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الفصــــــل . :األول من العام الجامعي 2015/2014
خطـــة تدريـــس المـــادة
Course Syllabus
الـمــــادة :تصميم مواقع انترنت

رمز المادة180344:

مستوى المادة:ثالثه

المتطلبات السابقة أو المرافقة  :تقنيات التصميم بالحاسوب1
الساعات المعتمدة:

موعد المحاضرة :نر 11:15-12:45

1( 3نظري  4عملي)

عضو هيئة التدريس
االسم

د .فيصل العمري

الرتبة
األكاديمية
استاذ مساعد

رقم المكتب وموقعه

الساعات المكتبية

تكنولوجيا المعلومات
318

حثم1-12 :
نر1:45-12:45 :

البريد اإللكتروني
fomari@philadelphia.edu.jo
colorise@yahoo.com

وصف المادة:

تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بأنواع صفحات ومواقع االنترنت الشخصية وغيرها من مواقع
الجامعات والمؤسسات والشركات والصحف  ،ومن ثم دراسة مبادئ تصميم تلك الصفحات والمواقع الثابة
منها والمتحركة  ،مع تطبيقات متختلفة تتضمن عملية التصميم وربط الصفحات المختلفة واضافة بعض
المقاطع المتحركة للصفحة والمقاطع الصوتية.
أهداف المادة:
 معرفة االنواع المختلفه من المواقع االلكترونيه البسيطة منها والمتعددة االغراض التمييز بين المواقع المتغيره كالصحف والمواقع غير المتغيره. تعليم الطلبه على انشاء مواقع تلبي االغراض الوظيفيهه وتحمهل صهفات جماليهه تتناسهب مهع الهويهه البصهريه للموسسهه اوالشركه
 تعليم الطلبه على كيفية تحميل المواقع االلكترونيه وتفعيلها .مكونات المادة:
 .1الكتب المقررة( :عنوان الكتاب ،المؤلف ،الجهة الناشرة ،سنة النشر)
 2شرح البرامج الخاصه بتصميم مواقع االنترنت


توظيف برامج تصميم الجرافيك لتجهيز المفردات الالزمه من صور ورسوم ومعلومات لتكوين صفحات االنترنت.
 .2المواد المساندة (أشرطة فيديو ،أشرطة صوتية) )

أساليب تدريس المادة :محاضرات ،مناقشات ،حل مسائل ،مناظرات  ...الخ
نتائج التعلم Learning outcomes
 .1المعرفة والفهم Knowledge and understanding


فهم ابعاد تصميم صفحات االنترنت من خالل التصميمات المقدمة.



التعرف على تقنيات تصميم صفحات االنترنت
 .2مهارات االتصال والتواصل األكاديمي (مع المصادر واألشخاص )Communication skills
اكساب الطالب القدرة على البحث والوصول إلهى  Dataللتصهميم مهن اشهكال وعناصهر بعديهة ومعلومهات تفيهد فهي انجهاح
التصميم.
 3مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة
)Practical and/ or professional skills (Transferable Skills

ادوات التقييــــم:
 تقارير و/أو أبحاث قصيرة و/أو مشاريع
 امتحانات قصيرة
 واجبات
 تقديم شفوي لألبحاث والتقارير
 امتحانات فصلية ونهائية
توزيع العالمات على أدوات التقييم
الدرجة

أدوات التقييم
االمتحان األول

20

االمتحان الثاني

20

االمتحان النهائي

 40عالمة

التقهههههههارير وحأو األبحههههههها ح الواجبهههههههات ح

20

المشاريع ح االمتحانات القصيرة
المجموع

100

التوثيق واألمانة األكاديمية:
 أسلوب التوثيق (مع أمثلة توضيحية)
يتعلم الطالب ان اي معلومةة يحصةع عليهةا ال بةد ان يوثقهةا وللةك بةذكر اسةم المؤلةف وعنةوان الوتةام او المقةا
ودار النشر وسنة النشر ورقم الصفحة ان كان المصدر مطبوعا ً وان كان غير للك ال بد من لكر مصدره .
 حقوق الطبع والملكية
يتعلم الطالب ان عملية الحصو على اية معلومة او اي مادة ال بد ومن اخذ موافقة صاحبها سواء كةان مؤلفةا ً او
دار نشر هذا في حالة وجود ما ينص عع للك الن بعض المصادر متاحة وبدون قيود .
 تجنب االنتحال
يتعلم الطالب بان اي معلومة يقدمها ليست من نتاجه ال بد وان ينسبها لصاحبها .

توزيع مواضيع المادة على أسابيع الفصل الدراسي
توزيع المادة على الفصل الدراسي
األسبــــــــوع

المادة األساسية والمساندة المطلوب تغطيتها

الوظائف والتقارير
ومواعيد تقديمها

 -شرح مفهوم تصميم صفحات االنترنت

تدوين مالحظات

الثاني

عرض تصاميم متنوعه لصفحات االنترنت وتحليلها

تدوين مالحظات

الثالث

شرح برامج خاصه بتصميم صفحات االنترنت

عمل تطبيقات اولية

الرابع

شرح برامج خاصه بتصميم صفحات االنترنت

عمل تطبيقات اولية

الخامس

عمل تطبيقات على خاصه بتصميم صفحات االنترنت flash

األول

تصميم مخطط صفحة
رئيسية لموقع الكتروني

السادس
 امتحان عملي اولتصميم مفردات متحركة

السابع

اعداد مفردات صفحات االنترنت

الثامن

تركيب المفردات المختلفه وتجميعها على صفحات مفرده

التاسع

اعداد فواصل متحركه يمكن توظيفها كمقدمات للصفحه الرئيسه

عمل فواصل متحركة

تعليم الطلبه على كيفية ربط الصفحات ببعضها

عمل صفحات كاملة

العاشر

Banner
تصميم صفحة رئيسية
لموقع الكتروني

وربطها ببعض

الحادي عشر

اعداد صفحات بتقنيات متقدمه

اعداد صفحات تعتمد

االمتحان الثاني

 -امتحان ثاني عملي

على برمجة مبسطة

الثاني عشر

اعداد موقع الكتروني متكامل.

الثالث عشر
الرابع عشر

اعداد موقع الكتروني متكامل.

االعداد لتصميم موقع
الكتروني لقسم الجرافيك
تنفيذ تصميم الموقع
االلكتروني

اجراء اضافات على الموقع كالمؤثرات الصوتيه ومقاطع موسيقى

اضافة مؤثرات صوتية

الخامس عشر
امتحان تجريبي

كيفية تحميل الموقع

تحميل الموقع

(اختياري)
السادس عشر
االمتحان النهائي

الوقت المتوقع لدراسة المادة
معد ما يحتاج إليه الطالب من الدراسة واالعداد للمادة يساوي ساعتين لوع محاضرة من فئة الخمسين دقيقة

وعلى مدار الفصع ( 16اسبوع)
سياسة الدوام (المواظبه)
ال يسمح للطالب بالتغيب أكثر من ( )%15من مجمةوع السةاعات المقةررة للمةادة .وإلا غةام الطالةب أكثةر مةن ()%15
من مجموع الساعات المقررة للمادة دون عذر مرضي أو قهري يقبلةه عميةد الوليةة ،يحةر مةن التقةد لالمتحةان النهةائي
وتعتبر نتيجته في تلك المادة(صفراً) ،أما إلا كان الغيةام بسةبب المةرو او لعةذر قهةري يقبلةه عميةد الوليةة التةي تطةر
المادة  ،يعتبر منسحبا ً من تلك المادة وتطبق علية أحوا االنسحام.
المراجع العلمية للمادة
Principles of web design
الكمبيوتر للمبتدئين :برنامج وورد ،برنامج اكسيل [اكسل] ،برنامج بوربوينت ،أدوات فيجول بيسيك ،تصميم مواقع
انترنت ،أدوات تطوير االنترنت



المواقع اإللوترونية Websites
http://bestwebgallery.com/

