
 الويب تحرير
 CC 2015ويفر  أدوبي دريمباستخدام 

 

Web Editing 
Using Adobe Dreamweaver CC 2015  

 

 

 

 

 

 

 





 تحرير الويب  جدول المحتويات

 

 جدول المحتويات

 Web Concepts .......................................................................................................................... 1 الويب مفاهيم 1

 Key Terms .............................................................................................................. 1 األساسية المصطلحات 1.1

 Internet services ...................................................................................................... 1 اإلنترنت خدمات 1.1.1

 Web browser, Web server ........................................................................ 2 الويب وخادم الويب، متصفح 2.1.1

 Related terms ..................................................................................................... 3 صلة ذات مصطلحات 3.1.1

 Understanding the use of primary protocols ................................. 6 األساسية البروتوكوالت استخدامات فهم 4.1.1

 8 .................................................................................................................................................. (1-1) تمرين

 Web Publishing ........................................................................................................... 9 بالوي على النشر 1.2

 Main advantages of having a website ............................................................. 9 ويب موقع امتالك مزايا 1.1.2

Understanding the process of getting a website onlineباإلنترنت متصل ويب موقع على الحصول عملية فهم 2.1.2

 ............................................................................................................................................................. 10 

 Search engine ........................................................................................................... 12 البحث محرك 3.1.2

 Factors that impact on web page download speed ........ 14 ويب صفحة تنزيل سرعة على تؤثر التي العوامل 4.1.2

 Appropriate file formats .............................................................................. 15 للملفات المناسبة التنسيقات 5.1.2

 16 ................................................................................................................................................ (2-1) تمرين

 Legal Issues ................................................................................................................... 16 قانونية قضايا 1.3

 Copyright ......................................................................................................... 16 والتأليف النشر حقوق 1.1.3

 Website content ................................................................................................. 17 الويب موقع محتوى 2.1.3

 17 ................................................................................................................................................ (3-1) تمرين

 HTML ........................................................................................................................ 18 التشعبي النص ترميز لغة 2

 HTML  /Fundamentals of HTML ...................................................................................... 18 الـ أساسيات 1.2

 The term Hypertext Markup Language (HTML) ............................. 18/  التشعبي النص ترميز لغة مصطلح 1.1.2

 World Wide Web Consortium (W3C) .......................................................... 19 العالمية الويب شبكة اتحاد 2.1.2

 20 ................................................................................................................................................ (1-2) تمرين

 Using HTML ......................................................................................... 20/ التشعبي النص ترميز لغة استخدام 2.2

Using the browser to view web page source code الصفحة مصدر( كود) رمز لعرض الويب متصفح استخدام 1.2.2

 ............................................................................................................................................................. 20 

 Using markup tags to structure a web page layout ..... 21 الويب صفحة تخطيط لبناء الترميز عالمات استخدام 2.2.2

Using markup tags to develop the layout of a web page  الويب صفحة تخطيط لتطوير الترميز عالمات استخدام 3.2.2

 ............................................................................................................................................................. 22 

 24 ................................................................................................................................................ (2-2) تمرين

 Web Authoring ................................................................................................................. 25 يبالو موقع إنشاء 3

 Design.................................................................................................................................... 25 التصميم 1.3

 Recognizing planning and design techniques .............................. 25 والتصميم التخطيط تقنيات إلى التعرف 1.1.3

 Recognizing good practice in font selection ............ 27 الخط نوع اختيار في الصحيحة الممارسات إلى التعرف 2.1.3

 28 ................................................................................................................................................ (1-3) تمرين

 Using the Application ................................................................................................. 28 بيقالتط استخدام 2.3

 Opening, closing a web authoring application or web الويب وصفحات الويب، تحرير تطبيق وإغالق فتح، 1.2.3

pages ................................................................................................................................................... 28 

 ,Creating, saving a new web page األقراص محرك على موقع إلى ويب موقع أو جديدة، ويب صفحة وحفظ إنشاء 2.2.3

website to a location on a drive ............................................................................................................ 32 

 



 جدول المحتويات  تحرير الويب

 Creating, saving a new web page based on an موجود قالب على اعتمادا   جديدة ويب صفحة وحفظ إنشاء 3.2.3

available template ................................................................................................................................ 35 

 Adding, editing a descriptive page title .................................... 37 توضيحي صفحة عنوان تحرير أو إضافة 4.2.3

Changing between source code and design view التصميم وعرض الترميز، مصدر عرض طريقة بين التغيير 5.2.3

 ............................................................................................................................................................. 38 

 38 ................................................................................................................................................ (2-3) تمرين

 Enhancing Productivity ................................................................................................. 38 األداء تحسين 3.3

 Setting basic options preferences in the application ..... 38 التطبيق في األساسية والتفضيالت الخيارات تعيين 1.3.3

 Using available Help functions ........................................................... 41 المتوفرة التعليمات وظيفة استخدام 2.3.3

 42 ................................................................................................................................................ (3-3) تمرين

 Text Input and Formatting ............................................................................. 42 وتنسيقها النصوص إدخال 4.3

 Inserting, editing, deleting text ......................................................... 42 النصوص وحذف وتحرير، إدراج، 1.4.3

 Understanding and using relative font size .......................................... 43 النسبي الخط حجم واستخدام فهم 2.4.3

 Applying text formatting ................................................................................... 44 النص تنسيقات تطبيق 3.4.3

 45 ................................................................................................................................................ (4-3) تمرين

 Paragraph Formatting .................................................................................................. 45 الفقرات تنسيق 5.3

 Setting paragraph properties ........................................................................... 45 الفقرة خصائص تعيين 1.5.3

 Adding, removing paragraph break, line break......................... 46 أسطر فاصل فقرات، فاصل إزالة إضافة، 2.5.3

 Creating, modifying a single-level ordered واحد مستوى من نقطي تعداد أو رقمي، تعداد قائمة تعديل إنشاء، 3.5.3

(numbered), unordered (bulleted) list ................................................................................................... 47 

 49 ................................................................................................................................................ (5-3) تمرين

 Page Formatting .......................................................................................................... 49 الصفحة تنسيق 6.3

 Setting page margins ...................................................................................... 49 الصفحة هوامش تعيين 1.6.3

 ,Adding, modifying, removing a page background color الصفحة خلفية صورة أو لون إزالة تعديل، إضافة، 2.6.3

image ................................................................................................................................................... 50 

 Changing a page hyperlink color ............................................... 52 الصفحة في التشعبي االرتباط لون تغيير 3.6.3

 53 ................................................................................................................................................ (6-3) تمرين

 Hyperlinks ............................................................................................................... 54 التشعبية االرتباطات 7.3

 The absolute and relative hyperlinks .......................... 54 النسبي التشعبي واالرتباط المطلق، التشعبي االرتباط 1.7.3

 Inserting, editing, removing a hyperlink........................................... 54 تشعبي ارتباط إزالة تحرير، إدراج، 2.7.3

 Inserting, editing, removing an e-mail hyperlink ........... 56 إلكتروني لبريد تشعبي ارتباط إزالة تحرير، إدراج، 3.7.3

 Defining hyperlink target ........................................................................ 57 التشعبي االرتباط هدف تعريف 4.7.3

 The anchor ........................................................................................................................ 59 المرساة 5.7.3

 60 ................................................................................................................................................ (7-3) تمرين

 Tables ..................................................................................................................................... 61 الجداول 8.3

 Inserting, deleting a table ................................................................................... 61 جدول حذف إدراج، 1.8.3

 Editing a table caption ........................................................................ 64 التوضيحية الجدول تسمية تحرير 2.8.3

 Aligning a table ......................................................................................................... 64 الجدول محاذاة 3.8.3

 Inserting, deleting rows and columns ...................................................... 65 وأعمدة صفوف حذف إدراج، 4.8.3

 Modifying column width, row height .............................................. 66 الصف وارتفاع العمود، عرض تعديل 5.8.3

 Merging, splitting cells ......................................................................................... 67 الخاليا تقسيم دمج، 6.8.3

 Table borders ............................................................................................................ 67 الجدول حدود 7.8.3

 Background ........................................................................................................................ 68 الخلفية 8.8.3

 Adding, removing a table background graphic, image ...... 69 الجدول خلفية صورة أو رسومات إزالة إضافة، 9.8.3

 70 ................................................................................................................................................ (8-3) تمرين



 تحرير الويب  جدول المحتويات

 

 Using Objects .................................................................................................................... 71 اتالكائن استخدام 4

 Graphical Objects .................................................................................................... 71 الرسومية الكائنات 1.4

 Adding, removing an image on a web page ................................ 71 الويب صفحة من صورة إزالة إضافة، 1.1.4

 Setting, modifying attributes of an image ................................................ 72 الصورة سمات تعديل تعيين، 2.1.4

 72 ................................................................................................................................................ (1-4) تمرين

 Forms ...................................................................................................................................... 73 النماذج 2.4

 Inserting a form on a web page ............................................................ 73 الويب صفحة إلى نموذج إدراج 1.2.4

 Add, remove single-line, multi- line text fields . 74 النصية الحقول من متعددة أسطر أو منفرد سطر إزالة إضافة، 2.2.4

 Form fields ................................................................................................................ 75 النموذج حقول 3.2.4

 Setting, modifying form field properties .......................................... 77 النموذج حقل خصائص تعديل تعيين، 4.2.4

 Adding, removing submit, reset buttons ................................. 79 التعيين وإعادة التسليم، أزرار إزالة إضافة، 5.2.4

Setting, modifying properties for submit, reset buttons التعيين وإعادة التسليم، أزرار خصائص تعديل تعيين، 6.2.4

 ............................................................................................................................................................. 79 

 Setting, modifying form action to send اإللكتروني بالبريد النموذج مخرجات إلرسال النموذج إجراء تعديل تعيين، 7.2.4

form output by email ............................................................................................................................. 80 

 81 ................................................................................................................................................ (2-4) تمرين

 Styles .............................................................................................................................................. 82 األنماط 5

 CSS Concepts .......................................................................................... 82/ المتتالية األنماط أوراق مفاهيم 1.5

  ,Understanding the term Cascading Style Sheets (CSS) واستخداماتها المتتالية، األنماط أوراق مصطلح فهم 1.1.5

and their use ........................................................................................................................................ 82 

 The main approaches to applying styles ............................................... 83 األنماط لتطبيق الرئيسة الطرق 2.1.5

 The structure of a CSS rule ..................................................................... 84 المتتالية النمط أوراق هيكلية 3.1.5

 85 ................................................................................................................................................ (1-5) تمرين

 Using CSS .................................................................................................. 85 المتتالية النمط قأورا استخدام 2.5

 Creating, saving a new CSS file ..................................... 85 وحفظه المتتالية النمط أوراق من جديد ملف إنشاء 1.2.5

 Creating, modifying CSS rules ............................................... 87 المتتالية النمط أوراق قواعد وتعديل إنشاء، 2.2.5

 Attaching an external CSS to a web page .................... 90 الويب صفحة في المتتالية النمط أوراق ملف إرفاق 3.2.5

 92 ................................................................................................................................................ (2-5) تمرين

 Preparing Upload .............................................................................................................. 93 للتحميل التحضير 6

 Check .......................................................................................................................... 93 والفحص التدقيق 1.6

 Identifying and fixing broken links in a website ......... 93 الويب موقع في المقطوعة االرتباطات وإصالح تحديد 1.1.6

 Good practice in webpage content ............................ 94 الويب صفحة بمحتوى المتعلقة الصحيحة الممارسات 2.1.6

 Spell checking a web page ........................................................................ 95 إمالئيا   الويب صفحة تدقيق 3.1.6

 97 ................................................................................................................................................ (1-6) تمرين

 Publish ...................................................................................................................................... 97 النشر 2.6

 Understanding the process الويب خادم من الويب موقع تنزيل وعملية الويب، خادم إلى الويب موقع تحميل عملية فهم 1.2.6

of uploading, downloading a web site to, from a web server................................................................ 97 

 Uploading, downloading a web site to, from a server ...... 97 الويب خادم ومن إلى الويب موقع وتنزيل تحميل 2.2.6

 99 ................................................................................................................................................ (2-6) تمرين

 100 .................................................................................................................................... والمراجع اإلجابات ملحق

 





 تبرئة وتنويه  ير الويبتحر

 

 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجميع الشةةةعارات ICDL، والرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةو  ECDLتعد كل من الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةو  

مهارات لقيادة الحاسو  الخاصة بها عالمات تجارية مسجلة تابعة لمؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو . وإن شركة 

(®Specto )ل الوطني للرخصةةة الدولية لقيادة الحاسةةو ، ولي  لها أ  نوع من الشةةراكة م ع مؤسةةسةةة مسةةتقلة عن المشةةغل

الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو  في أ  أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أن تستخدم في مساعدة الطلبة على التقدم إلى 

شركة مهارات لقيادة (. ولي  هناك أية ضمانات يقدمها المشغل الوطني أو ICDLاختبار الرخصة الدولية لقيادة الحاسو  )

سةةةتخدام هذه المادة سةةةيضةةةمن اجتياز االختبار المتعلق بها. إن المشةةةغل الوطني قد راجع على أن ا( Specto®الحاسةةةو  )

 واعتمد هذا الكتا  بشكل مستقل وتأكد من تغطيته ألهداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسو .

. الرخصة الدولية لقيادة الحاسو تم إخضاع هذا الكتا  لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تضمن أن يجتاز الطالب اختبارات 

وفيما يتعلق بأ  من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في هذا المنتج، فهي تقتصةةةةر فقط على 

هذا المنتج وال تحتو  بشةةةكل صةةةريح أو ضةةةمني ترخيصةةةا  من مؤسةةةسةةةة الرخصةةةة األوروبية لقيادة الحاسةةةو  الختبارات 

(ICDLأو أ ) ية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية استخدام هذه المادة التدريبية، فال يجوز أن توحي للطالب أن هذه

جل  الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو . إذا المادة تؤد  إلى شهادة إال 

دولية لقيادة الحاسةو ، الرجاء االتصةال بالمشةغل الوطني للرخصة وللحصةول على معلومات للتقدم الختبارات الرخصةة ال

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسو  في دولتك، أو قم بزيارة موقع مؤسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو  

رغبت في الحصةةةول على شةةةهادة الرخصةةةة الدولية لقيادة الحاسةةةو  فيجب عليك أوال  التسةةةجيل لدى المزود الوطني في إذا 

المعتمدة. وبدون هذا التسةةةةةةجيل ال يمكن الجلوم أل  امتحان، كما ال  ICDLبلدك وذلك بالتسةةةةةةجيل في أحد مراكز اختبار 

 يمكن الحصول على أ  شهادة أو وثيقة رسمية.

 

 هذا الكتاب كيف تقرأ

يك  (1 قا ، ويجب عل فات معدة مسةةةةةةب يا  على مل لذاتي من خالل تطبيق المهارات عمل ية على التعلم ا تدريب مادة ال مد ال تعت

قم  .www.specto.co/Dataالحصةةةةةول على هذه الملفات من القرص المدمج إن وجد، أو يمكنك تنزيلها من الموقع 

 . C:/ICDL V6فك الضغط عن الملفات إلى المجلد ب

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب. (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 .الموجودة في هذا الكتا يفضل أن تكون النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور  (4
 

 .info@Specto.coعثرت على أية أخطاء في هذه المادة التدريبية، يمكنك االتصةةةةةةةال بالمؤلف على العنوان التالي إذا 

وعلى الرغم من الجهد الذ  بذل من أجل معالجة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن نلتم  العذر حيال األخطاء التي قد تعثر 

عليها. ويعتزم المؤلف تحديث هذه المادة بصةةةةفة دورية، لذا فين أية ملحوظة تأتي من جانبكم سةةةةيكون لها دورها الفعال في 

 .مساعدتنا على تحقيق أعلى المواصفات

 تحذير

  ة أو بالتصةةةةوير أو إلكترونيال يجوز نشةةةةر أ  جزء من هذا الكتا  أو نقله على أ  نحو أو بأية طريقة، سةةةةواء أكانت

بخالف ذلك، أو اسةةةةةةتخدامها في إنتاج أية مادة مماثلة إال بموافقة خطية من المؤلف، ومن يخالف ذلك يعرلض نفسةةةةةةه 

 نية والجنائية.للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المد

  إن أسةةةماء العالمات التجارية وأسةةةماء المنتجات التي تم اسةةةتخدامها في إعداد هذه المادة التدريبية جميعها هي أسةةةماء

تجارية أو عالمات تجارية مسةةجلة خاصةةة بمالكيها فحسةةب، ودار النشةةر ال عالقة لها بأ  من المنتجات أو الشةةركات 

 التي ورد ذكرها في هذه المادة.

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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 يح توضإلى  على أن يؤد  الخط احرصالخطوط التي ستستخدمها في كتابة محتويات موقعك  اختيارك عند :الخطوط

 ،Verdana، Arial، Courier: ، مثلsans serifاستخدم خطوط لذا  موقعك،كافة النصوص الموجودة في محتويات 

Helvetica؛ وذلك ألن أحرفها واضحة وتباينها وتباعدها جيد، ويمكن قراءتها بسهولة. 

 (1-3تمرين )

 (100 إجابات األسئلة ص انظر) :اآلتيةضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات 

 هم خطوات تصميم موقع ويب:أيعد من  .1

 .كتابة محتوى الموقع -ج  لبناء الموقع. السليم التخطيط -أ

 .إنشاء قالب رئيسي -د  .تقسيم المحتوى على العناصر - 

 ليست من ميزات القالب الرئيسي: اآلتيةواحدة من  .2

 .المزيد من الصفحات الثابتة -ج  .محتوى الموقعسهولة تحرير  -أ

 .صعوبة في تحرير محتوى الصفحات -د  .موقع ذو تصميم داخلي متناسق - 

 ل داخل الموقع:تنقّ  مخططمن فوائد إنشاء  .3

 .سهولة التنقل من صفحة إلى أخرى داخل الموقع -أ

 .ة في كل مرةسهولة التعامل مع الموقع وعدم االضطرار إلى العودة إلى الصفحة الرئيسي - 

 .وضوح الروابط وثبات تصميم الموقع -ج

 .جميع ما ذكر صحيح -د

 Using the Application استخدام التطبيق 2.3

 Opening, closing a web authoring application or صفحات الويبالويب، و تحريرق تطبيق غالوإفتح،  1.2.3

web pages 

 CC 2015/ Opening Adobe Dreamweaver CC 2015 applicationويفر  أدوبي دريمتطبيق  فتح 1.1.2.3

 :اآلتيةاتبع الخطوات  ،Adobe Dreamweaver CC 2015 الويب تحريرتطبيق لفتح 

 (.Start، فتظهر شاشة )البدء/ (Startانقر على زر )ابدأ/  .1

 .(Adobe Dreamweaver CC 2015)أيقونة على ، فتظهر نتائج البحث، انقر منها (Dreamweaver)اكتب  .2

 

 .(Adobe Dreamweaver CC 2015)أيقونة أو انقر على السهم المتجه ألسفل، ثم انقر على 

  انتظر قليال  حتى يتم تحميل البرنامج، فتظهر نافذته التي تتكون مما يأتي: .3
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 ( التطبيقشريط /Application Bar :)يأتي:ما حتو  على يو ،وجد عبر الجزء العلو  من نافذة التطبيقي 

o  مبدل(مساحة العمل /Workspace ،عندما تنشئ وتعدل ملفاتك، فينك تستخدم عناصر مختلفة، مثل اللوحات :)

(، وللتبديل بين أشكال Workspaceواألشرطة، والنوافذ، ويسمى ترتيب هذه العناصر باسم )مساحة العمل/ 

، فتظهر الئحة، (Menu Bar)شريط القوائم/  (، انقر على زرها الموجود في نهايةWorkspace)مساحة العمل/ 

 المبدل يمكنك اختيار أو إنشاء التخطيط الذ  يناسبك بالتصميم.هذا وباستخدام اختر منها ما تراه مناسبا . 

 
o  /شريط القوائم(Menu Bar) : يعرض لوائح منسدلة تحتو  على كافة األوامر التي تحتاجها في البرنامج. وهناك

 األيمن على العنصر المحدد. الفأرةهر حسب السياق عند النقر بزر لوائح سياقية تظ

o كاإلغالق والتكبير والتصغير  عناصر التحكم األخرى الخاصة بالتطبيق. 

o ( /المستندات المبوبةTabbed Documents:)  شريط القوائم/  أسفليظهر(Menu Bar)  ،عندما تفتح مستندات

ندات، أردت إعادة ترتيب المستإذا و .، ولي  كنوافذ متراكبةالمفتوحة كمستندات مبوبة الملفاتأسماء عرض يحيث 
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ا أردت إظهار المستند كنافذة مستقلة، فاسحب تبويبهإذا و فاسحب تبويبها إلى المكان المطلو  على الشريط نفسه.

 بعيدا  عن الشريط.

  (لوحة الخصائص/ Properties Panel) :ريح لك عرض ورغيير مجموعة مريوعة من خصائص التائن المحدد ر

 تل تائن له خصائص مخرلفة.مع مالحظة ان أو اليص. 

 (المستند شريط أدوات/ Document Toolbar:)  يحروي على أزرار روفر خيارات لطرق عرض مخرلفة ليافذة

(، وخيارات Code، وطريقة العرض Live، وطريقة العرض Designطريقة العرض )مثل المسريد المفروح، 

 .المرصفحعرض مريوعة، وبعض العمليات الشائعة مثل المعايية ف  

 (محدد العالمات /Tags Selector :)يعرض التسلسل الهيكلي و نافذة المستند،أسفل  الحالة،في شريط  يوجد

 ها.كلي لتحديد هذه العالمة وجميع محتوياتعالمة في التسلسل الهي ةللعالمات الموجودة حول التحديد الحالي. انقر فوق أي

 (لوحة التوسيع /Expand Panel :)تيح لك تحميل ملفات تPSD  وعرضها فيCreative Cloud .باستخدام و

والنصوص والصور والخطوط واأللوان والتدرجات، والقياسات من تركيبات  CSSهذه اللوحة، يمكنك استخراج 

PSD .إلى مستندك 

  وعاين محتوياتها.انقر على زر توسيع هذه اللوحة ، 

 
  /اللوحات(Panels:) المستند، وتحتو  على لوحات عديدة، منها: تساعدك هذه اللوحات في مراقبة وتعديل عملك في 

o لوحة اإل(دراج/ Insert Panel) :أيواع مخرلفة من التائيات، مثل الصور  درا إل يقوياتحروي على أر

 HTMLتل تائن هو قطعة من الرعليمات البرمجية حيث إن . المسريدوعياصر وسائل اإلعالم، ف   والجداول،
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/ إدرا )التائيات باسرخدام القائمة  إدرا يمتيك تما  .لو أيك قمت بترابرهالر  رمتيك من رحديد سمات مخرلفة تما 

Insert) لوحة اإل بدال من( درا /Insert Panel). 

o لوحة تصميم األنماط(/ CSS Designer Panel) : وملفات أيماطورعديل رمتيك من إيشاء CSSوه ،  

 ررتون من أربعة اجزاء ه :

س      رخدام هذا وبا. بالمس      ريدالمرربطة  CSSتافة أوراق األيماط  ظهري: (Sources در/اجزء )المص       .1

 .الملفأو رعريف أيماط داخل  ،للملف CSS وإرفاق ملفاتإيشاء  الجزء يمتيك

يظهر جميع وس     ائط االس     رعالم الخاص     ة بالمص     در المخرار من جزء : (Media@جزء )الوس     ائط/  .2

 .بالملفجميع الوسائط المرربطة هذا الجزء يظهر  ،مصدر محددعيصر لم يتن هيالك إذا المصدر، و

، (Sources در/ا)المصجزء لمصدر المحدد ف  لمحددات التافة يظهر : (Selectorsجزء )المحددات/  .3

يعرض هذا الجزء عيص    ر لم يرم رحديد أي إذا و. (Media@)الوس    ائط/ جزء  ف لعيص    ر المحدد لأو 

 .الملفف   المحدداتجميع 

 ها لمحدد معين.يعرض الخصائص الر  يمتيك رعييي: (Propertiesجزء )الخصائص/  .4

o /لوحة الملفات( Files Panel) :من موقع  س   واء تايت جزءاً  بك،ريح لك إدارة الملفات والمجلدات الخاص   ة ر

Adobe Dreamweaver  الوص      ول إلى جميع الملفات على القرص وأيض      ا رمتيك من  بعيد.أو على ملقم

  بك.المحل  الخاص 

 CC 2015/ Closing Adobe Dreamweaver CC 2015 applicationويفر  أدوبي دريمتطبيق  إغالق 2.1.2.3

 :اآلتية، اتبع إحدى الطرق  Adobe Dreamweaver CC 2015 الويب تحريرإلغالق تطبيق 

 ( انقر على زر اإلغالقClose ) .الموجود في الزاوية العلوية من نافذة البرنامج 

  الموجودة في الجهة المقابلة لزر اإلغالق، فتظهر الئحة النظام، انقر منها على )إغالق/  البرنامج أيقونة انقر على

Close.)  

  اضغط على المفتاحينCtrl + Q. 

  /ملف( انقر على قائمةFile /(، فتظهر الئحة، انقر منها على )خروجExit.) 

 Opening web pages الويب صفحات فتح 3.1.2.3

، باستخدام C:/ICDL V6/WebEditing مجلد ملفات العمل الموجود في( Blank.html) الملفمثل  ةموجودويب  صفحةلفتح 

 :اآلتيةاتبع الخطوات ، Adobe Dreamweaver CC 2015برنامج 

  .Adobe Dreamweaver CC 2015افتح برنامج  .1

 (، فتظهر الئحة.Fileانقر على قائمة )ملف/  .2

 (.Open(، فيظهر مربع الحوار )فتح/ Openمن الالئحة، انقر على )فتح/  .3

 .WebEditing(، حدد مجلد ملفات العمل Navigation Paneمن )جزء التنقل/  .4

 (.Open، ثم انقر على زر )فتح/ (Blank.html)من جزء الملفات، حدد الملف  .5

 أبِق الملف مفتوحا  للدرم القادم. .6

Alt + F4 

Ctrl + O 
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 Closing web pages الويب صفحات إغالق 4.1.2.3

 :اآلتيةاتبع إحدى الطرق  ،Adobe Dreamweaver CC 2015(، دون إغالق برنامج Blank.htmlالمفتوح ) الملفإلغالق 

  المستندات المبوبة/ انقر على زر اإلغالق الخاص بالملف من جزء(Tabbed Documents). 

  
  /ملف( انقر على قائمةFile /(، فتظهر الئحة، انقر منها على )إغالقClose ؛ إلغالق الملف النشط، أو انقر على)

 المفتوحة.ملفات ال(؛ إلغالق كافة Close All)إغالق الكل/ 

 أبِق برنامج Adobe Dreamweaver CC 2015   للدرم القادم. مفتوحا 

 Creating, saving a new webاألقراص حفظ صفحة ويب جديدة، أو موقع ويب إلى موقع على محرك و إنشاء 2.2.3

page, website to a location on a drive 

 Creating, saving a new website to aإلى موقع على محرك األقراص  جديد حفظ موقع ويبو إنشاء 1.2.2.3

location on a drive 

 :اآلتيةاتبع الخطوات ، WebEditingويب فارغ باسم )موقعي األول( في مجلد ملفات العمل إلنشاء موقع 

 .، فتظهر الئحة(Site/ موقعانقر على قائمة ) .1

، (… Site Setup for /لـ... إعداد الموقع) مربع الحوار(، فيظهر New siteجديد/ موقع انقر على زر )من الالئحة،  .2

 .(Documents/ المستندات)مكان الحفظ هو مجلد أن و ،Unnamed Site 1 هوفتراضي اال أن اسم الموقعتالحظ وس

 .لزم األمرإذا (، Site)موقع/ يسر لمربع الحوار انقر على من الجزء األ .3

 (، اكتب )موقعي األول(.Site Nameفي مربع )اسم الموقع/  .4

Ctrl + W 
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(، فيظهر Local Site Folderالمجاورة لمربع )مجلد الموقع المحلي/   (Browse)استعراض/ أيقونة انقر على  .5

 (.Choose Root Folderمربع الحوار )اختيار المجلد الجذر/ 

، ثم WebEditingمجلد ملفات العمل  (، حددChoose Root Folderاختيار المجلد الجذر/ ضمن مربع الحوار ) .6

 (.Select Folderانقر على زر )حدد المجلد/ 

 (، فيتم إنشاء الموقع.Save انقر على زر )حفظ/، (… Site Setup forإعداد الموقع لـ.../ ) مربع الحوار ضمن .7

 للدرم القادم. مفتوحا   Adobe Dreamweaver أبِق برنامج .8

 

 Creating, saving a new web page toإنشاء وحفظ صفحة ويب جديدة إلى موقع على محرك األقراص  2.2.2.3

a location on a drive 

 :اآلتيةالخطوات  اتبع، WebEditing في مجلد ملفات العمل باسم )صفحتي الرئيسة(ة، جديد صفحة ويب إلنشاء

 .، فرظهر الئحة(File)ملف/  قائمةايقر على  .1

 .(New Document )مستند جديد/ مربع الحوارفيظهر (، Newانقر على زر )جديد/ من الالئحة،  .2

  لزم األمر.إذا ، (New Document)مستند جديد/ من الجزء األيسر، انقر على  .3

  .HTMLاختر (، Document Type/ المستندمن قائمة )نوع  .4

 .صفحة جديدة، فيتم إنشاء (Create/ إنشاءانقر على زر ) .5

 (، ثم ضمن حيز الصفحة، اكتب النص اآلتي: برنامج دريم ويفر لتصميم مواقع الويب.Designانقر على زر )تصميم/  .6

 .، فتظهر الئحة(File)ملف/  قائمةانقر على  .7

 .(Save As )حفظ باسم/ مربع الحوارفيظهر ، (Save As)حفظ باسم/ أو  (،Save )حفظ/من الالئحة، انقر على  .8

 .)صفحتي الرئيسة( اسم صفحة الويب اكتب( File name مربع )اسم الملف/في  .9

 (.HTML/ HTML Documents ( اختر )مستنداتSave as type من مربع )حفظ كنوع/ .10

 كمكان لحفظ الصفحة. WebEditingمجلد ملفات العمل  حدد .11

 باالسم والمكان الجديدين. الصفحة(، فيتم حفظ Save حفظ/)انقر على زر  .12

 المستند. غلقأ .13

 للدرم القادم. مفتوحا   Adobe Dreamweaver أبِق برنامج .14

Ctrl + N 
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 ،وهنا تجدر اإلشارة إلى أنه قد تكون الكتابة في البرنامج من اليسار إلى اليمين، األمر الذ  يسبب إرباكا  في عملية التدقيق والقراءة

 اليمين إلى اليسار، وللقيام بذلك اتبع الخطوات اآلتية:لهذا ينبغي ضبط إعدادات البرنامج للسماح بالكتابة من 

  (، فتظهر الئحة.Editانقر على قائمة )تحرير/  .1

 (.Preferences(، فيظهر مربع الحوار )تفضيالت/ Preferencesمن الالئحة انقر على )تفضيالت/  .2

 (.Fonts(، انقر على )الخطوط/ Categoryمن قائمة )الفئة/  .3

(، ومن الجزء السفلي، قم بيلغاء تفعيل مربع Unicode( انقر على )ترميز/ Font settingsلخط/ اعدادات ا)من قائمة  .4

 (.Use dynamic font mappingاستخدام تعيين الخط الديناميكي/ )

 

Ctrl + U 




