أساسيات إنحاج برهدية جعليوية باسحخدام برناهح هايكروسوفث باوربوينث

هقدهة:
رؼزجش انجشيغٛبد انزؼهًٛٛخ أؽذ أْى انٕعبئم انزؼهًٛٛخ انفشدٚخ انز ٙرؼًٍ رؼهى انـبنت ؽزٗ يشؽهخ انزًكٍ ٔاإلرمبٌ.
والبرهدية الحعليوية ْ ٙانًبدح انزؼهًٛٛخ انًٕػٕػخ ف ٙطٕسح إنكزشَٔٛخ ػهٗ انؾبعت اٜن ٙنزٕػٛؼ فكشح يؼُٛخ
ثبنشعٕو ٔانظٕس ٔانجٛبَبد ٔانُظٕص ٔانظٕد ٔانفٛذ ٕٚثشكم رفبػه ٙعزاةٚٔ .ؼزجش ثشَبيظ يبٚكشٔعٕفذ ثبٔس ثُٕٚذ
يٍ أْى ٔأعٓم انجشايظ انز ٙرًكُُب يٍ إَزبط ثشيغٛخ رؼهًٛٛخ ثغٛـخ.
خطوات جصوين وبناء البرهدية الحعليوية:
رًش ػًهٛخ رظًٛى ٔثُبء انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخ ثؼذح يشاؽم ؽٛش رشًم كم يشؽهخ يغًٕػخ يٍ انخـٕاد رزكبيم فًٛب ثُٓٛب
نجُبء انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخُٚٔ .ؼزجش انًُٕرط انؼبو نهزظًٛى انزؼه ًٙٛأعبعبً نزظًٛى انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخٔ ،رزًضم ْزِ انًشاؽم
فًٛب ٚه:ٙ

أوالً :هرحلة الححليل:
-1
-2

-3
-4

رؾهٛم انًًٓخٔ :فٓٛب ٚزى رؾذٚذ األْذاف انؼبيخ يٍ انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخ ْٔ ٙانغبٚبد انزٚ ٙغؼٗ انجشَبيظ إنٗ
رؾمٛمٓب.
رؾهٛم انًزؼهً :ٍٛكأػًبسْىٔ ،يغزٕٚبرٓى انزؼهًٛٛخ (طفٕفٓى)ٔ ،انًغزٕٚبد انضمبفٛخٔ ،االعزًبػٛخٔ ،االلزظبدٚخ،
ٔكزنك يؼشفزٓى ٔيٓبسارٓى انغبثمخ ٔارغبْبرٓى َؾٕ انًبدح انزؼهًٛٛخٔ ،خظبئظٓى انُفغٛخٔ ،يٍ انًٓى أٚؼب فٙ
رظًٛى انجشيغٛخ انزؼهًٛٛخ أٌ ٚزى رؾذٚذ انًٓبساد ٔانًؼبسف انزٚ ٙغت أٌ رزٕفش ف ٙانًزؼهى لجم اعزخذايّ
نهجشيغٛخ .يضم يٓبسح اعزخذاو انؾبعت اٜن ٙأٔ يٓبسح انهغخ.
رؾهٛم انًؾزُْٕٖٔ :ب ٚزى رؾذٚذ ٔاخزٛبس انًؾزٕٖ يٍ يظبدس يخزهفخ دٌٔ االػزًبد ػهٗ يظذس ٔاؽذ.
رؾهٛم انًٕاسد ٔانمٕٛد :يضم رٕفش ثشَبيظ رأنٛف يؼٔ ٍٛػذو رٕفش آخش أٔ طؼٕثخ اعزخذايّ.

ثانياً :هرحلة الحصوين
ٔرزؼًٍ ْزِ انًشؽهخ انخـٕاد انزبنٛخ:
 - 1رؾذٚذ األْذاف اإلعشائٛخ ْٙٔ :األْذاف انغهٕكٛخ انزًٚ ٙكٍ لٛبعٓب .ؽٛش ٚزى رؾٕٚم انٓذف انؼبو إنٗ يغًٕػخ
يٍ األْذاف اإلعشائٛخ انز ٙرؾزٕ٘ كم يُٓب ػهٗ َمـخ ٔاؽذح ثغٛـخ ًٚكٍ لٛبعٓب.
 - 2رؾذٚذ انًؾزٕٖ ٔرُظ :ًّٛثُبء ػهٗ األْذاف انؼبيخ ٔاإلعشائٛخ انز ٙرى رؾذٚذْبٚ ،زى رؾذٚذ انًؾزٕٖ ثذلخٔ .ثؼذ
رنك ٚزى رُظ ًّٛثئؽذٖ انـشق انًؼشٔفخ :انـشٚمخ انًُـمٛخ (يضم االَزمبل يٍ األعٓم إنٗ األطؼت ٔيٍ انًؼهٕو
إنٗ انًغٕٓل) أٔ انـشٚمخ انزبسٚخٛخ (كبالَزمبل يٍ األؽذاس انمذًٚخ إنٗ انغذٚذح) أٔ انـشٚمخ انغٛكٕنٕعٛخ (انزٙ
ٚشاػٗ فٓٛب خظبئض انًزؼهً )ٍٛأٔ انـشٚمخ انزارٛخ (ْٔ ٙإػـبء انفشطخ نهًزؼهى نهزؾكى ف ٙرُظٛى انجشَبيظ
ٔرشرٛجّ ٔفمبً نمذسارّ ٔاؽزٛبعبرّ).
 - 3إػذاد انغُٛبس ٕٚف ٙطٕسرّ األٔنٛخٚٔ :زؼًٍ انغُٛبس ٕٚكم يب ٚظٓش ػهٗ اإلؿبس  /انشبشخ ف ٙنؾظخ يؼُٛخ يٍ
طٕسحَٔ ،ض يكزٕةٔ ،سعٕو يزؾشكخ ٔصبثزخٔ ،نمـبد فٛذٚٔ .ٕٚزى رظًٛى انغُٛبس ٕٚكبنزبن:ٙ
رقن اإلطار
ٚزى رشلٛى كم شبشبد
انؼشع (اإلؿبساد).
ف ٙؽبنخ رفشع شبشبد
يٍ انشبشخ األعبعٛخ ٚزى
رشلًٓٛب ثُفظ سلى انشبشخ
األعبعٛخ يغ إػبفخ
ؽشٔف أثغذٚخ.
يضالً انشبشخ انشئٛغٛخ 3
ٔانشبشبد انفشػٛخ 3أ،
3ة3 ،ط.

الدانب الورئي
ٚزى رؾذٚذ كم يب ٚظٓش
ػهٗ انشبشخ يٍ طٕسح
َٔض يكزٕة ٔأعئهخ
ٔإعبثبد ٔإسشبداد
ٔرغزٚخ ساعؼخ.

الدانب الوسووع
ٚزى رؾذٚذ كم انًؤصشاد
انظٕرٛخ انخبطخ ثكم
إؿبس ،كأطٕاد انًؾبدصخ
ٔانًؤصشاد انظٕرٛخ.

وصف اإلطار
 ٔطف كٛفٛخ ظٕٓساإلؿبس (ظٕٓس كبيم –
عضئ – ٙرذسٚغ)ٙ
 ٔطف انخـٕاد انزٙٚؤدٓٚب انًزؼهى إلؽذاس
انزفبػم ثٔ ُّٛث ٍٛاإلؿبس
 رؾذٚذ صيٍ ػشعاإلؿبس

 - 4رظًٛى اإلؿبساد/انشبشبد ْٕٔ :كم يب ٚظٓش أيبو انًزؼهى ف ٙنؾظخ يؼُٛخٔ ،عٕف ٚزفبػم يؼّٔ ،كم انمٕائى
ٔاألصساس انًشعٕيخٔ.ػُذ رظًٛى انشبشخ ٚغت يشاػبح انًؼبٛٚش انفُٛخ ٔانزؼهًٛٛخ يؼبً ؽزٗ رخشط ثظٕسح الئمخ
ٔثغٛـخٚٔ .غت أٚؼبً رؾذٚذ كٛفٛخ انزفبػم ث ٍٛانًزؼهى ٔانجشَبيظ (ْم يٍ خالل انؼغؾ ػهٗ صس أٔ ػهٗ أؽذ
يفبرٛؼ نٕؽخ انًفبرٛؼ)ٔ .فًٛب ٚه ٙيضبل نشبشخ انؼشع:

يٕلغ انؼُٕاٌ انشئٛغٙ

يٕلغ انؼُٕاٌ انفشػٙ

يٕلغ (طٕسح – سعٕو – نمـبد
فٛذ)ٕٚ

يٕلغ َض يكزٕة
يٕلغ أدٔاد انزؾكى ف ٙانظٕسح
انًؼشٔػخ أػالِ
يٕلغ أصساس انزؾكى ف ٙانشبشخ

 - 5رؾذٚذ أًَبؽ االعزغبثخ ٔانزغزٚخ انشاعؼخ :أ٘ رؾذٚذ ؿشٚمخ اعزغبثخ انًزؼهى (ثبنفأسح – ثهٕؽخ انًفبرٛؼ – ثهًظ
انشبشخ)ٔ .كزنك رؾذٚذ ًَؾ انزغزٚخ انشاعؼخ (ٚزى إثالغّ ثظؾخ إعبثزّ أٔ خـئٓب فمؾ أو عٛزى انزؼهٛك ػهٓٛب).
 - 6انزمٕٚى انجُبئ ْٕٔ :ٙانزمٕٚى انًغزًش نكم خـٕح يٍ انخـٕاد انزُٚ ٙزٓ ٙانًظًى يٍ إػذادْب ؽٛش ٚزى ػشػٓب
ػهٗ يغًٕػخ يٍ انخجشاء ف ٙانًبدح يضم انًؼهًٔ ٍٛانًزخظظ ٍٛف ٙيغبل انزظًٛى انزؼهٔ ًٙٛركُٕنٕعٛب
انزؼهٛىٔ .ثُبء ػهٗ آسائٓى ٚزى رؼذٚم ٔرـٕٚش يشؽهخ انزظًٛى.
ثالثاً :هرحلة اإلنحاج والحوزيع
ٔفْ ٙزِ انًشؽهخ ٚزى انزؼبيم يغ عٓبص انؾبعٕة نزؾٕٚم انغُٛبس ٕٚإنٗ ثشَبيظ ؽمٛمٔ ٙرنك ثئرجبع انخـٕاد انزبنٛخ:
 - 1رؾذٚذ يزـهجبد اإلَزبط :ؽٛش ٚزى رغٓٛض األدٔاد ٔاألعٓضح انالصيخ نزنك ٔرؾذٚذ ثشَبيظ انزأنٛف انًُبعت يضم
PowerPoint, FrontPage
 - 2رغٓٛض انٕعبئؾ انًزؼذدح انًـهٕثخٔ :رنك ثغًغ انغبْض يُٓب ٔاَزمبئٓب يٍ اإلَزشَذ أٔ ثئَزبعٓب ثذلخ إٌ نى ركٍ
يزٕفشحٔ .رٕػغ كم انٕعبئؾ (انغبْضح ٔانًُزغخ) ف ٙيغهذ ٔاؽذ " "Folderؽزٗ رغٓم ػًهٛخ اإلَزبطٔ .يٍ
عبَت آخش ٚزى ٔػغ ْزا انًغهذ يغ انجشَبيظ فَ ٙفظ ٔعٛهخ انزخض( ٍٚانمشص انًؼغٕؽ يضالً).
 - 3إَزبط انجشَبيظ ف ٙطٕسرّ انًجذئٛخٔ :رنك ثزظًٛى اإلؿبساد إؿبس ثئؿبس يغ سثؾ اإلؿبساد ٔانزفشػبد.
 - 4انزمٕٚى انجُبئ ٙنهجشَبيظ :ثؼذ االَزٓبء يٍ رظًٛى انجشَبيظ ف ٙطٕسرّ األٔنٛخ ٚزى ػشػّ ػهٗ انًخزظٍٛ
ٔإعشاء انزؼذٚالدٚٔ .زى رغشٚت انجشَبيظ ػهٗ ػُٛخ يًبصهخ نهؼُٛخ انًغزٓذفخ ثٓذف عًغ آسائٓى ٔإعشاء
انزؼذٚالد انالصيخ.
 - 5انجشَبيظ ف ٙطٕسرّ انُٓبئٛخٚ :زى رغشثخ انجشَبيظ ػهٗ ثؼغ أعٓضح انؾبعٕة األخشٖ نهزأكذ يٍ ػًهّ يغ
إعشاءاد انزؼذٚالد ػُذ اكزشبف أ٘ خـأْٔ .كزا أطجؼ انجشَبيظ عبْضاً ف ٙطٕسرّ انُٓبئٛخ.
 - 6انُشش ٔانزٕصٚغٚ :زى َغخ انجشَبيظ ػهٗ ألشاص يذيغخ  CD ROMيغ ػشٔسح كزبثخ انجٛبَبد انزبنٛخ ػهٗ
انمشص:
 اعى يؤنف انجشَبيظ
 ػُٕاٌ انجشَبيظ أٔ انًمشس انزؼه ًٙٛأٔ انٕؽذح انزؼهًٛٛخ
 انفئخ انًغزٓذفخ يٍ انجشَبيظ
َ ظبو انزأنٛف انًغزخذو
كًب ٚكزت داخم غالف انمشص انًذيظ:




ؽغى انًهفبد انزٚ ٙزكٌٕ يُٓب انجشَبيظ
ؿشٚمخ ٔخـٕاد رشغٛم انجشَبيظ أٔ يهف يؼٍٛ
انجشيغٛبد انًـهٕثخ نزشغٛهّ (يضالً)Real Player, Media Player:

ٔثزنك ٚكٌٕ انجشَبيظ عبْضاً نهُشش.
جصنيف شاشات البرهدية الحعليوية:
أٔالً :شبشخ انزؼشٚف ثبنجشيغٛخ
ٔرٕػؼ يٕػٕع انجشيغٛخ إػبفخ إنٗ اعى انًُفز ٔانًظًى ٔانًشاعغ ٔانًششف ٔانغُٛبسٚغذ ..إنخ
صبَٛبً :شبشخ انًمذيخ
ٔرزكٌٕ يٍ شبشخ ٔاؽذح أٔ أكضش ؽٛش ٚزى فٓٛب انزؼشٚف ثًٕػٕع انجشيغٛخ.

صبنضبً :شبشخ األْذاف
ٔرزكٌٕ أٚؼبً يٍ شبشخ ٔاؽذح أٔ أكضش ؽٛش رزؼًٍ األْذاف انؼبيخ نهجشيغٛخ ٔاألْذاف انغهٕكٛخ ألداء انـبنت.
ساثؼبً :شبشخ انمبئًخ
ًٔٚكٍ ػٍ ؿشٚمٓب انزؾكى ف ٙعٛش انذسط يٍ خالل يغًٕػخ يٍ األصساس أٔ انمٕائى انًُغذنخ.
خبيغبً :شبشخ انؼشع
ْٔ ٙيغًٕػخ يزُٕػخ يٍ انشبشبد انزٚ ٙزى يٍ خالنٓب ػشع انًٕاد انزؼهًٛٛخ يغ ػشٔسح اؽزٕائٓب ػهٗ انظٕس انضبثزخ
ٔانًزؾشكخ ٔانشعٕو انزٕػٛؾٛخ ٔنمـبد انفٛذ ٕٚانالصيخ نهششػ ٔانزٕػٛؼٔ .إربؽخ انفشطخ نهًزؼهى نهمٛبو ثبألَشـخ انفشدٚخ
ٔانزؼبَٔٛخ.
عبدعبً :شبشخ األيضهخ ٔانزًبسٔ ٍٚانزذسٚجبد
ٔٚزى يٍ خالنٓب ػشع انزًبس ٍٚيغ ػشٔسح انزُٕٚغ ف ٙأشكبل انزغزٚخ انشاعؼخ (سعبنخ – طٕد – أشكبل – سعٕو
يزؾشكخ – نمـخ فٛذ )ٕٚػهٗ أٌ ركٌٕ يؼجشح ػٍ اإلعبثبد انظؾٛؾخ ٔانخبؿئخ ػهٗ ؽذ عٕاء.
عبثؼبً :شبشخ انزمٕٚى
ٔرؾزٕ٘ ػهٗ أعئهخ االخزجبس ثٓذف انزمٕٚى أٔ انزشخٛض أٔ اإلرمبٌ.
صبيُبً :شبشخ انًغبػذح
ؽٛش رؼ ٍٛانزهًٛز ػهٗ االعزخذاو انظؾٛؼ نهجشيغٛخ أٔ نهٕؽخ انًفبرٛؼ ٔانفأسح  ..إنخ
ربعؼبً :شبشخ انزغزٚخ انشاعؼخ
ٔرؾزٕ٘ ػهٗ انزغزٚخ انشاعؼخ انًُبعجخ نالعزغبثخ انظؾٛؾخ أٔ انخبؿئخ.
ػبششاً :شبشخ انُٓبٚخ أٔ انخبرًخ
ْٔ ٙانز ٙرٕدع انًزؼهى ثجؼغ انكهًبد انشلٛمخ انز ٙرؾفضِ ػهٗ يؼبٔدح انؼًم ٔانزؼهى يٍ خالل انجشيغٛخ يشح أخشٖ.
هعايير جقيين البرهدية الحعليوية:



















رزؼًٍ انجشيغٛخ أْذاف يؾذدح ٔٔاػؾخ
رؾمك انجشيغٛخ األْذاف انًزكٕسح
 ًُٙٚانجشَبيظ يٓبساد انزؼهى انزار ٙنذٖ انًزؼهًٍٛ
 ًُٙٚانجشَبيظ يٓبساد انزفكٛش انؼهً ٙنذٖ انًزؼهًٍٛ
رؾذد انجشيغٛخ انًزـهجبد انغبثمخ نهجذء ف ٙرؼهًٓب
ٕٚعّ انجشَبيظ إنٗ فئخ يؾذدح يٍ انًزؼهًٍٛ
انًؾزٕٖ طؾٛؼ ػهًٛبً ٔؽذٚش
أعهٕة ػشع انًؾزٕٖ ُٚبعت انفئخ انًغزٓذفخ
ًٚكٍ نهًزؼهى انزفبػم يغ انًؾزٕٖ
انهغخ انًغزخذيخ عهًٛخ
رزشكض أَشـخ انزؼهى ف ٙانجشَبيظ ػهٗ انًزؼهى
رزؼذد األَشـخ نٛخزبس انًزؼهى يُٓب يب ُٚبعجّ
ٚزؼًٍ انجشَبيظ اخزجبس لجهٙ
ٚزؼًٍ انجشَبيظ اخزجبساد ثُبئٛخ
ٚمذو انجشَبيظ انزؼضٚض انفٕس٘ العزغبثبد انًزؼهًٍٛ
انُظٕص انًكزٕثخ ٔاػؾخ ٔعٓهخ انمشاءح
اعزخذاو َٕع ٔثُؾ انكزبثخ يُبعت
اعزخذاو أنٕاٌ انخـٕؽ يُبعت







رؼشع انظٕس ٔانشعٕو ٔانُظٕص ثشكم يزكبيم ٔٔظٛف ٙف ٙإؿبساد انجشَبيظ
انجشَبيظ عٓم انزشغٛم ٔاالَزمبل ث ٍٛيكَٕبرّ
عًٛغ االسرجبؿبد انزشؼجٛخ رؼًم ثشكم طؾٛؼ
ٚغٓم اعزخذاو أٚمَٕبد انجشَبيظ
خٛبساد انٕاعٓخ ٔانًفبرٛؼ انًشرجـخ ثٓب صبثزخ ف ٙأيبكُٓب يغ رغٛٛش انشبشبد

الوراخع:
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