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نموذج وصف المقرر

وصف المقرر
يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً لأهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق الاستفادة القصوى من فرص التعلم المتاحة. ولابد من الربط بينها وبين وصف البرنامج.


	المؤسسة التعليمية

كلية المنصور الجامعة
	القسم العلمي / المركز

هندسة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات   
	اسم / رمز المقرر

برمجة الانترنت
	أشكال الحضور المتاحة

فعلي
	الفصل / السنة

2017\2018
	عدد الساعات الدراسية (الكلي)

60
	تاريخ إعداد هذا الوصف 

15/1/2018
	أهداف المقرر

	فهم المفاهيم العامة المتعلقة بالإنترنت وشبكة الإنترنت العالمية والبروتوكولات وأسماء النطاقات والهندسة المعمارية من الدرجة N. بالإضافة إلى ذلك سوف يفهم الطلاب أدوار المتصفحات، خوادم الويب و لغات البرمجة في السياق العام للإنترنت و الشبكة العالمية.
	ايجاد معرفة عمل جيدة من HTML، CSS  and JavaScriptومبادئ تصميم الموقع.
	اكتساب الخبرة في استخدام PHP و ASPكلغة البرمجة جانب الخادم وكذلك المبادئ المعنية في استخدام الخادم لغات البرمجة الجانب بشكل عام.





	مخرجات المقرر وطرائق التعليم والتعلم والتقييم

أ-الأهداف المعرفية  
أ1- تمكين الطالب من تطوير فهم أساسي لنص HTML: نظرة عامة علىHTML، وعلامات HTML الأساسية، والعنوان، المقدمة وجسم البرنامج.
أ2-كتابة صفحات الويب في  HTML : تنسيق النص في  HTML ، إدراج الصور على الصفحة،
رسم الجداول، وخلق الارتباطات التشعبية الداخلية والخارجية، وخلق الارتباطات التشعبية الخارجية
لمواقع الويب.
أ3-  تطوير فهم إنشاء عرض قياسي لموقع الويب: عرض صفحات متعددة على صفحة واحدة، وعرضه كعرض قياسي مثل رأس وتذييل الصفحة، وخلق معيارتنسيق النص على موقع الويب.
أ4- تطوير فهم تكوين مشترك على موقع على شبكة الإنترنت: إنشاء واستخدام CSS،وفهم أهمية تنسيق النص المشترك عبر موقع ويب.
أ5-  تطوير فهم لغة الخادم لغة ال Scripting: المفاهيم الأساسية للغة البرمجة ، برمجةجانب العميل والخادم، مقدمة ل PHP، المتغيرات، جمل السيطرة ، الحلقات.
أ6-   تطوير التطبيقات باستخدام فب وِASP

ب -  الأهداف المهاراتية الخاصة بالمقرر. 
ب1 –تعليم الطالب لغة HTMLو CSS
ب2 – تعليم الطالب لغة JavaScript
ب3 – تعليم الطالب لغة ASP
ب4-– تعليم الطالب لغةPHP
ب5- تعليم الطالب كيفية انشاء مواقع في الانترنت
     طرائق التعليم والتعلم 
	المحاضرات 
	التجارب المختبرية


     طرائق التقييم 
	الامتحانات اليومية والشهرية
	الواجبات البيتية
	الواجبات المختبرية
	التقارير
	انشاء موقع في الانترنت كامل 


ج-الأهداف الوجدانية والقيمية 
ج1-تعلم اخلاقيات انشاء المواقع الالكترونية
ج2-معرفة احتياجات المستخدم
ج3-معرفة الاساسيات العالمية لانشاء المواقع الالكترونية
ج4- تعليم الطالب طريقة العمل الجماعي
 
    طرائق التعليم والتعلم 
1.	المحاضرات 
2.	التجارب المختبرية
3. المشاريع الصغيرة

   طرائق التقييم 

	الواجبات المختبرية

التقارير
انشاء موقع في الانترنت كامل


د -المهارات العامة والتأهيلية المنقولة (المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور الشخصي).
د1- مهارة تصميم وانشاء المواقع اللالكترونية
د2- العمل الجماعي في مشاريع  

	بنية المقرر

الأسبوع
الساعات
مخرجات التعلم المطلوبة
اسم الوحدة / أو الموضوع
طريقة التعليم
طريقة التقييم
1
4
فهم اساسيات الويب
The Internet
المحاضرات
الامتحان
8
32
تعلم HTML
The HTML
المحاضرات والواجبات
الامتحان والمشاريع
2
8
تعلم CSS
The CSS
المحاضرات والواجبات
الامتحان والمشاريع
4
16
تعلم JavaScript
The  JavaScript
المحاضرات والواجبات
الامتحان والمشاريع
4
16
ASP    تعلم
ASP    The
المحاضرات والواجبات
الامتحان والمشاريع
5
18
PHP       تعلم
The PHP
المحاضرات والواجبات
الامتحان والمشاريع








	البنية التحتية 

1ـ الكتب المقررة المطلوبة 
1. HTML & CSS Design and Build Websites by Jon DuCkeTT, JoHn WiLey & SonS, inC, 2011
2. JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development by Jon DuCkeTT, JoHn WiLey & SonS, inC, 2013
3.Learning PHP 7 by Antonio Lopez, 2016
2ـ المراجع الرئيسية (المصادر) 

اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                 ( المجلات العلمية , التقارير ,....  )

ب ـ المراجع الالكترونية، مواقع الانترنيت ....
1. https://download-internet-pdf-ebooks.com/27-1-library-books" https://download-internet-pdf-ebooks.com/27-1-library-books
2. https://www.amazon.com/JavaScript-JQuery-Interactive-Front-End-Development/dp/1118531647" https://www.amazon.com/JavaScript-JQuery-Interactive-Front-End-Development/dp/1118531647
3. https://www.amazon.com/Learning-PHP-7-Antonio-Lopez/dp/1785880543" https://www.amazon.com/Learning-PHP-7-Antonio-Lopez/dp/1785880543



	خطة تطوير المقرر الدراسي 

  



