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محمد حّياوي

• ولد في العام 1956 في مدينة الناصرية جنوب العراق 

أكمل دراسته في بغداد وعمل محرراً في جريدة الجمهورية ثم 

سكرتيراً للتحرير في عدد من الصحف العراقية واألردنية

• درس االدب والصحافة في الجامعة المستنصرية في بغداد قبل 

أن يهاجر في العام 1992 إلى هولندا

• درس التصميم الصحفي في معهد كرافك ليزيوم أمستردام 

ونال شهادة الدبلوم العالي

• دّرس التصميم الصحفي في عدد من معاهد هولندا وتخصص 

في البنية المعمارية للحرف الالتيني

 • عمل مصمماً في جريدة التغراف الهولندية ثم مديراً فنياً 

لجريدة نورد هوالند داخبالد الهولندية

• تخصص في برنامج سي سي آي CCI الخاص بتصميم الصحف 

الكبرى في الدانمارك

• قّدم العديد من دورات التطوير والتكوين الصحفي في مجال 

صياغة األخبار والصحافة اإلستقصائية والكروس ميديا والتصميم 

الصحفي

• أشترك في دورة إعداد المدربين الصحفيين التي نظمتها 

األكاديمية األلمانية للتطوير اإلعالمي mict واعتمد مدرباً لديها

• صمم ووضع الماكيتات األساس للعديد من الصحف والمجالت 

في أوروبا والعالم العربي ودّرب الصحفيين والمصممين فيها

• يعكف حالياً على تطوير برنامج لتكوين الصحفيين والمصممين 

في كل من العراق وليبيا بالتعاون مع األكاديمية األلمانية 

للتطوير اإلعالمي ومؤسسة قطر للثقافة
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يتكون تصميم المطبوعة من شّقين، األّول هو وضع الهيكل األساسي للصحيفة عند الشروع بصدورها 
ويسمى بالتصميم األساس أو الماكيت األساس، والثاني هو تنسيق عناصر الصفحات في العدد الواحد 

بشكل دورى شبه ثابت يلتزم بالنمط الفني )الهاوس ستايل House Style( الخاص بالمطبوعة، وغير 
ثابت يخضع الجتهادات المصمم ضمن مساحة الحرّية المتاحة له التي تحددها قواعد الدار.

عناصر التصميم

ينقسم التصميم إلى عنصرين رئيسين هما:
التيبوغرافيا Typography ويشمل الحروف والنصوص والعناوين 

وتشكيالتها، والجرافيكيا Graphic وهى العناصر المرئية أو 
العنصر غير المقروءة، مثل الصور والرسوم والمساحات 

البيضاء والفواصل، ويحدد هذان العنصران في النهاية 
شخصية الصحيفة أو هّويتها وشكلها الذي تظهر به للقارئ، 
وعلى المصمم تطويعهما للتعبر عن المضمون الذي تقدمه 
المطبوعة وتوصيل رسالتها و أهدافها المحددة التي تسعى 

اإلدارة أو المؤسسة لتحقيقها، األمر الذي يؤكد على أن التصميم 
البد أن يكون في خدمة السياسة التحريرية وال يمكن أن يكون 

بمعزل عنها، وتتبلور هّوية المطبوعة التصميمية ونمطها الفني 
House Style من خالل سياستها التحريرية وشخصية رئيس 

التحرير وقدرات المصمم الصحفي وطبيعة المواد الصحفية أو 
المضمون الذي تقدمه للجمهور المتلقي.

أهداف التصميم

-A  تهدف عملية التصميم الصحفي، على أختالف مشاربها، إلى تحقيق عاملين مهمين، األّول الجاذبيه
tractive والتأثير Influence من أجل جذب القارئ وتحفيزه على شراء الصحيفة و قراءتها، والثاني هو 

تنبيه Attention  القارئ للموضوعات المهمة في المطبوعة ليكون أكثر استجابه للشكل العام.

من هو المصمم؟

يعد التصميم كوسيلة لبث رسائل مرئية للجمهور بإستخدام التأثيرات البصرية )النص - الصورة - 
الفكرة(، وهناك تواصل يتكون من استجابة الجمهور لما يرد في تصميم معين بذاته، وبذلك تنتج 

لدينا عملية اإلتصال، وبالتالي فأن المصمم يجب أن يكون ملماً بالعوامل المؤثرة على المتلقي، كما 
يجب أن يكون ملماً بطرق التسويق واإلتجاهات الجديدة لألسواق وكيفية توصيل المطبوعة إلى منافذ 
البيع، كما يجب أن يكون لديه معرفة ودراية تاّمة لبرامج التصميم المتصلة بعمله، باإلضافة طبعاً إلى 
الموهبة الفنية والذوق الرفيع، والحس الفني والخيال والقدرة على تصميم الصفحات بطريقة جذابة 

لعين القارئ.

تعريف
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ال بد ألي صحيفة، مهما كان 
نوعها او توجهها من شخصية 

ومعالم وسمات تميزها عن 
الصحف األخرى، من هذا 

المنطلق يبرز دور التبويب الذى 
هو عبارة عن الخصائص والسمات 

التى تكون الشخصية االعتبارية 
للصحيفة بدءا من توزيع 

الموضوعات واألخبار وتخصيص 
األبواب واألعمدة والمواد 

الصحفية و االعالنية على صفحات 
المطبوعه.



المبادئ العاّمة 
لدورات تكوين المصممين

مفهوم التصميم
عناصر التصميم 
أهداف التصميم
من هو المصمم؟

وحدات التصميم
الترويسة الرئيسة
األبواب واألعمدة الثابتة
الصفحة األولى
العناوين الرئيسة
المتن
الصّور
خطوط التحديد
التوازن بين الكتل
اإلعالنات

 قواعد التصميم الفّعال
نظرة عاّمة
المساحات البيضاء
التباين والمحافظة على بياض الورقة
المسافات بين الكلمات والسطور
وحدة التصميم والهّوية

التصدير للمطابع
نوع الحرف 
تجهيز الصّور للطباعة
Mاأللوان

المبادئ العاّمة 
لدورات تكوين الصحفيين

مفهوم التحرير
صياغة األخبار 

كتابة القصة الصحفية
اختزال المعلومة 

كيفية اختيار العناوين

إعداد المحرر
توظيف المعلومة في القصة
اللغة بين االختزال والمتانة
الفارق بين الخبر والمعلومة

التوظيف األمثل للصورة
أدوات المحرر

إشكاالت التحرير
اإلثارة البنائة والتهويل

مصادر متعددة وقصة واحدة
مخبر أم مراسل؟

التواصل بين محرري الديسك 
والمحررين الميدانيين

مزايا متقدمة
المطبخ الصحفي 

التحقيق اإلستقصائي
التحليل اإلحباري

الصحافة التفاعلية أو الكروس ميديا
Cross- Media
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الدورة التدريبية الخاّصة 
بتأهيل المدربين الصحفيين 
في األكاديمية األلمانية 
للتطوير اإلعالمي ـ برلين

5

نماذج 
من 

أعمال 
المدرب

مجلة “كومبيوتر للجميع”
22cmX29cm :القطع

عدد الصفحات: 68
دبي ـ اإلمارات المتحدة 2006
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جريدة “سينما عالمية”
22cmX29cm :القطع

عدد الصفحات: 16
أمستردام هولندا 2008
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ملحق “الكويت نت”
21cmX32cm القطع: تابلويد

عدد الصفحات: 32
الكويت 2007
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جريدة “الدستور”

55cmX32cm القطع: كبير
عدد الصفحات: 32

بغداد 2009
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جريدة “المستقبل”
55cmX32cm القطع: كبير

عدد الصفحات: 24
بغداد 2010
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جريدة “المحرر”
25cmX32cm القطع: تابلويد

عدد الصفحات: 32
تونس 2011

أثناء تركيب الماكيت 
األساس وتدريب 
المصممين في جريدة 
المحرر
تونس 2011
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M
جريدة “المجد”

25cmX32cm القطع: تابلويد
عدد الصفحات: 16

تونس 2011

أثناء الدورة التدريبية الخاّصة 
بتكوين محرري الديسك 
والمصممين

أربيل 2011
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ملحق “المستقبل األسبوعي”
24cmX32cm القطع: تابلويد

عدد الصفحات: 32
بغداد 2011
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جريدة “الطريق الثقافي”
55cmX32cm القطع: كبير

عدد الصفحات: 24
بغداد 2011
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جريدة “17 فبراير”
22cmX32cm القطع: تابلويد

عدد الصفحات: 24
ليبيا 2012
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M
جريدة “رند” الكردية

22cmX32cm القطع: تابلويد
عدد الصفحات: 24

أربيل 2012


