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 :معلومات عامة 

نت   اسم المقرر ورمزه    برمجة االنتر
 مقدمة ف 

Introduction to web programming . 
IN215 

نامج التعليم    تقنية المعلومات بكالوريوس  اسم البر

نامج   تقدم البر
نت قسم  القسم/ الشعبة الت   نظم االنتر

نامج نتقسم  األقسام العلمية ذات العالقة بالبر  نظم المعلومات ، قسم  نظم االنتر

 ساعات 4 الساعات التدريسية للمقرر

  العملية التعليمية
 
يةالعربيةاللغة  اللغة المستخدمة ف  ،اللغة االنجلت  

 2018-2019خريف  الدراس  السنة الدراسية/ الفصل 

 أ.يوسف عبدالرحمن أبوراوي  منسق المقــرر

 2013مجلس كلية تقنية المعلومات   تاريــــخ وجهة اعتماد المقرر 

 
 عدد الساعات األسبوعية 1.1

ات  المجموع  التدريب  المعامل  المحاض 

2 2  0 4 
 

 :أهداف المقرر 
نتيهدف مقرر    برمجة االنتر

 : إل  مقدمة ف 
 عىل اسس ومعايت  تصميم صفحات الويب. تعريف الطالب  .1
الالزمة النشاء تطبيقات  كساب الطالب القدرة عىل تجميع المتطلبات وتنفيذ مراحل التصميم والتحليلإ  .2

نت .    االنتر
  مظهر صفحات الويب وعرضها بالشكل المطلوب.  تطوير قدرة الطالب عىل .3

 التحكم ف 
مجية لصفحات الويب.  بتزويد الطالب   .4  القدرة عىل إضافة بعض العلميات واالجزاء التر

 :مخرجات التعلم المستهدفة 
 المعرفة والفهم:  -أ 

 . عىل أساسيات بناء صفحات الويبأن يتعرف الطالب  1-أ

 . التقنيات الالزمة لبناء صفحات الويبأن يتعرف الطالب عىل  2-أ

   3-أ
 مستعرض الويب وكيف حدث. أن يفرس الطالب ما يراه ف 

 التفاعل والحركة عىل صفحات الويب وكيفية عملها. الطالب  يفرس أن  4-أ

 
 المهارات الذهنية "الفكرية:  -ب

 . الطرق المختلفة لبناء أي مهمةالطالب بي    يفاضلأن  1-ب

 . تقنيات االزمة لبناء صفحات الويب ومحتوياتها أن يحلل الطالب ال 2-ب

حأن  3-ب  . تحسينات عىل صفحات الويب وطريقة بناءها الطالب   يقتر

  التصميمبي   التقنيات المستخدمة وما هو مطلوب أن يربط الطالب  4-ب
 . ف 

 دليل المعايت  والمتطلبات األكاديمية لمقرر دراس  



 المهارات العملية والمهنية:  -ج 

 . متطلبات تصميم الصفحةلطالب أن يشخص ا 1-ج

 . بأفضل األدواتالتقنية المالئمة النجاز التصميم  أن يستخدم الطالب  2-ج

 . معرفته التقنية لتحسي   وتطوير صفحات الويبأن يوظف الطالب  3-ج

 . أجزاء مختلفة من صفحات سابقة ويعيد استخدامها بشكل ناجحالطالب  يجمعأن  4-ج

 

 المهارات العامة والمنقولة:  -د    

 عىل االتصال والتواصل 1-د
ً
 . الشفوي والتحريري أن يكون الطالب قادرا

.  2-د  
كيب المنطقر  عىل التحليل والتر

ً
 أن يكون الطالب قادرا

 عىل البحث وجمع البيانات.  3-د
ً
 أن يكون الطالب قادرا

 عىل العمل ضمن فريق.  4-د
ً
   أن يكون الطالب قادرا

 

 (ومايتطلبه بالساعات  المقرر: )الموضوعمحتوى 
 

ة  عدد الساعات الموضوع العلم    تمارين معمل  محاض 

Basic principles of Web Development practice 
and the difference between HTML5, CSS and 
JavaScript. . 

4 2 - - 

What is it HTML and how to use it? 4 2 2 - 

HTML elements. 6 4 4 - 

Links and Images. 6 2 4 - 

What is CSS and how to use it 4 2 2 - 

Types of CSS styles 4 2 2 - 

Formatting and managing pages with CSS. 6 2 4 - 

What is JavaScript and how to use it. 4 2 2 - 

Interactivity in HTML. 4 2 2 - 

Introducing basic effects into your web page 6 2 4 - 

 48 22 26  

 

  :طرق التعليم والتعلم 
 

ات.  -1  محاض 

 واجبات اسبوعية .  -2

3-  . وع برمجر   مرسر

مجر  وتوضيح أفكاره.  تقديمية ضو عر  -4 وع التر  للمرسر
 

 :طرق التقييم 
 
 

 مالحظات  النسبة المئوية تاريــــخ التقييم طريقة التقييم ر.م

  نظري  1
 تحريري  % 20 االسبوع الخامس او السادس امتحان نصق 

وع عرض  2   مرسر
 عرض ونقاش % 10 االسبوع الخامس او السادس برمجر  نصق 

  % 10 كل اسبوع  النشاط واختبارات رسيعة 3
  عرض  4

وع برمجر  نهائ    عرسر  مرسر
 عرض ونقاش % 20 االسبوع الثائ 

5   
 تحريري  % 40 االسبوع االخت   امتحان نهائ 

  % 100  المجموع  



 :جدول التقييم 
 

 التاريــــخ  أسلوب التقييم  رقم التقييم 

   التقييم األول 
 االسبوع الخامس او السادس  نظري   امتحان نصق 

  
 
   التقييم الثان

وع برمجر  نصق   االسبوع الخامس او السادس  تقييم مرسر

 كل اسبوع  النشاط واختبارات رسيعة  التقييم الثالث 

   التقييم الرابع 
مجر  النهائ  وع التر   عرسر    تقييم المرسر

 االسبوع الثائ 

   التقييم الخامس 
 االسبوع االخت   امتحان نهائ 

 
 
 :المراجع والدوريات 
 

 مكان تواجدها  المؤلف  النسخة الناش   عنوان المرجع 

HTML5: The Missing Manual O’Reilly 2nd Matthew MacDonald PDF 

CSS3: The Missing Manual O’Reilly 4th 
David Sawyer 

McFarland 
PDF 

JavaScript: The Definitive Guide O’Reilly 6th David flanagan PDF 

https://www.w3schools.com/ w3schools - w3schools website 

 
 :اإلمكانيات المطلوبة لتنفيذ المقرر 
 

 مالحظات  اإلمكانيات المطلوبة ر.م

    . يةتدريس قاعة   1

  جهاز عرض.  2

  سبورة.  3

  .  حاسوبا لكل مجموعة  20معمل مجهز يحتوي   4

 
 

 
 أ. يوسف عبدالرحمن أبورواي.  : منسق الـمقــرر
نامج  ضياء الدين صالح صيدون. أ.  : منسق البر
 ضياء الدين صالح صيدون. أ.  :  رئيس القســم

 2020-03-05:  التاريــــخ 

 

https://www.w3schools.com/


نت مصفوفة المقرر الدراس     برمجة االنب 
 
 (IN215) مقدمة ف

 

األسبوع  
 الدراس  

المعرفة والفهم أ.   
 المهارات

الذهنية ب.  المهنية والعلمية ج.   العامة والمنقولة د.    

1أ.  2أ.   3أ.   4أ.   1ب.   2ب.   3ب.   4ب.   1ج.   2ج.   3ج.   4ج.   1د.   2د.   3د.   4د.    

1 X            X    

2 X    X        X  X  

3 X X    X   X     X  X 

4  X    X    X    X  X 

5  X    X     X  X  X  

ــصـــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــان النـــــــــــــ ــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــي االمــــــــتـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــ ـــ النظـــــــري ــــــــ  

6   X    X    X     X 

7    X    X    X     

8     X   X  X  X  X    

9        X X  X    X  

10           X     X 

11  X           X  X  

12  X            X   

ــــــــ ع ـــ ــرمـــــــــ روع بــــــــــــ ــــــــ مش رض ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ جــــــ ــــــــــــــــــي نهـ   ـــــــــــ
ان   

13          X  X  X   

14                 

 


