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 موذج وصف المقررن
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 رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخ اسٌ / سٍض اىَقشس .3

 دثيً٘ فْٜ )رقْٜ( أشنبه اىسض٘س اىَزبزخ .4

 اىسْ٘ٛ اىفصو / اىسْخ .5

 ثشّبٍح ٍقشس )اىنيٜ(ػذد اىسبػبد اىذساسٞخ  .6

 23/11/2016 ربسٝخ إػذاد ٕزا اى٘صف  .7

 اىَقشس إٔذاف .8
ٗاىٖٞنيٞخ اىؼبٍخ ىيجشّبٍح ٗاقسبٍٔ  رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخرؼشٝف اىطبىت ثيغبد اىجشٍدخ ٗاّ٘اػٖب ٗ ىغخ

ىيجشّبٍح ٗاىذٗاه ٗاالخشاءاد  codeٗاّ٘اع اىجٞبّبد اىَسزخذٍخ فٜ ٕزٓ اىيغخ ٗمزبثخ اىشفشح اىجشٍدٞخ اىـ 

 ٍٗيفبد اىجٞبّبد ٗاسزخذاً اٍنبّٞخ اىشسٌ فٖٞب.

 

 
 

 
 
 
 
 

ٌوفر وصف المقرر هذا إٌجازاً مقتضٌاً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقٌقها 

المتاحة. والبد من الربط بٌنها وبٌن وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.
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 ٗطشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ٗاىزقٌٞٞ َقشسبد اىٍخشخ .11

  ٕذاف اىَؼشفٞخ األ -أ
 رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخٝؼشف اىطبىت ٍبٕٞخ -1أ
 ٝفسش اىطبىت ٍخشخبد مو ثشّبٍح -2أ

 ٝؼيو اىطبىت إَٞخ ثشاٍح اىسبس٘ة -3أ
 ْخٝنَو اىطبىت ٍْبقشزٔ ٍغ االسزبر فٜ ىغخ اىجشٍدخ اىَؼٞ-4أ
 ٝقبسُ اىطبىت ثِٞ اىْظشٝخ ٗاىزطجٞق -3أ

 رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخٝشثظ اىطبىت اىَؼيٍ٘بد ىززنبٍو ىذٝٔ اىَؼشفخ ز٘ه مٞفٞخ مزبثخ   -6أ

  َقشس.اىخبصخ ثبى ٞخاىَٖبساراألٕذاف   -ة 

 ثشنو خٞذ رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخٝسزخذً اىسبسجخ فٜ دساسزٔ – 1ة

 اػزَبدا ػيٚ ٍصبدس اخشٙٝيخص ٍسبضشارٔ  – 2ة

 رصٌَٞ اىَ٘اقغ االىنزشّٗٞخ ٝدَغ اٍثيخ  ٗاسئيخ ػيٚ – 3ة
 ٝسست خ٘دح مو ثشّبٍح ٍِ ّبزٞخ ٗقذ اىزْفٞز    -4ة
 طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ      

 

 اىَْبقشخ، اىس٘اس ، ٗسبئو اٝضبذ اىنزشّٗٞخ، اسزخذاً اىسج٘سح

 

 
 طشائق اىزقٌٞٞ      

 

 خ ٗ اىزسشٝشٝخاالخزجبساد اىشفٖٞ

 

 
 األٕذاف اى٘خذاّٞخ ٗاىقَٞٞخ  -ج

 اُ ٝصغٜ اىطبىت اىٚ ششذ االسزبر -1ج         

 فٜ ػبىٌ االػَبه بر ألَٕٞخ ثشاٍح اىسبس٘ةاُ ٝؤٝذ اىطبىت سأٛ االسز-2ج

 فٜ دساسخ اّطَخ اىسبس٘ة بىت إَٞخ رؼيٌ ثشاٍح اىسبس٘ةاُ ٝقذس اىط -3ج

  ٗء فٜ اىصف ىزيقٜ اىَؼيٍ٘بد ٗاسزقجبىٖب ث٘ض٘ذاُ ٝسس اىطبىت ثإَٔٞخ اىٖذ -4ج 

  
 طشائق اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ     

 اىَسبمبح ، ىؼت االدٗاس ، اىَْبقشبد

 

 
 طشائق اىزقٌٞٞ    

 االسزقصبء، االخزجبساد اىشفٖٞخ ٗ اىزسشٝشٝخ
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 ز٘ظٞف ٗاىزط٘س اىشخصٜ (.اىَْق٘ىخ ) اىَٖبساد األخشٙ اىَزؼيقخ ثقبثيٞخ اىاىزإٔٞيٞخ اىؼبٍخ ٗ اىَٖبساد -د 

 اُ ٝدٞت اىطبىت ػيٚ االسئيخ اىَزؼيقخ ثَدبه اخزصبصٔ -1د

 اُ ٝؼذ رقبسٝش فٜ ٍدبه اّظَخ اىسبس٘ة -2د

 ْٝبقش فٜ ٍ٘اضٞغ رط٘ٝش ٍدبه اخزصبصٔ -3د

   ٝقبسُ ثِٞ اىْظشٝخ ٗاى٘اقغ اىَؼذ ىيزطجٞق -4د 
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 ثْٞخ اىَقشس .11

ٍخشخبد اىزؼيٌ  اىسبػبد األسج٘ع

 ثخاىَطي٘
اسٌ اى٘زذح / أٗ 

 اىَ٘ض٘ع
 طشٝقخ اىزقٌٞٞ طشٝقخ اىزؼيٌٞ

 االول والثاين
اُ ٝزؼيٌ ربسٝخ رط٘س  3

ىغبد رصٌَٞ اىَ٘اقغ 

 االىنزشّٗٞخ

مقدمة عن االنرتنت واملواقع االلكرتونية وحمركات 
 البحث والسريفرات

االخزجبس  اىس٘اس

 اىشفٖٜ

-الثالث 
 السادس

رؼيٌ ٍجبدئ ىغخ  3

اىَ٘اقغ اىجشٍدخرصٌَٞ 

 االىنزشّٗٞخ

 Hypertext  املتشعبة الرتميز لغة

Markup Language (HTML) 

اىس٘اس ٗ 

اسزخذاً 

 االسئيخ

االخزجبس 

 اىزسشٝشٛ

 -السابع 
 الثاين عشر

رؼيٌ سٍ٘ص اىيغخ ٗ  3

االسَبء اىزؼشٝفٞخ ٗ 

اىَبد اىَسد٘صح ٗ 

رَثٞو اىث٘اثذ ٗ رَثٞو 

 اىَزغٞشاد 

ٍقذٍخ، ىفشّٗذ ثٞذج ،ٍقذٍخ 

اى٘ٝت ،رسذٝذ ٍسز٘ٙ صفسخ 

ٗٝت ،رشغٞو فشّٗذ ثٞذج،اّشبء 
ٍ٘قغ ٗٝت،ػشض اٗاخفبء 

قبئَخ اىَديذاد ،فزر صفسخ 

ٗٝت ،اىزْقو ثِٞ اىصفسبد ، 

اّشبء صفسخ ٗٝت خبىٞخ ،اّشبء 

صفسخ ٗٝت ثبسزخذاً اىق٘اىت، 

زفع صفسخ ٗٝت ،اسزخذاً 
ى٘زخ اىَٖبً ، فزر ٍ٘قغ ٗٝت ، 

ادخبه اىْص ، ززف اىْص ، 

طجبػخ صفسخ ٗٝت ، ػشض 
صٍِ رسَٞو صفسخ ٗٝت ،رغٞٞش 

طشٝقخ ػشض صفسخ ٗٝت ، 

ػشض اىصفسخ فٜ ٍسزؼشض 
ٗٝت،اسزخذاً ػشض صفسخ 

اى٘ٝت،ززف صفسخ اى٘ٝت ، 
اىجسث ػِ صفسخ ٗٝت،رؼذٝو 

اىْص )رسذٝذ اىْص، اىزشاخغ 

ػِ اىزغٞٞشاد ،اضبفخ 
اىشٍ٘ص،(رْسٞق صفسبد 

ٞق سَخ ػيٚ صفسخ اى٘ٝت،رطج

اى٘ٝت،اضبفخ اىص٘س،رسشٝل 
اىص٘سح،ر٘فٞش ّص ثذٝو 

ىيص٘سح،اضبفخ ص٘سح 

خيفٞخ،اّشبء ٍؼشض 
ىيص٘س،رخصٞص اىص٘س 

،اّشبء االسرجبطبد 

اىزشؼجٞخ،اّشبءاىدذاٗه،اىؼَو 
فٜ ػشض اىزسشك،اّشبء 

االطبساد، اّشبء اىَْبرج، 

اضبفخ اىزبثٞشاد اىٚ صفسخ 
اى٘ٝت،اداسح صفسخ ٗٝت، ّشش 

 صفسخ ٗٝت

اىس٘اس ٗ 

اسزخذاً 

 االسئيخ

االخزجبس 

 اىزسشٝشٛ

 -الثالث عشر 
 السادس عشر

 

اسزخذاً ،   3 Java Script  ىغخ 

العام  الشكل ، اىدبفب سنشٝجذ
علٌه برنامج جافا  سٌكونالذي 

ػِ  اإلػالُ،  سكرٌبت

 اىسسبثٞخ اىَؼبٍالد،  اىَزغٞشاد

، عبارات  المنطقٌة المعامالت، 
،  التحكم  SWITCH   ،

إنشاء زر ,  التكرار ، األحداث،
 إلرسال برٌد إلكترونً

WHILE نماذج ال ، الدوال،  
اىنبئْبد ، ،المصفوفات ، 

معلومات  ،اىسالسو اىسشفٞٔ
 تطبٌقٌة

  

السابع عشر  
الثالث  -

 والعشرون  
 
 

،   PHPمقدمه للغة  ( ،PHPلغة )  3

إضافة ،  Windows IIS 5.0تشغٌل 

PHP    الىIIS   إضافة ،MySQL 

،  PHPبنٌة ملفات ،  IISالى 
 بروتوكوالت األنترنت ، التعلٌــــــــقات

العملٌات ، المتغٌـــــــــرات ، األرقام  ، 

الحسابٌة  ، متغٌرات النظام  ، الثوابت  
، معرفة وتحوٌل أنواع البٌانات ، دوال 

 ،  GET) النماذج  ، الوقت والتارٌخ  
POST  ، )العبارة رطٌة )األوامر الش
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 اىجْٞخ اىزسزٞخ  .12

  ـ اىنزت اىَقشسح اىَطي٘ثخ 1

  )اىَصبدس(  ـ اىَشاخغ اىشئٞسٞخ 2

               ـ اىنزت ٗاىَشاخغ اىزٜ ٝ٘صٚ ثٖب  ا

 ( اىَدالد اىؼيَٞخ , اىزقبسٝش ,.... ) 
 

ة ـ اىَشاخغ االىنزشّٗٞخ, ٍ٘اقغ االّزشّٞذ 

.... 
 

 
 ٜ خطخ رط٘ٝش اىَقشس اىذساس .13

   

 

 

 

 
 

 

 

 

IF  ، ،  املعامالت املنطقية  ، تعدد الشروط
  Switchتداخل العبارات الشرطية  ، العبارة 

(   htmlالتخلص من وسوم الـ ، 
دوال ،  التكرارات والمصفوفات
دوال املصفوفات ،  املصفوفات ، فرز املصفوفات

مصفوفات متعدده االبعاد ، ترتيب ،  االضافية
،  Function   ،Print) الكود الربجمي

املتغريات املستقره ، أشتمال ، مدى املتغريات  
 امللفات ( ،  تتبع وتصيد ومنع األخطاء  ) 

تفادي ،  األخطاء املنطقية، أنواع األخطاء  
 Regularاألخطاء  ، 

Expressions  ،  صناعة فئة احلروف )
،  Cookies، التعامل مع العميل  ، 

Session  ، معلومات قراءة وكتابة

 txt فً ملف
 -الرابع والعشرون

 السابع والعشرون
البٌانات  قواعد  مزوداتأنواع    3

MySQL  وPostgreSQL  و
MS SQL  وOracle 

 ( MY SQLنظام إدارة قواعد البيانات ) 

  

 -والعشرون  الثامن
 الثالثون

،  Apacheإدارة املواقع على شبكة االنرتنت   3
IIS 

 والقواعدية ، املواقع الذكية

  


