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  السالم عليكم ورحمه اهللا وبركاته

  

  مقدمه

  دقیقھ٩٠ فى html لغھ تعلم  كنت قبل ذلك انشأت كتاب بعنوان

    فى وقت قصیر جدا وبدون عناءhtmlھذا الكتاب تستطیع من خاللھ اتقان لغھ 

  )خیركم من تعلم وعلم(الیوم سوف نستكمل مع بعضنا سلسلھ 

   دقیقھ٣٠وانشاء كتیب جدید بعنوان تصمیم موقع كامل فى 

  ل ھذا الكتاب سوف نطبق ما درسناه فى الكتاب السابق بشكل عملىنعم اخى الكریم من خال

  وسریع جدا دون التطرق الى االجزاء النظریھ التى ال فائده لھا

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.kutub.info/library/book/18795
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  فهرس الكتاب

  

  تحديد الموقع المراد تصميمه .١

  تجهيز الملفـات والصور الالزمه .٢

  التخطيط الصحيح للموقع .٣

  htmlتصميم وتنفيذ الموقع بلغه  .٤
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  وتجهيز الملفـاتاالول تحديد الموقع الجزء 

   دقـائق فقط٥يستغرق 

  فى ھذا الجزء سوف نستعرض من خالل الصوره التالیھ

  الموقع المراد تصمیمھ

  ولیكن موقع لعرض نجوم كره القدم على مستوى العالم

  صوره خاصھ لالعب ونبذه عن الالعب وقائمھ انتقال لصفحات اخرى

  جانب لوجو الموقع تابع معى كما فى الصوره التالیھوبانر اعالنى ب
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  نستعرض الملفات الخاصھ بالموقع من خالل الصوره التالیھ
  

  
  

   صفحات سوف نقوم بإنشائھم٣الملفات الموجوده عباره عن 
  ومجلد لحفظ الصور بداخلھ
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  الجزء الثانى هيكل الموقع

  التخطيط الصحيح للموقع

  دقـائق٥

  
  

  قوم بفتح المحرر الخاص باالكواداوال سوف ن
  sublime textانا استعمل حالیا محرر 

  یمكنك تحمیل المحرر بشكل مجانى من خالل الضغط على الرابط التالى
3sublime text  

 
  لمحرر وھو فارغ قبل انشاء اى صفحھ جدیدهھذه صوره من داخل ا

  

  
  

http://c758482.r82.cf2.rackcdn.com/Sublime Text Build 3083 Setup.exe
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 index.htmlسنقوم بانشاء صفحھ جدیده ونسمیھا 
  sport starsبالتأكید بعد انشاء فولدر للموقع ولیكن اسمھ 

    ووضع الصور الخاصھ بالموقع بداخل المجلد imgمع انشاء مجلد باسم 
  
  
  

  index.htmlالصفحھ الجدیده وھى صفحھ 

  
  

  الحظون ھناك وسوم بدایھ ونھایھ كما تعلمنا فى كتابنا السابق بانطبعا كما ت
   وسوم رئیسیھ٣الصفحھ مقسمھ الى 

  html ھذا لنخبر المتصفح اننا نستخدم لغھ  htmlوسم 
   وبھ جمیع معلومات الموقع الغیر ظاھره للمستخدم باستثناء مابین وسمى headوسم 

Title الن ھذا ھو اسم الموقع   
 ویحتوى على كل شئ یظھر للمستخدم فى الموقع من اخبار bodyلث وسم الوسم الثا

  وصور وغیرھا من االشیاء المطلوب عرضھا
  

  ھناك وسم اخر وھو وسم غریب علیكم یدعى
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<!DOCTYPE html>  
 وایضا

<meta charset="UTF-8" />  
  

 htmlھ الوسم االول لنخبر المتصفح اننا قمنا باستخدام االصدار االخیر حالیا من لغ
والكن كنا شرحنا من قبل االصدار الرابع ولیس الخامس       وھو االصدار الخامس

والكن ھناك فروقات بسیطھ بین االصدارین ما نستخدمھ فى االصدار الرابع ھو ھو 
نفس الوسوم الخاصھ باالصدار الخامس باالضافھ الى بعض الزوائد سنتطرق الیھا فى 

  ىكتیب منفصل ان شاء هللا تعال
  

  الوسم الثانى وھو لكى نخبر المتصفح بلغھ الترمیز العالمیھ
  لكى تظھر النصوص بطریقھ سلیمھ دون اظھار اى رموز غریبھ غیر واضحھ

  
  بعد ذلك نقوم بتخطیط الصفحھ الرئیسیھ

  الى بلوكات سوف نجد كما بالصوره السابقھ الصفحھ الرئیسیھ مقسمھ الى
  خر لالعالن بلوك فى االعلى واحد للوجو واال٢

   بلوكات ألزرار التنقل وھى كالتالى٣بعد ذلك 
  الصفحھ الرئیسیھ

  من نحن
  اتصل بنا

  
   بلوكات اخرى السماء الالعبین٤ بلوكات للصور لكل العب و ٤بعد ذلك نجد 

  وتحتھم نفس االمر
   العبین من نجوم كره القدم٨ صور ل ٨بحیث اننا سنضع 

  
  ا یقولون حقوق صاحب الموقعثم نجد فى االخیر اسم المصمم او كم
  

  نبدأ على بركھ هللا فى الجزء الثالث
  تصمیم الموقع
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  الجزء الثالث

   دقيقه٢٠تصميم الموقع 

  
   صفحات٣اخوانى كما وضحنا قبل ذلك سوف نقوم بتصمیم الموقع مكون من 

   ونقوم بفتح المحررindexنبدأ بصفحھ ال 
  كات الخاصھ بالصفحھثم نقوم بإنشاء جدول لكى یضم البلو

   كما یلىtableعن طریق وسم 
<table>….</table> 

  
  %١٠٠ heightو % ١٠٠ widthثم نقوم باعطاء الجدول 

   لكى نتأكد من عملناborder 1pxوایضا 
  انظر الصوره التالیھ

  

  
  

  ثم نقوم بوضع البلوكات عن طریق اضافھ
  عن خلیھ للجدول وھى عباره  td نضع tr بداخل وسم ال <tr>…</tr>وسم 

  
  سیكون الشكل النھائى للجزء العلوى كالتالى
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  colspan خالیا بجانبھا عن طریق اتربیوت ٣عباره عن خلیھ تأخذ مكان 
  وخلیھ اخرى بھا لوجو الموقع

  سوف نذھب الى تصمیم الجزء التالى الذى یحتوى على األزرار
  td الذى بداخلھ بلوكات trایضا عن طریق وسم 

  

  
  

   بلوكات بداخلھم٤ظ معى فى الصوره السابقھ قمنا باضافھ الح
  %٥ للتنقل بین الصفحات وایضا قمنا بتحدید االرتفاع للعناصر ب aوسم 

   وقمنا بجعل العناصر فى المنتصفheightعن طریق االتربیوت 
   واعطینا لون للخلفیھ للعناصر عن طریقalignعن طریق اتربیوت 

  ھ متقدمھ شویھ سوف نتعرف علیھا الحقا وھذه الخاصیstyleاتربیوت 
   ال ارید ذكرھا ھنا لكى الیختلط علیكم االمرcssفى كورس 

  
  بعد ذلك سنقوم باضافھ البلوكات االربعھ التالیھ لصور الالعبین

  عن طریق الكود التالى

  
  

  للصور% ٣٠فى ھذا الكود قمنا بوضع ارتفاع بطول 
   من العنصر وجعلھا فى المنتصف%٢٥وایضا قمنا بتحدید كل صوره بمساحھ 

  alignعن طریق اتربیوت 
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 height , widthایضا قمنا بتحدید الطول والعرض لكل صوره عن طریق 
   بكسل لكل واحد لكى تظھر الصوره بشكل انیق٢٠٠ب 

  
  سنقوم االن بوضع اسم كل العب اسفل الصوره الخاصھ بھ

  عن طریق الكود التالى
  

  
  

   لكى نستطیع التحكم بالخطfont وبداخلھ وسم  aقال قمنا بوضع رابط االنت
  عن طریق تحدید اللون الخاص بالخط وقمنا بإعطائھ قیمھ مقاربھ للون االحمر

  والكن بدرجھ فاتحھ قلیال
  

  سنقوم بتكرار العملیتین السابقتین
   صور االخرى لالعبین٤باضافھ ال 

  وایضا اسمائھم اسفل منھم لیكون الكود كالتالى
  

  ر الخاصھ بكل العبالصو

  
  

  اسم كل العب تحت الصوره الخاصھ بھ
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  indexبعد ذلك نقوم بتصمیم الجزء االخیر فى صفحھ ال 
  وھو حقوق المبرمج او المطور

  

  
  

  فى ھذا الجزء ایضا كما فعلنا فى السابق قمنا بوضع خلیھ
  colspan خالیا اخرى عن طریق اتربیوت ٤وجعلنا الخلیھ تأخذ مكان 

   حیث عند الضغط على االسم الموجودaوایضا قمنا باستخدام خاصیھ التنقل 
   سوف یتم االنتقال الى البرید الخاص بىahmed taherوھو اسمى 

  یمكنك وضع ماترید فى ھذا المكان مثل اسمك او رابط موقعك او عنوانك
  

  الى ھنا قمنا بتصمیم كامل للصفحھ الرئیسیھ سوف نستعرض الشكل النھائى
  للصفحھ عن طریق الصوره التالیھ

  

  
  

   الموجود بجانب العناصرborderیمكننا ازالھ ال 
  "border="1عن طریق حذف االتربیوت 

  <table>الموجود داخل وسم 
  والكن انا افضل تركھ ھكذا من الناحیھ الجمالیھ لیس اكثر
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  بعد ان قمنا باالنتھاء من تصمیم الصفحھ الرئیسیھ للموقع
  م صفحھ عن الموقعسنقوم بتصمی

  
  سنقوم بانشاء ملف جدید من المحرر عن طریق الضغط على زر

Ctr+n ومن ثم حفظ الصفحھ باسم about.html 
   التى قمنا بإنشائھا سابقاindex.htmlداخل نفس المجلد بجانب صفحھ 

  
  وھذه صوره للصفحھ الجدید بعد االنشاء ومكان حفظھا
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 index.htmlصفحھ سنقوم بنسخ بعض االكواد من 
  كود الجدول بما فیھ بلوكات  اعلى الصفحھ المكونھ من

  اللوجو واالعالن
  وایضا بلوكات األزار وبلوكات أسفل الصفحھ التى تحتوى على

  حقوق المبرمج او مصمم الموقع
  

  حیث ان ھذه االشیاء ستكون موجوده بشكل ثابت فى جمیع الصفحات
  موقعالنھا المكون او الجزء االساسى لل
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  الحظ معى كما بالصور التالیھ االكواد المنسوخھ التى ستكون معنا بشكل ثابت
  فى معظم صفحات الموقع

  
  اوال سنقوم بنسخ محتویات الصفحھ مع افراغ بعض االكواد

  وترك االكواد االساسیھ
  

  سیكون الشكل النھائى ھكذا

  
  

  الصفحھ بھا كود الجدول الرئیسیى
  یدر المكونھ من اللوجو واالعالنوایضا بلوكات الھ

  وایضا بلوكات االزرار
  واخیرا بلوك حقوق المبرمج او المصمم

  
  
  
  
  



  دقيقه 30 فى كامل موقع تصميم  

١٦ - Ahmed Taher  –جميع الحقوق محفوظه 

  سننتقل الى التالى واضافھ معلومات عن الموقع
  او توضیح للزائر من نحن بصفھ عامھ

  
  سنقوم بوضع بلوك یحتوى على وسوم الفقرات الخاصھ بالنصوص

  وھو وسم
<p>……</p> 

 
   باضافھ البلوك بعد بلوك أالزرارالحظ معى سنقوم

  

  
  

   خالیا٤ وھو مساحھ ٤قمنا باضافھ بلوك واعطینا للخلیھ رقم 
 colspanعن طریق االتربیوت 

   لوضع النصوص بالصفحھp , fontوایضا قمنا باستخدام وسوم 
  والتحكم فى لون النصوص

  
  ھذا ھو الشكل النھائى للصفحھ بعد اضافھ بلوكات التصمیم
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  االنتھاء من تصمیم صفحھ من نحن سنقوم االن بتصمیمبعد 
  الصفحھ الثالثھ وھى صفحھ عن المبرمج

  
  ایضا ھذه الصفحھ االكواد الخاصھ بھا

  نفس اكواد صفحھ من نحن
  

  me.htmlنقوم بإنشاء صفحھ جدیده ونسمیھا 
 about.htmlفى نفس المجلد ونقوم بنسخ كل االكواد الموجوده بصفحھ 

 me.htmlالى صفحھ 
  مع التعدیل فى نصوص الكلمات الموجوده الى ماترید

  
  الحظ معى بعد النسخ والتعدیل لالكواد

  

  
  

  نفس الكود اخوانى الكرام الكن بعد التعدیل ھذه ھى صوره الصفحھ النھائیھ
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  كدا انتھینا من تصمیم الصفحھ الثالثھ
  یتبقى لنا ان نقوم بتصمیم الصفحھ الرابعھ واالخیره

  ھ اتصل بناوھى صفح
  

  سنقوم ایضا بتنفیذ ما فعلناه سابقا بإنشاء صفحھ جدیده
 او صفحھ about.html ونسخ محتوى صفحھ contact.htmlوتسمیتھا باسم 

me.html  
  الى صفحھ اتصل بنا مع تغییر ما یلزم

  
  والكن ھنا علینا ان نقف سویا على ھذا االمر ھناك بعض المواقع عند الضغط على زر

  ذھب الى خانھ بھا االسم واالیمیل الشخصى وحقل الموضوع وزر االرسالاتصل بنا ت
  علینا ان نوضح االمر على بعض المبتدئین فى عالم تصمیم المواقع

  
  كما ذكنا سالفا اننا حالیا نقوم بتصمیم مواقع استاتیك اى ثابتھ للزائر

  الیحدث فیھا اى تفاعل مع االشخاص
  امیكیھ تتفاعل مع االشخاص علینا بتعلموالكن اذا اردنا تصمیم مواقع دین

  php , asp.netاحدى لغات البرمجھ مثل 
 ms sql server , mysqlوایضا لغات التعامل مع قواعد البیانات مثل 
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  حالیا انت تقول اننى ذھبت بك الى متاھھ ال تعلم منھا شیئا اقول لك اخى الكریم او
  صل بنااختى الكریمھ نحن حالیا نقوم بتصمیم صفحھ ات

  ثابتھ اى یمكننا وضع وسائل االتصال عن طریق االیمیل و الھاتف الشخصى
  او اى وسیلھ اتصال اخرى

  الكن اذا اردنا تصمیم صفحھ دینامیكیھ علینا تعلم اللغات السابق ذكرھا
  

  اختى انتم االن تقولون ماسبب انشاء صفحھ بھا معلومات اتصال فقط/ انتظر اخى 
  ائزه كبرىسوف اقوم بإعطائكم ج

   جاھز مربوط باالیمیل الشخصىhtmlھناك بعض المواقع التى تعطیك كود 
  الخاص بك لكود اتصل بنا تستطیع تركیبھ فى صفحتك التى نقوم

  بإنشائھا حالیا
  

  علیك ان تبحث فى محرك البحث جوجل على كلمھ
Contact form html  

  او
 htmlفورم اتصل بنا جاھز ب 

 
  ضعھ داخل بلوك كما فعلنا مع اى عنصر موجود بالموقع سابقاوكل ما علیك فعلھ ان ت

  
  الكن انا االن افضل انشاء الصفحھ بھا معلومات االتصال فقط

  ولیس فورم للتواصل مع صاحب الموقع
  

  سنقوم بالنسخ كما ذكرنا سابقا
 contact.htmlالى صفحتنا الجدیده وھى 
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  عدیل ما یلزمانظر الى الصوره التالیھ بعد نسخ وت
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وھذه ھى صفحتنا بشكلھا النھائى 
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  خاتمه

  html تصمیم موقع متكامل بلغھالى ھنا نكون قد انتھینا من شرح 
  

  الكن اعلم اخى الكریم اختى الكریمھ ان تصمیم المواقع لیس
  حفظ اكواد فقط والكن علیك بأختیار تصمیمك بدقھ وعنایھ 

  ار االلوان والخطوط المناسبھ للموقعفى اختی
  وتصمیم الھیكل الصحیح 

  الن الزائر اذا وجد موقعك غیر منظم وشاھد الوان غیر مریحھ للعین 
  اعلم انھ لن یأتیك مره اخرى 

  
فقط استطیع ان اعطیك الطریق لكى تصل الى االحتراف من خالل ھذا 

  ى مبتغاك الكتاب ومجموعھ المواقع التى تساعدك فى الوصول ال
  ى ان تكون استمتعت فى الشرح /فى النھایھ اتمنى لك

وما كان من توفیق فھو من هللا وحده وما كان من خطأ او سھو او نسیان 
  فمنى ومن الشیطان 

  
 ویحتاج ایضا الى التدریب یحتاج الى صبر كبیر من المتعلمتصمیم المواقع 

 تصل الى المعلومھ وال  وحاول جاھدا ان تبحث ھنا وھناك كىالعملى والجھد
  تقف حول مصدر واحد 

 
  الى استفسار التترددوا فقط یرجى المراسلھ عبر 

  البرید االلكترونى
com.gmail@xzcmido 

skype: xzcmido  
  

  بالتوفیق لكم

Ahmed Taher  
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