
























التصميم يحتاج الهتمام بأدق التفاصيل
ألن التفاصيل هي من تصنع الفرق 

 براءة يوسف

 تصميم  |  ريناد الشهري                                             قسم التصميم الجرافيكي











قسم التصميم الجرافيكيتصميم : حنين عبدالله ساعاتي

يوسف سيده

 الكلمة العربية المكتوبة بما لها من
 قدسية خاصة عند المسلمين منذ آالف السنين

 يمكنها القيام بدور هام في خلق ثقافة
تشكيلية جديدة حول العالم العربي
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,,
 يمكن أن يكون التصميم فًنا,

 يمكن أن يكون التصميم
 جماليات, التصميم بسيط

للغاية، وهذا هو سبب تعقيده

 بول راند

,,

تصميم: سندس احمد شيبان          قسم: تصميم جرافيكي



والش  جيسيكا 

لها وتتحمس  حتبها  التي  باألعمال   قم 
لإللهام اجلرافيكي  التصميم  عالم  خارج  انظر 
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الجرافي� التصميم  قسم  باجندوح  
تصميم:رفال ع
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 مهمة الكاريكاتير ليست فى إضحاك الناس على 
 الناس ، ولكن مهمته وضع النقاط على الحروف
 الكبيرة من أجل المصلحة العامة .. وقد تكون

 الحقيقة مؤلمة .. لكن الناس تحب أن تصل
 إليها من أقرب الطرق وأسرعها وهذه هى

 مهمة الكاريكاتير
مصطفى حسين  

قسم: التصميم الجرافيكيتصميم : شهد الشهري
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تصميم الطالبة :
 آية زعتري





اليكس تروشوتاليكس تروشوت

‘‘الحروف مرنة للغاية وتسمح لنا بتوصيل االفكار المعقدة دون قول الكثير.‘‘

تصميم : هديل كاظم               قسم التصميم الجرافيكي



Benedikt Lehnert

هل يجب أن نظل في هذا الجدل المليوني 
عن التصميم المسطح أو األلوان لهذا العام، 

انها مجرد ادوات.

بإشراف: د. نجوى عبد القادر.  د. شروق نحاستصميم : فاطمه الحازمي | قسم التصميم الجرافيكي



   التصميم الجرافيكي يتطور دائًما 
                     وهو مهنة رائعة للبقاء شاًبا. 

                            كل عمل يحتاج إلى مصمم جرافيكي

باوال شير
Paula Scher

«
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تصميم : أفنان جمعان الغامدي          |          قسم التصميم الجرافيكي











 اسأل نفسك عما إذا ما تفعله اليوم 
 سيأخذك إلى حيث تريد أن تكون غدًا

- Coco Davez

تصميم: هناء هزاع الشريف          |      قسم التصميم الجرافيكي



 تخلص من كل ما هو غير ضروري
لتوضيح فكرتك

- كريستوف نيمان -- كريستوف نيمان -

تصميم : أهداب الزبيدي - قسم التصميم الجرافيكي                                                               بإشراف :   د.شروق نحاس - د. نجوى عبدالحميد







«التصميم العظيم جدي وليس رسمي»

باوال شير

تصميم: ربى فهد الشريف      قسم التصميم الجرافيكي        بإشراف: د. نجوى عبدالقادر
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”التصميم طريقة للحياة“

-آلن فليتشر

قسم التصميم الجرافي� تصميم : رنيد ا�رو� إ�اف د. نجوى عبد القادر //



 تصميم : وصال باز | قسم التصميم الجرافيكي

اعثر على ا�لهام من خالل محيطك 

 - بوال شير    



"الفن یحـــرر الروح، ویثیر الخیال، ویشـــجع 
الناس على المضي قدمًا"

كیث ھارینغ

تصمیم: یارا عدنان سروجي               قسم: التصمیم الجرافیكي
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، الوفرة  من  كون  أنه  على  الكون  إلى  نظرت   إذا 
فسيكون كذلك .ن

، الندرة  من  شٌيء  أنه  على  الكون  في  تفكر  كنت   وإذا 
فسيكون أيًضا كذلك .ن

 ميلتون غالسر

تصميم الطالبة : أروى سمير أوان                                                                                                                            التخصص : التصميم الجرافييك



تصميم: لينه محمد القحطاني                  قسم التصميم الجرافييك

في عالم التصميم ال تنتهي األفكار

 إسالم مفيد
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