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مواصفات أجهزة الكمبيوتر الُموصى بها 
لتصميم المطبوعات والوسائط المتعددة
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Graphic Design Recommended Computer Specifications 

Operating System  AppleMacOs
 Microsoft Office 10 (64 bit)

Processor- CPU Type  Apple 8-core CPU
 Microsoft: CPU Intel Core i5 or i7

Memory- RAM  Apple 8 GB minimum, 16 GB is better. RAM in Apple
laptops cannot be upgraded after purchase.

 Microsoft 16 GB or 32 GB (recommended)
Display Resolution  Apple: Full HD (1920x1080 pixels), minimum.

4.5K Retina display (recommended)
 Microsoft: 1920 x 1080 with True Color

Display Card- Graphics 
Hardware 

 Radeon Pro 555 2GB Intel HD Graphics 630 1536 MB
 Microsoft: 4 GB GPU - 6GB or more is recommended

DirectX 12 compliant
Disk Space  Apple: 250GB minimum

 Microsoft: 256-500 GB SSD

NOTE: 
 Adobe® provides an education discount for students and teachers on Creative Cloud All apps plan

 المطبوعات والوسائط المتعددةللتصميم الُموصى بها   أجهزة الكمبيوتر  مواصفات 

 بل ماك: نظام تشغیل او اسا 
 بت) 64(مایكروسوفت إصدار Windows 10

 ظام التشغیل ن

 8بل: شریحة ا core CPU, M1 
 مایكروسوفت معالج Intel® i7  جیجاھرتز  3بسرعة   -او أعلى 

 لمعالج ا

 الوصول  جیجابایت افضل. ال یمكن تعدیل او رفع ذاكرة  16جیجابایت،  8بل: ا
 العشوائي في كمبیوترات ابل المحمولة.

  :جیجابایت ( موصى بھ) 32جیجابایت أو  16مایكروسوفت  

 ) RAMذاكرة الوصول العشوائي (

 4.5بل شاشة عالیة الدقة ریتنا اK 
  100بنسبة  1080×   1920شاشة بدقة مایكروسوفت %UI scaling 

 قة الشاشة د

  :جیجابایت  6او –جیجابایت   4ذاكرة وحدة معالجة رسومات بسعة مایكروسوفت
 (موصى بھ)

  DirectX 12 وحدة معالجة رسومات تدعم 
 ام بي  1536 630جیجابایت انتل اتش دي قرافیكز  2،  555بل:ریدیون برو ا 

  كرت الشاشة  – بطاقة الرسومات

 جیجابایت   250بل:ا 
 جیجابایت  500 -256مساحة  :مایكروسوفت SSD  

 المساحة على القرص الثابت 

 مالحظة: 
 توفر  Adobe®  ن و�شمل جميع ا و  مخفضة للطالب برامج  �سخ  Creative Cloudتطب�قات  لمعلمني
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