
 العراق /وزارة النعلٌم العالً والبحث العلمً   

 كلٌة الفنون التطبٌقٌة /الجامعة التقنٌة الوسطى

 مـــــركز الحــــاسبة        

  حقٌبة تعلٌمٌة

 “Photoshopبرنامج الــ ”

 لطلبة المرحلة الثانٌة تقنٌات االعالن فً كلٌة الفنون التطبٌقٌة      



 Adobeهــوواحد من اوسع برامج تحرٌر الصور شهرة وانتشار المنتج من قبل شركة : 

(  الكترونٌة)تصمٌمات ولوحات فنٌةانشاء وٌتمتع البرنامج بقدرات تتوزع بٌن تعدٌل الصور وتحسٌنها ودمجها مع مع صور اخرى الى   

وتعنً صورة  Photoمن كلمتٌن  Photoshopتتكون كلمة الــ . برامجااللعاب وكذلك تصمٌم الواجهات للمواقع ا اللكترونٌةاو 

shop ًفكل قدرات البرنامج تنصب فً التعامل مع الصور ( محل الصور)فٌصبح المعنى االجمالًمحل  وتعن. 

 

R.C  تظهر رسالة 
yes 

باالستعانة بأدوات الرسم المختلفة وكذلك وذلك بمعنى البدء بصفحة بٌضاء ثم  البدء بالرسم , انتاج الصور أو لوحات فنٌة من الصفر -1

 .استخدام الفالتر الموجودة ي البرنامج 

أو ٌكون باضافة تغٌٌر فً محتوٌاتها العٌوب  بعضوهذا التعدٌل ٌكون اما بغرض تحسٌن الصورة من , التعدٌل على صورة موجودة  -2

 .بحذف اواضافة مما ٌنتج صور ظرٌفة 

(  االعالنات الحائطٌة)والبوسترات الكتب ٌستخدم البرنامج فً مجال الدعاٌة واالعالن المستخدمة فً الصحف والمجالت واغلفة  -3

 .وملصقات االفالم السٌنمائٌة

 . Webٌستخدم فً تصمٌم صفحات الــ ً -4

 .تصمٌم واجهات البرامج وااللعاب  -5

 فمن المعروف ان الصور تخزن فً الحاسوب Image Formatتحوٌل هٌئات الصور  -6

 هو امتداد للصور المخزونة فً bmpوتعرف من خالل امتداد الملف فمثال , بهٌئات متعددة 

 وهو هٌئة للصور مضغوطة Gifاو Jpegنظام الوٌندوز وتتمٌز بالحجم الكبٌر فنحولها الى 

 .     وتتمٌزبالحجم القلٌل ودرجة الوضوح العالٌة وٌمكن نشرها على االنترنٌت 



 (  Pixels)هً الصور المؤلفة من شبكة مربعات صغٌرة تدعى : Bitmapالصور النقطٌة 

نقاط ضوئٌةوٌكون التعامل مع الصور النقطٌة بتعدٌل النقاط بدل من العناصر أو االشكال المجسمة وتعد الصور النقطٌة هً االفضل للعمل 

 .  مع الصور الفوتغرافٌة 

 Pixels (pic element  : ) االساسً للصور الرقمٌة المحفوظة على هوالعنصر عنصر الصورة والبكسل وهً اختصار لكلمة

الحاسبة وعند تحرٌر الصور ببرنامج الفوتوهو تعدٌل فً هذه البٌكسالت من خالل تغٌٌرعددها او لونها كل بكسل له لون واحد فقط 

الوضوح للشاشة وتعبر عن نقطة واحدة مضٌئة وتنحصر دقة دقة وعندما تتجمع هذه البٌكسالت تكون الصورة  وتمثل البٌكسل   

 (.بكسل 1600× 1200)مع مالحظة ان مقاسات التصمٌم التتعدى(نقطة 96أو  72)قٌمتٌنوضوح الشاشة بٌن 

ٌظهر الضوء الذي ٌحوي كامل طٌف اللون كضوء ابٌض نقً وفً , العٌن البشرٌة ترى اللون وفقا لطول موجة الضوء الذي ٌصلها 

فقدان الضوء ترى العٌن اللون االسود وٌمكن لمٌزات اللون ان تحدد رٌاضٌا باستخدام احد أنظمة اللون المتعددة واكثر االنظمة شٌوعا 

 :  هً

RGB  وCMYK  

 : RGBنظام الــ  -1

وعند تداخل االلوان االساسٌة  واذا اجتمعت كلها بنسب معٌنة اعطت اللون االبٌض Red ,Green, Blueوهو نمط االلوان االساسٌة  

وهً تستخدم فً االضاءة والفٌدٌووالشاشة وٌعتمد على مصدر الضوء  Additiveوتعرف بااللوان الجمعٌة .تتولد االلوان الثانوٌة

 .النشاء اللون

وتعتبر .عباره عن صوره مؤلفه من خطوط واقواس محدده رٌاضٌا تسمى متجهات مثل برنامج االوتوكاد :vectorالصوره المتجهٌة 

 .البرامج المتجهة االفضل فً التعامل مع الكتابة والرسومذات الخطوط التً تتطلب وضوحا ٌغض النظر عن الحجم الذي تأخذه 



ٌستخدم هذا النمط فً تحضٌر االحبار الخاصة بالمطابع للطباعة الملونة وٌعتمد هذا النظام على امتصاص الحبر :  CMYKنظام الــ -2 

المطبوع على الورق فعندما ٌصطدم الضوء االبٌض بالحبر الشفاف ٌمتص جزء من الطٌف وٌنعكس اللون الذي الٌمتص الى العٌن 

(  االسود Black()االصفر Yellow()االرجوانً Magenta()االزرق السماوي CYAN) CMYKوٌجب أن تتحد االصبغة النقٌة 

ٌستخدم هذا النمط فً برنامج  subtractiveوعند خلط هذه االلوان مع بعضها تنتج اللون االسود ولهذا تسمى بااللوان الطرحٌة 

 الفوتوشوب عند الحاجة الى طباعة بهذه االلوان

 :تحتوي واجهة البرنامج على عدة اشرطة وقوائم واوامر تساعد فً عمل المصمم وكما موضحة على الشكل التالً 

 وهو شرٌط ٌحتوي عاى اسم الملف واصدار البرنامج Title Bar: شرٌط العنوان  -1

 قوائم لكل قائمة اوامرها الخاصة( 9) وهو شرٌط ٌحتوي على:  Menu barشرٌط القوائم  -2

وٌحتوي على خصائص االداة الفعالة فً العمل وتتغٌر :  (proprieties Bar Control Barشرٌط  خٌارات االداة -3

 .هذه الخٌارات حسب االداة المستعملة 

 

وٌحتوي على معظم ادوات الرسم والتعدٌل واختٌار االلوان التً تساعد المصمم فً عمله  Tool Boxصندوق االدوات  -4

. 

 

عبارة عن مجموعة نوافذ كل واحدة مختصة بشئ معٌن وٌحتوي على عدة اوامر (  Windows)النوافذ الجانبٌة -5

 Historyونافذة التراجع واالعادة  Navigatorوادوات تسهل عمل المصمم باالضافة الى الخٌارات كنافذة المستعرض 

 . Layersونافذة الطبقات 

 

 وهً المساحة المخصصة للعمل علٌها والتً تفتح المستندات بداخلهاحٌث:  مساحة العمل  -6

 .اذ ٌمكن فتح اكثر من مستند 

 وٌحتوي على صور مجهزة من قبل البرنامج:  Toggle file browserمستعرض الملفات الصور -7



شرٌط القوائم  -Title Bar 2: شرٌط العنوان  -1

Menu bar 

شرٌط  خٌارات -3

 proprieties االداة

Bar Control 

Bar) 

صندوق االدوات 

Tool Box 

النوافذ الجانبٌة -5

(Windows 

 مساحة العمل

مستعرض 

الملفات 

 الصور





 فتظهر لنا Newنختار االمر  Fileمن قائمة االوامر 

 : النافذة التالٌة



 نقوم بالضغط داخل الصندوق الدخال اسم اللوحة 

 والذي ٌحتوي على عدة اختٌارات

 االحجام المسبقة

 نختار بالسم: Heightوارتفاعها Widthعرض اللوحة 

 Resolutionوكذلك ٌحتوي على دقة الصورة 

 نحدد الرقم كما فً الشكل

 نقوم بتحدٌد صٌغة االلوان 

 ٌحتوي على لون خلفٌة الشاشة

 Okبعد التحدٌد ننقر على 

 فٌظهر لنا الشكل التالً



فً  Layerالبعض وكلوهً صفحات شفافة موضوعة فوق بعضها 

 .البرنامج تعتبر طبقة واحدة 

نستعمل الشفائف بشكل عام لمنع عناصر . تحتها الطبقةالتً عندما تكون الطبقة فارغة التحوي صورة أو رسم ٌمكننا رؤٌة ما على 

على عناصر وكائنات تحوي كل شفٌفة ٌمكنها ان . ولتنضٌمها اٌضا,لتحرٌرها بسهولة ,بعضها البعض مع  االندماجالعمل الفنً من 

تكن محتوٌاتهامالم محددة باللون االزرق والٌمكننا العمل على الشفٌفة او تحرٌر وتكون ( Active Layer)الشفٌفة النشطة. مختلفة 

 البرنامج داخلوتعد الطبقات من أهم الركائز الذي ٌعتمد علٌه التصمٌم . نشطة 



 وهً اٌقونة المؤثرات اللونٌة الخاصة باالشكال والنصوص

 اٌقونة ربط الطبقات-1

 ربط  طبقتٌن او اكثر معا اذ ٌمكننا تحرٌك
 الطبقات المربوطة وتغٌٌر حجمها بامر واحد فقط

 اٌقونة االنماط اللونٌة -2

 اٌقونة الـقناع-3

 layerوهً اٌقونة وضع قناع للـ 

 هو طبقة معتمة ٌتم وضعها فوق جزء من احدى الطبقات لتحجب رؤٌته : القناع 

1 
2 3 



 (الطبقة الشفافة) layerوهً اٌقونة اخفاء أو اظهار الــ 

من الصورة تستخدم هذه االٌقونة لغرض تغٌٌر اعدادات 

 الوان وغٌرها

 جدٌدة شفافة طبقة تستخدم لتكوٌن 

 وذلك بسحبه االى هذه االٌقونةطبقة حذف 

 حفظ مجموعة طبقات كمجموعة عندما ٌحتوي العمل على طبقات بعدد كبٌر

 (وٌتم عن طرٌق تحدٌد الطبقات المراد جمعها ثم نختار االٌقونة فتجمع الطبقات داخلها)

 ايقونة العين -4

4 

 ايقونة االعدادات -5

 ايقونة ال -6

 ايقونة المسح -7

 ايقونة المجاميع -8

5 
6 7 8 



 اٌقونة ال -10

نقلهااوحذفها تعمل على اغالق الطبقة اغالق تام بحٌث الٌمكن 

 حجمهاتغٌٌر 

 اٌقونة الـ  -11

 النقل وٌعمل على اغالق امكانٌة 

 ولكن ٌمكننا حذفهاالتصمٌم أي مكان من الى 

 اٌقونة-12

 التعدٌل على محتوى الطبقة اذالٌمكننا استخدام التلوٌن والمسح الغالق امكانٌة

 اٌقونة 13

 انما ٌتم الرسم على االجزاء الملونة الغالق االجزاء الشفافة اذ الٌمكن الرسم علٌها

 محتوى الطبقة  اذ الٌمكننا نقل 



1-  

 وٌستخدم هذا االمر لتغٌٌر نمط االلوان

 فً الطبقة وٌحتوي على العدٌد من االوامر الفرعٌة 

 الشفافٌة وهذا االمر ٌقلل من عتمة االلوان

3-  

 هذا االمر خاص بتغٌٌر اعتام محتوى الطبقة 

 دون التأثٌرات المضافة الٌها

2- 

وكذلك وٌغٌر درجة اعتام محتوى الطبقة 

 التأثٌرات المضافة الٌها

Opacity 

Fill 



Click  ًبالما وس على السهم الموجود فً اعلى الٌمٌن للطبقة فتظهر االوامر كما فً الشكل التال 

 انشاء طبقة جدٌدة

 عمل نسخة ثانٌة للطبقة

 مسح طبقة

 دمج مجموعة طبقات مرئٌة مع بقاء المحتوٌات بشكل 

layer 

 المرئٌة وغٌر المرئٌةدمج الطبقات 

 كصورة ونختارهاوجعلها 

 بعد انتهاء العمل

 دمج الطبفة النشطة مع الطبقة التً تقع تحتها مباشرة



 بالماوس على الطبقة ٌظهر مجموعة اوامر من ضمنها هذا االمر R.Cعند الضغط ب 

 والذي ٌستخدم لتحدٌد االسم للطبقة وتحدٌد لون ممٌز لها



 و HSBوهً نافذة االنماط اللونٌة  وتحتوي على االنماط التالٌة 

 RGB  وCMYK وCIEL *a*b وLAB و  وGray scale ,Web color slider   

 ٌعتمد هذا النمط على الحس البشري للمصمم فً وصف اللون :  HSBنمط الـ * 

 وهو اللون المنعكس من الجسم الى العٌن وٌوصف بااللوان المعروفة  Hueمن خالل 

 هو درجة اشباع اللون من تداخل اللون الفضً  saturationوالبرتقالً والوالبنفسجً وغٌرها  وال كاالحمر 

 هو درجة سطوع اللون  balanceٌكون اللون نقً تماما و ال% 100مع اللون االصلً وعندما تكون القٌمة 

 .ٌعطً اللون االبٌض % 100والتً تعرف باالضاءة أو التعتٌم وعندما ٌكون السطوع 

 االخضر الى (  a)ومن لونٌن هما  Luminanceٌتكون هذا النمط من درجة السطوع : LABنمط الـ  * 

 من االزرق الى االصفر وعند ما تمتزج هذه االلوان مع بعضها تنتج الوان أكثر اضاءة ولهذا (  b)االحمر و 

 عند تحرٌر الصور CMYKالنمط مٌزة السرعة مقارنة بنمط الـ 

 

 
 ٌقوم بتحوٌل الصور الملونة الى :  Gray scaleنمط الـ * 

 اسود وابٌض فً بٌئة لونٌة مكونة من نفس اللونٌن بنسب 

  100الى  0ٌؤدي الى اللون الرمادي ٌتراوح من 

* 



 السهم فتح اضافة الوان وستاٌالت اضافٌة عن طرٌق ممكن   

 اضافته ثم ٌظهر مربع حواروالتأشٌر على النمط المراد 

 نختار االمر 



 

 هذه النافذةوٌمكن التراجع عن أي أجراء بمسحه من 

 حذفها واختٌا راالمر بالماوس على الخطوة المراد R.Cعن طرٌق 

 واما لحذف كل الخطوات فنختار االمر





 ٌعطً تأثٌر اللون بشكل خطوط

 ٌعطً تأثٌر اللون بشكل قطري

 ٌعطً تأثٌر اللون بشكل زواٌامن الوسط

 ٌعطً تأثٌر اللون بشكل معٌنً

 ٌعطً تأثٌر بشكل انعكاسات لونٌة

التدرج 

 الخطً

 التدرج القطري

 التدرج الزاوي

 التدرج االنعكاسً

التدرج 

 المعٌنً



 فٌظهر  free transformلغرض عمل تحدٌد حر  Ctrl  +Tنستخدم مفتاح 

 االداة ونستخدم الخصائص شرٌط 

 وعند اختٌارها تضهر مجموعة اوامر فرعٌة خاصة 

 باشكال التدوٌر



 االفقً

 عمودي

 مع االداة shiftلتحدٌد اكثر من خط نستخدم مفتاح ال

 لعمل تحدٌد مربع اومستطٌل



 ولون معٌن فٌظهر الشكل التالً Fillٌظهر مربع نحدد مقدار التالشً ونختار الـ

 فٌظهر الشكل التالً strokeاونختار االمر 



 االدوات مع اداة التحدٌد ٌستخدم هذا االمر الواقع ضمن شرٌط خصائص 

وذلك لغرض تقلٌل حدة الحواف وتنعٌمهاللصورة المقطوعة عند 

 .دمجها مع صورة اخرى

تحدٌد وقطع باستخدام الـ 

Feather 

 تحدٌد وقطع بدون

Feather 

وكما والتً تعمل على تنعٌمها المدخلة وذلك بتدوٌر الزواٌا حول التحدٌد بنسبة البٌكسالت 

 (1)هو موضح فً شكل 



 قص جزء محدد ونقله الى طبقة جدٌدة

 ويستخدم هذا االمر لقلب التحديد 

 اضافة تحدٌد جدٌد الول مرة

 كما في الشكل التالي



 ايعمل تقاطع مع التحدٌد القدٌم 



هذا المؤثربادراج ظل خلف الشكل يقوم 

المحدد ومن خالل مربع حوار ٌمكن ضبط 

 اللون والزاوٌة التً سٌظهر  بها الظل

 ٌقوم هذا االمر بتطبٌق الظالل على الحدود

 الداخلٌة للطبقة نفسها

ٌعمل هذا المؤثر على احاطة الحدود 

 الخارجٌة للطبقة بهالة متوهجة

ٌعمل هذا المؤثر على احاطة الحدود 

 الداخلٌة للطبقة الداخلٌة بهالة متوهجة

ٌظهر هذا المؤثر الطبقة بشكل بارز من 

 التصمٌم واضفاء بعد ثالث على الطبقة



 ٌعمل هذا المؤثر على تعتٌم الوان الطبقة

ٌعمل هذا المؤثر على تلوٌن الطبقة بلون 

 محدد

ٌعمل على تلوٌن الطبقة بلون متدرج من 

 لونٌن او اكثر

ٌعمل على تغطٌة الطبقة بنقش من النقوش 

 الموجودة فً مكتبة البرنامج

 ٌقوم بأضافة حد حول الطبقة



 بتحدٌد

 السرٌعأداة التحدٌد 
 شرٌط الخصائص

 حجم فرشاة التحدٌد

ازالة جزء من 

 اضافة الى التحدٌد التحدٌد السابق

 تحدٌد جدٌد



 openنختار  -2 فٌظهر مربع حوار نحدد فٌه موقع الصورة واسمها Openنختار االمر  Fileمن قائمة  -1

 Windowمن القائمة  Arrangeوٌتم ذلك باستخدام االمر 

 كما فً الشكل التالًفتترتب  Tile ونختار االمر الفرعً

المراة ( 1)لغرض جعل صورة المراة

 :نعمل االتً( 2)رقم

 االعلى بالماوس الى  layer2نسحب

 الصورة التالٌةفتنتج  3فٌصبح فوق طبقة 

1 

2 



 مع التحدٌد بأداة التحدٌد Shiftلغرض رسم مربع متساوي االضالع نضغظ على مفتاح الــ -1

 .الشكل اعلىلغرض جعل شكل فوق اخر نسحب طبقة الرسم ونضعه فوق الطبقة المراد ظهور -2  

 Dالحرف+CTRLلغرض الغاء تحدٌد نضغط على مفتاح  -3
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Step backward 

 Deleteبالماوس فتظهر اوامر نختار منها االمر R.Cثم   Historyالثانٌة باستخدام نافذة ال

 :أجزاءهـــً 3وتنقسم الى

 



 االضاءة

 عند اختٌار االمر

 تكرار الجزء المحددالموجود فً  شرٌط الخصائص سوف ٌعمل على 



 وٌمكن ان تستخدم لغٌٌر الوان العٌن ةالوان الصورة 

 (ج)وللتصغٌر نضغط حرف(د)لتكبٌر حجم الفرشاة نضغط على حرف)مالحظة 

ثم حدد  click نحركها الى الطبقة بدون دائرة بالماوس بعد ذلك تظهر  click ثمعند اختٌار االداة  ALT مع مالحظة استخدام مفتاح 

 رفع الٌد عن زر الماوس الصورةوبدون وٌسار فتظهر ٌمٌن  ونسحبهعلى زر الماوس نضغط المكان وبعد ذلك 



 وهً تعمل



 و







(Warped Text ) 
 هذه االٌقونة تستخدم لتقوٌس الكلمة 

 وبانواع مختلفة وكما موضح بالشكل





 وكذلك



 حدود



1- 
 و و

2- 

3-  

4- 







لذلك ٌستخدم للشعارات الخاصة بشركات الماء والصحة 

الخاصة المؤسسات والمؤسسات الخاصة الخٌرٌة وكذلك 

 بالطفولة

وكذلك تستخدمه شركات 

الكرافٌك وبعض شركات 

 الطعام

 مثل دعاٌة سبراٌت



وٌستخدم فً تصامٌم المشارٌع  او اعالن عن الٌوم 

 وال ٌنفع للشركات الننا النستطٌع مً لالعا

 طباعته االاذا كان متداخال معه لون اخر





الوضوح ونوع القنوات ٌستخدم هذا االمر لغرض فتح ملف جدٌد ووضع ابعاده ودرجة : 

 اللونٌة

 . CDاو الفالش او ال  وهو االمر الخاص بفتح الملفات الرسومٌة الموجودة على الحاسوب

 ٌستخدم لتحدٌد التنسٌق الذي ٌرغب المصمم فتح الملف به

 لفتح اخر ملفات تم انشاؤها او فتحها على الفوتوشوب



 بتسمٌة جدٌدة

 ٌقوم هذا االمر 

 بحفظ نسخة من العمل الذي ٌقوم المصمم به 

 وذلك باستخدام الوان الوٌب االمنة



 مالحظة الصور المستخدمة فً هذااالٌعاز تكون من

 pdpاو  pmbاو pdfنوع 

 ٌقوم بادراج صورة من الكامٌرا او السكنر وتحوٌلها

 الى صٌغ الرقمٌة

 ٌقوم بتصدٌر الملفات الى تنسٌقات مختلفة باستخدام 

 برمجٌات مختلفة 





ثم ( محددةمنطقة )نشطةٌستخدم هذا االمر للصق جزء محدد من الصورة الى طبقة 

 لهذاالجزءأي اضافة قناع  layer maskٌقوم البرنامج بتحوٌل التحدٌد الى 



 ٌستخدم هذا االمر لغرض التغٌٌر بزاوٌة االنحراف حٌث 

 افقٌا او عمودٌا او بزاوٌة معٌنة على امالة الشكلٌعمل 

 تغٌٌر أحد مواقع النقاط الموجودة باالركان لعمل انبعاج

 (الصورة)للعنصر 

 عملٌة تغٌٌر منظور الرؤٌا وذلك 

 العنصر من نقطتٌن متناضرتٌن بسحب 

 عملٌة تغٌٌر منظور الرؤٌا وذلك بسحب العنصر 

 نقطتٌن متناضرتٌن من 

 باالركان ولٌست من نقطة واحدة وٌظهر العنصر 

 داخل مشهد ثالثً االبعادوكأنه 



 درجة 180ٌستخدم هذا االمر لتدوٌر العنصر بزاوٌة 

 درجة باتجاه عقارب الساعة 90ٌستخدم هذا االمر لتدوٌر العنصر بزاوٌة 

 درجة عكس  اتجاه عقارب الساعة 90ٌستخدم هذا االمر لتدوٌر العنصر بزاوٌة 

 ٌستخدم هذا االمر لتدوٌر العنصر أفقٌا

ٌستخدم هذا االمر لتدوٌر 

 العنصر عمودٌا

قلب او تدوٌر او )ٌتٌح هذا االمر تحرٌك الصورة اوالجزء المحدد منها 

 (امالةاو تكبٌراو تصغٌر

 لتغٌٌر زاوٌة االنحراف تستخدم لتغٌٌر الحجم تستخدم لتغٌٌر المواقع



 (النقشة)















 وٌعنً هذا االمر الغاء التشبع اللونً للصورة وتحوٌلها من صورة ملونة الى صورة بالتدرجات

 . رمادٌة االلوان  





 لونٌة



 ومن خالل هذا االمر تحدد 

 خصائص لصورة

1 

 ويعني حجم ملف الصورة -1

 ويعد مقياسا لعدد البكسالت التي

 تشتمل عليها الصورة  

2-  

 __

2 

 تحدد درجة وضوح الصورة من خالل 

 cmعدد البكسالت التي سيتم طباعتها في الـ

 في هذه الصورة يتم طباعة

 بيكسل لكل سم76

 __

3 

 ابعاد الصورة وتشمل العرض واالرتفاع -3

 ويتم احتساب قيمة العرض أواالرتفاع بقسمة عدد البكسالت 

 على درجة الوضوح لكل من العرض والطول ويمكن تحديد

 الوحدات بالسم او االنج

 



خالل تقلٌل االبعاد المادٌة من اذا كنت ترغب فً زٌادة وضوح الصورة من خالل  زٌادة عدد البكسالت للسم وهذا ٌتم  -1

فً الصورة فً المربعٌن اعلى مربع حوار حجم البٌكسالت خالل زٌادة عدد من او ان زٌادة حجم الملف  للصورة 

 الصورة 

pixel dimensions  ان تقلٌل عدد البكسالت  فً الـpixel dimensions  للبٌكسالت من الصورة حذف ٌسبب

كما ان زٌادة . وبهذا قد نفقد بعض التفاصٌل فً الصورة التقلٌل خاللدمج البٌكسالت المتجاورة بٌنما ٌتناسب مع حجم من 

 نعومة اال انه ٌسبب فً زٌادة حجم الملف مما ٌسبب فً تقلٌل اداء الجهاز وكذلك الصورة البكسالت ٌكسب عدد 

 حالة النشرفً تحمٌل الصور على االنترنٌت فً ٌسبب مشكلة 

 

 



 القٌاسمالحظة من الممكن تعدٌل الصورة باستخدام هذا االمر مع اداة 

 measure tool 

 او نحدد الصورة باحد ادواة التحدٌد ثم نختار هذا االمر فٌعمل 

 على قص الصورة



 ٌقوم هذا االمر بقص الهوامش

او اواالعلى المطلوب قصها اما الى الٌمٌن او الٌسار الجهة 

 االسفل لغرض 

 بعد قراءة االلوان الخالصة كاللون االبٌض لوحده 

 واللون االحمر لوحده وذلك بعد ان ٌاخذ االمر بقراءة 

 وٌعنً انشاء مجلد ٌحتوي الطبقات الجدٌدة التً سٌتم العمل فٌها

 انشاء مجلد من طبقات محددة سابقا 

 Layerبدونه نختار من  shapeالفمثال عند رسم شكل وللتراجع عن الماسك وجعل 



 ترقٌمها













1 

1 

1 

1 

1 



 .الصورة مظهر جدٌد  وهً وسائل تغٌٌروتالعب فً الصورة والوانها وذلك العطاء

 تنقسم الفالتر الى قسمٌن

 الى عناصر النمطٌة وهً التً ٌتم تثبٌتها تلقائٌا مع البرنامج وتقوم هذه الفالتر بأضافة التأثٌرات 

 مثل تنعٌم الصور والمزج بٌن الوانها التصمٌم 

للبرنامج المنتجة Adobeوهً مجموعة فالتر التً ٌتم انتاجها بواسطة شركات أخرى غٌر شركة 

 فً اخر القائمةغالبا وٌقوم المصمم بشرائها وتثبٌتها فً البرنامج وستكون 





 ٌقوم هذا المؤثر بتحوٌل الصورة الى عمل فنً ممٌز كاللوحات  مجموعة

 مؤثر ٌمكن تطبٌقه على الصور  15المرسومة بفرشة الرسم وٌوجد  

 بااللوان الخشبٌة مخطط  الىٌحول الصورة 
 ٌعمل هذا المؤثر على الفواصل اللونٌة

 ٌعمل على اضافة توهج للفواصل اللونٌة للصورة 

 ٌعمل على حواف ملصقة فً الصورة

 ٌعمل على تنعٌم المناطق الداكنة من الصوروزٌادة تفتٌح
 االلوان الفاتحة

 ٌعمل على تحوٌل الصورة وكانها رسمت باسفنجة

 ٌعمل على اعادة رسم الصورة بتموٌه االلوان ومزجها
 ٌعمل على تبسٌط تفاصٌل الصورة من خالل طالءها بفرشاة مائٌة ملونة

 ٌعمل هذا المؤثر على الصورة بشكل غشاوة

 ٌعمل هذا المؤثر على الصورة بشكل جدارٌة

 بالفرشاة( دهان زٌتً) ٌعمل هذا المؤثر بشكل طالء

 سكٌنة)ٌعمل هذا المؤثر على الصورة بشكل 

 ٌعمل هذا المؤثر على الصورة بشكل تغلٌف بالستٌكً

 (للوحةا





 ٌؤدي استخدامها الى تنعٌم الصورة عن

 طرٌق انقاص درجات التباٌن بٌن الوانها او عن طرٌق انقاص تفاصٌلها الحادة مما ٌؤدي الى
 طمس معالمها



 وٌعٌد تلوٌن الحواف باحاطتها بحدود سوداء وٌقوم بجعل حواف الصورة كما لو

 رسمت بفرشاة



 منقوشة على الصورة باضافة شفافٌة زجاجٌة  تشوٌه الصورةتعمل هذه الفالتر على 
 تغٌٌر الموقع

 زجاج

مستطٌل الى 

 قطبً

قطبً الى 

 مستطٌل

 التفاف حول

تكرار نقاط 

 الحدود



 عدد المولدات

 طول الموجة

 مجال الموجة

 القٌاس

 متعرج

 مثلث

 مربع

 التفاف حول

 تكرار نقاط الحدود

 وذلك اما باضافة نقوشلها اوبدمج عناصر الصورة 

 مما ٌفقدها الكثٌر من التفاصٌل



 وترتٌبها حسب

 مربع الحوار ٌحددفً نوع المؤثر وٌعتمد عدد البٌكسالت المجمعة على المقدار الذي 

 الفسٌفساء

 ٌعمل على تحوٌل الصورة الى مجسمة او



 الوضوح

 حدود اكثر وضوحا

 توضٌح اكثر

 قناع التوضٌح
 مثل اللوحات المرسومة 

 صورة بارزة اومنحوتة او مسطحة تحوٌل تفاصٌل الصورة الى  بالفحم او بقلم الرصاص او

 الرمادي او االسودباللون 



 طابوق

 حقل العمل خٌش
 حجر رملً

 تضارٌس الصورة



 ابعاد ثالثٌة

 اٌجاد الحدود

 توهج الحدود

 رٌح

 انبثاق

 تخطٌط المستوٌات

 نشر
 بروز او نتوء

 تشمٌس

 تجانبٌات

 رسم المحٌط

 متباٌن الخواص



 حسب االضاءة

 عشوائً

 لخواصااخفاء

 رٌح عاصف

 هزة رٌح



 حبوب

 فسٌفساء

 زجاج معشق

 انسجة

 ترقٌع

 تشقق

 انسجة

 حبوب

 ترقٌع زجاج معشق

 فسٌفساء حبوب تشقق



 الشقمسافة 

 عمق الشق

 ناعم

 رشات
 تكتل

 تضاد

 مكبرة
 مرقط

 تنقٌط



 حجم المربعات

 حجم المربع
 تضارٌس

 سمك الحدود

 كثافة خفٌفة



 طابوق

 حجر رملً

 حقل العمل

 تضارٌس
 صنع فلتر جدٌد

 تمرٌر عالً

 االقصى

 االدنى

 االنزٌاح



 ازاحة قٌاس

 ضبط الى الخلفٌة
 تكرار نقاط الحدود

 التفاف حول
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 وذلك لتحدٌد الهوامش

اقسام 3معٌن ومن ثم نقسم الى باسم نصمم خلفٌة الفولدر حسب المصمم ثم نخزن  -3

 الفولدر وٌكون باستخدام اداة التحدٌد المربعنوع او اربعة وحسب 

 ثم نسمً الملف باسم معٌن وٌخزن كخلفٌة للفولدر على شرط ان 

 Save Asٌكون 
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 (الطول والعرض)قبل البدء بالتصمٌم ٌجب معرفة القٌاسات للصفحات الداخلٌة للكتاب 

 الطول العرض وعدد الصفحات  وفٌما ٌلً القٌاسات المتعارف علٌها 

 سم24 سم17

 سم20 سم14.5

 سم20 سم29.5

 سم17 سم12

 سم14.5 سم10

 القٌاس االول

 القٌاس الثانً

 القٌاس الثالث

 القٌاس الرابع

 القٌاس الخامس

 (17+17)فمثال اخذنا القٌاس االول سٌكون العرض للصفحة

 سم24والطول (لوجه الغالف وظهره)سم 34أي 

 سم من كل جانب تحسبا للقص لذلك من  0.5ونضٌف 

 سم25سم للعرض و35المفترض ان نحدد الصفحة بــ 

 للطول باالضافة الى قٌاس كعب الكتاب الذي 

 ٌزٌد أو ٌنقص تبعا لعدد صفحات الكتاب وٌمكن حساب 

 قٌاس الكعب بطرٌقة تقرٌبٌة عن طرٌق ضرب 

 0.004عدد الصفحات الي كتاب فً رقم ثابت هو

 صفحة فٌجب زٌادة عرض التصمٌم كالتالً 300فمثال اذا كانت عدد صفحات الكتاب 

300*0.004= 1.2cm  

 ٌجب ان ٌكون( 28*17)صفحة ذا القٌاس 300وبناء على ماسبق  فأن الكتاب المكون من 

 25cmوطوله 36.2cmعرضه 

 مالحظة وجه غالف الكتاب العربً ٌكون من جهة الٌسار اما الكتب االنكلٌزٌة فتكون 

 من الٌمٌن


