
       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   1 انفظم انذساعٗ األٔل 

 تؼشيف انكًجيٕتش:
 القٌام طرٌق عن وذلك )المعلومات( محددة  نتائج إلى للوصول ومعالجتها البٌانات بتخزٌن ٌقوم إلكترونً جهاز هو

 .البرنامج علٌها ٌطلق منطقٌا   المرتبة التعلٌمات من سلسلة مستخدما   والمنطقٌة الحسابٌة بإجراء العملٌات

 أشكبل أرٓضح انكًجيٕتش انضذيخخ : 
  Desktopالكمبٌوتر المكتبى  -1
 Laptopالكمبٌوتر المحمول  -2
 Smart Devicesاالجهزة الذكٌة  -3

 انؼُبطش االعبعيخ نُظبو انكًجيٕتش 
 data and informationالبٌانات والمعلومات   .1
  Hardware المكونات المادٌة  .2
 Softwaerالبرمجٌات  .3
 Humanwareالعنصر البشرى  .4

 
 

 أٔالً انجيبَبد ٔ انًؼهٕيبد 

 قد تكون والتً المالحظة، أو المشاهدة طرٌق عن الحصول علٌها ٌمكن التً الحقائق من مجموعة : هً  انجيبَبد 
 صوت ، موسٌقى (( ،أصوات) ...فٌدٌو، لقطات صورة،(صور ،)...حروف، أرقام،( نصوص شكل فً

هدف  لتحقٌق معنى لها ٌصبح بحٌث وتحلٌلها بتصنٌفها وتنظٌمها عالجتها م تم   التً البٌانات : هًانًؼهٕيبد  

 .الخ ... ورسوم بٌانٌة وجداول تقارٌر شكل على تكون وقد معٌن،

 : Hardwareحبَيبً انًكَٕبد انًبديخ 
 وكل System Unitالنظام  وحدة وتشمل .ولمسها مشاهدتها ٌمكن ولتً ا الكمبٌوتر لجهاز الفعلٌة المكونات هً

 :إلى المادٌة المكونات تقسٌم وٌمكن الخ، ..رة الفأ المفاتٌح، لوحة الشاشة، مثل بها، متصل ) مادى مكون(

 و



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   2 انفظم انذساعٗ األٔل 

 انًبديخ :  انًكَٕبد

 ٔصذاد االخشاد :

 الكمبٌوتر قام التً عرض واخراج المعلومات عملٌات عن المسئولة األجهزة هً االخراج : وحدات   -1
 .المستخدم لتعلٌمات وفقا وتنفٌذها بمعالجتها

 
 ٔصذاد االدخبل :

 للجهاز مثل  المختلفة البٌانات إدخال عن المسئولة األجهزة هً :اإلدخال وحدات -2

  
 احتٌاجات وفق وقت أي فً استرجاعها وٌمكن والمعلومات البٌانات لتخزٌن تستخدم :التخزٌن وسائط -3

 الكهربً  التٌار بانقطاع محتوٌاتها تفقد ال وهً المستخدم
 Hard Disk & Flash Memoryومن اهم وسائط التخزٌن 

  
 الكمبٌوتر لجهاز األساسً المادي المكون هى "System Unit": .النظام  وحدة -4

 
 : System Unitأْى يكَٕبد ٔصذح انُظبو 

 Main Memory.الرئٌسة  الذاكرة -1
 )Central Processing Unit "CPU المركزٌة  المعالجة وحدة -2
 Motherboard.األم  اللوحة -3
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 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   3 انفظم انذساعٗ األٔل 

 :RAMأٔالً : انزاكشح انًإلتخ 
ٌطلق علٌها الذاكرة المتطاٌرة أو ذاكرة الوصول العشوائى حٌث أنها تفقد محتوٌاتها عند إنقطاع الكهرباء وهى 

 الجزء الذى ٌتعامل معه المستخدم 

 :ROMحبَيبً : راكشح انمشاءح فمؾ 
وهى تحتوى على البرامج اآلساسٌة الالزمة لتشغٌل الجهاز ومحتواها محفوظ علٌها من قبل الشركة المنتجة 

وسمٌت بذاكرة القراءة فقط النه ٌمكن القراءة منها وال ٌمكن الكتابة علٌها بواسطة المستخدم العادى وتسمى اٌضا  
 ن محتواها ثابت ال ٌتاثر بانقطاع التٌار الكهربى فهى تحتفظ بمحتوٌاتها بصفة دائمة .بالذاكرة الدائمة حٌث أ

 :  CPU  Central Processing Unitٔصذح انًؼبنزخ انًشكضيخ 
هى الجزء المسؤل عن إجراء العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة والتى ٌنتج عنها معالجة البٌانات بناء 

 من وحدتٌن رئٌسٌتٌن : Processorختلفة وٌتكون المعالج على أوامر وتعلٌمات البرامج الم

  Arithmetic and Logic Unit ( ALU )ٔصذح انضغبة ٔانًُطك 

 Control Unitٔصذح انتضكى  

 يالصظخ :
 Motherboardعلى اللوحة االم  Romوالذاكرة الذائمة  Ramٌتم التركٌب كال  من المعالج والذاكرة المؤقتة 

  Computer Caseوالتى توجد داخل 

 ٔصذح انميبط  عؼخ ٔصذاد انتخضيٍ  عشػخ انًؼبنذ 
 : Storgae Untitsأوال  وحدة قٌاس سعة وحدات التخزٌن 

 كوحدة قٌاس للبٌانات حٌث ٌستخدم الباٌت لتمثٌل Byteبالباٌت   ٌعرف ما ٌستخدم الكمبٌوتر أنظمة معظم فً
  Byteوحدات تخزٌن الكمبٌوتر بمضاعافات الباٌت  ٌتم قٌاس bit بت 8 من الباٌت وٌتكون رمز، أو حرف

تٌار  مرور 1 ٌمثل حٌث ، 0 أو 1 تكون البت وقٌمة الكهربائً، التٌار مرور عدم أو مرور ٌمثل Bit البت  
 .كهربائً تٌار مرور عدم 0 وٌمثل ، كهربائً

 

 الحجم االختصار ةوحدة قياس السعة التخزيني

 Byte B 8 Bitsالبايت 

 Kilobyte KB 1024 Byteالكيلو بايت 

 Megabyte MB 1024 KBالميجابايت 

 Gigabyte GB 1024 MBالجيجابايت 

  Terabyte TB 4201التيرا بايت 

 انتضٕيم ثيٍ ٔصذاد انميبط : 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   4 انفظم انذساعٗ األٔل 

 ٔصذح ليبط عشػخ انًؼبنذ :

 ٔيؼبػفتٓب : HZٔصذح ليبط عشػخ انًؼبنذ ْٗ انٓيشتض 

 
 :Softwareحبنخبً : انجشيزيبد 

 هى مجموعة البرامج التى تستخدم فى تشغٌل الكمبٌوتر وتوظفه ألداء المهام المختلفة 

 
 : Closed Sources Programsانجشيزيبد يغهمخ انًظذس 

هى البرمجٌات التى ال ٌمكن مشاهدة كود المصدر الذى كتبت به فهو متاح فقط لمبرمجى ومصممى الجهة أو 
 برمجٌة ) كود المصدر عبارة عن الكود البرمجى الخاص بهذا البرنامج (الشركة المصنعة لهذه ال

 : Open Sources Programsانجشيزيبد يفتٕصخ انًظذس 
 هى برامج كود المصدر الخاص به متاح ألغراض االستخدام والتعدٌل والتطوٌر والتوزٌع .

 : مقارنة بٌن البرمجٌات المفتوحة والبرمجٌات المغلقة المصدر 

 
 تُمغى انجشيزيبد ثُبء ػهٗ صمٕق يهكيتٓب انٗ حالث إَٔاع :

: حٌث تسمح الجهة المسئولة عنها للمستخدم بإمكانٌة االستفادة الكاملة Freewareالبرمجٌات المجانٌة  .1
 منها دون مقابل مادى 

محدودة : هى نسخة تجربٌة للبرمجة األصلٌة محدودة اإلمكانٌات أو Sharewareالبرمجٌات التجربٌة  .2
 المدة وبعد انتهاء المدة ٌمكن شرا البرمجٌة .

برمجٌات غٌر مصرح باستخدامها إال عن طرٌق شراء النسخة االصلٌة : وتكون محمٌة برقم المنتج  .3
 وتستخدم العبارة ) جمٌع حقوق النشر محفوظة لشركة ............... ( للداللة على حقوق ملكٌة البرمجة .



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   5 انفظم انذساعٗ األٔل 

 ٖ :ساثؼبً : انؼُظش انجشش

 
 

 تؼشيف َظبو انتشغيم :
عبارة عن مجموعة من البرامج المسؤلة عن أدارة الموارد المادٌة لجهاز الكمبٌوتر كما أنه ٌعتبر بمثابة الوسٌط 

 من جهة اخرى  Hardwareبٌن المستخدم وبرامجه من جهة وبٌن المكونات المادٌة األجهزرة 

 ػٍ تشغيم كم يٍ : َظبو انتشغيم يغئٕل
  المكونات المادٌة 

  التطبٌقات البرمجٌة 
 Commandٌمكن للمستخدم توجٌه األوامر والتعلٌمات لنظام التشغٌل عن طرٌق ما ٌسمى بموجه األوامر 

Prompt  أو عن طرٌق واجهة رسومٌةInterface . 

 :  Command Promptيٕرّ األٔايش 
حٌث ٌقوم المستخدم بتوجٌة األوامر والتعلٌمات لنظام التشغٌل  Terminalٌسمى فى بعض أنظمة التشغٌل 

 مكتوبة من المحث المخصص لذللك  باستخدام لوحة المفاتٌح 

 : Graphical User Interface(  GUIانٕارٓخ انشعٕييخ ) 
هى تحتوى على األوامر والتعلٌمات المختلفة وتظهر فى شكل قوائم ورسومات وأشرطة أدوات ووحدة اإلدخال 

 مما ٌجعل استخدام الكمبٌوتر أكثر متعة وتشوٌق . Mouseاإلساسٌة المستخدمة فى التعامل معها هى 
 ٌمكن للمستخدم توجٌه األوامر والتعلٌمات لنظام التشغٌل بطرٌقتٌن 

 Command Promptموجه األوامر  .1
 GUIالواجهة الرسومٌة  .2

 
 أْى ٔظبئف أَظًخ انتشغيم :

  الخ ( –الماسح الضوئى  –التحكم فى وحدات التخزٌن واألجهزة الملحقة بالكمبٌوتر ) الطابعة 

  تنظٌم تعامل البرمجٌات مع الذاكرة 

  نقل البٌانات بٌن الوحدات المختلفة للجهاز وحفظها على وحدات التخزٌن 

  الصالحٌات المختلفة للمستخدمٌن ( –التأمٌن ) كلمة المرور 

 ٌوفر واجهة للمستخدم من خاللها ٌمكن للمستخدم التعامل مع الجهاز  



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   6 انفظم انذساعٗ األٔل 

 تظُيف أَظًخ انتشغيم :

  أَظًخ انتشغيم يغهمخ انًظذس ٔيُٓب 
  نظام التشغٌلMac Os ٌتمٌز بواجهات  : وهذا النظام مخصص بصورة اساسٌة ألجهزة أبل ماكنتوش وهو

 جذابة سهلة االستخدام .

  نظام التشغٌلWindows    من أشهر أنظمة التشغٌل وأكثرها انتشارا  بالنسبة لألجهزة الشخصٌة :

 
 أَظًخ انتشغيم يفتٕصخ انًظذس يخم 

  نظام التشغٌلLinux وهو نظام تشغٌل مفتوح المصدر قابل للتطوٌر ٌمتاز بسهولة االستخدام : 
    Ubuntuو  Fedoraوتوجد منها العدٌد من التوزٌعات وأشهرها 

 
 أَظًخ تشغيم انٕٓاتف انًضًٕنخ :

 وهو نظام تشغٌل Androidٌوجد منها أنظمة تشغٌل مفتوحة المصدر ومغلقة المصدر ومنها نظام التشغٌل انروٌد 
    Tabletsمفتوح المصدر وهو ال ٌقتصر على الهواتف المحمولة وانما ٌمكن استخدامه على األجهزة اللوحٌة 

 
 نُظبو انتشغيم : GUIيًيضاد انٕارٓخ انشعٕييخ 

 عرض البرامج فى شكل نوافذ منتظمة  -1
 استخدام القوائم المنسدلة البسٌطة وأشرطة االدوات  -2
 نفس الوقتإمكانٌة تشغٌل عدة برامج فى  -3
 إمكانٌة استخدام اللغة العربٌة وغٌرها من اللغات كواجهة تطبٌق  -4
 توفٌر مستعرض لصفحات مواقع االنترنت  -5

 انشبشخ االفتتبصيخ نُظبو انتشغيم :
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 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   7 انفظم انذساعٗ األٔل 

 تتشبثخ انًكَٕبد األعبعيخ نهشبشخ االفتتبصيخ ثيٍ َظى انتشغيم انًختهفخ :
 : عبارة عن لون أو صورة ٌمكن تغٌٌرها بواسطة المستخدم  Back groundالخلفٌة  -1
: رموز صغٌرة تستخدم فى تشغٌل البرامج المختلفة بطرٌقة سرٌعة بمجرد النقر المزدوج Iconsأٌقونات  -2

 بالماوس .
: ٌظهر بها مجموعة رموز أٌقونات للبرمجٌات المثبتة على نظام التشغٌل وأخرى متعلقة ببعض  Barsأشرطة 
 ادات الهامة لنظام مثل ضبط التارٌخ والوقت والتحكم فى الصوت والشبكة .اإلعد

ملحوظة : ٌمكن أن ٌحتوى الكمبٌوتر على أكثر من نظام تشغٌل ولكن عن بدء التشغٌل ٌتم اختٌار أحد هذه االنظمة 
 لٌتم تحمٌله 

 :Filesأٔالً: انتؼبيم يغ انًهفبد 
وفى حالة انقطاع التٌار الكهربى  RAMجمٌع االعمال التى تقوم بتنفٌذها على الكمبٌوتر تحفظ داخل الذاكرة المؤقتة 
 تفقد تلك الذاكرة كل محتوٌاتها لذلك ٌجب حفظها على وسائط التخزٌن 

 
هو مجموعة من البٌانات التى تخزن داخل وسائط التخزٌن بامتدادات مختلفة وٌستطٌع المستخدم  :Fileانًهف 

 التعامل معها سواء باسترجاعها أو تعدٌلها أو حذفها أو مشاركتها أو طباعتها 

 مثل  اسم الملف ٌتكون من مقطعٌن االول االسم االصلى للملف والثانى االمتداد وٌكون من ثالث حروف
aml.Doc 

  ٌأخذ الملف شكال معٌنا ٌختلف حسب التطبٌق المستخدم فى أنشائه 

 إَٔاع انًهفبد :
  ملفات فٌدٌو : تحتوى على مقاطع صوت وصورة وٌتم أنشائه ببرامج تسجٌل فٌدٌو أو تسجٌل صوت 

  ملفات الصور: ٌتم أنشائها بواسطة برامج الرسوم وتتضمن بٌانات رسومٌة ولها امتدادات مختلفة تحدد دقة
 الصورة ووضوحها وحجمها 

  الملفات النصٌة : ٌوجد العدٌد من البرامج المكتبٌة مثلMs Office  .Liber Office 

 لة بالحاسب وٌجب عدم العبث بها أو حذفها ملفات النظام : وهى تخص نظام التشغٌل والبرامج واألجهزة المتص
 حتى ال ٌختل عمل نظام التشغٌل

 قم بتشغٌل أحد برامج منسقات النصوص واكتب إحدى العبارات النصٌة   ئَشبء ٔصفع انًهف :
 Fileحفظ الملف : فتح قائمة 

 ٌظهر مربع حوارى  Save asاختر االمر 

 نكتب اسم الملف    -1
 تحدٌد مكان الملف  -2
  Saveأضغط الزر     -3

 يالصظبد :
  عند حفظ الملف ألول مرة تكون وظٌفةSave  مساوٌة لألمرSave As 

  ٌمكن استخدام األمرSave As  لحفظ نسخة من الملف باسم جدٌد فى نفس مكان الحفظ الحالى أو فى مكان
 آخر 
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األػذادٖ األٔل انظف   8 انفظم انذساعٗ األٔل 

  ٌمكن استخدام مفاتٌح االختصار بلوحة المفاتٌحCtrl + S  لحفظ الملف 

  اختٌار اسم للملف ٌناسب محتواه لٌسهل تذكرهٌفضل 

  ٌجب تذكر المكان الذى سٌتم حفظ الملف فٌه 

 
 انجضج ػٍ يهف داخم رٓبص انكًجيٕتش :

 من لوحة المفاتٌح  Ctrl + Fٌمكن أظهار شرٌط البحث بضغط على مفتاحى 

 انجضج ثبعتخذاو االعى 
 ٌتم كتابة جزء من اسم الملف أو االسم كامال فى شرٌط البحث فتظهر أسماء المجلدات التى تحتوى على هذا االسم 

 
 البحث باستخدام امتداد الملف : 

  PNG.*ٌتم وضع عالمة * بدال من االسم االصلى للملف مع كتابة االمتداد الملف ونفصل بٌنهما بنقطة مثل 

 
 :Foldersحبَيبً : انتؼبيم يغ انًزهذاد 

هو مكان داخل وسٌط التخزٌن ٌحتوى على ملف أو مجموعة ملفات وٌحتوى على مجلد أو :  تؼشيف انًزهذ

  أكثر تسمى مجلدات فرعٌة
 خطٕاد أَشبء يزهذ :

 اضغط على زر الفارة االٌمن فى مكان المراد انشاء المجلد تظهر قائمة فرعٌة أو من لوحة المفاتٌح أضغط على  -1

  بنظام التشغٌل فٌدورا         
                  New Folderاختر  -2
 أكتب اسم المجلد  -3
 Createأضغط زر  -4

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   9 انفظم انذساعٗ األٔل 

 ومن خصائص المجلد تتعرف على حجمه وما ٌحتوٌه من ملفات ومجلدات  

 
 َغخ ٔلض انًزهذ :

 :cutاختش االيش  Copyخطٕاد َغخ انًزهذ :ْٔٗ َفظ خطٕاد انمض نكٍ ثذال يٍ 
 الضغط بزر الفارة االٌمن على المجلد  -1
 Copyاختر االمر  -2
 ننتقل الى المكان الجدٌد نفس وسٌط التخزٌن أو مكان اخر  -3
 نضغط بزر الفارة االٌمن لفتح القائمة الفرعٌة  -4
  Pasteاختر االمر  -5

 
 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   10 انفظم انذساعٗ األٔل 

 
 اعتؼبدح انًضزٔفبد ) يزهذاد أٔ يهفبد (:

يًكٍ اعتؼبدتّ يشِ اخشٖ أٔ صزفّ َٓبئٗ  Trashأٖ يهف أٔ يزهذ يتى صزفّ يُتمم انٗ عهخ انًضزٔفبد 

 يٍ خالل 
  Trashننتقل الى مجلد  -1
 اضغط بزر الفارة االٌمن على الملجد المطلوب استعادته  -2
 لحذف المجلد نهائٌا   Delete From Trashنضغط على  -3
 الستعادة المجلد Restore Form Trashأو نضغط على  -4

 

 تؼشيف شجكخ انكًجيٕتش ٔأًْيتٓب :

)  هى ربط جهازٌن أو أكثر من خالل وسٌط اتصال سلكى أو السلكى من أجل المشاركة فى الموارد
 البٌانات أو االجهزة (

 انكًجيٕتش :فٕائذ شجكخ 
 . امكانٌة تبادل البٌانات والبرامج بٌن أجهزة الشبكة 

  ) المشاركة فى بعض المكونات المادٌة مثل ) الطابعة أو الماسح الضوئى أو وحدات التخزٌن المختلفة 

  مركزٌة البٌانات مثل ) وجود فرع رئٌسى ألحد البنوك به جهاز كمبٌوتر مخزن به قاعدة بٌانات لحسابات
 ء وٌتصل بأجهزة الكمبٌوتر الموجودة بباقى أفرع البنك حتى ٌت تحدٌث قاعدة البٌانات من أى فرع للبنك العمال

 : Network Scopeإَٔاع انشجكبد يٍ صيج انًذٖ 

 :  Local Area Network(  LANشجكخ يضهيخ )  -1
الصغٌرة والمدارس  هى شبكة محدودة المساحة أى داخل مبنى أو عدة مبانى متجاورة وتستخدم فى المؤسسات

 والجامعات أو داخل المنزل



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   11 انفظم انذساعٗ األٔل 

 :  Wide Area Network(  WANشجكخ ٔاعؼخ انًذٖ  )   -2
تستخدم لربط األجهزة التى تفصلها مسافات كبٌرة مثل المدن أو الدول أو القارات وهنا تستخدم طرق أخرى لتحقٌق 

 نت نوع خاص من الشبكات الواسعة المدى االتصال بٌن األجهزة تختلف عن الشبكة المحلٌة وتعتبر شبكة االنتر

 : File Sharingيشبسكخ انًهفبد 

 : File Sharingيفٕٓو يشبسكخ انًهفبد 
هى عملٌة نشر معلومات مخزنة رقمٌا  مثل برامج الكمبٌوتر أو الوسائط المتعددة ) مقاطع الصوت والفٌدٌو والصور 

ول إلٌها من خالل شبكات الكمبٌوتر حٌث ٌتم مشاركة ( أو المستندات أو الكتب اإللكترونٌة أى إتاحة الوص
 الملفات وكذلك بعض المكونات المادٌة مثل الطابعة بٌن أجهزة الشبكة 

 :Windowsأٔالً : يشبسكخ انًهفبد فٗ َظبو انتشغيم 
  وضع الملفات داخل مجلد ثم عمل مشاركة للمجلد 

  الوقوف على المجلد المراد مشاركتها والضغط بزر الفارة االٌمن واخترShareWith 

  اختر األمرSpecific people  ٌظهر مربع حوارى 

 
 

 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   12 انفظم انذساعٗ األٔل 

 نًؼشفخ اعى رٓبص انكًجيٕتش انخبص أٔ انزٖ تؼًم ػهيّ يٍ خالل 
 على سطح المكتب  Computerفتح القائمة المختصرة الٌقونة  -1
  Propertiesالضغط على االمر  -2
 Computer Nameٌظهر اسم جهاز الكمبٌوتر فى الخانة  -3

 
 : File Sharingيفٕٓو يشبسكخ انًهفبد 

 الوصول الى المجلد الذى تم عمل مشاركة لها من خالل الشبكة :

 تظهر النافذة التالٌة  Networkالكمبٌوتر  انقر على رمز الشبكة  -1
 

 
 نبحث عن الجهاز المطلوب الوصول الٌها عن طرٌق اسمه وبالنقر المزدوج بالماوس ٌتم الدخول على الجهاز  -2
 تظهر جمٌع المجلدات التى تم مشاركتها بالجهاز  -3

 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   13 انفظم انذساعٗ األٔل 

 :Fedoraحبَيبً : يشبسكخ انًهفبد فٗ َظبو انتشغيم فيذٔسا 
ٌمكن تنفٌذ مشاركة الملفات فى نظام التشغٌل فٌدورا من خالل السماح لمستخدمى الشبكة بالوصول الى مجلد اسمه 

Public  داخل المجلدHome  من خالل أجهزة الكمبٌوتر األخرى المتصلة بنفس الشبكة وبالتالى نضع
 Publicالملفات المطلوب مشاركتها داخل مجلد 

 :Publicانغًبس نالخشيٍ نهٕطٕل انٗ يزهذ اإلػذاداد انًطهٕثخ نيتى 
 التى تظهر داخل الشرٌط العلوى للشاشة االفتتاحٌة لفٌدورا  Activitiesنضغط على  -1
  Sharingفى خانة البحث تظهر اٌقونة  Sharingنبدأ فى كتابة المصطلح  -2

 
 تظهر نافذة ضبط أعدادات المشاركة  Sharingبالضغط على اٌقونة  -3

 
  ONنضبط زر المشاركة أعلى ٌمٌن النافذة على الوضع  -4
 ONاٌضا على الوضع  Personal File Sharingنضبط  -5

 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   14 انفظم انذساعٗ األٔل 

   ثشايذ ئَشبء ٔيؼبنزخ انظٕس :
 

هى برامج تستخدم لتعدٌل وإنشاء الصور والتصمٌمات الرسومٌة المختلفة وتمكن المستخدم من التعدٌل بالصور 
  Adobe Photoshopالفوتوغرافٌة والرسومات وهناك العدٌد من تلك البرامج مغلقة المصدر مثل برنامج  

  Gimpمثل برنامج وبرامج مفتوحة المصدر 

 ٔتزٓيض  إلَشبء ٔيؼبنزخ انظٕس : Gimpتضًيم ثشَبيذ 
  http://www.gimp.orgتستطٌع تحمٌل البرنامج من الرابط التالى 

 ٔارٓخ انجشَبيذ تكٌٕ يتبصخ فٗ شكهيٍ :
   نافذة ذات وضع متعددmulti-window mode   

   نافذة ذات وضع واحدsingle window mode 

 
 ْبيخ :يالصظخ 

  multi-window modeألول مرة ٌكون فى وضع نافذة ذات وضع متعد  Gimpعند فتح برنامج 
 لجعل النافذة ذات وضع واحد من خالل 

 Windowsفتح قائمة  -1
 Single-Window Modeاختر  -2

 
 single window modeفتظهر النافذة فى وضع نافذة ذات وضع واحد 

 
  Single-Window Modeبعد غلق البرنامج وإعادة فتحه ٌظل فى وضع نافذة ذات وضع واحد 

 االفتراضٌة:  Gimpمكونات واجهة برنامج 

http://www.gimp.org/


       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   15 انفظم انذساعٗ األٔل 

 
 : The Main Toolboxمربع األدوات  .1

 أدوات األلوان والخلفٌة  –ٌحتوى مربع األدوات على العدٌد من األدوات مثل أدوات التحدٌد 

 :  Tool options dockصندوق خٌارات األدوات  .2
 ٌظهر اسفل مربع األدوات وتظهر بها خٌارات األداة الحالٌة المختارة 

 : Image windowsنوافذ الصور  .3
 فتح أكثر من صورة بالبرنامج تظهر كل صورة فى نافذة وٌمكن التنقل بٌنهاعند 

 The Layers, Channels, Paths, Undoصندوق الطبقات ، قنوات ، مسارات ، التراجع  .4
History dock: 

  Layersٌحتوى على عدة تبوٌبات مثل تبوٌب الطبقات 

 : Brushes/Patterns/Gradients dock ) فرش / نماذج / التدرجات اللونٌة (صندوق  .5
 Gradients،تبوٌب النماذج ، تبوٌب التدرجات اللونٌة  Brushesٌحتوى على تبوٌب الفرش 

 نهتؼشف ػهٗ يكَٕبد ٔارٓخ انجشَبيذ : F1اعتخذاو انًغبػذ 
 "Rectangleالضغط عل أحد أدوات التحكم مثل أداة   -1
 قراءة التلمٌح الخاص بها -2
 الظهار مساعد البرنامج مع مراعاة توصٌل الكمبٌوتر باالنترنت  F1الضغط على  -3

 

 
 

▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒░░░░░░░░░░▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   16 انفظم انذساعٗ األٔل 

 تستخدم أدوات التحدٌد لتحدٌد جزء أو أكثر من الصورة للتعامل معها مثل حذف ، قص ، نسخ ، لصق حتى
 ال ٌتم التغٌٌر بالصورة بأكملها  

 Toolsفتح قائمة  -1
 Selection Toolsاختر  -2

 
من مربع االدوات وللتحدٌد بالضغط مع السحب فوق الصورة فى المكان المراد   Rectangleاضغط على االداة 

 تحدٌده فٌتم رسم مستطٌل 

 :Rectangle Toolأٔالً:أداح انتضذيذ 

 

 
 خطوات تحدٌد جزء من الصورة 

 أضغط عل أداة المستطٌل                  -1
      اضغط على الجزء المراد تحدٌده بالضغط -2
 والسحب    
 

 

 

 يالصظخ :

  حٌث ٌمكن تحرٌك مستطٌل التحدٌد . المؤشر داخل التحدٌد ٌأخذ الشكل 

  بالضغط والسحب ٌتم تغٌٌر مكان التحدٌد . المؤشر خارج التحدٌد ٌأخذ الشكل 

 :Ellipse Select انتضذيذ:أداح حبَيبً 
بالضغط والسحب على الجزء المراد لصورة للتحدٌد جزء بٌضاوى الشكل Ellipse Select تستخدم أداة التحدٌد 

 تحدٌده

 
 :Free Select (Lasso) :أداح انتضذيذحبنخبً 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   17 انفظم انذساعٗ األٔل 

  تستخدم لتحدٌد جزء غٌر منتظم من الصورة بطرٌقة حرة Free Select (Lasso)أداة التحدٌد الحر   

   
 خطوات قص جزء من الصورة 

 حدد الجزء المراد قصه -1
 Cutاختر االمر  Editفتح قائمة  -2

 Noneاختر  Selectتستطٌع أزالة التحدٌد من قائمة 

 :Fuzzy Selection (Magic Wand) tool :أداح انتضذيذساثؼبً 
 لتحدٌد مساحات لونٌة متشابهة بالصورة  Fuzzy Selection (Magic Wand) toolتستخدم أداة التحدٌد 

 
 : Intelligent Scissorsثبنًمض انزكٗ   :أداح انتضذيذخبيغبً 

واضح وقوى حٌث تتغٌر األلوان عند حواف تعتبر تلك األداة مفٌدة عند محاولة تحدٌد منطقة محددة أو ممٌزة بلون 
 تلك المنطقة بطرٌقة واضحة 

 ٌتم استخداد تلك األداة بعمل نقاط ارتكاز بالضغط والسحب حول المنطقة ذات اللون الممٌز عن باقى المناطق االخرى 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   18 انفظم انذساعٗ األٔل 

 إلَشبء يهف طٕس رذيذح :
           Fileفتح قائمة  -1
 Newاختر االمر  -2
من المربع الحوارى حدد أبعاد الصورة الطول  -3

 والعرض ودقة الصورة 
 والوضع اللونى للصورة ولون تعبئة الصورة 

 

 

 

 

 

Template يغجمبً ألثؼبد   : ْٗ لٕانت يؼذح 

 ٔدلخ انظٕسح ٔثبنؼغؾ ػهٗ انغٓى انًمبثم 

 ٔيتى االختيبس يُٓب لبنت يُبعت 

 Templateانمٕانت 

Image Size نتضذيذ أثؼبد انظٕسح :

ٔانؼشع  Heightانزذيذح يٍ انطٕل 

Width   ثبنؼغؾ ػهٗ االعٓى  

Advanced 

Options  : 

ْٗ خيبساد يتمذيخ 

ػُذ انؼغؾ ػهٗ + 

يظٓش ثبلٗ أرضاء 

 انًشثغ انضٕاسٖ 

:X resolution and Y resolution  

تغتخذو نتضذيذ دلخ انظٕسح ػُذ انطجبػخ 

 :ٔال تإحش فٗ أثؼبد انظٕسح 

: Color Space نتضذيذ

 RGBانٕػغ انهَٕٗ نهظٕسح 

color  طٕسح تغتخذو ْٗٔ

َظبو األنٕاٌ األصًش ٔأألخؼش 

 grayscaleٔاألصسق أٔ 

color  طٕسح تغتخذو ْٗٔ

انهٌٕ األعٕد ٔاألثيغ 

 ٔانتذسربد انشيبديخ ثيُٓب 

  

File With ٌٕتغتخذو نتضذيذ نٌٕ تؼجئخ انظٕسح انزذيذح ٔانتٗ يًكٍ أٌ تك : 

Background color األدٔاد : ثبنهٌٕ انخهفٗ انضبنٗ ٔانزٖ يظٓش فٗ يشثغToolbox 

  :Foreground Color  ثبنهٌٕ األيبيٗ انضبنٗ ٔانزٖ يظٓش فٗ يشثغ األدٔادToolbox 

Whiteتؼجئخ انظٕسح ثبنهٌٕ االثيغ : 

Transparency شفبفيخ انظٕسح أح رؼم خهفيخ انظٕسح شفبفخ : 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   19 انفظم انذساعٗ األٔل 

نتؼجئخ انظٕسح  ٔنٌٕ انخهفيخ نتضذيذ االثؼبد  Templateاد ئَشبء يهف طٕسح رذيذح ثبعتخذاو خطٕ

 :انزذيذح 

  اختٌار لون الخلفٌة بالضغط على مربع لون الخلفٌة فى مربع األدوات  

  من المربع الحوارى لتغٌٌر لون الخلفٌةChange Background color: كاآلتى 
 الضغط مع السحب لتغٌٌر اللون  -1
2- Current  هو اللون الخلفى الحالى 
  OKاضغط  -3

  من قائمةFile  اخترNew  666ومن المربع الحوارى اختر X066  منTemplate 

  اخترBackground color  منFill With 

  اضغطOK 

  

 تكون الخلفٌة باللون  بالضغط على األداة 

 
 

  إنشاء ملف جدٌد من قائمةFile  اخترNew  ٌظهر مربع حوارى لتحدٌد أبعاد الصورة 

 

 تضذيذ أثؼبد انظٕسح 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   20 انفظم انذساعٗ األٔل 

  أختر أدات التحدٌد الحر Lasso   لرسم االحرف أو اى شكل مراد رسمه 
 بالضغط مع السحب بأداة التحدٌد الحر حتى ٌتم االنتهاء من رسم الحرف Aلرسم الحرف االول  -1
 Aٌجب مالحظة أنه عند الضغط والسحب لرسمه ٌتم أختفاء تحدٌد الحرف االول  Mولرسم الحرف الثانى  -2

 Lوكذلك الحرف الثالث 
ٌتم الضغط على اختٌار أضافة تحدٌد  Lassoولألحتفاظ بالتحدٌد السابق من خٌارات أداة التحدٌد الحر  -3

Add to current Select  
 فى داخل التحدٌد ٌتم تعبئة التحدٌد باللون االمامى  Bucket Fill Toolأختر أداة الملء اللونى  -4

 

            
 
 

 
 

  اخش ٔتؼجئخ ثبنهٌٕ  أصسقخطٕاد سعى شكم ثيؼبٖٔ ثضذٔد راد نٕ 
 Newاختر  Fileأنشاء ملف جدٌد من قائمة  -1

  Ellipseأختر أداة التحدٌد   -2

  من مربع األدوات  أزرقاختر اللون االمامى   -3
 Stroke Selectionفٌظهر مربع حوارى  Stroke Selectionاختٌار  Editمن قائمة   -4

أػبفخ تضذيذ  -3

Mانضشف االخش    ٔ

L 

  Aتضذيذ انضشف -2

  Bucketاختيبس أداح  -4

 نؼًم تؼجئخ انهَٕيخ داخم انتضذيذ 

انؼغؾ ػهٗ أيمَٕخ أػبفخ -1

 تضذيذ الػبفخ صشف اخش 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   21 انفظم انذساعٗ األٔل 

   
فٌتم رسم حدود  "Strokeمن المربع الحوارى السابق ثم الضغط على زر Line widthاختر عرض خط  -1

 األزرقالشكل البٌضاوى باللون 

 اختر اللون االمامى من مربع االدوات  -2

 األصفر  فٌتم تعبئة التحدٌد باللون األمامى وهو اللون  Fill with FG Colorاختر  Editمن قائمة  -3

  
 :Save Imageصفع انظٕسح خطٕاد 

 

 Fileفتح قائمة  -1
 Saveاختر االمر  -2
لٌتم حفظ جمٌع المعلومات عن  Xcfاختر من المربع الحوارى المكان  واكتب اسم الصورة وحدد االمتداد  -3

 الصورة طبقات او شفافٌة وهذا االمتداد مفٌد فى اعادة فتح الصورة والتعدٌل فٌها 
 Saveأضغط على زر  -4

اختش 

ػشع 

 انخؾ 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   22 انفظم انذساعٗ األٔل 

 

 :Paint Toolsأدٔاد انشعى 
 أستخدمات أدوات الرسم 

 الرسم الٌدوى الحر  -1
 لعمل تدرج لونى  -2
 لمزج اللون الحالى مع األلوان المحٌطة به -3
 لنسخ جزء من الصورة فى مكان آخر بنفس الصورة  -4
 

 خطوات أظهار أدوات الرسم  -5
  Toolsفتح قائمة  -1 -6
 Paint Toolsاختر  -2 -7

0-  
  Tools Boxأو من خالل مربع األدوات 

 
وتستطٌع التغٌر فى شكل  للرسم الٌدوى الحر Pencil toolتستخدم أداة القلم : Pencil toolأٔالً: أداح انشعى 

  الفرشاة

 

 أدٔاد انشعى 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   23 انفظم انذساعٗ األٔل 

  Pencil toolخطٕاد انشعى ثأداح انشعى 
 

   Pencil toolأختر األداة  -1
 اختر شكل الفرشاة المناسب  -2
 اختر اللون االمامى أزرق -3
 اضغط بزر الفارة لرسم الشكل الناسب  -4

 

  

تستخدم األداة فى التدرج اللونى باستخدام اللون االمامى أو اللون الخلفى :  Blend toolحبَيبً: أداح انشعى 
  وٌتم التعدٌل فى خٌارات أألداة للحصول على التدرج اللونى المطلوب

   Blend toolخطٕاد انشعى ثأداح انشعى 
 إنشئ ملف جدٌد  -1

   Blend tool اختر أداة  -2
 اختر شكل التدرج اللونى  -3
 اختر اتجاه التدرج اللونى  -4
 قم بعمل تدرج لونى بالضغط والسحب داخل نافذة الصور  -5

       

  :   tool Smudgeحبَيبً: أداح انشعى  

   Smudge  toolخطٕاد انشعى ثأداح انشعى 
 استخدم نفس الصورة السابقة لتعدٌل فٌها  -1

    Smudge  toolاختر أداة   -2
  وحجم الفرشاة اختر شكل  -3
 باألداة فى الصورة لمزج اللون الحالى مع األلوان المحٌطة السحب مع بالضغط  -4

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   24 انفظم انذساعٗ األٔل 

 :   Clone  tool: أداح انشعى حبنخبً 
لنسخ جزء من الصورة فى مكان آخر فى نفس طبقة الصورة ومن أشهر استخدامتها  Clone toolتستخدم أداة 

 التعدٌل واالصالح فى الصور 

     toolCloneأداح انشعى  اعتخذاو  خطٕاد
 مشاهدة الصورة لمعرفة الجزء المطلوب نسخه  -1
 Cloneاختٌار األداة  -2
 الوقوف بالمؤشر على بداٌة المكان المراد أخذ نسخه منه بالصورة  -3

 من لوحة المفاتٌح فٌتغٌر شكل المؤشر إلى   CTRLالضغط على مفتاح  -4
 التحرك إلى مكان المطلوب وضع نسخة به  -5
 الضغط مع السحب لعمل نسخة  -6
 عدم التوقف عن الضغط والسحب حتى ٌتم االنتهاء تماما  من النسخ  -7

     
 

 يالصظبد ْبيخ :     
 أثناء النسخ ٌجب الضغط والسحب فى مكان النسخ حتى ٌتم اإلنتهاء من الجزء المطلوب نسخه 

  والسحب ٌتم النسخ من نقطة بداٌة التحدٌد عند التوقف عن الضغط والسحب بالمؤشر ثم أعادة الضغط 

   للتحكم فى النسخ ٌتم تغٌٌر حجم وشكل الفرشاة المستخدمة من خٌارات أداةClone 
 أدوات اخرى 

   تستخدم أداة Ink  مثل قلم الحبر للتحكم فى رسم حدود وحواف ممٌزة بالفرشاة 

  تستخدم أداة Eraser  إلزالة مساحة لونٌة من الصورة أو الرسم 

  تستخدم أداة Painttbrush  للرسم بطرٌقة واضحة 

لتغٌٌر من هئٌة الصورة بالنقل ، التحجٌم ، تغٌٌر أبعاد الصورة ، وٌمكن  Transform toolsتستخدم أدوات 
 أو من خالل مربع األدوات  Toolsمن قائمة األدوات  Transform toolsالوصول إلى أدوات 

 :   Move toolأداح انتضشيك  :أٔالً 
 تستخدم لتحرٌك الصورة  أو طبقات الصورة أو التحدٌد أو النص

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   25 انفظم انذساعٗ األٔل 

  تستخدم لقص جزء من الصورة:   Crop toolانمض أداح  :حبَيبً 

 : Cropخطٕاد لض رضء يٍ انظٕسح ثأعتخذاو أداح 
 فتح ملف الصورة  -1
 Cropاختر أداة القص  -2
 اضغط مع السحب لتحدٌد الجزء المطلوب االحتفاظ به من الصورة  -3
 Enterاضغط على مفتاح  -4
    

      

 لعمل دوران للصورة تستخدم :    tool Rotateأداح انذٔساٌ  :حبنخبً 

 :  Rotateخطٕاد ػًم دٔساٌ نهظٕسح  ثأعتخذاو أداح 
 فتح ملف الصورة من مجلد الصور -1
  Rotateاختر أداة الدوران  -2
 اضغط مع السحب على الصورة لدورانها -3
 من لوحة المفاتٌح  Enterاضغط على مفتاح  -4

   

 لعمل انعكاس راسى أو أفقى للصورة تستخدم :    tool Flipأداح االَؼكبط   :ساثؼبً 

 :   Flipخطٕاد ػًم اَؼكبط نهظٕسح  ثأعتخذاو أداح 
 فتح ملف الصورة  -1

 ثم اضغط على راسى او افقى النعكاس الصورة كما بالشكل    Flipاضغط على االداة  -2
 

      

 اختيبساد اَؼكبط انظٕسح  انظٕسح االطهيخ 
  ساعٗ  انظٕسح ثؼذ اعتخذاو أداح االَؼكبط



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   26 انفظم انذساعٗ األٔل 

   

 الصورة ) الطول و العرض (لتغٌٌر مساحة تستخدم :    tool Scaleأداح يميبط   :خبيغبً 

 :  Scaleخطٕاد تغييش فٗ يغبصخ أصذ انظٕس ثبعتخذاو أداح 
 فتح ملف الصورة  -1

  Scale toolأختر أداة  -2
 اضغط باألداة على الصورة فٌظهر مربع حوارى لتحدٌد أبعاد الصورة وأركان ارتكاز الصورة   -3
 اضغط مع السحب على أحد أركان ارتكاز الصورة لتغٌٌر أبعادها أو من خالل المربع الحوارى  -4
 من لوحة المفاتٌح بعد االنتهاء من تغٌٌر أبعاد الصورة  Enterاضغط على مفتاح  -5

         
 
 
 

 

 
      
 

          
 
 
 لقص الصورة وتكون بالشكل النهائى     Cropثم أضغط على األداة  -6

  أفمٗ انظٕسح ثؼذ اعتخذاو أداح االَؼكبط

 انظٕسح االطهيخ -1

 Scaleأػغؾ ػهٗ أداح -2

انؼغؾ يغ انغضت  - 3

ألصذ أسكبٌ استكبص 

 انظٕسح نتغييش أثؼبدْب أٔ

 يٍ انًشثغ انضٕاسٖ 

 Scaleأػغؾ ػهٗ صس  -5

تضشيك انًشثغ نشؤيخ انظٕسح أحُبء تغييش -4

 االثؼبد 

 انظٕسح ثؼذ تغييش انطٕل ٔانؼشع -6

 انشكم انُٓبئٗ نهظٕسح -7



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   27 انفظم انذساعٗ األٔل 

 

) الطبقات ،قنوات ، مسارات ، التراجع (، داخل تبوٌبات صندوق الطبقات  Layersٌوجد تبوٌب  الطبقات على 
  لتعدٌل واإلضافة والتحكم فى طبقات الصورة المختلفة Layersوٌستخدم تبوٌب 

  :Layers Theانتؼبيم يغ ؽجمبد انظٕسح 
 

 من خالل Layersخطوات فتح التبوٌب 

  واجهة البرنامج الرئٌسٌة أو 

   خالل القوائم فتح قائمةWindows  اخترDockable Dialogs واختر Layers 

   

1- Layer visibility  لجعل الطبقة مرئٌة 
2- Layer thumbnail  شكل مصغر للطبقة وٌظهر بجانبه اسم الطبقة وٌمكن تغٌره بالضغط علٌه 

3- New layer   إلضافة طبقة جدٌدة 

4- Raise layer    لتحرٌك الطبقة مستوى ألعلى 

5- Lower layer  لتحرٌك الطبقة مستوى إلسفل 

6- Duplicate layer    لنسخ الطبقة الحالٌة 

7- Delete layer   لحذف الطبقة الحالٌة 

 خطٕاد ئػبفخ ؽجمخ رذيذح :

   New layerالضغط على  -1
 ٌظهر المربع الحوارى  -2
 OKالضغط على   -3

 

 انطجمخ انزذيذح ثبنهٌٕ االيبيٗ  

انخهفٗ انطجمخ انزذيذح ثبنهٌٕ 

   

انطجمخ انزذيذح ثبنهٌٕ 

   االثيغ 

انشفبف انطجمخ انزذيذح ثبنهٌٕ 

   



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   28 انفظم انذساعٗ األٔل 

 : Active Layerنهتؼبيم يغ انطجمخ يتى انؼغؾ ػهيٓب فتظجش انطجمخ انضبنيخ  يالصظخ :
 :لجعل الطبقة مرئٌة 

    Layerولجعل الطبقة غٌر مرئٌة الضغط على رمز رؤٌة الطبقة الضغط على الطبقة فتكون الحالٌة 
visibility  فتختفى الطبقة 

 العادة اظهار محتوى الطبقة ٌتم أعادة الضغط على رمز رؤٌة الطبقة 

 أػبدح تغًيخ انطجمخ : خطٕاد
 على الطبقة وإعطاء اسم لها نحذف االسم ونكتب االسم الجدٌد   Double Clickالضغط مرتٌن 

 
 يالصظبد ْبيخ :

   للتعامل مع الطبقة ٌجب التاكد من أنها الطبقة الحالٌة وذلك بالضغط علٌها 

   رؤٌة الطبقة والتعامل مع  للسهولة فى العمل مع أحد الطبقات ٌمكن إخفاء باقى الطبقات بالضغط على رمز
 الطبقة المطلوبة 

   ٌمكن أعادة ترتٌب الطبقات باستخدام االسهم ألعلى وألسفل فى تبوٌبLayers  

 خطٕاد ػًم ظم نهظٕسح :
 التى حول الزهور  Fuzzyحدد اللون البٌض بالصورة االصلٌة بأداة  -1

 مالحظة 

  هناك بعض الصور قد ال تسمح بعملCut  أوDelete  فى جزء منها 

  ولجعل الصورة قابلة لحذف جزء منها ٌتم اتباع التالى 

  ٌجب التأكد من عدم وجود أى تحدٌد فى الصورة من خاللSelect – None  

  من قائمةLayers  اخترTransparency  ثم اخترAdd Alpha Channel 

  وتمثلAlpha Channel  شفافٌة الصورة 
 من لوحة المفاتٌح فٌتم مسح المساحة البٌضاء المحددة حول الزهور  Deleteاضغط على مفتاح  -2
 Shadowإدراج طبقة جدٌدة باسم  -3
 لعكس التحدٌد وتحدٌد شكل الزهور  Invertاختر   Selectمن قائمة  -4
استخدام أداة  –هى الطبقة الحالٌة تغٌٌر اللون االمامى باللون الرمادى  Shadowتأكد من أن الطبقة الجدٌدة  -5

Bucket Fill  لعمل التعبئة اللونٌة باللون الرمادى بداخل تحدٌد الزهور 
 سفلٌة هى الطبقة ال Shadowأعد ترتٌب الطبقات بحٌث تكون الطبقة  -6
 Noneاختٌار   Selectإزالة التحدٌد من قائمة  -7
 لكى ٌظهر الظل  Move toolحرك الطبقة العلوٌة للزهور باستخدام أداة  -0

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   29 انفظم انذساعٗ األٔل 

 :Text  Toolأداح انُض 

يزت يالصظخ ػُذ اعتخذاو أداح انُض يتى ئدساد ؽجمخ رذيذح تهمبئيبً نهُض ٔيشثغ انُض يظٓش ثُبفزح 

 انظٕسح 
 بالتحدٌد لتغٌٌر لون الخط ونوع الخط من خٌارات األداة النص ٌتم تسمٌة الطبقة النص بكلمات من بداٌة النص المكتوب 

والوقوف على النص  Moveلتحرٌك النص ٌتم تحدٌد طبقة النص لتصبح الطبقة الحالٌة باستخدام أداة التحرٌك 
 والضغط والسحب علٌه فٌتم تحرٌكه

 للتعدٌل فى النص ٌجب تحدٌد طبقة النص لتصبح الطبقة الحالٌة ثم تحدٌد النص داخل مربع النص والتعدٌل فٌه 
 فتح ملف  -1

  الضغط على أداة النص  -2
 السحب على المكان المراد وضع نص له  -3
 تحدٌد لون وحجم الخط -4
 كتابة النص -5

 الوقوف بعٌد على طبقة اخرى

  6-  7-  

 

 ثبيتذاد يُبعت :تظذيش انشعًخ انٗ يهف 
   التأكد من أن جمٌع الطبقات مرئٌةVisible 

  دمج جمٌع الطبقات ولدمج الطبقات لتصبح طبقة واحدة من قائمةImage  اختٌارFlatten Image 

  من قائمةFile  اختٌارExport تحدٌد االمتداد المناسب للملف واسم الملف 

                              

 دمج جمٌع
الطبقات ولدمج 

الطبقات 
لتصبح طبقة 
واحدة من 

 Imageقائمة 
اختٌار 

Flatten 
Image 

 من قائمة
File  اختٌار

Export  
 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   30 انفظم انذساعٗ األٔل 

 
 
 
 
 
  

 Filtersانتؼذيم فٗ يظٓش انظٕس ثبعتخذاو 
اختر الفلتر  Filtersوالستخدام الفلتر من قائمة  للمساعدة فى التعدٌل من مظهر الصورة  Filtersتستخدم 

 المناسب 

 
  Blur →Blur  →Filtersلطمس وتعتٌم الصورة من قائمة  Blurٌستخدم فلتر :Blurفهتش أٔالً : 

 Blurانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                               انظٕسح االطهيخ    

        
 

 OKٌظهر مربع حوارى للمعاٌنة نضغط    Emboss: Emboss →Distorts  →Filtersفهتش حبَيبً : 

 Embossانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                           انظٕسح االطهيخ    

 حدد مكان الملف بوسائط التخزٌن و اكتب اسم الملف واختار امتداد مناسب 
 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   31 انفظم انذساعٗ األٔل 

      
ٌظهر مربع حوارى للمعاٌنة نضغط   CurlPage: Page Curl. →Distorts  →Filtersفهتش حبنخبً : 

OK 

 PageCurlانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                       انظٕسح االطهيخ    
  curl layerٌتم اضافة طبقة جدٌدة باسم  Pagecurlعند تطبٌق فلتر 

      
   Supernova :Supernova. →Light and Shadow  →Filtersفهتش ساثؼبً : 

 Supernovaانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                     انظٕسح االطهيخ    

    

 
   Film:  Film. →Combine  →Filtersفهتش خبيغبً : 

 Filmانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                           انظٕسح االطهيخ    

  Supernovaانتؼذيم فٗ خظبئض فهتش  



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   32 انفظم انذساعٗ األٔل 

     

 
 
 

   Weave:  Weave →Artistic  →Filtersفهتش عبدعبً : 

 بها الفلتر  "Pasted Layer "  باسم جدٌدة طبقة إضافة ٌتم Weave الفلتر تطبٌق عند :ملحوظة

 Weaveانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                           انظٕسح االطهيخ    

     

     

 Film انتؼذيم فٗ خظبئض فهتش 

 Film انتؼذيم فٗ خظبئض فهتش 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   33 انفظم انذساعٗ األٔل 

   
  Old Photo:  Old Photo →Decor  →Filtersفهتش عبثؼبً : 

 Old Photoانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                     انظٕسح االطهيخ    

    
 
 

 
  Map Object:  Map Object →Map  →Filtersفهتش حبيُبً : 

 Map Objectانظٕسح ثؼذ اعتخذاو فهتش                                                   انظٕسح االطهيخ    

   

شكل طبقة الفلتر عند أخفاء 

 طبقة الصورة 

عند  Old photoفى مربع الحوارى لخصائص الفلتر 
ٌتم تطبٌق الفلتر فى نسخة  Work on copyاختٌار 

 اخرى من ملف الصور 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   34 انفظم انذساعٗ األٔل 

   
 
 

 
 

 إَٔاع انظٕس :
 Raster Imagesصور نقطٌة  -1
  Vector Images صور متجهات -2

 : Raster Imagesأٔالً : طٕس َمطيخ 
 Pixelsوكلما ذاد عدد  Pixelsوكل صورة تحتوى على صفوف وأعمدة من  Pixelsتتكون من نقاط متجاورة 

كلما ذاد وضوح الصورة ، المساحة التخزٌنٌة للصورة الكبٌرة ، تتغٌر جودة ووضوح  الصور عند تكبٌرها أو 
 تصغٌرها 

   
 

 :Vector Images يتزٓبد : طٕس  حبَيبً 
 تتمٌز بعد التغٌر فى جودة الصورة ووضوحها عند تكبٌرها أو تصغٌرها مساحتها التخزٌنٌة صغٌرة 

 
 

 Map Objectفى مربع الحوارى لخصائص الفلتر 

 تستطٌع التحكم فى شكل الصورة



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   35 انفظم انذساعٗ األٔل 

  : Image Modeانٕػغ أٔ انضبنخ انهَٕيخ نهظٕسح 
  Imageفتح قائمة  -1
 تظهر قائمة فرعٌة به ثالث أوضاع لونٌة لصورة   Modeاختر  -2

 

 : Mode RGBأٔالً : انٕػغ انهَٕٗ نهظٕسح 
من األلوان االحمر واالخضر واالزرق وٌتم مزج واتحاد األلوان الثالثة مع اختالف درجات  RGB Modeٌتكون 

 درجة لونٌة  256التخفٌف واألضاءة والكثافة له لٌعطى كل لون أولى من هذه االلوان 

 : Mode Grayscaleحبَيبً : انٕػغ انهَٕٗ نهظٕسح 
درجة رمادٌة تتدرج من  256الى  Grayscale Modeتحوٌل الصورة الى الحالة اللونٌة الرمادى حٌث ٌصل 

 االسود الى االبٌض 
 ملحوظة 

  ٌمكن تحوٌل الصورة منRGB mode   الىGrayscale Mode  باختٌار االمرGrayscale   من قائمة
Image 

  ٌجب مالحظة أن الصورة سوف تفقد االلوان وال ٌمكن أعادة الوضعRGB mode  مرة اخرى 

     
 : Mode Indexedحبنخبً : انٕػغ انهَٕٗ نهظٕسح 

 Imageبقائمة  Indexedبأستخدام أمر  Indexed Modeٌمكن تحوٌل الصورة الى 

 :Export Imagesتظذيش يهف انظٕسح 
 Fileفتح قائمة  -1
  Saveاختر  -2
لٌتم حفظ جمٌع المعلومات عن  Xcfاختر من المربع الحوارى المكان  واكتب اسم الصورة وحدد االمتداد  -3

وهذا االمتداد ال ٌصلح للقراءة من الصورة طبقات او شفافٌة وهذا االمتداد مفٌد فى اعادة فتح الصورة والتعدٌل فٌها 
 خالل العدٌد من البرامج 

 Saveأضغط على زر  -4

 :Fileيٍ لبئًخ  Export ثبأليش تظذيش انظٕسح -1
ٌتم اختٌار االمتداد  Fileمن قائمة  Exportلكى تستطٌع البرامج االخرى قراءة ملف الصورة من خالل األمر 

 JPEG  - GIF –PNGالمناسب مثل 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   36 انفظم انذساعٗ األٔل 

 انخطٕاد تغيش انضبنخ انهَٕيخ نهظٕسح :
 فتح ملف الصورة  -1

 
 اختر  Imageمن قائمة  Grayscale Modeالى  RGBغٌر وضع أو الحالة اللونٌة للصورة  -2

Grayscale 

 
 مرة اخرى لٌظهر فى أعلى النافذة ملفٌن مفتوحٌن كما بالشكل  RGBأعد فتح ملف الصورة الصلٌة  -3

 
  أنسخ صورة الملف الرمادىGrayscale  من خالل فتح قائمةSelect  اخترAll 

  انتقل الى ملف الصورة الملونةRGB افذة الصور بالضغط علٌه اعلى ن 

  الصق الصورةGrayscale  بملف الصورة الملونةRGB  من خالل فتح قائمةEdit  اخترPaste  ثم اختر
New Layer 

  تظهر الصورةGrayscale  بعد اللصق فى طبقة جدٌدة أعلى طبقة الصورة الملونىRGB 

  
  استخدم أحد أدوات التحدٌد مثلFuzzy Tool  لتحدٌد أحد أجزاء الصورة الرمادٌة 

 



       

 

  

  

 أػذاد : االعتبرح / آيبل يظطفٗ 

 

 انكًجيٕتش ٔتكُٕنٕريب انًؼهٕيبد

األػذادٖ األٔل انظف   37 انفظم انذساعٗ األٔل 

  لحذف الجزء المحدد من قائمةEdit  اخترCut  

  ٌظهر الصورة بهذه الشكل 

 
  إزالة التحدٌد اخترNone  من قائمةSelect 
 

 


