اخلطة الدراسية

ملقرر تصميم صفحات الويب الديناميكية – تقن 082
العام الدراسي 2810-2817م
التعليم الفني واملهني

الكفاية :يصم برجمية ييعاجل من خالهلا استيعالمات متنوعة لقاعدة بيانات ترتبط بنماذج ضمن صفحة ويب ينشئها.
م زى الكفاية :يتيعرف الطالب ضمن هذا احملوي مكونات ملف برجمة ( )Script fileتستهدف استيعالم قاعدة بيانات.
فيصمّ واجهة تتمثل

منوذج يرتبط مبلف الربجمة من خالل حتديد منط االيتباط وطبييعة احلقول وامليعايري الضرويية الستيعالم

قاعدة البيانات .ث يقوم الطالب بتفيعيل االستيعالم وميعاجلة حمتواه بإدياج التنسيقات الضرويية.

مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية وامليعيايية
يتيعرّف مكوّنات قاعدة البيانات:

يستكشف واجهة
برجمية إداية قواعد
البيانات

 .1يستيعرض جداول قاعدة البيانات.
 .2يتنقل بني احلقول والسّجالّت ضمن جدول.
 .3يستتتتتتتتتتتيعرض تصتتتتتتتتتتامي جداول قاعدة البيانات
ويتيعرّف أنواع حقوهلا.
 .4يتيعرّف احلقول األساسية ضمن اجلداول.


يتيعرّف بنية ملف : Script

يت التيعرض إىل البنى اخلوايزمية وتركيبتها
من خالل منوذج يتناوهلا.

 .1يتيعرّف صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي تة االيتباط بقاعدة بيانات
. Database Connection
 .2يتيعرّف البنى اخلوايزمية األستتتتتاستتتتتية

الربجمة

:Script

يتيعرّف بنية ملف
الربجمة
()Script file

 املت ريات . variables
 البنى الشرطية

(IF...

)IF...THEN

).)THEN ELSE
 البنية التكرايية ). While (Condition
 .3يتيعرّف صي ة استيعالم قاعدة بيانات.
 .4يتيعرّف صي ة ميعاجلة نتيجة االستيعالم.
 .5يتيعرّف بنية تنسيق البيانات واظهايها.
 .6يتيعرّف طريقتتتة حتميتتتل ملف  Scriptختتتايج



واستخدام وظائفه.

بيانات.

يتيعرّف بنية توظيف
االستيعالم وميعاجلة
البيانات

يت حتميل ملف حيدد االيتباط بقاعدة

 .1حيدّد صتتتتتي ة استتتتتتيعالم قاعدة بيانات ويضتتتتتمنها
مت يّرا .Variable
 .2يتيعرّف بنية صي ة االستيعالم ومكوناته.
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ضروية الرتكيز على الرتكيبة الل وية
لالستيعالم.



يت استيعالم جدول الستيعراض مجيع حقوله
ضمن منوذج جاهز.

مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية وامليعيايية
 .3يتيعرّف البنى اخلوايزمية الستيعالم بسيط لبيانات
جدول:
 تُوظِفُ بنية تكرايية لتقص

تابع:
يتيعرّف بنية توظيف
االستيعالم وميعاجلة

حمتوى كلّ



تنسيق خاليا يأس اجلدول > ،<thوخاليا
البيانات> <tdمن خالل خصائص تنسيقات
داخلية أو ملف تنسيق خايج .

سجل.
ربزُ حمتوى احلقول ضمن جدول.
ُ ت ِ
سقُ جدول البيانات.
 تُن ِ
 .4يتيعرّف البنى اخلوايزمية لالستيعالمات التالية:

البيانات



استيعالم حتديث سجل.



استيعالم حذف سجل.



استيعالم إدياج سجل ضمن جدول.

 ضروية إظهاي عدد السّجالت اليت طاهلا كل
استيعالم.

 .5حيفظ ملف  scriptضمن جملّد املشروع.
 .6يتحقق من صي ة االيتباط بقاعدة البيانات.
 .7يش ّل ملف  scriptويتحقق من وظائفه.

 يطّلع على حمتوى ملف االيتباط بقاعدة
البيانات اخلايج ووظائف مت رياته.

ييعاجل النماذج:
 .1ينشئ منوذجاً form

صفحة ويب يضمنه:

 مرجيعًا مللف  Scriptيوظف استيعالمًا
لقاعدة بيانات ييعاجلها.
 منط التواصل مع ملف . Script

 وجب حتديد خصائص االيتباط مبلف
 Scriptخايج (.)Action
 حتديد

منط

االيتباط

مبلف

).(POST/GET
 حقال ،حيدّد طبييعته ،حيوي:
 oميعياي استيعالم جلدول.
 oميعياي استيعالم حذف سجل أو أكثر

يص ّم مناذج واجهة
استيعالم قاعدة البيانات

من جدول.

 حتديد طبييعة احلقل :نص  ،يقم .
 يوظف امليعياي للبحث عن سجالت ) (selectأو
حلذفها ) (Deleteباستخدام االستيعالمات
املناسبة.

 حقوال ،حيدّد طبييعتها ،حتوي:

 توظف امليعايري

حتديث بيانات سجالت جدول

 oبيانات سجل جديد يُضاف جلدول.

) (updateأو إلدياج سجل جديد ضمن جدول

 oبيانات حقول سجل للتّحديث.

). (insert

 زيّا للتواصل مبحتوى حقول النموذج مع ملف
.script
 .2حيدد مرجيعًا ضمن يابط إلطاي حيوي ملف
.html

 حتديث حمتوى اإلطاي من خالل توظيف اليعالمة
املخصصة  iframeضمن مقطع  divاحملتوى.
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مكوّنات الكفاية

املستويات األدائية وامليعيايية
 .3يش ّل النموذج ويتحقق من تنفيذ أوامر االستيعالم.
 .4ينسّق حمتوى االستيعالم.
 يوظف بنية شرطية

تنسيق بيانات اجلدول.

 .5ييعدّل خصائص كل يابط ضمن مقطع االيتباطات
وحيمّل ملف النموذج املناسب ضمن مقطع احملتوى.

امتحان منتصف الفصل الدياس
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املالحظات
 توظيف منوذج تنسيق مناسب ضمن ملف
.Script
 توظيف خاصية  targetضمن االيتباطات
املناسبة.

مكوّنات الكفاية

املالحظات

املستويات األدائية وامليعيايية
يتيعامل مع االستيعالمات:
 .1ينشئ استيعالما بسيطا على جدول واحد.
 ينشئ استيعالما ذو ميعياي واحد على جدول.

ينوع استيعالم قاعدة
ّ
البيانات

 .2يوظّف ميعامالت منطقية

حتديد ميعياي ضمن

االستيعالم>= ،>= ،>، > :
 .3ينشئ استيعالما إلدياج سجل أو حتديث بيانات



SELECT field(s) FROM Table
توظيف بنية تكرايية الستخالص بيانات

اجلدول وتنسيقه.
SELECT field(s) FROM Table1
WHERE field=value
 ضروية األخذ بيعني االعتباي غياب السجل

أو حذفه.
عند التحديث أو احلذف.
INSERT INTO TABLE (field1,
)…field2,
VALUES
 حيدّد احلقول وقيمة كل منها ضمن (value1,
)…value2,
االستيعالم.
 حيدّث حمتوى سجل واحد ضمن جدول بناءً

UPDATE Table SET
field1=value1, field2=value2….
;Where field =value

 حيذف سجال ضمن جدول بناءً على ميعياي

DELETE From Table SET
Where field=value
ضروية حتديد ميعياي استيعالم احلذف حتى

على ميعياي حيدده.

حيدّده.



ال يُتلف حمتوى اجلدول بالكامل.

حيلل حمتوى األخطاء اليت تربز على الشاشة وحيدّد

يتحقق من تنفيذ
االستيعالم

مواطنها وييعاجلها .حيلل األخطاء ويرصد مواطنها ث
ييعاجلها.



 .1حيدّد طبييعة اخلطأ.
 .2يديك األخطاء املرتبطة بل ة الربجمة وييعدّهلا.
 .3ييعدّل االستتتتتتتتتتتيعالم ويتحقق من مكوناته عند
احلاجة.
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حتديد ما إذا كان اخلطأ مرتبطا بنتيجة
االستيعالم ام مبصطلحات ل ة الربجمة.

التقوي :
أعمال الفصل

امتحان املنتصف

االمتحان النهائ

اجملموع الكل

%08

%28

%08

%188

تفصيل ألدوات تقوي األعمال اليومية للطالب (:)%33
الديجة احملتسبة

توزيع الديجات
صف
مالحظة السّلوك ال ّ

%3

االختبايات القصرية

%21

املشروع التطبيق

%21

ملف أعمال الطالب

%3

اجملموع الكل

%211
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