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 وٍّخ اٌجلا٠خ

ُٗ أِب ثؼل ٘نا اٌىزبة ِٓ ئطلاهاد رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد  اٌَالَ ػ١ٍه ٚهؽّخ اهلل ٚثووبر

Information Interface Technology ] IIT [ ٍُأػلاك إٌّٙلً أٔٛه ػ١بء ٚأ ِٓ 

 ٚ٘نا اٌىزبة ِغبٟٔ وّب ٠ّىٓ CS5 2011اٌىزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد فٟ فٛرٛشٛة 

ٔشو اٌىزبة ػٍٝ أٞ ِٛلغ ثشوؽ أْ ال ٠زُ ث١غ اٌىزبة أٚ رغ١١و أٍُ اٌىبرت أٚ أٍُ اٌىزبة وّب 

٠ٛعل ئطلاه أفو ٌزىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد ٚ٘ٛ وزبة رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد فٟ 

 طفؾخ ِٓ اٌظفو ؽزٝ َِزٜٛ االؽزواف 526 أالؽزوافٟ ٠زىْٛ ِٓ 2011أٌضو٠لٞ ِبوٌ 

ٚ٘ٛ ِغبٟٔ أ٠ؼًب ٌٚىٓ ثبٌَٕجخ ٌجؤبِظ فٛرٛشٛة فٙٛ ألً رشؼت ثىض١و ِٓ غ١وُٖ ِٓ اٌجواِظ 

ُٗ ًٍٙ علًا وّب ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ أغٍت أألػّبي ثأوضو ِٓ ؿو٠مخ ٌٚناٌه  ٌٚنٌه فأْ رؼٍّ

ؽبٌٚذ أْ أفزظو ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٚأْ ال أرشؼت ثٟٙ وض١وًا ١ٌٌ الْ ثؤبِظ فٛرٛشٛة غ١و 

ُِٙ ثبٌؼىٌ فأْ فٛرٛشٛة ٠ؼل ِٓ أُ٘ اٌجواِظ فٟ اٌؼبٌُ ٠ٚٛاىٞ ؽزٝ ثواِظ أألٚفٌ فٟ 

األ١ّ٘خ ٌىٓ ؽزٝ أفزظو ػ١ٍه اٌـو٠ك ٚرَزـ١غ اوزَبة اٌّٙبهاد اٌىبف١خ ٌزٛاطً اٌـو٠ك 

ؽ١ش أٔه ػي٠يٞ اٌمبهب ٌٓ رَزـ١غ طؼٛك اٌغجً ِٓ أٚي فـٛح ٚثٕفٌ اٌٛلذ فأْ رٍَك اٌمُّ 

 غ١و َِزؾ١ً أفٛوُ إٌّٙلً أٔٛه ػ١بء
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  ٔاخٓح انثشَايح 

  أصاصٛاخ انؼًم 

 أَشاء ٔتحشٚش ػالياخ انتحذٚذ 

 أنتؼايم يغ انصٕس 

 أنتؼايم يغ انصٕس انًشكثح 

 أٔايش تهٍٕٚ ٔسصى ٔتحشٚش انصٕس 

 ٌإَٔاع أألنٕا 

 كٛفٛح أَشاء أألنٕاٌ يغ انفشق 

 ٙأصاصٛاخ انؼًم أالحتشاف 

 أنتؼايم يغ انُافزاخ ٔ انقٕائى ٔ أألدٔاخ 

 انتقُٛاخ انثضٛغح ٔ انغثقاخ 

 اصتخذاو انحدة ٔ أألقُؼح 

 أٔايش انتؼذٚم ػهٗ انصٕس 

 انؼًهٛاخ األصاصٛح نتصحٛح انصٕس 

 تشيٛى انصٕس 

  عشق انقغغ ٔ انقص نهصٕس 

 أػذاد انشصٕو الصتخذايٓا َٔششْا ػهٗ صفحاخ انٕٚة 

 انتذسج فٙ انشفافٛح يغ انتأثٛشاخ 

 إَٔاع انتحذٚذ 

 تأثٛشاخ خاصح ػهٗ انصٕسج 

 أْى أٔايش انقٕائى 

 اندًغ تٍٛ ػذج تأثٛشاخ نهًششح 
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 اجلزء األول

 

 انفصم األٔل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

6 
 

 ثَُ اهلل اٌوؽّٓ اٌوؽ١ُ

اٌَالَ ػ١ٍىُ . اٌٍُٙ طٍٟ ػٍٝ ِؾّل ١ٍل اٌّو١ٍٍٓ ٚفبرُ األٔج١بء ٚػٍٝ اٌٗ اٌـ١ج١ٓ اٌـب٘و٠ٓ

 ٚهؽّخ اهلل ٚثووبرٗ

 

 اٌّملِخ

ثؼل اٌزـٛه اٌنٞ ؽظً فٟ ػبٌُ رؾو٠و اٌظٛه أطجؼ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ِٓ أُ٘ ثواِظ رؾو٠و اٌظٛه ٚ٘ٛ 

٠َّؼ ٌٍَّزقلَ أٔشبء ٚئٔزبط طٛه هل١ّخ ماد عٛكح ػب١ٌخ ػٍٝ أ٠خ ؽبي ثؤبِظ فٛرٛشٛة ِٓ ئطلاهاد 

شووخ أك٠ٟٚ ٠ٚؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ أكٚاد اٌزؾو٠و ٚرؼل٠ً ِٚؼبٌغخ اٌظٛه وّب ٠ؾٛٞ ػٍٝ رأص١واد فبطخ ػٍٝ 

ُٗ شىً فبص   .اٌظٛه ٚوً رأص١و ٌ

 اٌزؼوف ػٍٝ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ

اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ٠ؾٛٞ ػٍٝ ٚاعٙخ ٍٍٙخ اٌزؼبًِ ِؼٙب ؽ١ش أْ اٌَّزقلَ ال ٠غل أٞ طؼٛثخ فٟ اٌؼًّ ؽ١ش 

٠زأٌف اٌغيء اٌؼٍٛٞ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ ٠ٚؾٛٞ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ اٌمٛائُ اٌزٟ رَزقلَ فٟ رؾو٠و اٌظٛهح وّب ٠ٛعل 

٠َبه اٌجؤبِظ شو٠ؾ طٕلٚق األكٚاد ٠ٚؾٛٞ ػٍٝ اٌؼل٠ل ِٓ األكٚاد اٌزٟ رَبػلٔب فٟ اٌزؼل٠ً ٚاٌزؾىُ 

ثبٌظٛهح ٚػٕل افز١به أٞ أكاح ٍٛف رظٙو فظبئض ٘نٖ أألكاح فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أِب 

 . اٌـ ..... ١ّ٠ٓ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ٍزغل فظبئض اٌظٛهح ِٓ ٌْٛ ٚئػبءح ٚؿجمبد ٚألٕؼخ 

 

 

أالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚاالفز١به االفزواػٟ ٌٍجؤبِظ ٘ٛ 

ُٗ األٍب١ٍخ أِب ػٕل افز١به رظ١ُّ ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ  األٍب١ٍبد ؽ١ش ٠زُ ػوع اٌجؤبِظ ثٛاعٙز

ؽبٌخ اٌزظ١ُّ ٚػٕل افز١به ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ اٌـالء ؽ١ش ٍزالؽظ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌغبٔت 

 .األ٠ّٓ ِٓ اٌجؤبِظ ِٓ عٙخ فظبئض اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 شو٠ؾ اٌمٛائُ
 شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع اٌظٛه شو٠ؾ طٕلٚق األكٚاد

شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع 

 ٚاعٙخ اٌجؤبِظ

َِبؽخ اٌؼًّ 

 ػٍٝ اٌظٛهح

فظبئض 

٘نٖ أألكاح فٟ 

شو٠ؾ 

 اٌقظبئض

فظبئض 

اٌظٛهح ِٓ 

ٌْٛ ٚئػبءح 

ٚؿجمبد 

 اٌـ.. ٚألٕؼخ 
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أِب أما أهكد اٌؼًّ اٌظٛه اٌفٛرٛغواف١خ أٚ اٌظٛه ٌٍزأص١و صالصٟ اإلثؼبك أٚ اٌؾووخ ف١ّىٓ مٌه ِٓ شو٠ؾ 

اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ 

ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد ِٕٚٙب اٌق١بهاد اٌَبثمخ أ٠ؼب أفزو ِضاًل صالصٟ اإلثؼبك ٚمٌه ثبٌٕمو ػ١ٍٗ 

ؽ١ش ٍزغل أشبهح طؼ أِبَ االفز١به اٌّقزبه ٚػٕل افز١بهٌٖ ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ اٌضالصٟ اإلثؼبك 

ؽ١ش ٍزالؽظ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ ِٓ اٌجؤبِظ ِٓ عٙخ فظبئض اٌظٛهح ٚوناٌه اٌؾبي ٌٍظٛه 

 .اٌفٛرٛغواف١خ أٚ اٌؾووخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

أالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ 

فٟ ػوع ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح 

افز١بهاد ٚاالفز١به 

االفزواػٟ ٌٍجؤبِظ 

 ٘ٛ األٍب١ٍبد

ُٗ األٍب١ٍخ  ؽ١ش ٠زُ ػوع اٌجؤبِظ ثٛاعٙز

أالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ 

فٟ ػوع ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ ػٕل افز١به 

 رظ١ُّ

 ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ اٌزظ١ُّ

أالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ 

فٟ ػوع ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ ػٕل افز١به 

 اٌـالء
٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ اٌـالء ؽ١ش 

ٍزالؽظ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ ِٓ اٌجؤبِظ ِٓ 

 عٙخ فظبئض اٌظٛهح
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 اٌزؾىُ ثأِبوٓ أشوؿخ اٌقظبئض ٚاألكٚاد

وّب ٠ّىٓ اٌزؾىُ ثأِبوٓ ٚعٛك شو٠ؾ طٕلٚق أكٚاد اٌقظبئض أٚ أٞ شو٠ؾ فظبئض أفو فٟ ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ِٓ فالي إٌمو ػ١ٍٗ ِٓ األػٍٝ ٚاٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ئٌٝ 

 .اٌّىبْ اٌّـٍٛة صُ ئفالد ِإشو اٌفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ ف١ٗ وّب  ٌٗ ٠َزمو فٟ اٌّىبْ اٌنٞ ٚػؼز ٚثؼل ئفالد شو٠ؾ طٕلٚق األكٚاد فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت رالؽظ أٔ

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ػالِخ ٍُٙ ػٕل 

اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو 

لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ 

اٌق١بهاد ِٕٚٙب 

اٌق١بهاد اٌَبثمخ 

أ٠ؼب أفزو ِضاًل صالصٟ 

اإلثؼبك ٚمٌه ثبٌٕمو 

ػ١ٍٗ ؽ١ش ٍزغل 

أشبهح طؼ أِبَ 

 االفز١به اٌّقزبه

ٚػٕل افز١بهٌٖ ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ 

اٌضالصٟ اإلثؼبك ؽ١ش ٍزالؽظ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌغبٔت 

األ٠ّٓ ِٓ اٌجؤبِظ ِٓ عٙخ فظبئض اٌظٛهح 

 ٚوناٌه اٌؾبي ٌٍظٛه اٌفٛرٛغواف١خ أٚ اٌؾووخ

٠ّىٓ اٌزؾىُ ثأِبوٓ 

ٚعٛك شو٠ؾ طٕلٚق 

أكٚاد اٌقظبئض أٚ 

أٞ شو٠ؾ فظبئض 

أفو فٟ ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة 

ِٓ فالي إٌمو ػ١ٍٗ 

ِٓ األػٍٝ ٚاٌؼغؾ 

ثيه اٌفأهح األ٠َو ِغ 

اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح 

ئٌٝ اٌّىبْ اٌّـٍٛة 

 صُ ئفالد ِإشو اٌفأهح
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أالْ لُ ثٕمً شو٠ؾ فظبئض اٌظٛهح ِٓ اٌغبٔت األ٠ّٓ ٌٍجؤبِظ ِٓ فالي إٌمو ػ١ٍٗ ِٓ األػٍٝ ٚاٌؼغؾ 

ثيه اٌفأهح األ٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ئٌٝ اٌّىبْ اٌّـٍٛة صُ ئفالد ِإشو اٌفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ُٗ ف١ٗ ؽ١ش رُ  ٌٗ ٠َزمو فٟ اٌّىبْ اٌنٞ ٚػؼز ٚثؼل ئفالد شو٠ؾ فظبئض اٌظٛهح فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت رالؽظ أٔ

ُٗ ِٓ اٌغبٔت األ٠ّٓ ئٌٝ اٌغبٔت األ٠َو وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .رؾ٠ٍٛ

 

 ٚأالْ أثمٟ ٘نا اٌز١َٕك ٌٚىٓ و١ف ٠ّىٓ ؽفظ ر١َٕك ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٘نا ؟

 

 

 

أالْ لُ ثٕمً شو٠ؾ 

فظبئض اٌظٛهح ِٓ 

اٌغبٔت األ٠ّٓ 

ٌٍجؤبِظ ِٓ فالي 

إٌمو ػ١ٍٗ ِٓ األػٍٝ 

ٚاٌؼغؾ ثيه اٌفأهح 

األ٠َو ِغ اٌَؾت 

ثّإشو اٌفأهح ئٌٝ 

اٌّىبْ اٌّـٍٛة صُ 

 ئفالد ِإشو اٌفأهح

ٚثؼل ئفالد شو٠ؾ 

فظبئض اٌظٛهح فٟ 

اٌّىبْ إٌّبٍت 

ٌٗ ٠َزمو فٟ  رالؽظ أٔ

 ُٗ اٌّىبْ اٌنٞ ٚػؼز

 ُٗ ف١ٗ ؽ١ش رُ رؾ٠ٍٛ

ِٓ اٌغبٔت األ٠ّٓ ئٌٝ 

 اٌغبٔت األ٠َو
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 (رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ  ) ؽفظ ر١َٕك ٚاعٙخ اٌجؤبِظ

ِٓ اًٌَٙ علًا ؽفظ َِبؽخ اٌؼًّ فٟ اٌجؤبِظ أٚ ِب ٠لػٝ ثز١َٕك ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ؽ١ش ٠ّىٓ ؽفظ اٌز١َٕك صُ 

اٍزؼبكح مٌه اٌز١َٕك ٌٛاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ أٞ ٚلذ ٚأالْ ٍٛف ٔمَٛ ثؾفظ اٌز١َٕك اٌَبثك ٚمٌه ِٓ شو٠ؾ 

ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل  (شو٠ؾ رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ  )اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد ِٕٚٙب اٌق١بهاد اٌَبثمخ أ٠ؼب أٔزمً ئٌٝ 

 .االفز١به َِبؽخ ػًّ عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌزظٙو أ١ٌه ثؼل مٌه ٔبفنح َِبؽخ ػًّ عل٠لح ػغ االٍُ اٌنٞ رو٠لُٖ ٌناٌه اٌز١َٕك صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ؽفظ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ لُ ثاغالق ثؼغ األشوؿخ اٌظب٘وح فٟ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ؽ١ش ٍزالؽظ أْ اٌز١َٕك أفزٍف وض١وَا وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚأالْ ٍٛف ٔمَٛ ثؾفظ اٌز١َٕك 

اٌَبثك ٚمٌه ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ 

فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة 

ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل 

اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ 

 رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد

أٔزمً ئٌٝ االفز١به َِبؽخ ػًّ 

 عل٠لح

ؽفظ َِبؽخ اٌؼًّ فٟ اٌجؤبِظ أٚ 

ِب ٠لػٝ ثز١َٕك ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ؽ١ش ٠ّىٓ ؽفظ اٌز١َٕك صُ 

اٍزؼبكح مٌه اٌز١َٕك ٌٛاعٙخ 

 اٌجؤبِظ فٟ أٞ ٚلذ

ٌزظٙو أ١ٌه ثؼل مٌه ٔبفنح 

َِبؽخ ػًّ عل٠لح ػغ 

االٍُ اٌنٞ رو٠لُٖ ٌناٌه 

 اٌز١َٕك

 صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ؽفظ
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ُٗ ثبٍُ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ  ُٗ لجً ل١ًٍ ٚثبٌَٕجخ ٌٟ فمل فئز ٚأالْ ٍٛف ٔمَٛ ثبٍزوعبع اٌز١َٕك اٌنٞ لّٕب ثزقي٠ٕ

ٍزغل ػلح  (شو٠ؾ رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ )اٌّؼٍِٛبد ٚأالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد أٔزمً ئٌٝ 

 .االفز١به أػبكح ػجؾ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل افز١به االفز١به أػبكح ػجؾ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد رالؽظ ػٛكح اٌز١َٕك ٌٛاعٙخ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة 

ًٗ ثبٍُ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .اٌنٞ رُ رقي٠ٕ

 

 صُ لُ ثاغالق ثؼغ األشوؿخ اٌظب٘وح فٟ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ؽ١ش ٍزالؽظ أْ اٌز١َٕك أفزٍف وض١وَا

ٚأالْ ِٓ شو٠ؾ اٌزؾىُ 

فٟ ػوع ٚاعٙخ 

اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح 

افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب 

٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل 

اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ 

 رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد

أٔزمً ئٌٝ االفز١به أػبكح 

ػجؾ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ 

 اٌّؼٍِٛبد

 ُٗ ٚأالْ ٍٛف ٔمَٛ ثبٍزوعبع اٌز١َٕك اٌنٞ لّٕب ثزقي٠ٕ

ُٗ ثبٍُ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ  لجً ل١ًٍ ٚثبٌَٕجخ ٌٟ فمل فئز

 اٌّؼٍِٛبد
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ُٗ ثبٍُ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد ِٓ فالي شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ  ٚأالْ ٠ّىٓ ؽنف اٌز١َٕك اٌنٞ لّٕب ثزقي٠ٕ

ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ 

 .رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد أٔزمً ئٌٝ االفز١به ؽنف َِبؽخ ػًّ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل مٌه ٍزظٙو اٌوٍبٌخ ؽنف َِبؽخ ػًّ ؽبٚي ثبٌمبئّخ إٌَّلٌخ االٔزمبي ئٌٝ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد 

رالؽظ أٔه ال رَزـ١غ االٔزمبي أ١ٌٙب ٌؾنفٙب ٚمٌه ألٔٙب ِقزبهح أالْ ٚأْ اٌجؤبِظ ٠ٕمٍه ئٌٝ اٌز١َٕك أٍفٍٙب ٚ٘ٛ 

 .األٍب١ٍبد صُ أٔمو ؽنف وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   الأالْ ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب اٌوٍبٌخ ؽنف َِبؽخ ػًّ أٔمو

 

صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أإلٌغبء األِو أرؼوف ٌّب ٌُ رَزـ١غ ؽنف اٌز١َٕك اٌنٞ لّذ أٔذ ػي٠يٞ اٌمبهب ثأشبئٗ 

شو٠ؾ رؾل٠ل َِبؽخ )ٚمٌه ألٕٔب ِٛعٛك٠ٓ ؽب١ًٌب فٟ اٌز١َٕك أٔزمً ئٌٝ شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ  (اٌؼًّ

 .اٌق١بهاد أٔزمً ئٌٝ االفز١به أألٍب١ٍبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ِٓ فالي شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ 

ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ٍزغل ػلح افز١بهاد 

ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ 

ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ 

ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل 

 ِٓ اٌق١بهاد

أٔزمً ئٌٝ االفز١به ؽنف 

 َِبؽخ ػًّ

ٚأالْ ٠ّىٓ ؽنف اٌز١َٕك اٌنٞ 

ُٗ ثبٍُ رىٌٕٛٛع١ب  لّٕب ثزقي٠ٕ

 ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

13 
 

 

 

ٚثؼل مٌه ٍزظٙو اٌوٍبٌخ ؽنف َِبؽخ ػًّ ؽبٚي ثبٌمبئّخ إٌَّلٌخ االٔزمبي ئٌٝ رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد 

رالؽظ أٔه أالْ رَزـ١غ االٔزمبي أ١ٌٙب ٌؾنفٙب ٚمٌه ألٔٙب غ١و ِقزبهح ٚمٌه ألٕٔب أالْ فٟ ر١َٕك األٍب١ٍبد صُ 

 صُ لُ ثؾنف رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ (أٚ االٍُ اٌنٞ لّذ ثزقي٠ٓ اٌز١َٕك ف١ٗ  )أفزو رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد 

 .اٌّؼٍِٛبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب اٌوٍبٌخ ؽنف َِبؽخ ػًّ أٔمو ٔؼُ ٌزالؽظ ؽنف اٌز١َٕك اٌنٞ لّٕب 

 .ثأشبئٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌُ رَزـ١غ ؽنف اٌز١َٕك 

اٌنٞ لّذ أٔذ ػي٠يٞ 

اٌمبهب ثأشبئٗ ٚمٌه ألٕٔب 

ِٛعٛك٠ٓ ؽب١ًٌب فٟ اٌز١َٕك 

 اٌنٞ لّٕب ثأػلاكُٖ 

 أٔزمً ئٌٝ االفز١به أألٍب١ٍبد

صُ أفزو رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد صُ لُ 

 ثؾنف رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد
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هغُ ئٕٔب لل لّٕب ثؾنف اٌز١َٕك اٌنٞ أٔشأرٗ أال إٔٔب ٌُ ٔؼٛك ئٌٝ اٌز١َٕك االفزواػٟ ٌٍجؤبِظ أٞ  : ِالؽظخ

 .    الؽظ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌز١َٕك األطٍٟ ٌٍجؤبِظ

 

ٚأالْ ٌٍؼٛكح ئٌٝ اٌز١َٕك االفزواػٟ ٌٍجؤبِظ أٔزمً ئٌٝ شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح 

افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد أٔزمً ئٌٝ 

 .االفز١به أػبكح ػجؾ األٍب١ٍبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 رالؽظ إٔٔب ػلٔب ئٌٝ اٌز١َٕك االفزواػٟ ٌٍجؤبِظ أٞ اٌز١َٕك األطٍٟ أػبكح ػجؾ األٍب١ٍبدثؼل افز١به 

 .ٌٍجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أٔزمً ئٌٝ شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ 

ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ٍزغل ػلح افز١بهاد 

ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ 

ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ 

ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل 

ِٓ اٌق١بهاد أٔزمً ئٌٝ 

االفز١به أػبكح ػجؾ 

 األٍب١ٍبد
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وّب ٠ّىٓ اٌٛطٛي ئٌٝ شو٠ؾ رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ ِٓ اٌمبئّخ ٔبفنح فٟ شو٠ؾ اٌمٛائُ صُ االفز١به فواؽ اٌؼًّ صُ 

 .ٍزظٙو أ١ٌه لبئّخ رؾٛٞ ف١بهاد شو٠ؾ رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أٌٛاْ اٌظٛه 

 :ٕ٘بن ؿو٠مز١ٓ أٍب١ٍز١ٓ ٌٍزؼج١و ػٓ أألٌٛاْ اٌزٟ روا٘ب اٌؼ١ٓ اٌجشو٠خ 

 :اٌـو٠مخ األٌٚٝ 

أٍبٍٙب ٘ٛ ئطلاه اٌؼٛء ِٚضبي ػٍٝ مٌه ٘ٛ شبشخ اٌؾبٍٛة ٚ اٌزٍفي٠ْٛ ٚثبٌوغُ ِٓ اٌؼلك اٌالٔٙبئٟ ِٓ  

 ٚاألفؼو Redاألٌٛاْ فٟ شبشخ اٌؾبٍٛة ٚ اٌزٍفي٠ْٛ أال أْ ٕ٘بن صالس أٌٛاْ هئ١َ١خ فمؾ ٟٚ٘ األؽّو 

Green ٚاألىهق Blue ؽ١ش ٠ّىٓ ثزمبؿغ ٘نٖ األٌٛاْ ٔؾظً ػٍٝ أألٌٛاْ عل٠لح فّضاًل ثزمبؿغ اٌٍْٛ األؽّو 

Red ٚاألفؼو Green ٔؾظً ػٍٝ أٌٍْٛ األطفو Yellow  أِب ثزمبؿغ أٌٍْٛ األؽّوRed ٚاألىهق Blue 

 Cyanٔؾظً ػٍٝ أٌٍْٛ  Green ٚاألفؼو Blue أِب ثزمبؿغ أٌٍْٛ األىهق Magentaٔؾظً ػٍٝ أٌٍْٛ 

ٔؾظً ػٍٝ أٌٍْٛ  ( Blue ٚاألىهق Green ٚاألفؼو Redاألؽّو )أِب أما رمبؿغ اٌضالصخ أألٌٛاْ ِؼًب 

 ( Blue ٚاألىهق Green ٚاألفؼو Redاألؽّو ) أِب أما رُ ؿوػ اٌضالصخ أألٌٛاْ ِؼًب Whiteاألث١غ 

 ٚاألىهق Green ٚاألفؼو Redٚثٙنا أطجؼ ٌل٠ٕب ِٓ اٌٍْٛ األؽّو  Blackٔؾظً ػٍٝ أٌٍْٛ األٍٛك 

Blue أألٌٛاْ األطفو Yellow ٌٍْٛأ Magenta ٌٍْٛأ ٚ Cyan أٌٍْٛ األث١غ ٚ White أٌٍْٛ األٍٛك 

Black ؽ١ش ٠ّىٓ ػي٠يٞ اٌمبهب أْ روٜ فٟ طٛهح اٌؼلك اٌالٔٙبئٟ ِٓ األٌٛاْ فٟ شبشخ اٌؾبٍٛة ٌىٕٙب 

 ٚرَّٝ ٘نٖ اٌظٛهح Blue ٚاألىهق Green ٚاألفؼو Redرزىْٛ ِٓ صالصخ أألٌٛاْ هئ١َ١خ ٟ٘ األؽّو 

 .  ٚرؼزّل ػٍٝ ئطلاه اٌؼٛء فٟ اٌزؼج١و ػٍٝ األٌٛاRGBْاٌّزىْٛ ثبٍُ أٌٛاْ اٌؼٛء أٚ 

 لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح فٟ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ٚمٌه ِٓ فالي اٌمبئّخ ٍِف صُ RGBٌٍٚٛطٛي ئٌٝ ٔٛع اٌظٛهح 

 .فزؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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ٚثؼل افز١به أالفز١به فزؼ رظٙو أ١ٌه ٔبفنح فزؼ اٌظٛه ٌززّىٓ ِٓ فزؼ طٛهح صُ افزو أؽل اٌظٛه ٚأٔمو ػٍٝ 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Openاٌيه 

 

صُ ِٓ اٌمبئّخ طٛهح أفزو االفز١به ط١غخ ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ االفز١بهاد ٍزغل ف١ٙب االفز١به أٌٛاْ اٌشبشخ 

RGB ًرّضً اٌـو٠مخ األٌٚٝ اٌزٟ رُ شوؽٙب لجً ل١ٍ ٟ٘ٚ . 
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 :اٌـو٠مخ اٌضب١ٔخ 

أِب اٌـو٠مخ اٌضب١ٔخ فزمَٛ ػٍٝ أٍبً أؼىبً اٌؼٛء ػٓ اٌظٛهح ٚ٘نٖ اٌـو٠مخ رَزقلَ فٟ اٌـجبػخ ؽ١ش أْ 

اٌـبثؼخ رؼزّل ػٍٝ اٌؾجو فٟ ػ١ٍّخ اٌـجبػخ ػٍٝ اٌٛهق ٚاالٔؼىبٍبد وّب ئْ ٘نٖ اٌـو٠مخ رؾٛٞ ػٍٝ أهثغ 

ٚثّب  Blackٚ أٌٍْٛ األٍٛك  Yellowٚ أٌٍْٛ األطفو  Magenta ٚ أٌٍْٛ Cyanأٌٛاْ أٍب١ٍخ ٟٚ٘ أٌٍْٛ 

 ٠ٕزظ أ١ٌٕب Magenta ٚ أٌٍْٛ Cyanأْ اٌـجبػخ رؾلس ػٍٝ ٍـؼ أث١غ اٌٍْٛ ٚ٘ٛ اٌٛهق فاما رُ كِظ أٌٍْٛ 

 Green ٠ٕزظ أ١ٌٕب أٌٍْٛ األفؼو Yellow ٚ أٌٍْٛ األطفو Cyan أِب أما رُ كِظ أٌٍْٛ Blueأٌٍْٛ األىهق 

 ٚفٟ ؽبالد رمبؿغ Red ٠ٕزظ أ١ٌٕب أٌٍْٛ األؽّو Magentaٚ أٌٍْٛ  Yellowأِب أما رُ كِظ أٌٍْٛ األطفو 

٠ٕزظ أ١ٌٕب أٌٍْٛ األٍٛك  ( Yellowٚ أٌٍْٛ األطفو  Magenta ٚ أٌٍْٛ Cyanأٌٍْٛ  )األٌٛاْ اٌضالصخ ِؼًب 

Black ٚفٟ ؽبالد ؿوػ األٌٛاْ اٌضالصخ (  ٌٍْٛأCyan ٌٍْٛأ ٚ Magenta  أٌٍْٛ األطفو ٚYellow )  ٠ٕزظ

ٚ أٌٍْٛ  Magenta ٚ أٌٍْٛ Cyanٚثناٌه ٔغل أْ ثٛعٛك أألٌٛاْ اٌضالصخ أٌٍْٛ  Whiteأ١ٌٕب أٌٍْٛ األث١غ 

ٚ  Black ٚ أٌٍْٛ األٍٛك Green األفؼو Blue األىهق Red لل ٔزظ أ١ٌٕب أٌٍْٛ األؽّو Yellowاألطفو 

 ْٕ أصٕد ضؼٛف ال ًٚكٍ االػتًاد ػهّٛ نزانك ٚدة إضافح Blackنكٍ أنهٌٕ األصٕد   Whiteأٌٍْٛ األث١غ 

 .  األصٕد انُظايٙ نزانك تؼتثش انغشٚقح انثاَٛح يٍ أستؼح األنٕاٌ

ؽ١ش ٠ّىٓ ػي٠يٞ اٌمبهب أْ روٜ فٟ طٛهح اٌؼلك اٌالٔٙبئٟ ِٓ األٌٛاْ ٌظٛهح اٌـبثؼخ ٌىٕٙب رزىْٛ ِٓ أهثغ 

 Blackٚ أٌٍْٛ األٍٛك  Yellowٚ أٌٍْٛ األطفو  Magenta ٚ أٌٍْٛ Cyanأألٌٛاْ هئ١َ١خ ٟٚ٘ أٌٍْٛ 

 ٚرؼزّل ػٍٝ أؼىبً اٌؼٛء فٟ األٌٛاْ ػٍٝ اٌٛهلخ CMYkٚرَّٝ ٘نٖ اٌظٛهح اٌّزىْٛ ثبٍُ أٌٛاْ اٌفوى أٚ 

 لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح فٟ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة أما ٌُ رىٓ ِفزٛؽخ  صُ ِٓ CMYkٌٍٚٛطٛي ئٌٝ ٔٛع اٌظٛهح 

 CMYkاٌمبئّخ طٛهح أفزو االفز١به ط١غخ ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ االفز١بهاد ٍزغل ف١ٙب االفز١به أٌٛاْ اٌفوى 

 .ٟٚ٘ رّضً اٌـو٠مخ اٌضب١ٔخ اٌزٟ رُ شوؽٙب أالْ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 فمُ CMYkٌٚىٓ ٕ٘ب لل رغل ئشبهح ٍُٙ أِبَ االفز١به اٌَّزقلَ فٟ اٌظٛهح أما وبْ غ١و االفز١به أٌٛاْ اٌفوى 

أٔمو ػٍٝ  CMYkثبفز١به٘ب ٌزالؽظ ظٙٛه هٍبٌخ رأول رؾٛي اٌظٛهح ِٓ إٌٛع اٌّٛعٛكح ػ١ٍٗ ئٌٝ أٌٛاْ اٌفوى 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ CMYkاٌيه ِٛافك ١ٌزُ رؾ٠ًٛ اٌظٛهح ئٌٝ أٌٛاْ اٌفوى 

 

وّب رٛعل ؿوق أفوٜ ٌٍزؼج١و ػٓ أألٌٛاْ اٌزٟ روا٘ب اٌؼ١ٓ اٌجشو٠خ ٌٚىٓ ١ٌَذ أٍب١ٍخ اؿٍغ ػ١ٍٙب ِٓ اٌمبئّخ 

طٛهح أفزو االفز١به ط١غخ ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ االفز١بهاد ٍزغل ف١ٙب االفز١بهاد األفوٜ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

  Bridgeاٌجؤبِظ 

اٌـ وّب ٠ٛعل ٘نا اٌجؤبِظ ِغ أغٍت .....  ٠َزقلَ ٌٍجؾش ػٓ َِزٕل أٚ طٛهح Bridgeفٟ اٌؾم١مخ ثؤبِظ 

ُٗ ثشىً َِزمً أٚ ِوفك ِغ ثؤبِظ ٚفٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ رغل  ثواِظ شووخ أك٠ٟٚ ٠ٚىْٛ ِوفك ِؼٙب رَزـ١غ فزؾ

ِٛعٛك فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ١ًٌَٙ ٌٕب اٌجؾش ػٓ اٌظٛه ٠ٚٛعل فٟ  ( Bridgeأ٠مٛٔخ اٌجؤبِظ )افزظبهٖ 

 .شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع اٌظٛه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ ١ٌBridgeظٙو أ١ٌه اٌجؤبِظ 

 

أٔزمً ئٌٝ اٌّىبْ اٌنٞ رقيْ ف١ٗ اٌظٛه ػٓ ؿو٠ك إٌمو ٔموح ِيكٚط ػٍٝ ِىبْ اٌزقي٠ٓ ٚػٕلِب رظٙو أ١ٌه 

 .اٌظٛه أفزو أؽل اٌظٛه صُ ٍٛف رظٙو أ١ٌه ئٌٝ ٠َبه اٌجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 Bridgeأ٠مٛٔخ اٌجؤبِظ 
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وّب ٠ّىٓ رؾل٠ل ث١بٔبد رَبػلٔب فٟ اٌجؾش ِٓ فالي ِفبر١ؼ اٌجؾش فٟ اٌغبٔت األ٠َو ِٓ اٌجؤبِظ أٚ ئػبفخ 

ث١بٔبد رَبػلٔب فٟ ػ١ٍّخ اٌجؾش وّب ٠ّىٓ رغ١١و ؽغُ ػوع اٌَّزٕلاد ٚاٌظٛه ِٓ أٍفً اٌجؤبِظ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

وّب ٠ّىٓ ػوع اٌج١بٔبد ػٓ اٌٍّف ِٓ فالي اٌمَُ ث١بٔبد أ١ٌٚخ فٟ اٌغبٔت األ٠َو ٌٍجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

رؾل٠ل ث١بٔبد رَبػلٔب فٟ 

اٌجؾش ِٓ فالي ِفبر١ؼ 

اٌجؾش فٟ اٌغبٔت 

األ٠َو ِٓ اٌجؤبِظ أٚ 

ئػبفخ ث١بٔبد رَبػلٔب 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌجؾش

وّب ٠ّىٓ رغ١١و ؽغُ 

ػوع اٌَّزٕلاد 

ٚاٌظٛه ِٓ أٍفً 

 اٌجؤبِظ

وّب ٠ّىٓ ػوع 

اٌج١بٔبد ػٓ اٌٍّف ِٓ 

فالي اٌمَُ ث١بٔبد أ١ٌٚخ 

فٟ اٌغبٔت األ٠َو 

 ٌٍجؤبِظ
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 رور١ت اٌٛصبئك

فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٚمٌه ثؼلح أشىبي لُ أٚاًل ثفزؼ ػلح طٛه فٟ  (اٌظٛه  )ِٓ اًٌَٙ علًا رور١ت اٌٛصبئك 

 .اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ٚمٌه ِٓ فالي اٌمبئّخ ٍِف صُ فزؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل افز١به أالفز١به فزؼ رظٙو أ١ٌه ٔبفنح فزؼ اٌظٛه ٌززّىٓ ِٓ فزؼ طٛهح صُ افزو ػلح طٛه ٚأٔمو ػٍٝ 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Openاٌيه 

 

لل رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب هٍبٌخ ػلَ رـبثك اٌقظبئض اٌّلِغخ أفزو االفز١به اٌضبٌش رغبً٘ اٌقظبئض 

 .اٌّلِغخ صُ ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ أٚاًل ثفزؼ ػلح طٛه فٟ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة ٚمٌه ِٓ فالي 

 اٌمبئّخ ٍِف
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ثؼل مٌه ٍٛف رالؽظ فزؼ ػلح طٛه ِغ ثؼغ ٌٚىٓ و١ف ٠ّىٓ رٕظ١ُ ػوع ٘نٖ اٌظٛه ػي٠يٞ اٌمبهب 

أألِو ٠ؾلس ثىً ثَبؿخ ِٓ فالي شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع اٌظٛه فٟ أ٠مٛٔخ رور١ت اٌٛصبئك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ِٓ فالي شو٠ؾ اٌزؾىُ فٟ ػوع اٌظٛه فٟ أ٠مٛٔخ رور١ت اٌٛصبئك غ١و ؿو٠مخ اٌزور١ت ؽ١ش رٛعل ػلح ؿوق 

 .ٌٍزور١ت وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

عوة ثم١خ ؿوق رور١ت اٌٛصبئك صُ أفزو أالفز١به رؾو٠ه وً إٌٛافن ٚالؽظ رأص١و مٌه ػٍٝ رور١ت اٌظٛه وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أ٠مٛٔخ رور١ت اٌٛصبئك

ٍٛف رالؽظ فزؼ ػلح 

 طٛه ِغ ثؼغ

ٌٚىٓ و١ف ٠ّىٓ رٕظ١ُ ػوع ٘نٖ اٌظٛه ػي٠يٞ 

  ؟اٌمبهب
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أالْ أما أهكد اٌوعٛع ئٌٝ رور١ت اٌٛصبئك االفزواػٟ ٠ّىٕه مٌه ِٓ فالي اٌَؾت ٌٍظٛهح ئٌٝ أؿبه َِبؽخ 

اٌؼًّ اٌلافٍٟ ٌززؾٛي اٌظٛهح ئٌٝ اٌشىً اٌشفبف ٠ٚزؾٛي ٌْٛ اإلؿبه ئٌٝ اٌشىً أألىهق وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 . اٌزبٌٟ 

 

 .ٚاطً ثٙنا اٌشىً ئٌٝ أفو طٛه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ِٓ اٌمبئّخ ٔبفنح صُ رور١ت ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ  (اٌظٛه  )وّب ٠ّىٓ رور١ت اٌٛصبئك 

. االفز١بهاد رإكٞ ٔفٌ ػًّ أ٠مٛٔخ رور١ت اٌٛصبئك أفزو رؾو٠ه وً إٌٛافن ِضاًل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

اٌَؾت ٌٍظٛهح ئٌٝ أؿبه 

 َِبؽخ اٌؼًّ اٌلافٍٟ

ٌززؾٛي اٌظٛهح ئٌٝ 

اٌشىً اٌشفبف ٠ٚزؾٛي 

ٌْٛ اإلؿبه ئٌٝ اٌشىً 

 أألىهق
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ثؼل افز١به أالفز١به رؾو٠ه وً إٌٛافن ٚالؽظ رأص١و مٌه ػٍٝ رور١ت اٌظٛه وّب ؽلس لجً ل١ًٍ ِٓ أ٠مٛٔخ 

 .رور١ت اٌٛصبئك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ أما أهكد اٌوعٛع ئٌٝ رور١ت اٌٛصبئك االفزواػٟ أفزو ِٓ اٌمبئّخ ٔبفنح صُ رور١ت ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ 

وّب ٠ّىٕه مٌه ِٓ فالي  )االفز١بهاد رإكٞ ٔفٌ ػًّ أ٠مٛٔخ رور١ت اٌٛصبئك أفزو رغ١ّغ وً اٌظفؾبد 

 .  وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  (اٌَؾت ٌٍظٛهح ئٌٝ أؿبه َِبؽخ اٌؼًّ اٌلافٍٟ 

 

ثؼل افز١به أالفز١به رغ١ّغ وً اٌظفؾبد ٚالؽظ رأص١و مٌه ػٍٝ رور١ت اٌظٛه وّب ؽلس لجً ل١ًٍ ِٓ أ٠مٛٔخ 

 .رور١ت اٌٛصبئك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 انفصم انثاَٙ
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 طٕلٚق أكٚاد فٛرٛشٛة

ٌٍجؤبِظ  (االفزواػٟ  )٠ٛعل طٕلٚق األكٚاد فٟ اٌغبٔت األ٠َو ِٓ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة فٟ اٌز١َٕك األٍبٍٟ 

 ِوثغ – ِوثغ اٌٍْٛ األِبِٟ – أكٚاد اٌزؾو٠و – أكٚاد اٌوٍُ –٠ؾٛٞ طٕلٚق األكٚاد ػٍٝ أكٚاد اٌزؾل٠ل 

اٌـ ..... أكٚاد اٌَّؼ – أكٚاد اٌمـغ – أكٚاد اٌزؾو٠ه – أكٚاد اٌزىج١و – أكٚاد اٌؼوع –اٌٍْٛ اٌقٍفٟ 

ٚفٟ اٌؾم١مخ طٕلٚق األكٚاد ِٓ أُ٘ أألعياء فٟ اٌجؤبِظ وّب رزفبٚد أأل١ّ٘خ ِٓ أكاح ئٌٝ أفوٜ ؽبٚي ٚػغ 

ِإشو اٌفأهح فٛق أؽل األكٚاد ١ٌظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب أٍُ ٘نٖ األكاح ِغ افزظبه٘ب ػٍٝ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أٍّبء األكٚاد ِغ االفزظبه ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ

 

 Vأكاح اٌزؾو٠ه ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Mأكاح اٌزؾل٠ل ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Lأكاح ؽجً اٌزؾل٠ل ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Wأكاح اٌؼظب اٌَؾو٠خ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Cأكاح اٌمـغ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Iأكاح اٌمـبهح أٚ ِب رَّٝ ثبٌشبؿفخ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Jأكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Bٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ  (فوشبح اٌوٍُ )أكاح اٌفوشبح 

 Sٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ  (فزُ أالٍزَٕبؿ )أكاح اٌقزُ 
 Yأكاح فوشبح اٌّؾفٛظبد ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Eأكاح اٌّّؾبح ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Gأكاح ٚػبء اٌل٘بْ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 أكاح اٌز٠ّٛٗ
 Oأكاح ئٔمبص اٌىضبفخ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Pأكاح اٌو٠شخ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Tٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ  (اٌىزبثخ  )أكاح إٌض 

 Dأكاح رؾل٠ل اٌَّبه ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Uأكاح اٌَّزـ١ً ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Kأكاح رل٠ٚو اٌىبئٓ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Nأكاح رل٠ٚو اٌىب١ِوا ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 Aأكاح ا١ٌل ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 
 Zأكاح اٌؼلٍخ ٚافزظبه٘ب ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 ربثغ ٘نا اٌغيء فٟ اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ
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ٚثبٌٕمو ِوح ػٍٝ اٌَُٙ فٛق شو٠ؾ طٕلٚق األكٚاد ٠ظجؼ طٕلٚق األكٚاد أػوع ٚالظو أٞ أْ االفزالف 

فمؾ ثبٌـٛي ٚاٌؼوع ٌىٓ األكٚاد ٔفَٙب ٌٍٚؼٛكح ئٌٝ طٕلٚق األكٚاد االفزواػٟ أٞ األٍبٍٟ ٚمٌه ِوح 

 .ػٍٝ اٌَُٙ فٛق شو٠ؾ طٕلٚق األكٚاد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

                                     

ٚػٕل افز١به أٞ أكاح ٍٛف رؾبؽ ٘نٖ األكاح ثزؾل٠ل ٠ٚزؾٛي شىً اٌقٍف١خ ٌٙب ئٌٝ ٌْٛ أغّك ٌىٟ ٠َزـ١غ 

اٌَّزقلَ ر١١ّي األكاح اٌَّزقلِخ وّب رظٙو فظبئض ٘نٖ أألكاح فٟ شو٠ؾ اٌقظبئض أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ وّب 

٠ٛعل أٍفً ثؼغ ِٓ أألكٚاد أكٚاد أفوٜ ِقف١خ رقزٍف ثؼغ اٌشٟء فٟ ؿو٠مخ االٍزؼّبي ؽ١ش ٌٙب ػًّ 

رمو٠جًب ِمبهة ئٌٝ األكاح اٌظب٘وح فٛلٙب ؽ١ش لل ٠ىْٛ ٌٙب أٍُ ِقزٍف ل١ٍاًل ػٓ أٍُ األكاح اٌظب٘وح فٛلٙب ٚؽزٝ 

فٟ ثؼغ أألؽ١بْ رقزٍف فٟ االفزظبه ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٌز١١ّي األكٚاد اٌزٟ رؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد أفوٜ 

 .ِقف١خ رغل أٍفً األكاح اٌظب٘وح هِي طغ١و وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚإلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً وً أكاح ظب٘وح ٚرؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ أٍفٍٙب ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه 

األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح اٌّـٍٛة ِٓ األكٚاد اٌّقف١خ ٚلُ 

 .ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

رجل٠ً األٌٛاْ األِبِٟ ٚاٌقٍفٟ ٚافزظبه٘ب 

 Xفٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

األٌٛاْ أالفزواػ١خ األِبِٟ ٚاٌقٍفٟ 

 Dٚافزظبه٘ب فٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 اٌٍْٛ اٌقٍفٟ  اٌٍْٛ األِبِٟ 

رؾو٠و فٟ ؽبٌخ اٌمٕبع اٌَو٠غ ٚافزظبه٘ب 

 Qفٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

ٚثبٌٕمو ِوح ػٍٝ اٌَُٙ فٛق شو٠ؾ 

 طٕلٚق األكٚاد

٠ظجؼ طٕلٚق األكٚاد 

أػوع ٚالظو أٞ أْ 

االفزالف فمؾ ثبٌـٛي 

ٚاٌؼوع ٌىٓ األكٚاد 

ٔفَٙب ٌٍٚؼٛكح ئٌٝ طٕلٚق 

األكٚاد االفزواػٟ أٞ 

األٍبٍٟ ٚمٌه ِوح ػٍٝ 

اٌَُٙ فٛق شو٠ؾ طٕلٚق 

 األكٚاد

 ٌز١١ّي األكٚاد اٌزٟ رؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد أفوٜ ِقف١خ رغل أٍفً األكاح اٌظب٘وح هِي طغ١و

ٚػٕل افز١به أٞ أكاح ٍٛف رؾبؽ ٘نٖ األكاح ثزؾل٠ل ٠ٚزؾٛي شىً اٌقٍف١خ ٌٙب ئٌٝ ٌْٛ أغّك 

 ٌىٟ ٠َزـ١غ اٌَّزقلَ ر١١ّي األكاح اٌَّزقلِخ
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 أالْ ٍٛف ٔمَٛ ثشوػ وً أكاح ٚثبٌزفظ١ً ؽ١ش أْ وً أكاح ٌٙب اٍزؼّبي ِؼ١ٓ ِٚؾلك ؟

 ٚرَزقلَ ِٓ أعً اٌزؾو٠ه  : أكاح اٌزؾو٠ه

ٚرَزقلَ ِٓ أعً اٌزؾل٠ل ٚرؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ ٚ أٚي أكاح ظب٘وح ٟ٘ اٌَّزـ١ً ٌّٚؼوفخ  : أكاح اٌزؾل٠ل

 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ١ٌزُ فزؼ ٔبفنح فزؼ Ctrl + Oاٌّي٠ل لُ ثفزؼ طٛه وّب ِو ػ١ٍه ٍبثمًب أٚ لُ ثؼغؾ اٌيه 

 .اٌظٛه لُ ثفزؼ أؽل اٌظٛه فٟ اٌجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثبفز١به األكاح رؾل٠ل ٚاٌؼغؾ ِغ اٌَؾت ػٍٝ اٌظٛهح ٍٛف ٠ٕشأ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح اٌزٟ لّٕب ثفزؾٙب ٚ٘نا 

 .اٌزؾل٠ل ػٍٝ شىً َِزـ١ً ٚمٌه ألٕٔب اٍزقلِٕب أألكاح رؾل٠ل ػٍٝ شىً َِزـ١ً وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

  ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ Ctrl + Dٚإل٠مبف اٌزؾل٠ل أٔمو ػٍٝ اٌيه  : ِالؽظخ

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

 األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح اٌّـٍٛة

الؽظ 

شىً 

 اٌزؾل٠ل
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ٌٚىٓ أرنوو ػي٠يٞ اٌمبهب ػٕلِب أفجوره ػٕل افز١به أٞ أكاح ٍٛف رظٙو فظبئض ٘نٖ أألكاح فٟ شو٠ؾ 

اٌقظبئض أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ ٚا٢ْ ٌّؼوفخ اٌقظبئض ثشىً ػٍّٟ لُ ثؼًّ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح صُ ِٓ 

 .شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌيه رمبؿغ ِغ رؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه لُ ثأشبء رؾل٠ل أفو ٌىٓ لبؿغ فٟ عيء ِٓ اٌزؾل٠ل اٌضبٟٔ ث١ٓ االص١ٕٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثؼل ئفالد ِإشو اٌفأهح رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل٠ٓ ٍٛف ٠قزفْٛ ٠ٚجمٝ فمؾ اٌزمبؿغ ث١ٓ اٌزؾل٠ل٠ٓ ٚمٌه ألٔه 

ػي٠يٞ اٌمبهب لل افزود اٌيه رمبؿغ ِغ رؾل٠ل ِٓ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ شو٠ؾ فظبئض 

األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ 

اٌمٛائُ أفزو اٌيه رمبؿغ ِغ 

 رؾل٠ل
لُ ثؼًّ رؾل٠ل 

 ػٍٝ اٌظٛهح

 اٌزؾل٠ل األٚي

 اٌزؾل٠ل 

 اٌضبٟٔ

انتقاعغ 

تٍٛ 

 انتحذٚذٍٚ
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لُ ثؼًّ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح صُ ِٓ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌيه ئػبفخ ئٌٝ 

 .رؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه لُ ثأشبء رؾل٠ل أفو ٌىٓ لبؿغ فٟ عيء ِٓ اٌزؾل٠ل اٌضبٟٔ ث١ٓ االص١ٕٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

اٌزمبؿغ ث١ٓ 

 اٌزؾل٠ل٠ٓ

لُ ثؼًّ رؾل٠ل 

 ػٍٝ اٌظٛهح
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صُ ثؼل ئفالد ِإشو اٌفأهح رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل٠ٓ ٍٛف ٠قزفْٛ ٠ٚجمٝ فمؾ أالرؾبك ث١ٓ اٌزؾل٠ل٠ٓ ٚمٌه ألٔه 

ػي٠يٞ اٌمبهب لل افزود اٌيه ئػبفخ ئٌٝ رؾل٠ل ِٓ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ػي٠يٞ اٌمبهب لُ ثزغوثخ ثم١خ اٌقظبئض فٟ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ فّضاًل 

 .طمً اٌؾبفخ رَزقلَ ٌزٕؼ١ُ ؽبفخ اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚرؾٛٞ أألكاح رؾل٠ل ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ ٚ أٚي أكاح ظب٘وح ٟ٘ اٌَّزـ١ً ٚإلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أألكاح 

اٌظب٘وح ؽ١ش رؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ أٍفٍٙب ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أألكاح رؾل٠ل ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح اٌّـٍٛة ِٓ األكٚاد اٌّقف١خ ٚلُ ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌج١ؼبٚٞ 

 .وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثؼًّ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح ٍزغل اٌزؾل٠ل ٘نٖ اٌّوح ثشىً ث١ؼبٚٞ صُ ِٓ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً 

 .شو٠ؾ اٌمٛائُ ٍزغل ظٙٛه ٔفٌ اٌقظبئض ألكاح اٌزؾل٠ل َِزـ١ً وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أألكاح رؾل٠ل ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح اٌّـٍٛة ِٓ األكٚاد اٌّقف١خ ٚلُ 

 ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌج١ؼبٚٞ
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صُ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أألكاح رؾل٠ل ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح 

 .اٌّـٍٛة ِٓ األكٚاد اٌّقف١خ ٚلُ ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌظف اٌٛاؽل وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌظٛهح ٌزالؽظ أٔشبء رؾل٠ل أفمٟ ثٕفٌ َِزٜٛ إٌموح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أألكاح رؾل٠ل ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح 

 .اٌّـٍٛة ِٓ األكٚاد اٌّقف١خ ٚلُ ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌؼّٛك اٌٛاؽل وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

اٌزؾل٠ل ث١ؼبٚٞ 

ٚمٌه ألٕٔب افزؤب 

أكاح اٌزؾل٠ل 

 اٌج١ؼبٚٞ

 لُ ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌظف اٌٛاؽل

 أٔشبء رؾل٠ل أفمٟ
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 .صُ لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌظٛهح ٌزالؽظ أٔشبء رؾل٠ل ػّٛكٞ ثٕفٌ َِزٜٛ إٌموح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌٚىٓ لجً االٔزمبي ئٌٝ أكاح أفوٜ عل٠لح ِٓ طٕلٚق األكٚاد و١ف أما أهكٔب أٔشبء ِىؼت أٚ َِزـ١ً أٚ كائوح 

 صبثزخ ؟

ا٢ْ أهعغ ئٌٝ أكاح اٌزؾل٠ل اٌَّزـ١ً صُ ِٓ شو٠ؾ فظبئض األكاح رؾل٠ل أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ رغل لبئّخ َِٕلٌخ 

رؾٛٞ ػلح ف١بهاد ؽ١ش االفز١به ػبكٞ ٠َّؼ أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح ؽوح أِب االفز١به َٔجخ 

صبثزخ ٠َّؼ أ١ٌه ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح صبثزخ أٞ رىْٛ ِملاه اٌي٠بكح ثبٌؼوع ٚاالهرفبع ثَٕجخ صبثزخ ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل 

 .ِملاه اٌؼوع ٚ االهرفبع وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

أالْ لُ ثبفز١به األكاح رؾل٠ل ٚاٌؼغؾ ِغ اٌَؾت ػٍٝ اٌظٛهح ٍٛف ٠ٕشأ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح اٌزٟ لّٕب ثفزؾٙب 

ٚ٘نا اٌزؾل٠ل ػٍٝ شىً ِىؼت ِزَبٚٞ اإلػالع ٚمٌه ألٕٔب افزؤب ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ َٔجخ صبثزخ رَّؼ أ١ٌه 

 .ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح صبثزخ أٞ رىْٛ ِملاه اٌي٠بكح ثبٌؼوع ٚاالهرفبع ثَٕجخ صبثزخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 لُ ثبفز١به أكاح اٌزؾل٠ل اٌؼّٛك اٌٛاؽل

أٔشبء 

رؾل٠ل 

 ػّٛكٞ

رغل لبئّخ َِٕلٌخ رؾٛٞ ػلح ف١بهاد 

ؽ١ش االفز١به ػبكٞ ٠َّؼ أ١ٌه 

ػي٠يٞ اٌمبهب ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح ؽوح 

أِب االفز١به َٔجخ صبثزخ ٠َّؼ أ١ٌه 

 ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح صبثزخ

ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل ِملاه اٌؼوع ٚ 

 االهرفبع
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أالْ ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أٔزمً ئٌٝ االفز١به صبثذ ؽ١ش ٠َّؼ أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح صبثزخ أِب أٞ 

رىْٛ ِملاه اٌي٠بكح ثبٌؼوع ٚاالهرفبع ثَٕجخ صبثزخ ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل ِملاه اٌؼوع ٚ االهرفبع ٚال ٠ّىٓ 

 .اٌي٠بكح أٚ إٌمظبْ فٟ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

الؽظ أْ شىً اٌزؾل٠ل ثّملاه صبثذ فٟ اٌـٛي ٚاٌؼوع ثلْٚ ى٠بكح أٚ ٔمظبْ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

٠ّىٓ رؾل٠ل ِملاه اٌؼوع ٚ االهرفبع ٚال 

 ٠ّىٓ اٌي٠بكح أٚ إٌمظبْ

ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أٔزمً ئٌٝ االفز١به 

صبثذ ؽ١ش ٠َّؼ أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب 

ثبٌزؾل٠ل ثظٛهح صبثزخ أِب أٞ رىْٛ 

ِملاه اٌي٠بكح ثبٌؼوع ٚاالهرفبع ثَٕجخ 

 صبثزخ
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 50أالْ ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٌٍقبط١خ ّٔؾ أفزو االفز١به ػبكٞ صُ ِٓ اٌقبط١خ اٌؾل اٌّزلهط غ١و اٌم١ّخ ئٌٝ 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

ثؼل مٌه لُ ثأشبء رؾل٠ل ػٍٝ ٍـؼ اٌظٛهح رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل أطجؼ مٚ ؽبفبد ٔبػّخ أٞ ؽل اٌزلهط أىكاك 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 50ٌٍزؾل٠ل ٚأطجؼ الً ؽلح ٚمٌه ألٕٔب لّٕب ثي٠بكح ل١ّخ ؽل اٌزلهط أٌٟ 

 

أالْ ػي٠يٞ اٌمبهب ٌٕوعغ ئٌٝ أكاح اٌزؾو٠ه ٌٚىٓ لجً شوػ ٘نا اٌزـج١ك اٌؼٍّٟ لُ ثأشبء رؾل٠ل ثشىً أوجو 

 .ل١ٍاًل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚوّب أفجوره أْ أكاح اٌزؾو٠ه رَزقلَ ٌٍزؾو٠ه ؽبٚي أالْ ثبٍزقلاَ أكاح اٌزؾو٠ه ٍؾت اٌزؾل٠ل ئٌٝ أػٍٝ 

 .اٌظٛهح ٚمٌه ثبٌؼغؾ ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ٌزالؽظ اٌزأص١و وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ 

ٌٍقبط١خ ّٔؾ أفزو 

 االفز١به ػبكٞ

صُ ِٓ اٌقبط١خ اٌؾل 

اٌّزلهط غ١و اٌم١ّخ 

 50ئٌٝ 

رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل أطجؼ 

مٚ ؽبفبد ٔبػّخ أٞ ؽل 

اٌزلهط أىكاك ٌٍزؾل٠ل 

 ٚأطجؼ الً ؽلح

 الؽظ اٌزؾل٠ل
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ٚ٘نٖ أألكاح رَزقلَ فٟ اٌزؾل٠ل ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ أألكاح لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح صُ لُ : أكاح ؽجً اٌزؾل٠ل 

ثبفز١به أألكاح ؽجً اٌزؾل٠ل ٌزالؽظ أْ شىً ِإشو اٌفأهح ػٍٝ اٌظٛهح لل رؾٛي ئٌٝ شىً أكاح اٌزؾل٠ل أالْ أفزو 

اٌؼالِخ اٌّٛعٛكح كافً اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ٚعٛك فؾ ٌىٟ 

ر١١ّي ِىبْ اٌزؾل٠ل وّب ٠غت أْ رغؼً ٔٙب٠خ اٌزؾل٠ل ػٕل ٔمـخ اٌجلا٠خ أٞ رؾلك اٌغيء اٌنٞ رو٠ل رؾل٠لُٖ صُ رؼٛك 

 .ئٌٝ ٔمـخ اٌجلا٠خ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل أْ رٕزٟٙ ػي٠يٞ اٌمبهب ِٓ أْ رغؼً ٔٙب٠خ اٌزؾل٠ل ػٕل ٔمـخ اٌجلا٠خ أٞ رؾلك اٌغيء اٌنٞ رو٠ل رؾل٠لُٖ صُ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .رؼٛك ئٌٝ ٔمـخ اٌجلا٠خ رغل أٔشبء رؾل٠ل ِزؾون ثبٌّىبْ اٌنٞ أٔشأر

 

الؽظ اٌزؾل٠ل ؽٛي 

اٌؼالِخ ثٛاٍـخ ؽجً 

 اٌزؾل٠ل
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 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌإلٌغبء اٌزؾل٠ل صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ؽجً Ctrl + Dأالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه 

اٌزؾل٠ل اٌظب٘وح ٚرؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ أٍفٍٙب ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

 .ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح ؽجً ِؼٍغ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ؽ١ش رالؽظ ػي٠يٞ اٌمبهب أْ ٘نٖ أألكاح رؼًّ ثبٌزؾل٠ل ػٍٝ أٍبً أػالع ٠ّٚىٕه ػًّ أٞ شىً رؾل٠ل ػٍٝ 

 .أٍبً ٘نٖ أألػالع وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل أْ رٕزٟٙ ػي٠يٞ اٌمبهب ِٓ أْ رغؼً ٔٙب٠خ اٌزؾل٠ل ػٕل ٔمـخ اٌجلا٠خ أٞ رؾلك اٌغيء اٌنٞ رو٠ل رؾل٠لُٖ صُ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .رؼٛك ئٌٝ ٔمـخ اٌجلا٠خ رغل أٔشبء رؾل٠ل ِزؾون ثبٌّىبْ اٌنٞ أٔشأر

 

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ؽجً اٌزؾل٠ل اٌظب٘وح ٚرؾٛٞ 

ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ أٍفٍٙب ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح 

ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ 

 األكاح ؽجً ِؼٍغ ٚلُ ثبفز١به٘ب
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 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌإلٌغبء اٌزؾل٠ل صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ؽجً Ctrl + Dأالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه 

ِؼٍغ ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أكاح ؽجً ِؼٍغ ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً 

 .ئٌٝ األكاح ؽجً اٌزؾل٠ل اٌّغٕبؿ١َٟ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌزالؽظ أْ شىً ِإشو اٌفأهح ػٍٝ اٌظٛهح لل رؾٛي ئٌٝ شىً أكاح ؽجً اٌزؾل٠ل اٌّغٕبؿ١َٟ أالْ أفزو اٌؼالِخ 

اٌّٛعٛكح كافً اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ٚعٛك فؾ ٌىٟ ر١١ّي 

ِىبْ اٌزؾل٠ل وّب ٠غت أْ رغؼً ٔٙب٠خ اٌزؾل٠ل ػٕل ٔمـخ اٌجلا٠خ أٞ رؾلك اٌغيء اٌنٞ رو٠ل رؾل٠لُٖ صُ رؼٛك ئٌٝ 

ٔمـخ اٌجلا٠خ ٠ٚؼل ٘نا اٌزؾل٠ل أكق ِٓ أألكٚاد اٌَبثمخ َِٚزقلَ أوضو ؽ١ش ٠ؾٛٞ ػٍٝ ٔمبؽ رؾل٠ل رَبػل فٟ 

 .ػ١ٍّخ اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل أْ رٕزٟٙ ػي٠يٞ اٌمبهب ِٓ أْ رغؼً ٔٙب٠خ اٌزؾل٠ل ػٕل ٔمـخ اٌجلا٠خ أٞ رؾلك اٌغيء اٌنٞ رو٠ل رؾل٠لُٖ صُ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .رؼٛك ئٌٝ ٔمـخ اٌجلا٠خ رغل أٔشبء رؾل٠ل ِزؾون ثبٌّىبْ اٌنٞ أٔشأر

 

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ؽجً ِؼٍغ ٘ٛ ثبٌؼغؾ 

اٌَّزّو ػٍٝ أكاح ؽجً ِؼٍغ ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح ؽجً اٌزؾل٠ل اٌّغٕبؿ١َٟ ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب

الؽظ اٌزؾل٠ل ؽ١ش ٠ؾٛٞ 

ػٍٝ ٔمبؽ رؾل٠ل رَبػل 

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزؾل٠ل

الؽظ أٔشبء رؾل٠ل ِزؾون 

ُٗ  ثبٌّىبْ اٌنٞ أٔشأر
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 أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠ؼخ

رَزقلَ ٘نٖ األكاح فٟ اٌزؾل٠ل ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل أوضو ِٓ ِىبْ ِٓ اٌظٛهح ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ أألكاح لُ 

 .ثفزؼ طٛهح عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ؽبٚي ثبٍزقلاَ أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠غ رؾل٠ل ػلح أعياء ِزغبٚهح رالؽظ كلخ ٌٍٚٙٛخ فٟ أالفز١به وّب ٠ؾلس 

 .فٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ثؾ١ش ؽلكٔب اٌو٠ش أألىهق فٟ اٌغٕبػ ه٠شخ ثؼل ه٠شخ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌإلٌغبء اٌزؾل٠ل صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزؾل٠ل Ctrl + Dأالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه 

اٌَو٠غ ٘ٛ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠غ ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ 

 .أٔزمً ئٌٝ األكاح ؽجً اٌؼظب اٌَؾو٠خ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

٠ّىٓ رؾل٠ل أوضو ِٓ ِىبْ ِٓ 

 اٌظٛهح

 أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠ؼخ

رالؽظ كلخ ٌٍٚٙٛخ فٟ أالفز١به 

وّب ٠ؾلس فٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ثؾ١ش 

ؽلكٔب اٌو٠ش أألىهق فٟ اٌغٕبػ 

 ه٠شخ ثؼل ه٠شخ

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠غ ٘ٛ ثبٌؼغؾ 

اٌَّزّو ػٍٝ أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠غ ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح ؽجً اٌؼظب اٌَؾو٠خ 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب
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رَزقلَ أكاح اٌؼظب اٌَؾو٠خ فٟ اٌزؾل٠ل ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل ِىبْ ٚاؽل فمؾ ِٓ اٌظٛهح ثؼىٌ أكاح اٌزؾل٠ل 

 .اٌَو٠غ ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ أألكاح لُ ثبفز١به أؽل أألعياء ِٓ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح اٌمـغ

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌمـغ اٌظٛه ٚأفن عيء ِؼ١ٓ ِٕٙب ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح عل٠لح 

وّب  (الؽظ فٟ ٘نٖ اٌظٛهح اٌزٟ رُ فزؾٙب إٔٔب ٍٛف ٔمَٛ ثمض اٌج١ذ فمؾ ثؼل ل١ًٍ  )فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثؼل افز١به أكاح اٌمـغ رٛعٗ ٔؾٛ اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه األ٠َو ٌٍفأهح ٚاٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ 

رىْٛ رؾل٠ل ٚثافالد اٌّإشو ٠جمٝ اٌزؾل٠ل صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ ػٍٝ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل رالؽظ ظٙٛه لبئّخ 

 .رؾٛٞ ػٍٝ االفز١به ؽظل ٚ أالفز١به أٌٍفبء وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

لُ ثبفز١به أؽل أألعياء 

 ِٓ اٌظٛهح
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اٌنٞ ؽلكٔبٖ ِٓ اٌظٛهح أالْ أفزو  (اٌج١ذ  )ٚثؼل افز١به أألِو ؽظل ِٓ اٌمبئّخ رالؽظ لـغ طٛهح اٌغيء 

ٔؾٛ اٌظٛهح  (ٚفٟ ؽبالرٕب ٘نٖ ٍأفزبه أألشقبص اٌّٛعٛك٠ٓ لوة اٌج١ذ  )أؽل أألعياء ِٓ اٌظٛهح ِٓ عل٠ل 

صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه األ٠َو ٌٍفأهح ٚاٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ رىْٛ رؾل٠ل ٚثافالد اٌّإشو ٠جمٝ اٌزؾل٠ل 

 ِمبثغ رَبػلٔب فٟ اٌزؾىُ ثَّبؽخ اٌزؾل٠ل ٚئما ٚػؼذ اٌّإشو ػٍٝ أؽل 8رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل ٠ؾٛٞ ػٍٝ 

ٌٗ ئٌٝ ِإشو ِٕؾٕٟ رَزـ١غ رغ١١و ِملاه اٌيا٠ٚخ ٌٍزؾل٠ل صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح  عٛأت اٌزؾل٠ل ٠زؾٛي شىٍ

األ٠ّٓ ػٍٝ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل رالؽظ ظٙٛه لبئّخ رؾٛٞ ػٍٝ االفز١به ؽظل ٚ أالفز١به أٌٍفبء وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

 .أالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح ٚؽبٚي أْ رؾٛٞ ٘نٖ اٌظٛهح اٌؼل٠ل ِٓ اٌزم١َّبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثؼل افز١به أكاح اٌمـغ رٛعٗ 

ٔؾٛ اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ 

اٌيه األ٠َو ٌٍفأهح ٚاٌَؾت 

ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ رىْٛ 

رؾل٠ل ٚثافالد اٌّإشو ٠جمٝ 

 اٌزؾل٠ل

ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ 

ػٍٝ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل رالؽظ 

ظٙٛه لبئّخ رؾٛٞ ػٍٝ 

االفز١به ؽظل ٚ أالفز١به 

 أٌٍفبء

 8رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل ٠ؾٛٞ ػٍٝ 

ِمبثغ رَبػلٔب فٟ اٌزؾىُ ثَّبؽخ 

اٌزؾل٠ل ٚئما ٚػؼذ اٌّإشو ػٍٝ 

ٌٗ ئٌٝ  أؽل عٛأت اٌزؾل٠ل ٠زؾٛي شىٍ

ِإشو ِٕؾٕٟ رَزـ١غ رغ١١و ِملاه 

 اٌيا٠ٚخ ٌٍزؾل٠ل

صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ ػٍٝ 

ِٕـمخ اٌزؾل٠ل رالؽظ ظٙٛه لبئّخ 

رؾٛٞ ػٍٝ االفز١به ؽظل ٚ 

 أالفز١به أٌٍفبء
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌمـغ اٌظب٘وح ٚرؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد ِقف١خ أٍفٍٙب ٚ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ 

رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح شوائؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ؽ١ش رَزقلَ أكاح اٌشوائؼ ٌمـغ اٌظٛه اٌَّزقلِخ فٟ ِٛالغ االٔزؤذ ثؾ١ش رمَُ اٌظٛهح ئٌٝ ػلح ألَبَ 

٠ًَٙ رؾ١ٍّٙب ٠ّٚىٓ هثؾ ألَبَ اٌظٛهح ِغ طفؾبد أفوٜ ِضاًل أٚ أٞ ِزـٍجبد أفوٜ ِٓ فالي أؽل ثواِظ 

وّب ٍٛف ٔٛػؼ  (أكاح اٌشوائؼ  )ِٛالغ ا٠ٌٛت ٌىٓ اٌزم١َُ ٌٍظٛهح ِٓ فالي ثؤبِظ فٛرٛشٛة ثٙنٖ أألكاح 

 .أالْ 

ثؼل افز١به أكاح اٌشوائؼ أرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ظٙٛه فؾ رؾل٠ل 

٠فؼً أْ ٠ىْٛ اٌَؾت ثٛاٍـخ أكاح اٌشوائؼ ِٓ أؽل عٛأت اٌظٛهح ؽزٝ ٠ّىٓ ا١ٌَـوح ػٍٝ اٌزؾل٠ل ِٓ )

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  (أعً اٌمـغ

 

ثؼل ئفالد ِإشو اٌفأهح فٟ اٌّىبْ إٌّبٍت رالؽظ ظٙٛه رم١َّبد أكاح اٌشوائؼ ٚوً لَُ ٠ؾٛٞ ػٍٝ هلُ ٘نا 

اٌمَُ وّب ٠ؾٛٞ وً لَُ ػٍٝ ِمبثغ رَبػل فٟ رؾغ١ُ مٌه اٌمَُ ٚػٕل ٚػغ ِإشو اٌفأهح ػ١ٍٙب ٠زُ رغ١١و 

شىً ِإشو اٌفأهح ئٌٝ شىً اٌزؾغ١ُ ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رَزـ١غ رؾغ١ُ مٌه 

 .اٌغيء وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح شوائؼ 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب

٠فؼً أْ ٠ىْٛ اٌَؾت 

ثٛاٍـخ أكاح اٌشوائؼ ِٓ 

أؽل عٛأت اٌظٛهح ؽزٝ 

٠ّىٓ ا١ٌَـوح ػٍٝ اٌزؾل٠ل 

 ِٓ أعً اٌمـغ

تالحظ ظٕٓس تقضًٛاخ أداج انششائح 

كًا ٚحٕ٘ كم قضى ػهٗ يقاتض تضاػذ فٙ تحدٛى رنك انقضى  ٔكم قضى ٚحٕ٘ ػهٗ سقى ْزا انقضى

ٔػُذ ٔضغ يؤشش انفأسج ػهٛٓا ٚتى تغٛٛش شكم يؤشش انفأسج 

إنٗ شكم انتحدٛى ٔتانضغظ تزس انفأسج األٚضش يغ انضحة 

 تًؤشش انشاشح تضتغٛغ تحدٛى رنك اندزء
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صُ ثؼل ماٌه ؽبٚي رؾغ١ُ وً عيء ثبٌشىً اٌنٞ ٠ٕبٍجه صُ أرغٗ ئٌٝ أؽل أؿواف اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ِغ اٌَؾت 

ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ظٙٛه فؾ رؾل٠ل عل٠ل ٌغيء عل٠ل كافً اٌغيء اٌَبثك ٠فؼً أْ ٠ىْٛ اٌَؾت ثٛاٍـخ 

 .أكاح اٌشوائؼ ِٓ أؽل عٛأت اٌظٛهح ؽزٝ ٠ّىٓ ا١ٌَـوح ػٍٝ اٌزؾل٠ل ِٓ أعً اٌمـغ وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أٍزّو ثٙنٖ اٌـو٠مخ فٟ رم١َُ اٌظٛهح لـؼخ ثؼل لـؼخ ٚمٌه ِٓ فالي أالرغبٖ ئٌٝ أؽل أؿواف اٌظٛهح صُ 

ثبٌؼغؾ ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ظٙٛه فؾ رؾل٠ل عل٠ل ٌغيء عل٠ل كافً اٌغيء اٌَبثك وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .أٍزّو ثؼ١ٍّخ اٌزؾل٠ل ؽزٝ ٠ظجؼ اٌشىً ِٕبٍت ٌٍزمـ١غ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أرغٗ ئٌٝ أؽل أؿواف 

اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ ِغ 

اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح 

رالؽظ ظٙٛه فؾ 

رؾل٠ل عل٠ل ٌغيء عل٠ل 

 كافً اٌغيء اٌَبثك

 الؽظ شىً اٌّمبثغ
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أالْ ٚثؼل رم١َُ اٌظٛهح ثٛاٍـخ أألكاح اٌشوائؼ أم٘ت ػي٠يٞ اٌمبهب ئٌٝ أٌمبئّخ ٍِف صُ أفزو أالفز١به ؽفظ 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ ٠ٌٍٛAlt + Shift + Ctrl + Sت ٚ أألعٙيح أٚ أفزو ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 

صُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب إٌبفنح اٌؾفظ ٠ٌٍٛت ٚاألعٙيح صُ ؽلك اٌقظبئض اٌزٟ رو٠ل٘ب أٚ 

 .أرون اٌقظبئض االفزواػ١خ أْ شأد ٚأٔمو ػٍٝ اٌيه ؽفظ فٟ أٍفً إٌبفنح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب ٔبفنح اٌؾفظ ٌىٓ لُ ثأشبء َِزٕل عل٠ل صُ غ١و أٍُ اٌَّزٕل ٌزمَٛ ثؾفظ 

 . ٚ اٌظٛه اٌّمـؼخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Htmlاٌظٛهح ثشىً طفؾخ ٠ٚت 

 

 صُ لُ ثبٌؾفظ كافً اٌَّزٕل Htmlأالْ غ١و ِٓ فالي اٌمبئّخ إٌَّلٌخ ٌٍقبط١خ ر١َٕك أالفز١به ئٌٝ طٛه ٚ 

 .عل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .                              صُ ثؼل مٌه أرغٗ ٔؾٛ اٌّىبْ اٌنٞ لّذ ثزقي٠ٓ اٌَّزٕل ف١ٗ ٌزغل اٌَّزٕل 

ٚرغل َِزٕل عل٠ل ٠ؾٛٞ اٌظٛه  ( HTML )أالْ ٠غت أْ رغل كافً اٌَّزٕل اٌظٛهح ثشىً طفؾخ ٠ٚت 

 .اٌّمـؼخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

٠غت أْ رىْٛ اٌظٛه ِمـؼخ ثظٛهح رٍمبئ١خ ؽَت اٌزؾل٠ل اٌنٞ لّذ ثزؾل٠لُٖ ِٓ فالي أكاح اٌشوائؼ ٚوً لَُ 

 .٠ؾٛٞ ػٍٝ هلّٗ اٌنٞ رُ رؾل٠لٌٖ فٟ اٌزم١َُ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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ٚػٕل فزؼ اٌظٛهح ِٓ فالي ثؤبِظ أزؤذ ئوَجٍٛهه ٍٛف رالؽظ اٌظٛهح ثشىً طفؾخ ٠ٚت وّب رَزـ١غ 

هثؾ  ألَبَ اٌظٛهح ِغ طفؾبد أفوٜ ِضاًل أٚ أٞ ِزـٍجبد أفوٜ ِٓ فالي أؽل ثواِظ ِٛالغ ا٠ٌٛت ٌىٓ 

وّب أفجوره ػي٠يٞ اٌمبهب ٍبثمًب  (أكاح اٌشوائؼ  )اٌزم١َُ ٌٍظٛهح ِٓ فالي ثؤبِظ فٛرٛشٛة ثٙنٖ أألكاح 

 .الؽظ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌشوائؼ اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ األكاح رؾل٠ل شوائؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚرَزقلَ أكاح رؾل٠ل شوائؼ فٟ رؾو٠ه أٞ رؾل٠ل أالْ رٛعٗ ٔؾٛ أٞ عيء ِٓ اٌظٛهح صُ لُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح 

ُٗ رُ ٍؾت مٌه اٌزؾل٠ل ٚػٕل أعواء ػ١ٍّخ اٌمـغ رالؽظ أٔٗ لـغ  األ٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ٌزالؽظ أٔ

 .ثشىً اػز١بكٞ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أكاح اٌشوائؼ اٌظب٘وح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً 

 ئٌٝ األكاح رؾل٠ل شوائؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب

ٔتضتخذو أداج تحذٚذ ششائح فٙ تحشٚك أ٘ تحذٚذ أالٌ تٕخّ َحٕ أ٘ خزء يٍ 

انصٕسج ثى قى تانضغظ تزس انفأسج األٚضش يغ انضحة تًؤشش انشاشح نتالحظ 

ُّ تى صحة رنك انتحذٚذ ٔػُذ أخشاء ػًهٛح انقغغ تالحظ أَّ قغغ تشكم  أَ

 اػتٛاد٘
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 اجلزء الثاني

 

 انفصم انثانث
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 أألكاح اٌشبؿفخ

ٚرَزقلَ أألكاح اٌشبؿفخ فٟ رؾل٠ل اٌٍْٛ ِٓ فالي شفؾ اٌٍْٛ اٌنٞ ٠ؾلكُٖ ٌٙب اٌَّزقلَ ِٓ اٌظٛهح ٚرؾزفظ ف١ٗ 

ثؾ١ش ٠ّىٓ اٍزقلاِٗ الؽمًب فّضاًل ػٕل رجل٠ً هأً شقض ِب ِؾً شقض أفو ث١ٓ طٛهر١ٓ ٠ىْٛ ٕ٘بن 

افزالف فٟ اٌٍْٛ ٌٍجشوح ِّب ٠ّىٓ ِالؽظخ ٘نا اٌقًٍ ٌىٓ ٌؾً ٘نٖ اٌّشىٍخ اٌج١َـخ ٠ّىٓ اٍزقلاَ أألكاح 

شبؿفخ ٚشفؾ اٌٍْٛ ِٓ اٌٛعٗ ٚاٍزقلاِٗ ٌٍغَُ ٚاٌؼىٌ اٌظؾ١ؼ أ٠ؼًب ِّب ٠ؼـٟ ٚالؼ١خ أوضو ػٍٝ اٌظٛهح 

ٚفٟ اٌؾم١مخ ٕ٘بن أِضٍخ ػل٠لح ٌألكاح اٌشبؿفخ ٚ٘نا اٌّضبي ١ٌٌ ػٍٝ ٍج١ً اٌؾظو فٟ اٍزقلاِٙب أالْ لُ ثفزؼ 

طٛهح عل٠لح فٟ اٌجؤبِظ ٚالؽظ أْ اٌٍْٛ أإلِبِٟ اٌّقزبه فٟ ٘نٖ اٌٍؾظخ ٘ٛ اٌٍْٛ األطفو وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ؽبٚي شفؾ أٞ ٌْٛ ِٓ اٌظٛهح ٚفٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ٍٛف ٔمَٛ ثشفؾ ٌْٛ اٌجشوح ٌٍفزبح فٟ اٌظٛهح ٚ٘نا 

األِو ًٍٙ علًا ِب ػ١ٍه ٍٜٛ افز١به أألكاح اٌشبؿفخ صُ اٌزٛعٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٌزالؽظ رغ١و شىً ِإشو اٌفأهح ئٌٝ 

شىً األكاح اٌشبؿفخ صُ أرغٗ ٔؾٛ للَ اٌفزبح ٚإٌمو ثّإشو اٌفأهح ٌزالؽظ رغ١و ٌْٛ أإلِبِٟ اٌّقزبه ئٌٝ اٌٍْٛ 

 .اٌنٞ ٠ّضً ٌْٛ اٌجشوح ٌٍفزبح ؽ١ش ٠ّىٓ اٍزقلاَ ٌْٛ اٌجشوح ٌٍفزبح فٟ ئٞ رـج١ك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚالؽظ 

أْ اٌٍْٛ 

أإلِبِٟ 

اٌّقزبه 

فٟ ٘نٖ 

اٌٍؾظخ 

٘ٛ اٌٍْٛ 

 األطفو

ٌزالؽظ رغ١و 

ٌْٛ أإلِبِٟ 

اٌّقزبه ئٌٝ 

اٌٍْٛ اٌنٞ 

٠ّضً ٌْٛ 

اٌجشوح ٌٍفزبح 

ؽ١ش ٠ّىٓ 

اٍزقلاَ ٌْٛ 

اٌجشوح ٌٍفزبح 

 فٟ ئٞ رـج١ك

أالٌ حأل شفظ أ٘ نٌٕ يٍ انصٕسج ٔفٙ حانتُا ْزِ صٕف َقٕو تشفظ نٌٕ 

انثششج نهفتاج فٙ انصٕسج ْٔزا األيش صٓم خذًا يا ػهٛك صٕٖ اختٛاس أألداج 

انشاعفح ثى انتٕخّ َحٕ انصٕسج نتالحظ تغٛش شكم يؤشش انفأسج إنٗ شكم األداج 

 انشاعفح ثى أتدّ َحٕ قذو انفتاج ٔانُقش تًؤشش انفأسج
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أألكاح اٌشبؿفخ اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح عّغ ػ١ٕبد األٌٛاْ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚرَزقلَ ٌغّغ اٌؼ١ٕبد ِٚؼٍِٛبد ػٓ ٘نٖ اٌؼ١ٕبد ٚرظٙو أِبَ اٌمبهب ثشىً أهلبَ أٚ هٍُ ث١بٟٔ وّب رجمٝ 

 .أشبهح ٌٍلالٌخ ػٍٝ ِىبْ إٌمو وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أشبهاد 4وّب ٍٛف رغل أِبَ وً أشبهح ٌٍلالٌخ ػٍٝ ِىبْ إٌمو هلُ ٘نٖ اإلشبهح ٚمٌه ألْ اٌؼلك األلظٝ ٌٙب 

 .أِب أما ػغـذ أوضو ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب اٌوٍبٌخ اٌزب١ٌخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ أكاح اٌشوائؼ اٌظب٘وح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً 

 ئٌٝ األكاح رؾل٠ل شوائؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب

ٚرَزقلَ ٌغّغ اٌؼ١ٕبد 

ِٚؼٍِٛبد ػٓ ٘نٖ اٌؼ١ٕبد 

ٚرظٙو أِبَ اٌمبهب ثشىً 

 أهلبَ أٚ هٍُ ث١بٟٔ

وّب رجمٝ أشبهح ٌٍلالٌخ ػٍٝ 

 ِىبْ إٌمو
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أألكاح عّغ ػ١ٕبد أألٌٛاْ اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح 

ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌَّـوح ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

رَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌٍم١بً ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌز٠َٛخ ٚوً ٘نا ٍٛف رغلٌٖ فٟ شو٠ؾ فظبئض أألكاح أٍفً 

شو٠ؾ اٌمٛائُ ؽ١ش ػٕل اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ثٛاٍـخ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ ٔمـخ ِؼ١ٕخ صُ اٌزٛعٗ ئٌٝ ٔمـخ 

أفوٜ رالؽظ رىْٛ فؾ ِٓ إٌمـخ األٌٚٝ صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ أؽل إٌمؾ فٟ اٌظٛهح رغل رىْٛ فؾ ث١ٓ إٌمـز١ٓ 

 .ٚوً اٌّؼٍِٛبد ِٛعٛكح فٟ شو٠ؾ فظبئض األكاح َِـوح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌَّـوح ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب

رَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌٍم١بً 

ٚعّغ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌز٠َٛخ 

ٚوً ٘نا ٍٛف رغلٌٖ فٟ 

شو٠ؾ فظبئض أألكاح 

 أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ

رالؽظ رىْٛ فؾ ِٓ إٌمـخ 

األٌٚٝ صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ أؽل 

إٌمؾ فٟ اٌظٛهح رغل رىْٛ 

فؾ ث١ٓ إٌمـز١ٓ ٚوً 

اٌّؼٍِٛبد ِٛعٛكح فٟ شو٠ؾ 

 فظبئض األكاح َِـوح

ػٕل اٍزقلاَ اٌيه ر٠َٛخ رالؽظ ر٠َٛخ اٌظٛهح 

ٚلظٙب إلٔشبء َِزٜٛ اٌَّـوح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

51 
 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌَّـوح اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌّالؽظخ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح ثؼل افز١به أكاح اٌّالؽظخ صُ إٌمو ػٍٝ أؽل أعياء اٌظٛهح رالؽظ ظٙٛه اٌوِي 

وّب ٚرَزقلَ ٘نٖ األكاح ٌىزبثخ اٌّالؽظبد ػٍٝ اٌظٛهح ؽ١ش ػٕل إٌمو رظٙو اٌّغبٚه فٟ ِىبْ إٌمو 

 .أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب ٔبفنح ِالؽظبد رَزـ١غ وزبثخ اٌّالؽظبد كافٍٙب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌّالؽظخ اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌؼل ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح ثؼل افز١به أكاح اٌؼل صُ إٌمو ػٍٝ اٌظٛهح رالؽظ ظٙٛه هلُ ِغبٚه فٟ ِىبْ إٌمو 

 رَزقلَ ٘نٖ األكاح ٌٍزول١ُ ػٍٝ اٌظٛهح  ؽ١ش1ووه ػلح ِواد اٌؼ١ٍّخ رالؽظ أْ اٌزول١ُ ِزًٍََ ٠جلأ ِٓ اٌولُ 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌّالؽظخ ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب

ثؼل افز١به أكاح اٌّالؽظخ صُ 

إٌمو ػٍٝ أؽل أعياء اٌظٛهح 

 رالؽظ ظٙٛه اٌوِي

ٚرَزقلَ ٘نٖ األكاح ٌىزبثخ 

اٌّالؽظبد ػٍٝ اٌظٛهح 

ؽ١ش ػٕل إٌمو رظٙو أ١ٌه 

ػي٠يٞ اٌمبهب ٔبفنح 

ِالؽظبد رَزـ١غ وزبثخ 

 اٌّالؽظبد كافٍٙب

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌّالؽظخ اٌظب٘وح 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌؼل 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب
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 أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي

أٔزمً ئٌٝ أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ٟٚ٘ ِٓ أألكٚاد اٌٙبِخ ٚاٌنو١خ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٟٚ٘ رّىٕٕب ِٓ 

أطالػ اٌؼل٠ل ِٓ اٌؼ١ٛة اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛه ثـو٠مخ ٍٍٙخ ِٚو٠ؾخ ٌٍَّزقلَ ٚرَزقلَ فٟ رـج١مبد وض١وح 

ِٚٓ أوضو ٘نٖ اٌزـج١مبد ٘ٛ رظف١خ اٌٛعٗ ِٓ اٌزغبػ١ل ٌناٌه فىض١و ِٓ َِزقلِٟ فٛرٛشٛة فٟ ِواوي 

فٟ ػ١ٍّخ رظف١خ ٚرٕم١خ اٌٛعٗ ِٓ اٌزغبػ١ل ٟٚ٘  (أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي  )اٌزظ٠ٛو رؼزّل ػٍٝ ٘نٖ أألكاح 

 .أكاح فؼبي علًا ٚ أالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ الؽظ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ا٢ْ ٍٛف ٔمَٛ ثٛاٍـخ أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ثاىاٌزٙب أٚاًل لُ 

 Altثبفز١به أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي صُ رٛعٗ ٔؾٛ إٌّـمخ اٌزٟ ال رؾٛٞ ػٍٝ رغبػ١ل ٚأػغؾ ػٍٝ اٌيه 

 .ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ثشىً َِزّو ٚأٔمو ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ثشىً َِزّو رالؽظ رغ١و شىً ِإشو اٌفأهح صُ ثؼل إٌمو ػٍٝ Altٚثؼل أْ رؼغؾ ػٍٝ اٌيه 

 .اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح فٟ ِىبْ ل١ًٍ اٌزغبػ١ل ٍٛف رظٙو أ١ٌه هٍبٌخ أٔمو ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ الؽظ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ا٢ْ ٍٛف 

 ٔمَٛ ثٛاٍـخ أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ثاىاٌزٙب

أٚاًل لُ ثبفز١به أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي صُ رٛعٗ 

ٔؾٛ إٌّـمخ اٌزٟ ال رؾٛٞ ػٍٝ رغبػ١ل ٚأػغؾ ػٍٝ 

 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٚأٔمو ػٍٝ اٌيه أأل٠َو Altاٌيه 

 ٌٍفأهح
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أما وبْ ؽغُ أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي وج١وًا أٚ طغ١وًا أٞ أْ اٌؾغُ غ١و ِٕبٍت ٠ّىٓ اٌزؾىُ : ِالؽظخ 

ثؾغُ أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ِٓ فالي شو٠ؾ فظبئض أألكاح أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أٚ ثبٌؼغؾ ثبٌيه أأل٠ّٓ 

 .ٌٍفأهح ِٚٓ اٌقبط١خ ؽغُ رَزـ١غ اٌزغ١١و ؽغُ أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل 

رالؽظ ظٙٛه ظً أٍٛك أٌٍْٛ ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل ٚ٘ٛ ٠ّضً رأص١و اٌفوشبح ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٚثيٚاي اٌظً أٍٛك أٌٍْٛ ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل اٌنٞ ٠ّضً رأص١و اٌفوشبح ػٍٝ اٌظٛهح ػٕل ئفالد اٌؼغؾ ثيه 

اٌفأهح أأل٠َو رالؽظ ىٚاي اٌزغبػ١ل َٚٔـ إٌّـمخ فب١ٌخ اٌزغبػ١ل ِٓ اٌجشوح ِىبْ إٌّـمخ اٌزٟ رؾٛٞ اٌزغبػ١ل 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ِٚٓ اٌقبط١خ ؽغُ رَزـ١غ اٌزغ١١و ؽغُ أكاح فوشبح 

 ِؼبٌغخ اٌزوو١ي

أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح 

ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ػٍٝ 

ِٕـمخ اٌزغبػ١ل رالؽظ ظٙٛه ظً أٍٛك أٌٍْٛ 

ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل ٚ٘ٛ ٠ّضً رأص١و اٌفوشبح 

 ػٍٝ اٌظٛهح

ٚثيٚاي اٌظً أٍٛك أٌٍْٛ ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل 

اٌنٞ ٠ّضً رأص١و اٌفوشبح ػٍٝ اٌظٛهح ػٕل 

ئفالد اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو رالؽظ ىٚاي 

اٌزغبػ١ل َٚٔـ إٌّـمخ فب١ٌخ اٌزغبػ١ل ِٓ 

 اٌجشوح ِىبْ إٌّـمخ اٌزٟ رؾٛٞ اٌزغبػ١ل 
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ٚأالْ أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ٚووه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد ٚمٌه ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ 

 .اٌَؾت ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل رىواه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد فٟ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل رالؽظ أْ اٌزغبػ١ل لل افزفذ ٚظٙود ثشوح ٔبػّخ ع١ٍّخ فٟ 

 .ِٕـمخ اٌزغبػ١ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ الؽظ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ٌٍؼ١ٓ أألفوٜ ا٢ْ ٍٛف ٔمَٛ ثٛاٍـخ أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي 

 .ثاىاٌزٙب أ٠ؼًب ٚثٕفٌ اٌـو٠مخ اٌَبثمخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ٚووه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد ٚمٌه ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ 

 .اٌَؾت ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚأالْ أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ 

اٌظٛهح ٚووه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد ٚمٌه 

ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت 

 ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل

ٚثؼل رىواه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد فٟ ِٕـمخ 

اٌزغبػ١ل رالؽظ أْ اٌزغبػ١ل لل افزفذ 

ٚظٙود ثشوح ٔبػّخ ع١ٍّخ فٟ ِٕـمخ 

 اٌزغبػ١ل

أالْ الؽظ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح 

ٌٍؼ١ٓ أألفوٜ ا٢ْ ٍٛف ٔمَٛ ثٛاٍـخ 

أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ثاىاٌزٙب أ٠ؼًب 

 ٚثٕفٌ اٌـو٠مخ اٌَبثمخ
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ٚثؼل رىواه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد فٟ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل رالؽظ أْ اٌزغبػ١ل لل افزفذ أٍفً اٌؼ١ٕ١ٓ ٚظٙود ثشوح 

 .ٔبػّخ ع١ٍّخ فٟ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح 

ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌزظؾ١ؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح فٟ رظؾ١ؼ اٌزشٛ٘بد ٚاألفـبء اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ٚاٌّؾلكح ثبٍزقلاَ عيء أفو ِٓ 

اٌظٛهح ٟٚ٘ ِٓ أألكٚاد اٌفؼبٌخ ٚوض١وح أالٍزقلاَ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ أألكاح لُ 

 .ػي٠يٞ اٌمبهب ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ اٌجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚأالْ أرغٗ ٔؾٛ اٌزغبػ١ل اٌّٛعٛكح فٟ 

اٌظٛهح ٚووه اٌؼ١ٍّخ ػلح ِواد ٚمٌه 

ٚثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت 

 ػٍٝ ِٕـمخ اٌزغبػ١ل

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً 

 ئٌٝ أكاح اٌزظؾ١ؼ ٚلُ ثبفز١به٘ب
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و١ف ٠ّىٓ أىاٌذ ٘نا إٌض ِٓ اٌظٛهح فٟ اٌؾم١مخ " رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد"ٚألْ الؽظ ٚعٛك ٔض 

ٕ٘بن اٌىض١و ِٓ اٌـوق فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ألىاٌذ ٘نا إٌض ٌٚىٓ أٍوع ؿو٠مخ ٘ٛ ثبٍزقلاَ أكاح اٌزظؾ١ؼ 

ٚأالْ ٚثؼل افز١به أكاح اٌزظؾ١ؼ رٛعٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٌزالؽظ رؾٛي شىً ِإشو اٌفأهح ئٌٝ شىً أألكاح رظؾ١ؼ 

ٌزالؽظ " رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد"صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ؽٛي إٌض 

ٔىْٛ َِبه فٍف اٌّإشو ٌىٟ ١ّ٠ي اٌَّزقلَ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل أالْ أهعغ ئٌٝ ٔفٌ ٔمـخ اٌجلا٠خ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل أْ روعغ ئٌٝ ٔفٌ ٔمـخ اٌجلا٠خ أفٍذ ِإشو اٌفأهح ٌزالؽظ ظٙٛه رؾل٠ل ِزؾون ؽٛي إٌض وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

58 
 

 

ٚأالْ ٚثؼل أٔشبء اٌزؾل٠ل ؽبٚي رؾو٠ه اٌزؾل٠ل ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح 

 ُٗ فّضاًل فٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ رالؽظ )ؽ١ش ٍٛف رالؽظ أْ اٌزؾل٠ل ٠أفن فٍف١خ اٌزؾل٠ل اٌنٞ رمَٛ ػي٠يٞ اٌمبهب ثَؾج

ٌٗ ٚ٘ٛ اٌشٌّ ٚافزفبء إٌض  رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ "أْ اٌزؾل٠ل األطٍٟ ٠أفن فٍف١خ اٌزؾل٠ل اٌنٞ رمَٛ ثَؾج

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  (" اٌّؼٍِٛبد

 

ٚأالْ ؽبٚي رؾو٠ه اٌزؾل٠ل ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ؽ١ش ٍٛف رالؽظ أْ 

 ُٗ ؽبٚي أىاٌذ اٌشٌّ اٌضب١ٔخ اٌزٟ ظٙود فٟ ِىبْ  )اٌزؾل٠ل ٠أفن فٍف١خ اٌزؾل٠ل اٌنٞ رمَٛ ػي٠يٞ اٌمبهب ثَؾج

ٌزالؽظ أىاٌذ اٌشٌّ اٌضب١ٔخ ٚوناٌه أىاٌذ إٌض   (إٌض ٚمٌه ثبفز١به فٍف١خ ٌٍزؾل٠ل ال رؾٛٞ ػٍٝ أٞ شٟء 

 .اٌّٛعٛك فٍفٙب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ " رىٌٕٛٛع١ب ٚاعٙخ اٌّؼٍِٛبد"
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 . رالؽظ ىٚاي اٌزؾل٠ل ٚىٚاي إٌض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Ctrl + Dٚثؼل اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه 

 

ٚألْ الؽظ ٚعٛك اٌشٌّ فٟ اٌظٛهح ؽ١ش ٠ّىٓ أىاٌذ اٌشٌّ ِٓ اٌظٛهح فٟ اٌـو٠مخ اٌَبثمخ ثبٍزقلاَ أكاح 

اٌزظؾ١ؼ ٚأالْ ٚثؼل افز١به أكاح اٌزظؾ١ؼ أما ٌُ رىٓ ِقزبهح صُ رٛعٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٌزالؽظ رؾٛي شىً ِإشو 

اٌفأهح ئٌٝ شىً أألكاح رظؾ١ؼ صُ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ؽٛي اٌشٌّ ٌزالؽظ 

ٔىْٛ َِبه فٍف اٌّإشو ٌىٟ ١ّ٠ي اٌَّزقلَ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل أالْ أهعغ ئٌٝ ٔفٌ ٔمـخ اٌجلا٠خ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 
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ٚثؼل أْ روعغ ئٌٝ ٔفٌ ٔمـخ اٌجلا٠خ أفٍذ ِإشو اٌفأهح ٌزالؽظ ظٙٛه رؾل٠ل ِزؾون ؽٛي إٌض وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ؽبٚي رؾو٠ه اٌزؾل٠ل ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ؽ١ش ٍٛف رالؽظ أْ 

 ُٗ ؽبٚي أىاٌذ اٌشٌّ ٚمٌه ثبفز١به فٍف١خ ٌٍزؾل٠ل  )اٌزؾل٠ل ٠أفن فٍف١خ اٌزؾل٠ل اٌنٞ رمَٛ ػي٠يٞ اٌمبهب ثَؾج

 .ٌزالؽظ أىاٌذ اٌشٌّ اٌّٛعٛك فٟ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  (ال رؾٛٞ ػٍٝ أٞ شٟء 

 

 . رالؽظ ىٚاي اٌزؾل٠ل ٚىٚاي إٌض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Ctrl + Dٚثؼل اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه 
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 أكاح اٌفوشبح

فٟ اٌؾم١مخ أكاح اٌفوشبح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ِشبثٙخ فٟ االٍزقلاَ ٌٍفوشبح اٌؼبك٠خ ِغ ئػبفبد هائؼخ ػٍٝ 

اٌفوشبح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة فّضال ػٕل افز١به اٌفوشبح ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٍزغل اٌؼل٠ل ِٓ 

اٌقظبئض ؽ١ش ٠ّىٓ رغ١١و ؽغُ اٌفوشبح أٚ شىً اٌفوشبح ِٓ فالي إٌمو ػٍٝ أٚي ىه ِٛعٛك فٟ ١ّ٠ٓ شو٠ؾ 

 .اٌقظبئض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٚأفزو أألكاح فوشبح أْ ٌُ رىْٛ ِقزبهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ رٛعٗ ٔؾٛ أٌفوشبح ٚثبٌؼغؾ اٌَّزّو ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ ر٠ٍٛٓ اٌظٛهح 

 .ثؾَت أٌٍْٛ اٌَّزقلَ ٚؽغُ اٌفوشبح اٌَّزقلِخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .أالْ لُ ثزغوثخ وً أشىبي اٌفوشبح ػٍٝ اٌظٛهح ٌٚىٓ ِٓ غ١و ؽفظ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ثّب إٔٔب ٌُ ٔؾفظ اٌظٛهح ٠ّىٓ اٌوعٛع ئٌٝ اٌظٛهح أألط١ٍخ أٚ أفو ِوح اٌؾفظ ِٓ فالي شو٠ؾ اٌمٛائُ 

 . ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ F12صُ اٌمبئّخ ٍِف صُ هعٛع أٚ اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه 

 

 .ٌزالؽظ ىٚاي وً أألشىبي ٌٍفوشبح ِٓ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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أِب أما أهكد أظٙبه ِغّٛػخ فظبئض أكاح اٌفوشبح أرغٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌمٛائُ ِٚٓ اٌمبئّخ ٔبفنح أفزو أالفز١به 

 . ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ F5فوشبح أٚ أٔمو ػٍٝ اٌيه 

 

ٚثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب ٔبفنح فظبئض اٌفوشبح ٚػٕل افز١به أٞ فبط١خ ٍٛف رالؽظ 

ظٙٛه فظبئض ٘نٖ اٌقبط١خ ئٌٝ ١ّ٠ٓ إٌبفنح ٌٍزؾىُ ثى١ّخ اٌزأص١و ٚوناٌه ٍٛف ٠ظٙو اٌزأص١و ػٍٝ شىً 

 .اٌفوشبح أٍفً إٌبفنح ؽ١ش ٠ٛعل شىً ٠ج١ٓ ماٌه اٌزأص١و وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .عوة اٌزأص١واد اٌّقزٍفخ ٚالؽظ اٌزأص١و ػٍٝ فؾ اٌفوشبح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ صُ إلظٙبه Ctrl + Alt + Zٚأالْ رواعغ ػٓ اٌقـٛح اٌَبثمخ ِٓ فالي ػغؾ ػٍٝ اٌيه 

األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فوشبح اٌظب٘وح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

 .رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌمٍُ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

فٟ اٌؾم١مخ أكاح اٌمٍُ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ِشبثٙخ فٟ االٍزقلاَ ٌٍفوشبح لٍُ ِغ ئػبفبد األفوٜ ػٍٝ اٌمٍُ فٟ 

ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٚأْ األكاح لٍُ ِشبثٙخ رمو٠جًب ٌألكاح اٌفوشبح ٚاٌزٛعٗ ٔؾٛ شو٠ؾ اٌقظبئض ٍزغل اٌؼل٠ل ِٓ 

اٌقظبئض ؽ١ش ٠ّىٓ رغ١١و ؽغُ لٍُ أٚ شىً لٍُ ِٓ فالي إٌمو ػٍٝ أٚي ىه ِٛعٛك فٟ ١ّ٠ٓ شو٠ؾ 

 .اٌقظبئض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌمٍُ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

 .رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح ٚؽبٚي أْ رىْٛ ٘نٖ اٌظٛهح غ١و ٍِٛٔخ صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ طٛهح 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ RGBصُ ط١غخ صُ األٌٛاْ اٌظٛهح 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً 

 ئٌٝ أكاح اٌمٍُ ٚلُ ثبفز١به٘ب

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌمٍُ ٚمٌه ثبٌؼغؾ 

اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب
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ٚأالْ ِٓ شو٠ؾ فظبئض أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ غ١و اٌقبط١خ اٌظ١غخ ئٌٝ ٌْٛ صُ أفزو أٌٍْٛ 

 .إٌّبٍت ِٓ ؽبًِ األٌٛاْ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٌٍزؾىُ ثؾغُ أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ ٠ّىٓ مٌه ِٓ فالي أٚي ىه ١ّ٠ٓ شو٠ؾ فظبئض أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ 

أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أٚ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح األ٠ّٓ ػٍٝ اٌظٛهح ٌزالؽظ ظٙٛه لبئّخ رؾٛٞ فبط١خ 

 .اٌزؾىُ ثبٌؾغُ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ٚأالْ ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ر٠ٍٛٓ اٌٛعٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌزالؽظ ظٙٛه لبئّخ رؾٛٞ فبط١خ اٌزؾىُ 

 ثبٌؾغُ

 غ١و اٌقبط١خ اٌظ١غخ ئٌٝ ٌْٛ

صُ أفزو أٌٍْٛ إٌّبٍت ِٓ ؽبًِ 

 األٌٛاْ



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

66 
 

ٚأالْ أٍزّو ثز٠ٍٛٓ وً اٌٛعٗ ٚمٌه ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ٚثٙنا 

أألٍٍٛة رَزـ١غ ر٠ٍٛٓ اٌظٛه غ١و اٌٍّٛٔخ ٌزظجؼ طٛه ٍِٛٔخ ٌٚىٓ ػ١ٍه أْ رقزبه اٌٍْٛ إٌّبٍت ٌىً شٟء 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ٚأالْ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح فوشبح اٌّبىط ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚرَزقلَ أكاح فوشبح اٌّبىط فٟ اٌّيط وّب رَزـ١غ رغ١١و ؽغُ أألكاح ثٕفٌ اٌـوق اٌَبثمخ غ١و ؽغُ أألكاح 

ثبٌشىً اٌنٞ ٠ٕبٍجه صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ِٓ عٙخ ٚاؽلح ثبرغبٖ ٚاؽل ثّإشو 

 .اٌشبشخ لُ ثاففبء أؽل اٌؼ١ٕ١ٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .أٍزّو ثبٌَؾت ؽزٝ ِيط اٌجشوح ٚئففبء اٌؼ١ٓ ثشىً وبًِ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٍزجلاي اٌٍْٛ ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح فوشبح اٌّبىط ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ِٓ 

عٙخ ٚاؽلح ثبرغبٖ ٚاؽل ثّإشو اٌشبشخ لُ ثاففبء أؽل 

 اٌؼ١ٕ١ٓ

أٍزّو ثبٌَؾت ؽزٝ ِيط اٌجشوح ٚئففبء اٌؼ١ٓ 

 ثشىً وبًِ
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 أكاح فزُ االٍزَٕبؿ

ٚرَزقلَ أكاح فزُ أالٍزَٕبؿ فٟ اٍزَٕبؿ أعياء ِٓ اٌظٛهح فٟ ِىبْ أفو ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ِٓ اٌزفبط١ً لُ 

 .ثفزؼ طٛهح عل٠لح ٚأفزو أألكاح فزُ االٍزَٕبؿ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ٠ّىٓ َٔـ أٞ عيء ِٓ اٌظٛهح ٚفٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ٍٛف َٕٔـ ٘نا اٌؾ١ٛاْ فٟ اٌغبٔت اٌضبٟٔ ِٓ اٌظٛهح 

ُٗ صُ أػغؾ ثشىً َِزّو ػٍٝ اٌيه  ُٗ ٚػغ ِإشو اٌشبشخ فٛل   Altؽ١ش أٚاًل لُ ثبفز١به اٌغيء اٌنٞ رو٠ل َٔق

ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ِغ اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح صُ أرغٗ ئٌٝ اٌغيء اٌنٞ رو٠ل َٔـ اٌؾ١ٛاْ ف١ٗ صُ ِٓ 

فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بثب ٚفٟ وً ِوح رالؽظ َٔـ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .عيء ِٓ اٌؾ١ٛاْ أٚ أٞ شٟء أفو رو٠ل َٔق

 

أالْ أٍزّو ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بثب ٚفٟ وً ِوح رالؽظ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .َٔـ عيء ِٓ اٌؾ١ٛاْ أٚ أٞ شٟء أفو رو٠ل َٔق
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أالْ أٍزّو ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بثب ٚفٟ وً ِوح رالؽظ 

ٌٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  ُٗ ئٌٝ أْ ٠زُ َٔـ اٌؾ١ٛاْ ثأوٍّ  .َٔـ عيء ِٓ اٌؾ١ٛاْ أٚ أٞ شٟء أفو رو٠ل َٔق

 

ٚأالْ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فزُ االٍزَٕبؿ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح فزُ إٌّٛمط ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ أٍزّو ثبٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بة ػٍٝ اٌظٛهح ٚفٟ 

 .وً ِوح رالؽظ َٔـ اٌزأص١و ٌقزُ إٌّٛمط وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فزُ االٍزَٕبؿ ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح فزُ إٌّٛمط ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب
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ُٗ ػٍٝ إٌّبمط األفوٜ فٟ اٌؾم١مخ  ٚأالْ ػي٠يٞ اٌمبهب و١ف ٠ّىٓ رؾو٠و ّٔٛمط ألكاح فزُ إٌّٛمط ٚأػبفز

أألِو ثغب٠خ اٌجَبؿخ أٚاًل لُ ثاغالق ٘نٖ اٌظٛهح صُ لُ ثفزؼ طٛهر١ٓ عل٠لر١ٓ صُ لُ ثزؾل٠ل أؽل أعياء أؽلٜ 

 .اٌظٛهر١ٓ ٚفٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ٍٛف ٔؾلك طٛهح اٌفزبح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ رؾو٠و صُ رؾل٠ل ّٔٛمط وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ٌزالؽظ ظٙٛه ٔبفنح رؾل٠ل أالٍُ ٌٍّٕٛمط ٚثؼل رؾل٠ل االٍُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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ٚأالْ أهعغ ئٌٝ اٌظٛهح أألفوٜ اٌزٟ لّذ ثفزؾٙب صُ أفزو أكاح فزُ إٌّٛمط أما ٌُ رىٓ ِقزبهح ٚرٛعٗ ٔؾٛ 

شو٠ؾ فظبئض أكاح فزُ إٌّٛمط أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ صُ ِٓ ىه افز١به إٌّٛمط لُ ثبٌٕمو ػ١ٍٗ ٌزغل ئػبفخ 

ّٔٛمط عل٠ل ئٌٝ اٌمبئّخ ٟ٘ طٛهح اٌفزبح اٌزٟ لّٕب ثزؾل٠ل٘ب ِٓ اٌظٛهح األٌٚٝ ٚأػبفزٙب ئٌٝ إٌّبمط أالْ لُ 

 .ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بثب ٚفٟ وً ِوح رالؽظ 

ُٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .َٔـ عيء ِٓ إٌّٛمط أالْ ٚأطً ؽزٝ ٠زُ َٔـ إٌّٛمط وٍ

 

 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

71 
 

 أكاح اٌفوشبح اٌف١ٕخ اإل١ٌخ

ٚأالْ أٔزمً ئٌٝ أألكاح فوشبح اٌّؾفٛظبد صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فوشبح اٌّؾفٛظبد ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌفوشبح 

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  اٌف١ٕخ اإل١ٌخ

 

ٚرَزقلَ أكاح اٌفوشبح اٌف١ٕخ اإل١ٌخ فٟ كِظ أألٌٛاْ ٚرغ١١و ٚرش٠ٛش أعياء اٌظٛه ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ 

 .أألكاح لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ كِظ أألٌٛاْ ٚرغ١١و ٚرش٠ٛش فٟ 

 .ِٕـمخ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح فوشبح اٌّؾفٛظبد 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌفوشبح اٌف١ٕخ 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب اإل١ٌخ



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انشاتغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

73 
 

 أكاح اٌّّؾبح

ٚرَزقلَ ٘نٖ األكاح فٟ َِؼ اٌظٛهح ٌٚزمو٠ت اٌفىوح أوضو فأْ أكاح اٌّّؾبح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة رؼًّ ٔفٌ 

فىوح ػًّ اٌّّؾبح اٌؼبك٠خ رمو٠جًب ِغ ئػبفبد ػٍٝ ػًّ اٌّّؾبح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٍٛف رالؽظٙب أالْ أصٕبء 

 .اٌؼًّ لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ؽنف اٌظٛهح فٟ ِٕـمخ ِإشو 

 .اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ٚئظٙبه اٌٍْٛ اٌقٍفٟ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌٚزؾل٠ل فظبئض أوضو ٌٍّّؾبح رَزـ١غ أْ رٕمو ثبٌيه أأل٠ّٓ ٌٍفأهح ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ اٌقظبئض صُ ٍزغل 

ٍُٙ طغ١و ئٌٝ ٠َبه ِإشو اٌشبشخ ٚثبٌٕمو ػ١ٍٗ ٍٛف رظٙو أ١ٌه لبئّخ أفوٜ ِٓ اٌقظبئض ٌٍزؾىُ 

 .ثقظبئض أوضو ألكاح اٌّّؾبح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌّّؾبح ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ِّؾبح اٌقٍف١خ

 

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ؽنف اٌظٛهح فٟ ِٕـمخ ِإشو 

 .اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ٚئظٙبه اٌقٍف١خ اٌفبهغخ ٌٍظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ِّؾبح اٌقٍف١خ

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ِّؾبح اٌَؾو٠خ

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌّّؾبح ٚمٌه ثبٌؼغؾ 

اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

ٚلُ  األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ِّؾبح اٌقٍف١خ

 ثبفز١به٘ب

فٟ ؽبٌخ أكاح اٌّّؾبح اٌقٍف١خ رالؽظ 

ؽنف اٌظٛهح فٟ ِٕـمخ ِإشو 

اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ٚئظٙبه اٌقٍف١خ 

 اٌفبهغخ ٌٍظٛهح

فٟ ؽبٌخ أكاح اٌّّؾبح اٌؼبك٠خ رالؽظ 

ؽنف اٌظٛهح فٟ ِٕـمخ ِإشو 

اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ٚئظٙبه اٌٍْٛ 

 اٌقٍفٟ
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صُ ثبٌٕمو ٔموح ٚاؽلح ػٍٝ أؽل أعياء اٌظٛهح رالؽظ ؽنف عيء ِؼ١ٓ ِٓ اٌظٛهح ٌٚناٌه أؿٍك أٍُ أكاح 

 .اٌّّؾبح اٌَؾو٠خ ػٍٝ ٘نٖ أألكاح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح اٌزلهط

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌؼًّ رلهط فٟ اٌظٛهح ِٓ ؽ١ش اٌشفبف١خ ٌٚؼًّ مٌه لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ 

 .فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ػي٠يٞ اٌمبهب لُ ثبٌٕمو ثيه اٌفأهح أأل٠َو ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَؾت ٌألٍفً ِضاَل ثّإشو اٌشبشخ ِغ 

 .اٍزّواه اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ِّؾبح اٌقٍف١خ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ 

ٚلُ  رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ِّؾبح اٌَؾو٠خ

 ثبفز١به٘ب
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ٌزالؽظ ظٙٛه ٔمـخ ثلا٠خ اٌَؾت ٚفؾ ٠وثـٙب ثٕمـخ ٔٙب٠خ اٌَؾت ٚػٕل أفالح ىه اٌفأهح رالؽظ رىْٛ رلهط 

 .ٌٚىٓ غ١و ٚاػؼ اٌّؼبٌُ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 اٌـجمبد ٚاأللٕؼخ

 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌزؼٛك اٌظٛهح ثلْٚ رأص١و Ctrl + Alt + Zأالْ ٌٍزواعغ ػٓ ٘نا أألِو لُ ثؼغؾ اٌيه 

اٌزلهط أٞ ئٌٝ ٚػؼٙب اٌـج١ؼٟ صُ لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌمَُ ؿجمبد ألؿٙبه لَُ اٌـجمبد ٚاٌزؾىُ ف١ٙب ٚأالْ ٍٛف 

 .٠ظٙو أ١ٌه اٌمَُ ؿجمبد أٍفً اٌجؤبِظ ئٌٝ عٙخ ا١ّ١ٌٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثبٌٕمو ثيه اٌفأهح أأل٠َو 

ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَؾت ٌألٍفً 

ِضاَل ثّإشو اٌشبشخ ِغ 

اٍزّواه اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه 

 أأل٠َو ٌٍفأهح

صُ لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌمَُ 

ؿجمبد ألؿٙبه لَُ اٌـجمبد 

ٚاٌزؾىُ ف١ٙب ٚأالْ ٍٛف 

٠ظٙو أ١ٌه اٌمَُ ؿجمبد 

أٍفً اٌجؤبِظ ئٌٝ عٙخ 

 ا١ّ١ٌٓ
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ٚثاِؼبْ إٌظو ػٍٝ اٌمَُ ؿجمبد ٍٛف رغل ألَبَ أفوٜ ٟٚ٘ 

لٕٛاد َِٚبهاد ٍٕٚجلأ ِغ لٕٛاد ؽ١ش فٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ ٔظبَ 

 B أألفؼو ٚ G أألؽّو ٚ R أٞ RGBأٌٛاْ اٌظٛهح ٘ٛ 

أألىهق ٚفٟ اٌمٕٛاد رغل رّض١ً ٌٙنٖ اٌضالس اٌٍْٛ ٚثبٌموة ِٓ 

وً ٌْٛ ػ١ٓ ٚػٕل إٌمو ػٍٝ ٘نٖ اٌؼ١ٓ ٠قزفٟ رأص١و اٌٍْٛ 

اٌّمبثً ٌٍؼ١ٓ فّضاًل ٌٛ ٔمؤب ػٍٝ اٌؼ١ٓ اٌّمبثٍخ ٌٍْٛ أألفؼو ف١َقزفٟ رأص١و اٌٍْٛ أألفؼو ػٍٝ اٌظٛهح 

 .١ٍٚجمٝ رأص١و اٌٍْٛ أألؽّو ٚ أألىهق ٚ٘ىنا وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ٚأالْ رواعغ ِٓ فالي إٌمو ِٓ عل٠ل ػٍٝ ِىبْ اٌؼ١ٓ أِبَ اٌٍْٛ 

أألفؼو ٌزؼٛك اٌظٛهح ئٌٝ ٌٛٔٙب اٌـج١ؼٟ صُ أهعغ ئٌٝ اٌمَُ 

ؿجمبد ؽ١ش ٍٛف رغل اٌؼل٠ل ِٓ األىهاه فٟ أألٍفً ثؼغ ٘نٖ 

األىهاه ٠ّىٓ اٍزقلاِٗ ٚاٌجؼغ األفو ال ٠ّىٓ اٍزقلاِٗ ئال ئما 

 .رُ رفؼ١ً ٘نٖ األىهاه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌّغبٚه 

أالْ ٌزفؼ١ً وً ٘نٖ أألىهاه لُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ػٍٝ ِٕـمخ اٌٍْٛ أألىهق اٌزٟ ال رؾٛٞ ػٍٝ وزبثخ ؽ١ش ػٕل 

ُٗ رالؽظ رؾٛي شىً ِإشو اٌفأهح صُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ٍٛف رظٙو أ١ٌه هٍبٌخ  ٚػغ ِإشو اٌفأهح فٛل

 .ؿجمخ عل٠لح ٚ ػٕل إٌمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك ٠زُ ئػبفخ ٘نا اٌـجمخ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

فّضاًل ٌٛ ٔمؤب ػٍٝ اٌؼ١ٓ 

اٌّمبثٍخ ٌٍْٛ أألفؼو 

ف١َقزفٟ رأص١و اٌٍْٛ 

أألفؼو ػٍٝ اٌظٛهح 

١ٍٚجمٝ رأص١و اٌٍْٛ 

 أألؽّو ٚ أألىهق ٚ٘ىنا
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أالْ ٌززؼوف ػٍٝ وً ىه ػغ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ وً ىه ١ٌظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب أٍُ مٌه اٌيه صُ لُ 

 .ثبٌٕمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء ِغّٛػخ عل٠لح ٌزالؽظ أٔشبء ِغّٛػخ ٌٙنٖ اٌـجمبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ئٌٝ اٌيه ؽنف ٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً ٍٍخ  (1ِغّٛػخ )أالْ ٌززؼوف ػٍٝ اٌيه ؽنف لُ ثَؾت اٌّغّٛػخ اٌغل٠لح 

 .اٌّؾنٚفبد رظجؼ اٌّغّٛع شفبفخ اٌشىً صُ لُ ثافالرٗ رالؽظ ؽنف اٌّغّٛػخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

 .أالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ ؿجمخ عل٠ل ٌزالؽظ ئػبفخ ؿجمخ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ثؼل ل١ًٍ ٍٛف أرـوق ػي٠يٞ اٌمبهب ئٌٝ اٌـجمبد ثشىً ِفظً أوضو لُ ثَؾت اٌـجمخ ئٌٝ ىه اٌؾنف 

ٚأؽنفٙب صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء رؼجئخ عل٠لح أٚ أٔشبء رؼ١١و عل٠ل ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 ٌزالؽظ أٔشبء ِغّٛػخ ٌٙنٖ اٌـجمبد

 لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء ِغّٛػخ عل٠لح

 ئٌٝ اٌيه ؽنف (1ِغّٛػخ )لُ ثَؾت اٌّغّٛػخ اٌغل٠لح 

اٌيه ؽنف ٠ٚىْٛ ػٍٝ شىً ٍٍخ اٌّؾنٚفبد رظجؼ اٌّغّٛع 

 شفبفخ اٌشىً صُ لُ ثافالرٗ رالؽظ ؽنف اٌّغّٛػخ

 أالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ ؿجمخ عل٠ل

 ٌزالؽظ ئػبفخ ؿجمخ ػٍٝ اٌظٛهح
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 .صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء ّٔؾ ؿجمخ ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ لٕبع ؿجمخ ٌزالؽظ ئػبفخ لٕبع ػٍٝ اٌـجمخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ؽ١ش ػٕلِب اٍزقلِٕٙب لجً ل١ًٍ وبْ اٌزلهط فٟ اٌشفبف١خ  (أكاح اٌزلهط  )أالْ ٍٛف ٔؼٛك ئٌٝ ِٛػٛع اٌزلهط 

غ١و ٚاػؼ فٟ اٌشفبف١خ أالْ ٚثؼل ئػبفخ اٌمٕبع أرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح صُ لُ ثبٌٕمو ثيه اٌفأهح أأل٠َو ػٍٝ اٌظٛهح 

 .ٚاٌَؾت ٌألٍفً ِضاَل ثّإشو اٌشبشخ ِغ اٍزّواه اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء رؼجئخ عل٠لح أٚ أٔشبء رؼ١١و عل٠ل ٌزظٙو 

 أ١ٌه لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد

صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أٔشبء ّٔؾ ؿجمخ ٌزظٙو أ١ٌه لبئّخ ِٓ 

 أالفز١بهاد

 ٌزالؽظ ئػبفخ لٕبع ػٍٝ اٌـجمخ

 لُ ثبٌٕمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ لٕبع ؿجمخ



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

80 
 

 

أالْ الؽظ رأص١و اٌزلهط ٌٍشفبف١خ ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَجت فٟ أْ اٌزلهط ٚأػؼ ٘ٛ ٚعٛك اٌمٕبع فٟ اٌـجمخ 

ٌٍظٛهح ٚأالْ ػي٠يٞ اٌمبهب أطجؾذ رؼوف أٍب١ٍبد ػٓ اٌـجمخ ٚاٌمٕبع ٚأصٕبء اٌزلهط فٟ اٌىزبة ٍٛف 

 .رزؼٍُ أوضو وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ أغٍك اٌظٛهح اٌمل٠ّخ ٚلُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه أكاح اٌزلهط وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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أالْ أرغٗ ئٌٝ اٌـجمبد أٍفً اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة فٟ عٙخ ا١ّ١ٌٓ لُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ػٍٝ ِٕـمخ اٌٍْٛ أألىهق اٌزٟ 

ُٗ رالؽظ رؾٛي شىً ِإشو اٌفأهح صُ ثبٌٕمو ِور١ٓ  ال رؾٛٞ ػٍٝ وزبثخ ؽ١ش ػٕل ٚػغ ِإشو اٌفأهح فٛل

ِززب١ٌز١ٓ ٍٛف رظٙو أ١ٌه هٍبٌخ ؿجمخ عل٠لح ٚ ػٕل إٌمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك ٠زُ ئػبفخ ٘نا اٌـجمخ ػٍٝ اٌظٛهح 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .أالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ لٕبع ٚلُ ثاػبفخ لٕبع ئٌٝ ؿجمخ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚثؼل ئػبفخ اٌمٕبع أرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح صُ لُ ثبٌٕمو ثيه اٌفأهح أأل٠َو ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَؾت ٌألٍفً ِضاَل ثّإشو 

 .اٌشبشخ ِغ اٍزّواه اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ػٍٝ 

ِٕـمخ اٌٍْٛ أألىهق اٌزٟ 

ال رؾٛٞ ػٍٝ وزبثخ ؽ١ش 

ػٕل ٚػغ ِإشو اٌفأهح 

ُٗ رالؽظ رؾٛي شىً  فٛل

ِإشو اٌفأهح صُ ثبٌٕمو 

ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ٍٛف 

رظٙو أ١ٌه هٍبٌخ ؿجمخ 

عل٠لح ٚ ػٕل إٌمو ػٍٝ 

اٌيه ِٛافك ٠زُ ئػبفخ ٘نا 

 اٌـجمخ ػٍٝ اٌظٛهح

 أالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه ئػبفخ لٕبع 

 ٚلُ ثاػبفخ لٕبع ئٌٝ ؿجمخ اٌظٛهح

لُ ثبٌٕمو ثيه اٌفأهح أأل٠َو 

ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَؾت 

ٌألٍفً ِضاَل ثّإشو اٌشبشخ 

ِغ اٍزّواه اٌؼغؾ ػٍٝ 

 اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح
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أالْ الؽظ رأص١و اٌزلهط ٌٍشفبف١خ ػٍٝ اٌظٛهح ٚاٌَجت فٟ أْ اٌزلهط ٚأػؼ ٘ٛ ٚعٛك اٌمٕبع فٟ اٌـجمخ 

 .ٌٍظٛهح ٚأالْ ػي٠يٞ اٌمبهب فٟ ٘نا اٌّضبي أطجؾذ أوضو ػٓ اٌـجمخ ٚاٌمٕبع وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

أالْ رواعغ ػٓ اٌزلهط اٌَبثك ٚعوة ثم١خ أٔٛاع اٌزلهط اٌّٛعٛكح فٟ شو٠ؾ فظبئض أكاح اٌزلهط أٍفً 

ٌٗ شىً ٚأٍٍٛة ِؼ١ٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .شو٠ؾ اٌمٛائُ ؽ١ش وً رلهط ٌ

 

أالْ ٚلجً أالٔزمبي ئٌٝ أكاح أفوٜ لُ ثفزؼ طٛهح فبهغخ عل٠لح ِٓ فالي شو٠ؾ اٌمٛائُ صُ اٌمبئّخ ٍِف صُ عل٠ل 

 . ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Ctrl + Nأٚ أٔمو اٌيه 
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ٌزظٙو أ١ٌه ٔبفنح رؾٛٞ فظبئض اٌظٛهح اٌغل٠لح فّضاًل ٌزؾل٠ل اٌـٛي ٚاٌؼوع لُ أٚاًل ثبفز١به ٔٛع اٌم١بً 

 ٚ 800ٚلل ٚ فظظذ ٌٍؼوع  (ٍُ  )ٌٛؽلح اٌـٛي ٚاٌؼوع فٟ اٌظٛهح ٚفٟ ؽبٌزٕب ٘نٖ افزؤب إٌَز١ّزو 

٠ىْٛ رقظ١ض اٌولُ ػٍٝ ؽَت ؽبعخ اٌؼًّ فّضاًل أما أهاك : ِالؽظخ  ) صُ أٔمو ِٛافك 600االهرفبع 

 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  ( ٍُ ٚ٘ىنا 6 ٍُ ٚ أالهرفبع 10اٌَّزقلَ ػًّ وبهد شقظٟ ف١ىْٛ اٌؼوع ِضاًل 

 

 .ٌزالؽظ فزؼ طٛهح عل٠لح فبهغخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزلهط

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ٚػبء اٌل٘بْ

لُ ثفزؼ طٛهح فبهغخ عل٠لح ِٓ فالي شو٠ؾ اٌمٛائُ صُ اٌمبئّخ ٍِف 

  ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼCtrl + Nصُ عل٠ل أٚ أٔمو اٌيه 
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ٚثؼل افز١به أكاح ٚػبء اٌل٘بْ أرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح اٌفبهغخ ٚلُ ثبٌٕمو فٟ اٌظٛهح ٌزالؽظ رٍْٛ وً اٌظٛهح 

 .ثبٌٍْٛ اٌّقزبه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزلهط

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

 ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ٚػبء اٌل٘بْ

 ٚلُ ثبفز١به٘ب
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 اجلزء الثالث

 انفصم انخايش
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 رجل٠ً أألٌٛاْ

 فٟ اٌؾم١مخ ٕ٘بن أوضو ِٓ ؿو٠مخ ٌزجل٠ً أألٌٛاْ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٍٚٛف ٔشوػ ػلح ؿوق ِٕٙب ؟

ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌٍْٛ ِٓ ِمبثغ اٌٍْٛ ٚاٌزؾىُ ثبٌٍْٛ ِٓ إٌبفنح ٌْٛ اٌزٟ رٛعل فٟ اٌغبٔت : ٌْٛ  .1

أأل٠ّٓ ٌٍجؤبِظ أالْ ٌزغ١١و اٌٍْٛ لُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌّمبثغ ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح ٌزالؽظ رغ١و 

 .اٌٍْٛ ِغ رغ١١و اٌولُ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌٍْٛ ِٓ فالي إٌمو ِجبشوًح ػٍٝ ِوثغ اٌٍْٛ اٌنٞ ٠و٠ل اٌَّزقلَ : ؽبًِ أألٌٛاْ  .2

افز١بهٖ ؽ١ش ٠زؾٛي ِإشو اٌفأهح ئٌٝ شىً لـبهح رز١ؼ ٌٍَّزقلَ ٌٍٙٛخ أزمبء اٌٍْٛ وّب ٠ٛػؼ 

 . اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ لُ ثبفز١به أٞ ٌْٛ ِٓ ٘نٖ األٌٛاْ ٌزالؽظ ظٙٛه اٌوٍبٌخ أٍُ ؽبًِ األٌٛاْ أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثٛاٍـخ أكاح اٌل٘بْ أٔمو ػٍٝ اٌظٛهح اٌفبهغخ ٌزالؽظ رغ١و اٌٍْٛ ١ٌظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب اٌٍْٛ اٌنٞ 

 .أزم١زٗ ِٓ ؽبًِ األٌٛاْ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 لُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌّمبثغ ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌفأهح

 رالؽظ رغ١و اٌٍْٛ ِغ رغ١١و اٌولُ

ؽ١ش ٠ّىٓ رؾل٠ل اٌٍْٛ ِٓ فالي إٌمو ِجبشوًح ػٍٝ 

ِوثغ اٌٍْٛ اٌنٞ ٠و٠ل اٌَّزقلَ افز١بهٖ ؽ١ش ٠زؾٛي 

ِإشو اٌفأهح ئٌٝ شىً لـبهح رز١ؼ ٌٍَّزقلَ ٌٍٙٛخ 

 أزمبء اٌٍْٛ
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أالْ إلػبفخ ؿجمخ ػٍٝ اٌظٛهح اٌغل٠لح طفواء اٌٍْٛ لُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ػٍٝ ِٕـمخ اٌٍْٛ أألىهق اٌزٟ ال رؾٛٞ 

ُٗ رالؽظ رؾٛي شىً ِإشو اٌفأهح صُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ٍٛف  ػٍٝ وزبثخ ؽ١ش ػٕل ٚػغ ِإشو اٌفأهح فٛل

رظٙو أ١ٌه هٍبٌخ ؿجمخ عل٠لح ٚ ػٕل إٌمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك ٠زُ ئػبفخ ٘نا اٌـجمخ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ِٓ إٌبفنح أّٔبؽ اٌزٟ رٛعل فٟ اٌغبٔت أأل٠ّٓ ٌٍجؤبِظ ثبٌموة ِٓ ؽبًِ األٌٛاْ ٚرَزقلَ ٌزغ١١و أّٔبؽ 

 .اٌظٛهح لُ ثبفز١به أؽل أألّٔبؽ ٌزالؽظ رأص١وٖ ػٍٝ اٌظٛهح ٌْٚٛ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ٚثؼل افز١به إٌّؾ رالؽظ ظٙٛه هٍبٌخ أٍُ إٌّؾ صُ ثؼل مٌه أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

لُ ثبفز١به أؽل أألّٔبؽ ٌزالؽظ رأص١وٖ ػٍٝ اٌظٛهح ٌْٚٛ 

 اٌظٛهح
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ُٗ رأص١و ِؼ١ٓ ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً  ٌزالؽظ رأص١و إٌّؾ ػٍٝ اٌظٛهح ٌْٚٛ اٌظٛهح ؽ١ش وً ّٔؾ ٌ

 .اٌزبٌٟ 

 

أالْ لُ ثزغوثخ وً ّٔؾ ِٓ األّٔبؽ اٌّٛعٛكح فٟ إٌبفنح أّٔبؽ ؽ١ش ٠غت أْ رظجؼ ػٕلن اٌؼل٠ل ِٓ اٌزأص١واد 

 .ػٍٝ اٌظٛهح ٚا١ٌه لَُ ِٕٙب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 أكاح اٌز٠ّٛٗ

ٟٚ٘ أكاح ٘بِخ ؽ١ش رَبػلٔب ػٍٝ رالفٟ اٌؼ١ٛة اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ ر٠ّٛٗ رٍه اٌؼ١ٛة ؽزٝ 

 .ال رظٙو ٘نٖ اٌؼ١ٛة ػٍٝ اٌظٛهح أالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ ػي٠يٞ اٌمبهب ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ر٠ّٛٗ أألٌٛاْ 

ٚرغ١١و ٚرش٠ٛش فٟ ِٕـمخ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ثؾ١ش أما وبْ ٕ٘بن أٞ فًٍ فٟ اٌظٛهح ٠ّىٓ رالف١ٗ 

 .ِٓ فالي اٌز٠ّٛٗ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه 

اٌفأهح أأل٠َو ِغ 

اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ 

رالؽظ ر٠ّٛٗ أألٌٛاْ 

ٚرغ١١و ٚرش٠ٛش فٟ 

ِٕـمخ ِإشو اٌشبشخ 

ػٍٝ اٌظٛهح ثؾ١ش أما 

وبْ ٕ٘بن أٞ فًٍ فٟ 

اٌظٛهح ٠ّىٓ رالف١ٗ 

 ِٓ فالي اٌز٠ّٛٗ



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

90 
 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌز٠ّٛٗ

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌزٛػ١ؼ

 

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب ػٍٝ رٛػ١ؼ اٌظٛهح ؽ١ش ٠ؼًّ ثؼىٌ أكاح اٌز٠ّٛٗ ػٍٝ اٌظٛهح صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه 

اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ رٛػ١ؼ أألٌٛاْ فٟ ِٕـمخ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ثؾ١ش 

 .٠ّىٓ رٛػ١ؼ أٞ عيء ِٓ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزٛػ١ؼ

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح أطجغ

 

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب ػٍٝ رّٛط اٌظٛهح ؽ١ش ٠ؼًّ اٌزّٛط ثبرغبٖ اٌَؾت فٟ اٌظٛهح صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه 

اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ رّٛط فٟ ِٕـمخ ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ اٌظٛهح ثبرغبٖ اٌَؾت وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌز٠ّٛٗ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ٚلُ  ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌزٛػ١ؼ

 ثبفز١به٘ب

صُ ِٓ فالي 

اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح 

أأل٠َو ِغ اٌَؾت 

ثّإشو اٌشبشخ 

رالؽظ رٛػ١ؼ 

أألٌٛاْ فٟ ِٕـمخ 

ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ 

اٌظٛهح ثؾ١ش 

٠ّىٓ رٛػ١ؼ أٞ 

 عيء ِٓ اٌظٛهح

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌزٛػ١ؼ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ٚلُ  ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح أطجغ

 ثبفز١به٘ب
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 أكاح ئٔمبص اٌىضبفخ

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب ػٍٝ ئٔمبص اٌىضبفخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رفز١ؼ األٌٛاْ ٌٍظٛهح أالْ لُ 

 .ثفزؼ طٛهح عل٠لح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ئٔمبص اٌىضبفخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح 

 .ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رفز١ؼ األٌٛاْ ٌٍظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب 

ػٍٝ رّٛط اٌظٛهح 

ؽ١ش ٠ؼًّ اٌزّٛط 

ثبرغبٖ اٌَؾت فٟ 

اٌظٛهح صُ ِٓ 

فالي اٌؼغؾ ثيه 

اٌفأهح أأل٠َو ِغ 

اٌَؾت ثّإشو 

اٌشبشخ رالؽظ 

رّٛط فٟ ِٕـمخ 

ِإشو اٌشبشخ ػٍٝ 

اٌظٛهح ثبرغبٖ 

 اٌَؾت
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ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئٔمبص اٌىضبفخ

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ى٠بكح اٌىضبفخ

 

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب ػٍٝ ى٠بكح اٌىضبفخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ رؼ١ّك األٌٛاْ ٌٍظٛهح أالْ ِٓ 

فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ ى٠بكح اٌىضبفخ اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ؽ١ش 

 .٠ؼًّ ػٍٝ رؼ١ّك األٌٛاْ ٌٍظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ى٠بكح اٌىضبفخ

 .ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ئٍفٕغٗ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٟٚ٘ أكاح رَبػلٔب ػٍٝ رؾ٠ًٛ أألٌٛاْ اٌّٛعٛكح فٟ اٌظٛهح ئٌٝ أ١ٌٔٛٓ أألٍٛك ٚاألث١غ ؽ١ش ٠ؼًّ ػٍٝ أػبكح 

% 100األٌٛاْ ئٌٝ أ١ٌٔٛٓ أألٍٛك ٚاألث١غ ٌٍظٛهح ٚ ٌي٠بكح رأص١و أألٍفٕغٗ لُ ثي٠بكح ل١ّخ اٌقبط١خ ١ًٍ ئٌٝ 

 .ٌي٠بكح رأص١و أألكاح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئٔمبص اٌىضبفخ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

 ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ى٠بكح اٌىضبفخ

 ٚلُ ثبفز١به٘ب

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ى٠بكح اٌىضبفخ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ئٍفٕغٗ ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب
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أالْ ِٓ فالي اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ػلح ِواد م٘بثًب ٚئ٠بثب رالؽظ ػٛكح األٌٛاْ 

 .ٌٍظٛهح ئٌٝ أ١ٌٔٛٓ أألٍٛك ٚاألث١غ أألٍب١١ٍٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح اٌو٠شخ

ٟٚ٘ أكاح رَزقلَ فٟ هٍُ اٌَّبه اٌؾو ٍٚٛف ٔزؼوف ػٍٝ ٘نٖ أألكاح ِٓ فالي اٌّضبي اٌزبٌٟ أٚاًل لُ ثفزؼ 

 .طٛهر١ٓ فٟ اٌجؤبِظ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ِىبْ وً ٔموح  (ٔمـخ رؾىُ  )ٚأالْ ثبٍزقلاَ أكاح اٌو٠شخ ٔمَٛ ثبٌٕمو ؽٛي طٛهح اٌالػت ٌزالؽظ ٚعٛك ٔمـخ 

 .ِغ رشىً فؾ ث١ٓ ٔمبؽ إٌمو أٍزّو ثبٌٕمو ؽٛي اٌالػت وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .أٍزّو ثبٌٕمو ؽٛي اٌالػت ؽزٝ رؼٛك ئٌٝ ٔمـخ اٌجلا٠خ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌو٠شخ

 .رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ئػبفخ ٔمـخ ئهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ػٍٝ اٌَّبه اٌنٞ أٔشأٔٙب ثٛاٍـخ أألكاح ه٠شخ ؽ١ش ثٛػغ  (ٔمبؽ اٌزؾىُ  )ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح إلػبفخ إٌمبؽ 

ِإشو اٌفأهح ػٍٝ اٌَّبه ٠زغ١و شىً ِإشو اٌفأهح ٚثبٌٕمو ػ١ٍٗ رالؽظ أػبفٗ ٔمـخ عل٠لح ػٍٝ اٌَّبه وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأالْ ثبٍزقلاَ أكاح اٌو٠شخ ٔمَٛ 

ثبٌٕمو ؽٛي طٛهح اٌالػت ٌزالؽظ 

ِىبْ  (ٔمـخ رؾىُ  )ٚعٛك ٔمـخ 

وً ٔموح ِغ رشىً فؾ ث١ٓ ٔمبؽ 

 إٌمو أٍزّو ثبٌٕمو ؽٛي اٌالػت

أٍزّو ثبٌٕمو ؽٛي اٌالػت ؽزٝ رؼٛك ئٌٝ ٔمـخ 

 اٌجلا٠خ

ٚمٌه  صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌو٠شخ

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ئػبفخ ٔمـخ 

 ئهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب

 رالؽظ أػبفٗ ٔمـخ عل٠لح ػٍٝ اٌَّبه
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئػبفخ ٔمـخ ئهٍبء ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ؽنف ٔمـخ اإلهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب فٟ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ِٓ اٌَّبه اٌنٞ أٔشأٔٙب ثٛاٍـخ أألكاح ه٠شخ ؽ١ش ثٛػغ  (ٔمبؽ اٌزؾىُ  )ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌؾنف إٌمبؽ 

ِإشو اٌفأهح ػٍٝ اٌَّبه ٠زغ١و شىً ِإشو اٌفأهح ٚثبٌٕمو ػٍٝ أؽلٜ إٌمبؽ رالؽظ ؽنفٙب ٘نٖ إٌمـخ ِٓ 

 .اٌَّبه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئػبفخ ٔمـخ ئهٍبء ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح رؾ٠ًٛ ٔمبؽ ئهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

فٟ اٌَّبه اٌنٞ أٔشأٔٙب ثٛاٍـخ أألكاح ه٠شخ ؽ١ش  (ٔمبؽ اٌزؾىُ  )ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح ٌٍزؼل٠ً ػٍٝ إٌمبؽ 

ثٛػغ ِإشو اٌفأهح ػٍٝ ٔمبؽ اٌَّبه ٠زغ١و شىً ِإشو اٌفأهح ٚثبٌٕمو ػٍٝ أؽلٜ إٌمبؽ ِغ اٌؼغؾ اٌَّزّو 

ثيه اٌفأهح األ٠َو رالؽظ ظٙٛه ِمبثغ ػٍٝ إٌمـخ ِٓ اٌَّبه ٚثزؾو٠ه ل١ٍاًل ؽزٝ ٠ظجؼ اٌَّبه ثشىً 

 .ِٕبٍت وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئػبفخ ٔمـخ ئهٍبء 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ؽنف 

 ٔمـخ اإلهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب

ٚثبٌٕمو ػٍٝ أؽلٜ إٌمبؽ رالؽظ ؽنفٙب ٘نٖ إٌمـخ 

 ِٓ اٌَّبه

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح ئػبفخ ٔمـخ ئهٍبء 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح رؾ٠ًٛ 

 ٔمبؽ ئهٍبء ٚلُ ثبفز١به٘ب
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أالْ لُ ثبٌٕمو كافً اٌَّبه ٌزظٙو أ١ٌه ػي٠يٞ اٌمبهب لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد أفزو ِٕٙب أٔشبء رؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو ئ١ٌه ٔبفنح أٔشبء رؾل٠ل صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ثؼل مٌه ٍٛف ٠زُ أٔشبء رؾل٠ل ِزؾون ؽٛي اٌالػت وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

ٔتضتخذو ْزِ أألداج نهتؼذٚم 

 (َقاط انتحكى  )ػهٗ انُقاط 

فٙ انًضاس انز٘ أَشأَٓا 

تٕاصغح أألداج سٚشح حٛث 

تٕضغ يؤشش انفأسج ػهٗ 

َقاط انًضاس ٚتغٛش شكم 

يؤشش انفأسج ٔتانُقش ػهٗ 

أحذٖ انُقاط يغ انضغظ 

انًضتًش تزس انفأسج األٚضش 

تالحظ ظٕٓس يقاتض ػهٗ 

انُقغح يٍ انًضاس ٔتتحشٚك 

قهٛاًل حتٗ ٚصثح انًضاس 

 تشكم يُاصة

أالْ لُ ثبٌٕمو كافً اٌَّبه ٌزظٙو أ١ٌه 

ػي٠يٞ اٌمبهب لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد 

 أفزو ِٕٙب أٔشبء رؾل٠ل
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 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً Ctrl + Cصُ ثؼل مٌه ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ رؾو٠و صُ َٔـ أٚ أٔمو 

 .اٌزبٌٟ 

 

 Ctrl + Vصُ ثؼل مٌه أرغٗ ئٌٝ اٌظٛهح أألفوٜ أٚاًل صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ رؾو٠و صُ ٌظك أٚ أٔمو 

 .ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .ٌزالؽظ ٌظك طٛهح اٌالػت ِٓ اٌظٛهح اٌضب١ٔخ فٟ اٌظٛهح األٌٚٝ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٌىٓ و١ف صُ ثؼل مٌه ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو , ٔؼُ : ٌٚىٓ اٌظٛهح وج١وح علًا ً٘ ٠ّىٓ رظغ١و٘ب ؟ اٌغٛاة 

 . ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ Ctrl + Tاٌمبئّخ رؾو٠و صُ رؾ٠ًٛ ؽو أٚ أٔمو 

 

صُ ثؼل مٌه ٔالؽظ ظٙٛه رؾل٠ل ٠ؾٛٞ ػٍٝ ِمبثغ ٚثبٌَؾت ِغ اٌؼغؾ رالؽظ أٔه رَزـ١غ اٌزؾىُ ثبٌؾغُ 

ٌٍظٛهح صُ ثؼل مٌه ِٓ شو٠ؾ فظبئض أألكاح أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أٔمو ػٍٝ اٌيه رـج١ك اٌنٞ ٠ىْٛ ػٍٝ شىً 

 .أشبهح طؼ فٟ اٌغبٔت أأل٠َو ِٓ شو٠ؾ اٌقظبئض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثؼل مٌه ِٓ شو٠ؾ فظبئض 

أألكاح أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أٔمو ػٍٝ 

اٌيه رـج١ك اٌنٞ ٠ىْٛ ػٍٝ شىً 

أشبهح طؼ فٟ اٌغبٔت أأل٠َو ِٓ 

 شو٠ؾ اٌقظبئض
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وّب رٛعل أٔٛاع أفوٜ ٌٍزؾ٠ًٛ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ رؾو٠و صُ رؾ٠ًٛ صُ ٍزظٙو أ١ٌه لبئّخ أفوٜ 

 .رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ أٔٛاع اٌزؾ٠ًٛ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ أٍٍٛة ِؼ١ٓ ٚرأص١و أفو ِقزٍف ػٓ اٌجم١خ وّب ٠ٛػؼ  ثؼل مٌه عوة وً أٔٛاع ِٓ اٌزؾ٠ًٛ ؽ١ش وً ٔٛع ٌ

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 ِٓ ٌٛؽخ Shift + Ctrl + Sأالْ ٌؾفظ اٌظٛهح ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ ٍِف صُ ؽفظ ثبٍُ أٚ أٔمو 

 .اٌّفبر١ؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 . وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ JPEGصُ ثؼل مٌه أوزت أٍُ ٌٍظٛهح صُ ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أفزو اٌز١َٕك 

 

 . صُ أٔمو ثؼل مٌه اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ JPEGصُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ٔبفنح ف١بهاد 

 

 .صُ ثؼل مٌه أرغٗ ئٌٝ ِىبْ رقي٠ٓ اٌظٛهح ٚأفزؾٙب ثشىً ػبكٞ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

  ٘ٛ أؽل ٘نٖ أألٔٛاع  JPEGٕ٘بن أوضو ِٓ ٔٛع ٌزقي٠ٓ اٌظٛه ٚإٌٛع: ِالؽظ 
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 .أالْ أغٍك اٌظٛهر١ٓ اٌَبثمز١ٓ ٚلُ ثفزؼ طٛهر١ٓ عل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح رؾ٠ًٛ ٔمـخ ئهٍبء ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  اٌوٍُ اٌؾو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ه٠شخ

 

أالْ أرغٗ ئٌٝ اٌظٛهح صُ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ رشىً 

 .فؾ ١ّ١ٌي اٌَّزقلَ َِبه أألكاح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .أٔمو ػٍٝ ٍٚؾ اٌزؾل٠ل ٌزظٙو ئ١ٌه لبئّخ ِٓ أالفز١بهاد صُ أفزو أٔشبء رؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح رؾ٠ًٛ ٔمـخ ئهٍبء 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح ه٠شخ

 ٚلُ ثبفز١به٘باٌوٍُ اٌؾو 
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 .صُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه إٌبفنح أٔشبء رؾل٠ل أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثَٕـ اٌزؾل٠ل ِٓ اٌظٛهح أألٌٚٝ صُ ٌظك اٌزؾل٠ل فٟ اٌظٛهح اٌضب١ٔخ ِٓ فالي أألِو َٔـ ٚاألِو ٌظك وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أٞ اٌزؾل٠ل )أالْ أٔزمً ئٌٝ اٌمَُ ؿجمبد صُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ػٍٝ اٌـجمخ اٌزٟ رقض اٌظٛهح اٌّؼبفخ 

ٍٛف رظٙو لبئّخ ِٓ اٌقظبئض اٌٙبِخ علًا ؽ١ش رؾٛٞ رأص١واد هائؼخ ػٍٝ اٌظٛهح ِضً اٌظً ٚ  (اٌّؼبف 

 .اٌـ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ ...... أإلػبءح اٌلاف١ٍخ 
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ٚ٘نٖ إٌبفنح رلػٝ ّٔؾ اٌـجمخ ؽ١ش وً فبط١خ ٠ّىٓ اٌزؾىُ ف١ٙب ِضً اٌظً ٚىا٠ٚخ اٌظً ٚئػبءح ٚ اٌزٛ٘ظ 

أالْ عوة وً فبط١خ ػٍٝ ؽلح ِٓ فالي افز١به اٌقبط١خ ثبٌٕمو ػٍٝ ِوثغ أالفز١به اٌّغبٚه ٌٙب ٚافز١به٘ب 

ؽزٝ رظجؼ فٍف١زٙب ىهلبء اٌٍْٛ ٚمٌه ثبٌٕمو ػٍٝ اٌقبط١خ ٌزظٙو فظبئض أكق ٌٍقبط١خ فٟ ِٕزظف إٌبفنح 

 .رَّؼ ٌٕب ثبٌزؾىُ فٙب صُ ثؼل أوّبي ػجؾ اٌقبط١بد أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أالْ أٔزمً ئٌٝ اٌمَُ ؿجمبد صُ ثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ػٍٝ 

 (أٞ اٌزؾل٠ل اٌّؼبف )اٌـجمخ اٌزٟ رقض اٌظٛهح اٌّؼبفخ 

ٍٛف رظٙو لبئّخ ِٓ اٌقظبئض اٌٙبِخ علًا ؽ١ش رؾٛٞ 

رأص١واد هائؼخ ػٍٝ اٌظٛهح ِضً اٌظً ٚ أإلػبءح اٌلاف١ٍخ 

 اٌـ...... 
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 انفصم انضادس
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 أكاح اٌىزبثخ أألفم١خ

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح فٟ اٌىزبثخ ٟٚ٘ ِٓ أُ٘ أألكٚاد ٚأوضو٘ب اٍزؼّبال فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل 

 .ػٓ ٘نٖ أألكاح لُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

لُ ثىزبثخ ٔض ػٍٝ اٌظٛهح ٚمٌه ثبفز١به أألكاح ٔض صُ إٌمو ػٍٝ اٌظٛهح ٌزالؽظ ٚعٛك ِإشو وزبثخ صُ ثؼل 

مٌه لُ ثبٌىزبثخ أوزت أٞ ٔض رٛك وزبثزٗ صُ الؽظ فٟ شو٠ؾ فظبئض أألكاح وزبثخ أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ ٚعٛك 

 .فظبئض أألكاح وزبثخ ِٓ ٌْٛ ِٚؾبماح ٚٔٛع اٌقؾ ٚاٌؾغُ ٚاٌز١َٕك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ أٔمو ػٍٝ اٌيه اٌزفبف إٌض فٟ شو٠ؾ فظبئض أألكاح أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ ٌزظٙو أ١ٌه ٔبفنح اٌزفبف إٌض 

صُ ِٓ اٌمبئّخ إٌَّلٌخ أفزو ٔٛع ِٓ أٔٛاع اٌزفبف إٌض صُ ثؼل مٌه أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك ١ٌزُ رٕف١ن رأص١و 

 .اٌزفبف إٌض ػٍٝ اٌىزبثخ فٟ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .صُ ثؼل اٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه ِٛافك رالؽظ رـج١ك أالٌزفبف ػٍٝ إٌض وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌىزبثخ أألفم١خ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ ٍزغل اٌؼل٠ل ِٓ أكٚاد اٌىزبثخ اٌزٟ ال رقزٍف وض١وًا ػٓ أكاح اٌىزبثخ اٌَبثمخ 

 .وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ٌزظٙو أ١ٌه ٔبفنح اٌزفبف 

إٌض صُ ِٓ اٌمبئّخ 

إٌَّلٌخ أفزو ٔٛع ِٓ 

أٔٛاع اٌزفبف إٌض صُ 

ثؼل مٌه أٔمو ػٍٝ اٌيه 

ِٛافك ١ٌزُ رٕف١ن رأص١و 

اٌزفبف إٌض ػٍٝ 

 اٌىزبثخ فٟ اٌظٛهح

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌىزبثخ أألفم١خ ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ ٍزغل اٌؼل٠ل ِٓ أكٚاد 

 اٌىزبثخ اٌزٟ ال رقزٍف وض١وًا ػٓ أكاح اٌىزبثخ اٌَبثمخ
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 أكاح رؾل٠ل اٌَّبه

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح فٟ رؾل٠ل اٌَّبه ٌٍزؾل٠ل ؽ١ش ػٕل اٌؼغؾ ػٍٝ اٌَّبه رالؽظ ظٙٛه ٔمبؽ اٌزؾىُ فٟ 

اٌَّبه وّب ٠ّىٓ رؾو٠ه اٌَّبه ِٓ فالي ٘نٖ أألكاح أالْ لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة ٚلُ ثؼًّ 

 .َِبه ثٛاٍـخ أكاح اٌو٠شخ وّب ِو ػ١ٍه ٍبثمًب ػٍٝ أؽل عٛأت اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ػٕل اٌؼغؾ ػٍٝ اٌَّبه رالؽظ ظٙٛه ٔمبؽ اٌزؾىُ فٟ اٌَّبه ٚػٕل رؾو٠ه اٌَّبه ِٓ فالي أكاح رؾل٠ل اٌَّبه 

 .رالؽظ ٠ّىٓ رؾو٠ه اٌَّبه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح رؾل٠ل اٌَّبه ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌزؾل٠ل اٌّجبشو

 

ٔقى تؼًم يضاس 

تٕاصغح أداج 

انشٚشح كًا يش 

ػهٛك صاتقًا ػهٗ 

أحذ خٕاَة 

 انصٕسج

ػُذ انضغظ ػهٗ 

انًضاس تالحظ 

ظٕٓس َقاط انتحكى 

فٙ انًضاس ٔػُذ 

تحشٚك انًضاس يٍ 

خالل أداج تحذٚذ 

انًضاس تالحظ 

ًٚكٍ تحشٚك 

 انًضاس

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح رؾل٠ل اٌَّبه ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌزؾل٠ل 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب اٌّجبشو
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 ِغ اٌيه أأل٠َو Ctrl & Altِغ اٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ اٌيه  (ٔمؾ اٌزؾىُ ثبٌَّبه  )ٚثبٌٕمو ػٍٝ أؽل إٌمؾ 

 .ٌٍفأهح رالؽظ ظٙٛه ِمبثغ ٌٍزؾىُ ثبٌَّبه وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ِغ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح ٚاٌَؾت ثّإشو اٌفأهح رالؽظ َٔـ اٌَّبه وّب ٠ٛػؼ Altٚثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ اٌيه 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح اٌَّزـ١ً

ؽ١ش ٠ّىٓ ثٛاٍـخ ٘نٖ أألكاح هٍُ اٌَّزـ١ً أٚاًل لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 
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صُ ثؼل مٌه أفزو أألكاح َِزـ١ً ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ 

 .رالؽظ هٍُ َِزـ١ً وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌَّزـ١ً ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

 .ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌَّزـ١ً كائوٞ اٌيٚا٠ب

 

ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ هٍُ َِزـ١ً كائوٞ 

 .اٌيٚا٠ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌَّزـ١ً ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌَّزـ١ً 

 كائوٞ اٌيٚا٠ب
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صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌَّزـ١ً كائوٞ اٌيٚا٠ب ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌشىً اٌج١ؼبٚٞ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ هٍُ شىً ث١ؼبٚٞ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌشىً اٌج١ؼبٚٞ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌّؼٍغ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌَّزـ١ً كائوٞ 

اٌيٚا٠ب ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ 

ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح 

 اٌشىً اٌج١ؼبٚٞ ٚلُ ثبفز١به٘ب
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ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ هٍُ اٌّؼٍغ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌشىً اٌّؼٍغ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

 .اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌقؾ ٚلُ ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ هٍُ فؾ وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌشىً اٌج١ؼبٚٞ 

ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو 

اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌّؼٍغ 

 ٚلُ ثبفز١به٘ب

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌشىً اٌّؼٍغ ٚمٌه 

ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح 

ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌقؾ ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب
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 ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ١ٌزُ أػبكح ؽنف F12أالْ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو ٍِف صُ أفزو االفز١به هعٛع أٚ أػغؾ 

ع١ّغ أألشىبي اٌزٟ رُ أػبفزٙب ػٍٝ اٌظٛهح صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌقؾ ٚمٌه ثبٌؼغؾ اٌَّزّو 

ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌشىً اٌّقظض ٚلُ 

 .ثبفز١به٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ِٓ شو٠ؾ فظبئض أكاح اٌشىً أٍفً شو٠ؾ اٌمٛائُ أٔمو ػٍٝ اٌيه اٌّغبٚه ٌٍقبط١خ شىً ٌزغل أشىبي ٌىٓ 

٘نٖ أألشىبي ل١ٍٍخ ٚإلػبفخ وً أألشىبي اٌّغٛكح فٟ اٌجؤبِظ فٛرٛشٛة أٚ رقظ١ض ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ أألشىبي 

ٍزغل ثبٌغبٔت أأل٠َو ِٓ اٌجؤبِظ ىه ػٍٝ شىً ٍُٙ ٚػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ رظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ 

اٌق١بهاد ؽ١ش ٍزغل أٌىً أٞ وً أألشىبي أِب اٌجم١خ ِضً اٌؾ١ٛأبد ٚغ١و٘ب فٟٙ رقظ١ض ٌمَُ ِؼ١ٓ ِٓ 

 .أألشىبي وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

صُ إلظٙبه األكٚاد اٌّقف١خ أٍفً أكاح اٌقؾ ٚمٌه ثبٌؼغؾ 

اٌَّزّو ػٍٝ رٍه األكاح ثٛاٍـخ ِإشو اٌفأهح ؽزٝ رظٙو 

األىهاه اٌّقف١خ صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح اٌشىً اٌّقظض ٚلُ 

 ثبفز١به٘ب
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 .صُ ٍزظٙو أ١ٌه هٍبٌخ الٍزجلاي أألشىبي أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ٌزالؽظ ثؼل مٌه ئػبفخ وً أألشىبي ئٌٝ ثؤبِظ فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ٚأرغٗ ٔؾٛ اٌظٛهح ٚثبٌؼغؾ ػٍٝ ىه اٌفأهح أأل٠َو ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ رالؽظ هٍُ أألشىبي اٌزٟ 

 .رقزبه٘ب لُ ثزغوثخ ػلح أشىبي وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

115 
 

 

 أكاح رل٠ٚو اٌىبئٓ 

ٚرَزقلَ ٘نٖ أألكاح فٟ رل٠ٚو اٌىبئٓ فٟ اٌمَُ صالصٟ أألثؼبك ٚلل ِو ػ١ٍه و١ف١خ أالٔزمبي ئٌٝ اٌمَُ صالصٟ أألثؼبك 

أما أهكد اٌؼًّ اٌظٛه ٌٍزأص١و صالصٟ اإلثؼبك أٚ اٌؾووخ ف١ّىٓ مٌه ِٓ شو٠ؾ  )فٟ شوػ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

اٌزؾىُ فٟ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٍزغل ػلح افز١بهاد ٚثبٌموة ِٕٙب ٠ٛعل ػالِخ ٍُٙ ػٕل اٌؼغؾ ػ١ٍٗ 

ٍزظٙو لبئّخ رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌق١بهاد ِٕٚٙب اٌق١بهاد اٌَبثمخ أ٠ؼب أفزو ِضاًل صالصٟ اإلثؼبك ٚمٌه ثبٌٕمو ػ١ٍٗ 

ؽ١ش ٍزغل أشبهح طؼ أِبَ االفز١به اٌّقزبه ٚػٕل افز١بهٌٖ ٠زُ ػوع ٚاعٙخ اٌجؤبِظ فٟ ؽبٌخ اٌضالصٟ اإلثؼبك 

ؽ١ش ٍزالؽظ اٌزغ١واد ػٍٝ اٌغبٔت األ٠ّٓ ِٓ اٌجؤبِظ ِٓ عٙخ فظبئض اٌظٛهح ٚوناٌه اٌؾبي ٌٍظٛه 

ُٗ ٚوً ٘نٖ أألكٚاد فٟ أؿبه اٌؼًّ صالصٟ  (اٌفٛرٛغواف١خ أٚ اٌؾووخ  وّب ٠ؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ أألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍ

 .أألثؼبك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح رل٠ٚو اٌىب١ِوا

ٚرَزقلَ أألكاح رل٠ٚو اٌىب١ِوا ٌزل٠ٚو وب١ِواد ِشٙل اٌوؤ٠خ فٟ اٌؼًّ صالصٟ أألثؼبك وّب رؾٛٞ ػٍٝ أكٚاد 

أفوٜ أٍفٍٙب رَبػل فٟ رٕظ١ُ ِشٙل اٌوؤ٠خ ٌَبؽخ اٌؼًّ ٚوً ٘نٖ أألكٚاد فٟ أؿبه اٌؼًّ صالصٟ أألثؼبك وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 أكاح ا١ٌل

اٌظٛهح ٌٍٛطٛي ئٌٝ عيء ِؼ١ٓ ِٓ اٌظٛهح ِضاًل ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي ١ٌٌٚ  (أَِبن  )ٚرؼًّ أكاح ا١ٌل رؾو٠ه 

ٚأُ٘ ػًّ ألكاح ا١ٌل ٘ٛ ػٕل فزؼ طٛهح  (ؽ١ش أْ ػٍّٙب فٟ اٌزؾو٠ه ِشبثٗ رمو٠جًب ػًّ وف ا١ٌل  )اٌؾظو 

ثشىً اػز١بكٞ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة رىْٛ ٘نٖ اٌظٛهح ثؾغُ غ١و ِٕبٍت فٟ ثؼغ أألؽ١بْ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً 

 .اٌزبٌٟ 

 

ٌىٓ ثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ػٍٝ أكاح ا١ٌل ٍٛف رظٙو اٌظٛهح ثبٌؾغُ اٌّضبٌٟ فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة وّب ٠ٛػؼ 

 .اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 . وّب رٛعل أٍفً ِٕٙب أكاح ػوع اٌزل٠ٚو وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أكاح اٌؼلٍخ

ٚرَزقلَ أكاح اٌؼلٍخ فٟ اٌزىج١و ؽ١ش ػٍّٙب فٟ اٌجؤبِظ ِشبثٗ ٌؼًّ اٌؼلٍخ اٌؾم١م١خ ٠ّٚىٓ اٍزقلاِٙب ِجبشوًح 

ٚمٌه ثبٌٕمو ػٍٝ اٌّىبْ اٌّواك رىج١وُٖ أٚ ثبٌؼغؾ اٌَّزّو ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح ِغ اٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ 

 .٠ج١ٓ إٌّـمخ اٌزٟ ١ٍزُ رىج١و٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ  (رؾل٠ل  )١ٌظٙو أ١ٌه فؾ 
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 . ٚػٕل ئفالد ِإشو اٌشبشخ رالؽظ رىج١و٘ب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 أِب أٍفً طٕلٚق أألكٚاد

  

ٚثبٌٕمو ِور١ٓ ِززب١ٌز١ٓ ػٍٝ اٌٍْٛ األِبِٟ أٚ اٌٍْٛ اٌقٍفٟ ٍزظٙو ٔبفنح اٌزؾىُ ثبألٌٛاْ ٌزَبػلن ػٍٝ أفز١به 

 .اٌٍْٛ إٌّبٍت وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

رجل٠ً األٌٛاْ األِبِٟ ٚاٌقٍفٟ ٚافزظبه٘ب 

 Xفٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

األٌٛاْ أالفزواػ١خ األِبِٟ ٚاٌقٍفٟ 

 Dٚافزظبه٘ب فٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 

 اٌٍْٛ اٌقٍفٟ  اٌٍْٛ األِبِٟ 
رؾو٠و فٟ ؽبٌخ اٌمٕبع اٌَو٠غ ٚافزظبه٘ب 

 Qفٟ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ 



  أالؽزوافAdobe Photoshop CS5 2011ٟاٌىزبة 

119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انفصم انضاتغ
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 ِؼوع اٌّوشؾبد

٠ٚؾٛٞ ِؼوع اٌّوشؾبد اٌؼل٠ل ِٓ اٌزأص١واد ػٍٝ اٌظٛهح ٟٚ٘ هائؼخ علًا ٌّٚؼوفخ اٌّي٠ل ػٓ ٘نٖ أألكاح 

لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ ِوشؼ صُ ِؼوع اٌّوشؾبد وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ٔبفنح رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ اٌزأص١واد ٚوً لَُ ٠ؾٛٞ رأص١واد ِؼ١ٕخ أفزؼ اٌمَُ ١َٔظ 

ُٗ صُ ثؼل مٌه  ِضاًل ٍزغل اٌؼل٠ل ِٓ اٌزأص١واد ٚئٌٝ ٠َبه إٌبفنح ٍزغل اٌقظبئض ؽ١ش ٠ّىٓ ى٠بكح اٌزأص١و أٚ رم١ٍٍ

 .أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك ١ٌزُ رـج١ك اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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وّب ٠ٛعل فٟ أٍفً اٌمبئّخ وً ٔٛع ػٍٝ ؽلح ٌز١ًَٙ ػ١ٍّخ أالفز١به أ٠ؼُب فّضاًل اٌمَُ ١َٔظ ٠ّىٓ اٌٛطٛي أ١ٌٗ 

ُٗ ٚ٘نا اٌشٟء ٠ٕـجك ػٍٝ وً األلَبَ أألفوٜ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .ِٕٙب ٚفزؼ رأص١وار

 

أالْ لُ ثزغوثخ وً أأللَبَ ٚاٌزأص١واد فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة صُ ثؼل مٌه لُ ثفزؼ طٛهح عل٠لح فٟ ثؤبِظ 

 .فٛرٛشٛة صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ ِوشؼ صُ ر١١ًَ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

ُٗ رأص١واد ِؼ١ٕخ لُ  صُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ٔبفنح رؾٛٞ اٌؼل٠ل ِٓ أألىهاه فٟ عٙخ ا١ّ١ٌٓ ٚوً لَُ ىه ٌ

 (ر١١ًَ)ثبٌَؾت ثّإشو اٌشبشخ ِغ اٌؼغؾ ثيه اٌفأهح أأل٠َو ثٛاٍـخ أكاح اٌزفبف أِبِٟ ٌزالؽظ ٍؾت 

 .اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

٠ٛعل فٟ أٍفً اٌمبئّخ وً ٔٛع ػٍٝ ؽلح ٌز١ًَٙ 

ػ١ٍّخ أالفز١به أ٠ؼُب فّضاًل اٌمَُ ١َٔظ ٠ّىٓ 

ُٗ ٚ٘نا اٌشٟء ٠ٕـجك  اٌٛطٛي أ١ٌٗ ِٕٙب ٚفزؼ رأص١وار

 ػٍٝ وً األلَبَ أألفوٜ
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أالْ عوة ثم١خ أألكٚاد فّضاُل أألكاح كٚاِخ رَبػل ػٍٝ رل٠ٚو اٌغيء اٌّؾلك ٚ أكاح رغؼ١ل رمَٛ ثزغؼ١ل اٌظٛهح 

 .ٚ٘ىنا وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 

 

 

أالٌ خشب تقٛح أألدٔاخ فًثاُل 

أألداج دٔايح تضاػذ ػهٗ 

تذٔٚش اندزء انًحذد ٔ أداج 

تدؼٛذ تقٕو تتدؼٛذ انصٕسج 

 ْٔكزا
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 .أالْ لُ ثزغوثخ وً أألكٚاد فٟ شو٠ؾ أألكٚاد ٚوً أكاح ٌٙب رأص١و ِؼ١ٓ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أِب ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ ٚثبٌزؾل٠ل ِٓ اٌمبئّخ ٔبفنح فَزغل أشبهاد طؼ أِبَ اٌغيء اٌظب٘و فٟ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ 

ُٗ أشبهح طؼ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ   .فّضاُل ؽبًِ أألٌٛاْ ظب٘و فٟ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ ٌنٌه رغل أِبِ

 

أِب ئما أىٌذ ؽبًِ أألٌٛاْ ٚمٌه ثبفز١بهٖ ِٓ اٌمبئّخ ٔبفنح رالؽظ أىاٌذ ؽبًِ أألٌٛاْ ِٓ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

أالْ لُ ثزغوثخ وً أألكٚاد فٟ شو٠ؾ أألكٚاد ٚوً 

 أكاح ٌٙب رأص١و ِؼ١ٓ
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 اٌمبئّخ رؾل٠ل

ٟٚ٘ ِٓ أعياء شو٠ؾ اٌمٛائُ اٌٙبِخ أما رؾٛٞ أٚاِو رؾل٠ل ٘بِخ علًا ٌّٚؼوفخ ٘نٖ أألٚاِو لُ أٚاًل ثفزؼ طٛه 

 .عل٠لح فٟ ثؤبِظ فٛرٛشٛة صُ لُ ثؼًّ رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 ٚأِو أٌزؾل٠ل Ctrl + Aؽ١ش أْ أِو اٌزؾل٠ل أٌىً ٠ؼٕٟ رؾل٠ل وً اٌظٛهح ٚافزظبهٖ ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٘ٛ 

 ٚأِو اٌزؾل٠ل أػبكح اٌزؾل٠ل ٠ؼٕٟ Ctrl + Dئٌغبء اٌزؾل٠ل ٠ؼٕٟ ئٌغبء اٌزؾل٠ل ٚافزظبهٖ ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٘ٛ 

 ٚأِو اٌزؾل٠ل ػىٌ ٠ؼٕٟ ػىٌ Shift + Ctrl + Dأػبكح أفو رؾل٠ل ٌٍظٛهح ٚافزظبهٖ ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٘ٛ 

 أالْ لُ ثؼىٌ رؾل٠ل اٌظٛهح ٌزالؽظ Shift + Ctrl + Iاٌزؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح ٚافزظبهٖ ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٘ٛ 

 .افز١به ِؾ١ؾ اٌَّزـ١ً ثلي اٌَّزـ١ً اٌنٞ رُ رؾل٠لُٖ ٍبثمًب وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 و١ف١خ عّغ أوضو ِٓ رأص١و

 ِٓ Ctrl + Nلُ أٚاًل ثفزؼ طٛهح عل٠لح فبهغخ ِٓ فالي شو٠ؾ اٌمٛائُ أفزو اٌمبئّخ ٍِف صُ عل٠ل أٚ أفزو 

 لُ ثزغ١١و 600 * 800فّضاًل أما أهكد فزؼ طٛهح  )ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ ٌزالؽظ ظٙٛه ٔبفنح عل٠ل ؽلك اٌقظبئض 

 600 ٚاالهرفبع ِٓ 8 ئٌٝ 800لُ ثزغ١١و اٌؼوع ِٓ  ( ٚ٘ىنا 600 ٚ اٌـٛي ئٌٝ 800اٌؼوع ٌٍظٛهح ئٌٝ 

 . صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 6ئٌٝ 

 

 صُ ثٛاٍـخ أألكاح ه٠شخ لُ ثأشبء َِبه رؾل٠ل أػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ

 

 .صُ أٔزمً ئٌٝ أكاح رؾ٠ًٛ ٔمـخ أإلهٍبء وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .صُ ثبٌؼغؾ ػٍٝ اٌيه أأل٠َو ٌٍفأهح ِغ اٌَؾت لُ ثبٌزؼل٠ً ػٍٝ مهاع اٌزؾىُ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

صُ أٔمو ثيه اٌفأهح أأل٠ّٓ فٟ ٍٚؾ ِٕـمخ اٌزؾل٠ل ٌزالؽظ ظٙٛه لبئّخ افز١بهاد أٔزمً ئٌٝ أالفز١به أٔشبء رؾل٠ل وّب 

 .٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه ٍٛف رظٙو أ١ٌه ٔبفنح أٔشبء رؾل٠ل صُ أٔمو ػٍٝ اٌيه ِٛافك وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .ٌزالؽظ أٔشبء رؾل٠ل ػٍٝ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه ثبٍزقلاَ أكاح ٚػبء اٌل٘بْ لُ ثاػبفخ ٌْٛ ئٌٝ اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ لُ ثبفز١به اٌمبئّخ ِوشؼ صُ افز١به ِؼوع اٌّوشؾبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .ٌزظٙو أ١ٌه ٔبفنح لُ ثزؾل٠ل اٌزأص١و إٌّبٍت ػٍٝ اٌزؾل٠ل فٟ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ لُ ثبفز١به أٌمبئّخ رؾل٠ل صُ ػىٌ ٚمٌه ٌؼىٌ اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .صُ ثؼل مٌه ثبٍزقلاَ أكاح ٚػبء اٌل٘بْ لُ ثاػبفخ ٌْٛ ئٌٝ اٌزؾل٠ل وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 .صُ ِٓ شو٠ؾ اٌمٛائُ لُ ثبفز١به اٌمبئّخ ِوشؼ صُ افز١به ِؼوع اٌّوشؾبد وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ٌزظٙو أ١ٌه ٔبفنح لُ ثزؾل٠ل اٌزأص١و إٌّبٍت ػٍٝ اٌزؾل٠ل فٟ اٌظٛهح وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 

 

 .ٌزظٙو أ١ٌه اٌظٛهح اٌزب١ٌخ وّب ٠ٛػؼ اٌشىً اٌزبٌٟ 
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 مت الكتاب بعون اهلل
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  1-----------------------------------------------------------------------------------------  أٍُ اٌىزبة  

 2--------------------------------------------------------------------------------------------  أإل٘لاء  

 3----------------------------------------------------------------------------------------  وٍّخ اٌجلا٠خ  

 4  ------------------------------------------------------------------------  ٍٛف رزؼٍُ ثؼل لواءح اٌىزبة

 اندزء أألٔل

 5--------------------------------------------------------------------------------------  اٌفظً أألٚي  

 6--------------------------------------------------------------------------------------------  اٌّملِخ  

 6------------------------------------------------------------------------  اٌزؼوف ػٍٝ ٚاعٙخ اٌجؤبِظ  

 8----------------------------------------------------------  اٌزؾىُ ثأِبوٓ أشوؿخ اٌقظبئض ٚاألكٚاد  

 10  ------------------------------------------------------  (رؾل٠ل َِبؽخ اٌؼًّ  ) ؽفظ ر١َٕك ٚاعٙخ اٌجؤبِظ

 12-------------------------------------------------------------------------------------  أٌٛاْ اٌظٛه  

 Bridge  ---------------------------------------------------------------------------------  18اٌجؤبِظ 

 21  -------------------------------------------------------------------------  (اٌظٛه  )رور١ت اٌٛصبئك 

 25-------------------------------------------------------------------------------------  اٌفظً اٌضبٟٔ  

 26----------------------------------------------------------------------------------  طٕلٚق األكٚاد  

 26-----------------------------------------------------  أٍّبء األكٚاد ِغ االفزظبه ِٓ ٌٛؽخ اٌّفبر١ؼ  

 28 -----------------------------------------------------------------------------------------------  أكاح اٌزؾو٠ه

 28----------------------------------------------------------------------  ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب   أكاح اٌزؾل٠ل

 36-----------------------------------------------------------------  ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب   أكاح ؽجً اٌزؾل٠ل

 39-------------------------------------------------------------  أكاح اٌزؾل٠ل اٌَو٠ؼخ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 40-----------------------------------------------------------------------  ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب   أكاح اٌمـغ
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 اندزء انثاَٙ

 47-------------------------------------------------------------------------------------- اٌفظً اٌضبٌش  

 48-------------------------------------------------------------------  ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب   أألكاح اٌشبؿفخ

 53----------------------------------------------------  أألكاح فوشبح ِؼبٌغخ اٌزوو١ي ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 61---------------------------------------------------------------------  أكاح اٌفوشبح ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 67--------------------------------------------------------  أكاح فزُ أالٍزَٕبؿ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 71----------------------------------------------------  ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب   أكاح اٌفوشبح اٌف١ٕخ اإل١ٌخ

 72-------------------------------------------------------------------------------------  اٌفظً اٌواثغ  

 73---------------------------------------------------------------  أكاح اٌّّؾبح ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 75----------------------------------------------------------------  أكاح اٌزلهط ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 76---------------------------------------------------------------------------------  اٌـجمبد ٚاأللٕؼخ  

 اندزء انثانث

 85-----------------------------------------------------------------------------------  اٌفظً اٌقبٌِ  

 86-------------------------------------------------------------------------------------  رجل٠ً أألٌٛاْ  

 89---------------------------------------------------------------  أكاح اٌز٠ّٛٗ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 91---------------------------------------------------------  أكاح ئٔمبص اٌىضبفخ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 93----------------------------------------------------------------  أكاح اٌو٠شخ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 105---------------------------------------------------------------------------------- اٌفظً اٌَبكً  

 106--------------------------------------------------------  أكاح اٌىزبثخ أألفم١خ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 108--------------------------------------------------------  أكاح رؾل٠ل اٌَّبه ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 109-----------------------------------------------------------  أكاح اٌَّزـ١ً ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 115--------------------------------------------------------  أكاح رل٠ٚو اٌىبئٓ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  
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 115-------------------------------------------------------  أكاح رل٠ٚو اٌىب١ِوا ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 116------------------------------------------------------------------  أكاح ا١ٌل ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 117--------------------------------------------------------------  أكاح اٌؼلٍخ ٚاألكٚاد اٌّقف١خ أٍفٍٙب  

 119------------------------------------------------------------------------------------ اٌفظً اٌَبثغ  

 120------------------------------------------------------------------------------  ِؼوع اٌّوشؾبد 

 124------------------------------------------------------------------------------------  لبئّخ اٌزؾل٠ل  

 125--------------------------------------------------------------------------  و١ف١خ عّغ أوضو ِٓ رأص١و

 

 

 

 

 


