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HTML 
 
هييييي تستييييييتانييييياتصمتمييييي تالويييييوتتتتا يييييللمت ييييي  و تاستلييييي ت تتا ا ييييي تهييييي  تاس  تييييييت

ليييييي تللييييييصمتاس  تييييييو تتلتنيييييي اوتانيييييياتصالوتميييييي تا ييييييللمت يييييي  و تاستليييييي  تتا  يييييي ت

تهيييييي ات يييييييت يييييي اتل اتلوااييييييو تمايييييي تا  ليييييي ت يييييي    لا يييييي  رتا لا ليييييي تت يييييي وتسهل ل 

  (HTML) لييييتا ت  لنيييي تتا ييييذتم يييي رتتوليييي ت سييييذتاسه ليييي  تتانيييياتصمتستيييييتاسيييي 

  يييييصا تاسا  لليييييو تّسييييي تاسلا ييييي  ر تهييييي  تاستنيييييتمت  (tags)ليييييول  وت وستنيييييتم

اس اييي تال نيييمت  (>)تل يييت تلييي   (<)اتتاساوجيييو تاتبيييعت يييل ت  لاييي تله ييي تلييي 

تّس تلت ل 

(    <html> , <p> , <h1> , <body>    }   تنمتاس صاليته 

(  <html> , </p> , </h1> , </body/>  )  تنمتاسلاوليته  

(تا يييييصلتلهيييييتاصتHTMLايييييودتاس صالييييييتتايييييودتاسلاولييييييتل  ييييي ت  ييييي ت ل ييييي ت  اجلليييييعت

HTMLوساييييييييييييودت ت html  تتالاايييييييييييي ت وساييييييييييييودت >htmlتتل ييييييييييييتمتلا يييييييييييي رت>

يييييييت  تييييييي  (تّسيييييي تل اييييييت تل  يييييي تنييييييا تHTMLاستليييييي ت ا جليييييييتاسنيييييي ت تاس  لجل 

(تليتstatic(تستييييييييتنييييييييوهليت HTMLاس ييييييي اترتسييييييياتا تاسلتلع هليييييييوتا تستييييييييتاسييييييي ت 

ييييييتا تا  ته لييييي اتتولييييي تصللوللهل  و تسييييي اتمييييي    ييييي تاسنيييييل  ييييي ت اتل  ل ايييييت تاس ييييي  يتتتلاتل 

لييييييي تل ييييييي و تاسلتاليييييييعتلبييييييي  ت تّسييييييي تّصتوسايييييييوتبيييييييل تستييييييييتصللولهلييييييييتل ييييييي ت

 PHP ت) 

هييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي تاتا يييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييو تتHTMLتستييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييتت-

تHyperسييييييييييييييييييييييييييييي  

TextتMarkupت

Languageت

ت
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 (ا تمت ا لللاوتتت صتا تا ات ت   تاسهتصتاسنو  ت لثHTMLا ت   ي 

 html ت> htmlو رت  تاودت صاليتتلاوليت   ي <تهتت  HTMLتتاوجو ت)

 HTMLت(تا صات تهتصت صاليتتهتصتلاوليتهلوتا  ت مت  صت سذتلناتصم

  head ت>title  ………………>title >headتتهتت  و رت  تاودتلناتصمت>

سهاو يت لتا تس   اذتتاسا تاظا تا   ت   يتاستل تتلامتهاو يتاس لتا تم تلهو تاسل  ت ت

<البوتلهو تاسل  تاس ولليتbodyذتاودتل ات تاس   يتتاس  تلها تلوت ل تاودت  مت  صت س

<ت ت ا اتلهت تلصتbodyتتت ظتا تجللعتاساوجو تاسا تنلص ناوتاتبعتلوت ل تاودت 

(ت نل يت لثتابعتاسهتصتاسنو  تم تا تل   تل تصتتا  ظتHTML لللوت   يت 

 (تمل  تا اتنلللوتhtmlاصتاس   يت اس   يت و تانمتا لصرتتسه تاسلامتا تاج  تالاص

(ت متامارته رتsimplepage.html(ملامت  ظاوتهه ات simplepageاس   يت ونمت 

اس   يت وناتصامتا تلا  رتتنتوتا  ت   اذتاسا تلل ت ولوو اوتته تمو ويتتت

تا ات ت   تو تتتنلا  متم تاسص تستاس وصليته تو تتلامت ل يت ا رتاس تي 

Headings 

(تم ت ل ت لتا تس ل تصتاسا تاها اوتته ت  و رت  تنايتالتاعتheadingsلناتصمت -
ت<هلوتل   h6<تالاا ت و ت همتت تته  h1سه تلتعتت تتا صات وه  همتته  

ت

ت

ت

ت

 ظي        ل**

(تسلن ت نونيتس   توتاسهو ا تاتتاتنلت تمل  تHTMLستيت -

 body  ل وص>BODY >ت

Paragraphs 

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<h1>This is heading 1/<h1> 

<h2>This is heading 2/<h2> 

<h3>This is heading 3/<h3> 

<h4>This is heading 4/<h4> 

<h5>This is heading 5/<h5> 

<h6>This is heading 6/<h6> 

/<body> 

/<html> 
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(تم تهاو يتاسل تصتم ت   و تاستل تتاستنمتاستوصت اوتparagraphsلناتصمت -
 ه  

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p>This is a paragraph/<.p> 

/<body> 

/<html> 

Line Breaks 

 ( فى االنتقال الى سطر جديد وتستخدم دائما مع النصوص كالتالى:line breaksيستخدم )-

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p>This is<br>a para<br>graph with line breaks/<p> 

/<body> 

/<html> 

 ويكون الناتج فى صفحة الويب كالتالى:

This is 
a para 
graph with line breaks 

ت<تهتتجااتتا صتم  تا تسلستسيتتنمتلاولي brتت ظتا تتنمت **
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Lines 

 ويستخدم هذا الكود فى عمل خط افقى يمكن ان تستفاد بة فى انهاء الفقرة كالتالى:-

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<p>The hr tag defines a horizontal rule/<:p> 

<hr> 

/<body> 

/<html> 

 لويب كالتالى:ويكون الناتج فى صفحة ا

The hr tag defines a horizontal rule: 

 

Comments 

ته تاناتصمتم تهاو يتا  ل و تاها اوتال تسا  وت اوتمللوتاناتصمتاهتاصذتتتتاظا تم تت-
 اسلا  رتهوساوس  

<!– This is a comment –> 

Text Formatting 

 ته ت  و رت  تاس لتيتاسلناتصليتم تب  توه تاسه لو تتاسل تصتمل  ت-

 bت>bold  b ت<تلناتصمتم ت ل ته لو تتل تصتنللهيتاست تهلوتا

 iت>italic  i ت<تلناتصمتم تج  تاسه لو تاتتاسل تصت تتت تلو  تهلوتا

 subت>subscript  sub تتالبوت>sup>superscript  supتلناتصمتم ت>
ت ل ته لو تن  ليتاتت  تليتهلوت وسل و تاساوس  
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! DOCTYPE html>ت

 html>ت

 body>ت

 b>This text is bold  b>ت

 i>This text is italic  i>ت

This is subت>subscript  subت>andت sup>superscript  sup>ت

  body>ت

ت
جصات   تاتلا ل تماتتلتجتصتم ته تلتالعتاستل تاس للذتهتتل تاسلتابلعتاسلوات رت-

 ا  ل وت لثتلناتصمتم تاتلا و تل ت   يتتت  تتاساودتاستوصت يتهت 

 a href”=url>“Link text  a>ت

تلتبعت ل ت صاليتتلاوليتاساودتا ته ليتل ليتته تاسا ت<تa<ت  aا تا تاساودتهتت 
(تhrefابت ت  لاوتسل تسذتاس ت   يتات  ته رتاس   يتاسا تا صصهوتال تل تت  ت 

(ت و تتattributes(تتنتوتلامتو حت attributesتاسا ته ت  و رت  تو تتلنل  
ل يت ل يتل تت  تل تاسا  ل تم تلاوليتاسص ستتاسلامتات تا تاا  وت   تاس للذتت  

تاسل و تاساوس  

 a href=”http://www.w3s4arb.com>”Visitتw3s4arb;/a>ت
ته ته ليتل ليت لصلوتابت ت  لاوتل تسذتاس تلتل لو تVisit w3s4arb لثت
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 (TARGET) ات  تاناتصمتلعتاس للذتته  (ATTRIBUTE)تهلوتالبو-

 ت  ت  ل اوتلله تا تاج  تاس 

 .للذتل ارتم تلوم رتجصلصرتم تاسلا  رتهوساوس 

 a href=”http://www.w3s4arb.com#& 1228ت;
target=”_blank>”Visit w3s4arb  a> 

تج  تاسل و تاسنو  ت ل لوتساا  وت   تاس    تسه 

Attributes 

ته ت  و رت  تل  تلو تابومليتابووتس اوجو تس  لومت لاليتل صصرتهوسا تاناتصللوهوتت-
  ت”name=”valueتم تلتبتعتاس للذتم تاسل و تاسنو  تتاوت تاسوه تاس وم

(تت وسل  تلعتurl   (للvalue(تهلوتا ت href(تلل   nameم  تاسل و تاسنو  تمو  ت-
 target )ت

 single(تتلله تالبوتاناتصامت Double quotes(اتبعت ل ت valueتت ظتا ت -
quotes )ت

(تتنلامتص انااوتclass,id,style(تلوا هيتسل ظمتاساوجو تته ت attributesتلتجص -
ت(تل صتص HTML(تت تاناتصالاوتم تهت ست css وسا  ل تم تهت س 

Images 

<تتهتتسلستimgته ت ل ليتاصا دتاس ت تصات ت   و تاستل تتاساودتاستوصت اوتهتت -
 (تاهلاو attributesسيتاودتلاوليتتل ات ته اتاساودت   تلجلت يتل  

 Attributes اسو ح

 استل ت   يتاس تناص دتاسا تاس ت رتلهو تا صلصتلامتت ي

src 

 س  ت رت  اتا صلصتلامتت ي

width 

 س  ت رت ت تا صلصتلامتت ي

height 
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 س  ت رتا و تا صلصتلامتت ي

border 

 استو ليت ا رتال تا صصهوتل ليته ليتاظا تاس و رت لؤو تاس ت رت   تاستلتوت لص

alt 

 واالن مع مثال يوضح لنا استخدام تاج ادراج الصور:

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<img src=”images/picture.jpg” alt=”my picture” width=”99″ height=”130″> 

/<body> 

/<html> 

(تموللوتل صصتسيتاسلهو تاسلتجتصت يتاس ت رتتهتتهلوتsrcل  ظتاليتلعتتو ليت 
ت( picture.jpg(ت متلبلوتسيتانمتاس ت رتتالاصاصهوتته تهلوت imagesانلي 

 Tables  

ته ت ل ليتاصا دتاسجصات تصات ت   يتاستل تتلاهت تاسجصت تل ت  توتتا لصرتتلله تا تابلوت لتالل تس جصت ت لثتت-

<تهلوتا تاودتاس لتا تهتتtd<ت  td<تتاودتاس لتصتهتت tr >tr<تتاودتاس وتهتت  table >tableاودتاسجصت تهتت  

 th  ت>th تتس جصت تلجلت يتل ت>attributes تاهلاوت)width,borderتسا صلصت  اتاسجصت تتا و تاسجصت تتات ت)

 ( HTMLلعتل و تلو حتهل ليتالووتتجصت ت  تيت 

!<DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<table width=”200″ border=”1″> 
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<tr> 

<th>Header 1/<th> 

<th>Header 2/<th> 

/<tr> 

<tr> 

<td>row 1, cell 1/<td> 

<td>row 1, cell 2/<td> 

/<tr> 

<tr> 

<td>row 2, cell 1/<td> 

<td>row 2, cell 2/<td> 

/<tr> 

/<table> 

/<body> 

/<html> 

 

 ويظهر الكود السابق فى صفحة الويب بالشكل التالى :
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Header 1 Header 2 

row 1, cell 1 row 1, cell 2 

row 2, cell 1 row 2, cell 2 

**Lists 

 ه ت ل ليتالووتتاس تا متتال نمتاس ت  ثتالتاعتل تاس تا مته  -

(1)Unordered Lists: 

ته تاسلتعتاتت تل تالووتتاس تا متته اتاسلتعتللووتلتا متول تل ا يتتلامتالوو اوت اودت
ته اتاساودتل ات ت   تاودتات تل ا  تل يتتهتتاسلن ت ت  تاهتل ت<تul  >ulلنل ت 

 <تهلوتم تاسل و تاساوس  li<ت  li لو  تاس و ليتتهتت 

<ul> 

<li>HTML/<li> 

<li>CSS/<li> 

<li>JavaScript/<li> 

/<ul> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

 HTML 

 CSS 

 JavaScript 

(2)Ordered Lists: 

اسلتعتاس ول تل تالووتتاس تا مت لثتاس تا متاسل ا يتتهتتل ستاس ه رتلعتا صل تاودتتته 
 ul  ت>ul ت اودت>ol  ت>ol  هوساوس> 

<ol> 

<li>HTML/<li> 

<li>CSS/<li> 
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<li>JavaScript/<li> 

/<ol> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

1. HTML 

2. CSS 

3. JavaScript 

(3)Description Lists: 

ته اتاسلتعتل تاس تا متتتلناتصمت ه  رتموسلامتاس وسال تاسنو  ال تتاسلذتل و تلو حت
 اناتصالاو 

<dl> 

<dt>Coffee</dt> 

<dd>- black hot drink</dd> 

<dt>Milk</dt> 

<dd>- white cold drink</dd> 

</dl> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

Coffee 

- black hot drink 

Milk 

- white cold drink 

 واالن جرب المثال السابق السابق بنفسك.

Blocks 

<ت لثتdiv<ت div<تاسلامتهتتاودت  span تand<تdivته ت  و رت  تاوجل ت -
(ت لثتاناتصليتم تالظلمتلتل ذتمل تاسل  توتا تHTMLا ته اتاساودتلامتجصاتم تستيت 

تا تلتلعتلهت تل نمتاس تا  عتاجااتتتهلو 
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 header,footer,sidebar,contentت لثتلامتتبعته تجاتتل تاتجااتتات   يت)
 م 

<تلل   تتاسل و تاساوس تلو حت وسا  ل تهل ليتا للمتلتلعت وناتصامتdiv<ت divاودت  
ته اتاساود 

<!DOCTYPE html> 

<html> 

<body> 

<div id=”container” style=”width:500px”> 

<”div id=”header” style=”background-color:#FFA500″> 

<h1 style=”margin-bottom:0;”>Main Title of Your Web Page</h1> 

</div> 

<div id=”menu” style=”background-color:#FFD700;height:200px;width:100px;float:lef”> 

<b>Menu</b><br> 

HTML<br> 

CSS<br> 

JavaScript<br> 

</div> 

<div id=”content” style=”background-color:#EEEEEE;height:200px;width:400px;float:left”> 

Content </div> 

<div id=”footer” style=”background-color:#FFA500;clear:both;text-align:center;” 

Copyright © W3S4arb> 

</div> 

</div> 

</body> 

</html> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

Main Title of Your Web Page 

Menu 

HTML 

CSS 

JavaScript 

Content 
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(استو يت اودتattributesج  ت ل نذتاسل و تاسنو  تتت ظتا تهلوذتلجلت يتل  
 div تاسلذتو  او> 

 attributes اناتصالاو

 id وبة تضع اسم مخصص للتاج لتمييز التاجات عن بعضها

 style وبة يتم ضبط حجم الخط وااللوان وغيرة للتاج

 width,height (pxلضبط العرض والطول وتقاس بوحدة البكسل)

تستخدم لضبط لون الخلفية للتاج ويمكن ان تغير لون الخلفية عن طريق كتابة اسم 
او بطريقة االكواد كما مسنخدم فى المثال واالكواد  redاللون فمثال االحمر تكتب 

 background-color يمكن ان تحصل عليها من االنترنت

 css margin-bottomاى عمل تباعد من االسفل بين التاج والتاج الذى يلية وسندرسها اكثر فى كورس 

Forms 

تاسل  تصت لاوتاسللو دتاسا تلامتا للاوتم ت   يتاستل تته تاسلن تسيت  تل  تاسصااوتل ت-
   يتاستل ت  ت  ل تاسلناتصمتتا نوساوتاس تاسن م تتاساودتاستوصت وسللو دتهتت

 form  ت>form تتلناتصمتلعتاودتاسللو دتاودت>inputتتلتبعتصات يتتسلستسا ات>
 التاعتللاو اساودتاودتلاوليتتسا اتاساودت

(1)Text Fields: 

 .ته ت  و رت  ت   تتصتو تللمتل ليتمليت  ت  ل تلناتصمتاسلتلع

First name: <input type=”text” name=”firstname”> 

Last name: <input type=”text” name=”lastname”> 

</form> 

ت

ت

ت

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

First name: 
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Last name: 

(2)Password Field: 

 ته ت  و رت  ت   تتصتو ت ونت صتاسلناتصم

<form> 

Password: <input type=”password” name=”pwd”> 

</form> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

Password: 

(3)Radio Buttons: 

تلناتصمته اتاسلتعتم تتبعتتلو ا تس لناتصمتتسيتا تلتاو تتا صرتم  تتسيتل و تلوات ت
   تجللعتاسلتالعت لصتاسانجل تم تاسلتلعتهلناتصمتجصلصتمل   تللذتا صلصتجلنذتتجصا

 :ماتتالوت ه تاتتال  تا تتت صتا تاتاو تتا صرتم  تهلوتم تاسل و تاساوس 

<form> 

<input type=”radio” name=”sex” value=”male”>ذكر<br> 

<input type=”radio” name=”sex” value=”female”>انثى 

</form> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

 ذكرانثى

(4)Checkboxes: 

ته اتاسلتعتلو يتاسلتعتاسنو  تلعتاس   تاللوتهلوتلله تا تلتاو تاه  تل تتلو تاتتتتلتاو ت
تتلا هاوت صت تللليتهلوتم تاسل و تاساوس  

ت

<form> 

<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”html”>I learn html<br> 
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<input type=”checkbox” name=”vehicle” value=”css”>I learn css 

</form> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

I learn html 

I learn css 

(5)Submit Button: 

تلناتصمته اتاسلتعتم تا نو تصااوت  تلناتصلل تاسلتلعتاس تاسن م تتنتوتلامتص انايت
 وتم تاسل و تاساوس  تماليتاه  تمللوت  صتتلامتاناتصالاوتهل

<form name=”input” action=”html_page.php” method=”get”> 

Username: <input type=”text” name=”user”> 

<input type=”submit” value=”Submit”> 

</form> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

Username: 

(6)drop-down list: 

 هوساوس  تلا صصتل تاتتالو تم تتاناتصم

<form ><select name=”number”> 

<option value=”1″>1</option><option value=”2″>2</option><option 

value=”3″>3</option><option value=”4″>4</option></select></form> 

 هوساوس  تاستل ت    يتتاظا 

choose number1234 
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(7)Text area:  

 هوساوس  ت جليتم تاا همتا تسذتتلله تل تصتتصتو ت   ت  ت  و رتتهت

<form ><textarea rows=”10″ cols=”30″> 

Leave comment. 

</textarea> 

</form> 

تاستل ت    يتتاظا تات لصرت صصتاالصتتاسا ت(cols اتتاتن  ت صصتاالصتاسا ت(rows   ل ت  ت  جلاوتاا همت لث

 هوساوس  

ت
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