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Objectives

فوتوشوبادوبيعلىالتعرف❑

فوتوشوبادوبياستخداماتعلىالتعرف❑

الجرافيكيالتصميمعلىالتعرف❑

األلوانانظمةعلىالتعرف❑

األلوانعمقعلىالتعرف❑

اهداف المحاضرة
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Adobe Photoshop

Adobe)فوتوشوبأدوبي❑ Photoshop)الصوروتعديلالنشاءيستخدموتصميمرسومياتبرنامجهو

.ةالرقميالصورتعديلوالرسومياتلتحريرالبرامجأشهرمنويعتبرأدوبيشركةأنتجته،النقطية
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استخدامات برنامج أدوبي فوتوشوب

ويرةالصغاإلعالناتوالبانراتالمتنوعةالبصريةالتصميماتإنشاء1.

بعضهامعالعناصرمنوغيرهاوالنصوصالصوردمجخاللمنذلك

ىوعلالطرقعلىتوجدالتياللوحاتمثلواحدتصميمفيالبعض

.المحالتواجهة

التباينأواإلضاءةأواأللوانتغيرخالمن،الفوتوغرافيةالصورتعديل2.

غيراخرىاجزاءازالةأوبأدخالوالتصميماتبالصورالتالعب3.

.االصلىبالملفموجودة

األبعادثالثيةللكائناتكنقوشاستخدامهابغرضالصوروتجهيزاعداد4.

3Dالفيديوإنتاجأعمالفيالمستخدمةالصورأو.

يفمباشرةخاللهمنالمنتدياتواإلنترنتمواقعتصميميمكنكما5.

.الحديثةاالصدارات

ملمعظالطباعةمراحلفيالرئيسيةاألدواتمنالبرنامجويعتبر6.

.والنشراتوالمجالتالكتبمثلالمطبوعات

الشكل يوضح إعالن لوحة طرق
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التصميم الجرافيكي

)Graphic Design)

هذامنةفعالرسالةلتوصيلواالتصالوالرسوماتالكالمبينتجمعفنيهعمليههوالجرافيكيالتصميم❑

ماغالبااألياموهذه،تجاريةوعالماتملصقاتأوصحيفةأوبروشورأو،Logoشعاركانسواءالتصميم

.أهدافهمإلىللوصواإللكترونيةوالتصميمالنشربرمجياتالجرافيكمصممينيستخدم

:عناصر التصميم الجرافيكي 

.القيمة الفنية للتصميم والهدف منه: القيمة ❖

.الشكل المراد تصميمه: الشكل ❖

.ابعاد الشكل المراد تصميمه: الحجم ❖

.النقوش والزخارف المكونه للشكل: النقوش ❖

.نوع الخط المستخدم في  التصميم: الخط ❖

.األلوان المستخدمه، نوعها ودقة وضوحها: األلوان ❖

الشكل التالي يوضح عناصر التصميم
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.مثل مواقع اإلنترنت ، العروض التقديمية، األفالم : وسائط اإلعالم اإللكترونية 1.

.مثل بطاقات األعمال ، البروشورات، المجاالت والصحف: وسائل االعالم المطبوعة 2.

الناحجالجرافيكيالمصممصفات

تحويلأوالناس،لدىمألوفغيرشيءإلىالمألوفالشيءتحويلهوتعاريفيهبأبسطواإلبداع:مبدع1.

.لديهممألوفإلىالمألوفغيرالشيء

.هومشاريعأعمالهفيالصحيح،التوظيفويوظفهااستخدامها،يجيدواأللوانفيذوقعنده:ذّواق.2

رامجهوبكأداة،اآلليالحاسبيستخدمفهويستخدمها،كيفويعرفالفنان،كماأدواته،جيدايعرف:ماهر.3

.للنورفكرتهإلخراجكوسيلةالمعقدة

التصميم الجرافيكي

)Graphic Design)
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مجاالت استخدام التصميم الجرافيكي

أفكارهالإيصويحاولالمستهدفة،الفئةإلىووجدانهعقلهفييدورماينقلتصميمهلجعلمصمم:صبور.4

.الطرقبأسهل

.أخطائهمنيستفيدويتعلم:يخطئ.5

.حولهمنالمحيطينوبآراءبالخبرةموهبتهصقلعلىويعملالنقد،ويقيلناقد:ناقد.6

دقة،والمصممأكثررأصبحتوواضحةكثيرةالتفاصيلكانتفكلماتصميمه،فيالدقيقةبالتفاصيلمهتم:مهتم.7

.الهدفيحققلكيصحيحوالعكسيريدها،الالتيالتفاصيليخفيكيفيعرفالناجح

الفنماتسفياشتراكهمرغمفالمصممينخالق،ومبدعفكرةصاحببأنهمؤمنثقة،أيمابنفسهواثق:واثق.8

.داخلهصويرتفيالخاصةوطريقتهأسلوبهمنهمفلكلاختالف،شتىمختلفونأنهمغيرالفذ،والخيالواإلبداع
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أنظمة األلوان 

تتعاملأنظمةلهافهذه،للطباعةالمعدةالصيغاتوألوانالضوءألوانبينتفرقالجرافيكيالتصميمبرامج❑

نألواليستوهى،(الكمبيوترشاشة)الشاشةألوانالضوءأللوانومثالأخرى،أنظمةلهاوتلكمعها

السببواختلفتقدألوانهاتجدطباعتهاعندولكنبمظهرالشاشةعلىالصورةترىأنكبمعنىطباعة،

:هو

oاللونيةباألنظمةيعرفماخاللمنالصورةألوانمعتتعامل(التصميم)الجرافيكبرامجأن(Color

Modes)لونيةلنماذجوفقابعضهايوضعالتى(Color Models).

oبكسللبكالخاصةاللونيةالمعلوماتيحددالذيوهو،خاصلونينظامالكمبيوترفىتعرضصورةلكل

بهالخاصالنظامنوعولكلوأسود،أبيضأورماديةأوملونةالصورةكانتسواءالصورة،بكسالتمن

.األلوانمن
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أنظمة األلوان 

الجيدميمالتصبينفرقاتشكلأنيمكنماوهيالتصميمفياألشياءأهممنهياأللوان•

التيلمرضيةاالنتائجعلىتحصللنلأللوان،الجيداالستعمالوبدون.السيئوالتصميم

طرقواأللواننظمأهمعلىنتعرفأنلناالبدالمنطلقهذامنتتوقعها،كنت

.استخدامها

ويمكنضوئية،قياسوحدةعنعيارةهوPixelالبيكسل•

أنعلماالشاشة،علىاضائتهايمكننقطةأصغرأنهعلىتعريفه

منمجموعةعنعبارةالشاشةعلىتظهرالتيالصورة

.الصورةلتشكلاليعضبعضهامعمجتمعةالبيكسالت
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أنظمة األلوان 

الحد األقصى من في  العالم الرقمي تنقسم إلى قسمين رئيسيين، وفيما يلي تعداد ألهم نظم األلوان ونظم األلوان ❑

.األلوان الذي يوفره كل نظامعدد

:أنظمة األلوان 

:الضوءحبسفكرةعلىتقومنظم.1

CMYKنظاممثل Cyanلاختصاراألحرفوهذه: Magenta, Yellow, Black

.الطباعةعملياتقيالنظامهذايستخدم،ووأسودأصفر،قرمزي،أحمرسماوي،(

لون4،294،967،296بتشكيلالنظامهذاويسمحبايت4هيالنظامهذافياللونشدة

الشكل التالي يوضح نظام ألوان 

CMYKالطباعة



10University of Basrah

أنظمة األلوان 

:الضوءإطالقفكرةعلىتقومنظم.2

RGBنظاممثل ,Redلاختصاراألحرفوهذه: Green Blue

يةالمرئالعرضوسائلفيالنظامهذايستخدموأزرقأخضر،أحمر،

ويسمحبايت0هيالنظامهذافياللونشدة.الشاشاتوالتلفازمثل

بتشكيلالنظامهاا

لون.16،777،216

RGBالشكل التالي يوضح نظام ألوان الشاشة 
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أنظمة األلوان 

ألوان الويب وألوان الطباعة❑

األلوانيلوتفاصمبادئتعلمعلىمصممأييركزولذلكفني،عملأيلقيمةوأساسيامهماعامالاأللوانتعتبر▪

فيواألخرىوالخوف،الحزنمواطنفيتستعملوهذه،باردةوحارةألوانفهناكاستعمالها،وضوابط

.الفنيميمالتصمجالخبراءمنعليهامتفقمعاييرهيللكبار،وهذهطفوليةتلك،والّسلمالفرحمناسيات

حدناأيصممحيثالثالثة،اواألربعةاأللواننظاممشكلةفيوقعوامشوارهمبدايةفيالمصممينأغلب▪

لمامغايرايخرجالتصميمطباعةوعندRGBالويبألوان،ألوانالثالثةنظاماستعملأنهلنجدليطبعهتصميما

CMYK.الطباعةالوان,األربعةاأللواننظاماستخدامالمصصمعلىكانانهذلكفيالخلل,الشاشةفييراه
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أنظمة األلوان 

فيعكساليحدثكمابها،علمعلىيكونأنمصممكلعلىيجبالتيالمبادئأهممنتعتبرالسابقةالمعلومة❑

أنظمةأيضاوتوجد.أيضاصحيحاليسوهذاCMYKألواناألربعبنظاماالنترنتمواقعبانراتتصميم

.الفوتوشوبفيأخرىألوان

استعمالوجبيستاألخيرنجداأللوانناحيةمنلألنترنتوالموجهللطباعةالموجهالتصميمبينللفرقبالنسية❑

فيلواناألاستعمالأنغيرالموقع،فييعرضماهوييقىالشاشةفينراهماحيثبسيط،وبمزج،براقةألوان

التيالنظمعضبسبيلفيبأذواقناأحيانانضحييجعلناكما،أيضاومهارةدقةيستلزمللطباعةالموجهالتصميم

.مضمونةبنتيجةالعملوليخرجالمطبعة،تستوجبها
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أنظمة األلوان 

األزرقلونالاستخراجأمكنفإذااالختيار،وحسنالحيلبعضعلىيعتمدالمطبعيالتصميمفياأللوانمزج▪

مزجمنللنقأنعلينارقيقاالنصكانفكلماوهكذا،رابع،أوثالثلونلمزجداعيالفقط،لونينبمزجمثال

.الواسعةالمساحاتفيالحريةبعضلناتكونفيمافيه،األلوان

:هيبالفوتوشوباأللوانصيغ

RGBالشاشةألوانصيغة▪

CMYKالطباعةألوانصيغة▪

Bitmapالنقطيةاأللوانصيغة▪

Grayscaleالرماديةاأللوانصيغة▪

LABالمختبريةاأللوانصيغة▪
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صيغ األلوان

RGBالشاشةألوانصيغة❑ :
اتدرجوفياأللوانمنجداكبيرهأعدادالنتاجواألزرقاألخضرواألحمراأللوانخلطعلىيعتمدلونينظاموهو

Redاألحمرحيثباالنجليزيواألزرقواألخضراألحمر:األلوانإلىRGBالحروفوترمزمختلفة

لىعتعرضالتيالملونةالصوروتصميمانشاءفيالنظامهذانستخدمونحنBlueواألزرقGreenواألخضر

كافةقريياوت.والحاسوبالتلفزيونشاشاتفيالمستخدمالنظامهوالنظاموهذاوالبروجكتراآلليالحاسبشاشات

.األلوانوخلطالنتاجالشاشات
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صيغ األلوان

CMYKالطباعةألوانصيغة :
وفياأللوانباقيالنتاجواألسودواألصفرواألرجوانيالسماوياأللوانخلطعلىيعمللونينموذجأونظاموهو

السماويحيثواألسودواألصفرواألرجوانيالسماوياأللوانإلىCMYKالحروفوترمزمختلفةتدرجات

CyanواألرجوانيMagentaواألصفرYellowواألسودBlackالذينفسههوهذااأللواننظامانوالمهم

التصاميمأوتللمجالالتصميمعنداأللوانمنالصيغةهذهاختياريفضللذلكالطباعةعمليةفيالطابعاتتستخدمه

.الحقاالطابعاتعلىستطبعالتي
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صيغ األلوان

Bitmapالنقطيةاأللوانصيغة❑ :
اللونوهوواحدلونغيرينتجالانهيعنيوهذاللفوتوشوببالنسيةبت7بنظاماأللوانخلطعلىيعتمدهنااأللواننظام

.فقطاالسودباللونالتصميمعنداأللوانمنالصيغةهذهتستخدملذلكاالسود

Grayscaleالرماديةاأللوانصيغة❑ :
والرمادييضاالبيعنياالسودإلىاالبيضمناأللوانتدرجاتوهيبهاللتصميمالوانثالثةفقطينتجهذااأللواننظام

ويمكنكهذااأللواننظامفيالرمادياللونغيريوجدالباألصحاالسودإلىالقريبوالرماديالغامقوالرماديالفاتح

.فقطالرماديباللونالتصميماردتاذااستخدامه



17University of Basrah

صيغ األلوان

LABالمخبريةاأللوانصيغة❑ :
األلوانخلطفيتعتمدهذهاأللوانصيغةأنالمهمالشيءبعضمعقدةالنهاهذااللونصيغةفينتعمقلن

كلمةإلىيشيروهوLالحرفوهواسمهمناألولالحرفاليهيشيرماحسبالضوءشدةعلىوانتاجها

.بااللوانالتصميماردتاذاالصيغةهذهوتستخدمLightباالنجليزيالضوء
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البتدمنستخاآلليالحاسبانظمةكافةوفيالفوتوشوبفي❑

Bitفي(الصورةوضوحدقة)األلوانعمقعنللتعبير

بالنسيةانماطبعدةالصورتصميميمكنكالفوتوشوببرنامج

وسنشرح.بت32،بت16،بت8،بت1:وهيللعمق

اننيمكأينلكنوضحذلكقبلولكنبأختصاراالنماطهذه

؟الفوتوشوبفياأللوانعمقنختار

ندعوذلكالفوتوشوبفياأللوانعمقاختيارتستطيع❑

ومحددةالتاليالنافذةلكستظهرحيثجديدملفانشاءاختيار

.األلوانعمقاختياريمكنأينعليها

عمق األلوان

أختيار عمق األلوان
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:بت1العمق❑

هذاوفيبت1بالصورهمنبكسلكليمثلبحيثاآلليالحاسبذاكرهفيالصورهتمثيليتمالعمقهذافي

.االسوداللونوهوواحدلونباستخدامالتصميميمكنكالعمق

عمق األلوان

:بت8العمق❑

هذاوفيبت8بالصورهمنبكسلكليمثلبحيثاآلليالحاسبذاكرةفيالصورهتمثليتمالعمقهذافي

.متوسطةجودةوهيلون256إلىيصلالوانبعددالتصميميمكنكالعمق

:بت16العمق❑

هذاوفيبت16بالصورهمنبكسلكليمثلبحيثاآلليالحاسبذاكرةفيالصورهتمثيليتمالعمقهذاوفي

هذاباستخدامالتصميمعندولذلكعاليهجودةوهيلونألف65مناكررإلىيصلالوانبعددالتصميميمكنالعمق

.للصورةبايتميجا10إلىيصلوقدثقيلالصورحجميصبحالعمق
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عمق األلوان

:بت32العمق❑

منأكررتجينالعمقوهذااجدثقيلهالصورهتصيحالعمقبهذاالتصميموعندبااللوانثراءالكثرالعمقوهو

.جداعاليةدقةذاتجودةوهيلونمليون16
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Photoshopتنصيب برنامج 
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Photoshopتنصيب برنامج 
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Photoshopتنصيب برنامج 
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Photoshopتنصيب برنامج 
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واجهة البرنامج
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اسئلة عن المحاضرة

الفوتوشوبفيالفوتغرافيةالصورعلىالتعديليتمكيف1.

الجرافيكيالتصميمفيالناقدصفةماهي2.

االليالحاسبفيالبتنستخدملماذا3.

بت7علىتعتمدالتياأللوانصيغةماهي4.

البيكسلماتعريف5.
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