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 المقدمة

دة تمس حياة اإلنسانية بطريقة أو مخاضات فكرية عديب ن غيرهعيتميز إننا نعيش في عصر 

وال سيما  بأخرى مما يتحتم التعامل مع الموارد والوسائل الناتجة عن هذه التصورات الفكرية،

إلى  بالتالي أصبح اإلنسان مضطرا  وفي هذا القرن،  ومتحكما السرعة التى تعتبر قانونا حاكما

ه تلهذه السرعة حتى يتحقق له مواكب مالئمةوالوسائل ال اختيار المظاهر التقنية واألدوات المسايرة

 في عداد المتخلفين.نفسه  وال يضحى الراهن العصرمع 

أوعية المعلومات من حيث ظهر شكل  أشكال   تطور  ز مظاهر هذا العصر التكنولوجيا وأبرإن و

 جاء يالذ (ePub) الكتاب اإللكترونيمن  به يعرفما جديد وتقنية حديثة ألوعية المعلومات وهو

شهد وجنبا إلى جنب،  المتالحقة في مجال تقينة الطباعة.االزدهارات للتطورات السريعة و مواكبا  

حول العالم عبر التجارة  في مجال النشر اإللكتروني وتسويقه تقدما ملحوظا   هذا العصر

الحصول على أي كتاب ودوريات خالل ثوان من أي مكان للقارئيين  يسّهلحيث  االلكترونية

 آفاق الفكرية والثقافة. توسيععملية المطالعة و ؤدي إلى تسهيلمما يو

على القاري  هافي عصر المعلوماتية ومدى تاثير ميةهمية المعلومات الرقأ قارئالخفى على تال و

 القراءة د عمليةيتجسو التحصيل المعرفيتزويد كتساب المعرفة واو العلوم فى تسهيل اهاتوإسهام

 مع النص المقروء. اج واالستنطاق والتفاعلواالستنت متكاملة بالربط

محتوى  تقدم ةخالب اتوتخطيط ةجذاب يقاتتنسذلك كله ال يتحقق إال من خالل رقمنة الكتاب مع 

لل من تجربة القراءة قت ةالسيئ اتاألجهزة وتطبيقاتها، ألن التنسيقعلى  الكتاب بشكل مؤثر

 ؤثر في تحقيق ربح جيد.تلصياغة ودلس في اتجلب الركاكة وتنقص الجودة وتاإليجابية و

 ذهبية منح فرصا  يو بكل ميزاتهادعم اللغة العربية ي قد بدأ ندل أمازون وتطبيقاتهن كأكما نعلم 

بسهولة إلى ماليين  يصالهاإو اإللكترونية مكنهم نشر الكتب العربيةي، حيث للمؤلفين والناشرين

 .Kindle Direct Publishingنصة القراء حول العالم وتحقيق إيرادات منها من خالل م

وكل  .مع ميزاتها للتسهيل عملية القراءة جهزة القراءةأل تطورا هائال  قد شهد  السوق ونشاهد أن

هل ترغب في إنشاء ف. azw (Kindle)أو  ePubللملفين الرئيسيين:  اتتنسيقدعم ت أجهزة القراءة

 عمليات إنشاء ملفات يفيدك في و كيهمهذا الكتاب ف جوابك بنعم.لملفات ومعالجتها؟ إذا كان اهذه 

ePub إنشاء ملفيالحظ أن و المدمجة.ومعالجتها باستخدام الخطوط والصور ePub  الينحصر

تريد نشره  المجالت والنشرات والكتيبات وأي شيء آخر واليقتصر على الكتاب فقط بل يمتد إلى

 .حول العالمراء إلى الق وتوصيله

الكتاب  ألفت هذا ،مع أجهزة كندل وتطبيقاته وميزاته لمالئماePub إنشاء من أجل تسهيل عملية 

ممل وال ايجاز مخل عن المبادئ األساسية واإلرشادات القيمة في  اطناب وتحدثت فيه من غير

 عملية إنشاء الكتاب اإللكتروني لكندل.

https://kdp.amazon.com/en_US/


 مة وتسعة فصول.ويحتوى هذا الكتاب على مقد

وفقا لمعايير  -الغالف التسويقي والغالف الداخلي-الفصل األول يتحدث عن تصميم صورة الغالف

 بشكل صحيح. في الكتاب االلكتروني لعرضها ديد الغالفكيفية تح يبينكندل و

من صفحة العنوان وصفحة الحقوق واإلهداء  تنسيق األجزاء األماميةطريقة يقدم الفصل الثاني 

  ا إلى ذلك.وم

للكتاب االلكتروني  (TOC & NCXعن كيفية إنشاء فهرس المحتويات ) الفصل الثالث يخبر

وكذلك يتحدث بالتفصيل عن كيفية إنشاء فهرس المحتويات في مسودة  (epubوتحديده في )

 وورد.

 األساسي في الكتاب االلكتروني ويتحدث لنصتنسيق ا كيفيةبالتفصيل يقدم لك الفصل الرابع 

 كل جوانب النص االساسي.تنسيق عن بالتفصيل 

االرتباط الداخلي  -لالرتباط التشعبيعن إرشادات في طيه المعلومات  يالفصل الخامس يحتو

  .واالرتباط الخارجي

  .ه بالتفصيللكوبناءه وهي ePubالفصل السادس يلقي الضوء على 

ثناء تحويل المستندات إلى الكتاب ربما تحدث أ يالتالفصل السابع يخبرك عن األخطاء الممكنة 

 .وكيفية معالجتها االلكتروني

إلى متجر  هقبل رفع للكتاب االلكتروني معايير الجودةفحص الفصل الثامن يشتمل على قائمة 

 .أمازون

وإدخال  mazon.com/en_UShttps://kdp.a/الفصل التاسع هو عن دليل شامل عن كيفية فتح حساب 

 .المستندات للنشر على كندل

أو  ePubبـ ةلديه معرفة مسبق أن يكونإما –هذا الكتاب مفيد لكل شخص ومما يجدر بالذكر أن 

حاول فقط أن أقدم المعلومات لشخص ليس لديه معرفة مسبقة ا ملألننى -لم يكن له أدنى إلمام به 

يير واالرشادات ليكون الكتاب ابل جمعت كل المع أو ما إلى ذلك، CSSأو   HTMLبتنسيق

ا تقديم أمثلةهذا ألولئك الذين يعرفون  ومصدرا   ا  مرجع لتمكين  بالصور الموضوع. أردت أيض 

 دون الحاجة إلى تطبيقات باهظة الثمن. ب الكتاب االلكتروني إنشاءالمؤلف والناشر من 

 

  

https://kdp.amazon.com/en_US/


 كندلل يم صورة الغالفمتص :الفصل األول

 

 الغالف التسويقيصورة 

دور فعال في جلب النظر  الهو فيه من المحتويات تعكس وتصور ما من الكتاب إن صورة الغالف

ب اكتال تسويقو المطالعةق ويوتشالنتقاء الكتاب  تحفيزهوواستقطاب القارئ وجذب االنتباه 

في  غالفم التسويق الكتاب بفاعلية يعتمد على تصمي يقال أن ولذا بين ماليين الكتب. إبرازهو

 ذي صلة وثيقة بعنوان الكتاب وفحواه.و وأخاذ ذابشكل ج

تسويقي الغالف ال أن يحتوي على صورة 1(ePub) الكتاب االلكتروني على يجب وبالتالي

 منفصلة غى أن تقدم صورة الغالف التسويقيوينب عالية.الجودة الذات داخلي الغالف الوصورة 

بيكسل  2560صورة ال تقل عن هو  الذيالحجم األنسب ي ف (ePub)عن ملف الكتاب اإللكتروني

في هيئة  (DPI)نقطة لكل البوصة  300مع موديا اع بكسل 1600قل عن توما ال أفقيا، 

JPEG/JPG كندل وتطبيقاته العالية على أجهزةضمان وضوح الصورة وجودتها جل أل وذلك .

ألن ذلك يؤدي  الصورة مضغوطة والتكون ميغابايت 50 عن حجم ملف الصورة ال يزيدأ ينبغىو

صورة عالية  للحصول علىوعند عرضها على أجهزة القراءة.  غالفجودة المن إلى نقص 

 بكسل )بكسل لكل بوصة(. ثالثمأة، يجب أن يكون الحد األدنى لدقة الصور الوضوح وغاية الجودة

 يقل عن وأ 1600×  2560رح تالحجم المق يقل عنإذا كان حجم صورة الغالف التسويقي و

ظهر على كندل والت بشكل صحيحموقع أمازون  على عرضالتفهي ، موديااعبيكسل  500

 وتطبيقاته فيجب أن تكون الصورة تفي بمتطلبات الحجم المطلوب.

  .فيما يلي بعض نقاط مهمة البد من اهتمامها خالل تصميم صورة الغالف

 ووضوح  جودة الصورة ينقص ألن هذا المطلوب الصورة لتفي بمتطلبات الحجم مددال ت

 صورة ضبابية على صفحة أمازون.الجعل يو المتن عليها

 يشير ال أوينتهك حقوق الطبع والنشر لناشر أو فنان آخر اال  صورة الغالفتصميم نبغي ي

 .التسعير أو عروض ترويجية مؤقتة أخرىمعلومات إلى 

 ب أن يكون جليا ويج بحافة الصورة وأن اليكون النص على صفحة الغالف مقطوعا

 .وواضحا كوضوح الشمس في وسط النهار

 والتسويقي واليتعارض في إسم  الداخلي غالفورة الصأي معلومات على  تتناقض الأو

عنوان الكتاب وإسم  يتطابق ويتماثلأن في كال الغالفين ويجب لف المؤعنوان الكتاب و

 .تماثال كامال في كلتا الصورتين للغالف المؤلف المكتوب

 يأتي مع قرص مضغوط أو قرص  ترونيااللك بأن الكتابالغالف محتوى شير ي الو

DVD .أو أي مواد ملحقة أخرى 

                                                           
 صيغة من الكتاب االكتروني لمزيد من التفاصل، راجع إلى الفصل السادس 1



 أن يكون خاليا من األخطاء اللغوية واإلمالئية.محتوى الغالف يجب و 

  أخر نقطة أن يكون ملف تعريف اللونRGB  في تصميم الغالف وعند حفط الصورة

 .هألن كندل اليدعم CMYKوالتستخدم 

 

 الغالف الداخليصورة 

 

ويتماثل يحتوى على صورة الغالف الداخلي أن  يجب  (ePub)لكترونيالكتاب االكما ذكرت أن 

ألن  (cover.jpg .)بـ  صورة الغالف بان تسمي نقترحو.الغالَف التسويقي في الحجم والمقاس

بشكل صحيح رض عألنها ال ت 2SVG صيغةتنسقها في . وال هذه الصيغة تعتبر تنسيقا مفضال

  .iPadلجهاز  ندلكعلى تطبيق 

لضمان أن  باستخدام أي من الطرق التالية OPF  3في ملف هيجب تحديد بعد تصميم الغالف،

 إضافة حاجة إلى الف OPFإذا حددتها في ملف و .الجهازالصورة تعرض بشكل صحيح على 

الغالف مرتين في  إلى ظهوري قد يؤد ألن هذا ePubفي  (cover.htmlالغالف في ملف )

 الكتاب أو يتسبب في فشل تحويل الكتاب.

 

 OPFتحديد صورة الغالف في ملف كيفية 

العناصر يالحظ أن ) باستخدام أي من الطرق التالية OPFفي ملف  صورة الغالفد يحديمكن ت

 .إلزامية( أدناه المسطرة

 ىاألول ةالطريق

كيفية ح الصورة كما توض OPF ملف في   manifestوهي تحديدها في  هي الطريقة المفضلة،

وتأكد انك حفظت الصورة باسم  .تحديد الغالف ويجب العنصر المسطر أن يكون موجودا فيه

cover.jpg. 
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 وموضح في  IDPF 3.0هذه الصياغة والتركيب هى جزء من معيار 

-20111011.html#sec-publications-30ePub/30/spec/ePubhttp://idpf.org/

.values-property-item 

 الطريقة الثانية

ويجب أن تكون  OPF ملف في  menifestو  metadataهي تحديد صورة الغالف في كل من 

 فيه العناصر المسطرة.

 

 

ا من معيار هذه الطري تركيب  قد تم تصميمه بمساعدة من ولكن . IDPFقة الثانية ليس جزء 

IDPF مدقق  ثبتت صالحيته في قدوIDPF. 

  

http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-publications-20111011.html#sec-item-property-values
http://idpf.org/epub/30/spec/epub30-publications-20111011.html#sec-item-property-values


 

 للكتابأجزاء المحتوى األمامى تنسيق  :الفصل الثاني

 

المادة األمامية  وكما نعرف أن الكتاب عادة يشتمل على المادة األمامية والخلفية والنص األساسي.

عناصر جزاء اآلتية تعد األوقبل الفصل األول أو النص األساسي. يأتي محتوى الذي كل التتضمن 

 :وتظهر في الكتاب بنفس الترتيب المذكور أدناهالمادة األمامية 

 صفحة نصف العنوان 

 عنوان 

 حقوق النشر 

 شكر وتقدير 

 إهداء 

 جدول المحتويات 

 مقدمة 

 توجد كل تلك العناصر مجتمعة وقد اليارية من األجزاء المذكورة اعاله اخت اديدمما يالحظ أن عو

 .في الكتاب

تلي غالف الكتاب والفرق بين نصف صفحة العنوان وصفحة العنوان أن صفحة نصف العنوان 

فهى تحتوى على بيانات كاملة  فقط، وأما صفحة العنوان وتشتمل عادة على إسم الكتاب والمؤلف

 المؤلف والناشر.وعن الكتاب 

ألول على نطباع اية عن النص األساسي ألنه يترك االادة األمامية اليقل في األهمتنسيق أجزاء الم

 نطباع األول يدوم!!القاري،وكما نعلم أن اال

 فلذا يجب أن تنسق المادة األمامية في شكل جيد. وحسبك االهتمام بالنقاط التالية.

 شتمل على ال تأوصفحة الحقوق حة العنوان، صفحة العنوان أن نصف صف من وتأكد تحقق

 .إسم الكتاب أو إسم المؤلف في تطابق ال يكون عدمأو إمالئية أخطاء

 الوسط إلى محاذاته أن محتوى نصف صفحة العنوان وصفحة العنوان قد تمت من تأكد. 

  تجارية اللكترونية اال كتبالارتباطات لمواقع متاجر  علىصفحة الحقوق  تشتمل أاليجب

للبيع على  ذا كانت الكتب االلكترونية متاحةوقع الناشر إيأتي ضمن ذلك مو .أمازون غير

إما ان يكون  ةارتباط من أي موقع يبيع الكتب االلكترونيأي جب إزالة يف موقع الناشر.

 قع أخرى.امو يموقع ناشر أو أ



  إذا كانت صفحة الحقوق تشتمل تنسيقات معقدة حيث اليمكن عرضها في النص،فال مانع

 بشرط أن تكون الصورة جودة الغاية وعالية الوضوح.من أخذها في الصورة 

  يجب إدراج (فواصل صفحاتpage-break)  من المادة األمامية أجزاء بين كل من

وقائمة  صفحة نصف العنوان وصفحة العنوان وصفحة الحقوق وصفحة اإلهداء

   .المحتويات



 

 TOC & NCX-المحتوياتفهرس  إنشاء :الثالثالفصل 

 

بداية الكتاب المحتويات في فحوى  هاما في عرض ب دورا  عللمحتوى من الكتاب تميزة تصفح اإن 

وتيسير الوصول إلى  هيل التصفح خالل الفصول واألبوابوتسالجيدة وتحسين خبرة القراءة 

كتب الورقية من حيث وهذه مما يميز الكتب االلكترونية عن ال .أثناء القراءة الفصول واألبواب

 .والقراءة االنتقائية الكتابتنقل وتصفح سرعة ال

وفهرس  (toc.ncx) ندل تشمل جدول المحتويات المنطقيلك أمازون يتطلب أن جميع الكتب

 بسهولة بين الفصول.  والتصفح للقارئ بالتنقل انيسمح ماألنه ؛(toc.html) المحتويات

بداية الكتاب  يوجد عادة  بعد صفحة الحقوق في( toc.htmlفهرس المحتويات )والفرق بينهما أن 

، ما يحوي الكتاب من المحتوى والمضمون -عند التصفح في البداية -يزود القاري أن يشاهد و

للتنقل بين الفصول  طريقة إضافيةيمنح القراء  (toc.ncx)بينما جدول المحتويات المنطقي

خاص بشكل دراج جدول المحتويات المنطقي إ ولذلك يجب. والقراءة أثناء المطالعة بواألبوا

 .صفحة 20تزيد صفحاتها عن  التي للكتب

 toc.htmlف ملإرشادات لـ

 وضعه في البداية

الكتاب فتح الذي يئ وهذا يضمن أن القار .تهداية الكتاب وليس في نهايفي بtoc.html ضع قم بو

يضمن  وضعه في البداية وكذلك لبدايةل المحتويات بشكل طبيعي في امن البداية يصادف جدو

أو بشكل غير صحيح  عهووض ،على موقع أمازون وفي عينة الكتاب ماذج الكتابظهوره في ن

 على دقة ميزة "قراءة الصفحة األخيرة". في نهاية الكتاب يؤثر 

 

 ام بها خالل إنشاء جدول المحتوياتتماالهمن نقاط مهمة البد 

 

  اإلدخاالت في جدول المحتويات عبارة عن روابطع جمييجب أن تكون html  بحيث

  .في الكتاب يتمكن المستخدم من النقر لالنتقال إلى مكان معين

 وال تقم بإنشاء جدول المحتويات باستخدام عالمات HTML <table>الجداول هي  الن

 .للبيانات المجدولة فقط، وليس للتخطيط

  بشكل مباشر  المحتويات ألن كتب كندل ال ترتبطال تستخدم أرقام الصفحات في جدول

 .ات في الكتب المطبوعةبأرقام الصفح



  التي تحتوي على أكثر من كتاب، قم بتضمين  مجموعة الكتببالنسبة إلىTOC  الشاملة

 في بداية الملف.لكل من الكتاب 

 الثاني من لسطر ، ضع مسافة بادئة لللعنوان بالنسبة إلى اإلدخاالت الطويلةوTOC 

HTML  مستخدمين.لل حسنةللحصول على تجربة 

 في النشطة االرتباطات تظهر أن يجب: التسطيرو فتراضياال الرابط لون (toc.html) 

 للنقر. قابلة أنها القارئ يعلم يلك، بشكل افتراضي األزرق اللونمسطرة في 

  إذا كنت تقوم باستيراد المستند منWordنوان" وميزة "جدول ، فاستخدم أنماط "الع

جدول المحتويات ألن  إلنشاء فهرس المحتويات Microsoft Word المحتويات" في

بشكل  قابل النقر محتوياتالتحويله إلى جدول وه سيتم استيرادوورد  فيه ءالذي تم إنشا

 صحيح.

وليس بحاجة إلى المزيد  سهلة جدا مايكروسوف ووردمحتويات باستخدام الجدول طريقة إدراج 

مما يالحظ )د مايكروسوفت وورفي  جدول المحتوياتبميزات  كنت تعرفإذا  من الجهد والوقت

لميزات بين تتغير بعض اوربما متوفرة  Microsoft Wordأن هناك إصدارات متعددة من 

خالل إنشاء جدول  إليها أدناه هي كل ما تحتاجهالخطوات التالية المذكورة ولكن  اإلصدارات(،

 . المحتويات

 

 طريقة إدراج جدول المحتويات في مايكروسوفت وورد

 

 Heading 1نشاء الجدول، يجب أن تقوم بتطبيق أنماط العناوين؛ أي في البداية، وقبل إ -1

حسب التنسيق الذي ترغب األنماط ستخدام هذه وت(، إلخ. 2)عنوان  Heading 2(، 1)عنوان 

التى  للعنوان الفرعي" 2" للمواضيع الرئيسية في المستند، "عنوان 1فيه. مثال استخدم "عنوان 

 " للفقرات الثانوية، وهكذا.3عنوان ، "تندرج تحت العنوان الرئيسي

 ر إلى الصورة لفهم أنماط العنوان التى توجد على الصفحة الرئيسية في قسم النمط.أنظ



 

 يجب أن تستخدم أنماط موحدة لكل نوع من أنواع العناوين.: تطبيق أنماط العنوان-2

اط الصفحة الرئيسة ثم وانتقل إلى أنمتريد إظهاره في جدول المحتويات،  حدد نص العنوان التى

 .3أو العنوان  2أو العنوان  1العنوان اختر 

ضع المؤشر في المكان ،  أن طبقت األنماط لكل نوع من العناوينبعد : إنشاء جدول المحتويات -3

إلى تبويب مراجع  انتقليكون في بداية المستند. ؛ غالبا  جدول المحتويات  إدراجحيث تريد 

References  جدول محتويات ثم انقر علىTable of Content واختر جدول تلقائي ،

Automatic Table .من القائمة المنسدلة 



 

ترتيب المذكرة أو زدت الصفحة أو الفصول فليس بحاجة -أنبه على نقطة مهمة،فيما لو قمت بتغيير

أليمن بتحديث جدول المحتويات بالنقر بزر الماوس اإلى إدراجه من جديد.فما عليك إال أن تقوم 

 . ل المحتويات واختيار تحديث الحقلفوق جدو

 ول محتويات تلقائي.إدراج جدانتهيت من قد هذه الخطوة ب

 

 (HTML TOCفيما يلي نموذج ترميز لفهرس المحتويات ) و

 



 

  الترميزات المذكورة تعرض كما في الصورة المذكورة أدناه:

 



 

 المتداخل فهرس المحتوياتإنشاء 

باستخدام الصيغة التالية في أمازون توصي  ،للنقر وقابل متداخلال حتوياتفهرس المإلنشاء 

TOC HTML .أو سمات النمط باستخدام إما األمثلة أدناه طريقتين لكتابة نفس نموذج  تمثلو

 .CSSفئات 

 استخدام سمات النمطب-1

 

 

 -أدناه:الترميزات المذكورة تعرض على صفحة كندل وتطبيقاته كما في الصورة المذكورة 

 



 :CSSاستخدام فئات ب-2

  

 

 

 OPFفي   manifestفي   TOCتحديد

 

 

 OPFفي spine في   TOC تحديد

 بعد صفحة الحقوق أو بعد صفحة اإلهداء )إذا وجدت(. spine في   TOC تحديديجب 

 بعد صفحة الحقوق لعدم وجود صفحة اإلهداء في الكتاب. tocموقع  المثال التالي يوضح



 

 NCXلـ  إرشادات

 عبرإنشاء جدول محتويات منطقي عن الهيكل الهرمي لكتاب كندل ويتيح للمستخدم التنقل  نمّ ت

أن مستخدمين اليتيح  منطقيالمحتويات الجدول ه ن بالممكّ  ابالكتو. كندل خالله باستخدام قائمة

يمكن وكذلك  أثناء القراءة. أو الفصل أو القسم البابعرض يألنه في الكتاب  من أين هميشاهدوا 

 .للقراءة أثناء القراءةالنسبي  المسارَ أن تعرض  التقدم مؤشرميزة 

 جدول المحتويات.سر من كندل وتطبيقاته تحت إسم في الجزء األي NCXعرض محتويات يو

 toc.ncxإنشاء 

أو ملف التحكم في التنقل  TOC navباستخدام عناصر  المنطقي جدول المحتوياتيتم إنشاء 

 .NCXالمسمى بـ  XMLلتطبيق 

 

 toc navمنطقي باستخدام عنصر المحتويات الإنشاء جدول 

 

يجب  ولكن. TOC HTMLالمنطقي و  TOCكال من فهذا تنشئ  toc navعنصر  إذا تستخدام

 .HTML TOCعن  المنفصل HTMLمستند  أن يكون toc navعنصر 

ت المنطقي ولمزيد من في إنشاء جدول المحتويا toc.navتوضح المثال أدناه كيفية ترميز 

 التفاصيل،انقر على الرابط التالي:

http://idpf.org/ePub/30/spec/ePub30-contentdocs-20111011.html#sec-xhtml-nav-def-model 



 

 

 تنموالمثال المبين أدناه يبين كيف  .يحدد المثال المبين أعاله الترتيب الهرمي لجدول المحتويات

 .على صفحة كندل وتطبيقاتهلنصوص عن ا الترميزات المذكورة

 المقدمة

 الباب األول

 الفصل األول      

 الفصل الثاني     

 الفصل الثالث    

 <manifest>تحت عنصر  opfفي   toc NAVيجب ان يحدد 

 

 .TOC HTMLم استخدامه كـ ت< اختياري ا إذا كان spineيعد استخدامه في >

 

 



 (هذه الطريقة المفضلة) NCXباستخدام ي نشاء جدول محتويات منطقإلإرشادات 

 

ncx ترميز  هو ملفUTF-8 في تنسيق  مطلوبالXML  ويعتبر جزءا مهما لملف الكتاب

 toc.ncxعادة اسم الملف يكون و. OEBPS ملففي االلكتروني ويوجد 

 ePubأداة منشئ يالحظ أن وكل قسم على حدة. سنتحدث عنوقسام. على خمسة أ NCXيحتوي 

بشكل صحيح،فيجب  هولكن في بعض األحيان التنشئ،أوتوماتيكيا NCXملف  شاءتقوم بإن

 كيفية بناءه.تفهم  تحريره يدويا ولذلك ينبغى لك أن

.على سبيل المثال أن هذا  XMLتنبيه:كما نعلم أن حالة الحروف تكون حساسة في ملف 

<navPoint> فال تكتب <navpoint>  بصغر حرفp. 

Header القسم األول 

متطلبات  وفق وهذا يكون NCX ملف يستند إلى يكون في أى  كما ،Header فيه ب أن يكونيج

 .رقمي(. كما ترى في الكود التالي)نظام معلومات الوصول ال DAISYمحددة يحتفظ بها اتحاد 

 

 

ما لم يقم المنتدى الدولي للنشر  منه . ال تغير أي جزءNCXلملف  مطلوب Headerترميز 

 .NCXمعيار تحديث ب DAISYأو  (IDPFالرقمي )

 <ncx>القسم الثاني 

<.  XHTML <يشبه قسموهذا . NCXي هو القسم الرئيسي الذي يحتوي على بقية ثانالقسم ال

 يبدأ بما يلي:و

 

 HTMLكما ينتهى  <ncx/>بـ< ncxقسم >يجب إغالق بعد االنتهاء من جميع األقسام األخرى، 

 <html/>بـ 

 <head>القسم الثالث 

 <، الذي يحتوي على بيانات التعريف، كما هو موضح:headلقسم التالي هو >ا



 

urn: uuid ( هو اسم مورد موحدURN وهو معرف فريد ويجب أن يتطابق مع )UUID 

 opf. ملففي  dc:identifier الموجود

بايت. األرقام ست عشرية ويجب أن  12وحدة أو  16عبارة عن سلسلة تتكون من  هيUUID و

المعرف  بإنشاء( وغيره  sigilأداة منشئ الكتاب االلكتروني )تقوم و. EPUB لـ فريدةتكون 

 .عن ذلك ال داعي للقلقف الفريد

DTB   تاب الحديث الرقمي. يمثل هي عبارة عن كdepth  المستويات في جدول المحتويات.عن 

في جدول المحتويات  ةعدد المستويات والمستويات الفرعية الموجوديشير إلى   dtb:depthوقيمة 

فيجب تحديد قيم مستوى العنوان الذى يوجد في كتابك h1> <h2> <h3> <على سيبل المثال

 فلذا ال تطبق نمط العنوان الخامس والسادس على عنوان الكتاب. 4إلى حد 

totalPageCount  وmaxPageNumber وقيمتها عادة تكون في صفر إدخاالت مطلوبة هي 

 .NCXفي أن تكون موجودة أي تأثير على أي شيء ولكن يجب  ليس لهماو .كما ترى في الصورة

<docTitle> 

التعرض  اءةأنظمة القرووالذي يتضمن إدخال عنوان الكتاب.  <،doctitleالقسم التالي هو >

 :كما يلي .  الترميزNCX وب فيمطلإدراجه  لكنو ،فيه المدرجالعنوان 

 

<navMap> 

يخزن كل المعلومات المهمة. ويتم إعدادها على النحو و. NCXلب هي قوالخريطة المالحية هي 

 التالي:

 



 

navPoint 

( subLevel) تم تداخل اإلدخاالت األخرى. قد يcontentو navLabelيتضمن   navPointإن 

 navPoint.أو بعد عالمة نهاية  داخله



 

داخل  والتكون مزدوجة والمتكررةفريدة أن تكون   playOrderو idسمات يجب 

<navMap .>ID  هو معرف فريد ، بينماplayOrder األبواب  هي قائمة متتالية لترتيب

 .OPFفي  spineفي  itemrefترتيب  playOrderيجب أن تطابق و. والقسم الفرعى والفصول

 spineألن قسم . OPFلـ  spineفي  NCXقد ال تظهر بعض العناصر الموجودة في تنبيه: 

االبواب والفصول درج يقد  NCX بينما - XHTMLملفات  -الرئيسية  الملفاتقائمة يتضمن 

 الملفات. الموجودة في

navLabel 

 .<text>على عنصر navLabelحتوي سمة ي

 وداخله يكون إسم العنوان والفصول مكتوبا كما في الصورة

 



. 

 Content 

 تل أنك كتبعلى سبيل المثا .text( المرتبط بـ srcملف المصدر ) contentسمة يسرد 

حيث توجد  contentفعليك أن تحديد مصدر الملف في  textصفحة العنوان وصفحة الحقوق في 

 صفحة العنوان وصفحة الحقوق.

 

 :<manifest> في toc.ncx تحديد 

 

 

 :<spine>في  NCX  تحديد

  

  



 

 

 (التلقائيللتنسيق  )قابل تاب االلكترونيكلل النص األساسي تنسيق: الرابع الفصل

 

 reflowableيجب أن يكون الكتاب االلكتروني في تنسيق 

ه محتوا الذي ابتلكل  (reflowable)للنسيق التلقائي  قابال االكتروني اباكتمن المقترح أن تنشئ 

عندما  ومتمددة للتنسيق التلقائي تكون قابلة نصوص الكتاب . ألنوصتضمن الكثير من النصب

قابل  تنسيق إلى كتاب أى وبشكل عام، يمكن تحويل . يإعدادات نص الكتاب اإللكترون تغير

النصل فقد أن يمن دون  سهل جدا فصل النص األساسي عن الصور بشرط أنللتنسيق التلقائي 

 أي سياق أو تصميم تخطيط مهم.

 .ثابت التخطيطالالفرق بين الكتاب القابل للتنسيق التلقائي والكتاب  بالذكر هنا جدير

 

 )Reflowable(  ل للتنسيق التلقائيالكتروني قابكتاب 

 

ت التي تسمح للقراء ميزاممن ال ا  ألنه يدعم عددأكثر أنواع الملفات شيوع ا، يعد هذا التنسيق  

يغيروا حجم و طريقة عرض النص على أجهزتهم واخصصان ي يمكنهمو النصوص بالتفاعل مع

يل النص إلى كالم )عند وتحو القاموسيدعم  جانب ذلك،هذا التنسيقإلى و. النص والخطوط

 والتنضيد المحسن.توفرها( 

التي  تتعلق بالطباعة والتخطيط وتجربة قراءة العمالءتنضيد المحّسن هي سلسلة من ميزات وال

 يعرض النصوص والمحتوىالتنضيد المحسن  محركو. كندلكتب جميع يتم تمكينها تلقائي ا على 

هذه و. والتفاعل معها اختيار أحجام الخطوط القراءتمكين أجهزة مختلفة مع شاسة ديناميكي ا على 

 كندلعبر أجهزة متسقا  عرض النصأنماطا كثيرا ل تقدموالجيدة تجربة القراءة  تزيدالتحسينات 

 .وتطبيقاته

 

  )Fixed Layout(التنسيقثابت  الكتروني كتاب

ص، أو نص نلكتب التي تحتوي على صور أكثر من البا ص غالباتوهذا النوع من التنسيق يخ

 هذا النوع من الكتاب اليدعمو وما إلى ذلك. كتب األطفال والكتب المصورةمثل  مزخرف للغاية

ذ المنبثقة ألقسام قصيرة من بعض ميزات تحسين الصور مثل النوافيدعم  ولكنميزة القاموس 

  نص.ال



 

 OPF في  metadataفي  reflowableهل من الضروي تحديد ف

 ألن  ”meta name="book-typeتحت ترميز  OPFفي   reflowableإلى تحديد  حاجة ال

 لكن العناصر أدناه مطلوبة . ة للتنسيق التلقائي بشكل افتراضيقابل تكون الكتب اإللكترونية

 .إسم الكتاب والمؤلف ومعرف الكتاب وتحديد اللغة التى كتب فيها المحتوى 

 لكتاب.جميع معلومات ا كيف أدخلت أنظر إلى الصورة

 إسم الكتاب 

 إسم المؤلف 

 اللغة 

 المعرف الفريد للكتاب 

 

 

 

 

 

 تخطيط المحتوى أو المستندات

عبر تخطيط الالمحتوى باستخدام  والتنسق واحدقم بإنشاء المحتوى باستخدام تخطيط عمود 

 .متعدد األعمدةاو عمودين 

 التلقائيالتنسيق  ةالقابل ةالنص ألن الكتب االلكتروني لمحاذاة :position التستخدم خاصية األنماطو

 إلى استخدام اليحتاج

position Property 



 

 هناك خمس قيم مختلفة للموضع

 static 

 relative 

 fixed 

 absolute 

 sticky 

 

 التستخدم أى قيم منها في الكتاب القابل للتنسيق التلقائي.ف

 

 تحديد محاذاة العنوان وضبطه

 

 يتم ضبطه النصذلك بأن و افات الزائدة بين الكلماتلمنع المس يجب تحديد محاذاة العنوان وضبطه

العنوان باستخدام خاصية  محاذاةنشدد تحديد لذا ف تنسيق التلقائيلل ةفي كتب قابل بشكل افتراضى

css على سبيل المثال ،المناسبة لكل العناوين. 

(text-align: left; text-align: right; text-align: center;). 

ن بين رقم العنوان وإسم العنوان لتجنب دمج العنوان إلى الوسط وإدخال النقطتيذاة قترح بمحانو

 الكلمات. على سبيل المثال

 )صحيح( الفصل األول: الديمقراطية في اإلسالم

 الديمقراطية في اإلسالم )خطأ( الفصل األول

 للعنوان   CSSخاصيةقترح استخدام ن

h1 {text-align: center; page-break-before: always;} 

القواعد ويفصل داخل األقواس المعقوفة توجد قائمة القواعد و. h1هوالذي  classـ يبدأ الكود ب

عرض النص يفلن  بالضبط،CSSتركيب بناء قواعد إذا كنت ال تتبع  الفردية بفواصل منقوطة.

 .بشكل صحيح

 h1بعالمات  HTML كودعلى اعاله  المذكور cssنمط تنطبق 

<h1> لالفصل األو  </h1> 

 .للعنوان التستخدم نمط تسطير ومائلو



h1 {text-decoration:underline;} 
h1 {font-style:italic;} 

 

 فواصل الصفحات قبل العنوان

وعرضه  جديدةعلى صفحة  عنوان بدء يؤدي إلى ه الخاصيةهذاستخدام  –مفيدة للغاية هذه ميزة 

 .قبل كل العنوان يدويا صل الصفحاتإدراج فوا ةمشكل يزيل . هذاالصفحة دائما أعلى في

h1 {page-break-before: always;} 

 عنوانلمقاس الخط ل

 والتباعدتعيين المساحة  كيمكنويستخدم المقاس االفتراضي. h1ان الن عنولالتستخدم مقاس الخط ل

تعيين الهامش أعاله  نإ نقولبوضوح.  الفصول واألبوابتمييز ألجل  وفوقه أسفل العنوان

 يني)حتى لو كانت قيمهما صفرا (، ألن بعض القراء اإللكترونيعتبر تنسيقا مفضال مش أدناه والها

 بنفسك. هلم تحددإذا  دتباعال يحددونعادة ما 

h1 {margin-top: 1em; margin-bottom:0em;} 

 

  .عنوانلل css . فيما يلي بعض قواعدللتسهيل عليك h1اآلن نجمع جميع خواص لـ

h1{ text-align:center; page-break-before: always; text-
decoration: bold; margin-bottom: 2em;} h2{ text-align:right; 
text-decoration: bold; margin-top: 1em; margin-bottom:0em;} 

 h3{ text-align:right; font-style: italic; margin-top: 1em; 
margin-bottom:0em;} 

 

 

 تنسيق النص األساسيلإرشادات عامة 

على استخدام  نشجع الناشر والمؤلف اإلعدادات االفتراضية تماما.ليستخدم النص األساسي  أ ترك

األساليب اإلبداعية للعناوين والفقرات الخاصة والحواشي السفلية وجداول المحتويات وما إلى 

للنص األساسي في يرجع السبب في ذلك إلى أن أي تنسيق وذلك، ولكن ليس للنص األساسي. 

HTML  .يصف المستخدمون هذا وسيتجاوز إعدادات القراءة االفتراضية المفضلة للمستخدم

 النص األساسي لتنسيق السلوك بأنه تجربة قراءة سيئة. إليك بعض النقاط المهمة

  نص في اليجب تعيين خطCSS باستخدام سمة عائلة الخط(font-family)  على سبيل

 المثال.



 
   افتراضياألساسي حجم الخط وارتقاع الخط بشكل نص اليستخدم يجب أن (1em)   

 1بكسل =  16بكسل ) 16هو  الفقرات،الحجم االفتراضي للنص العادي، مثل  تنبية:      

em.) 

   العالمة ال تستخدم<font size >"…" =  فيHTML حجم الخط  أو سمات(font-

size) الخط  وارتفاع(line-height في )CSS. 

  .جزاء األولكن يجب أال يكون النص األساسي بالخط الغامق أو مائال بشكل أساسي

هذا يمنع وال .أكيدلخط الغامق أو مائلة لغرض التمن النص يمكن أن تكون باالمختارة 

 .الكتاب بالخط الغامق بأكملهطوال أن يكون إال من الجزء من اإلرشادات 

  تود أن. إذا اب بأكملهاألساسي طوال الكتروضا على النص يكون لون الخط مف أاليجب 

لونا فاتحا للغاية فيها ، فال تستخدم لغرض التأكيد كتابكأجزاء في بعض  خطالم لون ستخدت

على الخلفيات البيضاء أو  كافلن تظهر بتباين  األلوان الفاتحة نألذلك  أو داكنا للغاية.

على الخلفيات بشكل كامل كنة لن تظهر األلوان الداوعلى أجهزة القارئ اإللكتروني. 

 .في األجهزة المعينة السوداء

 يصفه المستخدم. مفروضا على النص األساسي -أبيض وأسود-لون خلفية  يكون يجب أال 

ا ألن النص ةن مختلفالوأخلفية الجهاز إلى  غييربت جربة سيئة عندما يقومبكونه ت . ونظر 

 يتغيرفلون الخلفية على أجهزته  اتعدادالمستخدم إ يمكن أن يصبح غير مرئي عندما يغيّر

 لون الخط تلقائي ا.

  يجب أال يتضمن النص األساسي خطا مفروضا على مستوى الكتاب. فتأكد من أنك قد

وإذا ما اتبعت اإلرشادات عند تضمين استخدام الخطوط المضمنة. عن اتبعت اإلرشادات 

 .القراءة المفضل لديهم ن العمالء من تغيير خطيإلى عدم تمك هذا قد يؤديفالخط 

  يجب أال يستخدم النص األساسي المسافات غير الفاصلة)nbsp&( المسافات  بدال من

 . العادية بين الكلمات في الفقرات

  الكتاب. إذا  في مفروضةيمنى أو  هوامش أو مسافة زائدة يسرىال تكون مسافة أاليجب

بشكل  من نص أساسيين للتمييز يمأو اليسار بجانب الكانت هناك فقرات تتطلب هامش ا 

الهوامش المطبقة على هذه قيم تحدد  أن فيجب ،مثل قائمة وصفات أو اقتباس واضح،

 أو النقاط. emقيم  مننسب مئوية بدال  في  جزاءاأل

 سيتم تطبيق عمليات إصالح الخط التالية أثناء عملية التحميل. 

 1لى سيتم تطبيع حجم الخط المستخدم في غالبية المحتوى إem. 



  النصسيتم نقل عائلة الخطوط المستخدمة في غالبية المحتوى إلى العالمة الجذر( 

 األساسي(

 المستخدمة في النص األساسي بحيث يمكن للمستخدم  المفروض ستتم إزالة ألوان الخط

 .تغيير لون النص

 

 تنسيق الفقرات

 

إدخال سطر زائد ت البادئة أو يحب استخدام المسافا، لنص األساسيقراء في التمييز الفقرات لل

بادئة المسافة اللتعيين قيم  CSSفي  text-indentباستخدام سمة أمازون توصي  .بين الفقرات

 . 2emي واألفضل أن تكون قيمها لفقرات النص األساس ems 4عن قيمها ال تزيد التى 

 
 

أو أسفل الهامش    margin-topاألعلى استخدم أنماط الهامش  بعدها،أو  الفقرة المسافة قبلدخال إل  

margin-bottom  في CSS نوصي باستخدام قيم .em لهذه السمات. 

في حجم  للتحكم CSS  في  height property استخدام خاصية االرتفاععن تجنب مطلقا 

 ال يجب .في كتابكأو يتجاوز مع الصورة نص يتراكب ال تتضمن نصا وإال قد العناصر التي

 .التلقائي لصور الموجودة في كتب قابلة للتنسيقل الرتفاع مطلقا إالخاصية ااستخدام 

 

 CSSعناصر التستخدم القيم الثابتة ل

 

 معظم عناصر ل  (points and pixels) استخدام قيم ثابتة مثل النقاط والبيكسالتعن تجنب 

CSS  مثل حجم الخط (font-size)  والعرض(width,)  واالرتفاع

(height)والهامش(margin,) والحشو(padding) والمسافة البادئة للنص(text-indent) .

حدد هذه يجب عليك أن ت، واألجهزة عبر مختلف أحجام الشاشاتعرض النص تمكين  وألجل

 .(%) المئويةأو النسب  emsالقيم في 

 

 (margin & padding) الزائدوالحشو شتنسيق الهوام

 



 األيمن أو األيسر حشوالو (right or left margin)عند استخدام الهامش األيسر أو األيمن 

(right or left padding) خصائص منCSS ، النسبة المئوية في  قيمهاحدد يجب عليك أن ت

يضمن هذا أن ال يزيد عرض الهوامش كثيرا مع أحجام الخط الكبيرة  .em)٪( بدال  من وحدات 

لمنع المحتوى من تجاوز حافة  منه أكبرأو صفر تبلغ  ها التىيجب تعيين قيمووتفسد القراءة. 

لنص لالهوامش اليسرى ( لقيم 0دوما صفر) حدد. يتراكب على محتوى آخر من أن الشاشة أو

كامل وذلك باستخدام اإلعدادات الهوامش نطاق ال للتمتع باختيارمستخدمين ال لمنحاألساسي العادي 

 top and bottom)لية هوامش العلوية / السفال. يجب تحديد االفتراضية للجهاز

margin) فيems على أي أي خط أو في بسهولة  بحيث يمكن تمييز المسافات بين الفقرات

 حجم جهاز.
 

 إسقاط الحروف االستهاللية 

 

يجب تحديد عناصر مثل األحرف االستهاللية باستخدام النسب المئوية أو وحدات نسبية )موجبة 

رف االستهاللية ط ووحدات البكسل. يجب محاذاة أعلى األحأو سالبة( بدال من قيم ثابتة مثل النقا

 .التالي CSSباستخدام نموذج أمازون إلنشاء أحرف استهاللية ، تنصح  مع النص األساسي.

 

 
 



 

 
 

 KPRأختبر على  للتحقق من عرض أحرف االستهاللية كما هو مطلوب،

 

 بين الفصول واألبواب الصفحات فواصلدراج إلCSS استخدام 

 

فاصل  إلدراج css استخدم سمات .إدراج أسطر نصية فارغة إلنشاء فواصل صفحاتعن نب تج

وطريقة (. page-break-after( و )page-break-before) بعدها.الصفحات قبل الصفحة و

في يكون ، فاصل صفحات الكتاب حيث تريد إدراج من فصل أو باب أو قسمكل  أخرى هى أن

 .جديدال HTMLلف م

 

 لخطوط المضمنةاستخدام ا

 

نوع من الخطوط المضمنة داخل الكتاب اإللكتروني. يمكن أن تكون هذه الخطوط إما  يدعم كندل

Open type (OTF) من أو True Type (TTF)خطوط  .وألن كندل اليدعمType 1 

 والينصح باستخدمها. (postscript fonts) .()بوستسكريبت

 الكتب القابلة للتنسيق التلقائي الممكنة، نصوصءة قراالكندل بأفضل تجربة ي مستخدمىلتزويد 

 المضمنة خطوط كندل استخداما على األجهزة تعرض  Type 1 (Postscript)خطوط المشتملة على 

عمالء بخيار تشغيل الخطوط يتمتع ال ،KF8 بـاألجهزة والتطبيقات الممكنة  فيوبشكل افتراضي. 

 .من الناشر أو إيقاف تشغيلها المضمنة

لم تكن الخطوط .إذا تأمين حقوق الترخيص المناسبة للخطوطعن حمل الناشر مسؤولية ويت

 من مجموعةبشكل افتراضي باستخدام أمازون توصي ، تعبير عن المقصودلالمضمنة ضرورية ل

لعرض النصوص  تثبيتها تم األنه ا  نظر وتطبيقاته كندلالمثبتة على أجهزة المضمنة و الخطوط

 .بجودة عالية

 



اختر خط ا بسيط ا سهولة االستخدام للقراء المعاقين بصري ا و خذ بعين االعتبار، أي خط اختيارعند 

ا يتباين  واألجهزة اإللكترونية للقراءة. جميع خلفيات األجهزة فيجيد ا نصه  وواضح 

 

العالمات وترميز النصوص في (. monospaced fontفونت ) يسديدعم مونوسب كندل كذلك

  monospaced fontخط ي في تعرف فالتالية 

 
إذا كنت تريد تحديد النص محاذاة النص. ال تغير < ، العالمات المدرجة أعاله preباستثناء >

 مهتصم ثم< div> داخلالعالمات المدرجة أعاله  وضعلليمين ، فقم ب داخل هذه العالمات بمحاذاة

 .rightباستخدام محاذاة النص:  CSS في

 

 لخط المطلوبا تحديد

 

<. إذا كنت تفضل bodyيجب تعيين الخط األساسي أو الرئيسي في الكتاب على مستوى > 

تأكد من تعيين األنماط على النص بدال  ف مثل غامق أو مائل صالن اط اإلضافية علىاألنم استخدام

. وفيما يلي أمثلة بشكل صحيح األنماطهذه عناصر  قارئيحدده ال خط  من الخط بحيث يعرض 

 على النصوص. تخصيص الخطوطفي  حيحة وغير صحيحةطريقة صعلى 

 

 رمز اتش تي أم ال الصحيح  رمز اتش تي أم ال غير الصحيح

<html> 

 <body>  

 

<p style="font-family:PrimaryFont"> 

  <p/> محتوى الخط األساسي

 

<p style="font-family:SecondaryFont"> 

  <p/> محتوى الخط الثانوي

 

<p style="font-family:PrimaryFont"> 

  <p/> محتوى الخط األساسي

 

<p style="font-family:PrimaryFont"> 

  <p/> محتوى الخط األساسي

<html> 

 <body style="font-

family:PrimaryFont">  

 

<p> محتوى الخط األساسي   </p>  

 

<p style="font-family:SecondaryFont"> 

الثانويمحتوى الخط   </p>  

 

<p> محتوى الخط األساسي   </p>  

 

<p> محتوى الخط األساسي   </p>  

 

</body>  



 

</body>  

</html>  

</html>  

 

 

 .كما هو موضح أدناه CSSباستخدام فئات  يمكن تحقيقه السلوك نفسهو

Incorrect CSS Code  

 
Correct CSS Code  

body{ 

 font-size: asize; 

 }  

.indent { 

 font-size:asize;  

font-family: PrimaryFont; 

 }  

.sidebar-text { 

 font-family: SecondaryFont; 

 font-weight: bold; 

 }  

body { 

 font-family: PrimaryFont;  

font-size: asize; 

 } 

 .indent { 

 font-size: asize; 

 } 

 .sidebar-text { 

 font-family: SecondaryFont; 

 weight: bold; 

 }  

 

لتجنب تعارض  بطريقة صحيحة HTMLعالمات  من أنك أغلقتالخطوط، تأكد  ترمز ماعند

عمدا تها ستتم إزال الكتاب داخلملفات الخطوط فتجاوز، التعارض  جدو وإذا. النصوص تجاوز

 .إعدادات الخط حينما يحددونممكنة القراءة اللتزويد عمالء كندل بأفضل تجربة 

 على سبيل المثال

 
Incorrect HTML code  Correct HTML code  

<html> 

<body style="font-family:PrimaryFont">  

<p>Primary font content</p>  

<div style="font-family:SecondaryFont">  

Secondary font content.  

<div style="font-family:ThirdFont">  

Third font content  

</div>  

</div>  

<html>  

<body style="font-family:PrimaryFont">  

 

<p>Primary font content</p>  

<div style="font-family:SecondaryFont">  

Secondary font content.  

</div>  

<div style="font-family:ThirdFont">  

Third font content  



<p>Primary font content</p>  

</body>  

</html>  

</div>  

<p>Primary font content</p>  

</body>  

</html>  

Incorrect CSS code  Correct CSS code  

h2.title, h3.title {  

text-indent:0;  

text-align:center;  

font-family:'PrimaryFont';  

}  

h3.title {  

font-family:'SecondaryFont';  

font-size:2em;  

font-weight:bold;  

}  

h2.title {  

text-indent:0;  

text-align:center;  

font-family:’PrimaryFont’;  

}  

h3.title {  

text-indent:0;  

text-align:center;  

font-size:2em;  

font-weight:bold;  

font-family:’SecondaryFont’;  

}  

 

 إرشادات رقم الصفحة

 

تم تنشيط ن مع أ.النسخة المطبوعة في الصفحاتال ترتبط كتب كندل دوما بشكل مباشر بأرقام 

ة ألرقام الصفحة داخل الكتاب، بالنسب ، Go toفي قائمة  Kindle Real Page Numbersميزة 

 -البد من االهتمام بالنقاط التالية:

جب . يالنسخة المطبوعةفي  TOCجدول المحتويات: إذا كانت هناك أرقام صفحات في  -1

بالموقع  قمية.وكل اإلدخاالت من الفصول واألبواب وغيرهما يجب أن ترتبطفي النسخة الر إزالتها

الفهرس في النسخة المطبوعة  محتويات الفصل األول من، مثال   كتاب اإللكتروني.ذي الصلة في ال

للفصل األول في النسخة األلكترونية  36الحاجة إلى إدراج رقم صفحة ف ،36يوجد على صفحة 

 الرقمي الصحيح. ويجب إرتباطه بالموقع

مثل  لكتروني،االالروابط الداخلية: إذا كان هناك نص يشير إلى صفحة أخرى في الكتاب  -2

 فيجب ربط هذا النص بالفقرة ذات الصلة داخل الكتاب اإللكتروني. ،”XX"راجع صفحة 

  صفحة في الفهرس بالفقرة ذات الصلة في الكتاب اإللكترونيالالفهرس: يجب ربط كل رقم  -3

 .الكتب االلكترونيمن فهرس غير ضروري فينبغى إزالته إذا كان الو

في  الموقع الرقمي الصحيحبيجب ربطها أو خريطة  داولأو الج رسوم إيضاحية أو بيانية كذلك

 الكتاب االلكتروني.

 

 إرشادات الحواشي السفلية



مع    HTML5في   aside عنصرمع بوضع عالمات على الحواشي السفلية  أمازونتوصي 

 ePub: type.سمة 

حواشي مع ارتباطات تشعبية ثنائية االتجاه )يرتبط النص بالحاشية السفلية التنسيق  أمازونيتطلب 

وترتبط الحاشية السفلية بالنص(. هذا يسهل على العمالء العودة إلى النص بعد عرض الحاشية 

حواشي السفلية ذات عرض الت ،Kindle Paperwhiteمثل  ،Kindleالسفلية. في بعض أجهزة 

 االرتباطات التشعبية ثنائية االتجاه في نافذة منبثقة.

بوضع نص الحاشية السفلية في نهاية الفصل  أمازون، توصي  حسنة للحصول على تجربة قراءة

 الكتاب. في نهاية أو

 الحواشي السفلية باستخدام أي من الطريقتين التاليتين:تنسيق 

 )المفضلة(الطريقة األولى

<p>This footnote example uses the aside element with the ePub:type 

attribute and bi-directional hyperlinks.<sup><a id="source" href="#ft-1-

1" ePub:type="noteref">1</a></sup></p>  

...  

<aside id="ft-1-1" ePub:type="footnote">  

<p><a ePub:type="noteref" href="#source">1.</a> This is the footnote 

text, which should be placed at the end of the chapter or book.</p>  

</aside> 

 الطريقة الثانية

 

<p>This footnote example uses bi-directional hyperlinks only.<sup><a 

href="footnotes.html#fn1" id="r1">[2]</a></sup></p> 

<p id="fn1"><a href="chapter01.html#r1">2.</a> This is the footnote 

text, which should be placed at the end of the chapter or book.</p> 

 أمازون الختامية بدون أرقام أو رموز، فإن حواشيضمن الحواشي السفلية أو الإذا كان كتابك يت

 .النص ذي الصلة في الكتابإلى  حاشيةوصي بإنشاء رابط واحد من الت

<p>This example describes an <a id="fn1"/>event that happened.</p>  
...  

<p><a href="chapter01.html#fn1">event that happened</a> This is the endnote text, which provides a reference for the 

details of the event.</p> 

 ارشادات للصورة

 للصورة مدعومةال تنسيقاتالاستخدام 

 



متعددة اإلطارات أو أي صورة  GIFأو  TIFF الصورة بصيغ تهوتطبيقا كندلال تدعم أجهزة 

 ذات شفافية.

 الصورة في الصيغ التالية دعم كندلي 

GIF, BMP, JPEG, PNG, and Scalable Vector Graphics (SVG) 

  التنضيد المحسن يدعمGIF, JPEG, and PNG  اليدعم صورة ولكن SVG 

ي ألأو الجداول أو الخرائط أو  للرسومات البيانية أو الرسومات اإليضاحيةعند استخدام الصور 

 .الصورةمتن وضوح ب ايجب عليك أن تولي اهتماما خاص، شيء يتضمن نصا  

ا إلأضف و إذا كانت الصورة  .HTMLفي <img> عالمةباستخدام  ى الكتاب االلكترونيصور 

 يعرب عن معنى الصورةلتوفير النص الذي  altفاستخدم سمة  للمحتوى، مغزىو عنىذات م

أن و حرفا   140أقل من  altيجب أن يكون نص ولعمالء الذين يستخدمون التكنولوجيا المساعدة. ل

 فاترك بالمحتوى، تمت لها أي عالقةوالصورة ومعناها. إذا كانت الصورة مزخرفة بال يصف

 التكنولوجيا المساعدة. فيلكى يتجاهلها المستخدمون = ""  altفارغة مع  altسمة 

 

 حجم الصورة ومعايير الجودة

 

ي البوصة للعرض بشكل نقطة ف 300الصور الحد األدنى من معايير الجودة ستوفي تيجب أن 

 الصفحة في كتاب بعد ترك الهوامشالحد األدنى المعياري لصورة كاملة حجم وإن صحيح وكامل 

يجب أال تقل هذه الصورة  . 6×  4والتسميات التوضيحية هو حجم صورة  لى الصفحةمسافة أعو

البياني التالي للحصول  الجدول. ارجع إلى نقطة في البوصة، 300مع بكسل 1800×  1200عن 

 على الحد األدنى من المعايير لتدرج الصور.

 
 

تحويالت صور تلقائية ب KindleGen يقومميغابايت.  650هو  EPUBالحد األقصى لحجم ملف 

 .كندللتحسين محتوى 



 أبعاد الصور للتخطيطات المستجيبة

 

ثابتة أو عائمة باستخدام قيمة  صورةكل من ل (width) العرضسمة نمط  بتعيين أمازونتوصي 

من المساحة على الشاشة  النسبة المئويةنفس الصور دوما تأخذ سيضمن هذا أن  .النسبة المئوية

 .الجهاز محجعن  بغض النظر

 الصورة درجتتبحيث  em حدةو باستخدام  CSS ة داخل السطر يجب تنسيقها فيحجم الصورو

 ص.حجم خط النغيير بت ونالمستخدم ما يقومعند الصورةالنص المحيط بمع 

 

 الملونة الصورةاستخدام 

 

بقدر ما  خدم الصور الملونة، استتهوتطبيقاكندل  عبر أجهزةإلى المستخدم أفضل تجربة لتقديم  

 .JPEG صيغةفوتوغرافية، فيجب تنسيقها ب إذا كانت الصورة .يمكن ويناسب

 

 فوتوغرافية جيدة النوعية وعالية التحليل صورتحسين 

 

يجب أن ووأن يتم حفظها بجودة عالية.  JPEGفي صيغة الصور الفوتوغرافية تكون يجب أن 

  .الملف حجمد وغرافية أعلى دقة متاحة ضمن حتستخدم الصور الفوت

لتأخذ حجم  إذا تدرجت ةيضبابتصبح  400×  300الصور الفوتوغرافية التي يقل حجمها عن  

 هالتقليص CSSصورة أكبر واستخدم  قم بتوفيرأصغر، بحجم صورة العرض جل أن تأل الشاسة،

 الحجم المطلوب.إلى 

يادة حجمها أو ز JPEGتحويلها إلى ف، أو كانت صغيرة جد ا GIFإذا كانت الصور بتنسيق 

 .جودة الصورة نالتحس

 .جيدة النوعية JPEGإلنشاء صورة بتنسيق  للصورة ارجع إلى المصدر األصليف

نقطة في البوصة أو  300 فيلصور الفوتوغرافية التاريخية، ال تتوفر بعض الصور، مثل ا ربما

 أنب أمازونتوصي  ، قم بتوفير أفضل جودة ممكنة للصورة.الحاالت االستثنائيفي هذه  أكبر،

نقطة في البوصة  72صور أقل من  أيو. على األقل نقطة في البوصة 300 تستوفي الصور

 .KPRااللكتروني إلى تنسيق كندل أو على  الكتاب تحويل ؤدي إلى فشلتس

 

 خطية ونصية لرسوماتPNG و GIF استخدام

 

الصور المرسومة  )مثل من األلوان الصلبة،عدد استخدام الصور الخطية هي رسومات مرسومة ب

بما  ،Microsoft Power-Pointأو  Microsoft Paintأو  Adobe Illustratorبواسطة 



والجداول  رسومات البيانيةالنص والرسومات وال يعدو يض واألسود(.بفي ذلك الرسومات باأل

 .أمثلة لصور الرسم الخطي

مزج  JPEGية تحاول خوارزمألن .PNGأو  GIF في صيغة صورة فن الخط يجب أن تكون

صورة  يؤدي إلى صيرورةمما  ،صورة فن الخطوتمسح الحواف الحادة ل أجزاء الصورة مع ا

 واضحا كل الوضوح. فن الخطن يكون النص في صور يجب أ ضبابية. )وأي نص يحتوي على(

 

 

 الصورة من بدال HTMLأخذ النص في 

 

في  فصل النص عن الفن المحيط . إذا كان من الممكنفي الصور كبيرة من النص أجزاء ال تأخد

 .HTMLيكون كون صورة. بدال من ذلك، يجب أن ت، فال يجب أن الصور

 HTMLفي  النص يجب أن تكون تحمل أجزاء كبيرة فيما يلي مثال لصورة

 
 

 تحديد موضع التسميات التوضيحية للصورة

 

لقارئ الصورة يشاهد ا لكىالصورة ذات الصلة،  تحتبوضع تسميات توضيحية  أمازونتوصي 

عرضها لكى يتم < منفصلة divضع التسمية التوضيحية في عالمة > قبل التسمية التوضيحية،

 .أسفل الصورة
<img src="test.jpg" style="display:block" />  



<div>This is a caption</div> 

 التحكم في نسبة أبعاد الصورة

 

كل من العرض نسبة مئوية ثابتة ل عينت لى االرتفاع للصور، الللحفاظ على نسبة العرض إ

وحدد العرض أو االرتفاع من  حدأل %100نسبة مئوية ثابتة مثل  حددن تك أيمكن ولكنواالرتفاع.

 .للحفاظ على نسبة العرض إلى االرتفاعلألخر ( auto"تلقائي") قيم

 

  

 ارشادات للجداول 

 

 والتنسق .ةصورفي لجداول ا ال تأخذ< للمحتوى الجدولي وHTML <tableم تنسيقات استخد

 والمحتوى الجدولي. لتمثيل البيانات الجداول إال ستخدمال تفالجداول للزينة. 

للكتاب الترقيم والتحجيم الجداول في الصورة تنيسقات فاسدة ألنه يعطل ميزة كما ذكرت أن أخذ 

 .ة كلهامساحوتأخذ  على شاشة واحدة عرضصورة الجداول ت عبر الجهاز من حيث االلكتروني

 يدعم التنضيد المحسن وميزة الترقيم ،HTMLباستخدام عالمات  الذى تم تنسيقه الجدول نإ

الجدول أوسع بكثير من الشاشة إذا كان  .المؤشر عبر الخاليا في الجدولأن يستخدم  القراءويمكن 

للقراءة ألجل تقديم أفضل تجربة سيئة. المستخدم الإلى تجربة  هذا يضطر إلى التحريك، فيؤديو

 يجب أال تحتوي الجداول على فقرات كاملة من النص أو صور كبيرة في خلية واحدة. ،

ا جد ا أو يحتوي على نص كثير جد ا في خالياه، ففكر في إعادة تنسيقه بطريقة  إذا كان الجدول كبير 

تجربة قراءة أفضل  HTMLتعمل على تحسين إمكانية القراءة. توفر األعمدة الفردية لنص 

تأكد من أن الجداول التشتمل على  .لعمالء الذين يستخدمون مجموعة متنوعة من أحجام الخطوطل

 عمود لألجهزة من جميع األحجام. 10وصف  100من  أكثر

 

 بسيطةال HTMLقم بإنشاء جداول 

 

التى تعرض بشكل ات صفوف وأعمدة قياسية < إلنشاء جداول بسيطة ذtableاستخدم عالمات >

 أمازونالجداول المتداخلة والخاليا المدمجة، لكن  KF8. يدعم تهوتطبيقاكندل ة على أجهز صحيح

 بحكمة وعند الضرورة فقط. الجداول المتداخلة والخاليا المدمجةتنصح الناشرين باستخدام 



 الي عدد األعمدة أو الصفوفأقل من أو تساوي إجم rowspanو Colspan سماتيجب أن تكون 

 في الجدول.

 مر، خذ الجداول المتداخلة والخاليا المدجة في الصورة ألن التنضيد المحسن اليدعمها.إذا لزم األ

ألن التنضيد  تجربة القراءة الجيدةتوى الجدول للحصول على تجنب الهوامش السلبية في مح

 المحسن اليدعم الهوامش السلبية.

 تقسيم الجداول حسب الحاجة

 

 وإذا كانت الصورة كبيرة بحد. الحاالت االستثنائيةفي بعض  صورةفي جدول  أخذكما قلت يمكن 

فينطبق  .تقسيم الصورة هو الحل األفضلواحدة. في هذه الحالة،  كندل ةمكن قراءتها على شاشتال 

 صفحات متعددة.المحتويات الممتدة على  جدوللتقسيم الصورة على  المنطق نفس

 هذا النوع من الجداول. تقسيملالمثال التالي هو دليل 

 أفقي ا ، ثم قّسم رأس ألسفل الصورة ٪ من الصورة60نصف بنسبة إلى قّسم الصورة : المثال

 ا في صورة جديدة.ممن الصورة، ثم قم بتجميعه سفللنصف األافي وانسخها  صورة الجدول

والتنسى ان تحفظ .نفس الحجم، مع رؤوس الجدولفي  األخيرتان يجب أن تكون الصورتان

ودى إلى جعل أو أى تنسيقات أخرى فت GIPوإال ستتحول إلى  jpegالصورتين في تنسيق 

 الصورة ضبابية.

 (CSSو) (HTMLإرشادات لـ)

 

 ,forms, framesكامال: بعض ميزاته يدعم ولكن ال  ،HTML 5.0معظم ميزات كندل يدعم 

and JavaScript. 

صدر الية كمالت صادرلكندل، يرجى الرجوع إلى أحد الم XHTMLأو  HTML ملفعند إنشاء 

 .منسقة بشكل جيدال HTMLإلنشاء مستندات  أساسي

 معايير المنتدى الدولي للنشر الرقمي  

http://idpf.org/ePub 

 ( W Cمعايير رابطة الشبكة العالمية ) 

 /ardshttps://www.w3.org/stand 

 cssو   HTMLإرشادات معايير رابطة الشبكة العالمية عن 

http://idpf.org/epub
https://www.w3.org/standards/


https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss 

 

 

 تجنب استخدام القيم السلبية

 موضع النصن يؤدي تحديد هوامش. يمكن أعند تحديد موضع النص وال قيما سلبيةم ستخدال ت

 الحواف اطعا  إلى عرض المحتوى ق عنه، دون إضافة مساحة للتعويضبباستخدام القيم السلبية 

فعليك ان تستخدم 2em- للنص. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد استخدام المسافة البادئة والحروف

 .2emمسافة على اليمين 

 ارتفاع السطر. تستخدم القيم السلبية لسمة مما يالحظ أال

 

 تجنب استخدام البرمجة النصية

 .البرمجة النصية غير مدعومة. يتم تجريد كافة البرامج النصية من المصدر أثناء التحويل

 < المتداخلةpتجنب عالمات >

< المتداخلة ال p< المتداخلة. الملفات ذات العالمات >pتجنب عالمات > ،W3Cوفق ا لمعايير 

 .حيتم تحويلها بشكل صحي

 وجوب التطابق جميع مراجع الملفات مع الحالة والتهجئة إلسم الملف المصدر 

 

والصور، وما  الخطوط،يجب أن تتطابق جميع مراجع الملفات ) ،W3C HTMLوفق ا لمعايير 

ا. )مثال: "  href="Image/Co إلى ذلك( مع الحالة والتهجئة في اسم الملف المصدر تمام 

ver.jpg ”عن  يختلفhref="image/cover.jpg)." 

 / multimedia". )مثال: "\"/" وليس " عالمةاستخدم يرجى لإلشارة إلى ملف في دليل، 

ThisFile.mp4" صالح، لكن "multimedia \ ThisFile.mp4 "خطأ.) 

 ...شريطة أنالترميزات األخرى مدعومة 

 شريطة أن بعدة طرق مختلفة. جميع الترميزات معتمدة،كندل كن ترميز مصدر كتاب مم

  ملفات  ترميزيتم ذكرHTML  بوضوح فيHTML. 

 ويعرف كيفية تحويله إلى  الترميزَ  يدعم في تجميع المصادرالمستخدم   الكمبيوتر   و

Unicode. 

https://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss


< أو في head< في القسم >metaباستخدام العالمة > HTMLبتحديد ترميز  يقترح أمازون

 .XMLتعريف 

 

 ومةستخدام األحرف والمسافات المدعا

عادي، باستثناء ما إذا كانت كيانات النص ال UTF-8ينبغي تمثيل األحرف باستخدام أحرف 

XML  على قراءتها تكون أسهل للمستخدمين مما يعادلها من الحروفمطلوبة بشكل صارم أو .

 سبيل المثال، بدال  من استخدام كيان

"&copy;"  يمكن االستخدام حرف ،.© 

 ارم في المواضيع التالية:بشكل صمطلوبة  XMLكيانات 

 xmlاو عالمة )&( فاستخدم كيانة إذا كنت تستخدم عالمات أقل من )>( أو أكبر من )<( 

 :المفيدة HTMLحرف أ بعض كيانات 

Result Description Entity 
Name 

Entity 
Number 

  non-breaking space &nbsp; &#160; 

< less than &lt; &#60; 

> greater than &gt; &#62; 

& ampersand &amp; &#38; 

" double quotation mark &quot; &#34; 

' single quotation mark (apostrophe) &apos; &#39; 

¢ cent &cent; &#162; 

£ pound &pound; &#163; 

¥ yen &yen; &#165; 

€ euro &euro; &#8364; 

© copyright &copy; &#169; 

® registered trademark &reg; &#174; 

 



 

 CSSفي   (floatاستخدام )

نسخة مماثلة أن ينتج ، لكن ال يضمن تعويم النص والصور CSS في (float)يدعم كندل التعويم 

بإعادة التفكير في قترح أمازون دقيقة لتخطيط الطباعة على جميع أجهزة كندل وتطبيقاتها. ت

تكرار تجربة الطباعة إعادة رونية ممكنة بدال  من التصميم والتخطيط إلنشاء أفضل تجربة إلكت

ألن العمالء يصفون  نظرا  ، تخطيط الطباعة  ال يسمح تنسيق ثابت التخطيط لتكراروعلى الجهاز. 

 .ذلك بأنه تجربة سيئة

 

  



 إرشادات االرتباط التشعبي: الخامس الفصل

 

 الداخلي إرشادات االرتباط

 لمحتوى المنفصل ضمن الكتاب وفيما يلي بعض األمثلةلربط ا تستخدم االرتباطات الداخلية

  باب من األبواب كلبكتاب للالمحتويات فهرس ارتباطات من. 

 داخل الفصلبكل فصل أو قسم قسام لألللباب أو  ارتباطات من جدول المحتويات. 

 لرسومات البيانية والجداولجدول المحتويات با ارتباطات.  

 ارتباطات الهوامش. 

ثنائية  يجب أن تكونحواشي المذكورة أعاله تكون أحادى األتجاه إال ارتباطات كل االرتباطات 

ذلك ألجل تسهيل لنص(.يرتبط النص بالحاشية السفلية وترتبط الحاشية السفلية باأي االتجاه )

الحاشية السفلية في نافذة تعرض  بعض األجهزة .الحاشية السفلية قراءةإلى النص بعد  العودة

  .منبثقة

 

 دات االرتباط الخارجيإرشا

ويقرب فهم  القراءةسن تجربة يح ندل إال إذا كانضمن كتب ك اليجب الربط بالمحتوى الخارجي

 حددها أمازونمباشرة كما  محتوى العنوان او يوفر معلومات إضافية لمحتوى الكتاب

 : بعض األمثلة على ذلكفيما يلي 

  كتب سابقة أو تالية في سلسلةبالارتباطات. 

 مباشرة بمحتوى العنوانتتعلق  محتوى وسائط متعددةبات ارتباط. 

  قوائم المراجعة ونماذج التقييم وأنماط الصناعة  )مثلمواد ملحقة إضافية ببارتباطات

 .المماثلة(المطبوعة  اليدوية والمواد

 ربط بـ المثال، سبيل على) بمواقع أو شبكة ذات صلة بالمحتوى ارتباطات 

Whitehouse.gov  األمريكية الحكومة عنندل في كتاب ك). 

  وسائل التواصل االجتماعي المتعلقة بالكتاب أو المؤلفبارتباطات. 

 ما يليفياألمثلة على االرتباطات الممنوعة 

  باحياإلمحتوى بالارتباطات. 

  يأتي ضمن ذلك موقع الناشر  .أمازون غيرواقع متاجر كتب إلكترونية تجارية بمارتباطات

لى صفحة الحقوق.يجب إزالة ارتباط من أي موقع يبيع الكتب أيضا الذي يوجد عموما ع

 االلكتروني إما ان يكون موقع ناشر أو أى موقع أخرى.



  ريد اإللكتروني أو عنوان الب )مثلنماذج ويب تطلب معلومات عن العميل بارتباطات

 .شابه(أو ما  العنوان

  خر أو عدوانيمحتوى مخالف للقانون أو ضار أو منتهك لحقوق طرف آبارتباطات. 

  الفيروسات أو التصيد االحتيالي أو ما شابه()مثل ةذات نوايا خبيثبمحتوى ارتباطات ، 

 .تقديرها الخاصق بحقها في إزالة الروابط وف أمازونتحتفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 الفصل السادس

 ePub ::ملف القسم األول

 

 المحتوى العربي.لق بي الذى يتعوجانبه التقن وهيكله ePub عن ملفأوجز الكالم في هذا الفصل  

ePub  مع التنضيد المحسن للكتب القابلة للتنسيق  الذى يدعمه كندل للغة العربيةهو التنسيق

التخطيط الثابت  ذي قبل محتوىوال ي Mobiفي صيغة  المحتوى العربي دعميال لكن التلقائي و

 .الممسوح ضوئيا ىوال المحتو

.في السطور  المحتوى في التنسيق المتمددوأن يكون  ePubفيجب أن ينسق الكتاب في صيغة 

 ألجل تمهيد السبيل إلى إنشاءها وتعديلها حسب الحاجة. ePubالتالية أنا أتحدث عن صيغة 

 ePub عن تعريف

 

 ePubإلى تمت إعادة تسميته و zipعبارة عن مجموعة من الملفات داخل ملف هو  ePubملف 

 ePubحد  .والخطوط والصور CSSوملفات  HTMLوموارد  XMLتحتوي على هياكل  وهي

باستخدام تطبيق أرشيف وإعادة تسميته  يمكن فتحهأساسا فلذا  zipهو ملف  ePub أن يشير إلى

ZIP،7أقترح تطبيق  وأنا-zip  

 ePubهيكل 

 

https://www.7-zip.org/download.html


 

 

  

 OPS/OEBPS ملف

لكتاب هو يشتمل على كل ما يحتوى اوePubلـ ومهما  أساسيا ر جزءايعتب الذي الملفهذا هو 

االلكتروني من صفحة العنوان وصفحات الفصول واألبواب والمقدمة وصفحة حقوق الطبع 

 opf,. ncx .css وملف Images, fonts, stylesheetsإلى جانب ذلك يتضمن مجلد ووالنشر،

وأحيانا الكتاب من لكل فصل  XHTMLأو  HTMLصفحة فيه  ونتكعادة  و TOC.htmlو

 . HTMLتكون جيمع فصول الكتاب في صفحة 



 

 

ومن المقترح  مجلدات خاصة بها، وضعها في فيجبأنواع مختلفة من الوسائط  إذا كانت في الكتاب

. CSSلـ  أخرمجلد للخطوط، و مجلد أخرالكتاب، وكل الصور المضمنة في  وضعإنشاء مجلد ل

 .أخر مجلد إنشاء ستحتاج إلىهذه ، ففيديو أوي مواد سمعية أ في كتابك تإذا كانو

 

 OPFملف 

 

عبارة  وهو كما رأيت في الصورة السالفة OPS/OEBPS ملفداخل مجلد  OPFيوجد ملف 

فلن  .xmlبدال  من . opfالملف. متداد با XMLملف  وأساسا هو ق الحزمة المفتوحةتنسي عن

 ر نظام القراءةيخبو ،ePubجميع محتويات  على شتملهو ي و (opf.xml)تجد الملف المسمى بـ 

 .على أجهزة القراءة عرض الملفات ترتيب عن



 

  :OPF ـهناك خمسة أجزاء ل

1. XML doctype 

2. Metadat 

3. Menifest 

4. Spine 

5. Guide 

 

  :راجع الصورة المذكورة أدناه لمزيد من التفاصيل



 

 

 XML doctype الجزء األول:

 

عن الذي يقرأ الملف  يخبر السطر األول الجهازَ  تمل على سطرين.انظر إلى الصورة التى تش

XML. لبحث عن قواعد الثاني يخبره إلى أين يذهب لالسطر و XML ( قواعدOPF  على موقع

IDPF.) 

ف الفريد في مع المعرّ  OPFفي  (unique_identifier) ف الفريديجب أن يتطابق المعرّ و

كما في  "id-book" أوف،كمعرّ  ISBNمكنك استخدام رقم أدناه. ي (metadat)البيانات الوصفية

 الصورة.

 Metadataالجزء الثاني 

للغاية.  وهي بيانات أساسية ذات أهمية لكتاب.ليحتوي هذا القسم على البيانات الوصفية األساسية 

واللغة  تاريخ النشر ومعرف الكتابو إسم عنوان الكتاب وإسم مؤلف الكتاب– خمس بيانات وهى

 يخ آخر تعديل للملف.وتار



 

بشكل صحيح  وتحديدها .أساسا تب المحتوىفيها ك   يتحديد اللغة الت وأهم بيانات منها وهي :تنبيه

 إلى أهميتها نظرا   .ا وكذلك يمكن قاموس يضمن عرض المحتوى في خطوط مخصصة لتلك اللغة

  metadataفي ar“  ”بترميزيجب تحديد اللغة بشكل صحيح  على األجهزة في عرض المحتوى

 كما توضح الصورة التالية.

 يجب التأكد أنك استخدمت الترميز الصحيح لتحديد اللغة 

 

 

 

 Menifestالجزء الثالث  

بدون ترتيب ألنه هو  OEBPS / OPS جميع الملفات الموجودة في دليل Manifest يتحوى

 .اليمثل ترتيب عرض الملفات كما هى فيه

 :Menifestفيالتي يجب تضمينها  الملفات



 جميع الخطوط التى استخدمت في الكتاب االكتروني،راجع إلى الصورة األتية 

  جميع صفحاتXHTML (الفصول، إلخحقوق النشر،  مقدمة،لكتاب )ل. 

 جميع صورة التى استخدمت في الكتاب 

 ملفات الصوت أو الفيديو، إن وجدت 

  ورقة أنماطCSS 

  ملفNCX  

  ملفtoc 

 Menifestفي  .mimetypeو، OPF ،META-INFاج إلى إدراج ومن المالحظ أنه اليحت

 :مكونات ثالث لها Manifestكل عنصر في 

فريدا  idتنشئه والزم أن يكون  أن ، والذي يمكنكItem Idمعرف عنصر  :المكونة األولى

 ”id=”chapter1  مثل  الملف ما هو في أن يصف من األفضلو ،واليتكرر في عنصر أخر

 . للفصل األول

 

 hrefالمكونة الثانية وهى تشير إلى مصدر المحتوى بترميز 

 

 الذي يخبر المحلل عن نوع الملف. Media-typeنوع الوسائط  هى:ةالثالثالمكونة 

 

 propertiesيجب أن تكون مكونة أخرى وهى  coverو عنصر  tocولكن في ترميز عنصر 

 

 

 

 :Menifestفيما يلي مثال على 

كيف أستخدمت ثالث مكونات لكل عنصر وكيف يحتوى جزء منيفسيت  تاليةفي الصور ال أنظر

 اتش تي أم ال وملفات خطوط والصور وملف األنماط وملف فهرس المحتويات.  جميع ملفات

 



 

 Spineالجزء الرابع 

واألجزاء األمامية والخلفية  فصول الكتاب واألبواب و قائمة مرتبة بجميع محتويات الكتاب هي

 .itemrefعلى  فيه عنصر ويشتمل كل. .spine في تى تضعهافي نفس الترتيب ال اكله تعرض

 .Menifestفي  تى أنشأتهاال IDستخدم يidref و

 Spineعلى  يلي مثال فيما

الفصول واألبواب واألجزاء األمامية بترتيب وأنظمة القراءة تعرض  وأنظر بدقة كيف وضعت

 spineبنفس الترتيب التى في 

 



الملفات الصوتية /  و CSS كذلك  spine إلى تضمين في حتاجيال حظ أن الصور من المال

 كما وضع في الصورة. Spineفي  NCXيجب تضمين ملف  ولكن الخطوطالمرئية أو 

من اليسار إلى اليمين بشكل  وإال تتقدم الصفحات يجب تحديد اتجاه تقدم الصفحة للمحتوى العربي،

 افتراضي.

كما هو موضح في الصورة  (spine)في سباينللغة العربية  دم الصفحةفيجب تحديد اتجاه تق

 المذكورة أدناه.

 

 

 

 Guideالجزء الخامس 

 

على  Guideما يشتمل  في الكتاب. عادة   ةالرئيسي ياتالمحتوعن نظام القراءة  Guide يخبر

 موقع القراءة البدائية.الغالف وجدول المحتويات و

دعم يبشدة.  هاب نصحنا نولكن EPUBاختيارية في تنسيق  هي ميزةOPFفي  guide عناصر 

وموقع  TOCالغالف إذا اخترت عدم تضمين  وموقع القراءة البدائية. TOCو غالفال فيه كندل

ولكنها ستكون غير نشطة  كندل قائمة في عناصرهذه ال ظهر، فست<guide>في  القراءة البدائية

يقوم بذلك أثناء  أمازون ألن القراءة البدائيةتحديد موقع  . ال يحتاج الناشرون إلىلنقروغير قابلة ل

 عملية التحميل.

 

 

 

 

غوامضها وأسرارها بالصور واألن نرجع  وكشفت OPS/OEBPS قد أطنبت الكالم عن ملف

 META-INF وهو ملف ePubفتح ملف حينما ت هتجد ذيإلى الملف الثاني ال



 

 META-INF ملف

 

 

الكتاب  يخبر يالذ container.xmlيسمى  XMLلف هو م META-INFملفداخل تجد 

ممكن ذا الرمز، من هحتاج إلى تغيير أي شيء يال و .ePubفي  OPFملف عن موقع اإللكتروني 

بـ  OPS. في بعض األحيان، ي سمى  لكل كتاب إلكتروني وتلصقها لك أن تنسخ هذه الرموز

OEBPSفأنت بحاجة إلى تغييرها إلى ن كذلك. إذا كا ،OEBPS < في عنصرrootfileا  < أيض. 

ملف النظر إلى كيف تشير إلى موقع  ن. تمعcontainer.xmlفيما يلي عادة ما يكون في ملف 

OPF  فيePub. 

 OPSموجود في  OPF هذا المثال يخبر أن ملف

 

 OPF هذا المثال يخبر أن ملف OEBPSبـ  OPSفي بعض األحيان، ي سمى كما ذكرت أن 

 OEBPSموجود في 

 

 

 Mimetype 

كون اسمه يال يحتوي على امتداد الملف؛ و يتكون هذا الملف من سطر واحد من النص

mimetype فقط. 

 application/ePub+zipسطر واحد وهو 



 كما توضح الصورة التالية 

 

 

، يمكنك كتابة هذا السطر من النص في محرر النصوص. يشرح هذا الملف mimetypeإلنشاء 

هذا . يجب أن يكون EPub، ويجب قراءته باستخدام محرك ePubيف هو للكمبيوتر أن األرش

جديد. تقوم بعض البرامج النصية  ePubعندما تقوم بإنشاء  ePubملف أول ملف يتم إضافته إلى 

يدوي ا، فأنت (zipping)تحفظ الملف بوضعها تلقائي ا، ولكن على الكمبيوتر الشخصي، إذا كنت 

 أوال . ePubملف في  عتهاوض أنك بحاجة إلى التأكد من

 ePubإلى صيغة  بصيغة وورد تحويل الكتابالقسم الثاني :

برامج التحويل. يجب أن تنسق  عبرسهل جدا  ePubإلى صيغة  من صيغة وورد تحويل الكتاب

 -مسودة وورد حسب ما تريد أن تظهر على كندل وتطبقاته.فالبد االهتمام بالنقاط التالية:

،لمزيد من التفاصيل،راجع إلى الفصل للعنوان (heading styles) ناستخدم أنماط العنوا .1

 الثالث

 .(ctrl+Enter)إضغظ   أدرج فاصل الصفحات عند نهاية الفصول واألبواب .2

 .أزل الخط الغامق من النص األساسي .3

 حجم الخط وارتفاع السطر يجب أن يكونا افتراضيا. .4

  ين إلى اليسار.تأكد من أنك حددت كافة النص العربي لتقرأ من اليم .5

 

أبدا ،ألن كندل اليدعم النص المكتوب في مربعات  مربعات النص واألشكالال تستخدم  .6

 .النص، فالنص المكتوب في مربعات النص أو األشكال يعرض كشكل مربع بدون نص

 أو كتابة النص عليها نوصي بإدخال مربعات النص واألشكال إلنشاء مخططاتولذالك ال 

 ، فقم بإدراجها كصور.مثل هذه الصورمين إذا كنت تريد تض



 

 

 Kindle previwerفي  معاينة الملف

بعد االنتهاء من التعديالت في نسق وشكل النص، تصبح الحاجة إلى معاينة الملف من ناحية تقنية 

 ( لهذا الخصوصKindle previewerوشكلية على جهاز كندل وتطبيقاته. استخدم برنامج )

 نامجخطوات استخدام البر

 ( إضافة الكتاب إلى البرنامج عن طريق 1

 ( من ناحية تقنيةePubبفحص ملف ) (يقدم البرنامج بشكل ألي2

 من معظم المشاكل التقنية فستظهر إشارة صح خضراء ا( خاليePub)إذا كان ملف 

 على مشاكل تقنية فسيظهر ملف باألخطاء لحفظه على جهاز المستخدم وإذا كان الملف يحوي

 

 

  



 

 الممكنة أثناء التحويل األخطاء السابع:الفصل 

يمكن أن تحدث أثناء التحويل وتظهر في الكتب  يفي هذا الفصل نتحدث عن بعض األخطاء الت

النظر إلى األخطاء وحلولها الممكنة وتصحيحها قبل أن يصل المحتوى فيجب إمعان  األلكتروني.

 إلى القارى.

 التعديل الخطأ التقني

 المستخدمة بلغة غير العربية تحديد اللغة

<dc:language>en</dc:language> 

 OPFتحديد اللغة المستخدمة في ملف 

<dc:language>ar</dc:language> 

 استخدام اختصار خاطئ للغة العربية مثل

<dc:language>ar-sa </dc:language> 

 OPFتحديد اللغة المستخدمة في ملف 

<dc:language>ar</dc:language> 

 بأحرف صغيرة arرمز اللغة هو 

جداول متداخلة أو كثيرة الصفوف أو األعمدة أكثر 

 أعمدة 8سطرا أو  65من 

 

 تعديل تصميم الجداول لتفادي التداخل

 

 
 التاكد من وصل كل الروابط الداخلية روابط داخلية غير متصلة

وبحجم  (dpi)300صورة الغالف بجودة أقل من 

 بكسل 1600و قيا، أفبيكسل  2560أقل من 

 عاموديا

 تأكد من وضوح الصورة ومساحتها

 OPFتحديد عنوان الكتاب في ملف  عدم تحديد عنوان الكتاب

 inline-blockاستخدام دالة 

 هوامش صفحات بإحداثيات سلبي

 WebKit –Transformأو  SVGاستخدام 

 Box-sizingاستخدام 

 تجنب استخدام  CSSفي ملف 

Display:inline-block 

Margin:-1 

Webkit-Transform 

Box sizing 

 

( تستخدم فقط مع النصوص rtlهذة الدالة ) ( لتوجيه الصورrtlاستخدام دالة )

 واليجب استخدامها مع الصور

 (ttf( و)otfالخطوط المدعومة هي صيغ ) (ttf( أو)otfاستخدام خطوط بصيغ مغايرة لـ )



 

 التعديل الخطأ الشكلى

ت بإسناد جدول المحتويا

 أرقام الصفحات

 إزالة رقم الصفحات وربط جدول المحتويات بالفصول واألبواب

طبع في... أو الحظ 

 القرص المدمج المرفق

مراجعة المالحظات في نص الكتاب للتأكد من مناسبتها للنسخة 

 الرقمية

صفحات فارغة بين 

 الفصول واألبواب

 إزالة الصفحات الفارغة

رابط مدمج للبريد 

 لكترونياال

 إزالة روابط البريد االلكتروني

 إزالة روابط تجارية روابط لصفحات تجارية

اقتباس آيات من القرآن 

الكريم كصور للحفاظ 

 على الخط العثماني

( في كتابة اآليات embeded fontإما استخدام الخط المدمج )

 او نسخها القرآن الكريم أو كتابتها بنفس الخط المستخدم في الكتاب

 من الموقع

-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1

.html1aya) 

 

  

 

 الخطأ بالنسبة للصورة

الكاميرا شكل بشكل صحيح وتظهر في ال تعرض في الكتاب االلكتروني إذا كانت الصورة  -1

 تسمية الصورة وإذا كانت أى مساحة خالل إسمها فيجب إزالتها ويجبجب فحص عن في األسود

 .تكون أي مساحة في اسم الصورة الأ

 

 

 . يجب عدم استخدام أي أحرف خاصة في اسم الصورة.2

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya1.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya1.html


 

. استخدم اللغة اإلنجليزية لتسمية الصور وتأكد من أن اإلسم ال يتضمن أى فراغ أو مساحة 3

 داخل اإلسم

 

 

Google play / Apple iTunes: 

داخل الكتاب، يرجى التأكد من  apple itunesأو أيقونة  google playكلما تصادف أيقونة 

 .غير أمازون  تسمح روابط أو صور لموقع منافسإزالة الروابط والصور المقابلة لها ألنها ال

 تسلسل رقم الحواشي السفلية

هناك حواشي متكررة عبر الفصول،  تسلسلي. إذا كانالحواشي بالترتيب الت أرقامأن تكون  يجب

 على سبيل المثال الصور التسلسل. راجع أدناه يرجى التأكد من إعادة ترتيب

 

 

على سبيل  الصوريجب استبدال رمز النجمة )*( في الحواشي بأرقام التسلسل. راجع أدناه  

 المثال



 

 اآليات القرآنية

 

 ص وليس كصورة.يجب أن تؤخذ اآليات القرآنية كن 

 .يجب وضع األقواس المفتوحة والمغلقة بشكل صحيح في بداية اآليات القرآنية وفي نهايتها 

 )على سبيل المثال(:

  )صحيح( -)بسم هللا الرحمن الرحيم( 

 ( بسم هللا الرحمن الرحيم )- )خطأ( 

 القرآن الكريم حسب واألوقاف يجب أن تتطابق الرموز. 

 أدناه القرآنية من خالل موقعت اآليا يجب التحقق من جميع.   

.html1aya-1http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura) 

 

 يرجى االنتباه بشكل خاص على األحرف العربية أدناه

 )ي( حرف

 مزة )أ / إ(هألف مع  حرف

النقاط، وعندما ال تكون هناك  إدخال، يجب السياقبموجب  في )ي( النقاط مطلوبة وحيثما تكون  

أ / الحرف )حاجة للنقاط تحت حرف )ى(، يجب إزالة النقاط. يجب اتباع نفس األمر بالنسبة إلى 

 إ(.

 الصواب الخطأ

 التقيته بعد غيبة طويلة التقىته بعد غيبة طويلة

 بناتهصغرى هي  بناته صغريهي 

 توجهت إلى السوق جهت الي السوقتو

 أعلى شأنه لمكارم أخالقه شانه لمكارم اخالقه اعلي

 قرأت الكتاب حتى مطلع الفجر قرات الكتاب حتي مطلع الفجر

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya1.html


 

 كتاب االلكترونيفي ال سوداء ةمستطيل ةصور

ت وذلك بأنك استخدمت وأدرج، مستطيلة سوداء بدال عن الصورة الحقيقية تظهر صورةأحيانا 

  .الشفاف PNGتنسيق  الصورة في

في صورة مستطيلة  يتم عرض الشعارات في شعارات الناشر حيث عادة  وهذه المشكلة  تكون 

 .سوداء

 
 

 كيف تحل هذة المشكلة؟

 JPGأو حول جيمع الصور إلى صيغة  jpgاحفظ الصورة في صيغة و paintافتح الصورة في  

 باستخدام أداة.

 

 صورة مستطيلة بيضاء

 

ير خلفية الشاسة )غير األبيض( في تغ حينمايظهر وتعرض الصورة البيضاء المستطيلة حيانا أ

 بسبب وجود عالمة صورة غير ضرورية توضع بعد النص. ل وذلك ندجهاز ك

 لتصحيحها، يجب إزالة عالمة الصورة غير الضرورية.  

 

 غير العربي في اتجاه من اليمين إلى اليسار النصمحاذاة 

 

ر للمحتوى غير العربي أو غيّ  <”dir=” ltr>حدد خطأ محاذاة النص غير العربي،  لتصحيح

 .CSSالمحاذاة في 

 العربي في اتجاه من اليسار إلى اليمين محاذاة النص

 



 

ذاة المحتوى العربي يجب أن تكون من اليمين إلى اليسار، لتصحيح الخطأ التقني المذكور في محا

 .CSS ملف في text-align: rightمحتوى او حدد لل <”dir=” ltr>الصورة، حدد 

 ةاألقواس المعكوس

إذا كان كذلك يجب تحديد محاذاتها من  تكون األقواس معكوسة في المحتوى العربي. أاليجب 

 التى تم استخدامها قبل األقواس.  <”dir=”LTR> عالمة  اليمين إلى اليسار أو إزالة

 عالمة االقتباس المعكوسة

إذا كان كذلك يجب تحديد محاذاتها من  كون األقواس معكوسة في المحتوى العربي.ت أاليجب 

 التى تم استخدامها قبل األقواس.  <”dir=”LTR> عالمة  اليمين إلى اليسار أو إزالة

و » « ( هذ النوع من الخطأ شائع في المحتوى العربي،كثيرا ما نشاهد أن عالمة التنصيص ) 

و األقواس المثلثة > < معكوسة وتترك أثرا سلبيا على المحتوى،فيجب  القوسان المستطيالن ] [

 تصحيحها قبل رفع الكتاب االلكتروني على أمازون

 كسر السطر خالل الفقرة

 :طريقتينخالل يمكن تصحيح الخطأ المذكور 

 الفقرة ألن الفقرة الواحدة تعرض في فقرتين مختلفتين. من <p>يمكن إزالة عالمة  :األولى

 .من الفقرة   </br>لثانية: يمكن إزالة عالمة ا

  



 ePubإلى  بعد تحويل الكتاب معايير الجودةقائمة فحص  الفصل الثامن

متجر  إلى أن ترفعه قبل ينتعن طريق (ePub أن تختبر ملف )يمكنك  بعد تحويل المستندات

 .أمازون

 Kindleباستخدام  ترونيأن تختبر كتابك االلكك . يمكنKindle Previewerباستخدام  أوال:

Previewer 3، متاحة لكل من وهذهWindows وMac OS X.  هي طريقة رائعة الختبار

ومعاينة كيفية ظهورها على عرض النصوص والتخطيط و التنسيقحيث  اإللكترونية منكتبك 

مجان ا  Kindle Previewerوتطبيقاتها. يمكن تنزيل أحدث إصدار من  Kindleأحدث أجهزة 

 من 

1000765261https://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=  

يقبل مجموعة متنوعة  Kindle Direct Publishing Platform. فإن KDPباستخدام  ثانيا:

قم ، من المعلومات  وقع الويب. لمعرفة المزيدمن تنسيقات الكتب ويوفر إمكانية المعاينة على م

 KDPلموقع والزيارة بالتسجيل 

يزة التنسيقات المحسنة، بم يدعم قابال  للتنسيق التلقائي إلكترونيا   ا  بإذا كنت تختبر كتا تنبيه:

 ،للكتاب لمراجعة المخطط العام Kindle Previewerاستخدام عرض الصورة المصغرة في ف

ا معاينة الصفحات  Auto-Advanceأو استخدام ميزة  لالنتقال تلقائي ا عبر الكتاب. يمكنك أيض 

وذلك ،  التي تحتوي على صور وجداول وقوائم وحروف استهاللية مسقطة وروابط بشكل انتقائي

ن ظهور كل لضما Kindle Previewerمن  علىالخيار لعرض الكل في الجزء االباستخدام 

 Kindle. لمزيد من التفاصيل حول استخدام حسبما نريد ونتوقع عرضهامن هذه العناصر و

Previewer،  راجع دليل المستخدم المتوفر في قائمةHelp .)التعليمات( 

ا األخرى  توصي بتنزيل الكتب اإللكترونية على األجهزة أمازونلم تعد  تنبيه: لالختبار، نظر 

 ميل الجانبي ال يوفر معاينة دقيقة لميزات التنسيقات المحّسنة.ألن التح

أن  وللتأكد منفحص جودة كتابك ل التالية قائمةالاستخدم ف، KPRعندما تقوم بمعاينة كتبك على 

 تؤثر تجربة قرائة جيدة. ال يحتوي على أخطاء فادحة كتابك

 افتح الكتاب ألول مرة وانتقل إلى الغالف .1

a. على غالف. كندلحتوي كتاب الغالف: يجب أن ي 

b. انتقل إلى الصفحة التالية. يجب أال تكون هناك صورة  غالف واحد: من الغالف

 أخرى لصفحة الغالف.

 انتقل إلى جدول المحتويات  .2

a.  قابل  هاكتابك اإللكتروني، تأكد من أن كل عنصر من صفحة قائمة المحتوياتفي

ب أال يكون هناك أرقام الصفحات للنقر وأنه يرتبط بالموقع الصحيح في الكتاب. يج

 في جدول المحتويات.

https://www.amazon.com/gp/feature.html/?docId=1000765261%20
https://kdp.amazon.com/en_US/


b.  هذه العملية في جدول المحتويات المعروضة في الجزء األيسر من كررKindle 

previewer. 

 ة القابلة للتنسيق التلقائي فقط(اذهب إلى أي مكان في الكتاب )الكتب اإللكتروني .3

لذلك. يجب أال يكون النص  ؛ يجب أن يتغير خط الكتاب وفقا  ط: غير حجم الخحجم الخط

 .األساسي بالخط الغامق أو مائال في األساس

استخدام بلذلك. إذا صممت كتابك  ر الخط؛ يجب أن يتغير خط الكتاب وفقا  : غيّ خط محرف

خط محدد، فتأكد من أنك قد اتبعت اإلرشادات الواردة في قسم استخدام الخطوط ملف 

شادات إلى عدم تمكن العمالء من تغيير خط القراءة المضمنة. قد يؤدي عدم اتباع هذه اإلر

 المفضل لديهم

 بكل صفحة من الكتاب.وتصفح إلى الصفحة األولى . انتقل 4

: يجب أال تكون الصور صغيرة جد ا. تأكد من أن النص الوارد في الصورة يمكن الصور

في  معا   قراءته بالكامل. يجب تغيير حجم الصور الكبيرة لتالئم حجم الصفحة وتعرض

 شاشة واحدة

 يجب أن تظهر الجداول بشكل صحيح. تأكد من أن كل النص في الجداول مقروء. الجداول:

يجب عدم وجود أي إشارات إلى  :الكتب المطبوعةحتويها اال يمكن أن تال د التي الموا

 .(DVDقرص مضغوط أو قرص  )مثلالمواد 

قابل تنسيق التلقائي(: تأكد من أن نصك )الكتب اإللكترونية القابلة لل :إعدادات الخلفية

 األسود والنعناع والبني الداكن(.في جميع أوضاع ألوان الخلفية )األبيض وللقراءة 

ألن بعض أدوات  ePubتم تصديره في صيغة  بشدة بالتحقق من المحتوى الذي تقترح أمازون

 HTMLإنشاء المحتوى تقوم بتنسيق المحتوى بشكل مختلف عند التصدير إلى 

لضمان أن الكتاب خالي من تشجعك على مراجعة الكتاب بأكمله  أمازونباإلضافة إلى ذلك، فإن 

 األخطاء التالية قبل رفعه للبيع على منصة أمازون:

 تحقق من أن الكتاب كامل بأكمله وال يكون فيه يفقد فيه بعض السطور أو  :محتوى مفقود

 الفقرات أو الفصول.

 م تطابق بين بيانات وصف الكتاب ومحتوى الكتاب أو عدم يكون عد أال :ئمحتوى خاط

 التطابق بين الغالف ومحتوى الكتاب عند الرفع على منصة أمازون

 تأكد من أن كل المحتوى يعرض بشكل صحيح  :األخطاء المطبعية والدعم الكامل للحروف

 بالعموم واآليات القرآنية واألحاديث واألشعار واألبيات بالخصوص.

 النص  واتجاه على اليمين في اللغة العربية تأكد من محاذاة كل المحتويات: محاذاةأخطاء ال

 من اليمين إلى اليسار يتصفحالكتاب و .اليسارمن اليمين إلى 

  تأكد من أن  للتنسيق التلقائي فقط( )قابلعلى مستوى الكتاب بأكمله المفروض المحرف

 مفروضلون الخط والمحرف غير 



 غاية الجودة وعالية الوضوح وجميع  في الصور كلها أن منتاكد  :جودة الصورة

 .داخل الصورة واضحة للقراءة النصوص

 التباعد والمسافة البادئة المناسبة للفقرات 

  الخلفية  تأكد من أن لون )قابل للتنسيق التلقائي فقط( المفروضلون الخط أو لون الخلفية

 غير مفروض

 

  

  



 

 منصة كندل للنشر المباشرب ورفع كتاب على الفصل التاسع كيفية إنشاء حسا

 ني وتوصل كتابكصيغة وورد إلى الكتاب االلكتروه المنصة أن تحول مسوداتك في تتيح لك هذ

 .%70بنسبة  تمنحك ارباحا صافيةو إلى القراء حول العالم

 رفعون  https://kdp.amazon.com/en_US/على منصة  هذه الفرصة ونفتح حسابافهيا بنا أن ننتهز 

 .مسوداتنا

 فتح حساب

 https://kdp.amazon.com/en_US/ على الدخول بتسجيل فقم ، أمازون على حساب لديك كان إذا-1

 حساب لديك يكن لم إذاو. لصورة( في ا 1)راجع إلى رقم رمروال وكلمة مستخدمال اسم باستخدام

 . الجديد افتح حسابكو (Create your KDP account)فانقر على ، أمازون موقع على

 

ينقلك إلى صفحة إنشاء حساب جديد   (Create your KDP accountالنقر على )عند  -2

 -خل المعلومات المطلوبة في الحقول:فأد

https://kdp.amazon.com/en_US/
https://kdp.amazon.com/en_US/


 إسم صاحب الحساب باألحروف االنجليزية (1

 لبريد االلكترونيا (2

 كلمة المرور  (3

 (Create your KDP accountعند االنتهاء من تعبئة البيانات،يرجى الضغط على )-3

 

 

يرجى  على كندل.شروط وأحكام النشر المباشر  -في هذة المرحلة، يعرض البرنامج االتفاقية -4

 قرائتها وتحديد الموافقة عليها.



 

 (update nowانقر على )ترى فيما يلى الصورة، اآلن   مابعد ذلك، تظهر لك صفحة جديدة ك-5

 

 



ينقلك إلى صفحة حيث يجب عليك أن تدخل فيها المعلومات   (update nowالنقر على )-6

 التالية:

 

 بعد حفظ البيانات المدخلة، ننتقل إلى مجموعة البيانات المصرفية.-7

 .بيع إليهبدء خطوات إلدخال الحساب المصرفي إلرسال أرباح ال-8

 

 في هذا النموذج،حدد دولة حساب المصرف )البنك(-9



 

 .خطوات تهيئة الحساب المصرفي (1

 .إختيار دولة المصرف )البنك( (2

 .تحديد إسم صاحب الحساب (3

 .نوع الحساب كجاري أو توفير (4

 .رقم الحساب المصرفي بصيغة معتمدة (5

 .رمز البنك بصيغة معتمدة (6

 .إلى بيانات التعريف الضريبية عند إضافة الحساب المصرفي،ننتقل-10

 

 أدخل البيانات الضريبية.والرقم الضريبي.-11



 

 



 

بإمكان الناشر  لك هذه الشاسة،من خالل هذه الصفحةتظهر سنشاء الحساب،بعد االنتهاء من إ-12

 .أو المؤلف إضافة الكتاب بشكل منفرد



 

   (Kindle eBook)أنقر على حقل  



 

 Arabic beta or) لغة الكتاب )اللغة التي كتب بها الكتاب( اختر: (Languageاللغة ) .1

Arabic) 

دخل عنوانك كما هو إجباري، فأ (Book titleعنوان الكتاب الرئيسي باللغة العربية ) .2

 (subtitle)إختياري( )هو عنوان الكتاب الفرعي بينما سيظهر على غالف الكتاب.

 (series titleة هاري بوتر )عنوان الكتاب في حالة السلسلة إن وجدت _كسلسل .3

 (Number in seriesإختياري )–رقم الكتاب في السلسلة  .4

 إسم المؤلف: أكتب إسم المؤلف .5

 المحرر أو المساهم أو مصور الكتابإسم  .6



 
نبذة الكتاب باللغة العربية ولها دور مهم في إقناع  اكتب (descriptionنبذة الكتاب ) .7

 القارئ بشراء الكتاب

 ع الكتاباختر حقوق بي .8

 اختر الدائرة األولى إذا كنت تملك حقوق الطبع والنشر .1

 اختر الدائرة الثانية إذا كانت الكتاب خاضعة للملكية العامة. .2

الكلمات المفتاحية التى تصف بالكتاب بحيث ال تزيد عددها على سبع  أدخلكلمة مفتاحية:  .9

 كلمات .



 
 فئة الكتاب.أختر ما يصل إلى فئتين .10

قسم موقع أمازون حيث يمكن للمستخدمين العثور على كتابك. فكر في  فئة التصفح هي

كتب األطفال ،كتب ، تاريخ ، رواية أو غير روايةمثل أقسام مكتبة مادية ) لتصفحفئة ا

كتابك. يساعد التصنيف  لتصفح وما إلى ذلك(. يمكنك تحديد ما يصل إلى فئتين علوم الدين

 ، لذا تأكد من تحديد الفئات األكثر مالئمة لكتابك.الدقيق القراء في العثور على كتابك 

 Kindle eBookحيث تصل في قسم ) )save and Continue(أنقر على  .11

Contentفي نفس الصحفة ). 



 
 ePubفي صيغة وورد أو  كرفع مسوداتك أو كتابإ .1

أو ترفع  (Lunch cover Createrصفحة الغالف خالل النقر على ) بإمكانك أن تنشئ .2

( في حجم األنسب كما ذكرت في فصل كيف JPG/JPEGغالف في صيغة )صفحة ال

 تنسق صفحة الغالف.



 
،لمزيد من التفاصيل،راجع (Launch Previewerاستعرض كتاب عبر النقر على ) .3

 الفصل الثامن فحص معايير الجودة خالل االستعراض.

 بإمكانك أن تكتب إسم الناشر و ردمك ولكن هذا خياري .4

 (Save and Continueانقر على ) .5

 

 
 

، يمكنك الوصول إلى المزيد  KDP Selectباستخدام اختياري.  KDP select( تسجيل في 1

 من القراء وكسب المزيد من المال وزيادة مبيعاتك إلى الحد األقصى.



 

 حقوق البيع إذا كانت في جميع دول العالم .1

تحديد :تصبح العملية  هند مثال.في حالة عدم وجود حق بيع في دولة معينة كدولة ال .2

(Individual territories) 

 إختيار جميع الدول .3

 إزالة إشارة الصح من الدولة المحددة مثال الهند .4

 

 المرابحة:

 كحد أقصى وبناءا على دولة المشتري %70ويكون ربح الناشر  %70خيار 

 %35خيار 



يث اليجوز أن يتجاوز ،تربط أسعار الكتاب بأدنى وأعلى مربوط للعملة ح %70في حالة خيار 

حتى  2،99السعر اى مربوطات العملة. على سبيل المثال:مربوط عملة الدوالر األمريكي هى 

 لذلك على الناشر اختيار سعر للكتاب بين تلك القيم. 9،99

 يعطى للناشر حق تحديد السعر بدون مربوط. %35بينما خيار 

إضافة الكتاب في حسابك  تتم وهكذا (Publish Your Kindle eBookاآلن أنقر على )

ات البيع واألرباح في قسم للبيع في بضع ساعات.وأنت تشيك تقريروكتابك سيكون متاحا 

(Report) 

*** 

 

 


