
مواصفات الصورة
الشخصية



دقــة لــون الطباعــة غير واضحة منقطة

معتمــة جدًا

جودة الصور

مــن المهــم أن تكــون جودة الصور 
الملتقطــة واضحــة وذات دقــة عالية لذا 

يجــب مراعــاة النقاط اإلرشــادية األتية:

• يجــب أن تكــون الصــورة حديثــة وتــم التقاطها
   في غضون الســتة أشــهر الماضية.

• يجــب أن يكــون عــرض الصورة من ٣٥
   إلــى ٤٠ ملــم.

• يجــب أن يكــون الــرأس وأعلى الكتف
   مــوزاي لعدســة التصويــر حتــى تســتطيع

   العدســة التقــاط ٧٠-٨٠٪ مــن الصــورة. 
• يجــب أن يحافــظ الشــخص علــى تركيز حاد

   وتعبيــر ثابــت.

• يجــب أن تكــون الصــورة ذات دقــة عالية
   الجــودة (بــدون أثــار حبــر أو تجاعيد).

• يجــب أن يكــون مســتوى العينيــن باتجاە
   عدســة الكاميرا.

• يجــب أن تعكــس الصــورة ألوان البشــرة
   بشــكل طبيعــي.

• يجــب أن تكــون الصــورة ذات ســطوع وتباين
   مناســب دون وجــود أي تعــرض بالــغ أو

   ناقــص للضــوء.

• يجــب أن تكــون الصــورة مطبوعــة طباعة
   احترافيــة علــى ورق ذو جــودة ودقــة عاليــة.

•  يجــب أن تكــون الصــورة التــي تــم التقاطها
   بكاميــرا رقميــة ذات ألــوان عاليــة الجــودة

   ومطبوعــة علــى ورق بجــودة الصــور الفوتوغرافيــة.

!

 

قريبــة جدًا بعيــدة جدًا

غيــر واضحة أثــار حبــر أو تجاعيد

النظــر باتجــاە بعيد لون بشــرة غير واضح

فاتحــة جدًا



انعــكاس فــالش التصوير على البشــرة العيــون الحمراء

األكتــاف المائلة العيــون المائلة

الخلفيــة غيــر صحيحة ليســت بالمنتصف

شــعر الرأس يغطــي العينين العيــون مغلقة

يوجــد ظــل خلف الرأس يوجــد ظل على الرأس مباشــرة

طريقــة االلتقاط واإلضاءة

مــن المهــم أن تكــون جودة الصور 
الملتقطــة واضحــة وذات دقــة عالية لذا 

يجــب مراعــاة النقاط اإلرشــادية األتية:

• يجــب أن تكــون الصــورة ذات ألوان
   عاليــة الجــودة.

• يجــب أن تكــون العيــون مفتوحــة بوضوح

   وأال يغطيهــا شــعر الــرأس. 

• يجــب أن يكــون الــرأس وأعلى الكتف
   مــوزاي لعدســة التصويــر وأال يأخــذ الشــخص

   وضعيــة النمــط المائــل.

• يجــب أن تكــون خلفيــة الصــورة واضحة
   وذات لــون فاتــح مــع وجــود فرق واضح

   بيــن الوجــه وخلفيــة الصورة

 

• يجــب أن تكــون الصــورة مأخوذة بإضاءة
   موحــدة وال تظهــر أي ظــل، أو انعــكاس
   لضــوء فــالش التصويــر الــذي يكون به

   تحويــل لأللــوان ممــا يظهــر العيون
   بالــون األحمــر.



عدســات ملونة داكنة انعــكاس فــالش التصوير على العدســات

إطار ســميك إخفــاء اإلطار لمالمــح العينين

يرتــدي قبعة يرتدي كاب

الوجــه مغطى يوجــد ظل على الرأس مباشــرة

يظهر شــخص آخر الفــم مفتــوح واللعبــة قريبة جًدا 
الوجه من 

النظارات 

مــن المهــم أن تكــون جودة الصور 
الملتقطــة واضحــة وذات دقــة عالية لذا 

يجــب مراعــاة النقاط اإلرشــادية األتية:

• يجــب أن تكــون الصــورة ذات ألوان
   عاليــة الجــودة.

• يجــب أن تظهــر الصــورة العينيــن بوضوح وأال
   يكــون هنــاك أي انعــكاس لفــالش التصويــر على

   النظــارات، مــع تجنــب اإلطارات الســميكة والعدســات
   الملونــة، مــع االلتــزام بارتــداء النظارات ذات

   إطــار خفيــف.

• يجــب أال تخفــي النظــارات مالمــح العينين.

• أغطيــة الراس 
   غيــر مســموح بهــا إال ألســباب دينيــة، يجــب إظهار

   مالمــح الوجــه مــن أســفل الذقــن إلى أعلــى الجبهة
   وكال جانبــي الوجــه بوضــوح.

• تعابيــر الوجه 
   يجــب أن تكــون الصــورة لشــخص نفســه وأال تكــون
   لشــخص أخــر مــع تجنــب إظهــار (كراســي األطفال أو

   األلعــاب أو أي أشــخاص مرئييــن)
   ويجــب أن تلتقــط الصــورة عندمــا يكــون الفــم مغلق

   والــرأس والنظــر مــوازي لكاميــرا التصوير. 


