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 .المستوى األساسي والمتوسط مستوى الدورة :

 ساعة . 30   عدد ساعات الدورة :

 

 عن الدورة :

بمسممممتو  لا المبتدل والمتوسممممط لتما ن الم ممممارا ن   Adobe Photoshopصممممممت دورة  

خطوة بخطوة من استخدام أفضل برنامج للتصم م الجراف اي، ح ث تلدف الدورة إلى تما نلم 

لتعر ف الم ممارب با ة ة إن ممات مسممتند جد د من الصممةر   Photoshopمن اسممتخدام برنامج 

تصممام م البصممر ة المتنوعة، وإن ممات إلى الطباعة الرقم ة، إضممافة إلى تطو ر ملارات إن ممات ال

الصمممور المتحراة، مل الةدرة على إجرات تعد بت بسممم طة على مةاطل الة د و في اتصمممدارات 

الحد ثة، والتمّان من تعد ل الصممور الةوتواراف ة، والتبعب بالصممور والتصممم مات بأدخال أو 

رب ملارة التعامل مل إزالة أجزات أخرى ا ر موجودة بالملف األصممملي، اما سممم اتسمممب الم ممما

 أنظمة الة اس، والعمل مل الطبةات وأنماط الطبةات باستخدام أدوات التحد د.

اما تلدف الدورة إلى إاساب الم ارا ن ملارات تحر ر الصور، ومعالجتلا، وتعد ل التصو ر 

رقم مما بطر ةممة احتراف ممة، لتوف ر حلول مبتارة من خبل التةن ممات والمم زات واألدوات التي 

 وفرها البرنامج، بح ث  مّان المسممممممتخدم من إن ممممممات رسممممممومات جد دة ومبتارة للوسمممممما ط 

 المطبوعة والرقمّ ة.

 

 :الدورة محاور

1. Introduction 

2. Starting Photoshop 

3. Manual Selection 

4. Automatic Selection 

5. Transforming 

6. Light and Color Correction 

7. Retouching 

8. Layers 

9. Blend Modes 

10. Conclusion 
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 مخرجات الدورة

 تعر ف الم ارا ن على المةاه م األساس ة ومم زات أدوبي فوتو وب. .1

 ااساب الم ارا ن ملارة إن ات مستند جد د من الصةر للطباعة الرقم ة. .2

 ااساب الم ارا ن ملارة إن ات التصام م البصر ة المتنوعة والصور المتحراة. .3

 بت البس طة على مةاطل الة د و في اتصدارات تما ن الم ارا ن من إجرات التعد .4

 الحد ثة.

 ااساب الم ارا ن ملارة تعد ل الصور الةوتواراف ة والتبعب بالصور والتصم مات. .5

 احتراف فن تعد ل وترم م الصور واذلب التبعب بلا. .6

تعر ف الم ارا ن على طر ةة استعادة الصور باستخدام أدوات االقتصاص الةا مة  .7

 د التصو ر الةوتوارافي.على قواع

 إلمام الم ارا ن بملارة معالجة الصور وتصح حلا باستخدام الةبتر وتعد ل األلوان. .8

 احتراف ملارة الطبةات واستخدام األنماط في التصام م. .9

 ز ادة إنتاج ة واةاتة الم ارا ن من خبل تعلم اختصارات لوحة المةات ح ذات الصلة. .10

 

 


