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RWD ليست لغة برمجة وإنما تعتمد عل كل من HTMLو CSSيCCوه 
المسئولة عCCن (عCCل موقعCCك متوافCCق مCCع ال(هDCC) الذكيCCة سCCواء فCCي
أ(هD) الهواتف أو أ(هD) التابلت بحيث تعCCرض (ميCCع محتويCCات الموقCCع

على حسب حجم الشاشة.
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RWD(Responsive Web Designما هو (



قبل ظهور ال(هD اللوحية والهواتف الذكيCCة تCCم تصCCميم صCCفحات الCويب
لتكون ملئمة لشاشات الحواسيب فقط .وعند ظهCCور ال(هDCC) التCCابلت
والهواتف الذكية كانت صفحات الويب ذات حجم كCCبير للتتناسCCب علCCى

ViewportويبCCفحات الCCم صCCص حجCCب تقليCCكلة  يجCCذه المشCCولحل ه 
(تصغير حجم صفحات الويب إن صCCح المعنCCى) للتتناسCCب مCCع شاشCCة
الهCCاتف أو التCCابلت رغCCم أن الحCCل ليCCس (يCCداً بمCCا فيCCه الكفايCCة ولكنCCه

سريع. 

Viewportفحة أوCCهو عنصر يعطي تعليمات للمتصفح بكيفية عرض الص 
الصفحات من حيث البعاد والتحجيم.

>meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"< 
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Viewportمقدمة عن 

Viewportماهو 

Viewportالصغية العامة لتعريف 



حيث أن :
> وهذا العنصر تم شرحه في الجDءmeta- تم تعريف وسم أو عنصر و1

,HTMLالول من كتاب مملكCCة تصCCميم المواقCCع(  CSSذاCCت أن هCCوقل (
> أو رأ> الصفحةhead><headالعنصر يستخدم بين وسميو/

2 -name)لتحديد اسم :meatdataأو البيانات الوصفية ( 

3-content) يةCCع الخاصCCا مCCل ربطهCC)ن أCCلعطائها قيمة م  :name) أو (
http-equiv) انتCCى كCCة الولCCث القيمCCحي (width=device-widthيCCأي يعن (

إعرض الصCCفحة أو الصCفحات للتتناسCCب مCع حجCم الشاشCCة. والقيمCCة
) أي أنCCه يقCCوم بتحديCCد مسCCتوى تكCCبيرinitial-scale=1.0الثانيCCة هCCي (

) للمر) الولى عند تحميلها من قبل المتصفحzoom levelالصفحة(
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Viewportومثال أخر باستخدام Viewportمثال بدون استخدام 



Veiwportبدون استخدام 
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Veiwportباستخدام 
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box-sizingالخاصية
)  للمجمCCوborderb) و(paddingتسCCمح لCCك هCCذه الخاصCCية بتضCCمين (

) للعناصCCر أو الوسCCوم  وهCCيheight)والرتفCCاwidth)bالكلCCي للعCCرض(
)responsiveمهمة في عملية (

)يمكCCن حسCCاب العCCرض والرتفCCاbox-sizingbباسCCتخدام الخاصCCية (
للعنصر أو الوسم بالطريقة التالية:

width + padding + border = العرض الفعلي للعنصر 
height + padding + border = الفعلي للعنصر bالرتفا

8

box-sizingالخاصية 

box-sizingمثال بدون استخدام الخاصية 
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) لCCديهاdiv2) السCCبب لن (div1) أكCCبر مCCن (div2فCCي هCCذا المثCCال  (
) .paddingالخاصية (

) لCCديهم نفCCسdiv2)و(div1 كيف سوف نجعل كل مCCن (السؤال الن
العرض ؟

 box-sizing باستخدام الخاصية الجواب:
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هل لحظت الفرق الن؟
 قمCCت بتعريCCف شCCيء (ديCCد وهCCي علمCCة (*) هCCذه العلمCCة5فCCي السCCطر 

وظيفتها أنها تطبق (ميع الخصائص على (ميع العناصCCر دون اسCCتثناء أي انهCCا
)div2) و(div1) على كل من العنصر(box-sizingسوف تطبق خاصية (

-border) حيث القيمة كCCانت (box-sizing قمت بتعريف الخاصية (6في السطر 
box) مينCCأي سوف تعمل على تض(padding)و (borderbاCCرض والرتفCCع العCCم (

) بنفس العرضdiv2) و(div1وبالتالي أصبح كل من (

mediaيمكن اختصار تعريف (  queryتايلCCبأنه  المسؤول عن تغيير اس (
الصفحة حتى تتوافق مع ال(هDCC) الذكيCCة عCCن طريCCق تعريCCف خصCCائص

CSSداخل (   لكل عنصرmedia(@

@media not|only mediatype and (expressions) 
{
 CSS-Code;
}
 

حيث :
1-mediaتكتب كما هي عند التعريف :@
2  -not | only) وهي ترتبط مع :mediatype) حيث أن (notفي حال لم تكن/يكن ) تعني
  في حال كانت/كان) تعنيonlyو( 
3  -mediatype)وتأخذ اربعة قيم وهي :screen, print, all, speech(
4-and (expressions) هنا يكتب الشرط وفي حال تحقق الشرط ينفذ :CSS
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Media Query

@mediaالصغية العامة لتعريف 
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 امCCا بCCاقي السCCطر فهCCي21 و 4كل  ما يهمنا في هذا المثال هما السCCطرين 
 .مفهومة

يعطCCي تعليمCCات) حCCتى viewport> مCCن أ(CCل (meta عرفCCت و4فCCي السCCطر 
للمتصفح بكيفية عرض الصفحة أو الصفحات من حيث البعاد والتحجيم.

@)  وسCCوف اختصCCر عليCCك مCCاذا يعنCCي هCCذاmedia عرفCCت (21فCCي السCCطر 
السطر؟

الجواب:
)only (ف�ي ح�ال ك�انتمعنى هذا السطر هو أن�ك أخ�برت المتص��فح  

) أو أص��غر نف��ذ768px) ه��و (phone,tablet,..etc) الdا��hة(widthع��رض(
) للعناص���ر ال���تي ت���مwidth=100% وه���ي أن تجع���ل (CSSخص���ائص 

)background=green)وأن تجع��ل الل��ون الخ��sر(classاعطائه��ا ه��ذا (
)idللعناصر التي تم اعطائها هذا (

 لن ينفذ السCCطر768pxالن عند التنفيذ في حال كان عرض الشاشة أكبر من 
 كما هو موضح في الصور) التي فوق21
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 كمCCا هCCو21 أو أصغر سوف ينفذ السCCطر 768pxوفي حال كان عرض الشاشة 
موضح في الصور) التي فوق 

ملحظة: يمكنك تكبير وتصغير حجم المتصفح لديك لترى التأثير 

15



) ع��رض(not (ف��ي ح��ال ل��م يك��ن  أخ��برت المتص��فح  21في الس��طر 
width)ة��hاdال (phone,tablet,..etc)768) ه��وpxأو أك��بر نف��ذ خص��ائص(
CSS) وهي أن تجعل width=100%) للعناصر ال��تي ت��م اعطائه��ا ه��ذا (
class)رsوأن تجعل اللون الخ(background=greenللعناصر ال��تي ت��م  (

)idاعطائها هذا (
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 أو أكCCبر مCCن768pxالن عند التنفيذ في حال كان عرض الشاشة  لم يسCCاوي 
 كما هو موضح في الصور) التي فوق21القيمة سوف ينفذ السطر 
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 كما21 أو أصغر  لن ينفذ السطر 768pxفي حال كان عرض الشاشة يساوي  
هو موضح في الصور) التي فوق
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يمكن تعريف أكثر من استايل في نفس الصCCفحة فمثل يمكنCCك تعريCCف
استايل يتوافCCق مCCع حجCCم شاشCCات التCCابلت ويمكنCCك تعريCCف اسCCتايل
يتوافق مع حجم شاشات الهواتف الذكية وكذلك يمكنك تعريف استايل

يتوافق مع شاشات الكمبيوتر.
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تعريف أكثر من استايل 
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شاشة كمبيوتر
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شاشة تابلت
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شاشة هاتف

23



) بسCCهولة حيCCث يمكنCCكRWDيمكن التحكCCم فCCي الصCCور مCCن خلل ( 
التحكCCCم فCCCي حجCCCم الصCCCور) للتوافCCCق مCCCع حجCCCم الشاشCCCات (

phone,table,...etc(
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شاشة (هاز كمبيوتر

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 28 الى السطر 11من السطر 
 (هاز الكمبيوتر
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شاشة (هاز التابلت

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 55 الى السطر 30من السطر 
(هاز التابلت 
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شاشة (هاز الهاتف

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 80 الى السطر 58من السطر 
(هاز الهاتف
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ل يختلف الفيديو عن الصور فيمكنCCك التحكCCم فCCي الفيCCديو مCCن خلل (
RWDعCCق مCCديو للتوافCCم الفيCCي حجCCم فCCبسهولة حيث يمكنك التحك (

) phone,table,...etcحجم الشاشات (
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)videoاستخدام الفيديو (



31



32



33



شاشة (هاز كمبيوتر

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 25 الى السطر 11من السطر 
 (هاز الكمبيوتر
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شاشة (هاز التابلت

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 60 الى السطر 32من السطر 
 (هاز التابلت
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شاشة (هاز الهاتف

 علCCى شاشCCةCSS تم تنفيذ خصCCائص 88 الى السطر 63من السطر 
 (هاز الهاتف
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) بسCCهولة حيCCث يمكنCCكRWDيمكنك التحكم في الجداول مCCن خلل (
) phone,table,...etcالتحكم في حجمها للتوافق مع حجم الشاشات (
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)tablesاستخدام الجداول (
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شاشة (هاز الكمبيوتر

 علCCى شاشCCةCSS تCCم تنفيCCذ خصCCائص 60 الى السطر 6من السطر 
(هاز الكمبيوتر
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شاشة (هاز التابلت

 على شاشCCةCSS تم تنفيذ خصائص 104 الى السطر 62من السطر 
(هاز التابلت
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شاشة (هاز الهاتف

 علCCىCSS تCCم تنفيCCذ خصCCائص 147 الCCى السCCطر106مCCن السCCطر 
شاشة (هاز الهاتف
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قمت بتصميم صفحة ويب متكاملة حيث أنها متوافقة مع شاشات كCCل
ال(هD) وسوف أقوم بإرفاق الملف مع الكتاب حتى يستفيد الكCCل مCCن

  .هذا التصميم

شاشة (هاز حاسب
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تصميم صفحة ويب متكاملة 



شاشة (هاز تابلت
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شاشة (هاز هاتف
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 إذا كنت تريد أن تختصر علCCى نفسCCك الCCوقت فCCي تصCCميم الموقCCع ول
) .إذا يمكنCCكRWDتريد أن تدخل في الكثير من التفاصCCيل فCCي عCCالم (

) (اهD) لجعل موقعك متوافق مCCع ال(هDCC). فقCCطframeworksتحميل (
) علCCى الموقCCع واسCCتدعائهframeworkكل ما عليك فعله هو تحميCCل (

على العناصر أو الوسوم في موقعك

):frameworks ومن هذه (

1)-http://www.w3schools.com/lib/w3.css(
2)-http://getbootstrap.com/getting-started/(

النهاية

48

)(اهD)RWDاستخدام (

http://getbootstrap.com/getting-started/
http://www.w3schools.com/lib/w3.css


السئلة

)؟RWD- ما هو تعريف (1

)؟viewport- ما هو (2

)؟Media Query- ما هو (3

- المطلوب منك هو تصميم (Dء من الصفحة بحيث يكون4
متوافق على أ(هD) التابلت والهواتف
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- قم بتصميم صفحة متكاملة تتكلم عن السير) الذاتية5
 الخاصة بك

-قم بتصميم موقع كما في الصور) بحيث يكون متوافق6
مع كل ال(هD)؟
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المرا(ع

 لتسCCهيل المCCاد)/http://www.w3schools.comتCCم السCCتعانة بموقCCع
على القارئ  وهناك إضافات وأمثلة كثير) في الكتاب غير مو(ود) في

الموقع

 الجرء الولHTML, CSS*لتحميل كتاب مملكة تصميم المواقع
على الرابط التالي:

http://www.kutub.info/library/book/18973

 الجرء الثانيHTML5,CSS3لتحميل كتاب مملكة تصميم المواقع
على الرابط التالي:

http://111000.net/wdesign/pbooks/134-htmlbooks/590-wdesign-kingdom2

)Java Script*قريبا سوف يتم إصدار كتاب مملكة (افا سكربت(

الكت���اب مج���اني ول يج���وز بيع���ه أو نس���خه عل���ى ورق أو* 
إقتصاص جزء منه أو ترجمته إلى لغة أخرى أو ترجمة جزء منه
الب��إذن ص��احب الكت��اب وللتواص��ل م��ع ص��احب الكت��اب عل��ى

mohammad200610022@gmail.comاليميل:

أخي القارئ إن ثمن هذا الكتاب هو الCدعاء لCي ولوالCدي وللمسCلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والموات 

د ليلههي َرب  العَعاَلميَي( مع ر َدععَواه مع َأنع الَع )َوآخي
وصل ل وسلم وبارك على ممد وعلى أله وصحبه أجعي
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