة.تم ين المشار ين من إنشار تال .8

 تعلأل التلوين واإلسقا . .9

تم ين المشار ين من استيراد ملاات متعددة اي ناس الو ت، وتعلأل تالميأل نا  ت  .10

 متعددة

 زيادة إنتاوية و اارة المشار ين من ي ل تعلأل ايتالارات لواة المااتيح شات الاللة .11

 

 


