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 ملخص البحث:

يعتمد تصممي  لصصمة ا لصتةتةا لةيمل  إمد ع مدلص لصمصمة  ةتم امت ممم لنمتردل   اةصم  لصصمة ا  اتمةا تصممي  ل ت مة   

متمم م  صمم يةقد ةاممد نممة د لصتنممة  لصت اةصممةلى لصمعةصمم   إممد عاتممةا لصصممة  لصتةتةا لةيممل   مم    نمم ص مممم    ا مم د 

لصتحنمياةت  ةصصمة ا ةمى ةامت لام  ةملقمةد  ام  مام    ةعم ةايةت لصتح   ةى لصد لةت لصإةايل ة م   عم  لصتعمدي ت  ة

(  م    نمت  عم  لص مةمي لت عم ةايمل Gridا  . صيس ةقن  اد لصتصمةي   ةلمةد  كم ةايمت عرقمة   م  ت اة مدا ل  م     

لصقم  ةلصتعممدي   م  ة ممم  لص تمةل  إممد لصصمة ا ةكممى دلرم  لص ممةمي لد ة ةلمةد عم ةايممل لص م  مممم لص مةمي ل  إممد لقممة  

ت   ة لصمة ةيمم   ممم ن يممث لصممةل  ةممة   اممحد  مم  مممم لصتصممةي  ةاقمم  لصصممة ا   مم   نمم ي  ةم ة مم  مممم مةامم  لص م يممة

 لصتصةي  عصد    م ةم ةى لصعةص  ال ي       صعة ل م   لصنة ث.

لصت اةصةليمة كمى متتمةل لصتةتةا لةيممة ة ت ةمإقمة مم   ميم لصتةتممةا لةى لصم مدص يامت  صمة ا لصمميإل ةل ت ة يملد ةمم  تنممة  

  لم  لصمعةصلل لص اميل صإصة  لصتةتةا لةيمل م م  لصتةتة مةم تم  عدممةا  عم  لصرصمة   لصتمى م امت ممم ل نم لص ممم 

لصةصة  صتةل م ةةتةا لةى ممي د    تعدى  صك صعم  ملمة ت مم لصعةلمم  لصمنمة دا  اتمةا صمة  ل ت ة يمت   م    دث 

 ا لصماتلل صإصة  لص اميل نةلء  ةات  ةمي ل ةةتةا لةيت ة ن ص. ةترتإف  حلة   لصمنت ع لت(  ةرت ف مصاعى ل لق

 منتقإل  ة مدملل  ألق ا  ر ى  ةصمحمة د ةلصحةن ةت لصإةحيلد ةاي كة.

تعد م  إت لص ح  كى تع يف لالنت لتيليل لال ت ة يل ص ة  منتةى لال ت ة  ةتحنيات ةى تةل م لصصة ا  م ن يث ت ةم  

ردل    امةم  لصتةتة مةم  اتمةا صمة ك مت ةمإمل  صم ية ةممدى عم ةايمت تن يمث اةل مد    مم لصت اةصةلية ةلصتصمةي   ةنمت

لصت ةيم  إد     حلة  لصمنت ع لت د ةي مم لصنؤل  ل نةنمى ةمى ه كم  يم مم تن يمث ار يمةت  نمس لصتصممي د ةاةل مد 

منمتني ت ممم مصما  لصت ةيم م  لرت ف  حلة  لصمنت ع لت مم منتني  صم          نةنى؟ ة  صك لرمت ف انمم لص

 آلر .

ةاص  ةى اتة   لص ح  عصد  م لصت اةصةلية كى ل ء  صي  مم لال ت ة يل  ةصصة ا لصتةتةا لةيل ةى  ةصمامة لص اممىد ة امت 

صت لي  لال ت ة   م ن يث د لنل لصتصمي  ةرصةصة لالت لم  ةنتردل  لصان ل لص ك يل لصعاص  ل نةس ةى    اة مدك ممم 

   ينة د  إد ح  م  إل ل  دلص ةلصةصة   اتةا  صي  متمي . ةاتة د مامت  إمى  م ل  مدلص ال يتمأ   اةل د لصت ةيمد ةلص

   ةرت ف  حلة  لصمنت ع لت ةلص   يؤد  ةى لصاقةيل الرت ف  حلة  ةانم لصصة ا لصاقة يل.

ف انم لصنة  صإع    ةرت ف ي    لص ح   إى  يتيل عاتةا لت لم مت ةم  ةى لصصة ا لصتةتةا لةيل لص اميل  ا  لرت 

لصمنت ع لت ةلص   يعد تأصي  مقمة  اتةا    صة اد ةمعر  مصة   لصعص  ينتردمةم لص ةمي لت صعم  صة   مدةم 

لالكتمة   أصة  اةل د لصت ةيم ةحتد  عد لصتصةي  ة مإيمةت لصمعةصلمل لص اميمل.  ممة  م لص ةحم  نمةف ي  م   إمى  يمةدا 

 ت ة يل. تةءا ل  دلص صعم  صة  ل 
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ةةممى لصاقةيممل نمميقة  لص ةحمم   تن يممث مممة ةصمم  عصيممت ةممى تل  ممل  مإيمملد ةتصميمةنممتمة ا لنممت يةم صمح ممميم مترصصمميم 

 صإةصة  صإاتة   ةلصر صل.

لصتممةل م لصتةتممةا لةىد لالتمم لمد لصتصممةي  لص امممىد ل  ممدلص لصتةتممةا لةىد لصانمم ل لص ك يمملد لصم إمم   الكلمااات المفتاحٌااة :

 . ةمد  حلة  لصإقنةتلص ك ى د لصتةتة

Abstract: 

Photograph design is an original part of it, and the creativity of the photographer depends on 

its ability to use the elements of the image to produce creative design, using these elements 

innovatively. The contemporary technological development has helped to create the image 

faster, and less time, not only when photography exists, Grid), but gave some cameras the 

possibility of cutting and modifying and even work on the image on the inside of the camera, 

and with the potential of broadcasting from the camera on the computer or mobile via Wi-Fi 

has become both photography and the transfer of the image quickly and directly from the 

location of photography to anywhere in the world does not constitute No difficulty like the 

previous. 

Technology is the key to photography, and its integration with the eye of creative 

photography produces original and innovative images, and with the development of digital 

processing programs for photographs such as Photoshop has been integrated some of the 

characteristics that enabled the rapid access to a distinctive photographic balance, but a 

number of factors helping to produce more innovative images accurately And faster. 

The size of the sensors varies depending on the manufacturer of the devices producing the 

digital image, whether it is a camera or a mobile phone. 

The problem of research is the definition of innovative strategy to produce and improve the 

level of innovation in the balance of the image through the integration of both technology and 

photography using the program Photoshop to provide a picture visually integrated and the 

extent of the possibility of applying the rules of configuration on all sizes of sensors and the 

main question is whether the application of theories and practices of composition with 

different The size of the sensations of a rectangle of a square as well as the difference of 

proportions of rectangles from one factory to another. 

In the research results, we find that technology is an integral part of creating a photographic 

image in our digital work. It encourages innovation by studying design, especially balancing, 

using the golden ratio, the primary element in any base of the composition, which helps to 

solve the problem of creativity and access to a distinct original production. And we are 

convinced that creativity is not affected by the different sizes of sensors, which ultimately 

leads to the difference of the final image. 

The research focuses on how to produce an integrated balance in the digital photo, despite the 

different length ratios of the presentation of different sensations, which is an crucial rooting 

for the production of any image Most of the photographers use the camera to make pictures 

without attention to the fundamentals of the rules of composition and even after the imaging 

and digital processing processes. The researcher will also focus on increasing the efficiency of 

innovation to create innovative images. 

In the end, the researcher will apply the findings of five applications to prove it and work a 

paper questionnaire for specialized referees to reach the results and conclusion. 

Keywords: balance photography, balance, digital photography, creative photography, golden 

ratio, golden triangle, photoshop, sizes of shots. 
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 مقدمة:

لالت لم كة  ص  لصت ةيم ةى لصصة ا لصتةتةا لةيلد ة دةم لت لم دلر  لصصة ا ال يم م  م تعد صة ا صحيحل مم 

اةحيل لصت ةيم.  ص حت لصصة  لصتةتةا لةيل ل ءل ال  تل   مم معةم تاة لصيةميلد   دص لصتاةاةم ةى صيةال  عة ك  ة 

م لمةصيل  ةص ن  ةلصمةنيقد ةلصاحت ةلصتةتةا لةية ةلصعديد مم  حةنينق  ةلمت لت  أة ة ك  ةر صل تلة  ق  ةى اةلص

 لصتاةم لصمرتإتل. 

لصتةتةا لةية ةم  ص ى ياق  ةلا  لصم ةكدا لص ص يلد ةي دص لصتاةم لصتةتةا لةد ةينل  مة ي لك مم اي  لمةصيل يةد قة 

إنةف لص قي  كا ى   لنةمه "عااة اد دلر  عنة  صة تت لصتد ال ينتني  نةلك  م ينلإقة ة صك تصديقة صمة اةصت لصتي

ا ى لصتاةم دلر   ةصمت اةة   مة ا لك ةص ات ةد لصحقيقل ي ى مة احم اةةإةم  ات". ةك ك لصحقيقل يلندكة ةد ةم 

لصتةتةا لةية متم إل ةى   مة  لصمصة يم لص يم ينت ع ةم  مةلنم لصلمة  ةد تإك لصم  يةت لصتى   د قة لصرةصث ت ة ك 

 صتد  ةد ةكة صة ك  ةلصتد صقة  ري  ل    ةد لصاتس ة ايقة.ةتعةصدد ةل

 

 مشكله البحث:

تتمي  لص ةمي لت لص اميل  ةلةد لقة  حنةس صإاةء  دلرإقة ينترد   ةنين صتحةي  لصصة ا لص ص يل لصد  اميمت الصتقمةن 

د مم لصمنت ع لت لصامة يل ةلصتمى لصاةء لصقةد  مم لصعدنةت د ةم  لصتنة  لصت اةصةلى صإصة ا لص اميل لص ح صدياة لصعدي

ترتإف ةى لحلةمقة ةن يقت ةقمقة صإاةء ةتحإيإقمة صإصمة اد ةاقمت  ةمى  ح امة كم ل  أحلمة  لصمنت مع لت لصامة يل صيرقم  

لصنؤل  لص  يس ةى لص ح  ةكة ك  تتاةنمم اةل مد لصت مةيم لصتةتمةا لةى لصمتعمة ف  إيقمة صمد  لصمصمة يم  ام  لرمت ف 

 لة  ( تإك لصمنت ع لت. ةك  يم م تن يث تإك لصقةل د  إيقة    ال؟انم لصنة  صإع      ح
 

 هدف البحث:

كدف لص ح  كة لصةصة  صتحقيث  ص   ل دل ى صإصة  لصتةتةا لةيل منتردمت ار يت لص ةلية لص ك يل  اتةا صة ك ل    

انمم للقم ك ل حنمةس لص صم يل ع دل يل  ةنتردل  عم ةايمةت لصتةتة مةمد ةل  مةت ممد  لرمت ف اةل مد لصت مةيم  مةرت ف 

 لصماتلل صإصة ا لص اميل
 

 أهمٌة البحث:

كة لات يا  ل نس لصار يل      مار  صإنت اةل مد لصتمى تم م  ار يمت لص ةليمة لص ك يمل ةلصةصمة  لصمى تن يقمةت  مإيملك 

ةت  ةرت ف انمم لصنمة  تة د  إى لصاتة   لصار يل  ةنتردل    اةم  لصتةتة ةم.  ةيرت   مد  عم ةايل تن يث تإك لصار ي

 صإع   ةى آالت لصتصةي  لص اميل لصمرتإتل.

 

 منهجٌه البحث:

ياق  لص ةح  لصماق  لصتل ي ى  م ن يث تن يث ار يل لص ةلية لص ك يمل ةمى لصصمة   اتمةا صمة     م  ع دل يمل.  ةنمتردل  

  ةرت ف لصانم.آالت تصةي  ةةتةا لةى  اميت مرتإتل لصانم صيةاح مدى لرت ف تن يث  لصقةل د 

 

 أسئلة البحث:

 ك  يؤ   لرت ف انم حل  لصمنت ع  لصاة ى  إد ع دلص لصمصة  لصتةتةا لةى؟ .1

 عصد    مدى ي ت ن ل  دلص لصتةتةا لةى  حل  لصمنت ع  لصاة ى  ةص ةمي ل؟ .2
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 فروض البحث:

 ترتإف انم لصتصمي  لصتةتةا لةى  ةرت ف  حلة  لصمنت ع لت لصاة يل  ةص ةمي ل. 08

 ي ت ن ل  دلص لصتةتةا لةى  ص يةَ  قةل د لصت ةيم.  18

 صغي ا(. –متةننل  –يتاةنم حل  لصمنت ع  لصاة ى ة  عةدك م  حل  لص ةمي ل     ي ا  28

 

 .التوازن فً الصورة الفوتوغرافٌة:١

يعت   لصتةل م كة  حد اةل د لصإغل لص ص يل لصتى صقة مت دلتقة ةاةل دكةد ةلتلةكةتقة لصت  يلد ةت ت    إمى محمةة  مرتإتمل 

تتاةنم م  ن يعل لصمةاةص لصمصة  صينلي     مم لص مةم ةلصم ةمد ة ةصتةصى ةقاةك صيةات صإتةل م مم اةحيل لصمارمة  

س  ةصصمة اد ةت مةم ةمى ت م ي  لصمةامةص  لتمتد  ة  ن يقمت م مةكدتت ممم لحمد ةلصقي ل لصتمى ي مدة  إيقمة لصمةامةص لصم  ي

لص ةليةد  ةنتردل   دنةت مرتإتل ل  عةد لص ؤ يلد ةيم م  م ت تم   إى لصتمة    ة لالنتعة ا  ة لصت  ل  صمةامةص ممةد  ة 

 (KIM,2019) لمة.  اص  ت  ل    يم   ت  ل ك ت  ي   ر ةية لة كادنية د  ة م ةصغل مارة يت د  ة  ةاة

عم لصت ممةيم ةممى لصصممة ا كممة صمميةات مقةمممةت لصصممة ا ة اةصمم كة   مم   صممحيح تتق إممت  مميم لصم ممةكدد يحممم  ايمممةق ةايممت 

ةلمةصيلد ةيم م عيلة  لصصة ا ةى  اص  ةلحد ةقن صي ةم كة لصم    لص ص   ةمى لصصمة ا  ة ملمة مت  اةصم  تم م  

صحص  لصمةاةص لص  يس دلرإمت د ةيإعمم لصت مةيم دة لق مقممة ةمى ل م ل   تإل ةلحداد  ة ةا   اص  لصصة ا دلر  عنة  

لصمعامى ةتأ يممدكد ةاممد ي ممةم ت ممةيم صممةاى  ممأ  صممةم  نةنممى ةم مإممتد لصاممةء ل   ث ةم مإممت لالصممت  لة د لتممى ل  ممي  

ي مدة صمغي لقد  ة لصت مةيم ةل نةد ةلصد لةت لص مةديل ةيمة  ياقمةد  ة ت ةيم ةى حل   حد لصعاةص  صي دة   ي لق  ياممة  ل رم  

لصمةامة ى  ممم ن يممث ةلممةد  اصمم يم متاممةديم ةممى لصمعاممى ةلصمةاممةصد  مممة يم ممم صإتلممةاس  م ي ممةم  حممد  اةصمم  

 لصت ةيم ةلص   ي    ليقةص ح  ل لصعيم   ةصصة اد ةاي   صك مم اةل د لصت ةيم مم  لةيت لص ؤيل اي  لصمعتةدا.

صة ا.  دةامت ال يم مم  م تحصم   إمد صمة ا ةةتةا لةيمل ليمداد ةامد لنمترد  لالت لم ةى لصت ةيم لصتةتةا لةى  نةس لص

 لصمصة يم لصعديد مم لصار يةت صتصمي  صة ا ل دل يل ليدا.

ت مممم م مم إت لص حمم  ةممى كمم  يم ممم تن يممث اةل ممد لالتمم لم ةلصت ممةيم  اتممةا صممة ا ع دل يممل  امم  لرممت ف انممم لصنممة  

لصانممم لصمنممتنيإل  ممةرت ف لص مم  ل لصمصمماعل صإمنت ممع   ة لصمصمماعل صإعمم  د نممةلء منممتنيإل  ة م  عمملد ة ممةرت ف 

 صإ ةمي ل.

 

 الزاوٌة الذهبٌة فً التكوٌن الفوتوغرافً:.٢

 Goldenكاةك لصعديد ممم لص إممةت صةصمف لص لةيمل لص ك يمل  ةصقنمةص لصم ك ى 

section  ةدةلمل ةي ةاةت مىThe Fibonacci spiral د لصمنمتني  لصم ك ى

The Golden rectangleد لصم إم  لصم ك ى The Golden Triangle 

ةاي كممة مممم لصمنممميةت لصمات مم ا  إممد منممتةى لصعممةص  نممةلء صت ممةيم لصصممة ا 

 لصتةتةا لةيلد  ة صتصمي  صةحت  يتيل ةايل  ة تصمي  ةا   ا ل  تلة يل.

ة لممة  لص ةليمة ةلصتنمميةت نما د   ةنمتع ل  لصت م ا  ار يمل لص لةيمل لص ك يممل 

Golden angle  د ة اتممةا ة مم ا ار يممل لص ةليممة لص ك يممل لصتممى تم مم  لصم إمم

 لص ك ىه

 اقة    ن  رن ان   مم  حد  ةلية لصصة ا صإ لةيل لصمقة إل. -  

شكل نظرٌة الزاوٌة الذهبٌة فً  1صوره 

 الصورة
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 ا ن  رنة اة مة مم  حد لص ةلية لصمقة إل صيتقةن  م  لصرن لصقن   صي ّةم مانقل تقةن . - م

 مانقل لصتقةن   يم لصرنيم كى مانقت ل م  يم لصم ةكد صإصة ا.نت ةم  - ت

ال يلم  م يحمدد لصمصمة  منمة لق رةصمةق صإ لةيمل لص ك يمل   امةء لصتصمةي د ص مم ةقمن يت م  ةمى ت مةيم انم  د ةيلم م  م 

كمى عال  دلا يقت م مم مةاةص لصتصةي  صعم  ةتحديد تإك لص لةيلد  ممة  م لنمترد  لصمصمة  صار يمت لص لةيمل لص ك يمل ممة 

صتحإي  لصصة   عد لصتصةي  الرتية  ل ةا  مم ملة ل صة كد ةيتام   م ي مةم متة عمةق صإتنمة  لصت اةصمةلى صميس ةقمن 

صإ مةمي ل   امةء لصتصممةي   م   يامة ص مم لم  لصمعةصلمل لص اميمملد ةينمتني  لصتحقمث مممم ممدى لمةدا ت ممةيم لصصمة ا دةتن يققممة 

ةلصتى  (Crop) ةرتية   دلا لصقن   Lightroom ة   اةم   Photoshop  لصصحيح صإار يلد  م ن يث    مم   اةم

تم   ار يةت لص لةيمل لص ك يمل ص رتيمة  ممة   overlayتم ات صيس ةقن مم لصقن  ةص م تعنى    ةالق مرتإتل ةةث لصصة ا 

د ل ات امت  صإتأ مد ممم  يمت ل  لس  إم  (ARC) ياقة صإتأ د مم لةدا لصت ةيم ةى لصصة اد    يم ات  م ياام  صملمة مل 

 لصت ةيم    ةلصحصة   إى تحإي  حقيقى صإصة اد مم مصة يم محت ةيم حة  لصعةص . 

علمةالق ةكم لصت  ا كة  م ال تعتمد  إد لالصت ل       محدد      لصار يل صي ةم صديك ة صل  اتةا صة     م  دياةمي يمل 

 ةح  ت ةى ت ةياقة..

   

 الكادر الفوتوغرافً:.كٌفٌة عمل التكوٌن داخل ٣

لصت ةيم ةلالت لم لصصحيح دلر     صة ا ةةتةا لةيل يلم  م ال تر ا  يم 

لصم ةكد رة ا عنة كةد ةةصرنةن ةلصعاةص  لصم ةال صإصة ا تؤد  ةى لصاقةيمل 

 صإتأ يد  إد لصعاص  ل نةنى    ةلصتأ يد  إيت.

ن  لص لةيمل ةيلم  إى لصمصة  لالكتمة   ةا   اصم  لالكتممة  ةمى اقنمت تقمة

 لص ك يلد ةت ةم كى  اص  لالكتمة  صإم ةكد.

لصصة ا لصتةصيل  يم م  م ت ةم م ةالق صمة ن ث    ك دةةيت يرق   م ت ةيم لصمصة  لصليد  ةا  

 اص  لالكتمة  ةى اقنمت تقمةن  لص لةيمل لص ك يمل يمؤد  ةمى لصاقةيمل عصمد  م ت مةم كمى لصم  م  

 د.لص ص   ة اص  لالكتمة   ل ة  صإم ةك

 Fibonacci Spiral ةيم ممم  ياممة لنممتردل  ار يممت دةلمممل ةي ةاةت ممى لص ك يممل

 صي ةم لصمةاةص ةى م    لالكتمة  دلر  لصصة اد  مة يرق   ةصصة ا.

ة عمممم  لصدياةمي يممممل  Curvesيلممممم  إممممى لصمصممممة   م يامممميف ماحايممممةت 

dynamism   ممم  ار يممت دةلمممل ةي ةاةت ممىFibonacci spiral  اتممةا 

 صة ك      ع دل ةق.

 إى لصمصة  لالكتمة   ةصت ةيم لصليد ةى صة ك ةال يصم  م  ملقمةدك  إمد  

   لصعاةص     يقة   عد لصتصةي  صاتس لصمةاةص  أ    مم  لةيل  تحإي  تإك 

ردل     ممم ار يمةت لصملمة ل ممم لصصمة  صماتس لصمةامةص  مم ن يمث لنمت

 لص ةلية لص ك يل صإتأ يد  إد ةاعقة لصصحيح  م    لالكتمة .

يتامم  لم ي ممةم  عممد   Geometrical analysisةتحإيمم  لصصممة  كادنممية 

لصتقةن لصصة ا صتحإيإقة      ليد ةتنةي كة صتص ح  ةا  ةكة ممة  مةم يقدممت 

ةكة ممة ينمة د  Henri Cartier-Bersson   كا    ة ت    نةم لصمصة

استخدام برنامج الفوتشوب لعمل  2صوره 

 قطع باستخدام قاعده فٌبوناتشً

قواعد القطع باستخدام برنامج  3صوره 

 الفوتوشوب
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 إد د لنل لصت ةيم  عد لصتصةي . ة ةصتأ يد ةةى ةإنتت لصتعإي  لم لصمتعإ  ياتق  مم م حإت لصتعإ  صإمع ةل صإلتقةم د ة ةصتةصى 

يمد صإت مةيم  م  ةياتقم  عصمد  م ةةم لصتحإي  لصليد ةى    م ك  عد لصتصةي  يعنى لصقد ا صإمصة  صيس ةقن  إى لصتحإي  لصل

ي ةم صت لصقد ا  إى لصت ييف م  ار يمل لص ةليمة لص ك يمل ةلتقةاقمة   امةء لصتصمةي د ة ةصتمةصى ياتقم  لصمصمة  لصتامةم صإتصمةي  

  حدنت      مم لصت  ي  ةى  م ت ةيات مإت    ةص ةلية ل  ال.

 

 .نظرٌه دوامة فٌبوناتشً فً األشكال الطبٌعة:3-1

صتحإي  لال  ة  لصن يعيل صار يل دةلمل ةي ةاةت ى كى  م اقة   تصةي  تإك ل  م ة  ةتن يمث لصار يمل  إيقمة  لةا  ن يقت

ةمم    تل  ت تن يققة  إى لصصة ا لصتةتةا لةيل. ة مة  م هللا ن حةات ةتعةصى   مدص ةمى ت مةيم ل  م ة  لصن يعيملد  ةصتمةصى 

 د ةيرق   صك لإيةق ةى لصصة  لصتةصيل ةتن يقت تحإي  لصار يل  إيقة.انتني  تن يث ك ك لصار يل صإةصة  صاتة   م ق ا

 

 .برنامج  فوتوشوب٤

يعت     اةم  ةةتة ةم مم   ق    لم  معةصلل لصصة د ةينمتردمت لصمصمة  

 اتممةا صممة  لحت لةيمملد ةيتنممة  لص  اممةم   ممة   عممد آرمم   اتممةا  مم    نممق  

ةممم كم ك لصتنمة لت  مم   ة ن ص صح  م ة   لص  اةم  لصتى تةللت لصمصة د

رةصيت  امد لصقنم   تغيم   م   لصت ل ممد ةصم  يصم ح لصقنم   ةنمتردل  ت ل مم 

  اة دك لص إ  ةقن.

ينة د   اةم  لصتةتة ةم ةى ت ل م    صة ا م  ت ل م    ى يم   لصانم 

لص ك يلد ةصعم   صك ا   تحديد لصصة ا لصتى ت ام ةى لصتحقث ماقة ا   ةرتيمة  

 إمد صةحمل لصمتمةتيحد  "R"  ة لصاغن  إمد لصمتتمةل  Crop Tool دلا لصقن  

 ةصتعم  مم  ت ل مم ة مل د ت غي  ل دلا د الحر  م لصصة ا لصمحددا مت ل  ل 

 إمد صةحمل لصمتمةتيح "O"اة دا لص إ  لالةت لاى صإ   ل. لاغن  إد لصمتتةل 

صتدةي  لصت  ي ةت.  مة يرق   Shift + O" (Windows PC)" صإت دي   يم لمي  ت ل  ت لص   ل لصمتةحل ةيم م لنترد 

 3 ةص     ا  

 د لصم إ د لصان ل لص ك يلد لصحإ ةم لص ك ىةتاقن  عصد نتل    ة  ةكىه اة دك ل    د لصت ل مد لصقن 

تقتمم ل اة ممدا ل  مم    م تقنمم  ل نممة   ةالق عصممد تنمم   لمم لء متنممةةيل ةتامم   اةصمم  مقمممل مممم لصت ممةيم عمممة  إممد نممة  

لصرنةن لصتةصمإل ة /  ة  امد اقمةن لصتقمةن . ةكم ل لصم مد  لصتمةليقى متيمد صإغةيمل رةصمل صإم تمد يم لصم يم  ي يمدةم  م ت مةم 

ممة مممم ا مم  لصمصممة يم صممة  ك     مم  تةل اممةق ةت ممةيققة مممم ةلقممل ارمم  لصت  يمممد ةص اقممة تنممترد   إممد انممةث ةلنمم   ياق

 لصمحت ةيم.  ةنتردل  اة دا لص إ د يتلام لصم ء ةا  ل ةث ةى ةنن ل نة   اد تصةي  لصماةر  لصن يعيل .

ل ع ل  ةامت لصصمة ا تحتمة   إمد ت  ي مل لصمنتمدا مم اة دا ل    د ةقمد ي مةم كم ل ل -لمة لصرنةن لصقن يل  صت ل مم متيمدق

 ان يل دياةمي يل.

لصم إ  لص ك ى ةلصقن  لص ك ى لصحإ ةاىد تنتاد ك ك ل   ةدلت  إد تنإنم  ةي ةاةت مى صإ يةاميةت ةةمى لصةلام   ةامت كم ك 

 ة   ان ل يت  لحتنة قة صتقمدي  ممة لصم ةدئ لصتةليقيل صإتاةم لص ص يل لص  ني يل صقة   ال   ي ا  ةص يةايةت ةلصعإة       

ة. ك ك لصانمم لمةصيمل لمدلق صعيةاامة  1.611ه 1يم م ل ت ة ك انم "م ةصيل" ةتإك لصتى  نإقةل  إيقة لصانم لص ك يل مم  تق ي ق

ص مم ةيم م لصع ة   إيقة صيس ةقن ةى ل  يةء لصتى صاعقة ل انةم  لصإةحةتد لصصة  لصتةتةا لةيلد لصم ةاىد...... عصخ(د ة

استخدام برنامج الفوتوشوب لتعدٌل  4صوره 

 الصورة
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 ياةق ةى لصن يعل.  مة كة لصحة  م  اة دا ل    د ةلصتى يم اك  م ت ى  اةص ممم لصانم ل لص ك يمل لصم نمنلد ةكامت ير  امة 

  ةا  ل  يةء  لت لصصإل ة اةص  لصت ةيم  إد نة  رنةن لصتقني  ة /  ة  اد اقةن لصتقةن .

مة  ةنم  د ةامد ل متق  كم ل لصقمةاةم  ةلنمنل صيةامة دة Divine Proportion  ة Phi  ة Golden Mean ُيعم ف  ياق

ة ةى لصن يعلد ةكة اةص ممم لصتصممي   1200ةي ةاةت ى حةلصى  ة    عد لصمي د. ةاد الحر  م كاةك ان ل منإقل ترق  اةص ق

 لصتعة   إد منتةى لصعةص  ةى لص ة اةت لصحيل.

. تم  لصع مة   إيقمة ةمى 1.611ه 1كم ك لصانم ل ما   ص  لصاقالد صم  لصتاةاةم ةلصمقادنةم لصمعممة يةم  مإقم  صتق يمم 

لمي   احةء لص ة  ياةمد ةى ل  مة  لصتايل لص قي ا م   لصمةاةصي لد ةمة  لصت تنترد  عصد لصية . ت  لنمتردل  لصانم ل لص ك يمل 

 .Twitter د ة تةيت Apple ةى تصمي   عة لت  ع  لص   ةت م   آ  

 

 برنامج الفوتوشوب: .كٌفٌه تطبٌق نظرٌه الزواٌا الذهبٌة٤.١

ردمت ت اةصةلية لصتصةي  لصمتنة ا لم ةايت ةا  رنةن ةكميت ةةث لصصة   اد لصقن  صمع ةت  مة م لصتقمةن  منمتردمة 

 ار يل لص ةلية صتحإي  لصصة ا  أحد  دةلت   اةم  لصتةتة ةم.

ةلصتمى تم م  ار يمةت  overlayيرق  ةى لصصة ا لنتردل   دلا لصقن   ةص  اةم   م كامةك لرتيمة  ص م   رنمةن لصت ل مم 

د لصانم ل Triangleد لصم إم  Diagonalد لصقنم  Grid د لص م  لRule of Thirdsلص ةليمة لص ك يملد اة مدك ل  م   

 ةقاةك نتل ل  ة  صإت ل م  ةنتردل   دلا لصقن .  .Golden Spiralد لصدةلمل لص ك يل Golden Ratioلص ك يل 

 

  :عند القطع باستخدام برنامج الفوتوشوب The Rule of Thirds.قاعده األثالث ٤.٢

اة ممدا ل  مم   كممى لصقة ممدا ل نممةس لصتممى تصممم ةيقممة  مم   ممةاى لصقةل ممد صإ ةليممة 

صمةي  لص ك يلد ةكمى ةلحمدا ممم  ةل م  م مةدئ لصتصمةي  لصتمى يتعإمقمة نم م لصت

لصتةتةا لةى. تنة داة اة دا ل      إد تقني  لصصة  ص   ل مقنممل عصمد تنم  

 لمم لء متنممةةيلد ةتت ممةم لص مم  ل مممم رنمميم  ةقيمميم ة  نممييم متنممةةييم ةممى 

لصت ة مممدد ةةيقمممة يلمممم ةاممم   اةصممم  لالكتممممة   إمممد نمممة  كممم ك لصرنمممةن  ة 

ة ياتقى ل م  عصد صة ا      تةل اةق.  تقةنعةتقةد ار يق

ةتعمد تإمك لصقة مدا ممم   مق  لصقةل مد لنمتردلمة ةممة كمى  صمة  اة مدا ل  م  ؟ 

 .ةيم م لصقة  ةصيس لصل    أم ل ة كة يم م ع لة قة عصمد لصقم م لص مةمم   م 

تنممة ث ةتتتمم   لصقة ممدا  م لصت  يممم لصم  ممى كممة ل   مم  ع اممةء صإعمميم  اممدمة ت

 اةص ك لصت  ي يل م  ملمة ل متريإل مم لصرنةن لصتى تقن  ل نة  عصمد    مل 

ة.  مة  اقة تتت    م لصعيم لص   يل تالم م   م    ة ة مةديق  ل لء متنةةيلد  ةقيق

ن يعى عصد لصاقةن ل   عل لصمتقةنعل صق ك لصرنمةند ة م كم ك لصاقمةن كمى لصم مةم 

  .كميللصم ةصى صةا  لصمةاة ةت ل      

ين ت لصت اةصةلية لصحدي ل ص ةمي ل لصتصمةي  لص اميمل  ةصقمد ا  إمد تتعيم  عرقمة  

   ل لصتقةن د ةعامد تصمةي  مارم  ن يعمى ةيلمم ةام  رمن ل ةمث ةمى    ممم 

ماتصممف لصصممة اد ة اممةءق  إممد لصرنيمميم لالةقيمميم ل  إممد  ة ل نممت  ةصمميس ةممى 

 لقطع الفوتوشوب برنامج استخدام  6 صوره . صكد ال يا غى  م ي ةم رن ل ةث ةى ةنن ل نة 

قطاع القطريال بقاعده الصوره  

استخدام برنامج الفوتوشوب لقطع  5صوره 

 الصوره بقاعده فاي
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 ٧١٧١ةمى  مة    John Thomas Smith . ة   ر      لن  اة دا ل     لص نة  ةلص ةتمم لمةم تةممةس نممي 

ل  عامةلم "م حرمةت  إمد لصمامةر  لص يتيمل"  مة اصمي ق  Remarks on Ruralمم لصق م لص ةمم     د  تم نممي   تة ق

Scenery  " ةةمى ةصم  "ممم لصامةء ةلصرمOf Light and Shade د امةال لصعمم  لصم   امة   مت  م  لامت  عامةلم

د ة تممم لم " إ ممى لصصممة ا ةممى لصرمم  ةيلممم  ال يرقمم     مةاممة يم متميمم يم ةمتنممةةييم ةممى The Cradle"مقممد" 

ة د ةلص ةاى يانث ةى    مم لص عد  ةلصد لله تؤد  ل ل لء ايم  لصمت ةة مل ةتمد لةت لصصة ا اتنقة ةي ةم لصمةاةص   ينق

ل صةلم عصد ل م لالات ةك  نقةصل مم ل ء عصد آر  د  يامة ع ل  ص حت لصمةاة ةت  أل لء مم لصمرقم  لصمتنمةة  لعإمت 

 (Harris,2017)اي  اةد   إد تحديد    ل ء مم تإك ل ل لء يعت    م ة ل لصعاص  ل نةس ة   ماق  كة لصم ؤةس.

 

 عند القطع باستخدام برنامج الفوتوشوب The Gridالتراكب الشبكً ُ .٤.٣

لنتردل  لصت ل م لص   ى  اد لصقن  ينة د لصمصة   إى تحديد اقةن لالكتممة  ةلالتم لم  دامت    م د يتام  لنمتردلمقة مم  

ينمة كة  ة لصرنمةن  ةيت  تحديد م ةم لصمةاة ةت لص لنيل  إد  حمد لصرنمةن نمةلء يمميم لصصمة ا  ة .لصصة  لصمعمة يل

 ل ةقيل  إى  حد لصرنةن ةةث لصصة ا  ة  نتإقة.

  باستخدام برنامج الفوتوشوب: Diagonalالتراكب القطري .٤.٤

ينة د لصت ل م لصقن   ةى ع ةدا ا ن لصصة ا           دياةمي يل ةلت لم ةى اتس لصةات ص م يلم لصح   مم  يةدا 

 لصصة ا ة أاقة تق  رة ا لص ةد .تدةي  لصصة ا حتى ال تمي  مةاة ةت 

 عند القطع باستخدام برنامج الفوتوشوب The Golden Triangleالتراكب عن طرٌق المثلث الذهبً .٤.٥

يةصف لصم إ  لص ك ى ةى لصصة ا لص ك يل  م ن يث  ن  رن م  م   يقنم  

د لل ممم  م   لةيمل  10صة ا ةى اصف مم  لةيل عصد  ر ىد     ن  رن 

لصرممن لصم  مم   لصمم   يقنمم  لصصممة ا عصممد لصاصممف. ةممى لصاقةيممل نممي ةم  ةتلممةك 

كاممةك    مم  م إ ممةت. لصقممدف كممة ممم ء  حممد تإممك لصم إ ممةت  ا ممةء ت  ي ممل م يمم ا 

 .ص كتمة 

لصتةتة مةم ةلصم   ةةى لصم ة  يرقم  ت ل مم لصم إم  لصم ك ى  ةنمتردل    امةم  

ةا  ةيت لص ةح  ةلت م    لالكتمة  ةى تقةن  لصاقةن ل  إد يميم ةيم     صك 

 اقنت تقةن  م   يت تتم    حةصقة لصصة ا.

-Henry Cartierيم مممم ل ت مممة  كاممم    ة تيمممت  ي نمممةم 

Bresson  ممممم  كممم  مصممة   لصتةتةا لةيمممل لص مممة  يم ةمممى

ى لصاقةيل صانم ت متاةاممل لنتردل  لصقة دا لص ك يلد ةلص   يؤد  ة

 تحقث م    لالكتمة   ةصصة ا. 

لصمصم  لصتةتةا لةى يلم لم ي ةم  إى د ليل  ةصان ل لص ك يمل 

ةكممى لصانمم ل لص يةاممميل  ممة عل ةممى لصن يعمممل يم ممم لنمممتردلمقة 

لصرةصمممل  ا مممةء ت ل يمممم ن يعيمممل ع دل يمممل ةمممى   ممممة  لصتصممممي  

ة  ةن   ةصح ف لصيةاةاى ةة   ..phi  ةصصة ا  ةصتةتةا لةيل ُتع ف  ياق

ة ة يققة  تنإن  ةي ةاةت ى  ة  يم لصان تيم ت ت ن لصان ل لص ك يل ل ت ةنق ينةة   .د ةتصف لصان ل لص ك يل لصع ال لصمتمة إل تمةمق

ة د يم م تةايح لصان ل لص ك يل  ةنمتردل  منمتني   ك 1.61ه 1  مىه منمتني    يم  يت مةم ممم م  م    نمة  متنمةة  تق ي ق

 لقطع الفوتوشوب برنامج استخدام 7صوره

فٌبوناتشًال بقاعده الصوره  

استخدام الفنانٌن لقواعد التكوٌن  8صورة   
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ل نمةل  لصلةا يمل صإمنمتني  .نةصت عصد  اص  نة  صإمنمتني ( ةمنمتني   صمغ 

لص ك ى كى ةى لصان ل لص ك يلد ع ل امت  ك لصل ك ك لصنةحل ممم لصمنمتني  د ةنميت  

ت ل م م  منتني  آر   صغ . ك ل يم م  م ينتم       ال اقة ى د م     امة  

لصتى تعم  ةى لالتلةك لصمعة س.  عاةةل م    ينمةة  نمة  لصلةامم  -ي ةاةت ى ة

ل نة  مم لصمنمتني  يلعإمك تقتم م    م  ةمأ    ممم لصمنمتني  لصم ك ى ةلصانم ل 

د ...(  مم   13د  1د  5د  3د  2د  1د  1د  0لص ك يممل. ةممى تنإنمم  ةي ةاةت ممى  

  ا م عصد لصان ل لص ك يل. مصنإح كة ملمةص لصناتيم لصنة قتيم د ةتص ح لصان ل

 ممة  ةممى لصتممم  4000ةيعتقممد  م لصانمم ل لص ك يممل لنممتردمت مامم  مممة ال يقمم   ممم 

 عم  لصامةس يلمةدصةم  -لص     ةلصتصمي . ةم   صك د اد ي ةم  نمة  ممم  صمك 

ةيم ممم م حرممل لصانمم ل  .لصمصمم ييم لصقممدمةء لنممتردمةل م ممد   اممةء ل ك لمممةت مأم 

 لص ك يل ةى لصمةنيقد ةلصتم ةلصتصمي  مم حةصاة.

تنترد  لصعمة ا لصيةاةايل لصقديمل لصانم ل لص ك يمل صتحديمد لصع امةت لص عديمل لصلمةصيمل 

  مميم  مم   لصم اممد ةل تتة ممت د ةحلمم  لصمم ةلث ةحتممد مةامم  ل  مممدا لصدل مممل

 ة ةات لصاتيلل لصاقة يل كى م اد ي ع   إية  ةصتاةنم. .صإقي  

ة صإانمم ل لص ك يمل  ا ممةء  ة ةلنمعق لنمترد  صيةاممة دة دلةيا مىد م مم  لصعديمد مممم لصتامةايم لآلرمم يم  إمد ممم  لصعصمة د لنممتردلمق

 إ ميم لصنمتإييم  لصلم ء د يمت  ت تيمم ل  امة  ةمى لص The Last Supperت  ي ةت ةايل ع دل يل ةتى صةحتت لصع ةء ل ري  

ل     مم ل  يم مم لصان ل لص ك يمل( د ةيمت   نم  مةام  ينمةص   م   م مةصى ممم رم   ت تيمم لصمنمتني ت لص ك يمل   م  

 لصإةحل.

 

 .هنري كارتٌه بٌرسون واستخدام قواعد االتزان:٥

  ينمةمد  حمد  ةام  لصنم ث صد لنمل - ة تييمتكام    ةلحدك مم  ةا  لصن ث صد لنل لصت ةيمد كة د لنل   ممة  ة امةل 

 لصت ةيم ةتحإيإت.

“If a photograph is to communicate its subject in all its intensity, the relationship of form 

must be rigorously established. Photography implies the recognition of a rhythm in the world 

of real things. What the eye does is to find and focus on the particular subject within the mass 

of reality; what the camera does is simply to register upon film the decision made by the eye.” 

– Henri Cartier-Bresson 

ى لصتصةي  لصتةتةا لةىد ةإليصة  مةاةص لصصة ا       ة   ىء يقةصت كة  م لصع ال م        م  ا ة   ة      

 ةامم  يلممم لم ت ممةم لصع اممل لص مم إيل  ة تممت   مم   صممة  . لصتصممةي  لصتةتممةا لةى يانممة   إممى لالكتمممة   ة يقممةص  مميم 

تقمة   مت  ميم لصم مةكد كمة لصع مة   إمى مةامةص لصت  يم  اممم  تإمت لصةلام  ل ةلم ممة تتعإمت  لصمةاة ةت لصمصة ا ةمة

 مي ل كة   نةنت تنلي  تإك لصم  يةت  إى لصتيإ  ةلص   يم   لصق ل  لص   لدصت  ت  يم لصمصة .لص ة

ةيقة  ال ةلةد صإصة ا  دةم ت مةيم  . ة م لصت مةيم  كم  ممة ي مغ  لصمصمة  لصتةتمةا لةى ةلصم   يحمدد لصع امةت لصمت ةدصمل  ميم مةامة ةت 

 لصانم  نة  لصصة ا ةدلر  حدةدكةد ةلالكتمة    ةلية لص ةمي ل. ةيلم لالكتمة   ةصتتة   لصقادنى لصصحيح م لصصة ا. 

 “One does not add composition as though it were an afterthought superimposed on the basic 

subject material, since it is impossible to separate content from form. Composition must have 

its own inevitability about it.” – Henri Cartier-Bresson   

 ةتى ك ك لصصة ا ينتع   كا    يتيت لصتت ي  ةى لصصة ا ةان  مة  عد لصتصةي  صإةصة  صإت ةيم لصم ةصى.

-لهنري كارتٌٌه 9صوره 
 برٌسون/ماغنوم/فرنس

اوروبا. )غار سان  Place deا. بارٌس. 

 ١٩٣٢الزار( 
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 .المستشعرات الضوئً فً التصوٌر الرقمً:٦

 تحةي  لصصة ا لص ص يل صصة ا  اميتد  ةكة مة  صإاةء دلر  لص ةمي ل لص اميل solid-state deviceيقة  لصمنت ع  

د pixelsي  ت  مإيةت عاتةا لصصة ا ةى لصغ ةل لصمرإمل صإتيإ  لصتقإيد د ةي مةم م يميم ممم لصل ي مةت تنممى  اصمة لت 

د ةلص   ينت ع   عدد لصتةتةامةت لصتمى تصم  light sensitive elementة    اصة ا تص ح  اص لق حنةنةق صإاةء 

 صحنةنل صإاةءد ةلص   يم اقة ةى لصاقةيل مم ع ةدا عاتةا لصصة ا لص ص يل ل صإيل. صألل لء ل

د signalيحمة   م  لم ء  صم   عصمد ع مة ا   analogue deviceلصمنت ع  كة   ة ا  م لقة  تامةر     امةصةا( 

ةيمل  ملمة مةت ممم لال م ة  ا    م تتحة  صإ    لص امىد ة ةصتةصى ةكم لصصمة ا ترقم  ةمى لصاق amplifiedةلصتى ُت  َّ  

 a  د ةص مم   م    نةنمى ةمكم  م   اصمة ا   اصم  صمة ا( كمة   مة ا  مم  ام objects and colorsةل صمةلم 

given number   ةلصتةصى يم م  م يتقمت لقة  لص م يةت  لص امىد ةك ل امامة  عمم  ت  يم  صإصمة    م    مةةى ةةصم مةكد

. ة مةم لصمنت مع   ةصةامةء a single colored squareتم د مإمةم ي حر  م     اص  صة ا   ة ا  م م    م

د ة ةصتمةصى صينت مع   colorblindلقة لق تاةر يةق  لاةصةا( ةكات يعت    م  دلت ل اةءا ال  م  صةلاقة ةقة اي     صةم 

صإمنت مع لت   ةرت ف ل صةلم ةةم كاةك م  حةت صةايل      ةنيتنة ى  مة لييك( يت  ةامعقة حنمم  م   م  ت ماتلمل

لصاة يل د ةك ك لصم  حةت   ة ا  م م  حى    را  لصإةم ةم  مح  حمم  ةم  مح ل  ثد صيقة م  ن يقمت عاتمةا لصإمةم 

ةى لصعيم لص   يل ةلصتى ت ع   ةصإةم ل را   ان ل     د ة ةصتةصى ةكم ك ل لصارة  يعاى  م     اص  صة ا ينتق   ةقن 

 ة ل رامم د  مممة لصإممةايم لالرمم يم ةيقممة   ترميمماق   ممم ن يممث  مإيممةت تنمممى معإةمممةت صممةم ةلحممد عمممة لحممم   ة ل  ث 

demosaicing  د ةةممى ارممة  آرمم   اتممةا لصإممةم  ارممة  لالنت ممعة  لصمم   ينمممى ةممةةيمFoven sensor   د ينممترد

 صنةانل  إيت.ن قةت مم لصنيإي ةم تمت  لنةل  مةليت مرتإتلد صيات  ةى لصاقةيل ص   م ةم صمنتق      معإةمةت لصإةم ل

تنإمممم ممممم ماتلمممى لصمنت مممع لت تنمممةي  تإمممك ل لقممم ا  اتمممةا  مممدد    ممم  ممممم 

للصعاصة لت ةلصتى ص  ت مم  ةةيمت صن ة مل صمة ا  لت لمةدا  ةصيمل ممم ا م د ةكم ل 

لصعة ث ت    ة ك عال  م ماتلى لصمنت ع لت لصامة يل لنمتم ة ةمى تنةي كمة  اتمةا 

للصعاصمة لت ص يمةدا لمةدك لصصمة اد صتصم   اتمةا  مةمي لت مدململ  دد      مم 

ة إممممة  لدت  مممدد لص ي نمممي ت   نممم د sلة    ممم  ميلمممة  مممى ٠٢صمممغي ك  لمممةدك 

 لصعاصة لت(  لت لصلةدا ةى عاتةا صة ا  اميمل  ةام د  مم ن يمث عاتمةا ممدى 

 د Nosieدياةمي ى   إد ةح  م  إل لص ة  ا 

 ي  لصعاصة لت  م م تحنيم ل اةءا  ةصان ل صإ ة  كد ة ةصتةصى عاتةا صة ا ة ت 

د ةت اةصةليمة تقإيم  لص ة م ك  د تم  noise reduction technology   م  اقمةءق

لنتحدل قة ةى لمي  لص ةمي لت لص اميل ص م ك ل  دى عصد اغن تتةصيإقة    عاتةا 

 م مصممماعى لص مممةمي لت  لمممةدا  اممم  ممممم لصصمممة اد ةمممى لص مممةمي لت لصمدملمممل عال

لالحت لةيل لنتنة ةل عاتةا لةدا  ةا   تا   م ت ل اتةا لص اميل لصمتنة ا. ة يةدك  دد ةحل  لص ي ن ت ينة د  إى 

لصحصممة   إممد عاممةءلت  ةامم  مممم ا مم   اتممةا صممة ا لةامم  لممةداد ةلصمم   نممق  مممم  ممحم لصعاصممة لت ةتممدةققة مممم 

د ةةصعاصممة ا ل   مم  حلمممة تحتممة   إممد مممدى صممةاى    مم د  blooming  اصممة ا  صإتممى تلةة كممة ةلصمم   يعمم ف  ةنمم 

صتقإ  مم عاتةا  حاةت  ق  يمل    م   antiblooming gatesةأص ح كاةك منت ع لت تحة   ةل ةت ماةدا صإ إةميا  

 CMOS.مستشعر  11صوره 

 CCDمستشعر   10صوره 
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  تؤد  صت ةيل ةى لصصة ا ة ةصتةصى اإت ةى لةدا لصصة ا  ةص ا  مم  يةدك  دد لصعاصة لت( ة مةصن   ةةلةدكمة يحتمةا 

 منةحل دلر  لصمنت ع  ممة يؤد  عصد اإت  دد ةحل  لصعاصة لت ةى لصمنت ع  لصاة ى. 

 

 :Types of sensors.أنواع المستشعرات الضوئٌة ١. ٦

ممم  لصةاممت ة مم  ماقممة يحممةة  عاتممةا لممةدا صممة ا  ةامم  ةمممدى دياممةمي ى   إممى صإصممة ا تاة ممت لصمنت ممع لت لصاممة يل 

 لص اميل لصاقة يلد مم ك ك ل اةلصه

 

 :CCD sensors.المستشعر الضوئً من نوع ٢. ٦

ينمترد  كم ل لصاممةص ممم لصمنت مع لت لصاممة يل ةمى  لقم ك لصتيممدية ةلص مةمي لت لصتةتةا لةيملد ةياممت  لمةدا صمة ا  ةصيمملد 

دياممةمي ى  ممةصىد ةيممتح   ةممى لص ة مم ا   مم    ةامم  مممم لصمنت ممع لت ل رمم ىد عال  م ت ممةصيف عاتةلقممة اإإممت مممم ةمممدى 

 لنتردلمقة ةى ةاتاة لصحةصى ةص اقة تنترد  ةى لص ةمي لت لصتةتةا لةيل متةننل لصحل .

 

 CMOS sensors.المستشعر الضوئً من نوع ٣. ٦

د  اتمةا صمة ا  لمةدا  ةام د ةقمى تتميم    تمةءا CCDصإمنت مع  كمة لصمامةةس  COMSلصمنت ع  لصامة ى ممم امةص 

  إد ةتحتةا ص حاةت  ق  يل  ا   ممة  اقمة  نم ص ةمى لصتقمةن لصصمة ا ةتحةيإقمة صصمة ا  اميملد ةلصتمى يتامإقة لصمصمة  

 د م م   مةمي لت  مةاةمburst shootingلصمحت ف  اتةا  دد مم لصصة        اد لصتقةن  دد صة  صاتس لصمةامةص 

1D. 

 

 Foveon X3 sensor.المستشعر الضوئً من نوع ٤. ٦

 إممى ت اةصةليممة لصمنت ممع  مممم اممةص   Foveonلاممت  كمم ل لصمنت ممع  مممم اممةص 

CMOS  د ة مممدل ةمممى  مممةمي ل نممميلمة لصمدملممملد ة عممم  لص مممةمي لت لالحت لةيممملد

د صمم    ن قممةت مممم byer filter arrayينممترد  منت ممع  ةةةيممةم م  ممحةت 

لصنإي ةمد ةيقة   ةمتصة   نةل  مةليل مم ننح لصمنت ع  ة ةصتةصى ةكم لصنة  

لصمةلى ل نة  يم  صإن قل لص ةص لد ةت ةم لص    ن قمةت كمى ممم ل  إمد ل   ث 

 photo   ل را     ل حم  ةل     نة  مةلىد ة مة لم    م ةم صإصة ا 

site  لالرا  ةلال  ث ةكم لقمة  ينتق   اي  مم ل حم  ةdemosicing   ال

 صيت ك ك لصت اةصةليةد ةم اقة مم عاتةا صة   ا   ة  ك مم لصاة يم لصنة قيم.Yتحتةا 

 

 Live MOS sensor.المستشعر الضوئً من نوع ٥. ٦

لنممتحد  كمم ل لصاممةص مممم لصمنت ممع لت صإ ممةمي لت  لت منت ممع لت  حلمم  صممغي   

 د four thirds and micro four thirdsينإث  إيقة لن             ة لا  

ة  صك اص  صإاقنل لص ح  لص  يس ةكة حل  لصمنت ع لت لص اميل ةلصتى تغي ت ما  

ة ا لصتةتةا لةيل مم  حلة  مإى لصى لم تص  لصى مة ينممى  د  لصعص  لص امى صإص

مم . ة مةرت ف  ٥٣ةكة حل  لصصة ا لصتقإيديل صإتميإ   full frameلالم  حل   ةم  

لحلممة  لصمنت ممع لت لرتإتممت   اممة  لصعدنممةت لصمتعممة ف  إيقممة ةلصتممى تعمم ف  ممم 

لصم ا  مم   يعت م   Full Frameن يث نة  لصقن  ةى    ماقمةد ةحلم  لص ةمم  

 م  تق ي ة. ٠٢x٥٤م  ت عة صنة  لصقن  لصاةت  مم نة  ة    لصمنتني  ةكة  ٣٢لصقيةنى صإعدنل لصمتةننل كة 

 

 للمستشعر 13 ةصور

 Live MOS 

 Foveon X3مستشعر   12  صوره
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 .أحجام المستشعرات الرقمٌة بالكامٌرات الرقمٌة:٧

 Full Frameمم  ٣٦x٢٤.المستشعرات الضوئٌة بمقاس اإلطار الكامل ١. ١

ممم  د ةتعت مم     مم  مقممةس ةممى  ٠٢x٥٤ة ينممةة  مقممةس لصتمميإ  لصتقإيممد  لصمنت ممع لت  مقممةس  ةممم  كممى لصتممى  صمم ح مقةنممق

 م  د ة ةصن   ةكم صقة  دنةت مرصصل صق ل لصمقةس د ةكى   إد لص ةمي لت لالحت لةيل.  ٥٣لص ةمي لت لص اميل 

 Canon EOS 1DX Markتم   تإك لص ةمي لت  ةاةم ةاي ةم ةنةاى ةمم   ق  لصن ل لت لصتى تنترد  كم ل لصحلم  

II, Canon EOS 5D Mark III, Canon EOS 5DS/R, Canon EOS 6D, Nikon D5, Nikon D810, 

Nikon D750, Nikon D610, Sony A7 II, Sony A7S II, Sony A7R II, Sony RX1R II 
 

 APS-Hمم  ٧..١x١..٢.مستشعرات ضوئٌة بمقاس ٢. ٧

د ةكمممى    ممم  حلممم  1Dلنمممتردمت ةمممى لصنممم ل لت لصقديممممل ممممم  مممةاةم  ٧x٧١.١..٠لصمنت مممع لت لصامممة يل  مقمممةس 

صإمنت ع لت ا    م يص  صماةص لص مةمي لت لص اميمل  لت لصمنت مع   ة لصمقمةس  ةمم د ة ةصتمةصى ةمكم كامةك انم ت لاتنمةص 

  اد ت  يم  دنةت ل نة  لص ةم   إى لص ةمي لد ةصقد لنتردمقة    مصة   لص يةالد ةلصحيةا لص  يل. ٧.٥

 Canon 1D Mark IV, Canon 1D Markم   لص ةمي لت  ةاةم ةمم   ق  لصن ل لت لصتى تنترد  ك ل لصحلم  ت

III 

 
 APS-Cمم ..١٥ ٢٣.٦x.مستشعرات ضوئٌة بمقاس ٣. ٧

حنمم لصعدنمل لصتمى  ٧.١xلصمى  ٧.٣xتنترد  تإمك لصمنت مع لت مم   مةمي لت  م ت لالحت لةيمتد ةيصم  ممدى لاتنمةص ممم 

 ةمي لد ةتةلد م   ةمي لت لصنةاى لصمدملل ةاي كة مم لص ةمي لت.ت  م  إد لن  لص 

 Nikonةيلد ك ل لصمنت ع  ةى لص ةمي لت  ةاةمد اي ةمد نةاى ةةةلى ةمم   ق  ن ل لتقة لصتمى تنمترد  كم ل لصحلم  

D500, Nikon D7200, Nikon D5500, Nikon D5300, Canon EOS 7D Mark II, Canon 

EOS 80D, Canon EOS 760D, Sony A6300, Fuji X100T, Fuji X70 

 
 Four Thirdsمم ١٧.٣x١٣. مستشعرات ضوئٌة بمقاس أربع اثالث الفل فرٌم ٤. ٧

ةكمة امعف لصمنمةحل لصتعةصمل صإعدنمل  ٠xلصمنت ع لت لصاة يل  مقةس   م  حلم  لص مةد  لص ةمم د ةي مةم ممد  لالاتنمةص 

 لصمنتردمل ةى لصعدنةت لص ةد  لص ةم .

 Olympus PEN F, Olympus لت لةصيم سد  ةاةنةايك ةمم   ق  ممةدي ت لصتمى تنمترد  كم ل لصحلم تم   لص ةمي

OM-D E-M1, Panasonic GX8, Panasonic GH4 

 
 One Inchمم  ٩x١٢. مستشعرات ضوئٌة  بمقاس بوصه واحده ٥. ٧

لصامة يلد رةصمل ةمى لص مةمي ل لصمدململد ةى ل ية  ل ةل   صصماة ت لصصمة ا لص اميمل لات م  كم ل لصحلم  ممم لصمنت مع لت 

 ة ةات ل    حلمة مم لص ةمي لت ل ر ى ةى حياتد لال لاقة صغي ك لدل ةال تعنى لةدك  ةصيل صإصة ا.

 Canon G5X, Canonتم   لص مةمي لت  مةاةم ةنمةاى ة ةاةنمةايك ةممم   مق  ممةدي ت لصتمى تنمترد  كم ل لصحلم  

G7X II, Canon G9X, Sony RX100 II, Panasonic TZ100 

 
 من البوصة ١/١.٧. مستشعرات ضوئٌة  بمقاس ٦. ٧

 اد تقدي  ك ل لصمقةس صإمصة  لصتةتةا لةى ةى حياتد  ةم ل    حل  صإمنت ع لت لصاة يل ت  لاتةلت صإ ةمي لت لصمدمللد 

 ةكة حل  اةد  لالنتردل  ةى ةاتاة لصحةصىد ةينترد   د  مات لصمنت ع لت لصاة يل  مقةس  ةصت.

 Canon PowerShot S95تم   لص ةمي لت  ةاةم ةمم   ق  مةدي ت لصتى تنترد  ك ل لصحل  
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 من البوصة ١/٢.٣. مستشعرات ضوئٌة  بمقاس ٧. ٧

ةكة مم لصغ  لحلة  لصمنت ع لت لصاة يل لصمدملل لصمنتردمل ك ك ل يمة د ةيحتمة   إمد  مدد  اصمة لت اإيم  ةانم ت 

تم   لص ةمي لت  ةاةمد  ةاةنمةايكد ةاي مةم دةممم   مق  ممةدي ت لصتمى تنمترد  كم ل  . ة  ا  ةصيل ةمد  دياةمي ى اإي 

 Canon SX720, Panasonic TZ80, Nikon A900لصحل  

ةيلم لم ا    لم لر  مقةنيم صإمنت ع لت لصاة يل ال يم   حل  م ة   صقةد ص امت لنمتات  ممم حلم  لصتيمةم ةمى  مةمي ل 

لصلممدة  لصتممةصى ةيةاممح  حلممة  لصمنت ممع لت  لصمنممتردمل  اتممةا صممة ك متح  ممل. Video Camera tubesلصتيممدية 

 م  35ن    ةصان ل صإلنة  لص ةم  لص ةمي لت ةمنةحتقة ةمعد  لصقن  لصق

Sensor Type Diagonal 

(mm) 

Width 

(mm) 

Height 

(mm) 

Sensor Area 

(in square 

millimeters) 

Full 

frame 

sensor 

area is 

x times 

bigger 

Diagonal 

crop 

factor* 

versus 

full 

frame 

1/3.2″ (Apple iPhone 

5 smartphone 2012) 

5.68 4.54 3.42 15.50 55 7.6 

1/3.0″ (Apple iPhone 

8, 7, 6, 

5Ssmartphone) 

6.00 4.80 3.60 17.30 50 7.2 

1/2.6″ Type 

(Samsung Galaxy 

S9, Note9, S8, S7, 

S6, Note5) 

6.86 5.5 4.1 22.55 38 6.3 

1/2.5″ Type 7.18 5.76 4.29 24.70 35 6.0 

1/2.3″ Type (Canon 

PowerShot 

SX280HS, Olympus 

Tough TG-2) 

7.66 6.17 4.56 28.07 31 5.6 

1/1.7″ (Canon 

PowerShot S95, 

S100, S110, S120) 

9.30 7.44 5.58 41.51 21 4.7 

1/1.7″ (Pentax Q7) 9.50 7.60 5.70 43.30 20 4.6 

2/3″ (Nokia Lumia 

1020 smartphone 

with 41 MP camera; 

Fujifilm X-S1, X20, 

XF1) 

11.00 8.80 6.60 58.10 15 3.9 

Standard 16mm 

Film Frame 

12.7 10.26 7.49 76.85 11 3.4 

1” Type (Sony 

RX100 & RX10, 

Nikon CX, 

15.86 13.20 8.80 116 7.4 2.7 
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Panasonic ZS100, 

ZS200, FZ1000) 

Micro Four Thirds, 

4/3 

21.60 17.30 13 225 3.8 2.0 

APS-C: Canon EF-S 26.70 22.20 14.80 329 2.6 1.6 

APS-C: Nikon DX, 

Sony NEX/Alpha 

DT, Pentax K 

28.2 – 

28.4 

23.6 – 

23.7 

15.60 368 – 370 2.3 1.52 – 

1.54 

35mm full-frame 

(Nikon FX, Sony 

Alpha/Alpha FE, 

Canon EF) 

43.2 – 

43.3 

36 23.9 – 

24.3 

860 – 864 1.0 1.0 

Kodak KAF 39000 

CCD Medium 

Format 

61.30 49 36.80 1803 0.48 0.71 

Hasselblad H5D-60 

Medium Format 

67.08 53.7 40.2 2159 0.40 0.65 

Phase One P 65+, 

IQ160, IQ180 

67.40 53.90 40.40 2178 0.39 0.64 

IMAX Film Frame 87.91 70.41 52.63 3706 0.23 0.49 

 مم 35ٌوضح أحجام المستشعر بالكامٌرات ومساحتها ومعدل القطع القطري بالنسبة لإلطار الكامل  1جدول 

 

 .التجارب العلمٌة:.

 فكرة التجربة: 8-1

لحت لةيل ة اصف لحت لةيل ة  ةمي ل مدملل  ةصمحمة   اتمةا تقة  ة  ا لصتل  ل  إد  نةس لنترد  لص ةح   دا  ةمي لت 

صة ا ةلحدا  ةرت ف  حلة  لصمنت ع لت لصاة يل ةتن يث اة دا ل      ةنتردل    اةم  لصتةتة ةم  ان ل انم   ة تمت 

٠xلممة  صتةامميح مممدى لتتممةث  ة لرممت ف تن يممث تإممك لصقة ممدا ممم  لرممت ف انممم لصنممة  صإعمم    ممةرت ف لنممتردل  لح  ٥

 لصمنت ع لت.

 

 أدوات التجربة: 8-2

 إنتاج صور المقارنة. 8-2-1

 يقة  لص ةح   كاتةا لصصة  لصتى نيت  مقة اتقة  ةصتصةي   آالت لصتصةي  لآلتيله 

  ةمي ل Canon EOS 5D Mark IV . لت لصمنت ع  لص ةم  

  ٠٥.٤ منت ع   ا  مم لص ةم   مقةس   ٥٠٢٢ ةمي ل اي ةم x ن . ٧٣.١ 

 ٧٥نيلمة  منت ع  لا  مم لص ةم  مقةس   ةمي ل.. x م . ٠٢.١ 

  ةمي ل iPhone x  ٧مدملل  منت ع  مقنةص  مقةس.x ن . ٠٢ 

  ةمي ل Samsung note 5  ٧مدملل  منت ع  مقنةص  مقةس.x ن . ٠٢ 

  ةمي ل iPhone x  ٧مدملل  منت ع  مقنةص  مقةس.x ن . ٠٢ 
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 . تصمٌم استمارة استبٌان 8-2-2

 إجراءات التجربة: 8-3

 تت  لصتل  ل ةةث لصرنةلت لآلتيله

  ةالقه عاتةا صة  لصمقة ال  ةنتردل  لص ةمي لت لصةل دا  أدةلت لص ح .

  ةايةَه عل لء   مإيل لصقن  صلمي  لصصة  ةةث اة دا ل     صترق   اتس مارة  ةانم ان  لصصة ا لالةصى.

 مترصصيم ةل  ةديميم ةى لصملة  لصتةتةا لةى. ةص ةقه تصمي  لنتمة النت يةم صع اقة  إد لص

  ل عةقه  صد اتة   لالنت يةم ةتحإيإقة.

 رةمنةقه لنتر   اتة   لصتل  ل ةلصد لنل لصميدلايل 

 

 إنتاج صور المقارنة 8-3-1

 ذات المستشعر الكامل : Canon EOS 5D Mark IVكامٌرا  إنتاج الصورة األولى باستخدام 8-3-1-1

مم  ة  ٥٤ x ٠٢مم  ة لت منت مع  مقمةس ٠٢٢ه  ٠٢ عدنمت  ٢عاتمةا لصصمة ا ل ةصمد  مةمي ل  مةاةم ممة ك ينمترد  ةمى 

  لةدك  ةصيل ة عد  صك يقة  لص ةح   ةنتردل  لصتةتة ةم صقن  لصصة ا منتردمة اة دا ل    .   jpg ةصتصةي   صيغت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مم: ١٥.٧ x ٢٣.٦بمستشعر أقل من الكامل بمقاس  ٣٢٣٣إنتاج الصورة الثانٌة باستخدام كامٌرا نٌكون  8-3-1-2

  مقةس APS – Cم   منت ع  اةص  ٣٣ه  .٧ة دنت  ٥٠٢٢ينترد  ةى عاتةا لصصة ا لص ةايل  ةمي ل اي ةم 

 ٠٥.٤ x ن د ة ةصتصةي   إد صيغت  ٧٣.١jpg   لةدك  ةصيل ة عد  صك يقة  لص ةح   ةنتردل    اةم  لصتةتة ةم صقنم 

 (14لصصة ا منتردمة اة دك ل     صترق   اتس مارة  ةانم ان  لصصة ا لالةصى  صة ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة ثم عمل القطع ثم الناتج النهائً باستخدام كامٌرا كانونتوضح من الٌمٌن إلى الٌسار كٌفٌة التقاط   14صورة    

كامٌرا نٌكون باستخدام النهائً الناتج ثم القطع وعمل الصورة التقاط كفٌات الٌمٌن إلى الٌسار من توضح 15 صوره  
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 مم: ٢٣.٧ x ..١٣إنتاج الصورة الثالثة باستخدام كامٌرا سٌجما بمستشعر اقل من الكامل مقاس  8-3-1-3

مقمةس  foveonمم   اتمةا لصتل  مل لص ةص مل  منت مع  امةص ٣٣ه .٧ينترد  ةى عاتةا لصصة ا لص ةص ل  ةمي ل نيلمة  عدنمت 

٧٥.. x م  ة ةصتصةي   إد صيغت  ٠٢.١jpg   لةدك  ةصيل ة عمد  صمك يقمة  لص ةحم   ةنمتردل    امةم  لصتةتة مةم صقنم 

 (14 صة ا لصصة ا منتردمة اة دك ل     صترق   اتس مارة  ةانم ان  لصتل  ل لالةصى 

 

 

 مم: ٢٤ x.١بمستشعر مقطوع بمقاس  iPhone xإنتاج الصورة الرابعة باستخدام كامٌرا  8-3-1-4

 م  ٧٢.٥٣ x ١.٧لص ل عل  ةمي ل مدملل  ةصمحمة  ليتةم ل س  مقةس منت ع   مقةس  ينترد  ةى عاتةا لصصة ا

   يقة  لص ةح   ةنتردل  لصتةتة ةم صقن  لصصة ا منتردمة اة دك ل     صترقم   ماتس مارمة  ةانمم لصتل  مل لالةصمى. 

 (14 صة ا 

 

 مم: ٢٤ x.١عر مقطوع بمقاس بمستش Samsung note 5إنتاج الصورة الخامسة باستخدام كامٌرا  8-3-1-5

نم د ةيقمة   ةصتصمةي   إمد  ٣.٢ x ١.٤ انم ت  مةد   ٣نترد  ةى عاتةا لصصة ا لصرةمنل  ةمي ل مة يم  نةمنمةا  امةت ي

 لةدك  ةصيل ة عد  صك يقة   ةنمتردل    امةم  لصتةتة مةم صقنم  لصصمة ا منمتردمة اة مدك لص إم  صترقم   ماتس  jpgصيغت 

 (14 صة ا  لالةصىمارة  ةانم ان  لصتل  ل 

كامٌرا سٌجما  باستخدام النهائً الناتج ثم القطع وعمل الصورة التقاط ٌفٌةك الٌمٌن إلى الٌسار  من توضح  16صورة   

 iPhone xتوضح من الٌمٌن للٌسار كٌفٌة  التقاط الصورة وعمل القطع ثم الناتج النهائً باستخدام موباٌل 17صوره 
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 .المقارنه بعد عملٌات القطع ببرنامج الفوتوشوب وتصمٌم استمارة استبٌان8-3-2

لنتمة ا لنت يةم مترصصل صإحصة   إد ل لة ةت لصصحيحل ةمى صإحصة   إد اتة   لص ح  ةتةصيةتت اة  لص ةح   عم  

 (ه11مةاةص  ح تد ةاد   ةقت  قة صة  لصمقة ال  صة ا  ا  

 مدى اختالف نسب التكوٌن للصورة الرقمٌة تبعا الختالف مقاسات المستشعرات الضوئٌة

Composition Aspect Ratio related to different image sensor’s size 

لنتمة ا لنت يةم صإ ح  لصمقد  مم لص ةح  /  حمد لمة  لصديم     ل نتة  لصمنة د   إيل لصتاةم لصتن يقيل ان  لصتةتةا لةية 

 لةمعت حإةلم –ةلصنيامة ةلصتإت يةم 

 ...............لصتةا  / ..................................................لصمقال ه ....................................

 ناةلت لصر  اه ...................................................

 ٧ ل ن إل
مةلةث 
 لدل

مةلةث  ٠
 لصى حد مة

٥ 
 محةيد

٢ 
 لة  لصى 
 حد مة

٣ 
 لة  
 لدل

يرتإف ل دلص لصمصة  لصتةتةا لةى  ةرت ف لحلة  لص ةمي ل  ٧س

 لصمنتردمل

     

لصتةتممةا لةى  ممةرت ف مةلصممتةت يرتإممف ل ممدلص لصمصممة   ٠س

 لص ةمي ل لصمنتردمل مم لحت لةيت لة مة ةي 

     

ترتإممف  يتيمممةت لاتمممةا لصصمممة ا لصاقة يمممل  ةنمممتردل    امممةم   ٥س

 لصتةتة ةم  ةنتردل  لحلة  لص ةد  لصتةتةا لةيل

     

يحد حل  لال دلص  ةنمتردل  ةنمين ةةتمةا لةى  اممى  حلم   ٢س

  لصمة ةي (للق ك عحنةس صغي ك 

     

 ةصار  صاتة   لصصة  لصماتلل ممم لص حم  كم  تم   لرمت ف  ٣س

  يم لص ةمي ل لالحت لةيل ة  ت لالحت لةيل

     

 ةصتحإي  اتة   لصصة  لصماتلل  ص ية مم لص حم  كم  تم    ٤س 

 لرت ف  يم لص ةمي ل لالحت لةيل ة ةمي ل لصمة ةي 

     

تتا  لنتردل   ةمي ل  حل  ك   ٤ة س ٣ تحإي  لصنؤل  س ١س

 محدد  اتةا ل دل ى ةةتةا لةى

     

 تحإيممم  اتمممة   لصصمممة  لصماتلمممل ممممم لص حممم  كممم  تممم   لم  .س 

لال مممدلص لصتةتمممةا لةى يتمممأ    انممم ت لص مممةد  لصمصمممة    لصنمممة  

 صإع  (

     

 ٥موباٌل سامسونج نوت  باستخدام النهائً الناتج ثم القطع وعمل الصورة التقاط الٌمٌن للٌسار كٌفٌة  من ضح  18صوره  
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 الصور الخمس المنتجة للمقارنه بٌنهم  19صوره 

 

 .الستمارة االستبٌان وتحلٌلهارصد النتائج اإلحصائٌة  8-3-3

اة  لص ةح   عم  لالنت يةم ة  ات ملمة ت لنتة ك ةمحت ةيم ةى لصتصةي  لصتةتةا لةى       امى  إد مةام  لةلم  

 ةحص  مم ر صت  إى لصاتة   لصتةصيله

 تحلٌل نتائج السؤال األول:8-3-3-1

صقى لرت ف ع دلص لصمصة  لصتةتةا لةى  ةرت ف  حلمة  

 ل لصمنممتردمل إد لالنممتلة ةت  انمم ت مةلةممث لممدل لص ممةمي

٪  إممممى  صممممك ةت ممممةم انمممم ت ٥٣٪ ةانمممم ل مةلةممممث ٧١.٣

٪  ٥٢٪ د ةرقمم ت انممم ت ٣٠.٣لصمةلةقممل كممى  ملممممةص 

٪ ٠.٣٪ ة ةمم    ممدا ٧٣  مم   محةيممد د  يامممة  ةمم  

ةممممم  صمممك يم مممم لالنمممتاتةا  مممةم اصمممف مم إمممى  يامممت 

ف  حلمة  لالنت يةم اد ةلةث  إى  م ل  مدلص يتمأ    مةرت 

 ٪ .٥٢٪  صك ة ةم محةيد ٧١.٣لص ةمي لت لصمنتردمل ةى لصتصةي  د ة ة  

 مم ك ك لصاتة   ل حصة يل  انتات   م ل  دلص اد يتأ   تأ ي لق نيتة  حل  لص ةمي ل لصمنتردمل.  

 تحلٌل نتائج السؤال الثانً: 8-3-3-2

ت ف مةلصتةت لص ةمي ل لصمنتردمل مم لحت لةيت لة مة ةيم   ةات لالنتلة ةت ةى لرت ف ع دلص لصمصة  لصتةتةا لةى  ةر

٪  إمى  صمك ٥٢٪ ةانم ل مةلةمث ٥٠.٣ ان ل مةلةمث لمدل 

٪ دةرقممم ت ٤٠.٣ةت مممةم انممم ت لصمةلةقمممل كمممى  ملممممةص 

٪ ة ةم  ٧٣٪   م   محةيمد د  ياممة  ةم   ٧١.٣ان ت 

٪ ةمممم  صممك يم ممم لالنممتاتةا  ممةم ل  مم  اصممف ٣  ممدا 

لةمث  إمى لم لال مدلص لصمصمة  مم إى  يات لالنت يةم امد ة

 لصتةتةا لةى يرتإف  ةرإتف مةلصتةت لص ةمي ل.

ممممم كممم ك لصاتمممة   ل حصمممة يل  انمممتات  لم لال مممدلص يتمممأ   

  ةرت ف مةلصتةت لص ةمي ل        ي 
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 تحلٌل نتائج السؤال الثالث: 8-3-3-3

 ةات لالنتلة ةت ةى لرت ف  يتيةت لاتةا لصصة ا لصاقة يل 

  اممممةم  لصتةتة ممممةم  ةنممممتردل  لحلممممة  لص ممممةد   ةنممممتردل  

٪ ٢١.٣٪ ةان ل مةلةث ٥٢لصتةتةا لةيل؟  ان ت مةلةث لدل 

٪ د ١١.٣ إمممى  صمممك ةت مممةم انممم ت لصمةلةقمممل كمممى  ملممممةص 

٪ ٧٢٪   ممم   محةيمممد د  ياممممة  ةممم   ٧٢ةرقممم ت انممم ت 

٪      م معر  مم إى  يات لالنمت يةم امد ٢.٣ة ة    دا 

 ةلةث

ة يل  يم م لالنتاتةا  ةم  إى لم ترتإف  يتيةت لاتةا لصصة ا لصاقة يل  ةنتردل    اةم  لصتةتة ةم مم ك ك لصاتة   ل حص

  ةنتردل  لحلة  لص ةد  لصتةتةا لةيل لصمرتإتت.

 تحلٌل نتائج السؤال الرابع: 8-3-3-4

 ةاممممت لالنممممتلة ةت  تحديممممد حلمممم  لال ممممدلص  ةنممممتردل  ةنممممين 

ي ك  لصمة ةي (  ان ت ةةتةا لةى  امى  حل  لصمنت ع لت صغ

٪  إمى  صمك ةت مةم انم ت ٢٠.٣٪ ةان ل مةلةث ٧٣مةلةث لدل 

٪   م    ٧٠.٣٪ د ةرق ت انم ت ٣١.٣لصمةلةقل كى  ملمةص 

 ٪.٣٪ ة ة    دا ٠٣محةيد د  يامة  ة  

مم كم ك لصاتمة   ل حصمة يل  يم مم لالنمتاتةا  مةم حلم  لال مدلص 

 عحنةس صغي ك  لصمة ةي ( يحد مم لال دلص. ةنتردل  ةنين ةةتةا لةى  امى  حل  للق ك 

 تحلٌل نتائج السؤال الخامس: 8-3-3-5

 ةاممت لالنممتلة ةت احممة لرمممت ف  مميم لنممتردل  لص مممةمي ل ت 

٪ ةانمم ل ٢٢لالحت لةيممل ة مم ت لالحت لةيممل  انمم ت مةلةممث لممدل 

٪  إممى  صممك ةت ممةم انمم ت لصمةلةقممل كممى  ملمممةص ٢٢مةلةممث 

ةيممد د  يامممة  ةمم  ٪   مم   مح ١.٣٪ د ةرقمم ت انمم ت ٢.

 ٪٣٪ ة ة    دا ١.٣

مممم كمم ك لصاتممة   ل حصممة يل  يم ممم لالنممتاتةا  عممد  لرممت ف 

 لال دلص  ةنتردل  لص ةمي ل لالحت لةيل ة  ت لالحت لةيل.

 تحلٌل نتائج السؤال السادس: 8-3-3-6

 ةامممت لالنمممتلة ةت احمممة لالرمممت ف  ممميم لصصمممة  لصماتلمممل 

ة ةيمم   انمم ت مةلةممث لممدل  ةص ممةمي ل لالحت لةيممل ة ممةمي ل لصم

٪  إى  صك ةت ةم انم ت لصمةلةقمل ٥٣٪ ةان ل مةلةث ٣٠.٣

٪   م   محةيمد  ١.٣٪ د ةرق ت ان ت ١.٣.كى  ملمةص 

٪ ةممم  صمك يم مم ٠.٣٪ ة ةم    مدا ٠.٣د  يامة  ةم  

 لالنتاتةا  ةم معر  مم إى  يات لالنت يةم اد ةلةث

  ف  يم لصصة  لصماتلل  ةص ةمي ل لالحت لةيل ةاي  لالحت لةيل.مم ك ك لصاتة   ل حصة يل  انتات   ات يةلد لرت
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 تحلٌل نتائج السؤال السابع: 8-3-3-7

 ةاممت لالنممتلة ةت احممة تتاممي  لنممتردل   ممةمي ل  حلمم    يمم  

٪ ةانمم ل ٠٠.٣ اتممةا ل ممدل ى ةةتممةا لةى  انمم ت مةلةممث لممدل 

٪  إممى  صممك ةت ممةم انمم ت لصمةلةقممل كممى  ملمممةص ٢٣مةلةممث 

٪      محةيمد د  ياممة  ةم   ٧٠.٣رق ت ان ت ٪ د ة٤١.٣

 ٪ .٠.٣٪ ة ة    دا ٧١.٣

مم ك ك لصاتة   ل حصة يل  انمتات   م كامةك تتامي  النمتردل  

  ةمي ل  حل    ي   اتةا ل دل ى ةةتةا لةى.

 

 تحلٌل نتائج السؤال الثامن 8-3-3-8

 ةاممت لالنممتلة ةت احممة كمم  تمم   لم لال ممدلص لصتةتممةا لةى 

 انمم ت لص ممةد  لصمصممة   لصنممة  صإعمم  ( ؟  انمم ت يتممأ   

٪  إى  صك ةت مةم ٥١.٣٪ ةان ل مةلةث ٥١.٣مةلةث لدل 

٪  ٧٢٪ د ةرقمم ت انمم ت ١٣انمم ت لصمةلةقممل كممى  ملمممةص 

٪ ٠.٣٪ ة ةمم    ممدا ٧٠.٣  مم   محةيممد د  يامممة  ةمم  

.ةمم  صك يم م لالنتاتةا  ةم معر  مم إى  يات لالنمت يةم 

 اد ةلةث

 ل حصة يل  انتات   م  لال دلص لصتةتةا لةى يتأ    ان ت لص ةد  لصمصة    لصنة  صإع  ( مم ك ك لصاتة  
 

 نتائج البحث:

  عد    مم لصد لنل لصار يل ةلصتل  ل لصعمإيل لصميدلايل ةاتة لقة ل حصة يل اد رإ  لص ح  صإاتة لةآلتيله

 ترتإف لحلةمقة.يةلد لصعديد مم  اةلص لصمحننةت لصاة يل ة ةرت ف  اةل قة  .1

لص  ت لحت لةيت صإحصة   إى  ٧/٣يتا  لنتردل  لص ةمي ل لصتى تحتة   إى محننةت اة يل  ةمإت لة  ان ت لاتنةص  .2

 لةا  لصاتة   لصتةتةا لةيل.

م  لرت ف لصانم ةةم تن يث اتس لصقة دا صإقن  يعد لم  مق ة  ةيم م لم يرتإف لص    لصاقة ى ص ات ال يةد  لصى  .3

 ة   إى صة  ل دل يت. د  لصحص

 ا  لرت ف مر لةت  ةمي لت لصتصةي   مرتإف لحلة  منت ع لت لصاةء لال لات ةى لصاقةيل احص   إى صة   .4

 ل دل يت.

 ا  لرت ف مر لةت  ةمي لت لصتصةي  م   ةمي لت لصمة ةي  ةى لحلة  منت ع لت لصاةء لال لات ةى لصاقةيل  .5

 احص   إى صة  ل دل يت.

 نتردل  لص ةمي لت لالحت لةيل مم اي كة نة  ةى لةدك لصصة ا لصاةتلل لصاقة يل.يةلد تتاي ت ال .6

 

 توصٌات البحث :

 لنتردل    لم  لصتةتة ةم  اتةا صة  ل دل يت  ةنتردل  اةل د ان  لصصة ا .1

 لنتردل  لص ةمي لت لالحت لةيل  اتةا صة   لت لةدلت ل إى صإن ة ل. .2

لرت ف لاتةا حل  لصصة ا ةرصةصة م  لات ة  ح  ةت تصةي   ةنتردل   ةمي ل لنتحدل  ن ث صإقن  تتاةنم م   .3

 للق ك لالتصة  لصمحمة  .
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  خالصة البحث:

تصمي  لصصمة ا لصتةتةا لةيمل يعتممد  إمى ل مدلص لصمصمة  ةتم امت ممم لنمتردل   اةصم  لصصمة ا  اتمةا تصممي  ل مدل ىد 

منتردمة تإك لصعاةص   ن يقت ل ت ة يتد ةامد نمة د لصتنمة  لصت اةصمةلى لصمعةصم  ةمى لاتمةا صمة ك   م    ةام  ةةامت 

(      نت  ع  لص ةمي لت عم ةايمل ام  Gridدا ل       ا د صيس ةقن  اد لصتصةي   ةلةد  كم ةايل عرقة     ل اة 

ةتعدي     ة م   تةل  إى لصصة ا دلر  لص ةمي لد ة ةلةد عم ةايل لص   مم لص ةمي ل  إى لقة  لص م يةت   ة لصمة ةيم  

  م ن يث لصةل  ةة   احد    مم لصتصةي  ةاق  لصصة ا      ن ي  ةم ة م  ممم مةام  لصتصمةي  عصمد    م مةم ةمى

 لصعةص  ال ي       صعة ل م   لصنة ث.

لصت اةصةليمة كمى متتمةل لصتةتةا لةيممة ة ت ةمإقمة مم   ميم لصتةتممةا لةى لصم مدص يامت  صمة ا  صمميإل ةل ت ة يملد ةمم  تنممة  

  لم  لصمعةصلل لص اميل صإصة  لصتةتةا لةيمل م م  لصتةتة مةم تم  عدممةا  عم  لصرصمة   لصتمى م امت ممم ل نم لص ممم 

م ةةتةا لةى ممي د    تعدى  صك صعم  ملمة ت مم لصعةلمم  لصمنمة دا  اتمةا صمة  ل ت ة يمل   م    دث لصةصة  صتةل 

 ة ن ص.

ترإف لحلة  لصمنت ع لت لصاة يل  ةرت ف مصاعى ل لق ا لصماتلل صإصة ا لص اميل نةلء  ةات  ةمي ل ةةتةا لةيمت  ة 

 مة ي ت.

 ة يمل  اتمةا ةتحنميم منمتة  لال ت مة  ةمى تمةل م لصصمة ا  مم ن يمث تعد م  إل لص ح  كمى تع يمف لالنمت لتيليل لال ت

ت ةم     ممم لصت اةصةليمة ةلصتصمةي   ةنمتردل    امةم  لصتةتة مةم  اتمةا صمة ك مت ةمإمل  صم ية ةممد  لم ةايمت تن يمث 

ةل ممد اةل ممد لصت ممةيم  إممى  مم  لحلممة  لصمنت ممع لت لصاممة يل ةي مممم لصنممؤل  ل نةنممى ةممى كمم  يم ممم تن يممث ار يممةت ةا

لصت ةيم م  لرت ف  حلة  لصمنت ع لت مم منتني  صم      م    نةنمى ة م صك لرمت ف انمم لصمنمتني ت ممم مصما  

  ر .

ةاص  ةى اتة   لص ح  عصد  م لصت اةصةلية كى ل ء  صي  مم ل ت ة  صة ا ةةتةا لةيل ةى  ةمإاة لص امىد ةلات صت ملي  

ت لم  ةنتردل  لصان ل لص ك يل لصعاص  ل نمةس ةمى    اة مدك ممم اةل مد لال ت ة   م ن يث د لنل لصتصمي  ةرصةصة لال

لصت ةيمد ةلص   ينة د  إى ح  م  إت لال دلص ةلصةصة   اتةا لصي  متمي . ةاة د ةيت  إد  م لال دلص ال يتأ    مةرت ف 

  لحلة  لصمنت ع  لصاة ى ةلص   يؤد  ةى لصاقةيل الرت ف لصصة ا لصاقة يل.

 إى  يتيل لاتةا لت لم مت ةم  ةى لصصة ا لصتةتةا لةيل لص اميل  ا  لرت ف انم لصنة  صإع    ةرت ف  ي    لص ح 

لصمنت ممع  ةلصمم   يعممد تأصممي  مقمممة  اتممةا    صممة ك ةمعرمم  مصممة   لصعصمم  ينممتردمةل لص ممةمي ل صعممم  صممة   ممدةم 

ص اميلد يتا  لنتردل  لص ةمي ل لصتى تحتمة   إمى لالكتمة   أصة  اةل د لصت ةيم ةحتد  عد لصتصةي  ة مإيةت لصمعةصلل ل

  ت لالحت لةيت صإحصة   إد  ةام  لصاتمة   لصتةتةا لةيملد ةمم  لرمت ف  ٧/٣منت ع لت اة يل  ةمإت  ة  ان ت لاتنةص 

إى لصانم ةةم تن يث اتس لصقة دا صإقن  يعد لم  مق ة  ةيم م لم يرتإف لص    لصاقة ى ص ات ال يةد  لصى  د  لصحصة   

صة  ل دل يتد  مة لات  ا  لرت ف مر لةت  ةمي لت لصتصمةي   مرتإمف لحلمة  منت مع لت لصامةء لال لامت ةمى لصاقةيمل 

احصمم   إممى صممة  ل دل يممتد ةال يةلممد تتاممي ت النممتردل  لص ممةمي لت لالحت لةيممل مممم اي كممة نممة  ةممى لممةدك لصصممة ا 

تمةا صمة  ل دل يمت  ةنمتردل  اةل مد انم  لصصمة ا د ممة يتام  لصاةتلل لصاقة يلد  مة يتا  لنتردل    لم  لصتةتة مةم  ا

لنتحدل  ن ث صإقن  تتاةنم م  لرت ف لاتمةا حلم  لصصمة ا ةرصةصمة مم  لات مة  ح  مةت تصمةي   ةنمتردل   مةمي ل 

 للق ك لالتصة  لصمحمة  .
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