
 و١ف أٔشئ وزبة ئٌىزشٟٚٔ؟

 

٘زا اٌىزبة ِب ٘ٛ ئال ِسبّ٘خ ثس١طخ ٌششذ و١ف١خ ئٔشبء اٌىزت 

 اإلٌىزش١ٔٚخ أٚ ززٝ اٌّٛالغ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌّسٌّٛخ ثبسزؼّبي 

.طفسبد ا٠ٌٛت  
 

"سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم " قال تعالى   

: عن النبي صلى اهلل عليه وسلم أنه قال، عن أبي هريرة رضي اهلل عنه
علم ينتفع  صدقة جارية، أو: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث"

"أو ولد صالح يدعو له، به  

بلحماش سلٌم  :تألٌف   

    2011 أوت 15

www.hotnet.ba7r.org 

bs-bl@live.com 

http://www.hotnet.ba7r.org/
mailto:bs-bl@live.com
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 الكتاب مجانً
ٌجوز لكل مسلم و مسلمة إعادة توزٌع الكتاب بصورته االلكترونٌة أو الورقٌة 

 بشرط

  عدم التربح منه أو تغٌٌر شًء من محتوٌاته و قد جعلته هكذا ابتغاء مرضاة ربً و 

. كأمل فً أن ٌحط عنً شًء من أوزاري فال تنسانً من صالح دعائ  

 

 ٌرجى زٌارة منتدي أو مراسلتً عن طرٌق مو لمزٌد من أعمالً أو القتراحاتك

.البرٌد اإللكترونً  

***كتبي السابقة ***   
6الوجٌز فً تعلم الفٌجوال بٌسك  الوجيز في تعلم الفيجوال دوت نت  
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حول "نافذة عمل كٌفٌة شرح 10 " 

1 األدوات شرٌط شرح 11  

2 األدوات شرٌط شرح 11  

الخٌارات شرح 12  

 الواجهة 13

السر كلمة عمل و اإلنشاء عملٌة 13  

بالورد وٌب صفحة إنشاء كٌفٌة 14  

 

 مقدمة و إهداء

كتاب الٌوم ٌشرح طرٌقة عمل كتاب الكترونً و هو برنامج جد بسٌط ٌكفً 

 و الصعوبة سوف تختصر على كٌفٌة عمل ٬المحاولة مرة أو مرتٌن لإلتقان

صفحات وٌب و لكن االستعانة باألوفٌس سوف تحل المشكلة و فً نهاٌة الكتاب 

.سوف تجدون طرٌقة حفظ ملف على شكل صفحة وٌب  

تذكر أخً أن المعلوماتٌة تحتاج كالعادة عبارتً ال أنسى أن أعٌدها فً كل أعمالً 

و اعمل على إفادة غٌرك . إلى صبر خٌال تخطٌط و تنفٌذ فال تٌأس أبدا عند الفشل

. بأعمالك و انشر دٌنك قدر المستطاع  

  .و كرر تجربتك حتى أن تصل إلى هدفك

.إخوتً و لكل عربً مسلم٬ي اكما أود أن اهدي هذا الكتاب لوالد  

و أتمنى أن ٌستفٌد منه الجمٌع خاصة و أنً أشجع اإلنتاج اإللكترونً الخادم لألمة 

.العربٌة  

 و حظ موفق للجمٌع
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 e-book workshop 1.4 تثبٌت برنامج 

.e-book workshop 1.4     حأٚي خطٛح ٟ٘ رثج١ذ ثشٔبِح طبٔغ اٌىزت اإلٌىزشٟٚٔ

. ٘زا اٌجشٔبِح ٠ّىٕه رس١ٍّٗ ػٍٝ ٘زٖ اٌٛطٍخ  

. ١ِغب زدُ خذ طغ١ش ٚ ساثؾ سش٠غ1.76   

 رس١ًّ

.أٚ وزبثخ اسُ اٌجشٔبِح ػٍٝ خٛخً ٚ سٛف ردذْٚ سٚاثؾ أخشٜ ئْ شئزُ  

.ثؼذ رس١ًّ اٌجشٔبِح ٔؼغؾ ػ١ٍٗ ٌزثج١زٗ ٚ ٔزجغ اٌخطٛاد اٌّٛػسخ ػٍٝ اٌظٛس  

.أٚال ٔٛافك ػٍٝ ػ١ٍّخ اٌزثج١ذ ثبٌؼغؾ ػٍٝ وٍّخ ٔؼُ ثُ ٔٛاطً اٌخطٛاد ِغ اٌظٛس  

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/belhasalim/download/ebook-worksho.rar?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/site/belhasalim/download/ebook-worksho.rar?attredirects=0&d=1
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 فٟ رفؼ١ً اٌجشٔبِح ثادخبي حٚ ثؼذ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ اٌزثج١ذ ٠دت ػًّ اٌخطٛح األخ١شح ٚ اٌّزّثً

.اسُ اٌّسزخذَ ٚ سلُ اٌزفؼ١ً  
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 رفؼ١ً اٌجشٔبِح

 دائّب اٌششذ ِغ اٌظٛس شب٘ذٚا ِؼٟ

 

 

 

 اسُ اٌّسزخذَ 

Megido Group 

 ِفزبذ اٌزفؼ١ً

6688B963 2B4B4D47 B70CC58D 
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 ششذ اٌٛاخٙخ

.اٌششذ ػجبسح ػٓ طٛسح لّذ ثزشخّخ اٌىٍّبد اٌٛاسدح ثبإلٔد١ٍض٠خ ٔسٛ اٌؼشث١خ  

 

.ٚ ثؼذ ٌسظبد سٛف أششذ وً ٔبفزح ٌٛزذ٘ب ٚ ثبٌظٛس اٌزٛػ١س١خ  
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 ششذ و١ف١خ سفغ اٌٍّفبد ئٌٝ اٌجشٔبِح

.ارجغ ِؼٟ اٌخطٛاد وّب فٟ اٌظٛس  

ٚ ٌٍززو١ش ٠سزسسٓ ٚػغ ٍِفبد اٌّششٚع فٟ ِدٍذ ٚازذ ٌزفبدٞ األخطبء ٚ اٌّشبوً ػٕذ ػ١ٍّخ 

.اإلٔشبء  

 

ٚ إٌز١دخ رىْٛ ٘ىزا ٚ ٌه زك رسذ٠ذ اٌىً أٚ اٌدضء وّب رشبء أٚ رشن اٌّّٙخ ٌٍفشص اٌزٍمبئٟ فٟ 

.Contents خبٔخ ِسز٠ٛبد 
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 ششذ و١ف١خ رسذ٠ذ اٌٍّفبد طفسخ اٌّسز٠ٛبد

 

  

"ئٔشبء ثّدٍذاد "أٚي خطٛح ٔؼٍّٙب ٕ٘ب ٟ٘ اٌؼغؾ ػٍٝ اٌضس    

 اإلؽبسفزفشص اٌٍّفبد ثطش٠مخ رٍمبئ١خ ٚ رٌه ثؼذ رسذ٠ذ ٔٛع اٌٍّفبد اٌزٟ سٛف ٠زُ اخز١بس٘ب فٟ 

. اٌجٕٟ  

 ملفات ذات امتداد صور ذات امتداد

Bmp . jpg . gif Html . htm . txt 

 

 ٚ سٛف أػغ الزمب ششذ ٌى١ف١خ ػًّ طفسبد ِٓ ٔٛع ٘زًّ HTML ٚ ثطش٠مخ ثس١طخ.

 فٟٙ أصساس ٌؼًّ اٌشدشح اٌزشر١ج١خ ٌٍٍّفبد ٚ صس اٌزشر١ت األثدذٞ اإلؽبس األصسقأِب فٟ 

.ثبإلػبفخ ئٌٝ صس اٌسزف اٌزٞ ٘ٛ أخش صس ِدٛد فٟ رٌه اإلؽبس  

.فٟٙ شبشخ ٌشؤ٠خ اٌٍّف اٌّخزبساإلؽبس اٌٛسدٞ أِب   
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 ششذ و١ف١خ رشو١ت اٌظٛسح اٌزشز١ج١خ

 

"زٛي"ششذ و١ف١خ ػًّ ٔبفزح   

 

   خبص ثزسذ٠ذ ِسبس طفسخ ا٠ٌٛت اٌزٟ سٛف رظٙش فٟ اٌجشٔبِح أٚ اإلؽبس األزّش اٌثبٟٔفٟ 

.HTML / HTM ٍِف ِٓ ٔٛع . اٌىزبة   

.فٙٛ ِخظض ٌٍّؼب٠ٕخ ئِب ثبٌٛاخٙخ أٚ ثذٚٔٙباإلؽبس األصسق أِب   

".زٛي"ٌزسذ٠ذ اٌطٛي ٚ اٌؼشع اٌّخظض ٌٕبفزح اإلؽبس اٌجٕٟ ٚ   
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1ششذ شش٠ؾ األدٚاد   

 

فٟ ٘زٖ اٌظٛسح لّذ ثؼًّ رشخّخ ِجبششح ٌٍىٍّبد اٌزٟ ٚسدد ثبإلٔد١ٍض٠خ ٚ ٠ّىٕىُ اٌزغ١١ش فٟ 

.اٌزس١ّخ ٚ ززٝ فٟ رسذ٠ذ ػذد األصساس  

2ششذ شش٠ؾ األدٚاد   

 

:ششذ ٚخ١ض ٚ ِف١ذ   

ِخظض ٌٍشؼبس ٚ زدّٗ ٚ خبٔخ ٌٛػغ اٌشاثؾ اإلٌىزشٟٚٔ سٛاء ثش٠ذ أٚ ِٛلغ اإلؽبس األزّش 

.ئٌىزشٟٚٔ  
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ِخظض ٌٍخٍف١خ اٌّٛػٛػخ أسفً شش٠ؾ األدٚاد ٚ ٌذ٠ه زش٠خ اإلظٙبس ٚ اإلؽبس األصسق 

.اٌزغ١١ش  

.وّب رشبء أ٠ؼب أظٙشٖ أٚ ال إٌض األٚي ػٕٛاْ اٌىزبة أٚ اٌجشٔبِحاإلؽبس اٌجٕٟ   

.ٚ إٌض اٌثبٟٔ ٌٍسمٛق أٚ اٌّإٌف  

 ششذ اٌخ١بساد

 

  

.خبص ثبٌخ١بساد ػٕٛاْ اٌىزبة أٚ اٌجشٔبِحاإلؽبس األصسق   

 ثُ رسذ٠ذ طفسخ اٌجذا٠خ ٚ اٌظفسخ االفزشاػ١خ  ششؽ أْ رىْٛ اٌظفسخ طفسخ ٠ٚت ِٓ ٔٛع 

.Html  / htm 

خبص ثأ٠مٛٔخ اٌجشٔبِح ٕ٘بن األ٠مٛٔخ االفزشاػ١خ ػجبسح ػٓ وزبة ثمشص ِذِح اإلؽبس األزّش 

.أٚ اٌم١بَ ثؼ١ٍّخ اٌزغ١١ش ثبخز١بس األ٠مٛٔخ إٌّبسجخ ٌىزبثه  

:ٕ٘ب ٠دت أْ أششذ ل١ٍال اإلؽبس اٌجشرمبٌٟ   

.اٌسّبذ ثمبئّخ اٌفأسح اٌزٟ فٟ ح ا١ّ١ٌٓ-   

.اٌسّبذ ثؼ١ٍّخ إٌسخ ٚ ٘زٖ خذ ِّٙخ ٌّٓ ال ٠ش٠ذ أْ رسشق ٚ رغ١١ش ِسز٠ٛبد وزبثٗ-   

.اٌسّبذ ثؼًّ اٌىزبة ػٍٝ وبًِ اٌشبشخ أٞ اٌزىج١ش-   
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 اٌٛاخٙخ

 

 

  ٬٘زٖ ٟ٘ طفسخ اٌٛاخٙخ فٟ اٌخبٔخ األٌٚٝ رسذ٠ذ إلِىب١ٔخ ػًّ اٌٛاخٙخ أٚ اٌشفغ

. الزشاذ أٚ اخز١بس ألٔٛاع اٌٛاخٙبد15ثُ ٕ٘بن لبئّخ ي   

. ٚ فٟ ا١ّ١ٌٓ ٠ظٙش رظغ١ش ٌٍّثبي اٌزٞ اخزشرٗ  

 ػ١ٍّخ اإلٔشبء ٚ ػًّ وٍّخ اٌسش

 

:اٌششذ سأرجؼٗ ػٍٝ زست اٌزشر١ت ثبألسلبَ   
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.ٌزسذ٠ذ اٌّىبْ اٌزٞ سٛف ٠ظٙش ف١ٗ اٌجشٔبِح- 1  

".ثسذ"ٌزسذ٠ذ ػ١ٍّخ اٌؼغؾ ٠شخٝ اخز١بس األزسٓ - 2  

.اٌخبٔخ األٌٚٝ ال ٠ؼٕٟ ال أػًّ وٍّخ سش" وٍّخ اٌسش ٚ ٟ٘ اخز١بس٠خ"ٔظبَ األِبْ - 3  

اٌخبٔخ اٌثب١ٔخ ثىٍّخ اٌسش ٚ اٌثبٌثخ اسُ اٌّسزخذَ ٚ وٍّخ اٌسش ٚ اٌشاثؼخ ِؼٍِٛبد اٌدٙبص ٚ وٍّخ 

.اٌسش  

.اٌسّبذ ٌظٙٛس سسبٌخ اٌخطأ فٟ رسذ٠ذ وٍّخ اٌسش- 4  

.ِسزٜٛ اٌشسبٌخ اٌزٟ سٛف ٠ظٙش- 5  

.ٚ ػغ وٍّخ اٌسش اٌزٟ رش٠ذ٘ب ٚ اٌم١بَ ثزأو١ذ٘ب- 6  

"ِجشٚن. "ئٔشبء اٌجشٔبِح- 7  

.ٚ ا٢ْ سٛف أػًّ ششذ سش٠غ ٌطش٠مخ ػًّ طفسبد ا٠ٌٛت اٌزٟ سٛف رسبػذوُ ئٔشبء هللا  

 و١ف١خ ئٔشبء طفسخ ٠ٚت ثبٌٛسد

 أٚ أٞ ٚسد رش٠ذ 2007اٌطش٠مخ اٌزٟ سٛف ألذِٙب ا٢ْ خذ سٍٙخ ٚ ثس١طخ اسزخذَ ف١ٙب اٌٛسد 

« WORD » 2010 ٚوّب رش٠ذ2003 أ  .  

. اٌظٛسح ردذ٘ب أسفً ثشٔبِح اٌٛسدأٚال افزر ٍِف ٚسد خذ٠ذ ٚاػغؾ ػٍٝ    

.ثُ اوزت ِب رش٠ذ وّب رشبء ٚ ارجغ اٌظٛسح ٌزؼشف و١ف رمَٛ ثؼ١ٍّخ اٌسفع  
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 ثُ 

 

  

٘زا وً ِب فٟ اٌىزبة أرّٕٝ أوْٛ لذ ٚفمذ فٟ اٌششذ ٚ فٟ زبٌخ ٚخٛد طؼٛثبد فٟ اٌؼًّ 

خبطخ فٟ و١ف١خ ػًّ اٌشٚاثؾ ٚ اٌشثؾ ث١ٓ اٌظفسبد ٠شخٝ ِشاسٍزٟ ٌىٟ اػًّ ٌىُ ششذ 

.طغ١ش  

 ٚ ثشاِح ٬ ِٛالغ ِسٌّٛخ٬ ِٛسٛػبد٬أروشوُ أْ ثٙزا اٌجشٔبِح ٠ّىٕىُ ِٓ ػًّ وزت ئٌىزش١ٔٚخ

.اٌىزش١ٔٚخ  

ٚ ٘زا اٌىزبة سٛف ٠ف١ذ األسبرزح ٚ اٌّذسس١ٓ ٌؼًّ دسٚط ِٓ إٌّٙبج اٌزؼ١ٍّٟ ٚ ٔشش٘ب ػجش 

.االٔزشٔذ ٌىٟ رؼُ اٌفبئذح ئْ شبء هللا فىٍٕب را٘جْٛ ٚ ِب ٠ٕفغ ئال ِب فؼٍٕبٖ ِٓ خ١ش ٚ ئفبدح  

.ازفع خ١ذا اٌسذ٠ث اٌزٞ ٘ٛ ِٛخٛد فٟ غالف اٌىزبة  

: أ٘ذاف3ٚ اخؼً ألػّبٌه   

. ٚ ػذَ اٌضٚاي أٚ اٌزٛلفاالسزّشاس٠خ  

. ث١ٓ وً األشخبص ٚ فٟ وً األسخبءع اٌٛاطاالٔزشبس  

ٚ ٘ٛ االٔطجبع اٌزٞ رزشوٗ فٟ اٌشخض اٌّطٍغ ػٍٝ أػّبٌه ٚ ٠ّىٓ أْ ػّك األثش  أٚ األثش

.رىْٛ أ٠ؼب إٌز١دخ  

 أشخبص ٚ ٠فّْٙٛ وٍُٙ اٌم١ًٍ 10 فٕٙبن ِٓ ٠َُؼٍُِ "االٔزشبس ٚ ػّك األثش" ٚ ٕ٘بن طؼٛثخ فٟ 

.ِٓ رٌه اٌؼًّ ٚ ٠ىْٛ ثزٌه زمك االٔزشبس  

 فٟ ز١ٓ ٕ٘بن ِٓ ٠ؼٍُ شخض ٚازذ وً ِب ٠دت أْ ٠َُؼٍَُّ ٚ ثزٌه ٠ىْٛ زمك اثش أٚسغ ٚ ٌُ ٠سمك 

.االٔزشبس ٌىٓ أرّٕٝ أْ رٛفمٛا فٟ اٌدّغ ث١ٓ األِش٠ٓ  

 

 ثٍسّبش س١ٍُ

 


