
  

تهيئة الصفحة
- الزر اليمن بالماوس >>1

>>page اختر الصفحة/
 |الصفحةأو من القائمة >> تنسيق >> 

Format > Page
 من الpage eg- اختر الصفحة/2

Text Direction اتجاه النص/
marginsهوامش/

تهيئة كل الفقرات بالملف
الزر اليمن بالماوس >> 

تحرير نمط الفقرة
 Edit paragraph style 

Indents & spacing
alignmentمحاذاة/ة

Text Direction اتجاه النص/

تهيئة فقرة محددة
- اختر الفقرة المراد تعديeها1
- من القائمة >> تنسيق >> فقرة2

   Format > Paragraph
أو من الشريط الجانبي للدوات
أو الزر اليمن بالماوس >> 

>> paragraph اختر الفقرة/
Indents & spacing

alignmentمحاذاة/ة
Text Direction اتجاه النص/

Ctrl+A لختيار كل الفقرات اضغط مeحوظة:

font/الخط

gند كتابة محتوى gربي:
 A_Nefel_Sereke

Simplified Arabic
gند كتابة محتوى إنجeيزي:

Arial

  

إضافة إطار للصفحة

- الزر اليمن بالماوس >>1
>>page اختر الصفحة/

 |الصفحةأو من القائمة >> تنسيق >> 
Format > Page

 من الBorders eg- اختر الحدود/2

اختر شكل الخط، العرض، الeون، ل إل 

إضافة إطار زخرفي للصفحة
من القائمة >> مeف >> قوالب >> إدارة - 1

File > Templates > Manage 
- تحت "إطارات” اختر الطار و سيفت- في مeف2

جديد
- اختر الطار بالضغط المزدوج eg  الزر اليسر3

لeماوس  ثم اختر نس 
- في المeف الوراد إضافة الطار له افت-4

 ثم اختر لصق حت  يظهرHeaderالترويسة | 
في كل الصفحات

التحكم في تحريك الشكال
- اختر الشكل أو الصورة المراد تحريكها1
إرساء>>إل - من القائمة>>تنسيق>>2

Format>>Anchor>>Paragraphالفقرة |  
أو بالضغط eg  الزر اليمن بالماوس لفت- قائمة

Anchorالربط | 
- يمكن اختيار محاذاة الشكل يمين أو يسار أو3

وسط من شريط الدوات
 لتحريك الشكل في أي مكان بالصفحةمeحوظة:

Pageيمكن اختيار إل  الصفحة | 

في حالة عدم تكرار صور الترويسة في
الصفحات

في حالة gدم ظهور الطار الزخرفي أو الصور
المضافة لeترويسة في كل الصفحات اختر

الصورة أو الطار ثم افت- قائمة الربط أو الرساء |
Anchorماوسeالزر اليمن ل  eg سواء بالضغط 

 و تأكد من اختيارFormatأو من قائمة تنسيق | 
Paragraphإل  الفقرة | 

شركة أرو سيستم لeنظم اللكترونية و الهندسية
www.Arrow-Systems.com

+20 122 502 6 520
support@arrow-systems.com

Tel.
E-mail

http://www.Arrow-Systems.com/
mailto:support@arrow-systems.com


لغة الواجهة
القائمة>>أدوات>>خيارات>> إgدادات

User interfaceالeغات>>الeغة>>
Tools>>options>>Language 
settings>>Languages>>User Interface

امتدادات الملفات 
في حالة تداول المeفات لeتعديل:

 File>>Save Asمeف>>حفظ بإسم | 
(.odt) (.doc) 

.):pdfفي حالة تداول المeفات لeعرض فقط (
 PDFتصدير بتنسيق مeف>>

File>>Export as PDF  

إعدادات الرقام
القائمة>>أدوات>>خيارات>> إgدادات

الeغة>>تخطيط النص المركب
Tools>>options>>Language settings>> 
Complex Text Layout

 هندية←إجباري أرقام gربي 
 gربية←إجباري أرقام إنجeيزي 
context السياق/←eg  حسب السياق 

تصحيح لغة الرقام

في حالة ظهور الرقام بeغة غير المطeوبة بالرغم
من أن إgدادات الرقام تم ضبطها eg  اختيار

 التأكد من اتجاه النص:←"السياق" 
(يمين – شمال) للرقام العربي
(شمال – يمين) للرقام انجeيزي

ضبط الجداول

لضبط الجدول في نطاق حدود الصفحة يتم
اختيار جدول>خصائص

الجدول>الجدول>محاذاة>تeقائي
Table>Table properties 
>Alignment>Automatic

حدود الجداول

لضبط حدود الجدول أو الصف أوالخانة: 
- اختيار الجزء أو الجدول المراد تحديده 1
-جدول>خصائص الجدول>الحدود 2

Table>Table properties >Borders

ضبط الهوامش داخل الجدول

لضبط المسافات بين النص داخل الجدول و
حدوده يتم اختيار جدول>خصائص

Spacing to Contentsالجدول>الحدود>
Table>Table properties >Borders>Spacing
to Contents

التحكم في ارتفاعات الصفوف بالجدول
-اختيار الجدول1
ملءمة تeقائية>> ارتفاع-القائمة>>جدول>>2

Table>>Autofit>>Row Heightالصف |  
Fit toتeقائية لeحجم |  -إزالة اختيار ملءمة3

size) سم مثلً)1 ثم وضع رقم مبدئي للرتفاع 
Okو الضغط eg  حسناً | 

علمة مائية في خلفية الصفحة

القائمة>>تنسيق>>الصفحة>> مساحه
Tools>>Format>>Page>>Area 

 ثم اخترBitmapاختر ملء: صورة نقطية | 
Import Graphicو اختر الصورة المراد إضافتها 

ثم لeتحكم في شفافية الصورة اختر الشفافية |
Transparencyو اختر الشفافية  egمن أ 

Okالمطeوبة ثم الضغط eg  حسناً | 

تعديل اتجاه التاريخ
في حالة تعديل اتجاه التواري  الفاصل

المستخدم بها هو "/”:
القائمة>>أرو سيستم>>تحويل التاري 

بالجداول
يقوم هذا الختيار بتعديل التواري  في النص و

الجداول
 في حالة gدم وجود القائمة يرج مeحوظة:

التصال بشركة أرو سيستم كما موض- في
أسفل الصفحة
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Toolbarإظهار/إخفاء 
View>>Toolbars>>

gرض>>أشرطة الدوات
 مثل قائمة الرسمToolbarاختر اسم 

Navigatorالملح/
F5

لمراجعة كل الكائنات في المeف أمثeة:
جداول/رسومات/صور

Menusكيفية نقل القوائم/
Userتحت مجeد المستخدم/

eg  حسب نظام التشغيل. في حالة نظام تشغيل ويندوز:
/../Appdata/Roaming/libreoffice/4/user/config/soffice.cfg/modules/swriter/menubar.xml

Templatesاستخدام القوالب/

File>>Templates>>Manageمeف>>قوالب>>إدارة | 
 من هنا ننس  الطاراتمeحوظة:

لصق ف  الرأس – لتكرار الطار ف  كل الصفحات

 خطوات عمل النموذج
إgداد الصفحة لن لو الوحدة المتكررة مضبوطة الgداد لن نكرر التصeي- ف  النس  المتكررة.1
gند الوصول ال  بيان متغير إدراج>حقول>المزيد من الحقول>دالت>gنصر نائب>النص >gنصر.2

 اسم يعبر gن البيان (ما يظهر لحقا)◄نائب 
Insert>Fields>More Fields>Functions>Placeholder>Text>Placeholder

 يمكن إبقاء هذه النافذة مفتوحة لدخال كل البيانات المتغيرة دون الحاجة لغلقها ومeحوظة:
إgادة فتحها لدراج بيان جديد 

<يوم>/<شهر>/<سنة>gند إدخال تاري  يتم إدخاله بالترتيب التي: .3

.)ottحفظ الملف كقالب ك
File>>Templates>>Save As Template>> | حفظ كقالبمن القائمة>>مeف>>قوالب>>ا

 و اختيار السمSaveو هنا يتم اختيار اسم مكان القالب ثم الضغط eg  حفظ | 

تعديل القالب
File>>Templates>>Manageمن القائمة>>مeف>>قوالب>>إدارة>>| .1
يتم اختيار القالب المطeوب تعديeه.2
3.  eg حررالضغط | Edit

. gند gنوان المeف بالeg  (الزرق)g ottند فت- المeف يظهر اسم_المeف مeحوظة:

تداول القوالب
لوضع القالب في مكان محدد eg  الجهاز بغرض نقeه لجهاز آخر مثلً:•

File>>Templates>>Manage|  من القائمة>>مeف>>قوالب>>إدارة
 من أeg  و اختر مكان التخزينExportثم اختر القالب المطeوب نقeه ثم الضغط eg  صّدر | 

.) في قائمة القوالب:ottلضافة مeف قالب (•
File>>Templates>>Manage|  ن القائمة>>مeف>>قوالب>>إدارةم

 من أeg  و اختر المeفImportثم اختر الحافظة المراد إضافة القالب بها ثم الضغط eg  استورد | 
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 في القائمةRecord macro | في حالة عدم وجود الختيار تسجيل ماكرو
لتفعيل خاصية السماح بتسجيل الماكرو:

 تسجيل الماكرو (محدود)>>تفعيلمتقدم>>LibreOfficeمن القائمة>>أدوات>>خيارات>>
 Tools>>Options>>LibreOffice>>Advanced>>Enable macro recording (limited)

يتم تفعيل الخاصية مرة واحدة فقط حت  يظهر اختيار "تسجيل ماكرو” في القائمة

عمل ماكرو
Tools>>Macros>>Record macro| تسجيل ماكرو>>ماكرومن القائمة>>أدوات>>وحدات .1

تظهر حينئذ نافذة صغيرة لeتسجيل
Ctrl+Endالضغط eg  المفاتي- .2
3.)  eg الضغطCtrl+Enter | "أو أيقون إدراج فاصل صفحات "كسر صفحة(Insert page break
 و يتم اختيار المeف المطeوب إدراجهInsert>>Documentمن القائمة>>إدراج>>مستند | .4
الضغط eg  إيقاف التسجيل في النافذة الصغيرة لتسجيل الماكرو.5
تظهر نافذة حفظ الماكرو و يتم إدخال السم الدال eg  الماكرو بالحروف اللتينية و يحدد مكان.6

الحفظ

إضافة ماكرو للقائمة
Tools>>Customize>>Menus>>| قوائم>>التخصيصمن القائمة>>أدوات>>.1
2.  eg لضافة قائمة جديدة يتم الضغطNew
3.  eg ية يتم الضغطgلضافة قائمة فرModify>>Add submenuو إدخال اسمها و يمكن هنا 

إدخال السم بالeغة العربية
 مثلmenuيتم تحديد القائمة أو القائمة الفرgية المطeوب إضافة الماكرو لها من "قائمة" | .4

  eg مال جامعة” ثم يتم الضغطgنماذج|أ"Add ثم اختيار الماكرو 
5.  eg يتم تحديد الماكرو المدرج و الضغطModify | ادة تسميةgإ<Modify>Renameو إدخال 

السم المراد الظهور به في القائمة

Stylesالنماط | 
F11

 تحديد مجموgة من الgدادات و ربطها تحت مسم  واحدميزة النمط:
: eg الصفحة، الفقرة، القوائم،ل إل يمكن تطبيق النماط 

 ضربة مزدوجة eg  اسم النمط المراد تطبيقه في نافذة النماطتطبيق النمط:
 تعديل أو جديد أو مس-← يمين الماوس إgداد النمط:

عمل نمط قائمة بعلمة مة 
 حت  يظهر الشريط الجانبي للنماط و التنسيقF11اضغط المفتاح .1
Styles andاضغط eg  الصورة المستديرة الصغيرة الخيرة تحت النماط و التنسيق | .2

Formatting | و هي الخاصة بأنماط القائمة List Styles
Modify مثلً ثم اضغط الزر اليمن لeماوس و اختر تعديل | List 1 | 1اختر قائمة .3
 و اختر العلمة "-” أو أيSelect من أeg  و اضغط eg  المفتاح اختيار | Optionsاختر خيارات | .4

gOkلمة أخرى تريدها كرمز لنقاط القائمة ثم اضغط حسناً | 
الن يمكنك ببساطة تطبيق هذا النمط eg  أي فقرة باختيارها ثم ضربة مزدوجة eg  النمط.5

 List 1 | 1الذي تم تعديeه من أنماط القوائم قائمة 
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