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(Lec.8)    حخصٍص خٍاساث طباعت أساق انعًم 

 

 

 خٛاساث انٕسلت خصٛصت

انعذٚذ  Page Layout فٙ تبٕٚب تخطٛط انصفحت Page Setup ٕٚجذ فٙ خاَت إعذاد انصفحت

يٍ األٔايش انتٙ ًٚكُك استخذايٓا نتخصٛص حجى انٕسلت، اتجآْا، أبعاد انٕٓايش ٔغٛشْا يٍ 

 انخٛاساث.

ٌ يحتٕٖ ًٚكُك تغٛٛش ْٕايش انصفحت االعتٛادٚت ٔاختٛاس ْٕايش بأبعاد لهٛهت إرا كا .1

 انٕسلت ٚحتاج إنٗ انًزٚذ يٍ انًساحت نٛتُاسب ٔحجى ٔسلت انطباعت.

ففٙ انًثال أدَاِ َالحظ خشٔج أحذ أعًذة انجذٔل عٍ حذٔد انطباعت )انخطٕط انًتمطعت( بسبب 

سٛتُاسب يع حذٔد  wNarro نكٍ عُذ اختٛاس ْايش ضّٛك :Normal اختٛاس انٓايش انعاد٘

 :انطباعت تًايا



 كلية القانون/ مادة البرمجة

 ................................. م.م. غفران صباح   ..........................8-/ الفصل الدراسي االول....محاضرةالمرحلة الثانية

 

 



 كلية القانون/ مادة البرمجة

 ................................. م.م. غفران صباح   ..........................8-/ الفصل الدراسي االول....محاضرةالمرحلة الثانية

 التجاِيٍ أيش ا  Landscapeاختٛاس االتجاِ األفمٙ نهصفحت يٍ  ًٔٚكٍ االستفادة .2

Orientation ٕلإٌ كاٌ انًحتٕٖ ًٚٛم نٛأخز يساحت بانعشض ٔنٛس بانط 

 

و انمٛاسٛت، اختش انحجى انز٘ ُُٚاسب حجى أٔساق فٕٛفش انعذٚذ يٍ األحجا  Sizeأيش انحجى .3

انطباعت  :انتٙ تستخذيٓا
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كزنك، نذٚك خٛاس طباعت جزء يٍ يحتٕٖ ٔسلت انعًم. حذد أٔال انجزء انز٘ تشغب فٙ  .4

  Printيٍ أيش َاحٛت انطباعت Set Print Area طباعتّ ثى اَمش تعٍٛٛ َاحٛت انطباعت

:aAre 

 

 

ٔإلضافت طابع شخصٙ إنٗ ٔسلت انعًم، ًٚكُك إضافت خهفٛت نهٕسلت يٍ أيش خهفٛت  .5

Background 
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 خٛاساث انطباعت

 بعذ االَخٓاء يٍ كم إعذاداث انٕسقت، حاٌ انٕقج نطباعخٓا.

 )ٔيُّ َصم إنى يعاٌُت انطباعت أٌضا(: Print َُقش طباعت File يٍ حبٌٕب يهف

احجاِ انصفحت )أفقً أٔ عًٕدي(، حغٍٍش حجى انصفحت، أٔ انٕٓايش، ٔبُفس  يٍ َفس انُافزة ًٌكُُا حغٍٍش

انطشٌقت انخً ركشَاْا سابقا فً ْزا انًقال. باإليكاٌ حعذٌم ْزِ انخٍاساث يٍ ْزِ انُافزة أٔ يٍ حبٌٕب حخطٍظ 

 انصفحت.

ٔاحذة بذال يٍ حقسًٍٓا ٔبإيكاَُا أٌضا ححجٍى انٕسقت يٍ ْزِ انُافزة. سُقٕو بطباعت جًٍع األعًذة فً صفحت 

 :Fit All Columns on One Page عهى صفحخٍٍ بخحذٌذ انخٍاس
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