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اهداف المحاضرة

 بعد انتهاء هذه المحاضرة ستكون قادراً على:-

عةتصميم و تنفيذ صفحة انترنت بسيطة باستخدام برامج شائ.

تنفيذ موقع ساكن بسيط مكون من عدة صفحات.

نشر موقعك على االنترنت.



:الخطوة األولى
.حدد الهدف من الصفحة و من هو القطاع المستهدف

مرجع للطالب.

عرض خبراتك على االخرين.

موقع عائلي.

موقع خدمي.

موقع تجاري.



:  الخطوة الثانية
خطط الموقع على الورق

ل ارسم مخططاً على الورق قب
التصميم الفعلي

 سيوفر عليك ذلك الجهد و
 ً :الوقت الحقا

 من السهل مسح صفحة على
.الورقة

ليس من السهل مسح صفحة تم
.تصميمها

ن يسهل عليك وضع الروابط بي
 ً .الصفحات الحقا



:الخطوة الثالثة
ضع مخططاً لشكل الصفحة في موقعك

بعد إعداد مخطط عام للموقع، يفضل ان تخطط الشكل الخاص

.للصفحات في موقعك

اقع صمم أكثر من مظهر لشكل الصفحة االولى، راجع بعض المو

.التي اعجبتك و اقتبس بعض األفكار

راع االمور التالية:

هل سيحوي الموقع بنار يتكرر في كل صفحة؟

هل سيحوي الموقع قائمة ثابتة للتنقل بين محتويات الموقع؟

ما هي األلوان و الخطوط التي ستستخدم.



:الخطوة الرابعة 
حول المخطط إلى واقع

استخدم أحد برامج التصميم لتحويل مخططك إلى واقع:

FrontPage ،Expression  ،Dreamweaver

 هذه ليست برامج تصميم مواقع فقط، وإنما برامج إلدارة الموقع و

.نشرها

أو استخدم األدوات المتاحة لديك

 جميع منتجات مايكروسوفت اوفيسMS-Office تسمح لك بإعداد

.رنتصفحات ويب، ومجموع هذه الصفحات سيصبح موقعك على االنت

يوم لن نتحدث بالتفصيل عن نشر الموقع  فهذه خطوة الحقة، حديث ال

.سيركز على تصميم الموقع



هل نحتاج برامج معقدة؟

ى سنبدأ باألساسيات، وسنستخدم برنامج وورد للتعرف عل

.أساسيات التصميم لصفحات الويب

 او ”فرونت بيج“يمكن الحقاً تصدير هذه الصفحات إلى برنامج

غيره  ألجل إضافة المزيد من الميزات إليها و نشرها إلى 

.موقعك



:خطوات التصميم 

خطط الصفحة

نسق النص ضع الروابط

الصور

صفحة ويب



قبل أن نبدأ

أنشئ مجلداً تضع فيه كل صفحات موقعك وصوره

استخدم الحروف االنجليزية لتسمية الملفات

 لماتلفصل الك“__”ال تضع مسافات ضمن اسم الملف، استخدم



تخطيط الصفحة

 مخطط الصفحة هو الهيكل الذي سيضم محتويات

(.النصوص، الصور، الملفات المرفقة)الصحة 

يتم تخطيط الصفحة بعدة طرق

باستخدام الجداول

 تقسم الصفحة باستخدام أداة رسم الجداول إلى عدة أقسام

.منطقية

باستخدام اإلطارات

إطاراً تقسم الصفحة على عدة صفحات مستقلة كل منها يسمى

 باستخدام الطبقات( غير متوفرة في برنامج ووردword)

تقسم الصفحة إلى عدة طبقات كل طبقة تعلو األخرى

رأس 

الصفحة

ةالقائمة الرئيسي

جزء البيانات



داولتخطيط الصفحة باستخدام اإلطارات  أو الج

باستخدام الجداول

خرىالنقر على وصلة ال يؤدي إلى تغيير محتوى خلية أ.

باستخدام اإلطارات

يمكن اعتبار كل إطار صفحة مستقلة

انقر على وصلة في إطار فتتغير محتويات اطار آخر

1 :صفحة اإلطار

2 :إطار العنوان

3 :إطار المحتويات

4 :اإلطار الرئيسي



إضافة النص و تنسيقه

 اكتب النصوص و نسقها كما تنسق مستند ووردWord التقليدي

.باستخدام أدوات التنسيق

استخدم الخطوط الشائعة

 بين لون الخط و لون الخلفية“ التباين”تأكد من

 التي يوفرها برنامج وورد لتنسيق النص“ األنماط”استخدم ،

ألجل اتساق العرض ( ..Heading1,2,3)وخاصة العناوين 

.داخل المستند

استخدم انماط التنسيق الجاهزة.



Hyper Linksإدراج الوصالت 

 تذكرHyper Link تنتهي بالحرف“K” . فاستخدم االختصارCtrl+K

انواع الوصالت:

وصلة لموقع خارجي

وصلة لصفحة أخرى في موقعك

وصلة لموضع على الصفحة الحالية

حدد أين تريد أن يتم فتح الوصلة.

نافذة مستقلة

إطار محدد

النافذة الحالية



إدراج الصور

هل تتخيل صفحة بدون صورة؟

الصور تلفت انتباه القارئ إن احسن استخدامها.

جمهاقبل أن تضع صور، عالجها ببرامج معالجة الصور ليقل ح

يفضل أن تكون الصور بإحدى الصيغ التالية:

jpeg, jpg, GIF



استعراض الموقع او الصفحة

ها يجب أن تستعرض الصفحة بعد إضافة أو حذف مكونات من

.لتتأكد من ظهور الصفحة بشكل سليم



نشر الموقع

واقعاحجز موقعك عن طريق إحدى الشركات التي تستضيف الم:

www.IXwebhosting.com

 مام ستقدم لك المعلومات عند ات)احصل على المعلومات التالية
(:االشتراك

 عنوان موقعكhttp://www.My_site.???

اسم الصفحة الولى في موقعك :index.htm, index.html, 
default.htm, default.html

عادة يبدأ ب: العنوان الذي يتم عن طريقه النشر :http://

قعاسم المستخدم وكلمة المرور لموقعك، ولوحة التحكم الخاصة بالمو

حجم التخزين المتاح لك على الخادم.

http://www.ixwebhosting.com/
http://www.my_site/


تريد المزيد

 ابحث في االنترنت(google )عن

Web design tutorial

اذهب للموقع:

http://office.microsoft.com/en-us/training

 استعن بالتعليماتHelp التي يوفرها برنامجWord وبرنامج

Frontpage

http://office.microsoft.com/en-us/training


حتياتي و تقديري


