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بسم اهللا الرمحن الرحيم

دورة تصميم املواقع بأسلوب
احملترفني

Web 0.2
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web2.0 دورةفهرس

متطلبات الدورة من برامج قبل أن تبدأ التطبيق-
2.0webمقدمة وفهرس دورة تصميم املواقع املتطور بأسلوب -
2.0webتصميم املواقع يفاملتطور األسلوبتعريف مبفهوم ] الدرس األول[-

اجلزء األولcss+xhtmlيفمقدمة ]الثاينالدرس [-
الثايناجلزء ssc+xhtmlيفمقدمة ]الدرس الثالث[-
css+xhtmlاستخدام يفأساسيات مهمة ]الدرس الرابع[-
cssدروس فيديو مكثفة متعددة املستويات للتعامل مع ] الدرس اخلامس[-
cssمتهيدا لتصميمها ب layoutعمل ختطيط لصفحةكيفية ] الدرس السادس[-

css menusشرح كيفية عمل القوائم املتحركة واملتعددة ]الدرس السابع[-
لفة عليهاوالتأثريات املختimagesشرح التعامل مع الصور]الدرس الثامن[-
شرح التعامل مع األزرار واملؤشرات والتأثريات املختلفة عليها]الدرس التاسع[-
التعامل معهايفقبل البدء jqueryتعريف مبكتبة ]الدرس العاشر[-
الرائعة ملوقعكالتأثرياتوعمل jqueryشرح التعامل مبكتبة ] عشراحلاديالدرس [-
نصائح قبل تطبيق الدرس+ التخطيط الشامل + تنبيهات ] عشرالثاينالدرس [-
التصميماألولاجلزء احترايفتطبيق كامل لتصميم موقع ] ٢عشراينالثالدرس [-
htmlـالالثايناجلزء احترايفتطبيق كامل لتصميم موقع ] ٣عشرالثاينالدرس [-
css+التقطيعواألخرياجلزء الثالث احترايفتطبيق كامل لتصميم موقع ] ٤عشرالثاينالدرس [-
أكواد وتأثريات جاهزة اعتمد عليها ىف تصميم وبرجمة مواقعك]واخلتاميعشرالثالثالدرس [-
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:مالحظه هامه
مرفقات وتطبيقات عملية مهمه جدا ميكنك يوجد مع الكتاب

حتميلها من موقعى املتواضع مباشرة
com.advphpاـــــنـــأضغط هـ

.

http://advphp.com/e-books/143-web2-development-book
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-:قبل أن تبدأ أخي الفاضل جيب عليك تثبيت الربامج اآلتية 
للتحميل) localhost(لسريفر احمللي برنامج ا.١
للتحميل) phpdesigner2008(برنامج حترير الصفحات .٢
للتحميل) photoshop cs2(برنامج معاجلة الصور املشهور .٣

-:تنبيه 
إذا كان عندك أحد الربامج مثبت فال مانع فارق اإلصدار إذا قريب

أي إصدار ميشي أهم شيء املخرجات إن شاء اهللا وصلت photoshopرنامج مثال عندك ب
املعلومة

http://prdownloads.sourceforge.net/appserv/appserv-win32-2.5.10.exe?download
http://www.ziddu.com/download/8172764/PHP_Designer_2008_Professional_v6.011.rar.html
http://www.weld-uae.com/soft/PhotoshopCS2ME.rar
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احلمد هللا رب العاملني
و الصالة و السالم على سيدنا حممد النيب الكرمي و علي آله و صحبه أمجعني

..إهــــــــــداء 
..االستفادةللتعلم و إهــداء لكل شخـص يسعـي 

..أنا عليه مـاإىلإهــداء لكل من علمنـي حرفـاً و ساعدين أن أصل 
..يسعي ليصبح مطور مسلمإهــداء لكل مستخـدم 

..إهـــــداء خـاص 
دارة و أعضـــاء و زائرينإملُطور موقعــاً و 

ضمن دورات مطور اإدراجهسوف يتم اليتتعد من أقوى الدورات اليتالدورة هذهيف
للمواقع بأسلوب احملترفني مفتاحك لتدخل مفهوم التصميمهيفهذه الدورة ، التعليمية

يفباتت تقليدية اليتاألدوات التصميم واالبتعاد عنيفالربجمياألساسمستخدما 
اخل.....ببجتالفر وناستخدامها مثل 

سوف أقومالذيweb 2.0مبدأ باستخدامكيفية التصميم يفتتمثل الدورة 
.بشرح مفهومه مع بداية الدورة بأذن اهللا 
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web 2.0نبدأ معكم أعضاءنا الكرام بأول دروس الدورة وهو تعريف ملصطلح 
قد ال يعلم الكثري مفهومه الكاملالذي

حمتواهايفاملواقع تتطور توأصبحالويب يفحدثت طفرة ٢٠٠٤عام يف:أوالً
فبعد هذا التاريخ حدثت تغيريات كثرية، وطريقة تواصلها مع املٌستخدم للويب 

web2.0ومنها ظهور أسلوب هيكلة املواقع وهو ما نسميه 

2.0web :اليتواخليارات والوظائف األدواتعبارة عن جمموعة متكاملة من هي
يتم عملها عن طريق جمموعة من لغات الربجمة هذه اموعة، توجد حتت بيئة واحدة

لتعمل بتناغم وتكامل مع بعضها البعض، املختلفة 
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واخليارات والوظائف ؟األدواتهذه هيما :أوالً
!موقع مطور: عمليلنضرب مثال 

vbulletinموقع مطور عبارة عن منتدى حتت بيئة برجمية متكاملة
:لو نظرت هلا راح جتد ا االتىvbulletinـ ال

١-search: وهو حمرك البحث الذى تستخدمه لتبحث عن مواضيعك او مواضيع اعضاء
اخرى او تبحث عن موضوعا ما

٢-links: والناف بار لنكات ارشادية للوحة -اهليدر لنكات اعالنية يففأنت يوجد
اخل.......االخرية التحكم والبحث واملشاركات 

٣-authoring:هذه املواضيع جتد ، فأنت جتد مواضيع متت كتابتها من قبل االعضاء
هلا ردود وجتد له جتديدات حتدث يوميا

٤-tags:فهى تبني لك االكثر ، الكلمات االرشادية فهى ما تسهل لك عناء الوصول البحث
.....كلماتا حبثا من بني االعضاء 

٥-Rss:تاح نشر مواضيع املنتدى خارج مكانه على حمركات البحث واملواقع وهى مف
.االخرى

http://www.mtwer.com/vb
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يتم استخدامها؟اليتاللغات الربجمية يهما:ثانيا

1-css+html : وفوتر ) جداول(هيدر ومنتدى إىلفموقع مطور راح جتد انه مقسم ،
اخل....راح جتد خانات لكتابة موضوع وللردود وأيضا

html-cssـبتنسيقهكله يتم هذه

2-ajax : لعلك تالحظ عندما تكتب رد على موضوع يتم اضافته دون اعادة حتميل
الرائعةajaxاا لغة ، الصفحة مرة اخى

3-php: وختزين بياناتك ومواضيعك ، كتابة موضوعيفلعلك تالحظ السهولة البالغة
mysqlحتاكى قواعد البيانات للمنتدى والىتاا اللغة البنائية ، واستدعائها وقتما تشاء

بشكل دقيقweb 2.0من مما سبق نكون قد عرفنا مفهوم 
واليكم هذه الصورة لتتذكر املعىن وما يطري من راسك
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الدورة وهى دعونا نبدأ بأول دروسبشكل صحيحweb 2.0تعرفنا على مفهوم أنبعد 
.دورتنامبا خيدمxhtml+cssنبذة عن إعطاء

عن التحدثيفوالنبذة راح أركز فيها على ما يهمنا الن الكالم قد يطول كثريا 
xhtml+cssوراح اشرح املوضوع ولكن دعونا نعطيكم اخلالصة من خالل ما توصلت له

بشكل هيكيلة الصفحاتياتولكن قبل ان تبدأ عليك ان تعرف أساسبشكل ممتع ان شاء اهللا
كثريعلى مطور فهى راح تفيدكhtmlلذا أنصح بالتوجه لدورة أساسى

تعود نفسك على كتابة وحفظ االكواد بنفسك أنوإلزاماالبد وحتما :البدءتنبيه قبل 
من حفظ الكود وطريقة عملهإاليأيتلن اإلبداعالن ، وليس نسخ ولصق

:حىت نفهم بشكل أوسع عمليننطلق مبثال 
ناهاضغط افتح الرابط االتى : أوال

viewواختيار عرض مصدر هذه الصفحة ، قم بعمل كليك ميني وأنت واقف على الصفحة 
source code

:هلذه الصفحة كما بالصورة الربجميراح نشوف السورس 

http://www.mtwer.com/vb/dev37.html
http://advphp.com/web2/test/
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:دعونا حنلل هذه الصفحة 
:كود

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0
Transitional//EN"

"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

ووظيفتها، بداية اى صفحة يفملة مهمة جدا والبد من وضعها هذه اجل
املؤسسة w3اا تقوم جبعل نسق الصفحة موحد على مجيع املتصفحات طبقا لـ

htmlـل
اهليدر فوقه فراغ على االكسبلور وعلى الفايرفوكس يعمل بشكل يففمثال قد جتد موقع 

٦نترنت اكسبلورر قد التدعم االوهذا بسبب ان هذه اجلملة، سليم 
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.......نكمل
:مت وضع االتىheadلو تالحظ انه بني ومسى 

:كود

<title>درس ختطيط وتصميم الزوايا املستديرة</title>

:املتصفحيفراح يظهرلك الليوهو خاص بعنوان الصفحة 

:كود
<meta http-equiv"content-type"

content="text/html;charset=windows-1256" />

أنالحظ تعريف الترميز اخلاص بالصفحةيفووظيفتها تكمن ، هذه اجلملة مهمة جدا
windows-1256ويوجد أنواع هو الترميز اخلاص بالصفحة واملناسب للغة العربية

هذهقمنا بتغيري ترميز إنناختيل مثال iso-8859-1وutf-8ك أخرىترميز 
:راح حتصلالليشوفوا اللخبطة iso-8859-1ـالصفحة ل
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<link rel="stylesheet" href="style.css"
media="screen" />

اللى الحقا راح نتعرف كيف style.cssاملسمى cssمجلة مهمة وهى تشري ملكان ملف 
cssصورة مللف عن طريقه راح نغري تصميم الصفحة

نوع +اللون + طوط تغري خالصفحة من خالله ميكنكلإستا يهذا هو امللف املسئول عن 
ندع اإلبداع عليكاخلط والكثري 
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هذه االكواد البد وان توضع بني هذا الوسم أنوالحظ ، headانتهى ما بني وسم وذا
وحمتواهاوهو خاص جبسم الصفحةbodyـلوسم الاآلنأخر نأيتاى مكان يفوليس 

<div id="container">

<div id="header">

<h1><a href="http://vistacompany.org" title=" درس عمل
<vista-design</a></h1<" ختطيط وزوايا مستديرة

</div>

<div id="content">

<h2>احملتوى</h2>

<p>ماذا ميكن أن أفعل بتقنية CSS؟

CSS ،HTML هي لغة تصميم حتدد شكل وثيقة

تفاع،فهي تم باخلطوط، األلوان، اهلامش، والعرض واالر
</br>

صورة خلفية املوقع، وكيفية توزيع املساحات وأشياء أخرى كثري
!ة، انتظر فقط وسترى

</br>
HTML ميكن أن تستخدم بشكل خاطئ إلضافة تصميم

للمو
اقع، لكن CSS توفر املزيد من اخليارات وهي أكثر دقة وعملية،

.وهي مدعومة من قبل املتصفحات الرئيسية اليوم

</br>

</div>

<div id="footer">
coded by <a href="http://vistacompany.org.com"
title="css xhtml valid">vistacompany.org</a>

</div></div>
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divهذا اجلملة مت وضعها بني وسم امسه إنالحظ 
مهم جدا وراح يستخدم بشكل مكرر> div></div<وسم 
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cssراح نعدل عليها من خالل ملف الليللمنطقة ةإشاروفائدته انه يعترب 
أقولك أنا!!!! ما فهمت

divبداية وسم يفالحظ 
<div id="container">

وراح cssـشوف ملف ال، هذه املنطقة راح ختضع للتعديل إنعبارة عن محدد هيidمجلة 
:قصديتفهم
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وهى تعىن # راح نشري له باستخدام عالمة cssملف يفه بيقولنا انidالـ أنفهمنا احلني 
لكى نقوم بتغيري هذه املنطقة من الصفحة من حجم اخلطوط والصور والزوايا idالـ

اخل.....
divـلوسم الآخرالصفحة مثال آخرنشوف 

<div id="footer">
coded by <a href="http://vistacompany.org.com"
title="css xhtml valid">vistacompany.org</a>

</div>

footerمعرفه اختلف وامسه idالأنالحظ 
:عندما نشري له كاالتىcssملف يفأننااى 

css:كود 
#footer{

padding:50px 60px;
background:url(steps_10.gif) no-repeat 0 0;

color:#ffffff;
}
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من الصفحةأخرط دون التأثري على جزء راح يتم التعديل والتغيري على منطقة الفوتر فق
من التعرف على األولللجزء عمليمثال أخذنايكون ذاhtml+css
حىت تضح لك الصورة أكثرhtmlنظرة على دورة إلقاءالبد من ، واكرروأنبه

http://www.mtwer.com/vb/dev37.html
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استعرض السورس كود بالضغط كليك ميني ورؤية مصدر راح نفتح نفس املثال السابق
:أخرى مرةviewsourceالصفحة 

على هيئة سؤال وجوابcssواحلني راح يكون التحدث عن السورس كود وملف 

وما هى أمهيته؟css.styleماهو ملف -١
سواء،اى جزء حنن نريدهيفف وعن طريقة راح نغري من شكل الصفحة هو عبارة عن مل-

backgroundوضع خلفية للصفحة -
-fontونوعهاfont-sizeواحجامcolorمن الوانtextتغيري اخلطوط-

family tahoma...timesnewroman....etc
اخل..خصائصه من حجم احلد ومسكه ولونه يفوالتحكم borderوضع جدول -

الصفحة اللى أنا مسويها حىت يقوم بعمل يفcss.styleكيف استدعى ملف -٢
التأثريات اللى مت ادراجها به؟

:كما ذكرنا سابقاheadعن طريق هذه اجلملة ووضعها بني ومسى -
:كود

<link rel="stylesheet" href="style.css"
media="screen" />

لوكان style.cssالحظ انه ملف cssن ملف وفيها راح حتدد مكاhrefكل ما يهمنا هو 
مسارهذااملثال راح يكون هعلى سبيلImagesداخل جملد الصور 

):images(مثال أنظر إىل الكود تالحظ أن يف تغري وهو أضافنا أسم الد 
<link rel="stylesheet" href="images/style.css"

media="screen" />
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؟باحترافحىت أقدر أفهم كيفية التغيري على الصفحة ؟cssتعلم يفكيف ابدأ -٣

اآلنراح أسرده ترفعها جبانب ماإنهذه النقطة حتتاج لتطبيق كثري ومفاهيم أساسية البد -
راح أعطيك مفتاح االنطالق من هذه وأناوراح احدد لك مصادر تقدر تزود ا خربتك، 

جناوب : استكمال للسؤال الثالث، بشكل واضحcssمبفهوم الدروة حىت تكون على وعى
-:اآلتيةاألسئلةعلى 

:الصيغة العامة لكتابة الكودهيما cssيف-١
:هيالصيغة -

p {color:red;text-align:center}

p :ـوهى وسم الhtmlقمنا اللياملثال يفيعىن على سبيل املثال، راح نعدل عليه اللي
بسرده راح جتد عبارة

<h2>احملتوى</h2>

h2 :تعىن الheadings2يفراح نستدعيها وعندما نريد التغري على كلمة احملتوى
:وتصبح اجلملة h2بكتابة cssملف 

h2{color:red;text-align:center}

كالميلتفهم htmlاذهب لدورة :مالحظه
......نكمل
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color:red

color: أردت تغري اللون فالبد من فمثال لو ن لتغري اللوراح نستخدمهاالليوهى اخلاصية
colorعبارة استخدام

fontولو كانت للخطوط راح تكون 
backgroundولو كانت للخلفية راح تكون 

وانا راح اسرد كل االشياء فيما بعد، وهكذا
نكمل

red: األمحركلمة احملتوى هويكون لونأننريد أننايعىن خنرب املتصفح ، هى قيمة اللون
red

text-align:centerوبني color:redالفاصلة بني ؛ الحظ العالمة 
هذه العالمة تسخدم للفصل بني أمرين

text-align:centerفمثال بعد هذه العالمة راح جتد 
وسط مكاايفوجعلها centerنريد توسيط الكلمة أنناخيربنا أمروهى 

:أخريا
cssراح تكتب ا كود اللينعرف الطريقة 

h2صفحتك وليكن يفحدد املكان اللى راح تغري عليه -١
{}افتح وسم -٢

color:redتريد تنفيذها اليتاألوامربني الوسم ضع -٣
؛افصل امرك بالفاصلة املنقوطة h2من تأثري على نفس الوسم أكثرلعمل -٥

يدالبد من اغالق الوسم مث بدأ التغيري على أمر جد، لعمل تأثري على مكان اخر-٦

:مثال
p{color:red;text-align:center}
h2{color:green;text-align:left}
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...نكمل
:راح جند عبارة مثل هذة، style.cssلو فتحنا ملف 

:كود
#container{

margin:0 auto;
width:850px;

text-align:left;
}

؟#containerماذا تعىن 
اخلاصة بناhtmlلو رجعنا لصفحة 

:هذه العبارة راح جند
<div id="container">

<div id="header">

<h1><a href="http://vistacompany.org" title=" درس عمل
<vista-design</a></h1<" ختطيط وزوايا مستديرة

</div>

<div id="content">

:كلمةأول
id="container"

مث احلقناه # بالعالمة idللـcssف مليفراح نغري عليه وقد رمزنا اللياملعرف هيهذه 
idباسم هذا الـ

:أمهيتهكما شرحنا سابقا وعرفنا divمت ضمها داخل وسم أاوالحظ 
صفحتناراح يستخدم لتغيري جزء معني منidكل ،خمتلفةidنفس الصفحة راح جتديفو

:أمثلة
<div id="header">
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......للتغيري على اهليدر

<div id="content">

.....للتغيري على احملتوى
:األسئلةنكمل 

؟cssـوالقيم اخلاصة باملتغرياتهيما-٢
:حمتاجه دورة كاملة حلاهلااالسؤال هذإجابة-

الرابطمن هذا w3schoolsلذا أنصحك بعمل االتى الذهاب ل 
cssوى مرجع كامل لكل أوامر تمث راح جتد انه مس

كل أمر له مثال أنوراح جتد ، مفاهيم وتدرب على املثال ٦أو٥األقلكل يوم تعرفلك على 
.ميكنك تطبيقه عملي 

http://www.w3schools.com/css/css_reference_atoz.asp
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سوف حنتاجها بكثرةاليتلألشياءدورتنا راح أنوه يفوأنا 
اح خيدم دورتنا بأذن اهللاروالليوراح تعرف املهم اآلتيةانظر للصورة 

.وتدرب عليه جيدا
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ساعات متواصلة حىت تكون مرجع سريع لك بأذن اهللا٦يفهذه الصورة قمت بعملها 
رس مكثف وراح يكون فيه دهذه الصورة راح نتدرب عليها من الدرس القادم بأذن اهللا

cssيفحىت تشوفوا طريقة الكتابة وراح يكون فيديو cssخمصص على التدريب على ال

)cssوhtml(الـباستخدام عمل صفحة بسيطة تقوم فيها :املطلوب
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)css+xhtml(استخدام الـ يفهذا الدرس راح نتعرف على األساسيات املهمة يف
!صورة تذكريفالدرس راح يكون 

فيوجد طرق خمتلفةcssبـ htmlعندما تريد التغيري على وسم تذكر -١
:كتابة الكوديف

:نأخذ أمثلة 
:لوسم حمددidبداخلة divوسم -١

<div id="container"></div>

:كاأليتراح تكتب الكود cssعندما تريد التغيري من 

#container{.....أوامرك....}
او

div#container{.....أوامرك....}

كيف راح تكتب الكود؟،أخرىأومسة divوكان بداخل وسم ل-٢
:مثال

<div id="container">

<h1>Online File Storage</h1>
</div>

:كاالتىh1راح يتم التغيري على 

#container h1{.....أوامرك....}
او

div#container h1{.....أوامرك....}

:تب كودككيف راح تك، idبدال من classستخدم نلو -٣
:مثال

<h1 class="center">Center-aligned heading</h1>
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:بااليتcssـبh2راح تغري على هذا الوسم 

.center{.......أوامرك......}

؛املنقوطة بالفاصلةcssيفتنهى كل مجلة أنتذكر -٤
div#container

{
width: 600px;

margin: 0px auto;
border: 1px solid #e6eef6;
background-color: #ffffff;

}

املعتمدةهي أصبحتxhtmlأنولكن الفرق htmlنفس هيxhtmlأنتذكر -٥
ويوجد فروق خمتلفةxhtmlل htmlقامت بتطوير الc3wالن 

:الفرق بني هذه اجلملة ما: مثال
<b><i>This text is bold and italic</b></i>

:اجلملة وهذه
<b><i>This text is bold and italic</i></b>

لكن لو دققت والحظت انه يوجد كال اجلملتني راح تعطى نفس الناتج على املتصفح
فاجلملة األوىل ال تعترب دقيقة >i<و> b<ترتيب بداية واية وسم يفاختالف 

اجلملة الثانية أكثر دقة ومنظمة وتتبع النظام أما،htmlوتتبع للنظام القدمي 
.............وهكذاxhtmlاجلديد 

من التدريب املكثف وترتيل صفحاتإاليأيتلن cssتعلم الـأنتذكر -٦
مرة واثنني وعشرةcssويب والتعديل على ملف 

بعد هذا وأمتىن من هذا الدرسيفانوه عنها أنأحببت اليتأهم املالحظات هيهذه 
حىت ننطلق بدءا من الدرس cssتكون تكونت لديك خلفية ولو بسيطة عن أنالدرس 

عبارة عن ، دورة العلى دروس إضايفوراح يكون فيه درس ، العمليالقادم بالتطبيق 
.لصفحات ويب خمتلفة cssدروس فيديو للتعديل على ملفات 

http://validator.w3.org/check/referer
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وبعد أن تعرفنا على أساسيات التعامل مع كم أعضاءنا الكرام دروس دورتنانستكمل مع
xhtml-cssنشوف دروس فيديو قمت بعملها لترى كيفية التعديل على ،دعونا

:ت الدروس ملستويات سمقاوانصفحات الويب
)فيديوشرح(موجود يف املرفقات : املستوى األول-١
)فيديوشرح(موجود يف املرفقات : الثاينتوى املس-٢

الفيديو مرفقة بنفس ملفات الفيديوأمتىن تستمتعوا بالشرحيفمت شرحها اليتامللفات 
:املطلوب
سواء الوان كل درسيفرفقها إمت اليتعمل صورة توضح اى تعديل على الصفحة 
اخل......خلفيات خطوط

+
cssكود مللف وضع السورس
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وبدء من هذه الدروس السابقةيفنبدأ معكم انطالقا من هذا الدرس استغالل ما تعلمناه 
cssالـبإتقانجيدا والتطبيق املكثف حىت تتعلم االستيعابفالبد ، الدروس

حىت تكونcssها بهذا الدرس راح نعرف كيف خنطط لصفحة قبل تصميميف
اى جزء تريدهيفالتعديل عليها بكل سهولة يفتقسميها وتكون سهله يفمنظمة 

:أردت ذلك الحقاإذامن الصفحة 

:األيتراح نضع خمطط لصفحتنا حبيث تشمل : أوال

تسجيل الدخول+ ويشمل لوجو املوقع :اهليدر -١
ويشمل لنكات املوقع الرئيسية:الناف بار-٢
وتشمل لنكات األقسام الداخلية للموقع:ائمة ميىنق-٣
اخل....وتشمل حمتوى املوقع من مقاالت:قائمة يسرى -٤
.....ويشمل حقوق املوقع :الفوتر-٥
وراح يشمل بداخلة القائمة اليمىن والقائمة اليسرى:mainاحملتوى الرئيسى -٦
الفوتر+احملتوى الرئيسى +رالناف با+وراح اهليدر:containerاحملتوى الكلى -٧

........دعنا نرسم خمطط هلذا الكالم : اآلن
:انظر هلذه الصورة وراح تفهم املعىن
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هلذه الصفحةhtmlنكتب كود أناحلني من هذا الصورة نريد 
:كاأليتوراح يكون 

١-div للمحتوى الكلىcontainer
:يتلألdivالسابق راح يكون فيه divبداخل ال-٢

١-divوبداخل هذا ال= للهيدرdivراح يوجد:
رابط اللوجو-
خانة تسجيل الدخول-
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٢-divوبداخلة راح يوجد= للناف بار
لنك الرئيسة-
لنك املنتدى-
لنك اتصل بنا-

٣-div للمحتوى الرئيسىmain= وبداخلة يوجدdivاألتى:

١-divعنوان والتاريخ واملقاالتبداخلة ال) للمقاالت(العمود األيسر
٢-dic وقسم .... وقسم... بداخلة لنكات قسم ) لنكات األقسام (العمود األمين .....

.....اخل 

٤-divلفصل مسافة بني الmain والفوتر وراح نسميهspace
div-5الفوتر
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:وذا راح يكون كود الصفحة كاألتى
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01

Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>
<**** ************"content-type"

content="text/html; charset=windows-1256">
<**** name="author" content="">

<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" href="style.css" />

<title>درس ختطيط صفحة وختطيطها متهيدا لتصميمها </title>
</head>

<body>

<div id="container">
<div id="header">

<div id="logo"><img src="رابط اللوجو"/> </div>
<div id="form">

<form>
<"input type="text" name="username> :اليوزر

<br>
<"input type="password" name="password> :الباسورد

</form>
</div>

</div>
<div id="navbar">

<a href="index.html?home">الرئيسية </a>
<a href="index.html?forum">املنتدى</a>

<a href="mailto:vista-design@email.com">اتصل بنا</a>
</div>

<div id="main">
<div id="leftcloumn">

<h1>اضف مقال</h1>
<h2>8 january 2010</h2>

<p> اكتب <p/>مقالك هنا
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</div>
<div id="rightcolumn">

<h3>األقسام </h3>
اكتب األقسام
</div>

<div class="spacer"></div>
</div>

<div id="footer">© 2010 vista-design </div>
</div>

</body>
</html>

كيف شكلهاcssبشوفوا شكل هذه الصفحة قبل التعديل عليها

بساطةراح نسويه على هذه الصفحة بكل الليcssاحلني شوف سحر ال
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.ومنظمةحىت جنعلها صفحة هلا قيمة 
style.cssملف إىلاآلننأيت

cssحىت نفهم كيف سيكون التخطيط بأخرىمرة اآلتيةشوف الصورة أوال

يتم على أساسه تقسيم الصفحةأنمفروض والليهذا هو املطلوب الصحيح 
:ذا الشكلcssبعد األوامر راح يصبح كود إضافةوبعد 

/* ------------------------------
css vista-design layout

هذا خاص بالتنسيق الرئيسى من الصفحة من خطوط ونوع اخلطوط وتأثر مرور املاوس
------------------------------ */

body{font-family:tahoma, Helvetica, sans-serif;
font-size:12px; margin:20px; padding:0;}

input, form, textarea
h1, h2, h3, h4, h5, h6{margin:0; padding:0;}

h1{font-size:18px;}
h2{font-size:14px; color:#999999;}
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h3{font-size:13px; border-bottom:solid 1px #DEDEDE;
padding:4px 0; margin-bottom:10px;}

a:link, a:visited{color:#0033CC;}
a:hover{text-decoration:none;}

/* ------------------------------
PAGE STRUCTURE

هذا هو التغيري املهم اللى راح يقسم الصفحة كما هو موضح
------------------------------ */

#container{width:800px; height:auto; border:1px
solid; margin:0 auto;}

#header{border:1px
solid;width:auto;display:block;height:60px;}
#header form{float:right;text-align:right;

padding:5px 10px;}

#navbar{text-align:right; font-size:small ;
width:auto; border:1px solid; display:block;

height:30px;}
#navbar a{height:28px; line-height:28px; padding:0

4px; display:inline;}

#main{border:1px solid;width:auto; display:block;
padding:10px 0;}

#rightcolumn{width:100px ;border:1px
solid;height:300px; margin-right:20px; float:right;

text-align:right;
padding-right:3px;}

#rightcolumn h3{text-align:center;}

#leftcolumn{width:590px ;border:1px
solid;height:300px; text-align:right; margin-

left:10px; padding:3px 5px 3px 10px; float:left;}

div.spacer{clear:both; height:10px;
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display:block;}

#footer{width:auto; display:block; padding:10px 5px
9px 3px; font-size:11px; color:#666666;}

:لك أوضحهالو تالحظ يوجد بعض األوامر راح 
display:block

مثل ما ، اى كلمات على صف واحده على هيئة بلوكأوراح تقوم بصف اللنكات أاوظيفتها 
...نشوف لنكات الناف بار الرئيسية املنتدى اتصل بنا

height:auto

مهمة جدااااااافهيautoانوه للقيمة أنأريد
وسم داخلتعلم انه من املفروض انه اى ارتفاع راح يأخذه اى أنجيب 

autoتكون قيمته أنوسم مت حتديد قيمة طوله 

:إىلقيمتهقمنا بتعيني mainلو وسم : مثال
height:300px

يكون أنفاملفروض حتديد ارتفاعهأردناإذاleftcolumnاى وسم داخله ولنفرض وسم 
ارتفاعه هكذاأن

height:auto

ملاذا؟
٣٠٠pxعينت الطول أنتلو ٣٠٠pxجتاوز طوله كتبت مقال وقدأناعلى سبيل املثال ألنه

راح يتمدد autoلو جعلته أما،سوف يتوقف املقال عند هذا املقاسautoومل جتعله 
autoاملقال على حسب حجمه طاملا عينت قيمته
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ولكن أنا حددت قيم وهذا يعترب خطأ مىن، مل أسوى هيكأنكود صفحتنا يفأنوالحظ 
ميكنكم مشاهدة مثال مشاهداميكنكمأبعادالداخلية فقط ليكون للصفحة heightال

هنااضغط للصفحة عملي

.ذا يكون انتهى من هذه الفقرة

-:باأليتعمل تعديل على هذه الصفحة :املطلوب 
.الناف باريفلنك إضافة-١

border solidم بتحديد احلدود اخلاص به فوق الفوتر وقdivإضافة-٢
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واختصار للوقت راح نشرح راح نتعلم كيفية عمل القوائم املتحركةإن شاء اهللا هذا الدرس يف
تعلم انه فيه أشياء كثرية تستخدمأنتصميم املواقع وبرجمتها جيب يفألنه،لكم اخلالصة 

وموضوع القوائم املتحركة يعترب من األشياء األول تفرغ وقتك لك وتعطيها اهتمامها أنالبد
الن يؤدى فيفهذا يك، ومبجرد تعلمك كيفية التعديل ممكن حتصل عليها من اى موقعاللي

..........للربجمة الداخلية للموقع طلبك حىت تعطى وقتك

tabsملتحركة وهو قوائم أنا راح أشرح أسهل أساليب القوائم ا:أوال

قوائم متحركة كثريةألمثلةامللفات املرفقة يوجد ملف شامل يف:ثانيا

لالكواد وأدوات املربجمني dynamicdrive.comامللف مت أخذه من موقع :مالحظه
حفظا للحقوق

:ونشرح طريقة التعديل عليه example2راح نأخذ منها املثال الثاىن 
بربناجمنا dropdowntabsdemo.htmصفحة قم بفتح ملف: اوال

phpdesigner
:example2انظر لكود 
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راح جتد هذا الكود
<div id="bluemenu" class="bluetabs">

<ul>
<li><a

href="http://www.dynamicdrive.com">Home</a></li>
<li><a href="http://www.dynamicdrive.com/style/"

rel="dropmenu1_b">CSS</a></li>
<li><a href="http://www.site.com"

rel="dropmenu2_b">Partners</a></li>
<li><a

href="http://tools.dynamicdrive.com">Tools</a></li>
</ul>
</div>

،لنك تريده مثلما تشاءبأيميكنك تغيري الرابط اخلاص ، د القوائم الرئيسية اكوأيهذه ه
وسم اللستبإضافةمن القوائم ائيعدد ال إضافةوميكنك 

:مثال
<li><a href="http://tools.dynamicdrive.com">contact

us</a></li>

رئيسي احلني للقوائم الفرعية املدرجة حتت قسم نتنقل، احلني عرفنا القوائم الرئيسية 
األزرارمن هذه رئيسيكيف راح نضيفها لزر 

أزراربأننا راح نضيف له كود القوائم الرئيسية السابقيفتشري أنحىت تفعل ذلك البد:أوال
:اآلتيةالعبارة باستخداموذلك فرعية داخلية

rel="القوائم الفرعية  id"

:راجع كود القوائم الرئيسية وراح جتد هذا الكود 
<li><a href="http://www.site.com"

rel="dropmenu2_b">Partners</a></li>

فرعية راح تندرج أزرارانه فيه الرئيسياخربنا هذا الزر أننافائدته باألمحرامللون الكود 
dropmenu2_bامسه idحتته واستخدمنا هلا 
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الفرعيةلألزراراآلننأيت
:وراح يكون كودها كاالتى

<div id="dropmenu2_b" class="dropmenudiv_b"
style="width: 150px;">

<a href="http://www.cssdrive.com">CSS Drive</a>
<a href="http://www.javascriptkit.com">JavaScript

Kit</a>
<a href="http://www.codingforums.com">Coding

Forums</a>
<a

href="http://www.javascriptkit.com/jsref/">JavaScri
pt Reference</a>

</div>

حىت partnersالرئيسيالزر يفاشرنا له الذيidفهو باألمحرالحظ الكود امللون 
أضغط هنالرؤية مثال عملى هلذه القوائمتندرج هذه القائمة الفرعية أسفله

من درس كيفية عمل القوائم املتحركة واملتعددة أمتىن تكونوا استمتعتم بالدرسانتهيناذا 

:املطلوب 
وضع صورة فقط أووفرعية هلاإضافيةأزراروإضافةهذه القائمة عمل تعديل على 

.للتعديل
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cssراح ننتقل لدرس أقوى وأمجل من دروس الدورة وهو كيفية التعامل مع الصوربـ
.....هذا الدرسيفخلونا نعرف عن اى شىء راح نتكلم :أوال

:انظر للصورة 

استخدامها واخضاغها يفالتعامل مع الصور يعترب من األشياء املهمة وحتتاج لتدريب كثري 
درسنا على سهولة الشرح وكيف حتقق يفوأنا سوف أعتمد الصفحةيفالى شىء تريده 

.....طلبك من اى صورة تريدها
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يفاالشياء هذهيفجمموعة من الصورة فأعتقد أننا راح حنتاجها عنديأكيد لو أنا :أوال
الغالب

.أبعادهايفالصفحة والتحكم يفكيفية وضع صورة -١
.صفحات الويب وحتديد أبعادهايفكيفية عمل خلفيات للصفحة بالصور -٢
.كيفية عمل جمموعة صور على هيئة معرض صور -٣
.كيفية عمل ساليد شو للصور وحتريكها واحده تلو األخر على حسب رغبتك-٤

.......معكم بشرح األسهل فاألصعبءاحلني راح أبد
!أبعادهايفالصفحة والتحكم يفكيفية وضع صورة -١

imgاذا اردنا وضع صورة راح نضعها بني وسم htmlيفأكيد نعرف انه 

:مثال
<img src="banner.jpg" alt="vista-design"

width="100" height="90" />

:خلونا نأخذ مثال، أبعادهايفللتحكم heightوالwidthوال
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:htmlصفحة 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01

Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>
<**** ************"content-type"

content="text/html; charset=iso-8859-1">
<**** name="author" content="">

<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" href="style.css" />

<title>Untitled 1</title>
</head>

<body>

<img src="banner.gif" />

</body>
</html>

:احلني نريد التغيري على هذه الصورة بتأثريات خمتلفة 

:املاوس عنها أبعادعمل خفوت على هذه الصورة مبجرد-١

opacityاخلفوت أمروراح نستخدم ذاصري الكود هيراح 
onmouseoverعمل التأثري عند املرور باملاوس وأمر

<img src="banner.gif"
style="opacity:0.4;filter:alpha(opacity=40)"

onmouseover="this.style.opacity=1;this.filters.alph
a.opacity=100"

onmouseout="this.style.opacity=0.4;this.filters.alp
ha.opacity=40" />

هيواكرب درجة للخفوت كلما قلت كلما زادت درجة اخلفوتopacityـوالحظ ان قيمة ال
١ال يوجد خفوت بالقيمة أنإىل٠,٩هيواقل درجه ٠,١
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ناأضغط ه:عمليمثال 

.بكامل الصفحة backgorundكيفية عمل الصورة وجعلها خلفية -٢
لو جربت توضع صورة ألنكهذه النقطة كثري جدا من املصممني احملترفني ال يعرفها

:اآلتيةراح جتد واحد من املشاكل كخلفية بطريقة تقليدية

للصفحةالعلوياجلزء يفوجود فراغ -١
اقتطاع جزء منهاأوة عدم اكتمال الصورة كخلفي-٢

:استخدام االتى لذلك لنحل هذه املشكلة مع صورة تريد وضعها كخلفية
:htmlكود 

<div id="bg">
<div>

<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>

<img src="vistaultimate.jpg" alt=""/>
</td>
</tr>

</table>
</div>
</div>

vistaultimate.jpgابط الصورة مع مالحظة تغيري ر
:cssكود 

* {
margin: 0;
padding: 0;

}

html, body, #bg, #bg table, #bg td {
height:100%;
width:100%;

overflow:hidden;
}

http://advphp.com/web2/img/
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#bg {
position: fixed;

}

#bg div {
height:200%;
left:-50%;

position:absolute;
top:-50%;
width:200%;

}

#bg td {
text-align:center;

vertical-align:middle;
}

#bg img {
margin:0 auto;
min-height:50%;
min-width:50%;

}

:cssكيفية عمل معرض للصور ب -٣
هذا الدرس راح أضع لك يفوحيتاجها الكثرياليتمعرض الصور يعترب من األشياء اجلميلة 

داخل هلذه الدورة راح أضع لكم متطورة أكثراخلتاميالدرس يفومثال بسيط ملعرض الصور
cssفيه االجاكس جبانب 

htmlصفحة :أوال
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01

Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>
<**** ************"content-type"

content="text/html; charset=windows-1256">
<**** name="author" content="">

<link rel="stylesheet" type="text/css"
media="screen" href="style.css" />
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<title>بسطمعرض صور م </title>
</head>
<body>

<div class="img">
<a target="_blank" href="http://vistacompany.org/">

<img src="gal.jpg" alt="vista" width="200"
height="250" />

</a>
<div class="desc">أكتب اى شىء حتت الصورة هنا</div>

</div>
<div class="img">

<a target="_blank" href="http://vistacompany.org/">
<img src="gal.jpg" alt="vista" width="200"

height="250" />
</a>

<div class="desc">أكتب اى شىء حتت الصورة هنا</div>
</div>

<div class="img">
<a target="_blank" href="http://vistacompany.org/">

<img src="gal.jpg" alt="vista" width="200"
height="250" />

</a>
<div class="desc">أكتب اى شىء حتت الصورة هنا</div>

</div>
<div class="img">

<a target="_blank" href="http://vistacompany.org/">
<img src="gal.jpg" alt="vista" width="200"

height="250" />
</a>

<div class="desc">أكتب اى شىء حتت الصورة هنا</div>
</div>

</body>
</html>
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:cssكود 
body{

}

div.img
{

margin:2px;
border:1px solid #0000ff;

height:auto;
width:auto;
float:right;

text-align:center;
}

div.img img
{

display:inline;
margin:3px;

border:1px solid #ffffff;
}

div.img a:hover img
{

border:1px solid #0000ff;
}

div.desc
{

text-align:center;
font-weight:normal;

width:120px;
margin:2px;

}

؟كيف تعدل على املعرض مثل ما حتباآلننشرح 
:كيف تغري رابط الصورة اخلاص بك-١

<img src="gal.jpg" alt="vista" width="200"
height="250" />
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وانك تكون عارفها حىت أبعادهاوال تنسى تريدهاالليللصورة gal.jpgـراح تغري ال
الكود وظيفتها انه لو فرضا يفaltان أنوهو اخلاص اheightـوالwidthـتغري ال

vistaفراح يظهر مكان الصورة كلمة ، الصورة مل تظهر او كان رابطها خطأ 

كيف تضع رابط على الصورة؟-٢
<a target="_blank" href="http://vistacompany.org/">

برابط موقعكhrefيفوتغري الرابط 
أسفل الصورة؟شيءلكتابة -٣

<div class="desc">أكتب اى شىء حتت الصورة هنا</div>

وذا انتهينا من معرض الصور
أضغط هنا: مثال عملي 

كيفية عمل الساليد شو؟-٤

وقع تلفت االنتباه وتعطى انطباع رائع للماليتاألشياءطبعا الساليد شو من أروع 
ميكن اليتحقيقة يوجد الكثري من الساليد شو املختلفة ، والربجمة املستخدمة فيه

ملسة رائعةفيالرائعة معها لتضjqueryـومن األروع دمج مكتبة الاستخدامها
استخدامهوراح أعيطك أفضل أنواع الساليد شو وشرح كيفيةعلى الساليد شو

غط هناأضمجيع ملفات الساليد شو مرفقة:أوال
أضغط هناللساليد شوعمليلرؤية مثال :ثانيا

؟االستخدامكيفية :ثالثا
االتى وراح جتد الكود index.htmافتح ملف االندكس :اوال

http://advphp.com/web2/gal/
http://advphp.com/web2/slideshow/
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:بالصفحة 

<ul>
<li><img alt="abc defrg thysu ooip jkifbtg fff"

src="http://www.mtwer.com/vb/images/cortina_gray.jp
g" /></li>

<li><img alt="abc defrg thysu ooip jkifbtg fff"
src="http://www.mtwer.com/vb/images/cortina_heaven.

jpg" /></li>
<li><img alt="abc defrg thysu ooip jkifbtg fff"

src="http://www.mtwer.com/vb/images/cortina_hell.jp
g" /></li>

<li><img alt="abc defrg thysu ooip jkifbtg fff"
src="http://www.mtwer.com/vb/images/cortina_leaf.jp

g" /></li>
<!-- eccetera -->

<li><img alt="abc defrg thysu ooip jkifbtg fff"
src="http://www.mtwer.com/vb/images/cortina_olive.j

pg" /></li>
</ul>

ذا نكون انتهينا من هذا الدرس املٌطول
:كاملطلوب من

عمل صورة كخلفية صفحة-١
عمل معرض صور خاص به-٢

عمل ساليد شو خاص به-٣
اهللا الذى ال فووحاول تكتب االكواد بأيدك وتعرف كيف تعملوأرجو منك التطبيق

هذه الدورة بقدم لكم يفوأنا بعد عناء وتكرار كثريتعلمت هذا أناهو إال اله 
اخلالصة مما تعلمت

:تنبيه مشاريع هذا الدرس 
مت شرحها يف الدرس مرفقة يف املوضوعاليتاألكواد مجيع األمثلة و

ملف تغيري خلفية الصفحة وعمل خفوت على الصورة-١
ملف معرض الصور-٢
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ملف الساليد شو-٣

هذا الدرس راح نتعرف على كيفية عمل تأثريات على األزرار واملؤشراتيف
-:اآلتيةفاهيم املcssال يفالبد أن نعرف :أوال

a:link حالته الطبيعيةيفشكل اللنك 
a:visited شكل اللنك الذى مت زيارته
a:hover شكل اللنك عند مرور املاوس عليه
a:active شكل اللنك عند الضغط عليه

تكتب أنوال جيوز visitedو linkتأتى بعد أنhoverأنالبد أنتعرف أنوالبد 
link ,vistedـون ما تبدأ ببدhoverكودك مبتدأ ب 

أضغط هنا:عملينأخذ مثال 
:وكودها هو 

:htmlكود 
<ul>

<li><a href="#">الرئيسية </a></li>
<li><a href="#">املنتدى</a></li>
<li><a href="#">البوم الصور</a></li>
<li><a href="#">مكتبة الفيديو</a></li>
<li><a href="#">اتصل بنا</a></li>

</ul>

:cssوكود 
ul
{

list-style-type:none;
margin:0;

padding:0;

http://advphp.com/web2/buttons/
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overflow:hidden;
}
li
{

float:right;
}

a:link ,a:visited{

display:block;
width: 120px;

font-weight: bold;
color:#ffffff;

background:#36004e;
padding:4px;

text-align:center;
text-decoration:none;

}

a:hover,a:active{

background:#922ebf;

}

visitedو linkاحلالة العادية يفللزر backgroundحددنا اخللفيةأنالحظ 
background:#36004eالبنفسجيباللون 

activeوعند الضغط عليه hoverرور عليه باملاوس حالة الزر عند امليفحددنا وأننا
background:#922ebfالورديباللون 

:وبقية الكود فيه اشياء مهمة ايضا
li
{

float:right;
}
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أمر الطفو لليمني حىت يكونوا كال على جانب بعض وليس على ) القوائم (listجعلنا للست 
وحماذاته عن الزر ااور widthعرض الزر الكوديفوحددنا هيئة قائمة مرقمه بالطول

paddingالقائمة على هيئة بلوكوإظهارblackاى زر ميكنك تطبيق ذلك علىذاو
اعرف الفكرة وانطلق بعنانكتريده

األلوانبدل لألزراربنفسك وان تستخدم الصور كخلفية اإلبداعل ميكنك ب
:كاالتى

background:#f45322 url(' رةرابط الصو ') no-repeat;

هيوان تكون مقاسات الصورة االفتراضية للزر مقاسات الصورةيفوالبد أن تراعى الدقة 
)اترفقباملاملثال ( نفس مقاسات الصورة عند مرور املاوس

:املطلوب
مبرور املاوس عليهالألمحرعمل قائمة تتغري لوا 

وى هالكود من الصفر وبنفسكويفضل انك تس
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:jqueryـتعريف مبكتبة ال:أوال

املواقع على الويبأشهرتستخدمها اليتهى أحدث املكتبات الربجمية: jqueryـال
ولكن على هيئة مكتبة ajaxوهى عبارة عن لغة االجاكس ، اخل...كجوجل والوردبريس

كالميولكن ، كود االجاكس من الصفرة ميكنك استخدامها مباشرة دون احلاجة لكتابةجاهز
مبتدأ مل يسبق أليفاملكتبة التعامل معها صعب هذا ال يعىن ان هذا األمر ذه السهولة

كيفية معرفتك الن يفوالصعوبة تكمن ajaxـكيف يستخدم اليعرفالأو، التعامل معها
:تفعلها هذه املكتبة الرائعةاليتخرج منها التأثريات اخليالية تستغل هذه املكتبة لت

ورينا أمثلة حية؟،queryماذا تفعل ال: سؤال

:ختلو من اى موقع فيه برجمية داخليه الأاأعتقدQueryـال
:queryـخلونا نأخذ مواقع ونشوف أين استخدمت ال

حتميل فانه يضاف اوتوماتيكا دون،عندما تقوم باضافة رد على املوضوع: موقع مطور-١
jqueryاو نقول ajaxاا االجاكس ،الصفحة 

، عندما تكتب كلمة ليترمجها املترجم ، اللغة ألدواتعندما تذهب : موقع جوجل-٢
ناتج الترمجة بدون حىت ما إعطائكحرف واحد راح يتم كمبجرد كتابتستالحظ انك 

jqueryاو ajaxاا االجاكس،الترمجة تضغط على زر

تالحظ انك عندما حتب تكتب موضوع فانه يرتل على صفحتك دون : موقع الفيس بوك-٣
كل جديد بني تستدعىفإا، livefeedbackـخاصية الوأيضا، حتميل الصفحة

االجاكسأا،صفحاتك بدون حتميل الصفحةيفوتدرجه أصحابك
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كتبةياسالااااام على قوا هاملvista-designيا

، بشكل خمتلفواعتقد لو جلست للصباح ومسكت موقع راح جتد ان كل موقع مستغل املكتبة
الربجميةواخلربة ترجع ملن يعرف كيف يستغلها وعنده كل أساسيات استخدامها

؟jqueryـالأتعلممن أين : سؤال

فهو عىن الكلمةفاملوقع رائع مب،راح تتعلم منه شيءهو أفضل االلكتروينموقعهاأنأعتقد 
تأثري هذا األمرنفس الصفحة لتعرفيفعمليكود ويعطيك مثال أويشرح لك كل دالة 

حىت عرفأال ، مبتدأكوينالتعامل معها يفالدورة راح أواجه صعوبة قارئهل أنا : سؤال
كامل على بعضه؟htmlكيف يكتب كود 

ألين تقلقكانك الأقولكدعينولكن ، إجابتهيريد يعرف أكيدطبعا هذا السؤال 
دون احلاجة الن تكون jqueryسأعطيك اخلالصة وكيف تستخدم تأثريات املكتبة 

.التعامل مع املكتبة يفحمترف 

راح ألنكاملكتبة التعامل معيفواالبتكار اإلبداعهذا لن يعطيك قوة أنتعلم أنولكن جيب 
التعام مع هذه يفنك االنطالق تعطى لعناأنتعرف وظائف حمددة فقط ولن تستطيع 

.االلكتروينيبدأ من موقعها أنلذلك انصح ملن يريد التعامل معها املكتبة

jqueryيفاعرف أنكعضو منتسب للدورة يلزمينماذا : سؤال

:األقلتعرفها على أنراح أشرح أساسيات خفيفة احلني البد أنا

:cssملف يندرجثل ما مبالضبطراح يكون ،املكتبةملف إلدراج-١
:مثال

<script
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src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.
2.6/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

يله على وترتوميكنك حتميل ملف املكتبة، على سريفرات جوجل مرفوعةاملكتبة أنالحظ 
إليهاإلشارةجهازه و

:مثال
<script src="jquery.min.js"

type="text/javascript"></script>

املكتبة كتب وهكذايعىن ال تتخيل، فقطjsاملكتبة عبارة عن ملف بسيط بامتداد :ةمالحظ

ـ بني وسم الscriptبني ومسى يتم كتابة أوامر االجاكس والتعامل مع املكتبةأنالبد -٢
head

:مثال
<head>

<title></title>
<**** ************"Content-Type"

content="text/html; charset=UTF-8">
<script type="text/javascript"

src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.
2.6/jquery.min.js"></script>

<link rel="stylesheet" href="css/default.css" />

<script type="text/javascript">
$(function() {

$('#submit').click(function() {
$('#container').append('<img src="img/loading.gif"

alt="Currently Loading" id="loading" />');

var name = $('#name').val();
var email = $('#email').val();

var comments = $('#comments').val();

$.ajax({
url: 'submit_to_db.php',

type: 'POST',
data: 'name=' + name + '&email=' + email +
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'&comments=' + comments,

success: function(result) {
$('#response').remove();

$('#container').append('<p id="response">' + result
+ '</p>');

$('#loading').fadeOut(500, function() {
$(this).remove();

});

}
});

return false;
});

});
</script>

</head>

ماشرح لكأنهنااألعضاءعلى مستوى فيكتفي، طبعا بالنسبة للغة نفسها االجاكس-٣
فقد يكون ، الدورات القادمة يفوان شاء اهللا التأثريات جاهزة وكيف تستخدمها مباشرة

جاكسهناك دورة برجمية لأل
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دون اخلوض ىف نعرف كيف راح نستخدم ونستغل التأثريات املخلتفة للمكتبةاآلننبدأ 
jqueryـالان اشرحلكمفكنت أود، رغم اىن حزين من ذلك ، طالسم أكوادها الربجمية

لذلك نكتفى،وس فيديو حتتاج لسلسة دروهذه كانت، وكيفية التعامل معها برجميا
تريد اضافة ملسات اى موقعيفإدراجهامبعرفتك بتأثرياا املختلفة وكيف ميكنك 

:له jqueryـال
:انظر للصورة لنأخذ أهم التأثريات املختلفة للمكتبة وكيف راح نستخدمها
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:نبدأ على بركة اهللا 
:jqueryـكيفية عمل عرض مكرب للصورة ب-١

أضغط هنا:ليعمشاهد مثال 

:كيفية االستخدام والتعديل
:وراح جتد هالكود: index.htmـافتح ملف ال

<a href="one.jpg"><img src="oneTN.jpg" alt="image" /></a>
<a href="two.jpg"><img src="twoTN.jpg" alt="image" /></a>
<a href="three.jpg"><img src="threeTN.jpg" alt="image"

/></a>

صورة مكربة-٢صورة مصغرة -١:كل ما عليك هو تسوى صورة مبقاسني 
:الصورة املصغرة 

:الصورة املكربة هلا

http://advphp.com/web2/query/hover/
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هذا يفوراح يكون مسارهاراح تظهر بدون مرور املاوسالليالطبيعية هيالصورة املصغرة 
:من الكود األوىلالصورة أخذناالكود بفرض 

<img src="oneTN.jpg" alt="image" />

:راح تظهر مبجرد مرور املاوس اليتهيوراح تكون الصورة املكربة 
:وكودها راح يكون

<a href="one.jpg"></a>

.طبعا الطريقة سهله 

:مربع متطلبات مبجرد مرور املاوسإظهار-٢

مبرور املاوس على فتخيل انك ذه الطريقة ميكنك، jqueryيفلطرق الرائعة من ا
.بدون حتميل الصفحة تقوم بإظهار مقال كاملأن، كلمة واحدة 

أضغط هنا:عمليشاهد مثال 
:هاجلملة : ajaxـكود اليفراح جتد ) كيفية االستخدام والتعديل(

html +=    '<h4>مقال عن كيفية الكتابة التلقائية </h4>';
html +=    '<img src="image.jpg" alt="image"

/>';
html +=    '<p> هذا املقال يتحدث عن كيفية عمل عرض ملقال مبجرد مرور املاوس على

;'<p/>زر

:حىت تعرف التعديل اخلاص اتيةاآلشوف الصورة الحظ كل جزء من الكود و

جداًسهلة إا اعتقد 

http://advphp.com/web2/query/tooltips/
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:من الصفحة دون حتميلهاوإزالتهعنصر إضافة-٣
أضغط هنا:ال حيتاج لشرح عمليمثال 

:اى بيانات لقاعدة البيانات إضافة-٤
درس يفلذلك راح أشرحها php&mysqlمع هذه الطريقة حتتاج لتعاملك اجليد 

ذا نكون عرفنا واستمتعنا عنهأتكلمالن فيها كالم كثري الزم الحق بأذن اهللا خارج الدورة
ألشرحهاالوقت يسعينهلا خصائص رائعة جداااا ال اليتjqueryمع مكتبة 

بالتفصيل
رفقةمملفات الدرس :ملحوظة

:املطلوب
:طلب واحد جممع من الدروس السابقة

ىف نفس الصفحة ووضعها مع توسيطها) +صورألربع(عمل عرض مكرب للصور : املطلوب
امللفاتإرفاقو١pxىف مربع حدوده 

http://advphp.com/web2/query/create
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يفمت جتهيز هذا الدرس ، اهللا إىل أقوى وأطول درس راح تشوفه على النت بإذناآلنننتقل 
راح نتكلم عنهالليأكثر من تصميم املوقع نفسه ساعات يوميا٥أيام متواصلة مبعدل ٨

وبتركيز شديدلذلك البد من قراءة الدرس مرة واثنني وثالثة، الدرس راح يكون مطول

:أجزاءوالدرس مقسم مخسة

.التخطيط للموقع وحتديد املطلوب فيه -١
.التصميم والتقطيع للموقع على الفوتوشوب-٢
jquery+وشرح أكوادها بالتفصيل اململ htmlملفات املوقع وصفحاته -٣
.اخلاص باملوقع وشرحه بالتفصيل اململcssـملف ال-٣
حبمد اهللامت تنفيذه الذيوجتربة املوقع العملياملثال -٥

:ا قبل تطبيق الدرستنبيهات هامه جد

فهم كل قبلإالالتطبيق يفمرة واثنني وعشرة وعدم التسرع قراءتهبد من الدرس ال-١
.جزء بإمعان

تكون على دراية باستخدام أنفتطبيقك البد ، الدرس ليس لتعليمك مهارات الفوتوشوب-٢
.وهذه هلا دروس منفصلة خارج الدورة ميكن التعلم منها، الفوتوشوب

.الفوتوشوبيفالدرس راح تستفيد منه حركات جديدة-٣
تفهم أنلكن ما يهمىن ،لتطبيق دقيقالنهائييكون الناتج أنالدرس ال يهمىن فيه -٤

من أكثروأعمالفالبد من التطبيق من درس واحديأيتفاالحتراف لن ، الفكرة فقط
.تصميم

وهذا هو معرفه على األجانب الويب مطوريفكرة الدرس مقتبسة من احد :أخريةمالحظه 
devian artقع مو

http://fixxxxx.deviantart.com/
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، تصميمهوعجبىن طريقةsauـالشركات الكربى بالبأحدويعمل وهو شخص حمترف جداً
ترقبوا الدرس professionalقل ما يقال عنه انه أألنه، منهأتعلمأنوأحببت

.بأذن اهللا وأجزاءه
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.التصميم والتقطيع للموقع على الفوتوشوب
نبدأ على بركة اهللا

جزء من هذا الدرس على كثرة التطبيق قبل يفتعود نفسك أنالبد : شيءقبل كل أوالً
جتيد كل أنمره واثنني وعشرة قبل ختطيءالزم تثق انك راح ألنكالنهائيالناتج إنتاج

يفبعض النقط أغطىمل أكونوقد ، فيه بعض عدم االحترافية نفسيناوأنقطة بالدرس
منذكتبتها على النت لالنالليالدروس أطولالدرس ميكن من أنالدرس حبكم شرح

مبوضوع تطوير الويبتعلقيسنوات منذ ٣
-:بالشكل االتىpsdمللف النهائيسوف يكون الناتج :قبل تطبيقك 
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بكسل١٢٠٠يف١٦٠٠مبقاسات توشوب وقم بعمل جديدافتح الفو:أوالً

لذلك سنحتاج الستخدام املسطرة يكون شغلنا منظم ودقيقأنالبد ، العمليفقبل املباشرة 
خنتار مقاس املسطرة أنوال تنسى rulersمن فوق مث viewاختار الفوتوشوبيف

بالبكسل
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هإرشاديقم بعمل خطوط تصميمنايفإرشاديةخطوط مث سنقوم باستخدام املسطرة بعمل
مسويأنامثل بالضبط

رسم أداةاختار ، status barتصميم القائمة العلوية : أوالبعمل شغلنااآلننبدأ من 
شوفبكسل٥٠بطول األعلى يفمث ارسم مستطيل rectangle toolمستطيل 
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قم بعمل م بعمل تدرج هلذا املستطيلسنقوgradient toolالتدرج أداةمث باستخدام 
create clipping maskلري جديدة مث قم بدجمها بعمل 

مث قم بعمل التدرج

status barالعلويبعد ذلك سنقوم بالكتابة على هذا الشريط 

لكن عند كثريةوأشياءسوف نكتب كلمات أنناالتصميم سوف تالحظ يف:مالحظه هامه
بالصفحة وليس اخلاصhtmlملف يفسوف تكون هذه الكلمات htmlـرس الاالنتقال لد

، لذا وجب التنبيهبعدكلمات فيماألييسهل تغيريها الصور حىتجمرد كلمات مكتوبة على 
اكتب كلمة الترحيب٤٠٠اإلرشاديشوف عند اخلط بكتابة كلمة الترحيباآلننقوم 
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-:الثالثةألزراربابعد ذلك سوف نقوم بعمل مستطيل خاص 
االتفاقية-خريطة املوقع -دخول 

rounded rectangle toolرسم مستطيل ذو حواف دائرية أداةقم باختيار 
٨٠٠اإلرشادياخلط إىل٦٠٠اإلرشادياخلط أولمث ارسم مستطيل من 

نسى اخلط الفاصل ال تتفهم الفكرةأنبقدر اآلنفانا ال يهمىن مجال التصميم ، لون أياختار 
جبانب زر املسح الليالزر + shiftبضغط بني الكلمات الثالثة ميكنك عمله

backspace فوقenterذ املستطيلاوشوف احلني الطبقتني اخلاصة:
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بعض التأثريات عليهبإضافةقم 
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انتهينا من هذاآلنا
لنقوم بعمل custom shape toolختار اأوالنكمل احلني نسوى مستطيل البحث

صورة مكرب

قم بعمل مستطيل rounded rectangle toolالسابقة األداةوباختيار نفس 
له بعض التأثرياتوأضف

headerـالوهوالعلويننتقل للجزء املوجود أسفل اجلزء ، العلويانتهينا احلني من اجلزء 
شغال عليها أنتالليمث قم بنقلها لصفحة عملك وبللفوتوشأجبلهاصورة مث أيقم باختيار 

الصورةحبيث تكون بداية ctrl+tطوهلا باستخدام قبتنسيوقم حاليا
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طبقة هذه الصورة سوف نقوم بعمل أنوالحظ٣٠٠وايتها عند ٥٠اإلرشاديعند اخلط 
create clipping mask العلويللجزء
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٤٠٠اإلرشاديم بالكتابة عليها عند اخلط مث سنقو
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contentوهو احملتوى األهمننتقل للجزء ، متام احلني انتهينا من اهليدر بكل سهولة 
ولكن قبل الرسم قم rectangle toolاألداةسوف نقوم برسم مستطيل باستخدام 

اإلبعادعند هذه وقم برسم املستطيل اإلرشادية بعمل هذه اخلطوط 

شوف هذه الصورة شيء حىت حتدد حدود كل أيضاهذه اإلرشاديةمث قم برسم اخلطوط 
قصديلتفهم 



webدورة  0.2٧٥

مقاساا بتثبيطوقم ، صورة أياجلب مربع الساليد شو اخلاص بعمل عرض ساليد شويف
واحلني الصورة السابقةيفقمنا بعملها اللياإلرشاديةداخل اخلطوط أبعادهاحبيث تكون 

سنقوم بعمل لري جديدة وراح تكون خاصة بعمل مستطيل ليعرض لنا
وارسم املستطيل rounded rectangle toolأداةاختار ، تعريف للصور كتابيا

قم برسم مثلث حبيث يكون خاص ٣وجعل اجلوانب polygonal toolمث باستخدام ، 
للصوروالتايلبعمل السابق 

....كثريمهمةليست ننتقل لكتابة كلمة رئيسية للموقع، شواحلني خلصنا من الساليد
شوف

أزرارسوف نقوم بعمل مربعات حىت تكون عبارة عن ، الرئيسية للموقعاألزرارننتقل لعمل 
تترك أنوال تنسى اآلتية برسم املربعات rectangle toolأداةقم باستخدام املوقع

األزرارحىت تكون إرشاديتقوم بعمل خط أنيضا أوال تنسى مسافة بسيطة بني كل مربع
ctrl+jميكنك تكرار الطبقات بعمل على عرض واحد
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ميكنك استخدام،الفوتوشوبيفزر على اليمني لو ليك خربة أوليف: مالحظه
زر شوفأيحلذف حدود pen toolـالأداة

-:كاأليتراح يصبح الشكل األزراربعد رسم ، املهم
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جملد واحديفقم بتجميل لري كل زر األزراربعد عمل هذه 

كما فعلنا سابقاالتايل زر السابق ووإضافة، مث بعد ذلك قم بالكتابة على كل زر
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بالضبطاهليدر يفصورة مثل ما سوينا أيمث اختار إرشاديقم بعمل خط ، تبقى لنا الفوتر
التصميمأسفليفوضعه 

لريأولوذلك بعمل لري جديدة ووضعها ى خلفية للصفحةسوشيءأخر
f3f1f3#برقم الرصاصيإىلوقم جبعل لوا ابيض مييل )أسفللري من أوليعىن (
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شاء اهللا إننكون انتهينا من هذا اجلزء تابعوا بقية الدرس ذا.
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السابقة وراح لدروسلدرس تصميم موقع كامل كتطبيقأجزاءم الكراإخوايننستكمل معكم 
لذلك البد من ،الدرس راح يكون مطولhtmlيكون هذا اجلزء خاص بكود صفحة املوقع 

.شديدوبتركيز قراءة الدرس مرة واثنني وثالثة

:نبدأ على بركة اهللا 

.التخطيط للموقع وحتديد املطلوب فيه :أوال
خميلتك يفان تضع تقوم بتصميم وبرجمة موقعأنانه عندما تريد ، عزيزيدائما تعود 

راح أسوى كذا أىنوأحفظ، راح أسويهااللياملوقع وحتدد املتطلبات يفتود عملها اليتالفكرة 
اخل.....وكذا وكذا

راح تسويه قبل املباشرة الليلفكرة املوقع تصويريوأيضا احضر ورقة وقلم وقم برسم شكل 
راح أسويه بإذن اهللاىاللحراح أضع لكم خمطط املوقع ، ومن منطلق هذا الكالم ، عملاليف

:شوف الصورة
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الصورة تتحدث عن نفسها
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راجع املخطط مث انتقل راح نسويها سويا بإذن اهللالليلألفكارفأنا قمت بعمل ختطيط 
معيللمرحلة الثانية من الدرس 

htmlـدعونا نبدأ بتخطيط املوقع بوشرح أكوادهاhtmlفحاته ملفات املوقع وص: ثالثا
راح نسويه اللياخلاص باملوقع htmlراح أشرح كود htmlدعونا نبدأ بتخطيط املوقع ب

نبدأ بكتابة اول كل ، وعليك كل جزء تتعود تكتبه وتعرف فكرة الكودبالتفصيل اململ
راح بنضع فيها كلمات ختص حمتوى الليوتعريف بامليتاالترميز+ صفحة كما قلنا سابقا 
.حىت تتعرف حمركات البحث على حمتوى موقعك موقعك

وتكتب تعريف باسم مبوقعكاخلاصة keywordsوأيضا نكتب الكلمات الداللية 
authorاملوقع أوصاحب الكود 

:شوف الكود
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01

Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<html>

<head>
<**** ************"Content-Type"

content="text/html; charset=windows-1256" />
<**** name="keywords" content="vista-design, mtwer,

advphp, دعم فىن، تصميم، برجمة " />

<**** name="description" content=" طور التعليمى للدورات التعليمية موقع م
</ "!املتخصصة ملطورين الويب

<**** name="author" content="vista-design" />
<**** name="robots" content="all" />

<title>املوقع الشامل تطبيقا لدورة تصميم املواقع بإسلوب احملترفني </title>
</head>
<body>

<!-- ع راح يكتب هناالكود الرئيسى للموق  -->
</body>
</html>
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ننتقل بعد ، الحقاstyleراح نضيفها بني ومسى jqueryـيف ملفات خاصة بذابعد ه
bodyوكل تعاملنا راح يكون بني ومسى راح نقوم بعملهالليالرئيسيللكود ذاه

معياألعلى مث تابع مرة أخرى يفراجع الصورة :مالحظه

اخلاص خبانة تسجيل الدخول ولنكات املوقع وحمرك حبث املوقعdiv id status:اوال

الفكرة: أوال
div id status ١: بداخله-div id statuscontent : خاص بفورم

البحث
٢-div id statuscommands : لنكات املوقع+ خاص برسالة الترحيب

:شوف فكرة الكود
<div id="status">

<div id="statuscontent">

<form>فورم البحث راح نكتب كوده هنا</form>

<div id="statuscommands">
لنكات املوقع+راح نكتب رسالة ترحيب املوقع 
</div>

</div>

</div>
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:يكونساحلني نريد كتابته كامال ومنسق ف
<div id="status">

<div id="statuscontent">
<form action="#" method="post" id="search-form">

<p>
<input type="text" name="query" value="حبث" />

<input type="submit" name="submit" value="Search!"
/>

</p>
</form>

<div id="statuscommands">
<p id="welcome">أهال وسهال,</p>

<p id="actionlinks">
<a href="#" title="Login">دخـول</a>
<a href="#" title="faqs">التعليمات</a>

<a href="#" title="contactus">اتصل بنا</a>
</p>

</div>
</div>
</div>

السابق شوف صورة املخطط اللى بعدهdivـ ننتقل للstatusوهو divخلصنا من اول 
.معي وكمل 
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.اخلاص بلوجو وعنوان املوقعdiv id header:ثانيا
خاص بعنوان املوقع واللوجوdiv-: بداخله div id header:الفكرة

:شوف الكود
<div id="header">
<div id="logo">

<h1><a href="#" title="home">vista-design</a></h1>
<h2>technology</h2>

</div>
</div>

:وهذه صورته

بعدهالليdivاهليدر ومن مث ننتقل للـdivوخلصنا من 

divالذى يشمل ثالثة div id content:ثالثا

div content-top-shadow -1
ul id tabs-2

div id message-3
div id slideshow-4

div content-top-shadow:اوال
:كود

<div id="content-top-shadow"></div>

فوق مربع العرض للمحتوىجتميليراح نستغله وراح نقوم بعمل ظل divـهذا ال
ul id tabs:ثانيا
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:كود
<ul id="tabs">

<li id="previous">
<a href="#previous" title="Previous">&lt;</a>

</li>
<li id="home" class="current">

<a href="#home" title="Home">الرئيسية</a>
</li>

<li id="portfolio">
<a href="#portfolio" title="Portfolio">العروض</a>

</li>
<li id="about">

<a href="#about" title="About">عن املوقع</a>
</li>

<li id="contact">
<a href="#contact" title="Contact">اتصل بنا</a>

</li>
<li id="next">

<a href="#next" title="Next">&gt;</a>
</li>
</ul>

، لعروض وعن املوقع واتصل بنا من الرئيسية وااملوقع الرئيسيةبأزرارخاص ulهذا الـ
مقاالت أزرارشيءأليخاصة بعمل لست هيulأنتعرف htmlمن معرفتك من وأكيد

اخل....ترتيب 
slideshowـو الmessageـالdivـبنسبة ل:ثالثا

wrapperوراح نسميه divسوف نقوم باحاطتهم ىف 

<div id="page-wrapper">
<!-- SLIDESHOW -->

<div id="slideshow">
<div id="slides">

<a href="#portfolio.work1" title="شاهد التفاصيل"
class="thumb default-slide">

<img src="./img/slideshow/1.png" alt="Flex Engine
Web Design" class="slideshow-image" />

</a>
<a href="#portfolio.work2" title="شاهد التفاصيل"
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class="thumb">
<img src="./img/slideshow/2.png" alt="Concept Labs

Portfolio" class="slideshow-image" />
</a>

<a href="#portfolio.work3" title="شاهد التفاصيل"
class="thumb">

<img src="./img/slideshow/3.png" alt="Everlast
Studio" class="slideshow-image" />

</a>
</div>

<div id="slideshow-commands">
<a href="#previous" title="Previous" id="previous-

slide">&lt;</a>
<a href="#next" title="Next" id="next-

slide">&gt;</a>
<h4>

<a href="#portfolio.work1" title="شاهد التفاصيل"
id="slide-title">

Flex Engine Web Design
</a>
</h4>
</div>
</div>

<!-- MESSAGE -->
<div id="message">

<h3>We build great websites!</h3>
<p>

<strong> مت افتتاح هذا املوقع لتعليم املستخدم العرىب كيفية الربجمة
وقد راعينا ىف هذا املوقع تقدمي الدروس بإسلوب شيق

ال جيعل القارىء يشعر بامللل من قراءة الدروس
وأمتىن من اهللا تعاىل ان يكون املوقع رسالة سامية

اجازى ا أمام اهللا تعاىل ىف الدنيا واالخره
اخوكم
حممد

<center> vista-design</center>
</strong>

</p>
<p id="contact-info">

<span id="phone">+20 10 23 45 67 89</span>
<span id="address">
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egypt-cairo<br />
vistacompany.org<br />

</span>
</p>

</div>
</div>

عناوين املوقعالرسائل سوف نعرض أي رسالة عن املوقع مثال كلمة عن عروضdivطبعا 
اخل...إخبار..

اخلاملوقع وإلعمالالساليد شو راح يكون خمصص لعرض صور divـوبالنسبة ل
خاص بظل divـمسبوقا ب، احلقوقالفوتر اخلاص بdivـخنتم كود الصفحة ب:أخرياً

.كما فعلنا سابقاجتميلي
:كود

<div id="content-bottom-shadow"></div>
<div id="footer">

<div id="footer-image"></div>
<p id="footer-text">

Copyright &copy; 2010 vistacompany.org<br />
All Rights Reserved

</p>
</div>

.شوف كود الصفحة بالكامل بعد جتهيزهاخلونا نواآلن
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0

Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-

strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"

xml:lang="en" >
<head>

<**** ************"Content-Type"
content="text/html; charset=windows-1256" />

<**** name="keywords" content="Roadside, Studio,
Design, Web, Icons, Logos" />

<**** name="description" content="Roadside
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Studio is a web design agency that makes beautiful
websites!" />

<**** name="author" content="Felix Boyeaux" />
<**** name="robots" content="all" />

<link rel="stylesheet" media="screen"
type="text/css" title="Style" href="css/style.css"

/>
<!--[if IE 7]>

<link rel="stylesheet" media="screen"
type="text/css" title="Style" href="css/ie7.css" />

<![endif]-->

<script type="text/javascript"
src="js/jquery.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="js/cycle.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="js/slideshow.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/cufon.js"></script>

<script type="text/javascript"
src="js/myriadpro.font.js"></script>

<script type="text/javascript">
Cufon.replace('h1, h2, h3, h5');

</script>

<title>vista-design</title>
</head>
<body>

<!-- STATUS BAR -->
<div id="status">

<div id="statuscontent">
<form action="#" method="post" id="search-form">

<p>
<input type="text" name="query" value="حبث" />

<input type="submit" name="submit" value="Search!"
/>

</p>
</form>

<div id="statuscommands">
<p id="welcome">أهال وسهال,</p>

<p id="actionlinks">
<a href="#" title="Login">دخـول</a>
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<a href="#" title="faqs">التعليمات</a>
<a href="#" title="contactus">اتصل بنا</a>

</p>
</div>
</div>
</div>

<!-- HEADER -->
<div id="header">
<div id="logo">

<h1><a href="#" title="home">vista-design</a></h1>
<h2>technology</h2>

</div>
</div>

<!-- CONTENT -->
<div id="content-top-shadow"></div>

<div id="content">
<!-- TABS -->
<ul id="tabs">

<li id="previous">
<a href="#previous" title="Previous">&lt;</a>

</li>
<li id="home" class="current">

<a href="#home" title="Home">الرئيسية</a>
</li>

<li id="portfolio">
<a href="#portfolio" title="Portfolio">العروض</a>

</li>
<li id="about">

<a href="#about" title="About">عن املوقع</a>
</li>

<li id="contact">
<a href="#contact" title="Contact">اتصل بنا</a>

</li>
<li id="next">

<a href="#next" title="Next">&gt;</a>
</li>
</ul>

<!-- PAGE WRAPPER -->
<div id="page-wrapper">

<!-- SLIDESHOW -->
<div id="slideshow">

<div id="slides">
<a href="#portfolio.work1" title="شاهد التفاصيل"
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class="thumb default-slide">
<img src="./img/slideshow/1.png" alt="Flex Engine

Web Design" class="slideshow-image" />
</a>

<a href="#portfolio.work2" title="شاهد التفاصيل"
class="thumb">

<img src="./img/slideshow/2.png" alt="Concept Labs
Portfolio" class="slideshow-image" />

</a>
<a href="#portfolio.work3" title="شاهد التفاصيل"

class="thumb">
<img src="./img/slideshow/3.png" alt="Everlast

Studio" class="slideshow-image" />
</a>

</div>
<div id="slideshow-commands">

<a href="#previous" title="Previous" id="previous-
slide">&lt;</a>

<a href="#next" title="Next" id="next-
slide">&gt;</a>

<h4>
<a href="#portfolio.work1" title="شاهد التفاصيل"

id="slide-title">
Flex Engine Web Design

</a>
</h4>
</div>
</div>

<!-- MESSAGE -->
<div id="message">

<h3>We build great websites!</h3>
<p>

<strong> مت افتتاح هذا املوقع لتعليم املستخدم العرىب كيفية الربجمة
راعينا ىف هذا املوقع تقدمي الدروس بإسلوب شيقوقد 

ال جيعل القارىء يشعر بامللل من قراءة الدروس
وأمتىن من اهللا تعاىل ان يكون املوقع رسالة سامية

اجازى ا أمام اهللا تعاىل ىف الدنيا واالخره
اخوكم
حممد

<center> vista-design</center>
</strong>
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</p>
<p id="contact-info">

<span id="phone">+20 10 23 45 67 89</span>
<span id="address">
egypt-cairo<br />

vistacompany.org<br />

</span>
</p>

</div>
</div>

</div>
<div id="content-bottom-shadow"></div>

<div id="footer">
<div id="footer-image"></div>

<p id="footer-text">
Copyright &copy; 2010 vistacompany.org<br />

All Rights Reserved
</p>

</div>
</body>
</html>

جزء يفسويناهالليالتصميم يفوبعض احلركات cssوهو كود األخريتبقى لنا اجلزء 
شاء اهللاإنالنهائيمن هذا الدرس ويكون لنا الناتج لننتهيالتصميم 
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وماذا سوف وىف هذا الدرس سوف نتعرف على كيفية تقطيع التصميم وماذا راح نأخذ منه
يفمث ومن، اخلاص بالتصميمcssمث بعد مرحلة التقطيع سوف اشرح ملف ،نتركه

.بأذن اهللاالحترايف وهو موقعنا النهائيالنهاية يكون لنا الناتج 

التقطيع:أوالً

، تصميمي أنامتوافقة مع هيمقاسات كل جزء راح اقطعه أنتعلم أنجيب البدءقبل :يهتنب
cssميكنك تعديله من ملف ،تصميمياملقاسات عن يفوىف حالة كان تصميمك خيتلف 

الحقا وراح اشرح ذلك

من هذا املوضوعاألولاجلزء يفكنا سوينه الليافتح الفوتوشوب على القالب 
األداةاستخدام 1x50وراح تكون مقاساته العلويفية البار راح نقطع خل-١

slice tool األداةوميكنك تعديل املقاس باختيار ،هذالتقطع اجلزء
slice select toolالثانية من نفس الزر 
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حبيث يكون مقاساته بالضبطمث بتقطيعه تقطيع مستطيل مربع البحث-٢
179X24

در قم بتقطيع صورة اهليدر بالكامل كما بالصورةتقطيع صورة اهلي-٣

حتذف أنال تنسى ، الشيءنفس أيضاللنكات العلوية اخللفيتقطيع املستطيل -٤
htmlسوف نكتبها مبلف ألنناقمنا بكتابتها اللياسم اللنكات 

أنال تنسى ، الشيءنفس أيضاالساليد الشو أسفلتقطيع املستطيل السفلى -٥
htmlسوف نكتبها مبلف ألنناقمنا بكتابتها اللينكات حتذف اسم الل
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تكون مقاساته أنهذا اجلزء البد أنالحظ ، تقطيع جزء اللنكات الرئيسية -٦
دقيقه جدا وسوف نعرف الحقا ذلك

لذلك حىت يتغري شكل اللنك مبرور املاوس، سوف حنتاج لتكرارها القطعةههذ
قم بفتح عمل جديد مبقاسات، 

طبعا بعد حفظ العمل على هيئة ، قمنا بتقطيعها الليالقطعةقم بسحب مث 
save for web وقم بتكرارها مثل الصورة املقطعةلينتج لك الصور

أحفظهامث اآلتية
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لن تتقن ألنكوالبد تتدرب كثري ، سهلأنهجزء التقطيع واعتقد ينتهيذا
تضبطثة حلد ما مرة ائيا كرر مرة واثنني وثالأولاملوضوع من 

-:وشرحهcssـمللف الاآلنننتقل -٧
الشرح قم كل كود فوقه راح جتديفcssملف يفقمت بشرح كل جزء أناطبعا 

تريده حسب الذي مبراجعه الكود بالكامل لتعرف كيفية التعديل على اجلزء 
قمت بتقطيعهالذيمقاسات تصميمك 

@import url('reset.css');
@import url('typography.css');

body {
background-color: #f8f8f8;

margin: auto;
width: 100%;

}

/* /* البار العلوى من خلفية وعمل حد سفلى وحتديد طوله وعرضة بكامل عرض الشاشة

div#status-bar {
background: url('../img/status-bar-
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bg.png') repeat-x;
border-bottom: 2px groove #ffffff;

height: 40px;
width: 100%;

}
/*حتديد حوف مابداخل البار العلوى من البحث واللنكات والترحيب وحتديد عرضهم*/

div#status-bar-content { margin: 10px auto 0px
auto; width: 800px; }

/* حتديد عرض عبارة الترحيب واللنكات من العرض للكلى للبار العلوى*/

div#status-bar-commands { width: 400px; }

/* /*عمل فلوت ملستطيل البحث لليمني وحتديد عرضه

form#search-form { float: right; width: 200px; }

/*  عمل فلوت لعبارة الترحيب باليسار وحتديد عرضه واحملاذاة العلوية*/

p#welcome { float:left; padding-top: 7px; width:
150px; }

/*حتديد مستطيل اللنكات من خلفية وطول وحافة وحماذاة وعرض*/
p#action-bar {

background: url('../img/action-bar-bg.png') no-
repeat;

height: 14px;
margin-left:200px;
padding: 8px 28px;

width: 168px;
}

/* قبل كل لنك وبعده| القيام باضافة عالمة   */
p#action-bar a:before { content: '  |  '; }

p#action-bar a[title="اتفاقية"]:after { content: '
|'; }

الستبدل */ /*مستطيل البحث العادى بالصورة اللى سوينها وهذا الكود مهم جدا
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form#search-form input[type="text"] {
background: url(../img/search-field.png) no-repeat;

border:none;
height:20px;

padding: 5px 0px 0px 30px;
width:170px;

}
/*كود مهم جدا اللغاء ظهور زر حبث القدمي االعتيادى ليظهر بدله مستطيل البحث فقط*/

form#search-form input[type="submit"] { display:
none; }

/* Header */
/* حاله عدم ظهور الصورة واحلافة السفلية وارتفاعه وعرضهكود اهليدر من خلفية ولونه ىف  */

div#header {
background: url('../img/header-image.png') no-

repeat center;
background-color: #6eb9cc;

border-bottom: 2px ridge #ffffff;
height: 250px;
width: 100%;

}

/* جو النصى للموقع والحظ شىء مهم جدا ان عرض هذا اللوجو هو حمدد كجزء من هذا الكود مهم جدا وخاص باللو
عرض الصورة ككل

وليس من عرض الشاشة الىت ترى من خالهلا املوقع
اى ان
800

هى
800

من
1600 اللى هو عرض الصورة االصلية للهيدر

*/

div#logo {
margin: auto;



webدورة  0.2٩٩

padding-top: 35px;
width: 800px;

}

/* /* اجلزء اخلاص باحملتوى من اللنكات واملقدمة والساليد شو
div#content {
margin: auto;

padding-bottom: 50px;
position: relative;

width: 800px;
}

حتديد صورة الظل العلوى*/ /*اضافة من عندى
div#content-top-shadow {

background: url('../img/content-top-shadow.png')
repeat-x;

height: 20px;
width: 100%;

}

/* حتديد اضافة الظل السفلى*/
div#content-bottom-shadow {

background: url('../img/content-bottom-shadow.png')
repeat-x;

clear: both;
height: 20px;
width: 100%;

}

/* حظ شىء مهم وهوالراب الذى حييط الساليدشو واللنكات واملقدمة وال
overflow
width

البد ان تكون دقيقة حسب مقاس تصميمك
واال سوف خيرب تصميمك

*/

div#page-wrapper {
background-color: #ffffff;

border: 1px solid #bababa;
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clear: both;
height: 233px;

margin-top: 75px;
overflow: hidden;
padding: 15px;
width: 768px;

}

/* /*  الساليد شو وسوينا فولت له داخل الراب لليسار وحددنا عرضه

div#slideshow {
border-right: 1px solid #b2b2b2;

float: left;
padding-right: 15px;

width: 375px;
}

/*خصائص الصور الىت تعرض بداخل الساليد والحظ ان عرضها هو نفس عرض الصورة*/
div#slides {

border: 1px solid #a7a7a7;
height: 200px;
width: 370px;

}

div#slides a.thumb {
display:none;

}

div#slides a.default-slide {
display:block;

}

/* خاص باملستطيل اسفل الساليد شو الذى يظهر به كل كلمة*/
div#slideshow-commands {

background: url('../img/commands-bg.png') no-
repeat;

height: 19px;
left: 15px;

padding: 3px 25px;
position: relative;

width: 290px;
}
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/*خاص بزر السابق والخظ هذا الكود البد ان يكون دقيق جدا حىت يكون الزر مفعل مبجرد مرور املاوس عليه*/
a#previous-slide {

background: url('../img/commands-previous-
slide.png') no-repeat;

display: block;
float: left;
height: 12px;

margin-top: 2px;
text-indent: -9000px;

width: 9px;
}

/*نفس السابق ولكن التاىل*/

a#next-slide {
background: url('../img/commands-next-slide.png')

no-repeat;
display: block;
float: right;
height: 12px;

margin-top: 2px;
text-indent: -9000px;

width: 9px;
}

div#slideshow-commands h4
{

margin-top:1px;
width:100%;

}

/* /*  اللنكات الرئيسية واملقدمة

div#message {
margin-left: 410px;

width: 350px;
}

div#message h3 {
margin-bottom: 20px;

}

p#contact-info span {
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display: block;
}

span#phone {
background: url('../img/phone-icon.png') no-repeat

0px 1px;
float: left;

margin-top: 25px;
padding-left: 35px;

width: 125px;
}

span#address {
background:url('../img/address-icon.png') no-repeat

160px 30px;
padding:5px 0px 0px 195px;

}

/* مهم جدااااااا هذا الكود والبد ان اشرحه بالتفصيل)االزرار(اللنكات الرئيسية  ) */

ul#tabs {
margin-top: 30px;
position: absolute;

right: 0px;
top: -65px;

}

ul#tabs li {
background: url('../img/tabs-sprite.png') no-

repeat;
float: left;
height: 35px;

margin-right: 1px;
width: 70px;

}

ul#tabs li a {
display: block;
height: 100%;

text-indent: -9000px;
width: 100%;
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}

ul#tabs li#previous {
background-position: 0px 0px;

width:80px;
}

ul#tabs li#previous:hover {
background-position: 0px -40px;

}

ul#tabs li#previous.current, ul#tabs
li#previous:active {

background-position: 0px -80px;
}

/*العادية احلالة ىف الزر*/
ul#tabs li#home {

background-position: -80px 0px;
}

/*عليه املاوس مرور عند الزر*/

ul#tabs li#home:hover {
background-position: -80px -40px;

}

/*عليه الضغط عند الزر*/
ul#tabs li#home.current, ul#tabs li#home:active {

background-position: -80px -80px;
}

ul#tabs li#portfolio {
background-position: -150px 0px;

}

ul#tabs li#portfolio:hover {
background-position: -150px -40px;

}

ul#tabs li#portfolio.current, ul#tabs
li#portfolio:active {
background-position: -150px -80px;
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}

ul#tabs li#about {
background-position: -220px 0px;

}

ul#tabs li#about:hover {
background-position: -220px -40px;

}

ul#tabs li#about.current, ul#tabs li#about:active {
background-position: -220px -80px;

}

ul#tabs li#contact {
background-position: -290px 0px;

}

ul#tabs li#contact:hover {
background-position: -290px -40px;

}

ul#tabs li#contact.current, ul#tabs
li#contact:active {

background-position: -290px -80px;
}

ul#tabs li#next {
background-position: -360px 0px;

width: 65px;
}

ul#tabs li#next:hover {
background-position: -360px -40px;

}

ul#tabs li#next.current, ul#tabs li#next:active {
background-position: -360px -80px;

}

/* /* الفوتر
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div#footer-image {
background: url('../img/footer-image.png') no-

repeat center #6eb9cc;
border-top: 2px groove #ffffff;
border-bottom:2px ridge #ffffff;

height:50px;
width:100%;

}

p#footer-text {
background: url('../img/content-top-shadow.png')

repeat-x;
height: 37px;

padding-top: 13px;
width: 100%;}

:عمليمثال 
انتظر حىت يتم ، لتصميمنا شاهد املوقع بصورة حية النهائيالناتج إليكم، النهاية يف

ملشاهد املوقعحتميل املوقع بالكامل

اشرحه بالتفصيل حىت تفهم الطريقةأنبد الcssـملف اليففيه جزء :مالحظه
شرح خاصية وباألخصالن هذا اجلزء حيتاج دقة بالغة، باألزراروهو اجلزء اخلاص 

background-postion
املشروع :  شوف الصورة

أضغط هنا: مرفق 

http://advphp.com/web2/temp/
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الدورات تقدمييفوان شاء اهللا نستمر دائما معكم ، دورتنايفدرس خرألقد وصلنا وأخرياً 

هذا درس عبارة عن تأثريات جاهزة ميكنك استخدامها مباشرة ورطُميفالتطويرية هنا 

النك كل موضوع خاص ذا التأثري جتميعه احتفظ +صورة أضعراح وأنا
-:قوائم احترافية-١

أضغط هنا-٢

اللتقاط كود لون مثل الفوتوشوب-٣
أضغط هنا

ورمعارض الصوالساليد شو-٤
أضغط هنا

http://www.mtwer.com/
http://www.phatfusion.net/plugins/imagemenu/
http://acko.net/dev/farbtastic
http://www.no3dfx.com/polaroid/
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أكون قد قدمتأمتىن 
ولو القليل لكم

بالتوفيق للجميع
مخوكأ

vista-design

لكم كل مفيد وإن شاء اهللا نلتقي يف دورات قادمة بإذن اهللاويف اخلتام أمتىن أين قدمت
صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعنيحممدوصلى اهللا على نبينا 

إن كان من خطأ فمن نفسي والشيطان وإن أصبت فمن اهللا 

وأرجو أن ال تنسونا من الدعاء ىل دعوه صاحلة 
فقط ال أريد سوى الدعاء
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vista-design: تأليف واخراج الكتاب2-
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http://www.mtwer.com/

