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  : ةــدمــمق
ويطلق  Front Pageمن البرامج الجديدة حيث أنه بديل لبرنامج  Web  Expressionيعتبر برنامج *

  الجديد Front Pageعليه 

  بالكامل        تصميم موقع هو برنامج جاهز يستخدم في إنشاء صفحات ويب ل:  تعريفه*

و الذي اعتمدته  Front pageهو الخليفه لبرنامج التصميم الشهير  Expression webفبرنامج . 

  .ميكروسوفت سابقا كمنتجها لتصميم المواقع 

  -: هفوائد*

  في تصميم الموقع مما يوفر الجهد والوقت  السرعة  -١

 مجموعة القوالب الجاهزة   -٢

  .تحتوي واجهة البرنامج على العديد من المكونات التي تساعدك في التمام أعمالك بصورة ممتازة-٣

  
  :مميزات البرنامج *
  Panes Taskجذاب من خالل أشرطة اآلدوات  بشكل صفحات  إنشاءعلى البرنامج قدرة -

  سهولة االستخدام  -٢

    إنشاء موقع ويب كامل -٣

  

  

  

  - : Expression  Webالتعرف على النافذة  االفتتاحية لبرنامج *
ألخرى ولكن بالنسبة  عن باقي البرامج ا فال تختلالبد أن نالحظ جيداً أن طريقة  تشغيل البرنامج * 

  : والتي تتكون من) منطقة التصميم( لواجهة البرنامج تختلف بشكل ملحوظ  من حيث ظهور صفحة ويب 
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:١-<body>  جسم الصفحة وبها يظهر محتوى الصفحة  

  الخاصة ) التعليمات  –األكواد ( عند الضغط عليه يقوم بعرض األوامر :   Code  التبويب -٢

   -HTML – XML – CSSبمحتوى الصفحة وتسمى هذه االوامر بلغة               

  للكود واآلخر للتصميم ين جزءانقسام للصفحة جزء يه يظهرعند الضغط عل:  Spilt التبويب -٣

   Design-:تبويب تحرير الصفحات- ٤  

ق عليها نافذة محتويات الصفحة أو الموقع الحالي وهي أول مايتم تنشيطه بنافذة البرنامج ويطل وبها

  Designسمى التبويب  تالتصميم حيث 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Task Panesالـ  أقسام المهام**

  المفيده المدرجه مع  Task Panesو هناك العديد من الـ ... تشبه في فكرتها أشرطه األدوات 

  :منها مثال، البرنامج

*Folder  List Task Pane و بها تظهر جميع ... ار البرنامج وضعها االفتراضي في اعلي يس

  و تساعدك في ترتيبها و تنسيقها بشكل منظم... الملفات التي تقوم بادراجها في موقعك 

*Tool box Task Pane  بها تظهر مجموعه من ... و ضعها االفتراضي في اعلي يمين البرنامج

 سنري "  Buttonsالـ و  Layerو الـ  Frameاالدوات التي يمكنك اضافتها لموقعك مثل الـ 
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ويتم إدراج  نافذة البحث من  في البحث عن كود أو سطر في الصفحات اإلمكانيةتستخدم هذه : البحث**

  ةفتظهرا لنافذ find2أو  find1 نختار Task Panes قائمة 

   الزر      على ضغطأسفل منطقة الكتابة وللتعامل مع النافذة ن 

  د البحث عنه تظهر نافذة لكتابة النص المراف

  

  :تعرف على الويب ومكوناته صفحة البد من ال إنشاءقبل **
  .تاالنترن خالل عليها من اإلطالعوضعها أو كافةالمحتويات التي يتم مشاركتها أو  Webالويب يمثل : تعريفه*

  :كونات الويب م*
إعداد وعندما نقوم ب،هي العنصر االساسي لتكوين محتويات مواقع الويب  -:Text النصوص -١

علماً بأن المواقع في البداية  word.تنسيق النص كما في برنامج  الموقع على الويب فإنه بإمكانك

 . كانت تعتمد على النصوص فقط

وفقاً لتطور الويب أصبحت الصور من العناصر األساسية في موقع ويب  -:Imagesالصور -٢

حيث أن هذه األنواع من  GIF,JPGوعادة ماتكون الصور الموجودة في صفحات الويب من نوع 

 .Photoshopومن البرامج . الصور تأخذ مساحة تخزينية صغيرة وفترة أقل عند التحميل 

تعتبر الراوبط هي الفكرة األصلية في انشاء الويب حيث يتم من خاللها :  Links الروابط -٣

 صفحات الويب بالتنقل من صفحة إلى أخرى والتخلو صفحة ويب من الروابط  استعراض

 .تستخدم الجداول أساساً في صفحات الويب  لتنظيم البيانات :Tables الجداول -٤

  هي طريقة من طرق تصميم صفحات الويب وتعتمد على تقسيم نافذة المستعرض   :Framesاالطارات  -٥

  
   

  

  

  

  
 

  

 النماذج هي أجزاء في شكل مستطيل الهدف منها تجميع بيانات من : Formsالنماذج  -٦

  .وبعد ذلك يتم ارسال البيانات  زائري موقع ويب
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  النماذج                                        

  

  
   

  

حيث ، مثل تسجيالت صوتية أو لقطات فيديو أوبث مباشر : Multimedia الوسائط المتعددة -٧

 وقوى الجذب ، أصبحت من العناصر الشائعة في المواقع

  التعامل مع صفحات الويب

تظهر نافذة بعنوان   Pageومنها    Newنختار   Fileمن قائمة : ويبة صفح إنشاء: أوال 

New   نختار منها التبويبWebsite  نختارGeneral  تظهر عدة اختيارات نختارOne Page 

Website  ثم نحدد مكان لحفظ الصفحة من خالل الزرBrowse في عدم تحديد  مكان للحفظ  فسوف و

تظهر  OKثم نضغط . My Documents/My Web Siteالمجلد  يقوم البرنامج بحفظ الصفحة في

 wordضغطتين فنشاهد صفحة فارغة تماماً وكأنها مستند يتم الضغط عليها   Default.htmالصفحة 

   عبارة  قم الكتابةيمكنك اآلن 

هللا العبادة علينا أن نخلص " في منتصف الصفحة وفي بداية السطر التالي نكتب " الحبيبة مصر"  

ثم نقوم  الصفحةواآلن نقوم بحفظ   "نجتهد ونجد من أجل أن يمن علينا اهللا بالنصر والتأييد  و

فنجد أنه تم عرض الصفحة في المستعرض  Preview نختار   Fileمن قائمة بمعاينة الصفحة  

Internet Explorer،  ونالحظ أن عنوان الصفحة عبارة>  body <  ويقصد جسم أو هيكل الصفحة

   Codeو  Spiltو    Design ىما يسم ونجد أسفل الصفحة كما علمنا من قبل توى الصفحةبه مح
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  Codeالتعرف على الكود

 Languageتشير إلى االختصار فهي  HTMLوامر لغة أ هي مجموعةمن: نالحظ الكود التالي

Hyper Text Markup تعرض فهي المسئولة عن عرض البيانات على شكل صفحات في المس

حيث تتميز بتطوير  XHTMLوتم تطوير هذه اللغة إلى .) األوسمة (   Tagsتسمى وهذه األوامر 

   -: XHTMLاآلتي في  فتم اضافةعلى سرعة تصميم المواقع  مما ساعدأكثر 
 إ��� ا
	�د:أو�ً  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

�� ��ا�� ا���اج و��� ا �	�ن� ���#%�ا$#" آ�  ���ت  � �	�ن �'( )  White space  �� "*
ا
��رات ,
  ��0ر $/ �.- ا
���0
�32�4 ����� �2ع ا �%
 5�0,

	�د )/ �7ل ا وا: 

DOCTYPE 

DOCTYPE9ى
�� ا�0
  xhtml ه�  �.,� $#" ا���ر ا
,*0�5 ان �2ع ه9: ا
53�0� �

9ا ��� ا�  �.- ا��?�ء ا4<�ء ا
.�ض وا
9ى �'�$�: $#" )��و �%>( �� �@#� اى  �

C ��ص ��ا��Aرات �*
  :Framesا
	�د ا

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Frameset//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd"> 

 



C ��ص ��ا�*
 Header and Footer �أس وا
*�3�9ا
	�د ا

<html> 
   <head> 
   </head> 
      
     <body> 
    </body> 
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  Templatesباستخدام القوالب   Webإنشاء موقع 

  Web Siteثم اختر  New األمراختر  Fileمن قائمه 

  
 إلنشاءفهو  اآلخر أما جديدةصفحه  أدراج أو إلنشاءاحدهما .. تجد به تبوبين  Newمربع حوار 

من المواقع  أنواع ٣به تجد  Generalاالختيار ...كما في الشكل  Webاضغط علي  موقع جديد

. موقع يحتوي علي صفحه وحيده  بإنشاءسيقوم البرنامج  One Page Web Site إنشائهايمكنك 

  ما تريد من صفحات  ضافةإيمكنك قطعا 

 موقع فارغ تماما بإنشاءقوم البرنامج ي Empty Web Site بعد ذلك

 

Import web site  كنت بدأت تصميم موقعك علي برنامج  إنيمكنك استخدام هذا الخيارFront 

Page  علي برنامج  تكملة تصميمه اآلنو تريدExpression web  حيث سيساعدك هذا المعالج

  عمليه التحويل و النقل بين البرنامجين إتمامفي 

  Templateيار االخت أما

  التي يمكن التعديل فيها لتتناسب مع احتياجك الجاهزةفستجد به مجموعه من التصميمات 

  One Page Web Siteاختر  Generalمن الجزء  اآلن

  حدد المكان الذي تريد حفظ موقعك به من الخيار
Specify the location of the new web site  

الموجود  My Web Siteتم حفظ الموقع في مجلد يالخيار سلم تقم بتغير هذا  إذابشكل افتراضي 

  My documentداخل المجلد الشهير 
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 ..ما يلي كليبدا البرنامج في انشاء موقع من صفحه واحده ...  Okاضغط 

 

   Defualt.htmبـ  الصفحةامج قام بتسميه البرن أنتالحظ 

او  Defualt.htmيحتوي موقعك علي صفحه واحده فقط بعنوان  أنيجب ...  ملحوظة

Index.htm  .... ان تكون هي الصفحه الرئيسيه للموقع ) يجب ( و هذه الصفحه ...  

ر بتحميل اي من حيث انه عندما تقوم برفع الموقع علي مساحه االستضافه الخاصه بك يقوم السيرف

وال يمكن تغير هذا ... هاتين الصفحتين بشكل افتراضي في البدايه معتبرا انها هي الصفحه الرئيسيه 

 Double Clickتضغط مرتين  أنيكفي  الرئيسيةداخل صفحه موقعك  الكتابةاالختياراالن لتبدأ في 

 السابقكما هو موضح في الشكل _  الصفحةعلي اسم 

و التي هي  WYSIWUGويب هو احد برامج تصميم المواقع التي تستخدم تقنيه برنامج اكسبريشن 

  "ما تراه هو ما تحصل عليه .. " تترجم ... What You See Is What You Getاختصار 

  في مرحله التصميم هو نفس ما سيراه الزائر في مرحله التشغيل إمامكما تراه  إن... و المقصود بها 

 أيداخل  الكتابةعن  كثيرال تختلف في  الرئيسيةفي صفحتك  الكتابةبدء  أول لهذا فان مرحله التعدي

  Wordمستند من مستندات برنامج 

 و هي ضبط... يجب ان نتذكرها دائما قبل البدء في الكتابه او تعديل الصفحه  للغاية مهمةهناك خطوه 

  :قتين التاليتينمن الطري بأي الصفحةمساحه  أويمكننا ضبط قياس ...  الصفحةقياس 

  يكما يل الصفحة أسفلفي  Status barمن شريط الحاله ..  أوال
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 ٦٠٠ x ٩٥٥... بشكل عام  المناسبة المساحةثم اختر  Page Sizeاختر  Viewثانيا من قائمه 

هي االنسب و هي  ٧٦٨ x ١٠٢٤ Desktop Resolutionهي المكافئه لدقه سطح مكتب و  

  ...الشائعه االن في معظم صفحات المواقع 

.. لعلك تريد ان تري صفحتك في وضع العرض  Hello Worldلها جمله الترحيب  لصفحتك أضف

  كما سيراها الزائر أي

  عليها المعاينةالتي تريد  المساحةاختر  ثم Preview in Browser األمراختر  Fileمن قائمه 

  F١٢كما يمكنك بسهوله الضغط علي 

لو لم تكن قد قمت بحفظ صفحتك حتي االن سيقوم البرنامج بسؤالك عما اذا كنت ترغب في حفظ 

 بالطبع ستختار نعم... الصفحه قبل معاينتها ام ال 

  ...لموقعك  جديدةاضافه صفحات **
  ..ات جديده للموقع هناك طريقتين ألضافه صفح

  ...  Pageثم منه اختر االمر  Newاختر االمر  Fileمن قائمه 

  شاء اهللا عن كل نوع  إنسنتحدث .... كما تري هناك الكثير انواع الصفحات التي يمكنك انشائها 

  جديدة فارغةصفحه  هباضا فو التي تسمح لك  HTMLفأختر  اآلن أما

 ما يليمشابها ل أمامكيكون الشكل  أنيجب 
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 Folder List Taskو كما هو واضح في الشكل تري صفحتك قد ظهرت في الجزء الخاص بـ 

Pane 

  
  ...ان تقوم بحفظها لتظهر  أوالبل يجب عليك 

  Fileمن قائمه  Save األمراختر  أو Ctrl + Sاضغط 
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 مربع الحوار التالي  أمامكفي الحالتين سيظهر 

 

  الصفحةتحدد اسم يعكس محتوي  أنلكن من المفضل .. اسم تريد لصفحتك  أي إعطاء بالتأكيديمكنك 

في تسميه  العربية اللغةتستخدم  أنكما ال يفضل  الصفحةال يفضل استخدام المسافات في تسميه  أيضا

لخاص بـ و الحظ ظهورها في الجزء ا...  Saveاضغط ... بعد تحديد اسم لصفحتك  الصفحة
Folder List Task Pane 

 

 

  العمل إنهاءحفظ الموقع و 

  ... تقوم بحفظ كل صفحه علي حدا  إنالحظ انه يجب 

  Fileمن القائمه  Close Site اآلمرالموقع اختر  إلغالق اآلنو 

  يقوم بأغالق الصفحه الحاليه فقط و ال يقوم بأغالق الموقع كامال Closeالحظ ان االمر 

 حيث يقوم بفتح صفحه واحده و ليس كامل ملفات الموقع Openكذلك االمر 

  ضبط خـواص الصفحه 
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من  Propertiesعن طريق االمر  Page Propertiesيمكن الوصول لمربع حوار خصائص الصفحه 

   Fileقائمه 

  

  الصفحةمكان علي  أيبعد الضغط كليك يمين في  page Properties األمرعن طريق اختيار  أو

   

  

   

  lGeneraفي التبويب 

Title  .... لكتابه عنوان الصفحه كما سيظهر في شريط الـعنوانtitle bar وقت التنفيذ  

Page Description  وKeywords  كان يتم استخدامهم قديما عندما كانت محركات البحث تراجع

  ذه الطريقه لذلك لم يعد من المهم لكن االن لم تعد محركات البحث تعمل به.. القيم الموجوده بهم 
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Page direction لضبط أتجاه الصفحه سواء من اليمن الي اليسار او العكس  

Background Sound  ...كما يمكنك التحكم في . لتضع خلفيه موسيقيه تعمل عند تحميل الصفحه

  ) Loop ( Foreverعدد مرات تكرار هذه المقطوعه او جعلها تعمل بال انتهاء و ذلك من الخيار 

  Formattingفي التبويب 

  
Background Picture  ....ألضافه صوره كخلفيه للصفحه  

  Colorsتحت مجموعه الخيارات الخاصه بااللوان 

Background  حةالصفلتغير اللون في خلفيه  

Text لتغير اللون االفتراضي للنصوص  

Hyperlink  ....لتغير اللون االفتراضي الي روابط موجوده في الصفحه  

Visited hyperlink  ...لتغير لون الروابط التي تم زيارتها سابقا  

Active hyperlink لتغير لون الروابط التي يتم الضغط عليها  

Hovered hyperlink  ...ط عندما يتم الوقوف فوقها بالماوس بدون ضغطتغير لون الرواب  

  .هما االكثر شيوعا  Formattingو  Generalيعتبر التبويبين 
�'	& 	� ا� �ص�  ا

نـتعلم   الستكمال التعديل عليـه  أخريعلي كيفيه بدء مشروع جديد و كيفيه حفظه و استدعائه مره  ما سبق تعرفنا في
  ...كيفيه تنسيق النصوص داخل الموقع 
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 إنو  Wordعن مثيلتها في برنـامج   Expression webتنسيق النصوص في برنامج  مهارةكل عام ال تختلف بش
المواقع و ليس لتحرير النصوص مما يعني  إلنشاءبرنامج  األساسهو في  Expression web أننتذكر  أنكنا البد 

  .Wordبرنامج الـ  إمكانياتمثل  بالتأكيدليست  النقطةفي هذه  إمكانياته إن
  Paragraphاألمراختر  formatمن قائمه : formatting Paragraphsتنسيق الفقرات 

  

  )الخ ... توسيط  –يســـار  –يمين ( النص  محاذاةضبط  Alignmentيمكنك من الخيار 
اليمـين   إليمن اليسار  أو Right to leftاليسار  إليضبط اتجاه النص سواء من اليمين  Directionيار و من الخ

left to right مجموعه خيارات  أماIndentation  أومحدده سواء لليمـين   مسافةالنص  إزاحةعن  المسئولةفهي 
  First Lineفقط عن طريق الخيار  األولالسطر  إزاحةكما يمكنك  اليســار

ـ حيث يمكنـك  .. و الذي يليه  Paragraphعن المسافات بين كل  لمسئوله ا هي Spacingت امجموعه خيار بط ض
بينه و بين الـذي يليـه مـن     المسافةاو  Beforeالحالي و الذي يسبقه من الخيار   Paragraphبين الـ  المسافة
 أو  Line Spacingسـه مـن الخيـار    نف  Paragraphكما يمكنك ضبط المسافات بين سطور الـ  Afterالخيار 

  Wordالمسافات بين الكلمات نفسها و ذلك من الخيار 
تعديالتك  نتيجةحيث يمكنك مشاهده  Previewجميع القيم التي تدخلها ستظهر نتيجتها في الجزء الخاص بـ  أنالحظ 

  font األمراختر  formatمن قائمه  Font Formatتنسيق الخطوط  .قبل تطبيقها
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كما يمكنك اختيار شكل   Fontو ذلك من الخيار  الصفحةفي  المستخدمةيمكنك من صندوق الحوار هذا ضبط الخطوط 

 Fontحجم الخط يمكنك اختياره مـن   أيضاو  Font Styleمن الخيار ) الخ ...  Italicمائل  أو Boldتقيل (الخط 

Size  من الخيارColor مجموعه خيارات  أما يمكنك ضبط لون الخطEffects   فهي ألضافه مجموعه من المـؤثرات
  .التي تختارها و ذلك قبل التنفيذ التأثيراتستري تأثير جميع  Previewفي الجزء الخاص بـ ..علي النص المحدد 

  طيالترقيم الرقمي و النق إضافة
  Formatمن قائمه  Bullets and Numbering األمراختر 

  
الترقيم الذي تريده  أسلوباختيار  Numbersو  Plain Bulletsو  Picture Bulletsتستطيع من خالل التبويبات 

  )رقمي  –نقطي  –صوره (  أساسيه يبأسال ٣من بين 
  Picture Bulletsحيث يمكنك اختيار صوره معينه تستخدمها للترقيم في حاله استخدمت التبويب 

  Plain bulletsاختيار احد الرموز التي يوفرها لك البرنامج في حاله استخدمت التبويب  أو
  Numbersالترقيم الرقمي من التبويب  أسلوباختيار  أو

  :و التظليل اإلطارات إضافة
  Formatمن قائمه  Borders and Shading األمراختر 
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  الذي ترغب بوضعه لإلطار األشكالمن  مختلفةيمكنك اختيار بين مجموعه  Styleمن الخيار 

Color ال يمكن تغير لونها اإلطاراتبعض  إنو الحظ  اإلطارون ل الختيار  
Width  الجزء  أما ال يمكن تغير سمكها اإلطارات أنواعبعض  أيضاو  اإلطارلتغيير سمكPadding  بـين   المسافة

و الـنص   اإلطـار بين  المسافةهو  األخير أنفي  Marginو يختلف عن الـ  المحيط به اإلطارالنص الداخلي و بين 
  الفرق بين االثنان أسهلحيث توضح بشكل  التالية للصورةلننظر  رجيالخا

  
 Formatting قالتنسي أدواتمباشره من شريط  إليهاتنسيق النصوص يمكن الوصول  أوامرمعظم  أنننوه  أنبقي 

Toolbar األمـر التنسيق اختر  أدواتشريط  إلظهار Toolbars    مـن القائمـهView     األمـر ثـم منهـا اختـر 
Formatting  

  

  
  Copy / Past Propertiesت النسخ و اللصق اخيــار

موقع انترنت و تريـد   أوسواء كان هذا المصدر احد ملفات النصوص  آخرنص من مصدر  Copyعندما تقوم بنسخ 



 ���� آ������ –ا��اد ���� آ��ان –����� ا��������  –���
 ادارة ���
 ا����ا����

١٧  �٣٠�                  �����	 
����� إدارة،  ©���ق ا��� وا����
 ا �
 ، 	��� ا!����"  !�$�# ا

                                                                                                              

يظهر لـك مجموعـه مـن     Expression Webالتي تقوم بتصميمها علي الـ  الصفحةهذا النص في  Pastلصق 
  كما في الشكل تالخيارا

  
  

Match Destination Formatting   يحتفظ بجميع التنسيقات للنص الذي تم نسخه كما كان قي صفحته االصليه  
Keep Source Formatting   إليهاالمنسوخ  الصفحةيقوم بتحويل تنسيق النص بما يتناسب مع تنسيق  

Remove Formatting  حذف كافه التنسيقات من النص  
Keep HTML Only   يحتفظ بكود الـHTML الموجود في النص مثل الروابط مثال  

Keep Text Only  تشبهRemove Formatting  مع الفرق انه يتبع هذا الخيار ظهورDialog Box  يسمح لك

  بالتحكم في طريقه نسخ  النص
  

�'	& 	� ا �ر �  ا
  ا �ر إ+'*� -١
  !�.�- ا �ر -٢
٣-  /0
  ا �ر أدوات1
٤- �! 5  0�Thumbnail& ا �ر أ
٥-  5��Hotspot(  ا �رة	�=د> 	;  أ$:اءأ+'*# روا7 /8'���� ا��  )ا

�A  أآ?
ا �ر 	; B�	 ���  C�D! و :��! 5���ا	& ا�G'رات اG'م ... اHا *�; ا'GI'�!ه5 آ���#  إ
'G K' L �	 &	'��8
. ا+'*# و !�.�- ا� �ص و ا �	 &	'��� OP	�N0 ;=ون ا	 -�.�! Q	'I

8.���; N0=وا �Tي RL*'ت  Microsoft Wordا� �ص   Q	'I
�'	& 	� ا �ر *8 5�	' �0; ا
Word  Q	'I
  ..Expression Webو 8

  
  ا �ر ا+'*#
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�*'+U  رة�V5�A  إB�	 #��V. .. ��K'B ;	Insert  
	Wا 
�LاPicture  OXFrom File  
 " =$�0 Z #Iا [�ZClip Art  Q	'I
8 5*Expression Web"  
  
�Lرةا ا\نأ�   =0
! 5�  OXInsert ا+[/  إ+'*�G'ا

 5'�
�8 ا��اري ا�  !�G� [�Rر ا
  

  

 	"'ن  أن0�"�A ه�' ...  ��Alternate text_ ا^�'ر GP�T <
 �^	 #��O  ا �رة!"�` $ �'� 5*
7
ض  O�0رة�   . ا�TW'ب `�T	W  ;يأX�'ء ا� �b  ا

Long description .... ;7 ل��	 CVو+� و A�"�
  ا �رةه�' 0��:وم و+�G' *5  أوو 	'ذا ! '	
�� � 7=م 7
ض  أD0'...  �ا'� 5* CV�
 هHا اGP�Tرة�   .W `�Tي ا

Show this prompt when inserting images  �7
ض هHا  إ['ء*5 �' O�0 ;هHا ا^�'ر 
 <

يا.fال 	Lر إ+'*�7�=  أ�   .ا

  
� ��� إ+'*�G'و O! =B  ا �رة!
ي  ا\ن��]  ا\نا+[/ ...  ��� 
 ا	Wا Save K'��# 	; اFile أو 
�g8 'Gي ا ���ا��] D�! #�0
h.  

 [�� A�
ةهH>  ا ���7�= 	�'و�5 ا'�  !�G� [�Rر ا �=وق ا��اري ا

  
  _��Ag.0  <H0- ه
h ;7 Q	'I
��"'ن اHي !
0= ��]  ا�'*Hةا  ....*�#  ا �رة7; ا

 [�Zرة أن� �"'ن اHي  ا�"'ن ( 	�#  *�G''إ+; !P& *5 ا�^:�Iا7�5 اG'رد دA.0  ا #�* ( O��T &8
 AH���B و ��'ت ا	 ;�+ 'G��IAg.0 _�� #�* 'GP�� =0
�"'ن اHي !
'I	Q 7; ا�...  Renameا

 OTا 
�]�  GP�� &�B' ا �رة
Change Folder  ... [�� ن'"	 
�]�
ا+5 0"�ن 	� " ا �رة�*Zن ا'"� أ+�jا�5  ا ���ا

  G�*"Set Action Picture File Type' ا �رة
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�'Ok  ... #�0 ا\نا+[/ �8 OB و��� 
ي  ا�  .*�G''إ+آ�'  ا �رة
  !�.�- ا ـــ�ر

  ... ا �رة![�
 أ8�'د 
•  /]D
> وا�=> 7�5 ا �رة  0�"�h'.�8 A# ا	 ... =0=�! O! #Iا [�R!رة� T'8�^=ام  ا\ن..  ا

 `�.0�"�A اD[/ و ا O�N��8�'ت ا
	Click and Drag 
�]�  ONرة�� 
0=  ا! '��Z] ... آ
&"�  ا

  
   


 �L #8'ر0;�]V �8 ��اري
  أ�R! 'D0] و$�د 	
  

Only Modify Size Attributes .... 
 أيث *�/ 7�= 7
+G' 8=ون �=و ا �رة أ8�'دهHا ا^�'ر 0[�
 C�  �I.# ا �رة!�=R0ت *5 	

Resample Picture to Match Size  ...U'8�*'+  
�]�
  أX�'ء ا �رة أ8�'د�]�
ض 0��= ا�ا
 C�	 5* &0=���& ا��  G.�I'  ا �رة

  ا �ر 	�'ذاة
 ;��0 /]D0�"�A اRight Click  5�h'.�8# اD[/  أو...  Picture Propertiesو اL��'ر  ا �رة7

	 5�7 ;�!
  ...  Double Click ا �رة

��0آ'jI  أي�7
ض V�=وق ��ار  ا O��.*Picture Properties  

 `0���  �IGeneral=أ 	� ا
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�.'ر اHي !O !^:0; ا �ر Picture	; ا^�'ر 
ي ا�T #8 رة 8 �ر> .... ة� 0�"�A اT��=ال ا '�آ


يL5  أ�7 /]D
0- اh ;7Browse  ر'��Lرةو ا�   >اN=0=  ا
�=0& اـ  Accessibility	; ا^�'ر ! A�"�0Alternate Text  j�B يH#ا'Lدm8  =�7A�*'+رة إ� �   
�� Hyper Link	; ا^�'ر �! O�0 #��7 /]D
ا8/ 7�= ا0�"�A !��0& ا �رة  #��V &ي
Lأ  Aو ذ

 5�7 /]D
0- اh ;7Browse  ص 8ـ'^  �T _��Insert Hyperlink�* O�b ا �=وق ا��اري ا
           `0���  Appearanceا

   
Wrapping Style  ... /�D��'!.�^=م   ا?�XR تا^�'را �g8= *���اW ذاةا

None .... =$�! Zذاة'�	  Left ....'ذاة�	ر '.��Right  ...ذاة'�	 ;��0  
��7# 	; ا^�'رات 	�Layout  'Gا^�'ر  أ	'N	 5�  *����ي 7

Alignment  n'L ذاةو ه�'��'8 K
��7# 	; ا^�'رات  .���اN	 5�7 &�  و 0�
Top  ...
 اHي و+�B'�T 5* j#و *�0 'G�O ر*� ا �ر �.��ي G' 	� ا�  ��.'وي ا�= ا

Middle  ... #8 ع�+��
 ا�.�'	' ا �رةb� 0 ا! 'G� ��	 5*  
Bottom  ... #8 ع�+��
 ا�.�5 ا �رةb� 0 ا�.  	�'ذي �=ه' ا

 b� �8
ا	Q ا �	 
�Xg! ذات =�! O�* #�K'�  ا�=0?�أ	' 5B'8 ا^�'رات *5 هH> ا
�^�'ر  5!gISize  

 #�'.	 &0=�! #�	 A�"�
0=  ا �رة��_ 0! '�"& �ON اL��'ر0; أن�Z] ... آ  
In Pixel  ... ض
�� #���	 ���B &L=�T _ر!�'ع أو��R   

In Percent  ... ;�8 اوح
�! ���B &L=�T١ 5
0=  إذا	?R ...  ١٠٠ إ! j�ض  أنآ
7 '�Kدا &P0رة�  ا
7
ض % ٤٠ه�  ;	��� �' آ'jI ا=�B اG	 Resolution  'G�* ض
�! 5�   ا ���ا
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Keep aspect ratio  ... ل=�0 Q	'I
��=0& اZر!�'ع 	?T R�N= ا�8 j�B �7�= !���/ هHا ا^�'ر *5 �'
7
ض ا �رة ا!�	'!�"�'   

� ���و+� أh'ر   
 5��#  ا �رةأ+[/ 	
> وا�=> 7K'B ;	 OX 'G�����Format  
�Lأ
	Wا Borders and Shading 

.. .5'�
�8 ا��اري ا�  !�G� [�Rر ا
   

  
 <Hه ;	 A�"�hr'ر	; 1"&  أآ?
ا��=0& �8;  ا�'*Hة0  ;	 A
و ذ	Wا Style  

hr'رآ�' !.���� اL��'ر �ن 	�=د   ;	
	Wا Color  
'D0أ  /L A�Tر'hU;  ا	0& 8# =���"; ا�
	; ا	Wا Width  
���  PreviewاN:ء  أ	'$ <
1'�	 A
ض �
ات*.��Xg�  ا�5 !^�'ره' ا


و "; 	'ذا 7; 	Wا Padding  5* د�$���.'*�ه�  Paddingاـ  ا ��� أ�T&او  ا �رة�8;  ا
��+�ع ��G'  اhU'ر�C 7; ا Paddingاـ  أن�Z] ...ا�^0 s	'GMargin  ه� s	'G'*�*'.� ا
���/  اhU'ر�8;  �رةو �8; ا"Rم ا'8  <H5 ه�7 <
PI 5��I 'I�7رةد� ���+�b  ا
   أآ?

  
1
0/ أدوات ا �ر  Picture Toolbox  


 L'8��'را �ر و ذA  أدوات1
0/  إ�L'ء أو0�"�A أ�G'ر 	Wا Toolbar  #�K'B ;	View  =0=�! OX
 /0
  Pictures اWدوات1
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 5�
ف 7��I 'ه�
��$�دة اWوا	  ا �ر أدوات*5 1
0/  ا

  
  `�!
�7�5 ا OG�K'و و�:  

  �Vرة 	; 	�C إ+'*�
1
ح اـ (  Thumbnail إ5!��0& ا �رة  O��TThumbnail  5*ة
���� ا'�  ) ا

 ;���  ا�.'ر أو!=و0
 ا �رة $�G ا
 v"7رة� 
ا5T أو *�5اW*5 اN!Z'>  ا  ا
  ا �رةا��'0; *5  إ�I'ص/  ز0'دة
  ا �رةا.��ع *5  إ�I'ص/  ز0'دة

�n $:ء 	; ا �رة  
 5* ;���ن 	 &0���  �1'ف إ5 ا �رة

 &0���  )�1'ف (  إ5 أو) ا�Tد / اy�8 (  إ5 ا �رة
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ي �1"'ل Kا=�.���& و ا�"& ا'*��P����"�A 	; !�=0=  أ	' ا�* _'?
  أ1"'لا�"& ا����P��	  

  .... مـــا هي الروابط
موقع من مدي سهولة التنقل بين مختلف صفحاته و إمكانيه الوصول ألي من مواضيعه  أية تأتي قو

و الروابط هي تلك الخاصيه التي تمكنك من األنتقال بين صفحات الموقع بسهولة أو ، بمنتهي اليسر

  .حتي األنتقال ألي صفحات خارج الموقع

م دائما ربط صفحات الموقع ببعضها البعض حيث يت... الروابط هي من العناصر األساسيه في اي موقع 

  . حتي يسهل علي المستخدم األنتقال بين أقسام الموقع و األستفاده من كافه خدماته بكل يسر و سهوله

  ...نشــــــاء الروابط إ
هيا نستعرض معا كيف يمكننا ... هناك عدة أنواع من الروابط و لكن يتم أنشاء اغلبها بنفس الطريقه 

  ....موقع جديد من صفحه واحده  نبدأ  الصفحةط داخل أنشاء راب

  About_us.htmبعنوان  جديدةأنشئ صفحه 

و السن و تاريخ الميالد و ما  االسممثل  About_us.htmبعض المعلومات عنك في صفحه  ضافةإبقم 

حه بحيث يقوم بتحميل صف default.htm الرئيسية الصفحةنضع رابط في  أننحن نريد  اآلن لي ذلكإ

About_us.htm  اصف الرئيسية الصفحةفي  هيا لنري كيف سنتمكن من ذلك... عند الضغط عليه 

  Right Clickالماوس قم بتحديد هذه الجمله ثم اضغط كليك يمين  باستخدام " About Us" جمله 

  Hyperlink مرألااختر  المختصرة  من القائمه

  شكلكما بال Insert Hyperlinkالحظ ظهور مربع حوار 
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  ...التي تم اشائها فعليا في الخطوه السابقه  About_us.htmنحن نريد أضافه رابط لصفحه  اآلن

  

 [�R�Tأن  j�B 5�"'	&  Im8�GK''ا ��'ت ا'8 A�B�	 ;�
 	���V 'G#  	�$�دة+�Lا
About_us.htm =�8 '��Lرا ���   Okا+[/  ا

  F١٢الرئيسيه عن طريق ضغط  الصفحةنشائه قم بمعاينه إلتجربه الرباط الذي قمت ب اآلن

  لمعاينه الصفحه حيث لن يعمل الرابط في وضع التصميمالحظ انه لتجربه الرابط يجب عليك األنتقال 

االن نحن نريد أنشاء رابط اخر في الصفحه الرئيسيه لينقل المستخدم لصفحه بعنوان 
Contact_us.htm  

فهل يمكن أنشاء رابط لصفحه في الموقع لم .. بعد  Contact_us.htmلم ننشئ صفحه  إنناتذكر 

  About_us.htmوال كما فعلنا مع صفحه تنشئ بعد ام اننا يجب ان ننشئها ا

  هيا لنري كيف.. كال يمكنك أنشاء رابط لصفحه لم يتم انشائها بعد 

  ....أضافه رابط لصفحه داخل الموقع لم يتم انشائها بعد 

  و التي سيقوم المستخدم بالضغط عليها Contact USقم باضافه جمله  الرئيسية الصفحةفي 

  Right Clickهذه الجمله و اضغط كليك يمين باستخدام الماوس قم بتحديد 

  Hyperlink األمرمن القائمه اختر 

و لكن كيف يمكننا اخباره ان الصفحه التي ...  Insert hyperlinkسيقوم البرنامج بفتح مربع حوار 

  ....نريد الربط عليها لم تنشئ بعد ؟ 

  Create New Documentأختر : Link toمن الجزء علي اليسار و المسمي 

  ثم أتبع الخطوات كما بالشكل
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  Contact_us.htmبعنوان  جديدةصفحه  بإنشاءالبرنامج قام  أن اآلنالحظ 

  
  ...الرابط في الصفحه الرئيسيه  بإنشاءكما قام 

  الرئييه و تأكد من ان الرابط الجديد يعمل جيدا الصفحةبمعاينه  اآلنقم 

يتم استخدامها في المواقع للتواصل بين زائري الموقع و بين فريق اإلعداد  Contact_us.htmصفحه 

  ...غ عن مشكله او لطلب معين او ألبداء الراي الي اخره سواء لألبال.. الخاص بالموقع 

ي فريق اداره الموقع ال E-Mailكيف يمكن أنشاء رابط يستخدمه الزائر ألرسال بريد  اآلننري  اندع

  ... رابط للتراسل  ضافةإ

  ... “ For Your Feedback … Click Here”قم بأضافه جمله  Contact_us.htmفي صفحه 

و اختر االمر  Right Clickثم اضغط كليك يمين ... بأستخدام الماوس  Click hereة قم بتحديد جمل
Hyperlink  

  اختر : Look inمن الجزء الخاص بـ  insert Hyperlinkالحظ ظهور مربع حوار 

E-mail Address الحظ الشكل  
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  يمكنك أضافه عنوان اإليميل الذي ترغب في استقبال الرسائل من زائري الموقع عليه اآلن 

  Subjectكما يمكنك تحديد عنوان الرساله ايضا في الجزء الخاص بـ 

 Click hereقم بحفظ الصفحه ثم معاينتها و الحظ عند الضغط علي جمله ...  Okبعد االنتهاء اضغط 

  شغيل برنامج اإليميل الموجود بالجهازيتم ت

هناك طرق أكثر تقدما يمكن بها التواصل بين الزائرين و اداره الموقع إال أنها مبنيه كليا ... مالحظه 

و سنتعرض ان شاء اهللا لها بالتفصيل في مرحله متقدمه من ... علي استخدام األكواد و لغه جافا 

  تصميم المواقع في نفس الدوره الحاليه

تري هل يمكن انشاء ... انواع من الروابط و لكن كلها داخل موقعنا  ٣ننشئ  أناستطعنا  اآلن حتى

  تابع معنا.... رابط لموقع اخر ؟ 

  خارجيةروابط لصفحات  اضافه
حيث ستضع به .. مثال " مواقعي المفضله "انك تريد أنشاء جزء خاص في موقعك تسميه  اآلنلنفترض 

  ..عندك كما يمكن للزائر ان يضغط علي اسم الموقع لنتقل اليه  اسماء المواقع المفضله

  و دعنا نضيف بها هذه الفقره.. في الموقع الذي نعمل عليه حاليا  الرئيسية للصفحة اآلنلنعود 
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 hyperlinkو اختر .. ثم اضغط كليك يمين .... باستخدام الماوس  Click hereكلمة  قم بتحديد اآلن

  تماما كما فعلنا في المرتين السابقتين

  تابع الخطوات كما بالشكل Insert Hyperlinkثم من مربع حوار 

  

  
  ...قم بحفظ ثم معاينه الصفحه و اختبر الرابط لتتأكد من عمله  

  أضافه روابط لجزء داخل نفس الصفحه

سترغب ... تحتوي علي مقال علمي او موضوع طويل مقسم الي مجموعه العناوين  الصفحةكانت  إذا

ه الي هذا العنصر في وضع فهرس في بدايه الصفحه ينقل الزائر عند الضغط علي اي عنصر من عناصر
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  دعنا نري سويا كيف يمكننا اضافه مثل هذا الرابط.اجه اللي قراءة الموضوع كامال مباشره دون الح

  Subject.htmفي البدايه دعنا ننشئ صفحه جديده و ليكن اسمها 

  سننشئ فهرس كما بالشكل الصفحةهذه  بدايةفي 

  
ستظل ... بشكل متكرر ألضافه مجموعه من السطور الفارغه  Enterأضغط  ٤ Chapterبعد كتابه  

  حتي تختفي السطور السابقه تماما من امامك Enterتضغط 

  لفصل االولاو يمكنك كتابه اي جمله تعبر بها عن بدايه ا ١ Beginning of Chapterثم اكتب جملة 

و تسمي هذه ... سنقوم االن بتعريف هذه الجمله و اعطائها عنوان مميز حتي يمكننا الربط عليها 

  Bookmarkالعمليه الـ 

اختر االمر  Insertثم من قائمه ... باستخدام الماوس  ١ Beginning of Chapterقم بتحديد جمله 

Bookmark والحظ ظهور مربع الحوار التالي  

  

  
  ١ Chapterاكتب  Bookmark nameفي خانه 

  ...نعود االن لبدايه الصفحه .. انتهينا من أعداد الجزء الذي سنقوم بالربط عليه  اآلن

..  Hyperlinkم كليك يمين و اختر االمر ث... التي كتبتها في الفهرس  ١ Chapterقم بتحديد كلمة 

  و تابع الخطوات كما بالشكل 
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  ...بعد حفظها و تأكد من ان الرابط يعمل  الصفحةبمعاينه  اآلنقم 

  

  


