
 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحٌم

أصبحت دراسة الكمبٌوتر اآلن هى الشغل الشاغل للجمٌع و المطلب األول فى جمٌع الشركات حٌن التقدم 

ألى وظٌفة ،و هو ما دعانى لمحاولة تقدٌم الٌسٌر الذي ٌفٌد الدارسٌن و غٌر الدارسٌن فى هذا المجال و 

الغرض سواء أكان فٌما ٌخص التصمٌم الجرافٌكً أو قد ألفت شروحات فى عدة  مجاالت لخدمة هذا 

تصمٌم المواقع و حتى الرخصة الدولٌة لقٌادة الحاسب و هذا واحد من ضمن الشروحات التً قدمتها على 

 االنترنت و هو غٌر مخصص للبٌع.

 نبذة عن المؤلفة

ٌس الكمبٌوتر فى بعض شٌرٌن المصري خرٌجة كلٌة اآلداب قسم االعالم،صحفٌة سابقاً و اآلن أقوم بتدر

المراكز ،و العمل الحر فى مجال التصمٌم و الترجمة،للمزٌد من الشروحات الخاصة بمجال الكمبٌوتر أو 

 االستفسار عن أى شًء ٌمكنكم زٌارة الصفحة الجدٌدة لً على الفٌسبوك

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26   



سنقوم فى هذا الملف بتحوٌل صورة ابٌض و اسود الى صورة ملونة بطرٌقة بسٌطة جداً و نضفى علٌها اللمسات التى 

  نرٌدها ،انظر الى الصورة قبل البدء فى التلوٌن:

 

 ،و رقبتهالتحدٌد وجه الفتاة Pen toolسنقوم باستخدام أداة 

 

 Makeو بعد انتهاء التحدٌد نضغط بذر الماوس االٌمن على التحدٌد و نختار االمر 
selection 

 لٌصبح الشكل بعد التحدٌد:

 
نقوم باضافة الٌر جدٌدة و نملؤها  -2

باللون البرتقالى الفاتح فى مساحة التحدٌد 
 فقط.

 
 

 



نغٌر الالٌر من الوضع  -3
الى  Normalاالفتراضى 

color كما نغٌر قٌمة ال ،

Opacity  63لتصبح %

 %.011بدالً من 

 

 شكل الصورة بعد التعدٌل

 

 CTRL+Dنضغط  -4

إلزالة التحدٌد من على 
الوجه ثم نستخدم أداة 

Pen tool  مرة أخرى

لتحدٌد الشعر،الحواجب 
مع مالحظة أن نختار من 

اعدادات تلك االداة فى 
الشرٌط العلوي 

Combine shapes 

 

 



نستطٌع تحدٌد اكثر  حتى
 من مساحة مرة واحدة.

نضٌف الٌر جدٌدة و  -5
نملؤها باللون االصفر فى 

مساحة التحدٌد التى 
حددناها للشعر و 

 الحواجب.

 

 

الالٌر من نقوم بتعدٌل  -6
الوضع االفتراضى 

Normal  الىcolor ،

كما نغٌر قٌمة ال 
Opacity  39لتصبح %

 %.011بدالً من 

 

 

 الشكل بعد التعدٌل 

 

 



نقوم اآلن بتحدٌد  -7
قزحٌة العٌن الٌمنى 

 Ellipticalباستخدام أداة 
marquee 

 

 

بعد تحدٌد القزحٌة  -8
نقوم بإضافة الٌر جدٌدة 

نملؤها باللون األخضر فى 
،ثم الجزء المحدد للقزحٌة

لالٌر،و  pin lightنختار 

كذلك نغٌر قٌمة الشفافٌة 
Opacity  52لتصبح% 

 

 

نقوم بالوقوف على  -9
القزحٌة بمؤشر الماوس 

و  Altمع الضغط على ذر 

السحب الى العٌن الٌسرى 
لتصبح العٌنان ملونتان 

  بنفس اللون .

 

 



الشفاه بأداة تحدٌد  – 01
Pen tool ،  نقوم بإضافة

الٌر جدٌدة نملؤها باللون 
فى الجزء  الداكن رحماأل

،ثم نختار شفاهالمحدد لل
Soft light  لالٌر،و كذلك

نغٌر قٌمة الشفافٌة 

Opacity  87لتصبح% 

 

 

ٌمكننا إضافة حمرة  -00
بسٌطة للخدود كً تظهر 

متوردة باستخدام أداة 
 الفرشاة.

 

 

و من الشرٌط العلوي 
الفرشاة لخٌارات أداة 

األول  نختار شكل الفرشاة
حٌث األطراف الغٌر 

محدبة و التً تتناسب مع 
 الشكل لدٌنا.

 

 

نقوم بعمل ضربة واحدة 
بالفرشاة على شكل خط 

ٌتجه ألعلى فى الخد 
األٌمن باللون األحمر 

 القاتم.

 

 



ٌالحظ أن لون أحمر 
الخدود فى الٌر مستقلة و 
نقوم بالضغط علٌها بذر 
الماوس االٌمن فنختار 

 Duplicateاالمر 
layer تصبح الٌر ،

الفرشاة مكررة نقف على 
ثم الالٌر االخٌرة لدٌنا 

--Editنختار من قائمة 
>Transform-->Flip 

horizontal  فٌتم عكس

الخط للجهة االخرى افقٌا 
،ثم نقوم باستخدام اداة 

Move tool  بتحرٌك

الخط لٌصبح على الخد 
 االٌسر.

 

 

نقوم بعد ذلك  -02
 Enterبالضغط على ذر 

و اختٌار الالٌر التى تحمل 
لون الفرشاة للخد االٌمن 
مع االخرى للخد االٌسر 
ثم نضغط بذر الماوس 

 Mergeاالٌمن و نختار 
layers، ثم نختارSoft 

light  لالٌر بدال من

Normal. 

 

 

 

 بعد قبل

  

 ٌمكنك بعد ذلك قص الخلفٌة و وضع الوجع على الخلفٌة التى ترٌدها.


