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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى √ متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري √  إجباري ب.
  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 ( يف السنة الثانية )لثالثاملستوى ا 

 

 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4
 أتمتة المكاتب 1404123

 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5

األجهزة الحدیثة التي تستوعب السرعات العال�ة لالتصال �ش�كات المعلومات المتقدمة مثل ضرورة توفیر عدد مناسب من 
، مثل: برنامج ت)، و�ذلك توفیر إصدارات أصل�ة من البرمج�ات الالزمة لتصم�م و�دارة المواقع على اإلنترن2االنترنت (

Front page  و�رنامجDreamweaver  رنامج و�Photoshop  و�رنامجJavaScript   و�روتو�ول نقل الملفات
FTP  غیرها من البرامجو. 

 
 

 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %62.5 30 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
    اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
 %37.5 18  أخرى 5

 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 30 محاضرات 1
 18 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
 10 المكتبة 3
 15 المشاریع /إعداد البحوث 4
  (تذكر)أخرى  5
 50 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 إعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في المكتبة
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

مقرر نظري وتطب�قي �عّرف الطالب �طرق واسترات�ج�ات تصم�م مواقع االنترنت. �ما یتناول لغات و�رامج تصم�م مثل هذه 
 .المواقع

 
 
  الهدف الرئ�س للمقرر. 2

 واالسترات�ج�ات الخاصة بتصم�م وتقی�م مواقع االنترنت.تعر�ف الطالب �النظر�ات، المفاه�م،  •
 إكساب الطالب المهارات الالزمة لتصم�م مواقع انترنت توافق وتحقق حاجات معلومات�ة محددة.  •
 إكساب الطالب المهارات في التعامل مع لغات و�رامج تصم�م مواقع االنترنت.  •

 تزو�د الطالب �المعرفة الالزمة �ك�ف�ة تقی�م وتقد�م المعلومات والخدمات في مواقع االنترنت
 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع المفاھیم، واالستراتیجیات الخاصة بتصمیم وتقییم مواقع االنترنتوتعریف الطالب بالنظریات،  1.1
 2ع HTMLتعریف الطالب لغة برمجة تطویر المواقع  1.2
  المھارات 2
وكیفیة التعامل مع تقنیاتھا  تإكساب الطالب القدرة على إدراك طرق تصمیم المواقع على اإلنترن 2.1

 المتنوعة والمختلفة
 1م

 2م إكساب الطالب المھارات الالزمة لتصمیم مواقع انترنت توافق وتحقق حاجات معلوماتیة محددة. 2.2
 1م إكساب الطالب المھارات في التعامل مع لغات وبرامج تصمیم مواقع االنترنت 2.3
  الكفاءات 3
 1ك یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشاركیة 3.1
 3ك أو إلنجاز مواقع جدیدة لحل مشاكل عملیة تصمیم مواقع االنترنتتقنیات  فیوظ 3.2
تنمیة قدرات الطالب من حیث القدرة على العمل في مجموعات والقدرة على تحمل المس�������ئولیة،  3.3

بما یؤھلھم للعمل المس��تقبلي في بیئة مؤس��س��ات المعلومات، وما تش��تمل علیھ من روابط وعالقات 
 من جھة أخرى  clientsبین العملین من جھة وبین المستفیدین 

 2ك

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 6 المفاھیم األساسیة لتصمیم مواقع اإلنترنت 1
 3 األلوان والخطوط htmlلغة  2
 3 الفقرات والصور htmlلغة  3
 3 الجداول واالطارات htmlلغة  4
 6 المتصفحات والوسوم الخاصة 5
 3 الویب واللغة العربیة - 6
 Dreamweaver 9و Front pageبرامج تصمیم المواقع:  7
 FTP 9وبروتوكول نقل الملفات   java Scriptو Photoshopبرامج تصمیم المواقع:  8
 6 استالم التكلیفات ومراجعةانجاز المشاریع و 9

 48 المجموع
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 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

فاھي عملي مختبرات تصمیم مواقع انترنت یعرف 1.1 امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

فاھي مختبراتعملي   یعرف مختلف التقنیات لتصمیم المواقع 1.2 امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

فاھي عملي مختبرات استعماالت ھذه الصفحات و اھمیتھا  رفیع 1.3 امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

 المھارات 2.0
 

فاھي عملي مختبرات HTMLلغة البرمجة یستعمل  2.1 امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

فاھي عملي مختبرات المھارات المكتسبة لتصمیم مواقع االنترنتبطبق  2.2 امتحان نظري/ و /ش�������
 عملي

القدرة على ادراك كیفیة التعامل مع تقنیات تص�����میم  …
فاھي عملي مختبرات/مشروع المواقع وتقنیاتھا المختلفة امتحان نظري/ و /ش�������

 عملي
 الكفاءات 3.0

 یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشاركیة 3.1
 مشروع مشروع 

الطالب المھارات الالزمة لتص�����میم مواقع إكس�����اب  3.2
 مشروع مشروع انترنت توافق وتحقق حاجات معلوماتیة محددة

إكس��������اب الطالب المھارات في التعامل مع لغات  33.
 مشروع مشروع وبرامج تصمیم مواقع االنترنت

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 % 85 14و  7 اختبارات تحریریة 1
   شفھي 2
   عروض 3
 % 15 13 مشروع 4
5    
6    
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
ساعات أسبوعيا، كما يتم  3االستشارات واإلرشاد األكادميي وفق اجلدول الزمين للساعات املكتبية لعضو هيئة التدريس مبعدل تقدمي 

 ختصيص وسائل للتواصل االلكرتوين ابستخدام شبكات التواصل املتاحة واملناسبة.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر الرئیسالمرجع 

 ب لرجل األعمال: إنش�������اء المواقع والتجارة االلكترونیة. دار الراتب یحبلي، أنیس. الو
خطوة خطوة، الدار العربیة للعلوم  XHTML  و HTML .2000-1420الجامعیة، 

 .2006ناشرون، لبنان 
  2002. الریاض: مكتبة جریر، 1: الدلیل المصور. ط2002علم نفسك فرونت بیج. 
 .تص��میم مواقع االنترنت: كیف تص��مم موقعا محترفا بنفس��ك. القاھرة: دار   بدوي، كرم

 .2005الكتب العلمیة للنشر والتوزیع، 

 المساندةالمراجع 

  :أبو العطا، مجدي محمد. تصمیم صفحات االنترنت. شركة علوم الحاسب كمبیوساینس
 القاھرة.

 .سلسلة 1تصمیم صفحات االنترنت. ط الدار العربیة للعلوم، مركز التعریب والبرمجة .
 .2004-1425. بیروت: الدار العربیة للعلوم. 5دبلوم علوم الحاسب, 

  ھایز، دیدرا. علم نفس�������ك لغةHTML  وXHTML  في عش�������رة دقائق: أتقن جمیع
 .2002. مكتبة جریر: الریاض، 1المھارات التي تحتاج إلیھا في عشرة دقائق او اقل. ط

 غان. تعلم إنشاء موقعك الخاص على الویب.خان ، لویس ولورا لو 
  بروس موریس. تعلّم لغة HTML. 
  باردي، ولیم و إیریك شورمان. تعلم لغةHTML .الدینامیكیة 
  ھان، ھارلي. دلیل الص�����فحات الذھبیة لمواقع االنترنت والش�����بكة العنكبوتیة: مع ملحق

 .2001للمواقع العربیة. 
 2004-1425. 1محمد. دلیل مفصل لمواقع االنترنت المفیدة. ط القرناس، عبدالعزیز. 
 .دورة في كتاب   مكش�����اف، محمدHTML البدایة المفیدة والس�����ریعة لتص�����میم مواقع :

 . حلب: شعاع للنشر والعلوم.2000 1. طRAYالوب. سلسلة 
  ص���الح، عادل. المرجع الس���ریع فيHTML حلب: ش���عاع للنش���ر والعلوم. 2005. ط .

 ر الحجم جدا).(كتاب صغی

 اإللكترونیةالمصادر 

  ساعة. سلسلة علم نفسك من  24في  2003میكروسوفت أوفیسSAMS لبنان: مكتبة .
 .2005لبنان ناشرون، 

 Office 2003 س���لس���لة 2004: دورة خاص���ة. إعداد نبیل كوراني. ط .RAY :حلب .
 شعاع للنشر والعلوم.

 Bruce Hyslop. The HTML Pocket Guide, Beachpit 
Press<available at: 
http://www.peachpit.com/ebookfiles/0321699742 

  ىأخر
HTML 4.01 Specifications, W3C Recommendation 24 December 
1999 
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-199912 

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 ... إلخ) ، قاعات المحاكاةالدراسیة، المختبرات، قاعات العرض القاعات(

 قاعات دراسیة •
 معامل الحاسب االلي •

 التجھیزات التقنیة
 البیانات، السبورة الذكیة، البرمجیات)(جھاز عرض 

 جھاز عرض البیانات. •
 البرمجیات •
 الحواسیب •

 

 استخدام أجھزة الحاسب اآللي المتوفرة بمعمل القسم. • تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
 استخدام أجھزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصیة. •

http://www.peachpit.com/ebookfiles/0321699742


 

 
7 

 لمقرر:اجودة  تقویمز. 
  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم

 التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، مناسبة ا�حتوى العل�ي.
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 النظراء الطلبة، . التدريسطرق واس��اتيجيات فاعلية 
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 .التدريس، النظراءأعضاء هيئة  الطلبة، فاعلية طرق تقييم الطالب
 بطاقة مالحظة.

 استبانة.

 التدريس.أعضاء هيئة ، قيادات ال��نامج مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصيل 
 بطاقة مالحظة.

 اختبارات

 ومواده. مصادر التعلم
التــــــدريس، أعضـــــــــــــــــاء هيئــــــة ، قيــــــادات ال��نــــــامج

 .الطلبة
 اختبارات

 املقابالت.
   
   

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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