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:::::الدرس:::::

الرحیمبسم اهللا الرحمن

وبطریقة احترافیة وتفصیلیة اخواني االعزاء سوف نقوم بتصمیم موقع كامل من االلف الى الیاء
كبیرة وصغیرة في تصمیم ادراج كلجدا وقد تطول السلسلة لعدة حلقات وذلك لرغبتنا في

لتعلیم تصمیم المواقع یعتمد علیھا كل من یرغب المواقع حتى تكون ان شاء اهللا موسوعھ كاملة
الى اخر للحصول على معلومات تساعده على بناء موقع التصمیم دووون التنقل من منتدى

متكامل

وذلك یجب اتباع االتي

:االساسیةالمكونات-

حجز-٤برنامج الفرنت بیج -٣مساحھ على شبكة االنترنت لرفع الموقع -2 الفوتوشوببرنامج -1
برنامج االف تي بي-5برنامج الشات

سلسلة الدروس التي سوف نتطرق لھا-

مساحھ على شبكة االنترنت بشرح مفصل وحجز شاااااتحجز:الحلقة االول 
(الجزء االول(االلف الى الیاء احترافیة منتصمیم واجھة موقع: الحلقة الثانیة
(الجزء الثاني(الموقع االحترافیة عن طریق االف تي بي رفع واجھة:الحلقلة الثالثة

(الجزء االول( تصمیم صفحات فرعیة للموقع بطریقة احترافیة:الحلقة الرابعة
(الجزء الثاني(رفع الصفحات الفرعیة عن طریق االف تي بي:الحلقة الخامسة

(الجزء االول( تركیب منتدى على الموقع مع انشاء قاعدة لھ :السادسةالحلقة 
(الجزء الثاني( تركیب منتدى على الموقع مع انشاء قاعدة لھ :السابعةالحلقة

تركیب الشات والصور الرمزیة واالبتسامات:الثامنھالحلقة



مكتبة الصور للموقعاضافة:الحلقة التاسعة
بة البرامج للموقعاضافة مكت: الحلقة العاشرة

اضافة شریط االھداء للواجھة الرئیسیة: الحادیة عشرالحلقة
اضافة ستایل للمنتدى:عشرالحلقة الثانیة

للمنتدىاضافة بعض الھاكات المھمة: الحلقة الثالثة عشر

لزیادة معلومة او لتعدیل خطاء ال قدر قد یتم تعدیل على احد الدروس وذلك: مالحظة مھمة جدا 
ووضعھ كمالحظة في بدایة الدرس الجدیداهللا وسوف ینبھ عن ذلك بالدرس الذي یلیھ

الدروس حتى یتاكد لي انكم معي خطوة بخطوة واي ارجوووا من االخوان المتابعة وتطبیق
طرحھمالحظة او سؤال ال تتردد فیھ

جمیعًااخواني االعزاء سوف نبداء في سلسلة الدروس وكان اهللا في عونناواالن

االولالحلقة

مساحھ على شبكة االنترنت بشرح مفصل وحجز شاااااتحجز

االتسضافة ولكن تختلف عن بعضھا من حیث االسعار اخواني ھناك شركات كثیرة تقدم خدمة
المتواصل والخدمات االخرىوالحمایة والدعم الفني

فیھا حمایة قویة وال یمكن توجدریال ولكنھ ال١٠٠میغا ب ١٠٠فقد تجد شركة تعطیك عرض 
احتیاطيساعھ وال یوجد نسخ٢٤تقدیم الدعم الفني على مدار 

ریال ولكن یوجد علیھا حمایة قویة ودعم ٣٠٠میغا ب ١٠٠ثانیة تعطیك عرض وتجد شركة
وخدمات اخرى ونسخ احتیاطيساعھ٢٤

ضل ان تختار شركة تقوم بنسخ االحتیاطي فاالفواھم خدمة تقدمھ الشركة المستضیفھ ھو النسخ
اهللا اخترق الموقع او ھبط السیرفر یكون ھناك نسخھ من یومي، اسبوعي، شھري حتى لو ال قدر
تستطیع اعادتھ وال یذھب جھدك سداءقواعد موقعك عندھم

مسحھ في شركة رخیصة وبعد اربعة اشھر كان موقعھ فقد حدث االمر الحد اصدقائي حیث حجز
االلفین والمنتدى یحتوي على مواضیع كثیر والشات لدیھ زوار ھ اعضاء تجاوزاقد اشتھر ولدی

انذار اخترق سیرفر الشركة وذھبت جمیع جھود صدیقي سداء حیث ان الشركة كثر وبدون سابق
.تعمل نسخ احتیاطي للموقع وذھب االلفین عضو ومعھم المنتدى والشاتلم تكن

بالثانیةواذا كنت تبحث عن الجودة واالفضل علیككنت ترغب بالرخص علیك باالول فاذا

فاالفضل ان تبداء بمساحھ قدرھا واذا كان موقعك بسیط ولیس كبیر ویختصر على منتدى وشات
. میغا وتستطیع ان تزیدھا بأي وقت١٠٠

الي شركة حتى ال یكون ھناك تحیز ولكن انت یمكن ایجاد الشركة بنفسك وتستطیعانا لن اتطرق



الكبیرة فعرف عرفة اذا كانت شركة قویة او ال من حیث مشاھدة عمالئھا فاذا كانوا من المواقعم
الشركة فقد تاتي على انھا شركة استضافة ممتازة وكذالك عن طریق االسعار فال تغرك رخس

راسك بعد فترة

غ لھم وسوف تجد في موقعھم حساب الشركة ارسل المبلفطریقة الحجز سھلة اختر اي شركة
وكذالك سعر الشاتحسب المساحھ التي اخترتھا

ریال٢٥٠میغا بسعر ١٠٠لنفرض انك اخترت مساحة 
ریال٣٠٠بمبلغ وقدره شھور٦وشات لمدة 

ریال٥٥٠: المجموع 
االیداع او عن طریق الصراف او عن اي طریقھ ھم ارسل المبلغ على حسابھم اما عن طریق

یحددونھا في الموقع

في ان ترسل المبلغ على حسابھم اتصل على رقم الجوال او رقم الخدمھ للموقع وتجدهدبع
شھور٦میغا وشات ١٠٠الموقع وتخبرھم انك ارسلت المبلغ للمساحھ 

الموقعاالستضافة االمیل حتى یرسل ملعومات الموقع لك وكذلك دومینسوف یطلب منك صاحب

یھم النك سوف تجد الطریقة او طرق االتصال بھم فھذا القد تختلف طرق ارسال المبلغ : مالحظة
بریدكفي موقع االستضافة اھم شي وصول معلومات الموقع الى

www ان صاحب الموقع سوف یطلب منك الدومین وھو رابط الموقع الذي یقع بینوال تنسى
net اوcom. و

ھناك مواقع تساعدك في معرفة اذا كان الدومین موجود او الالذي یناسبك وفختر الدومین

على الراااابط
http://alarbia.com/index.php?display=Domain

ھي صفحة البحث عن الدمینھذا

http://alarbia.com/index.php?display=Domain


كان الدومین محجوز او السوف تظھر النتیجھ وبعدھا تتاكد اذا
حجزهفھو غیر محجوز ویمكنك) ربما یكون متوفر ( فاذا ظھرت النتیجة 

فھو محجوز وال یمكن حجزه) غیر متوفر(واذا ظھرت النتیجة 

المبلغ واخبرت صاحب الشركة المستضیفة تنتظر وصول ومین واودعتوبعد ان اخترت الد
(ساعھ٢٤العادة ال یتجاوز االمر) الرسالة وفیھ معلومات الموقع

!Errorوبھا معلومات الموقع ورسالة ثانیة فیھا معلومات الشاتسوف تصلك الرسالة على ھذا الشكل



رسالة معلومات الشاتطریقة والمظھرسوف تصلكوبنفس ال

في الحلقات القادمةوان شاء اهللا سوف نتطرق الى طریقة االستفادة من ھذه البیانات

اتمنى ان یكون الشرح واضح وان تستفیدوا منھ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ
بسم اهللا الرحمن الرحیم

( لنا األ ماعلمتنااللھم العلم)

ویتخرج منھا دفعھ من الشباب كما وعدناكم اخواني بان نكمل السلسلة الى االخیر لتعم الفائدة
خطوة خطوة وتطبیق الدروسوذلك ال یتم اال بالمتابعةالراغبین بالتصمیم ، 

. اوال باول



الحلقة االول لسلسلة تصمیم كما ال یغیب عنكم بان الدروس مكملة لبعضھا ، حیث انھ تم طرح
موقع كامل وبطریقة احترافیة

، البد منالحلقة الثانیة من سلسلة تعلیم التصمیم موقع كامل وبطریقة احترافیةوقبل البداء في
مشاھدة الحلقة االول النھا مكملة لبعضھا

عوننا جمیعًالنبداء الدرس وكان اهللا في

الحلقة الثانیة
االولالجزء) واجھة موقع احترافیة ( سلسلة تعلیم تصمیم موقع كامل 

-

نقوم بعرض الواجھھ النھائیة التي سنصممھا

Error!



.. وھو الجزء االصعب بالموقع واألھم .. الخلفیھ مع البنر .. نبداء بالجزء األول وھو تصمیم
وبعده نكمل.. الجزء االول كامال لذالك خصصنا لھ



.. الموقع بالجزء الثاني كامال

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

( دبل كلیك( نامج بالضغط مرتین على ایقونة البرافتح برنامج الفوتوشوب

. جدید.... نختار من ملف 



بكسیل800 - ٧٧٠نضبط المقاسات كما تالحظ 

قوم بتلوین الخلفیھ باللون الخفیف كما ون... واالخر خفیف نختار لونین متناسقین واحد ثقیل
تالحظ



واضحھ الدائره عندك اضغط الزر االیمن على المربع وخترھا من اذا لم تكن( االن نرسم بالدائره 
دوائر ویكون شكلھا كما تالحظ بالصوره٣نرسم ) القائمھ 

بالنصرهاثنتین بشكل طولي واالخرى كبی

تابع الصوره لتحویل الدوائر ... التعامل معھا بشكل افضل االن نحول الدوائر جمیعا لنتمكن من
عادیھالى اشكال



ط او اشكال لتجمیل الحشو والباترین ھو خطوط او نق.. االن نقوم بتعبئة الدوائر بالباترین
تابع الصوره لتتعرف كیف یتم الوصل للباترین.. بالمربعات والدوائر

والتعبئھ



واالن ... نحدد الدائره بالضغط علیھا ثم نعبئھا بالباترن المختار نقوم بتعبئة الدوائر واحد واحد
نختار االداة الموضحھ.. افضل الدوائر شكلنرید اعطاء

. بالصوره ونذھب للخیار االخیر



الدائره تحدید على اطرافھانعمل كما تالحظ بالصوره وھذا ألعطاء

Error!

تالحظاالن نرسم دائرتین باالعلى كما



ونعدل على الدوائر لنعطیھا شكل افضل

بالصور التالیھنبداء بضبط االعدادات كما تالحظ

Error!



Error!



Error!



Error!



عند االنتھاء من ضبط االعدادات نضغط على الزر المحدد باللون وھذا التعدیل االخیر والكن انتبھ
لنحفظ التعدیالت ونطبقھا بكل سھولھ على. ستایل نیو. األحمر 

.. بعد الحفظ اضغط اوكي... اي شكل اخر 

Error!



وھذا بالذھاب الى قائمة الستایالت او .. الدائره الثانیھ نفس االولى االن نطبق االعدادات على
وھو الذي قمنا بحفظة قبل قلیل. وختیار اخر نمط .. االنماط

یختار ستایل او نمط ثم .. قائمة وندوز او نوافذ .. الى ومن لم تظھر لھ ھذه االنماط یذھب.
نرسم مستطیل فوقھا. الدوائر بعد تعدیل....... 

ینتج ... بالباترن كما تعلمنا قبل قلیل ونقوم بتعبئتة.. ونعطیھ االعدادات نفس مافعلنا بالدوائر 
ھذا الشكل



نختار الشكل من قائمة االدوات ونحدد الشكل .. .االطراف للبنر االن نرید ان نرسم اشكال على
تالحظ بالصوره وھو محدد باللون االحمرالذي نرید كما

وھو محدد باللون .. على الزر الصغیر بأقصى الیمین ومن لم تظھر ھذه االشكال عنده یضغط
all اختر كلمة. تظھر قائمھ .. االزرق بالصوره التالیھ

او الكل

Error!



ونوزعھا على الیمین والیسار بشكل منسق ونعطیھا اعدادات مثل نرسم بالشكل المحدد اثنین
من قائمة ستایل التي حفظنا االعدادات بھا كما تالحظالدوائر السابقھ

بالصوره



بالصوره التالیھن الموجودواالن نختار شكل جدید ولیك

.. اخرى یسار ونعطیھا ستایل نفس ستایل االشكال االخر نرسم ورقھ یمین وننسخھا او نرسم
او الستایل على الكل وھذا لتنسیق الموقعوتالحظ تكرار االعدادات

بحیث یظھر الثاني عكس االول وھذا لتنسیق الشكلیناالن نرید ان نضبط.. بشكل احترافي 
نقوم اوال بتحدید الشكل.. للموقع الشكل بین الیمین والیسار

المطلوب تابع الصور التالیھ



ثم نعكسھا باأتباع الصوره التالیھ



.. لشكل الى االنینتج ھذا ا

. نفس ستایل االشكال االخرىنرسم دائره متناسقھ بالنص ونعطیھا



. فتح... نذھب الى ملف .. بالنص خلفیة ولتكن صوره االنر نرید ان نجعل للدائره التي

فتحنختار الصوره ونضغط

Error!



. باتباع الصوره التالیھ.. وندمجھا .. االن نجعل الصوره فوق الدائره



تابع الصوره لتعدیل األلوان.. قع لتتناسق مع الموبعد الدمج نرید تعدیل الوان الصوره



ثم نسحب .. بعالمة صح على المربعات الموضحھ تحت اول شي نأشر.. تظھر نافذه التعدیل 
للصورهالموشر لیعطینا اللون المطلوب

.. ولیكن كما ھو موضح بالصوره التالیھ .. خفیفھ .. جمالیھ قي اضافاتبا.. بعد تعدیل البنر 
ثم نختار من االشكال الخطنرسم دائره صغیره



ونعطیھ الفلتر .. باللون االحمر بالصوره التالیھ نرسم الخط من فوق لتحت كما ھو محدد
تابع... الموضح



اضغط اوكي.. تظھر نافذه تحذیریھ 

اعمل منحنیات بالخط بالضغط والسحب .. الخط كما تشاء ھذا الفلتر یسمح لك بالتعدیل على
اردت ان تعیده لشكلھ االول لتعدل علیھاذا... للجھھ التي ترید 

بعد ضبط الخط اضغط اوكي.. باللون االحمر للتعدیل ره اخرى اضغط على الزر المحددم

ونكرر ھذا الشكل .. مع الدائره الصغیره التي رسمناھا االن نكرر الخط ونعمل الشكل المطلوب
.. تریدلتوزیعھ على البنر كما

........ نر بشكل احترافي مع الخلفیھعندنا ھذا البینتج

Error!



والقوائم والعشر مواضیع او االھداءات .. الفوتر .. السفلي ویبقي الجزء الثاني وھو اضافة البنر
.. وننھي درسنا... ومربع الشات

... اتمنى التطبیق لتعم الفائده

یع بالتوفیقمع خالص تمنیاتي للجم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــ

بسم اهللا الرحمن الرحیم

( اللھم العلم لنا األ ماعلمتنا)

البنر وكان الدرس عن تصمیم.. اجتزنا الجزء االول من تصمیم الواجھھ االحترافیھ انبعد
لیس الدرس االخیر نبداء االن بالجزء الثاني وھو االخیر لتصمیم الواجھھ ولكن... والخلفیھ 

... بالسلسلھ

بط والجمالیات االنترنت وادراج الروافبقي علینا بعد تصمیم الواجھھ تقطیعھا وطریقة رفعھا على
... وایضا طریقة تركیب الشات وضبط اعداداتھ مواضیع وخالفھ١٠مثل االھداءات واخر 

یتعلم كل شي ماعلیھ اال ان یتابع وان شاء اهللا تتوضح كل فالطریق مازال طویًال ومن یرید ان
االمور للجمیع



ثم مربع العشر مواضیعھو انھاء الواجھھ الرئیسیة وسیكون الدرس على الفوتر درس الیوم
ومربع االعالنات والشات والقوائم

.... على بركة اهللا نبداء

االطرافعملنا السابق ونرسم مربع اسفل الواجھھ وھو الفوتر على شكل مستطیل منحنىنفتح

من لوحة المفاتیح لیتم دمج CTRL+G االختصارندرج صوره ونجعلھا فوق الفوتر ونضغط
تجمیلیھ للفوتر وتستطیع ان تستغني عنھاالصوره مع الفوتر وھي حركھ

الموضح بالصور وایضا تستطیع ان تختار مایناسبك ونحن نختار شكل من قائمة االشكال وھو
یبقى علیك انتطریقة التصمیم واالبداع ھنا نعطیك البدایھ او



ونوزع الشكل على الفوتر .. شكل كما عملنا سابقا بالبنر بعد رسم المربع نضبط اعداداتھ او
یتناسب مع بعضھیمین ویسار بحیث



والى ھنا ننتھي من الفوتر... حقوق وخالفھ داخلھا من حفظ نرسم دائره بالنص ونكتب مانرید

... مواضیع وھو شكل تجمیلي للواجھھ ١٠الفوتر نصمم مربع االخر االن بعد االنتھاء من
مستطیل باطراف منحنیھ كما تالحظبالبدایة نرسم



ولكن بشكل اصغر بكثیر ونضعھ فوق االول ونكتب مثال اخر المستطیل او نرسم واحد اخرنكرر 
التاليمواضیع بالشكل١٠



نبداء بتصمیم المساحات األعالنیھ وانا اعتبرھا من .. مواضیع١٠االن انتھینا من اخر 
قق شھره للموقع بالتبادل االعالنیھ وغیرهالتي تحفھي.. األساسیات بالموقع 

مواضیع ونضبط اعداداتھ وشكلھ كما تعلمنا سابقانرسم مربع باطراف منحنیھ تحت العشر



اصغر منھ قلیال ونضعھ فوق االولنرسم مربع اخر بنفس الشكل والكن

Error!

لدمجھا مع المربع العلوي وھي CTRL+G فعلنا سابقااالن ندرج صوره تجمیلیھ ونضغط كما



ونكتب مثال مساحھ اعالنیھ كما تالحظ بالصوره التالیھ وتالحظ . حركھ تستطیع االستغنى عنھا
لیسھل علیك معرفة تصمیمھاایضا ترتیب اللیر

مثل ماصممنا االولى نصمم الثانیھ ونجعلھا تحت بھذا ... االن انتھیناء من المساحھ االعالنیھ
الشكل

نرسم دائرتین یمین ویسار كما تالحظ. الشات . الدردشھ نبداء بتصمیم مربع او نافذة

Error!



.. منحنیھفوق ھذه الدوائر نرسم مربع بأطراف

Error!



ونكتب مانرید كما تالحظنرسم مستطیلین صغیرین فوق وتحت

Error!



ات علیھاكما تالحظ بالصوره ونضع روابط الشنرسم مستطیالت مثل السابقھ ونوزعھا

Error!



ومثل ماتالحظ العملیة كلھا رسم مربعات وتنسیقھا .. الشات وھكذا نكون خلصنا من تصمیم مربع
. ال اكثر

تالحظ نذھب الى األشكال ونختار الشكل المحدد كما.. القوائم وھي اخر ماتبقى لنا نبداء بتصمیم
ن تستبدلھ بأي شكل تریدبالصور وتستطیع ا

Error!



ایضا اشكال اخرى بطریقة متناسقھ كما تالحظ ھنااالن نرسم الشكل الذي اخترناه ونرسم



جمیعانرسم دائره فوقھا

Error!



لندمجھا مع القائمھرسم اشكال اخرى فوق كما تالحظن

.. وھذه الحركھ تجمیلیھCTRL+G تعلمنا سابقا علىندمجھا واحدا واحدا بالضغط كما



تالحظنرسم شكل اخر فوق كما

كما تالحظنرسم االزرار وھي مستطیالت متناسقھ



تالحظنرسم دائر تجمیلیة صغیره لھا كما

.. نضع روابط للقائمھ



وھكذا ننھي الموقع كامالاااااا

لخدمات تصمیم وبرمجة المواقع

programmer4ever@yahoo.com
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