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 دراسي نموذج توصيف مقرر

 

 المجمعة جامعة              املؤسسة التعليمية
 

 الطبيعية والتطبيقيةقسم العلوم  –كلية المجتمع بالمجمعة                        مالكلية/ القس

 

 عنه :المقرر ومعلومات عامة التعريف بأ ( 

 سباح 263  تصميم صفحات اإلنترنت    اسم املقرر و رقمه: 
 ساعات 6  الساعات املعتمدة:  

 

 (الربنامج التاهيلي ):  الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها 

 

  د.محمد سيد فرج اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن تدريس املقرر: 

 

 ثالثال  املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه: 

 

 حاسب 262  املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت(  

 

 

 :الدراسي  ف المقرريوصت ب(

 

 التوزيع األسبوعي لوحدات المقرر

 األسبوع محتوى الوحدات

 مقدمة عن االنترنت 

  يالبريد االلكترون

 عالم الويب 

 االتصاالت وتبادل المعلومات 

1 

 الهيئات التعليمية واألكاديمية 

 كترونية لالتجارة اال

 الصحة 

 الدعوة إلى اإلسالم 

2 



 مشاكل االنترنت 

 مشاكل امن المعلومات 

 مشاكل الغزو الفكري والثقافي 

 شاكل القانونيةالم

 المشاكل االجتماعية 

 المشاكل السياسية 

 المشاكل األخالقية 

 فيروسات الحاسب

 جرائم االنترنت

3 

 التحتية لألنترنت البنية

 الهيكل التنظيمي التخيلي 

 layer applicationطبقة البرامج 

 transport layerطبقة النقل  

4 

 network layerطبقة الشبكة 

 data link layerيانات طبقة توصيل الب

 physisical layerالطبقة المادية 

5 

 مبادىء عمل البروتوكوالت 

 مقدمة 

 مهام البروتوكالت في الجهاز المرسل والجهاز المستقبل 

 انواع البروتوكوالت .

6 

 الجهات المخولة باالتفاق على تحديد عمل البروتوكوالت 

 خصائص البروتوكوالت الشائعة 

 TCP/IPعيوب بروتوكول وممييزات 

 AppieTaikبروتوكوالت أبل ماكنتوش بأسم 

7 



 web siteمواقع الويب 

 static web siteمواقع ثابتة المحتوى 

 dynamic web siteمواقع متغيرة المحتوى 
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 :  htmlلغة ال 

 htmlالفصل االول : اساسيات لغة ال 

 الفصل الثاني : إظافة األلوان والخلفيات 
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 ل الثالث : الخطوط والتنسيق الفص

 الفصل الرابع الفقرات والقوائم 

11 

 11 : الصور والرسوماتخامسالفصل ال

 1الفصل السادس : اإلطارات 

 2الفصل السابع : اإلطارات 

12 

ASP.NET 

 ASP.NET مقدمة ل 

 ASP.NETالتعرف علي بيئة 

 ASP.NETعلى   HTMLتطبيق ما تم دراستة على ال 

13   

 ASP.NETعلى   HTMLق ما تم دراستة على ال تطبي

 إمكانية الربط مع قواعد البيانات

14 

 15 مراجعة
 

 :مصادر التعلم  ج( 

  الكتاب )الكتب ( الرئيسة املطلوبة:  – 1

  

 

  املراجع األساسية: – 2

 Schaum,s outline of html.david mercer.2002,mcgrawhill . 

Schaum,s outline of xml. Ed. Tittl.2002,mcgraw hill .            

Internet outline . Jonathan Trower. 2002. Mcgraw hill       
ASP.NET developer's guide, Greg Buczek, mcgrawhill, 2004  



 

 

 الكتب واملراجع املوصى بها  ) الدوريات العلمية، التقارير... اخل( – 6

  

 

 

 : تقييم املقررد( 

 حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي 

 نسبة الدرجة  األسبوع املستحق طبيعة مهمة التقييم   رقم 

-9-5-6 التقارير والوظائف 1

16 

11% 

 %11 12-8-4 الوظائف   2

 %21 السابع األختبار الشهري األول  6

 %21 الثالث عشر ياألختبار الشهري الثان 4

حسب جدول  االختبار النهائي 5

 االختبارات

41% 

 


