
  

  لغة التدريس  السنة الدراسية  اسم المادة
  األسبوعيةالساعات 

  المجموع  العملي  النظري

  3  2  1  العربية  الثانية  االلكترونيةتصميم المواقع 

  
  تفاصيل المفردات  االسبوع

  مقدمة عن االنترنت والمواقع االلكترونية ومحركات البحث والسيرفرات  االول والثاني
 -الثالث 

  السادس
  )HyperText Markup Language )HTML  المتشعبة الترميز لغة

 -السابع 
  الثاني عشر

ج ،مقدمة الويب ،تحديد محتوى صفحة ويب ،تشغيل فرونت بيدج،انشاء موقع بي لفرونت مقدمة
ويب،عرض اواخفاء قائمة المجلدات ،فتح صفحة ويب ،التنقل بين الصفحات ، انشاء صفحة 

حفظ صفحة ويب ،استخدام لوحة المهام ، فتح  ويب خالية ،انشاء صفحة ويب باستخدام القوالب،
موقع ويب ، ادخال النص ، حذف النص ، طباعة صفحة ويب ، عرض زمن تحميل صفحة 

ويب ،تغيير طريقة عرض صفحة ويب ، عرض الصفحة في مستعرض ويب،استخدام عرض 
جع صفحة الويب،حذف صفحة الويب ، البحث عن صفحة ويب،تعديل النص (تحديد النص، الترا
عن التغييرات ،اضافة الرموز،)تنسيق صفحات الويب،تطبيق سمة على صفحة الويب،اضافة 

الصور،تحريك الصورة،توفير نص بديل للصورة،اضافة صورة خلفية،انشاء معرض 
الجداول،العمل في عرض  للصور،تخصيص الصور ،انشاء االرتباطات التشعبية،انشاء

، اضافة التاثيرات الى صفحة الويب،ادارة صفحة ويب، التحرك،انشاء االطارات، انشاء النماذج
 نشر صفحة ويب

 - الثالث عشر 
  السادس عشر

  

استخدام ،  Java Script عليه برنامج جافا  سيكونالعام الذي  الشكل ، الجافا سكريبت لغة 
عبارات التحكم  ، المنطقية المعامالت،  الحسابية المعامالت،  عن المتغيرات اإلعالن،  سكريبت

  ، SWITCH   ،،إنشاء زر إلرسال بريد إلكتروني,  التكرار ، األحداث  WHILE  الدوال،  
. معلومات  تطبيقية السالسل الحرفيهالكائنات ، نماذج ،المصفوفات ، ال ،  

السابع عشر  
الثالث  -

  والعشرون  
  
  

،   IISالى    PHPإضافة ،  Windows IIS 5.0، تشغيل   PHPمقدمه للغة  ) ،PHPلغة (
،  تبروتوكوالت األنترنت ، التعليــــــــقا،  PHPبنية ملفات ،  IISالى  MySQLإضافة 

ل فة وتحويت  ، معرالعمليات الحسابية  ، متغيرات النظام  ، الثواب، المتغيـــــــــرات ، األرقام  
رطية األوامر الش) ،  GET  ، POST( النماذج  ، أنواع البيانات ، دوال الوقت والتاريخ  

  Switchلعبارة االمعامالت المنطقية  ، تعدد الشروط  ، تداخل العبارات الشرطية  ، ،  IFالعبارة (
،  وفاتدوال المصفوفات ، فرز المصف،  التكرارات والمصفوفات)   htmlالتخلص من وسوم الـ ، 

،   Function( ترتيب الكود البرمجي مصفوفات متعدده االبعاد ،،  دوال المصفوفات االضافية
Print  ،  ء  منع األخطاوالمتغيرات المستقره ، أشتمال الملفات ) ،  تتبع وتصيد ، مدى المتغيرات

ناعة ص،  Regular Expressionsتفادي األخطاء  ، ،  األخطاء المنطقية، أنواع األخطاء   ( 
في  قراءة وكتابة معلومات،  Cookies  ،Session، التعامل مع العميل  ) ، فئة الحروف  

 txt ملف
الرابع 

 - والعشرون 
السابع 

  والعشرون

  Oracleو  MS SQLو  PostgreSQLو  MySQLالبيانات  قواعد  مزوداتأنواع  
  ) MY SQLنظام إدارة قواعد البيانات ( 



الثامن 
 - والعشرون 

  الثالثون

 Apache  ،IISإدارة المواقع على شبكة االنترنت 
  المواقع الذكية والقواعدية ،

  
  
  
  
  
  
  
  
 


