
 
 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتة
 

 

  
 
  

   من دورة تصميم املواقعالدرس السابق بأذن اهللا سنستكمل
  ة تصميم الواجهة بربنامج الفوتوشوبوسأقوم بشرح كيفيي

  وسأحاول ان اشرح الفرونت بيج من خالل تصميم الواجهة
  علما بأن الدرس قد اعد للمبتدئني حيث سأقوم بالشرح املفصل اململ

 
 
 
 
 
 
 

 
  

com.belal-m.www  
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  نبدأ بسم اهللا
  وقمنا  2003front pageا برنامج  يفترض بنا ان نكون قد محلن

  بتنصيبة
قم بفتح الربنامج وذلك بالضغط على زر ابدأ مث كافة الربامج مث 

Microsoft Officeواضغط على ايقونة الربنامج   
  

  
  

  ستظهر لك هذة الواجهة
  

  
  

  ولسنقوم بأدراج ثالث جدا
 اهليدر الذي معنا الرأس كما ذكرت يف ها سنضع في االوىلاخللية

  املقدمة
  كون للمحتوىت سة الثانيواخللية

  كون للفوتر او الذيلت سواخللية الثالثة
  قم بالنقر على ايقونة ادراج اجلداول كما موضح 

 

 
 

ما علينا فعله االن هو وضع صورة اهليدر اليت قمنا بتصميمها يف 
   يف اخللية االوىلالدرس االول
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 يف الصورة مث 1وذلك عن طريق التأشري على اخللية االوىل املرقمة بـ 
 2النقر على اداة ادراج الصور املرقمة بـ 

 
 

 )ادراج  (  insertاضغط على  قم بأخيار صورة اهليدر

 
  

  سنالحظ ان اجلدول اكرب من الصورة اليت صممناها 
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ماذا سنفعل ؟ هل سنعود اىل الفوتوشوب ونصمم صورة اكرب لتمأل 
  الفراغ

 بالتأكيد ال تابع معي

 
 

  لتقليص حجم اجلدول ليتناسب مع حجم الصورة سنقوم مبا يلي
  تار نضغط بالزر االمين على مكان فارغ داخل مساحة العمل مث خن

Table properties  
  )خصائص اجلدول ( 

 
  

  قم بتطبيق االعدادات املوضحة يف الصورة 
   لتوسيط اجلدول1: رقم 

   ختص حدود اجلدول4 , 3 , 2: رقم 
هذا اخليار لعرض اجلدول وانا ازلت عالمة الصح , ركز معي  : 5رقم 

  لكي تتقلص اىل اىل اقصى حد
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ووضعة 778يدر الذي هو لكن ايضا نستطيع اخذ عرض صورة اهل
 وهذة الطريقة االفضل 

 
 

ستالحظ االن ان الفراغ السابق الذي كان نتيجة عرض اجلدول اكرب 
  من عرض الصورة قد اختفى وايضا توسط اجلدول الصفحة

 لكي تتوسع 2قم بالضغط على مفتاح انتر يف اخللية رقم 
  مساحتها
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 خاليا 3 اىل 2خللية بعد ان وسعنا مساحة اخللية سنقوم بتقسيم ا

  اخرى لكن هذة املرة عمودية وليست افقية 
 split cells واختيار 2وذلك بالضغط على زر املاوس االمين داخل اخللية 

  )تقسيم اخلاليا ( 

 
 

 ok مث اضغط 3قم بتحديد عدد اخلاليا واملطلوب يف درسنا 
  

 
 

باحلتوى ستالحظ بعد العملية السابقة ان اخللية الثانية اخلاصة 
  قد قسمت اىل ثالث خاليا عمودية 

سنتركها اخلاليا االن جانبا وسننتقل اىل تغيري اخللفية مث سنعود 
  اىل موضوع اخلاليا
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حسنا انا اقترح عليك قبل ان نغري اخللفية بأن تقوم بأحتساء كوب 

  او القهوة والتركيز معي من الشاي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تناسب مع صورة اهليدر والفوتر لنبدأ بتغيري اخللفية لت.. جيد 
وكما موضح ان صورة اهليدر فيها زوائد بلون رصاصي ولكي 

  ندجمها مع لون اخللفية 
نضغط بالزر االمين من املاوس على ماكن فارغ يف ساحة العمل 

  وخنتار 
page properties  

 خصائص الصفحة
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  ة ستفتح لنا نافذة فيها عدة تبويبات ختص التعديل على الصفح
  1 املرقم برقم  formattingما يهمنا االن هو التبويب 

   مث اختر 2قم باخلطوة رقم 
more colors   

  مزيد من االلوان
اذا كنت ترغب بوضع صورة للخلفية بدل من لون واحد تستطيع 

   4فعل هذا كما موضح يف اخلطورة رقم 
  لكن هذا ليس موضوعنا االن فقط معلومة 

 
 

  ا جمموعة من اخليارات الختيار االوان ستفتح لنا نافذة
 مث نقوم بالتأشري على اللون الزائد يف  selectخنتار اداة انتقاء اللون من 

  اهليدر كما موضع

 
  

  لنرى النتيجة 
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  نعود مرة اخرى اىل اخلاليا الثالث اليت قمنا بأنشاءها
ما سنقوم به هو عمل حدود بسيطة للجدول كامل وتلوين اخلاليا 

  الث اخلاصة باحملتوى بلون قريب من لون اخللفيةالث
  اخللية -احملتوى ولعمل هذ اضغط بالزر االمين على مساحة 

 الوسطى واختر
Table properties 
  خصائص اجلدول
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   للحد كما هو موضح باخلطوة االوىل1ضع قيمة 
  مث اختر اللون الذي سنمأل به اخلاليا الثالث 

  ب من لون اخللفيةويفضل ان يكون اللون قري
 هذة تستطيع 16ان مل جتد اللون املناسب من جمموعة االلوان الـ 

  more coloreالتوسع من خيار 
 okبعد اختيار اللون وحتديد قيمة احلد اضغط 

  
  

  الحظ شكل الواجهة كيف اصبح
  االن نريد ان نقوم بتقسيم اخلاليا الثالث

  وكل خلية ستقسم اىل جمموعة من اخلاليا
 split cells اما عن طريق الضغط بالزر االميني واختيار وذلك

  كما فعلنا سابقا 
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  او عن طريق ادراج خلية اخرى داخل خليتنا احلالية
  ةوانا اخترت طريقة ادراج خلية جديد

  لكي تفهمو اكثر من طريقة
  تــابع

   جداول 4حدد اخللفية االوىل بضغطة واحدة مث اختار  ادراج 
  

  
  

  ستالحظ ان اجلدول قد توسع 
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وتستطيع ارجاعة اىل طبيعتة بوضع املاوس على احلد االيسر له مث 
  السحب اىل جهة اليمني كما موضح

 
 

ما نرغب بفعلة يف اخلطوة التالية هو تغيري لون اخللية االوىل لكي 
  نيتكون كعنوان للقائمة اليم
 اضغط بالزر االمين واختر 

Cell properties 
  اخلليةخصائص 
  

 
  

  االن لديك اخليار بأختيار لون مربع عنوان القائمة 
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وكما قلنا سابقا ان مل جتد طلبك من االلوان تستطيع الدخول اىل 
  مزيد من االلوان 

More colore 

 
 

  قم بأنتقاء اللون املناسب من املكان املناسب
 

 
 

 grayبالنسبة يل فأنا وجدت طلبين من االلوان االساسية وهو 
 

  
  

اخلطوة التالية مهمة جدا وهي كيفية تغيري شكل احلد فهناك عدة 
  اشكال حلد اخلاليا 
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  اخل.. مثل احلدود املنقطة واحلدود املضاعفة 
  تابع

 قم بالنقر على اخللية املراد تغيري حدها بالزر االمين واختيار 
Cell properties  

 
 

   styleقم بالضغط على زر 
 

 
  

  formatقم بالضغط على 
   اي احلدود borderلتتفرع من عدة اختيارات حنتار منها 
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   موضح انة هذا احلد جيب ان يكون جلميع اجتاهات اخللية1يف الرقم 
   previewوتستطيع استبعاد اجتاة عن طريقة 

   خنتار لو احلد2يف الرقم 
   خنتار شكل احلد كأن يكون وانا اخترته خط مضاعف3يف الرقم 

 okمث اضغط 
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  الحظ كيف تغري حد القائمة 
 

 
 
 

  االن اخليار لك
اما ان تقوم بأعادة اخلطوات السابقة وتطبيقها على القائمة 

  اليسرى 
  او انك تقوم بنسخ القائمة اليمني ولصقها يف القائمة اليسرى

  بالنسبة يل سأقوم بالنسخ 
   كما موضحنؤشر بالزر االيسر من بداية القائمة  نزوال اىل اسفل
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   اي نسخcopyاما ان نضغط بالزر االمين وخنتار 
  او نضغط على زر النسخ من الشريط كما موضع بالصورة

 

 
 

   اي لصق pasteاالن نذهب اىل القائمة اليسرى ونعمل 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
  

  احيانا قد تلصق القائمة الثانية غري متساوية مع االوىل
  والصراحة ال اعرف طريقة احلل سوى بالطريقة التقليدية 

  ك عن طريق مسح السطر االخري الفارغ كما يف الصورةوذل
  

 
 

  االن قم بأنشاء قائمة ثالث وسطة لتضع ا الكلمة 
  الترحيبية على سبيل املثال

  مث قم مبلىء قائمة اليمني واليسار مبا يناسب موقعك

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 
 

االن حنتاج اىل عمل روابط تربط بني الواجهة وبني اقسام موقعك 
  االخرى

  نص املطلوب حتويلة اىل رابط قم بتظليل ال
  مث اضغط بالزر االمين واختار 

Hyperlink 
  الروابط التشعبية

 

 
  

  القسم املطلوب الربط بة قم بكتابة رابط 
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 ..screen tipالحظ انة يوجد هناك خيارة امسة 
وفائدتة انة عند وضع مؤشر الفأرة على الرابط يظهر كالم معني 

  تكتبة انت 

  
  

   مجيع االقسام وحوهلا مجيعا اىل روابططبق احلركة على

 
  لنقل اننا ال نرغب بأن يكون لون الرابط ازرق

  ونرغب بتغيري لون الرابط اىل لون اخر 
  بسيط جدا .. كيف نفعل هذا ؟ 

  انقر بالزر االمين على مكان خايل واختر
 page properties  

  خصائص الصفحة
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  ينستضهر لك نافذة اختر منها التبويب الثا
Formatting  

  اعرف ما يدور يف بالك
  نعم اا نفس النافذة اليت قمنا بتغيري لون اخللفية منها 

  الحظ انة يوجد خيار لتغيري لون النص العادي ايضا 
 okاختر ما يناسبك من االلوان واضغط 

 

  
  

  لقد تغريت مجيع الروابط.. مجيل جدا 
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 page propertiesارجع مرة اخرى اىل خصائص الصفحة 
  وتوقف عند التبويب االول 

هذا التبويب خاص تغيري عنوان الصفحة ووصف املوقع والكلمات 
  الدليلية اليت ستظهر يف حمرك البحث

موقع بالل وانا قمت بوضع فمثال عندما يبحث الشخص عن كلمة 
كلمة موقع بالل يف الكلمات الدليلية فأنة فورا سيظهر حمرك 

  لبحثالبحث موقعي ضمن نتائج ا
وايضا هناك خيار اخر ألضافة ملف صويت للصفحة مثال موسيقى 

  او نشيد او قران 
 وحاليا لن نقوم بأستخدام هذا اخليار فقط معلومة

  
  

   ونأيت للحفظذا نكون قد انتهينا من تصميم الواجهة
  save As مث نضغط على  fileمن شريط القوائم خنتار قائمة 

  اي حفظ بأسم
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  هذة اخلطوة مهمة جداانتبة معي 
ولكي تفتح الواجهة تلقائيا عند الدخول للموقع جيب ان تكون 

 indexبأسم 
  
 

  
  

  يف اخلطوة التالية سيقوم لك اين ستحفظ الصور 
  indexويف شرحنا سنحفظة يف نفس الد املوجود فية ملف 
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 okفقط اضغط 

 
 

 indexهذا ما اقصد بة بأن الصور جيب ان تكون مع ملف 

 
 
 

واخريا ان كان هناك اي نقص يف الدرس ارجوا منكم اخباري به فورا 
  على الربيد التايل

com.gmail@mbelalm 
  

  لى الدرستطبيق ع  
  

  ارجو ان ال تنسوين من صاحل دعائكم
 

  بالل فواز القاسم: قام بشرح الدرس 
  مدونة بالل القاسم

com.belal-m.www  
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