
 دليل البدء السريع
 يبدو Microsoft Publisher 2013 مختلفاً عن اإلصدارات السابقة، لذا أنشأنا 

هذا الدليل لمساعدتك على تقليل الفترة الالزمة لتعلم استخدامه.

شريط أدوات الوصول السريع
أِضف األوامر المفضلة لديك إلى شريط أدوات الوصول السريع، لكي تكون متوفرة دائماً 

متى احتجت إليها.

إضافة صور
أضف صورة واحدة أو أكثر إلى المنشور من الكمبيوتر أو من معرض القصاصات الفنية 

على Office.com أو من ويب.

إدارة الملفات
انقر فوق ملف إلنشاء الملفات وفتحها 

وحفظها ومشاركتها باإلضافة إلى تحرير 
معلومات العمل واختيار خيارات أخرى.

عرض الحسابات عبر اإلنترنت أو التبديل بينها
إذا كنت تعمل في السحابة، فانقر فوق ملف < حساب لتغيير إعداداتك أو لتبديل الحسابات.

جزء التنقل
استخدم "جزء التنقل" للتنقل عبر المنشور 

وإلضافة الصفحات وحذفها.

تكبير/تصغير
استخدم شريط التمرير هذا لتكبير صفحات 

المنشور وتصغيرها بسرعة.

طريقة العرض
التبديل بين االنتشار على صفحة واحدة أو 

صفحتين بنقرة واحدة.

إظهار الشريط أو إخفاؤه
انقر فوق هذا السهم إلخفاء الشريط. إلظهار 
الشريط، انقر فوق عالمة تبويب ثم انقر فوق 

أيقونة الدبوس.



استخدام الشريط
يمتد شريط واسع يسّمى الشريط أعلى نافذة المنشور. وتتضمن كل عالمة تبويب على الشريط أزراراً وأوامر مختلفة 

منظمة في مجموعات.

عندما تفتح منشوراً في Publisher 2013، تعرض عالمة التبويب الصفحة الرئيسية المهام واألوامر األكثر 
 .Publisher استخداماً في

بدء استخدام قالب
يمكن أن يبدأ كل منشور من معرض القوالب المرئية الجديد. اختر من بين منشور فارغ أو من قوالب المناشير 

الجذابة الجديدة.

إخفاء الشريط أو إظهاره
يمكنك توفير مساحة إضافية على الشاشة من خالل إخفاء الشريط. انقر فوق السهم الصغير إلى أقصى يسار 

الشريط. لعرض الشريط مجدداً في وقت الحق، انقر فوق عنوان عالمة تبويب، ثم انقر فوق أيقونة الدبوس التي 
تظهر مكان السهم.

أثناء العمل في Publisher 2013، يمكنك عرض معرض القوالب مجدداً في أي وقت بالنقر فوق ملف < جديد.



 العناصر التي ربما تبحث عنها
. Publisher 2013 استخدم القائمة أدناه للعثور على بعض األدوات واألوامر األكثر شيوعاً في

ثم ابحث في...انقر فوق...من أجل...

طريقة عرض Backstage )انقر فوق األوامر في الجزء األيمن(.ملفالفتح أو اإلنشاء أو الحفظ أو المشاركة أو التصدير أو الطباعة

المجموعات الحافظة وخط وفقرة وترتيب.الصفحة الرئيسيةاستخدام ناسخ التنسيق والخطوط وتنسيق الخطوط والفقرات والمحاذاة

المجموعات جداول ورسومات توضيحية ونص.إدراجإدراج مربعات النص والصور والجداول واألشكال

تغيير القوالب والهوامش واالتجاه أو حجم الصفحة أو إعداد خطوط إرشاد التخطيط، أو تطبيق 
األنظمة أو البحث عن الصفحة الرئيسية

المجموعات القالب وإعداد الصفحة وتخطيط واألنظمة وخلفية الصفحة.تصميم الصفحة

المجموعات بدء وكتابة الحقول وإدراجها ومعاينة النتائج وإنهاء.مراسالتإرسال البريد ودمج البريد اإللكتروني

المجموعتان تدقيق واللغة.مراجعةإجراء تدقيق إمالئي وإجراء بحث عبر اإلنترنت وترجمة النص وتعيين اللغة

 فتح طريقة العرض "عادي/الصفحة الرئيسية" أو طريقة عرض التخطيط أو إظهار الدالئل
أو المساطر أو إدارة الرسومات

المجموعات طرق عرض وتخطيط وإظهار.طريقة العرض



إضافة صور 
يسمح لك Publisher 2013 بإدراج الصور بسهولة من أي مكان، سواء كانت على الكمبيوتر أو في معرض 

القصاصات الفنية على Office.com أو في موقع آخر على ويب.

 

عند إدراج صور متعددة في آٍن، يضعها Publisher 2013 في عمود في منطقة التسويد. ويمكنك من منطقة 
التسويد سحب صورة إلى صفحة المنشور وإعادتها إلى مكانها مجدداً، أو تبديل الصورة بصورة أخرى إذا لم 

يعجبك شكلها.

تبديل الصور
يمكنك تبديل صورة في التخطيط بأخرى بسهولة، سواء كانت الصورتان على الصفحة نفسها أو إذا كانت إحداهما في 

منطقة التسويد.

حدد الصورة األولى ثم اسحب أيقونة الجبل التي تظهر إلى الصورة الثانية. وعندما ترى الحد المميز القرنفلي حول 
الصورة، حرر زر الماوس.



إضافة تأثيرات الصورة
 يوفر Publisher 2013 تأثيرات جديدة متعددة للصورة. يمكنك تطبيق تأثيرات الظالل والتوهجات

والحواف الناعمة واالنعكاسات والمجسمات المشطوبة الحواف واالستدارة الثالثية األبعاد على الصور.

لتطبيق التأثير الذي تريده، حدد الصورة ثم انقر فوق تأثيرات الصورة من عالمة التبويب أدوات الصورة – تنسيق.

إضافة تأثيرات النص
تسمح لك تأثيرات النص الجديدة في Publisher بإضافة جاذبية مرئية إلى المنشورات. اختر من بين الظالل 

والتوهجات واالنعكاسات والمجسمات المشطوبة الحواف.

لتطبيق التأثير الذي تريده، حدد النص ثم انقر فوق تأثيرات النص من عالمة التبويب أدوات مربع النص – تنسيق.



مركز طباعة الصور
 لم تكن طباعة الصور عبر اإلنترنت يوماً بهذه السهولة بواسطة خيارات الحزم والتوزيع المضمنة

.Publisher 2013 في

 يمكنك اآلن حفظ المنشورات لطباعة الصور بشكٍل خاص. يتم تصدير كل صفحة من المنشور كصورة بتنسيق
JPEG يمكنك بعد ذلك تحميلها إلى موقع مركز طباعة الصور على ويب لطباعتها.

 استخدام الصور كخلفيات 
الصفحات

يمكن أن تشكل الصور خلفيات رائعة للمنشور. انقر بزر الماوس األيمن فوق صورة وحدد تطبيق على الخلفية ثم 
حدد تعبئة لتقوم الصورة بملء الصفحة بأكملها أو حدد تجانب إلضافة نسخ متعددة من الصورة إلى الخلفية.


