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في عملیة تصمیم الموقع االلكترونیة وكیفیة ارتابط المواقع من خالل الشبكة العنكبوتیة  مقدمة أساسیة ان ھذا المنھج االكادیمي ھو
وماھي اللغات البرمجیLة المسLتخدمة فLي بنLاء المواقLع االلكترونیLة وتLاریخ تطورھLا ومLاھي المصLادر الواجLب توفرھLا لیLتم انسLاء 

 -:لمنھج الىویھدف ا .الموقع االلكتروني متمثلة بالبرامج والمعدات الضروریة
للغات البرمجة المستخدمة في بنLاء المواقLع لھدف المطلوب من الطالب لكي یجتاز بنجاح متطلبات المقرر ھو إدراك الطالب ا .1

 .وكیفیة استخدامھا والعمل علیھا
 .و أھمیتھاالمواقع وكیفیة انشاء كل موقع واالدوات الضروریة لبنائھ إدراك الطالب ألنواع  .2
فLي التطبیLق العلمLي تطویر إمكانیة الطالب استخدام البرمجیات المتوفرة في ھذا المجال باإلضافة إلى المھارات التي یكتسLبھا  .3

     الخ.في انشاء موقع

یوفر وصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقیقھا 
والبد من الربط بینھا وبین وصف . المتاحةالتعلم مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 .البرنامج

 وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم المقررمخرجات .10
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  االھداف المعرفیة  - أ

  تصمیم المواقعمعرفة الطالب في مجال -1أ
  مع اللغات المتاحة وكیفیة اختیار االفضلمعرفة طرائق التعامل -2أ
 الخصائص لكل موقع قبل االنشاءیحدد الطالب اھم  -3أ

 كل االدوات والبرامج المستخدمة في انشاء المواقعیعرف -4أ

 في تشغیل الموقعیسمى اجزاء المنظومات الخاصة  -5أ

   -6أ

   االھداف المھاراتیة الخاصة بالمقرر  -ب 
  التذكر-المعرفة مھارات  – 1ب
  تحلیل التذكیر والمھارات   - 2ب
      مھارات االستخدام والتطویر   - 3ب 

 طرائق التعلیم والتعلم      

  طریقة المحاضرة واستخدام السبورة التفاعلیة   -الشرح باستخدام ادوات العرض الحدیثة المختلفة -
  و انظمتھا بتصمیم المواقعتزوید الطلبة  باالساسیات والمواضیع االضافیة المتعلقة    -
  تتطلب التفكیر والتحلیل   االنظمة الحدیثة  والتيتكوین مجموعات نقاشیة خالل المحاضرات لمناقشة   -
ذا الطلب من الطلبة مجموعة من االسئلة التفكیریة خالل المحاضرات مثل ماذا وكیف ومتى ولما  -

  لمواضیع محددة 
  اعطاء الطلبة واجبات بیتیة تتطلب تفسیرات ذاتیة بطرق سببیة -

 

 طرائق التقییم      

  االختبارات العملیة - 1
  االختبارات النظریة - 2
  التقاریر والدراسات - 3
  امتحانات یومیة باسئلة حلھا ذاتیا   - 4
 بیتیةدرجات محددة بواجبات  - 5

  والقیمیةاالھداف الوجدانیة  -ج
  .لتصمیم الموقعتمكین الطلبة من حل المشاكل المرتبطة باالطار الفكري  -1ج
  .مختلفةلتطبیقات  مواقع االلكترونیةبناء تمكین الطلبة من حل المشاكل  في  -2ج

 

المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور الشخصي ( المنقولة التاھیلیة المھارات  العامة و - د 
.(  

  متابعة  التطور العلمي من خالل االتصال بالجامعات العالمیة عن طریق االنترنیت   -1د
  لمشاركة في المؤتمرات العلمیة داخل وخارج القطر ا -2د
  المشاركة في الورش والندوات العلمیة داخل وخارج القطر -3د
 .ات القطاع الخاصو مؤسسات الدولة وشركالزیارات المیدانیة في المشاریع الصناعیة  -4د
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 البنیة التحتیة .12

      الكتب المقررة المطلوبة - 1
� Learning Web Design 4th Edition, by Jennifer 

Niederst Robbins, 2012 
 

 )المصادر(المراجع الرئیسیة  - 2
 

 بنیة المقرر.11

 الساعات األسبوع
مخرجات التعلم 

 المطلوبة

أو / اسم الوحدة 
 الموضوع

 طریقة التقییم طریقة التعلیم

1  3   

تعار يف و مقدمة عامة يتم خالهلا 

شرح املالحظات و التعليمات الواجب 

على الطلبة و األستاذ االلتزام "ا 

  املادة لتحقيق افضل اداء من دراسة

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

2  3  
Introduction to Internet 

and Web Technologies 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

3  3  
what is HTTP and 

HTTPs, and Cookies 

and Sessions Forms 

الكترونیة محاضرة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

4  3  web site construction 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

5  3  Learning HTML 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

6  3  XHTML 
الكترونیة محاضرة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

7  3  Hyper link 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

8  3  
Design table. image, 

form. etc 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

9  3  Client and Server 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

10  3  
Web Development and 

Design  

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

11  3  User Interface 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

12  3  Web Site Maintenance 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

13  3  
Internet Hardware & 

Software 

محاضرة الكترونیة 
باستخدام محرر 

 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري

14  3  CSS 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 او تحریري اختبار شفھي

15  3  Javascript 
محاضرة الكترونیة 

باستخدام محرر 
 مایكروسوفت

 اختبار شفھي او تحریري
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التي یوصي بھا  الكتب والمراجع  - أ
   ...),التقاریر,المجالت العلمیة(

مواقع ,المراجع االلكترونیة  - ب
  ...االنترنت

� An Introduction to Web Design and 
Programming, Paul Wang and Sanda Katila, 
2003 

� Beginning Web Programming with HTML, 
XHTML, and CSS, Second Edition, Jon Duckett, 
2008 

 

  

 خطة تطویر المقرر الدراسي.13

  .اإللمام بكل ما ھو مستحدث وجدید في استراتیجیات التعلیم والتعلم •

  .الحدیثة علمیةاالستفادة من مستجدات نتائج  البحوث ال •

 .تطبیق بعض استراتیجیات التدریس الحدیثة •

  .توسیع مفردات المنھج •

  .ادخال كتب مصدریة ومنھجیة حدیثة •

 .مستقبلیةاعداد ورش عمل  •

  


