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 الصفحة إعداد وكممة ، عمييا نعمل التى الصفحة إعدادات ضبط إلى نحتاج ما كثيرا
 ذلك ولعمل ، الصفحة ىوامش إعداد عمى اآلن نتحدث ، النقاط من العديد تشمل
  Page Setup المجموعة  من  Margins ونختار Page Layout الشريط نختار
 والختيار ، موضح ىو كما لميامش والمتنوعة الجاىزة األشكال من العديد لنا فتظير

 ، واحده ضغطة ، المطموب الخيار عمى بالضغط نقوم منيا أى

 رؤيتنا حسب ىامش كل ونحدد لميوامش خاص إعداد بعمل نقوم أن نود كنا إذا ولكن
  باختيار نقوم ، التجييز سابقة نماذج خالل من وليس ، نحن

Custom Margins التالى الحوارى المربع فيظير : 
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 : تبويبات ثالث عمى تحتوى وىى

 

. تعمل اإلعدادات الخاصة بشكل الصفحة من خالل تحديد حجم اليوامش السفميو والعمويو واليمنى واليسرى 
 ومن الجزء ..  Landscapeأو أفقيًا  Portrait، نحدد شكل الصفحة سواء رأسيًا  Orientationمن الجزء 

Apply to  ، نطبق ىذه اإلعدادات عمي الجزء الحاليThis Point Forward  ،أو Whole 

Document  ومن الجزء .. عمى كامل المستندPreview تظير معاينة لإلعدادات الجديدة ،. 

  

حيث نقوم بتحديد أبعاد الصفحة من خالليا وذلك عن 
وتحديد األبعاد المناسبة  Paper Sizeطريق القائمة 

(A4 – A5 - ….    )  ومن الممكن تحديد اختيار
Custom Size  دخال القيم التى نريدىا بخصوص وا 

 Paper Sourceومن الجزء   ..طول وعرض الصفحة 

 نقوم بتحديد مصدر األوراق عند إجراء عممية الطباعة،  

 

ومنيا نحدد بداية مقاطع الصفحات من القائمة 
Section Start   سواء فى نفس الصفحة 

Continuous  أو صفحة جديدة New Page أو
يمكننا  Section Directionومن القائمة ..  Odd Page أو صفحة زوجية  Even Page صفحة فردية

ومن الجزء  .. Left – To– Right أو   Right – To – Left تحديد اتجاه الكتابة داخل ىذه المقاطع
Header and Footers  تقسيم رأس وتزييل الصفحة إلى صفحات زوجية وأخرى فردية يمكننا Different 

odd and even   ويمكن جعل الصفحة األولى فقط مختمفة باختيارDifferent first page   ويمكن تحديد
دخال القيم التى نريدىا  Form edgeارتفاع رأس وتزييل الصفحة عن طريق   .وا 

 

 

Paper 2-  

Margins 1-  

 Layout -3 
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 التى البيانات تكرار يتم ، الصفحة وأسفل أعمى جزئين لممستند يضاف الصفحة وتذييل رأس طريق وعن
 اسم ، الكتاب كاسم ، الصفحات جميع عمى بداخميم

 ............. الصفحة رقم ، النشر دار

 : اآلتى نتبع  لمصفحة وتذييل رأس ولعمل

 & Header المجموعة ومن  Insert شريط نختار

Footer  الخيارين أحد نختار Header أو  Footer 

 ، لمصفحة تذييل أم رأس إضافة فى رغبتنا حسب وذلك
 من مجموعة لنا تظير  Header اختيار حالة وفى

 ونبدأ أحدىم نختار ، الصفحة رأس نماذج من مختمفة
  االفتراضية الكتابة أماكن مكان إدخالة نود ما كتابة فى
 مع Footer استخدام حالة فى يتكرر الشىء ونفس.. 

 .. الصفحة أسفل يظير أنو اختالف

 أكبر قدره يعطينا وىو Design شريط بأعمى يظير الصفحة تذييل أو رأس عمى  D.Click وبالضغط
 . الصفحة وتذييل رأس فى التحكم عمى

 صورة إضافة أو ، والتاريخ الوقت إضافة يمكننا Design شريط عمى  Insert المجموعة فمن -
............. 

 . Page Numberخالل من لمصفحة رقم إضافة يمكننا   Header & Footer المجموعة من -

 Header and Footer الصفحة وتذييل رأس
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 أو  Go to Header طريق عن تذييميا أو الصفحة رأس بين التنقل يمكننا Navigation المجموعة من -
 Go to Footer. 

 ،  Different first page باختيار مختمفة فقط األولى الصفحة جعل يمكن Options المجموعة ومن -
 Different odd  طريق عن فردية وأخرى زوجية صفحات إلى الصفحة وتزييل رأس تقسيم يمكننا و

and even . 

 عن الصفحة وبداية الصفحة برأس المكتوب النص بين المسافة تحديد يمكننا  Position المجموعة ومن -
   الصفحة ونياية بالتذييل المكتوب النص بين المسافة تحديد أيضا ويمكننا  Header from top طريق

  Header from Bottom . 

 

 

 

- Footnote  عن ذلك ويتم ، الصفحة أسفل مرجع اسم إلضافة أو ، كممة معنى لتوضيح ويستخدم 
 Insert اختيار يتم Footnotes  المجموعة ومن  References الشريط عمى الضغط  طريق

Footnote الصفحة أسفل يضاف الرقم نفس و الكتابة مؤشر موضع مكان رقم بوضع البرنامج فيقوم 
 . التعميق أو المعنى لكتابة

- Endnote  إضافة حالة فى الوضع ىو كما الصفحة وليس بكاممو المستند نياية فى لمكتابة وتستخدم 
 Insert نختار أننا إال الخطوات نفس نتبع الحالة ىذه وفى المستند نياية فى المستخدمة المراجع أسماء

Endnote ، المراجع أسماء لكتابة المستند لنياية مباشرة لينقمنا ...... 

 

 

 اسم يكتب كأن ، المرجع اسم لكتابة عالمى عممى إسموب ىناك ولكن ، عشوائيا تكتب ال المراجع اسماء وألن
 .......... ، الكتاب اسم ، المؤلف

 الذاكرة فى موجوده تظل أنيا حقا والرائع ، المستخدمة المراجع أسماء إدخال سوى عمينا ما الحالة ىذه وفى
 . السميمة العممية بالطريقو كتابتيا  عبء البرنامج ويتحمل ، بعد فيما مستند أى مع إلستخداميا

 

 Bibliography المرجع سرد

 Footnote & Endnote اليوامش

 

 Bibliography المراجع كتابة
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 والكتب المراجع أسماء مع لمتعامل سيمة طريقة البرنامج لنا يوفر
 كانت سواء ، العممية األبحاث عمل فى نستخدميا التى العممية

 ......... النت عمى صفحات أو  مقاالت أو كتب المراجع ىذه
 & Citations المجموعة  References األدوات شريط من نختار جديد مرجع وإلضافة

Bibliography نختار ومنو Manage Sources باسم حوارى مربع لنا فيظير Source 

Manager ، 

 فى ، Create Source باسم آخر حوارى مربع لنا ،فيظير المرجع لكتابة New عمى بالضغط فنقوم
 قائمة لنا تظير المربع ىذا

Type of Source وبيا 
 نرغب الذى المرجع نوع نحدد
 ، كتاب كان سواء كتابتو فى

 شبكة عمى موقع ، جريدة
 .......... مقال ، اإلنترنت

 وعام ،Title فى الكتاب وعنوان ، Author فى المؤلف أسم فيكتب ذلك بعد المرجع بيانات نكتب ثم
 ثم ، Publisher فى النشر ودار ، City فى بيا الكتاب طبع تم التى والمدينة ، Year فى الطبع
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 المراجع جميع حفظ فييا يتم والتى Master List قائمة من كل في المرجع اسم فيظير ،  OK نضغط
 . حاليا المستخدمة المراجع فييا يظير والتى Current List قائمة ، البرنامج إلى إدخاليا يتم التى

 مسبقا إدخاليا تم التى لممراجع الكاممة البيانات  إلضافة
 ونقوم المستند نياية إلى ننتقل ، الحالى المستند إلى

 & Citations مجموعة من Bibliography باختيار

Bibliography ، كتابة لطرق متعددة نماذج لنا فتظير 
 Insert نضغط ثم يناسب ما منيا نختار المراجع

Bibliography قائمة عمى الموجودة المراجع ان فنجد 
Current List أبجدى بترتيب بالكامل كتابتيا تمت قد ، 

 : كالتالى باختياره قمنا الذى التنسيق وفق

 .8002 لمكتاب، العامة المصرية الهيئة:  القاهرة . سيسكو شبكات. جميستر رون

 .8002 ، لمكتاب العامة المصرية الهيئة:  القاهرة .8002 بروجكت. ميور نانسي
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 ال ، التعميق ىذا فإن وبالطبع ، ما بشىء ليذكرنا ربما ، النص من جزء عمى ما تعميق إضافة نود ما كثيرا
 إلضافة المراد الجزء تحديد نقوم ، تعميق وإلضافة ، المستند طباعة عند يظير
 ونختار Review الشريط نفتح ثم ، لو تعميق

 New Comment  المجموعة من Comments  فيظير Reviewing 

Pane ، كممة وأسفل Comment [N1] لتظير ، إدخالو المراد التعميق نكتب 
 بالمؤشر عمييا الوقوف وبمجرد مظممو التعميق عمييا اضيف التى الكممة لنا

 تظير  Comments المجموعة ومن ، صغيرة عنوان رسالة فى التعميق يكتب
 :  مثل أوامر عدة

Delete التعميق إللغاء ويستخدم 

Previousالمستند بنفس السابق لمتعميق اإلتنقل 

Next المستند بنفس التالى لمتعميق اإلنتقال 

 R.Click التعميق يحوى الذى النص عمى نضغط التعميق تعديل ى الرغبة حالة وفى

 .  Edit Comment ونختار

   
 

 ذلك ولعمل ، المستند لصفحات ترقيم إلى نحتاج فغالبا واحدة صفحة عن المستند صفحات عدد يزيد عندما
 عمييا وبالضغط Header & Footer المجموعة من Page Numbers ونختار Insert الشريط نختار
  الصورة فى الموضحة االختيارات عمى نحصل

 الصفحة أعمى الرقم لوضع -

 الصفحة أسفل الرقم لوضع -

  اليامش فى الرقم لوضع -

 Page Numbers   الصفحات ترقيم
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  التذييل أو بالرأس المؤشر مكان الرقم لوضع -

 االتينى لمشكل أو لحروف الرقم تغيير -

 الصفحات ترقيم إلغاء -

 عمى الضغط وبمجرد ، اختيار كل فى انماذج من مجموعة السابقين األوائل األربع االختيارات فى وسنجد 
 . المستند عمى الشكل وبنفس ، مباشرة يطبق ، النموذج

 

 

 الترقيم ىذا ويظير ، يرقم الكتابةة ممن الخالى السطر حتى ، المستند اسطر جميع عمى األسطر ترقيم ويتم
 : كالتالى وخطواتو ، الطباعة فى

 يضاف وبيذا   Continuous نختار ومنو Line Numbers باختيار نقوم  Page Layout الشريط من
 بالمستند صفحة لكل يكون أن أردنا إذا أما ، الصفحات لكل متصل بشكل المستند أسطر كل عمى الترقيم
 بداية فى نتحكم أن الممكن ومن Restart Each Page   األمر Line Numbers من فنختار خاص ترقيم
 ثالثة أو سطرين لكل رقم يرقم نجعمو أن أيضا الممكن ومن ، 7 بالرقم مثال الترقيم يبدأ أى الترقيم

 ثم Line Numbers باالختيار ذلك ويتم ،............. 

Line Numbering Options المفتاح منو نختار حوارى مربع فيظير  
Line Numbers الجزء ومن Start at  الجزء أما ، الترقيم بدء رقم نحدد  

Count by  أساسو عمى الترقيم سيتم الذي األسطر عدد يحدد فإنو . 

 

 إلى نحتاج قد
 الصفحة تقسيم الكتابة حال فى كما لعمده
 ويتم ، الصحفية الشريط اختيار طريق عن ذلك
 Page Layout والذى Columns االختيار ثم

 Line Numbers األسطر ترقيم

 

 Columns ألعمدة الصفحة تقسيم
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ذا ، ليا المستند تقسيم المراد العمدة لعدد خيارات يعطى  تحديدة فيجب ، المستند من معين جزء تقسيم أردنا وا 
 .. السابقة باإلجراءات  القيام قبل أوال

ذا  لنا فيظير More Columns منيا نختار ثم Columns فنختار األعمده خيارات مع التعامل اردنا وا 
 : التالية األوامر يحوى والذى ،Columns  الحوارى المربع

- Presets :بيا مجموعة من االختيارات ، نضغط عمى ما يناسبنا منيا. 

- Number of columns:  نحدد من خاللو عدد األعمدة الذي نريده. 

- Line Between : إلضافة  خط رأسى بين األعمدة. 

- Right to left  :أما إذا كانت بالمغة اإلنجميزية فإننا نمغي ىذا حالة الكتابة بالمغة العربية ،  تستخدم فى
 .االختيار

- Width and Spacing :لتحديد عرض مختمف لكل عمود 

 : التالية االختيارات بيا: Apply To القائمة -

 - This Point Forward :لعمل األعمده بداية من موضع المؤشر 

- Whole Document :يعمل عمى تطبيق اإلعدادات عمى المستند بالكامل. 

   Symbol رمز إدراج 
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إلضافة أى  More Symbolثم الضغط عمى   Symbolاختيار  Insertحيث يمكننا عن طريق القائمة 
 Symbol، من خالل المربع الحوارى   رمز من الرموز المختمفة داخل المستند

 Insertويتم ذلك بالنقر عمى الرمز المختار ، ثم الضغط عمى مفتاح 

 .وتغيير نوع الخط   Fontويمكن تغيير شكل الرموز المتاحة عن طريق فتح قائمة 

 

 


