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 إهداء خاص لكل من بحث ... فكر ... حاول،و سلك طرٌقاً ٌلتمس به علماً نافعاً 

 

لمساعدة ،هذا الشرح هو جزء من سلسلة كبٌرة صدر بعضها و اآلخر مازال قٌد االنتظار 

عامل مع الحاسب اآللى فى شتى المجاالت،و للمزٌد من الشروحات او إجادة التطالب العلم فى 

 التواصل مع المؤلفة ٌمكنكم زٌارة صفحة الفٌسبوك التالٌة:

https://www.facebook.com/ShereenElmasry26 

 شيرين المصري                                                                      

 مدربة و مبرمجة كمبيوتر                                                              
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تصمٌم المجلة ببرنامج الوورد من أبسط الطرق التً نلجأ إلٌها لعمل بعض االوراق ٌعد 

ستعرف بالتفصٌل كٌف تقوم الخاصة بمنهاج معٌن أو موضوع هام ،و فى السطور التالٌة 

 بعمل هذا.

 أوالً:

 بالشكل التالً:بحٌث تصبح كل ورقة بعض االوراق الفارغة  طًبقم 

 

 بعدها قم بادخال االوراق داخل بعضهم كأنها أوراق جورنال متداخلة.و 

 ثانٌاً:

بتحدٌد اتجاه المجلة على حسب اللغة و ابدأ بالكتابة على اوجه الورق الغالف االول،ثم قم 

نهاٌة قم بتسمٌة آخر وجه بالغالف اكتب ارقام الصفحات على صفحاتك الداخلٌة ،و فى ال

 األخٌر.

 ثالثاً:

بعد الغالف مباشرة بشكل الفهرس الذي ترٌده،و اتركه دون  1بالتخطٌط فى الوجه رقم ابدأ 

 معلومات حتى تنهى مجلتك.

السماء المواضٌع التى ستكتب فٌها و  عن باقى الصفحات ابدأ فى وضع تصوركو  -

دٌد عددها و بتحشكل الكالم سٌكون فى أعمدة ام عمود واحد و ان كان فى اعمدة قم 

 حدد الصور التى ترٌد وضعها مع الكالم بحٌث ٌصبح هناك مخطط لكل شًء.

 رابعاً:

 حدد مقاس الورق الذي ترٌده من التبوٌب برنامج الوورد و بناًء على تخطٌطك للمجلةافتح 

Page layout. 
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 خامساً:

اختٌار الحجم نقوم بتغٌٌر اتجاه الصفحات على البرنامج لتصبح صفحات عرضٌة ،و ذلك بعد 

و منه نختار الوضع  Orientationنختار االمر  Page layoutأٌضاً من التبوٌب المسمى 

landscape 
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 سادساً:

 Insertبادراج مربع نص ذو خلفٌة شفافة من التبوٌب المسمى نقوم 
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 سابعاً:

اختٌار شكل مربع النص الذي نرٌده نقوم برسمه باستخدام الماوس فى مساحة نصف بعد 

 صفحة مع مراعاة ترك هامش كما ٌلً:

 

 مناً:ثا

بنسخ مربع النص و لصقه فى المساحة المجاورة و ذلك بالوقوف على طرق مربع قم 

مكنك من خاللها ة ٌالنص بمؤشر الماوس سترى اربع اسهم ٌشٌرون فى االتجاهات االربع

 سحب مربع النص للجزء المجاور.
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اثناء تدبٌس او تغلٌف  ٌراعً ترك جزء فارغ بٌن مربعً النص حتى ال تضٌع الكتاباتو 

 المادة العلمٌة.

 تاسعاً:

و اضغط على مربع  CTRLبالضغط على مربع النص االول ،ثم اضغط على الذر قم 

معاً ثم قم بنسخهم و لصقهم فى الصفحات التالٌة على حسب العدد النص الثانً لتحدٌدهما 

 الذي ترٌده من الصفحات.

 عاشراً:

مجلة اآلن جاهزة للعمل قم بوضع صورتى الغالف االول و الثانً فى االماكن الأصبحت 

و التنسى ترتٌب االرقام التى المخصصة لهم،ثم ابدأ بوضع عناصرك على الصفحات ،

قمت بكتابتها على اوراقك فى مرحلة التخطٌط فأنت اآلن تعرف او الوجه الذي ٌحمل رقم 

او اى رقم آخر على حسب تخطٌط عدد صفحاتك،و ابدأ  11ه رقم ل مثالً سٌكون مقابل 2

ستكون الورقة الواحدة بأربع أوجه التى تراها حٌث لالوجه  فى وضع الترقٌم بشكل ٌدوي

 .على برنامج الوورد كل وجه لها ٌحتوي على صفحتان صغٌرتان و هما وجهى المجلة 
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 األخٌرة:الخطوة 

أهم العناوٌن فى الفهرس الذي تركته من قبل فارغاًو مطابقة ترقٌم الصفحات مع بكتابة قم 

بات الموجودة بالمجلة لتجنب وجود المخطط الذي قمت بعمله ٌدوٌاً،و ٌفضل مراجعة الكتا

 اخطاء لغوٌة .


