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  مشاهدينا األعزاء .. أهال ومرحبا بحضراتكم فى لقاء متجدد مع
Photo manipulation tutorial courses

 فى البداية .. اسمحوا لى أن أَُعرف نفسى ، إسمى محمد عادل .. مواليد القاهرة ، اعمل مصمم جرافيك منذ 

اكثر من ٨ سنوات .

 منذ طفولتى إرتبطت بحبى تجاه الفن حيث ولدت من عائلة فنية .. األب واألم فنانني كذلك أخى وبدأت أرسم من
 عمر ٣ سنوات ، تطورت مهاراتى االبتكارية خالل دراستى فى املراحل املختلفة ، درست فنون بصرية فى كلية

 التربية الفنية بجامعة حلوان .. إحدى الكليات الهامة املنوط بها تدريس مجاالت الفنون البصرية املختلفة  ( رسم
 .. تصوير .. نحت .. خزف .. طباعة .. نسيج .. أشغال خشب ومعادن وحرف يدوية مختلفة .. إضافة إلى مجال

 التصميم الجرافيكى ) ، تخرجت عام ٢٠١٢ بتقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، وكنت من أوائل الدفعة ،
 تخصصت بمجال التصميم وأكملت دراستى فيه وحصلت على درجة املاجستير فى مجال تصميم الشعار ..

 كما سجلت موضوع الدكتوراه فى مجال اإلعالن وتطوره ، وآمل أن أنتهى فى القريب من بحث الدكتوراه . من
 هنا تعمقت أفكارى حول مفهوم التصميم الجرافيكى وتطوراته العلمية والتكنولوجيا ، وتناول أحدث النظريات


العلمية التى تفيد فى هذا املجال ، مثل نظريات االتصال ، ونظريات اإلدراك وغير ذلك من مفاهيم .



عاوز تشوف املزيد من الفيديوهات تابع قناتي الخاصة علي
https://huke88.com/teacher/7420377.html

https://huke88.com/teacher/7420377.html
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 بعد االنتهاء من دراستي في الجامعة سنة ٢٠١٢ ، بدأت العمل وسعيت بجهد لتحقيق اهدافي حيث تم
 تعيني كاحد االوائل املميزين كمصور ومصمم جرافيك في قطاع الفنون التشكيلية ، مما اتاح لي اكتساب

 املزيد من الخبرات العلمية والعملية في مجال الفنون التشكيلية املعاصرة ، تبع ذلك إلتحاقي بمؤسسات
 خاصة بالتصميم الجرافيكي إلكتساب املزيد من الخبرات وزيادة الدخل في نفس الوقت ، تبع ذلك اإلنتقال

 والعمل لدي العديد من املؤسسات الخاصة والتي تعمل في مجاالت التصميم الجرافيكي املختلفة مثل :
 تصميم الشعار والبكدج والبراندينج وتصميمات االعالنات االوت دور والسوشيل ميديا واعالنات الفيديو سواء

 علي السوشيل ميديا او غير ذلك من القنوات التلفيزيونية ، مما فتح امامي املجال للتعرف علي العديد من

البرامج الرقمية املستخدمة في مجاالت الكمبيوتر جرافيك ، مثل :

Photoshop - Illustrator - Indesign - After Effects - Premiere Pro - Lightroom - 
Adobe Audition - Media Encoder - Adobe Dimension - Cinema 4D

 بالنسبة لدمج الصور هي مرحلة تعلمتها اثناء العمل وقررت تطوير نفسي فيها بمشاهدة املعلمني علي 
 اليوتيوب والتجريب العملي علي البرامج املختلفة ، وفكرة الدمج هي عبارة عن توصيل املعني املراد من خالل
 الدعايا واالعالن ، حيث رؤية العميل الجيدة للعمل وكذلك الرسالة ، وهناك اختالف واضح بني دمج الصور
 والتعامل البسيط مع الصور ، أال وهو جذب عني املشاهد واالستمتاع حني رؤية العمل ، اما بالنسة للعمل


البسيط فهو يوصل فكرة ليس اكثر ، حيث يستخدم معظمه في السوشيال ميديا بوستس اليومية.



!5

كيف تبدأ كمصمم جرافيك ؟

مراحل البدء في التصميم الجرافيكي

1– تعّلم األدوات
أواًل عليك أن تتعلم األدوات، بمجهود قليل ستتعرف على مدلول كل أداة في البرامج التي ستقوم بالعمل عليها 

الذي تريد العمل عليه ، وذلك سيتم بعد مشاهدة عدد قليل من الفيديوهات .
2– تعّلم كيف

م هذا التصميم وذلك أيًضا بمتابعة املساقات املختلفة الخاصة بالتصميم . تعّلم كيف ُصمِّ
3– التقليد

م . تأتي بعد ذلك مرحلة التقليد ، وتكون بتقليد كل تصميم تراه ، فحاول أن تُقّلد التصميم وتعرف كيف ُصمِّ
4– اإلبداع

من ثم تأتي مرحلة اإلبداع ، إبدع تصميمات من خيالك، وحاول أن يكون كل تصميم إيصال معنى ُمعنّي أو 
فكرة ما أو معلومة مفيدة .

5– التخصص
 بعد املرور بكل تلك املراحل ستجد نوع معنّي من التصميم قد جذبك ، وأصبح شغفك ، تخصص فيه وغيّر 

العالم أيها املصمم !
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كيف تبدأ؟
البرامج املختصة بالتصميم كثيرة ، ولكن أرشح لك برنامجني بتعّلمهما والتمّكن منهما ستكون أنجزت ُخطوة 

مهمة جًدا تؤهلك أن تكون ُمصمًما ، ولكن دعني أُذّكرك أن األمر بشكل كبير يعتمد علي مدى خصوبة خيالك 
وكثرة تطبيقك . والبرنامجني هما :

Adobe Photoshop – Adobe Illustrator

استمر في التعّلم ، ُكن كثير االطالع على أعمال غيرك ، الحظ أي تصميم تراه في الشارع أو إعالنات املحال 
التجارية أو حتى التصميمات التي على ُعلب الحلوى !

جرّب ثم جرّب ثم جرّب وال تمّل أبًدا.

http://www.easytut.net/product/learn-photoshop-cc-2019/
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 وعن فكرة تحقيق الرسالة البصرية في إطار تشكيلي جمالي ، ففي بداية االمر يجب ان يكون هناك نوع من
 انواع الحوافز املؤثرة علي عقل املتلقي مثل : املعلومات املراد توصيلها او االفكار التي تدور في الذهن ، كما
 ان هنا ايضا التحفيز البصري والذي هو بجانب كبير مؤثر بشكل كامل علي العقل ، حيث التغذية البصرية

 من االعمال املحيطة والفنون بانواعها والتي تؤدي إلي االستيعاب الكامل وتجسدها في عقلك ، يلي ذلك
 التطبيق العملي والذي يتحقق من خالله العمل الفني .

 ومع التدريب املستمر واملمارسة العملية ، تتطور أفكار املصمم وتشحذ مخيلتة اإلبداعية ويستعني بمهاراته
 اإلبتكارية في خلق مناخ إبداعي يميزه ويميز فنه عن األخرين لتصبح له بصمته الخاصة وإسلوبه املميز في

 توظيف إمكانات البرامج الجرافيكية لتحقيق وإنتاج الدمج الصوري ، وهذا مثال بسيط ملراحل التطور في
   الدمج :





بعض األعمال وطريقة الدمج قبل وبعد ، سنة ٢٠١٥ 

 وأما األن ومع اإلستمرار في العمل ومرور الوقت واملمارسة واإلطالع املستمر تغير مستوي العمل الفني
 للظهور بشكل جديد في هيئة إبداعية لخلق معايير أخري للتسويق . حيث تطورت األساليب والخامات


واألدوات املستخدمة في البرامج التي استخدمها والتي كان لها دور كبير أيضا في عملية التطور..
 


وهذا مثال واضح لعملية التطور والخبرة في مجال العمل :



شكل ( ١-ب )شكل ( ١-أ )
إنسان آلي ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٩إنسان آلي ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٦

يالحظ اإلختالف في اإلنتاج الفني بني عامي ٢٠١٦ و ٢٠١٩ ، حيث استغرق العمل األول شكل ( ١-أ ) من حيث الزمن ثالثة آيام كاملة في حني 
استغرق الثاني شكل ( ١-ب ) ساعتان فقط من العمل والتصوير كفيديو كما يتميز الثاني بالتوزيع األفضل للضوء علي العنصر والخلفية تبدوا 

أكثر مالئمة ، ويرجع ذلك إلي زياده الخبرة واملمارسة املستمرة .





شكل ( ٢-أ )
جزء تفصيلي من لوحة مالك في الغابة القرمزية ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٨

شكل ( ٢-ب )
جزء تفصيلي من لوحة مالك في الغابة القرمزية ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٩

يالحظ اإلختالف في اإلنتاج الفني بني عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ ، حيث تطوير اسلوب الدمج وتناسق األلوان وإضفاء مناخ من الرومنسية واألحالم .



شكل ( ٣ )
مخلوقات بحرية في غرفة املعيشة ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٨

ويزداد التطور في أعمالي عام ٢٠١٨ حيث صياغة عناصر املشهد في كل متكامل ( الدولفن في صدارة املشهد والشخص في حالة إندهاش من 
املشهد كذلك الكلب الرابط بجانبه ، السماء والطيور والنباتات والفقمة يعكسون نوع من الدينامية والحركة املتتبعة واإلحساس اإلنفعالي ) محققا 
اسس التصميم من إيقاع ونسبة وتناسب ووحدة وسيادة وإضفاء مشاعر بإستخدام باللتة لونية مميزة، تعتمد علي مجموعة من األلوان الباردة 

املستمدة من زرقة املياه والسماء ، وقد استغرق العمل ٦ ساعات تقريبا.



شكل ( ٤ )
إعالن ملنتج كرانشي ، ( فوتوشوب ) ، سنة ٢٠١٩

وفي إعالن ملنتج كرانشي ٢٠١٩ تبدوا الفكرة مميزة حيث ثمر البطاطس وخروجة من اآلرض بواسطة بعض الحيوانات واستخدام املعاول وسط 
أرض خضراء ممتدة في اآلوفق تضيئ بشروق الشمس ثم املنتج النهائي بتصميمه والوانه املميزة ، وقد أكدت في هذا التصميم علي العمق و 

البعد الثالث إلثراء اللوحة بما يحقق أسس التصميم .
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 طبعا بالنسبة للمبتدئني هناك مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يمكن ان
 أقدمها لهم ، علي سبيل املثال : -

 حب التعلم والقدرة على التعلم الذاتي حيث يجب أن يكون لديك الدافع للتعلم بعد ذلك ليس باألمر 

الصعب .


الشغف واالرادة والبحث عن كل ما هو جديد وعصري ومتميز .
 ألن املجال عبارة عن بحر واسع جدا ففي البداية ستحتاج إلي فترة تعارف علي البرامج من متخصص 

لتحدد أي فرع من أفرع التصميم ستتخصص في ، لتدخل عالم التصميم يجب ان يتوفر لديك عنصر 
الشغف بالتصميم الن هذا هو الدافع الذي سيضمن استمرارك بهذا املجال .. نصيحتي لك من خبره 

طويله في التصميم وخبرتي كمحاضر في شرح الفوتوشوب .. أبدا بالفوتوشوب تعلم االساسيات وكيفيه 
استخدام كل اداه ثم طبق بنفسك في البرنامج .. ثم ابدا بتقليد أي شيء تراه لكي تتمكن من البرنامج .. 


ثم تباعا ومع التغذيه البصريه والتقليد سيكون لديك محصله تمكنك لتصبح محترف . 
البد من ان تكون علي دراية كامله بإمكانات البرامج الرقمية التي سوف يستعني بها ( كيفية فتح ملف 

جديد ، ضبط دقة الصورة ، استخدام املرشحات املختلفة وكيفية استخدام الطبقات املختلفة لتكوين شكل 
جمالي واستخدام االدوات لتحقيق مناخ ابداعي مميز ) .
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البد ان تكون علي دراية ببعض العلوم الحديثة املرتبطة بعمليات اإلتصال واإلدراك حيث ان االتصال 
كعملية يتضمن املشاركة او التفاهم حول شئ او فكرة او احساس او اتجاه ، فكلمه االتصال تستخدم 
لكي تشير إلي التفاعل بواسطة العالمات و الرموز ، وتكون الرموز عبارة عن حركات او صور او لغة او 

اي شئ اخر تعمل كمنبه للسلوك ، آي ان االتصال هو نوع من التفاعل الذي يحدث بواسطة الرموز ، 
فاالتصال يقوم علي مشاركة املعلومات والصور الذهنية واالراء .اما عن اإلدراك فإن له ضرورة ملحة حيث 

تختلف القدرات العقلية من شخص إلي آخر ، لذا وجب علي املصمم دراسة الفئة التي يقدم لها الدمج 

في التصميم لتيسير عمليه الفهم وإدراك املحتوي . 

 التأمل الدائم واملستمر ملظاهر الطبيعة والواقع املحيط حيث ان الطبيعة تعد املصدر الرئيسي وامللهماألول
 بالنسبة للمصمم او الفنان حيث يتعلم منها البناء املورفولوجي والعالقات التشكيلية البصرية من النسب


وأشكال وألوان ومالمس .

املعرفة بعناصر التصميم ، من نقط وخطوط وأشكال ومالمس سطوح وألوان وحجوم وفراغات .


املعرفة بأسس التصميم والتي تتمثل في : اإليقاع واإلتزان والوحدة والنسبة والتناسب والسيادة .

اإلستعانة باملخيلة اإلبداعية في خلق مناخ خيالي او اسطوري يضفي نوع من التميز واإلبتكار .


تعلم غير ذلك من برامج وتذكر دايما ان كل هذه البرامج مجرد ادوات وانت العقل املبدع

التسجيل في املواقع التعليمية ومتابعة وعرض تصاميمك لتأخذ نقد بناء لتطور من تصميمك وفكرك .


بادل معلوماتك مع املبرمجني واملحللني واملصممني ألن كل منهم له فكره الخاص .
 



شكراَ للمتابعة
وحتي نلتقي في لقاء أخر


