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یھــــدف ھــــذا المســــتند إلى تقدیم التفاصیل حول منھج ICDL التعامل مع الصور الرقمیة. یصف المنھج، من خــــال مخرجات التعلیم، 
المعرفة والمھارات  التي یجب أن یمتلكھا المرشــــح للحصول على شــــھادة ICDL التعامل مع الصور الرقمیة. كذلك یقوم المنھج بتقدیم 

أساســا لالختبار النظري والعملي في ھذا المقرر.  
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ICDL التعامل مع الصور الرقمية

أهداف ا�قرر

یحدد ھذا المقرر المفاھیم األساسیة والمھارات المتعلقة بالقدرة على فھم المفاھیم األساسیة الكامنة وراء الصور الرقمیة واستخدام تطبیق 
تحریر الصور لتحسین الصور وتطبیق التأثیرات وإعداد صورة للطباعة والنشر.

سیتمكن المرشحون الناجحون من:

1 - التعرف على المفاھیم األساسیة الستخدام الصور الرقمیة وفھم خیارات تنسیق الرسوم ومفاھیم األلوان.  
2  - فتح الصورة الموجودة، واحفظ الصورة بتنسیقات مختلفة، واضبط خیارات ملف الصورة.

3 - استخدام الخیارات المضمنة مثل عرض أشرطة األدوات واللوحات لتحسین اإلنتاجیة.
4 - التقاط الصور وحفظھا، واستخدام أدوات اختیار متنوعة، والتعامل مع الصور.

5 - إنشاء الطبقات واستخدامھا، والعمل مع النص، واستخدام التأثیرات والمرشحات، واستخدام أدوات الرسم والتلوین.
6  - تجھیز الصور للطباعة أو النشر. 

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.3.1

1.3.2

1.3.3

1.3.4

1.3.5

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

ا�رجع

تحديد ا�ستخدامات الشائعة للصور الرقمية مثل: ن� الويب والطباعة، 
والتوزيع عن طريق ال�يد ا�لك�و� والهاتف ا�حمول، والطباعة 

ا�نزلية، وإطارات الصور الرقمية.

فهم ا�صطلحات بكسل ودقة الوضوح وتحديد الس�ت الرئيسية للصورة 

الرقمية: تتكون من وحدات بكسل منفصلة، ممثلة رقميًا � رمز ثنا�.

فهم ا�صطلحات ا�نقوص، ضغط ملفات الصور الغ¥ منقوصة.

فهم مصطلح حقوق الن� وا»ثار ا��تبة عª استخدام الصور. فهم 
مصطلحات الصور الخالية من حقوق ا�لكية والصور ا�دارة بواسطة 

الحقوق.

افهم ا�صطلحات النقطية والرسومات ا�تجهة وميز بينه�. حدد 
.(svg ، eps) وا�تجه (jpeg ، gif) التنسيقات النقطية الشائعة

 psd ، :تنسيقات تطبيقات تحرير الصور الرقمية الخاصة ªالتعرف ع
 .psp ، xcf ، cpt

 RGB ، :اذج ا²لوان الشائعةµ ªوذج اللون وتعرف عµ فهم مصطلح
HSB ، CMYK ، التدرج الرمادي.

فهم مصطلحات لوحة ا²لوان وعمق ا²لوان.

فهم ¸وط تدرج اللون والتشبع وتوازن اللون

فهم مصطلحات التباين والسطوع وغاما.

فهم مصطلح الشفافية.

حفظ صورة من ملف الكام¥ا إ¼ موقع عª محرك ا²قراص.

استخدام ميزة شاشة الطباعة �لتقاط نافذة نشطة Àلء الشاشة.

حفظ صورة من مكتبة صور وصفحة ويب إ¼ موقع عª محرك 
ا²قراص

فتح تطبيق مسح ضوئيًا وامسح الصورة ضوئيًا: معاينة، ضبط 
معل�ت ا�سح، مسح ضو�، الحفظ

بند ا�همة 

1.1 الصور الرقمية

1.2تنسيقات الرسوم

1.3 مفاهيم اللون

1.3 مفاهيم اللون

مجموعة ا�هارات 

1 مفاهيم التصوير

الفئة

2  التقاط الصور
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فتح تطبيق تحرير الصور وأغلقه. فتح ملفات الصور وإغÃقها.

إنشاء ملف صورة جديد وتعيÅ الخيارات: µوذج اللون والحجم 
والدقة ولون الخلفية.

3 استخدام التطبيق

الفئة

4 العمل مع الصور

3.1.1
3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

3.2.1

3.2.2

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5
4.2.1

ا�رجع

4.2.2

4.2.3

4.2.4
4.2.5

4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

إنشاء ملف صور جديد من الحافظة.

التبديل بÅ ملفات الصور ا�فتوحة.

حفظ صورة � موقع عª محرك ا²قراص. حفظ صورة تحت اسم آخر 
� موقع عª محرك ا²قراص.

.jpeg، gif، tiË، png :حفظ وتصدير صورة كنوع ملف آخر مثل

تعيÅ لون الخلفية ولون ا�قدمة.

ضبط خصائص الشبكة: الوحدات، التباعد ا²فقي، التباعد الرأÍ، اللون.

اضبط الخيارات / التفضيÃت ا²ساسية � التطبيق مثل: الشفافية، 
إعدادات الشبكة، وحدات القياس.

استخدام وظائف التعلي�ت ا�تاحة.

استخدام أدوات التكب¥ / التصغ¥.

استخدام ا²مر ال�اجع وا�عادة. استخدم سجل ال�اجع.

̧طة ا²دوات ا�دمجة واللوحات والنوافذ. عرض وإخفاء أ

حدد صورة كاملة، طبقة (طبقات)

تعيÅ خصائص أداة التحديد: العÃقة بÅ التحديدات ا�تعددة، التدرج 
، منع الحواف ، العرض ، ا�رتفاع.

حدد جزًءا من الصورة باستخدام أدوات التحديد: مستطيل ، إهليلجي 
، عصا سحرية ، حبل مغناطيÔ ، صورة مرفوعة.

عكس التحديد.

حفظ التحديد وتحميل التحديد ا�حفوظ.

تغي¥ حجم ق�ش الرسم للصورة.

بند ا�همة 

تغي¥ حجم الصورة بالبيكسل، وحدات القياس.

اقتصاص الصورة.

نسخ، نقل الصورة (الصور)، التحديد داخل الصورة.

تدوير، عكس صورة، تحديد داخل صورة.

تعريف وفهم مصطلح طبقة.

إنشاء طبقة ونسخها وحذفها.

تعيÅ خصائص الطبقة: ا�سم، إخفاء، إظهار، قفل، الضباب، وضع ا�زج.

ترتيب الطبقات ودمجها وربطها وتسويتها.

تحويل الطبقة (الطبقات): مقياس، تدوير، قلب، تحريك، تقليم.

تحويل كائن مرسوم إ¼ طبقة نقطية.

إنشاء صورة gif متحركة من الطبقات

3.1 إنشاء الصور

3.2 ا�عدادات

3.3 تعزيز ا�نتاجية

 4.1 ا�ختيار

4.2 التÃعب بالصورة

مجموعة ا�هارات 

3.3 تعزيز ا�نتاجية

 4.3 طبقات
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إضافة وتحرير وحذف النص.

نسخ ونقل النص.

محاذاة النص: يسار، وسط، ÅÛ، م�ر.

تطبيق تنسيق النص: أحجام الخطوط وأنواعها ولون الخط.

الفئة

5 الرسم والتلوين

6 تجهيز ا�خرجات

4.4 النص

4.5  ا�ؤثرات و الفÃتر

5.1 أدوات الرسم

5.2 أدوات الطÃء

6.1  ا�عداد 

مجموعة ا�هارات 

4.4.1

4.4.2

4.4.3
4.4.4

4.4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3
4.5.4

4.5.5

4.5.6

5.1.1

5.1.2

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5.2.6

6.1.1

6.1.2

ا�رجع

6.2.1

6.2.2

تطبيق التفاف النص.

تطبيق تأث¥ات فنية pixelate ، زخرفات ، ريح ، Ýوج ، برم ، غ¥ مشبع.

.gaussian، motion :تطبيق تأث¥ات التمويه

تطبيق تأث¥ات ا�ضاءة: ا�ضاءة، التوهج.

تطبيق التعديÃت: السطوع - التباين، تشبع الصبغة، توازن اللون.

تطبيق قناع حاد غ¥ حاد.

تطبيق تقليل العÅ الحمراء.

استخدام وظائف التعلي�ت ا�تاحة.

 .n شكل ªإ¼ صورة: مستطيل، قطع ناقص، مضلع ع ًÃاضافة شك
تعيÅ وتعديل الخط وملء النمط واللون.

التقاط قيمة اللون باستخدام القطارة.

القيام بتعبئة جزء من الصورة باستخدام أداة التدرج اللو�، وتحديد 
الضباب / الشفافية، والشعاعي، والخطي، وا�وضع، والدوران.

القيام بتلوين جزء من الصورة باستخدام أداة فرشاة الرسم، مع 
تحديد اللون والشكل والحجم.

مسح جزء من الصورة باستخدام أداة ا�محاة، مع تحديد شكلها وحجمها.

القيام بتعبئة جزء من الصورة با²لوان باستخدام أداة دلو الطÃء.

معاينة صورة

حفظ التحديد وتحميل التحديد ا�حفوظ.

حدد عمق اللون ا�ناسب، الدقة، حجم الصورة، تنسيق الرسم للويب، 
الشاشة، استخدام الطباعة.

بند ا�همة 

تغي¥ اتجاه إخراج الطباعة: عمودي، أفقي. قم بتغي¥ حجم الورق.

طبع صورة إ¼ طابعة مثبتة باستخدام الخيارات ا�حددة وا�عدادات 
ا�ف�اضية.


