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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية لكفايةمكّونات ا

 خيطط للموقع

 اإللكرتوني

 هيكل حمتوى الصفحات. حيّدد (1

 املوقع. انشاء هيكل جملدات يعكس حمتوى 

 يكل العالمات حتدد خريطة التنسييييييييييي ات للصييييييييييفحة ه

 وتشعباتها.  HTML tagsاملخصصة 

 .خريطة اإلحبار ضمن املوقع حيّدد (2

 تنسي ات م اطع كل صفحة ويب.خريطة  حيّدد (3

 هيكل جملدات املوقع. يصّمم (4

 يتعرف خصائص

 صفحات الويب

 هاويعدل حمتوا

  .(htm – html)امتدادات ملف صفحة ويب  يتعّرف (1

 :اهلويعّد اآلتية  HTML Tagمات املخّصصة  العاليتعّرف من خالهلا  مستند ويب يفتح (2
 لتأكيد ا مع اصييييصيييية تدر ًيالتعرض إىل العالمة املخ يتم

  اطع متنوعة.على أهميتها يف تنسيق حمتوى م

 Html, head,  title, body, h,  p, a, Img, table, br, Div  

 يف كل م طع فيها.أهمية حتديد م اطع حمتوى صفحة الويب وتعر يدرك (3
 توظيف  يشيييييييكل DIV Tags هيل هدف تنظيمي لتسييييييي

 عملية التنسيق الح ا.

 حيدد خصائصه. iframeضمن إطار  HTMLملف أهمية حتميل  يدرك (4

مة ديناميكيا عرب العال يتم التطرق إىل حتميل احملتوى .2

 باإلضافة إىل حيدد حجمها وتعريفها iframeاملخصصة 

 خصائص رابط التحميل.

 .   وينّس ه حمتواه ويثري يصّممه ثم ثابت ويب ملوقع خيطط: الكفاية

 احملور هذا ضمن الطالب يتعرف كما .صفحة كل تنسي ات خريطة إىل باإلضافة وحمتواها لصفحاتا خلرائط حتديده خالل من ثابت ويب موقع لتصميم الطالب خيطط  مغزى الكفاية:

 .تنسي ها طرائق وتنويع لصفحاتا حمتوى إثراء جانب إىل  هذا. املخصصة اوعالماته الويب صفحات مكونات



الفصل الدراسي األول– 801تقن  –الفني والمهني  ليمللتعالخطة الدراسية    2  
 

 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية لكفايةمكّونات ا

  .(target, href) ك خاص بذل iframeخصائص رابط حتميل ملف ضمن إطار  حيدد (1

 عالمات أو Div يبو صيييييييفحة محتوى مقاطع في المعتمد التنسيييييييي  معّرف نوع يتعرف (2

HTML  املخصصة (class,id) 

  معّرف التنسيق   ضرورة التمييز بني أوجه توظيفclass  و

id  

 مستند ويب جديد. ينشئ (3
 توظيف  تنويع (class,id ضيييييييييييييمن امل اطع وا ) لعالمات

 املخصصة.

، يلهاوذرأس الصييييييفحة  :يف حتديد م اطع حمتوى صييييييفحة الويب DIV Tags عالمة يوظف (4

 احملتوى، الروابط.

 Header, Sidebar, Content, Footer, 
Container. 

 يب جديدة.يتم إدراج الكائنات ضمن صفحة و  الكائنات التالية:   Div Tagsضمن م اطع  يدرج (5

 عنوانًا (<h1>,<h2>,<h3>,……  ،)ف رة  <p>   

 ارابًط <a>   الويب املناسبة أمساء ملفات الروابطتضمن. 

 جدواًل  <table>  العمود رأس: املخصييييّيصييييية عالماته يوظف  <th>، الصيييييف<tr> ، 

 <td>  البيانات
 

 صورة  <img>    

 .يتم تعريف اإلطار وحتديد حجمه  .ضمنه حمتوى صفحة ويب حيمل iframeمن خالله إطاًرا  حيددرابًطا  ينشئ (6

  .املستند حيفظ (7
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية لكفايةمكّونات ا

 تنسي ات مع يتعامل

CSS 
 . CSS بتوظيف التنسيق مبادئ يتعّرف (1

 ل ب مت تنسييييييييي ها من خالمثال لصييييييييفحة ويعلى  االطالع

CSS .حتتوي على تنسي ات متنوعة 

 .  Html Tag خمصصة عالمة ضمن (inline) ةاملدجم األولية التنسي ات صيغة يتعّرف (2
 ته على من التنسيييييق وأولوي أهمية طبيعة هذا النمط حتديد

 باقي التنسي ات.

 لنوع من التنسي ات .حتديد ضرورة اللجوء إىل هذا ا  .ويب  ( ضمن صفحةembeddedيتعّرف صيغة التنسي ات األولية املدجمة ) (3

 Htmlللعالمات املخصييصيية  (لون ، حجم، منط، نوع اخلط، احلدود ) أولية تنسييي ات دحيّد (4

tags   ويعّدهلا التالية: 

  تكون التنسي ات متنوعةinline/embedded 

 .عنوان، ف رة، رابط  

 جدول. صورة ،  نة للجدول العالمات املخصييصيية املكو تعرف (th, tr, td 

table,  )تنسيق حمتواها وتعديل. 

  .ع الويبيف تفعيل التخطيط لصفحات موق  file  CSSدور ملفات التنسيق  يتعّرف (5

 ويب. تنسي ات جاهز بصفحة ملفربط   فحة ويب.تنسي اته على حمتوى ص ويفّعل   Externalخارجي  CSSملف  لحيّم (6

 .زةيتم التعديل على صفحة ويب جاه  التالية ضمن صفحة ويب :  Div Tags تنسي ات م اطع  يعّدل (7

  احلجم width/height  ، ولون اخللفيةbackground-color.  

 االلتفاف  ( float) ,  احلدودborder  .)اللون، الُسمك، النمط( 
 لسييييييييييييييييييييفلية ، و ا انبنييتم التعرض للحدود العلوية ، ا 

 األمين/األيسر.
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية لكفايةمكّونات ا

 اخلط نوع  font-family ،  لون اخلط color  اخلط ، مسك  ( font-weight ، )

 . font-size اخلط  حجم (، font-style اخلط )  منط
 

  حماذاة النصtext-align  املسافة بني األسطر ،line-height. 
 

  اهلوامش الداخلية  padding ،اخلارجية اهلوامش margin. 
 ، ني السييييييييييييييييفلية ، و ا انب يتم التعرض للهوامش العلوية

 جية .هلوامش الداخلية/اخلارا األمين/األيسر لكل من

  ة التنسيق، ويوظفه ضمن:التنسيق املناسب حملتوى الصفحة حسب خريط حيّدد (8

  امل اطعDiv Tags.  

  العالمات املخصصةHTML Tags لفأرة.وتفاعل البعض منها مع مؤشر ا  :مثال لذلك 

ثناء ا مع مؤشيير الفأرة أينسييق نص الروابط وحيدد تفاعله

 (.a:hover - a:visited)مروره بها وبعد الن ر عليها 

 يبالو اتصفح يعاين

  .يعدهلاو املصممة  وتنسي اتها  تحمتوى الصفحا يعاين (1

  من االرتباطات ضمن صفحات الويب. يتح ق (2

 

 تتنسي ا مع يتعامل

CSS 
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية يةمكّونات الكفا

 ية إدارةيستكشف واجهة برجم

 قواعد البيانات

 :مكّونات قاعدة البيانات يتعّرف

 جداول قاعدة البيانات. يستعرض (1

 .بني احل ول والّسجاّلت ضمن جدول يتن ل (2

 .أنواع ح وهلا يتعّرفوجداول قاعدة البيانات  تصاميم يستعرض (3

  .احل ول األساسية ضمن ا داول يتعّرف (4

 

 لربجمةيتعّرف بنية ملف ا

(Script file) 

 :  Script  ملف بنية  يتعّرف

 . Database Connectionت االرتباط ب اعدة بيانا صيغة يتعّرف (1

 تركيبتهاو اخلوارزمية نىالب إىل التعرض يتم 

 .امنوذج يتناوهل خالل من

 :Script البنى اخلوارزمية األساسية يف الربجمة يتعّرف (2

 املتغريات variables . 

 الشرطية البنى IF...THEN) (IF... THEN ELSE) ). 

 ة التكراري البنية While (Condition) . 

 

  صيغة استعالم قاعدة بيانات. يتعّرف (3

  صيغة معا ة نتيجة االستعالم. يتعّرف (4

  بنية تنسيق البيانات واظهارها. يتعّرف (5

 انات.رتباط ب اعدة بيحتميل ملف حيدد اال يتم  خارجي واستخدام وظائفه. Scriptملف حتميل  طري ة يتعّرف (6

 ينشئها. يعاجل من خالهلا استعالمات متنوعة ل اعدة بيانات ترتبط بنماذج ضمن صفحة ويب برمجية يصمم: الكفاية

ج يرتبط مبلف الربجمة من خالل حتديد منط ( تستهدف استعالم قاعدة بيانات. فيصّمم واجهة تتمثل يف منوذScript fileاحملور مكونات ملف برجمة ) هذا ضمن الطالب يتعرف الكفاية: مغزى

 الم ومعا ة حمتواه بإدراج التنسي ات الضرورية.االرتباط وطبيعة احل ول واملعايري الضرورية الستعالم قاعدة البيانات. ثم ي وم الطالب بتفعيل االستع
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية يةمكّونات الكفا

 ظيف االستعالمبنية تويتعّرف 

 ومعا ة البيانات

 . Variableمتغّيرا منهاويض بيانات قاعدة استعالم صيغة حيّدد .1
 كيبة اللغوية الرتكيز على الرت ضرورة

 لالستعالم.

 .ومكوناته االستعالمصيغة  بنية يتعّرف .2
 ه ح ول مجيعاض يتم استعالم جدول الستعر

 ضمن منوذج جاهز.

 :سيط لبيانات جدولب ستعالمال اخلوارزمية البنى يتعّرف .3

 سجل. ّلك حمتوى لت صي تكرارية بنية ُتوِظُف 

 جدول. ضمن احل ول حمتوى ُترِبُز 

 البيانات. جدول ُتنِسُق 

  تنسيق خاليا رأس ا دول<th>، وخاليا 

 نسي اتت خالل خصائص من <td> البيانات

 .خارجي تنسيق ملف أو داخلية

 ية: اخلوارزمية لالستعالمات التال البنى يتعّرف .4

 .استعالم حتديث سجل 

 .استعالم حذف سجل 

 .استعالم إدراج سجل ضمن جدول 

 اليت طاهلا كل ضرورة إظهار عدد الّسجالت 

 استعالم.

  .املشروع جمّلد ضمن   script ملف حيفظ .5

 من صيغة االرتباط ب اعدة البيانات. يتح ق .6
يانات ب اعدة الب باطيّطلع على حمتوى ملف االرت

 .اخلارجي ووظائف متغرياته

  ويتح ق من وظائفه. script ملف  يشّغل .7

استعالم  يصّمم مناذج واجهة

 قاعدة البيانات

  :يعاجل النماذج

  : يضمنه ويب صفحة يف  formمنوذجًا  ينشئ .1

 لملف مرجًعا Script   عا هايوظف استعالًما ل اعدة بيانات ي.  مبلف  وجب حتديد خصائص االرتباطScript   

 (.Actionخارجي )
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية يةمكّونات الكفا

 تابع:

استعالم  يصّمم مناذج واجهة

 قاعدة البيانات

 التواصل مع ملف  منطScript  .   حتديد منط االرتباط مبلف(POST/GET) . 

 ،حيوي طبيعته، يحدّد ح ال:  قمي.حتديد طبيعة احل ل: نصي، ر 

o  .معيار استعالم  دول 

o استعالم حذف سجل أو أكثر من جدول. معيار 

 سجالت نع للبحث املعيار وظفت (select) أو 

 ستعالماتاال باستخدام (Delete) حلذفها

 . املناسبة

 وي:حي طبيعتها، حيّدد ،ح وال  دولج يث بيانات سجالتيف حتد املعايري توظف 

(update) جدول  ضمن دإلدراج سجل جدي أو

(insert) . 

o  جديد ُيضاف  دول.بيانات سجل 

o للّتحديث سجل ح ول بيانات. 

 مبحتوى ح ول النموذج مع ملف للتواصل زّرا script .  

مة ل توظيف العالحتديث حمتوى اإلطار من خال html. مرجًعا ضمن رابط إلطار حيوي ملف  حيدد .2

 .احملتوى divضمن م طع  iframeاملخصصة 

  .االستعالم أوامر تنفيذ من ويتح ق النموذج يشّغل .3

 حمتوى االستعالم. ينّسق .4

  شرطية يف تنسيق بيانات ا دول. بنيةيوظف 

 من ملف توظيف منوذج تنسيق مناسب ضScript. 

 ّمل ملف النموذج املناسييييب ضييييمن خصييييائص كل رابط ضييييمن م طع االرتباطات وحي  يعّدل .5

 م طع احملتوى.

  توظيف خاصيةtarget ات ضمن االرتباط

 املناسبة.

 امتحان منتصف الفصل الدراسي 
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية يةمكّونات الكفا

 تاعدة البيانااستعالم ق ينّوع

  :االستعالمات مع يتعامل

 .يستعرض سجالته واحد جدول على ابسيًط ااستعالًم ينشئ (1

 SELECT field(s) FROM Table .ب

خالص بيانات توظيف بنية تكرارية الست .ج

 ا دول وتنسي ه.

 SELECT field(s) FROM Table1 .يستعرض سجالته دولج على واحد معيار ذو ااستعالًم ينشئ (2

WHERE field=value 

  =< ،=< ،<، <: االستعالم ضمن معيار حتديد يف منط ية معامالت يوّظف (3

ند بار غياب السجل عضرورة األخذ بعني االعت .د .حذفه أو اناتحتديث بي استعالما إلدراج سجل أو ينشئ (4

 التحديث أو احلذف.

 

 عالم.ضمن االست ح وله فيه حيّدد سجاًليدرج  (5
 INSERT INTO TABLE (field1, 

field2,…) VALUES (value1, 

value2,…) 

 .لى معيار حيددهجدول بناًء ع سجل واحد ضمن حمتوى حيّدث (6
 UPDATE Table SET   

field1=value1, field2=value2…. 

Where field =value; 

 .ّددهحي معيار على بناًء جدول سجال ضمن حيذف (7

 
 DELETE From Table Where 

field=value 

 ال تىح احلذف سيييتعالما معيار حتديد ضيييرورة 

 .الكاملب ا دول حمتوى ُيتلف
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 املالحظات املستويات األدائية واملعيارية يةمكّونات الكفا

 االستعالم تنفيذ من  قيتح

لل األخطاء ويرصييييييد . حيويعا ها مواطنها وحيّدد شييييييةالشييييييا على تربز اليت األخطاء حمتوى حيلل (1

 مواطنها ثم يعا ها.

 اخلطأ.طبيعة  حيّدد (2

 .يعّدهلاواألخطاء املرتبطة بلغة الربجمة  يدرك (3

 .احلاجة عند مكوناته من ويتح ق االستعالم يعّدل (4

 مرتبطا بنتيجة حتديد ما إذا كان اخلطأ .ه

 غة الربجمة.االستعالم ام مبصطلحات ل

 



 

 
 

 املعتمدةالنسخة  –اخلطة الدراسية 
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 املالحظات ريةواملعيااملستويات األدائية  لكفايةمكّونات ا

 خيطط للموقع

 اإللكرتوني

 هيكل حمتوى الصفحات. حيّدد (5

 املوقع. انشاء هيكل جملدات يعكس حمتوى 

 يكل العالمات حتدد خريطة التنسييييييييييي ات للصييييييييييفحة ه

 وتشعباتها.  HTML tagsاملخصصة 

 .خريطة اإلحبار ضمن املوقع حيّدد (6

 تنسي ات م اطع كل صفحة ويب.خريطة  حيّدد (7

 هيكل جملدات املوقع. يصّمم (8

 يتعرف خصائص

 صفحات الويب

 هاويعدل حمتوا

  .(htm – html)امتدادات ملف صفحة ويب  يتعّرف (8

 :اهلويعّد اآلتية  HTML Tagمات املخّصصة  العاليتعّرف من خالهلا  مستند ويب يفتح (9
 لتأكيد ا مع اصييييصيييية تدر ًيالتعرض إىل العالمة املخ يتم

 ى م اطع متنوعة.يف تنسيق حمتوعلى أهميتها 

 Html, head,  title, body, h,  p, a, Img, table, br, Div.  

 يف كل م طع فيها.أهمية حتديد م اطع حمتوى صفحة الويب وتعر يدرك (10
 توظيف  يشيييييييكل DIV Tags هيل هدف تنظيمي لتسييييييي

 عملية التنسيق الح ا.

  حيدد خصائصه. iframeضمن إطار  HTMLملف أهمية حتميل  يدرك (11

 .   وينّس ه حمتواه ويثري يصّممه ثم ثابت ويب ملوقع خيطط: الكفاية

 احملور هذا ضمن الطالب يتعرف كما .صفحة كل تنسي ات خريطة إىل باإلضافة وحمتواها لصفحاتا خلرائط حتديده خالل من ثابت ويب موقع لتصميم الطالب خيطط  مغزى الكفاية:

 .تنسي ها طرائق وتنويع لصفحاتا حمتوى إثراء جانب إىل  هذا. املخصصة اوعالماته الويب صفحات مكونات
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 املالحظات ريةواملعيااملستويات األدائية  لكفايةمكّونات ا

  .(target, href) ك خاص بذل iframeخصائص رابط حتميل ملف ضمن إطار  حيدد (12

 (class,idوى صفحة ويب )نوع معّرف التنسيق املعتمد يف م اطع حمت يتعرف (13
  معّرف التنسيق   ضرورة التمييز بني أوجه توظيفclass  و

id 

  مستند ويب جديد. ينشئ (14

، يلهاوذرأس الصييييييفحة  :يف حتديد م اطع حمتوى صييييييفحة الويب DIV Tags عالمة يوظف (15

 احملتوى، الروابط.

 Header, Sidebar, Content, Footer, 
Container. 

 يب جديدة.يتم إدراج الكائنات ضمن صفحة و  الكائنات التالية:   Div Tagsضمن م اطع  يدرج (16

 عنوانًا (<h1>,<h2>,<h3>,……  ،)ف رة  <p>   

 ارابًط <a>   الويب املناسبة أمساء ملفات الروابطتضمن. 

 جدواًل  <table>  العمود رأس: املخصييييّيصييييية عالماته يوظف  <th>، الصيييييف<tr> ، 

 <td>  البيانات
 

 صورة  <img>    

  خصائصه. وحيدد iframe إطاًرا ينشئ (17

 ه.تعريف اإلطار وحتديد حجميتم   .ضمنه حمتوى صفحة ويب حيمل iframeمن خالله إطاًرا  حيددرابًطا  ينشئ (18

  .املستند حيفظ (19
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 املالحظات ريةواملعيااملستويات األدائية  لكفايةمكّونات ا

 تنسي ات مع يتعامل

CSS 
 . CSS بتوظيف التنسيق مبادئ يتعّرف (9

 ل ب مت تنسييييييييي ها من خالمثال لصييييييييفحة ويعلى  االطالع

CSS .حتتوي على تنسي ات متنوعة 

 .  Html Tag خمصصة عالمة ضمن (inline) ةاملدجم األولية التنسي ات صيغة يتعّرف (10
 ته على من التنسيييييق وأولوي أهمية طبيعة هذا النمط حتديد

 باقي التنسي ات.

 Htmlللعالمات املخصييصيية  (لون ، حجم، منط، نوع اخلط، احلدود ) أولية تنسييي ات دحيّد (11

tags   ويعّدهلا التالية: 

 

 .عنوان، ف رة، رابط  

 جدول. صورة ،  نة للجدول العالمات املخصييصيية املكو تعرف (th, tr, td 

table,  )تنسيق حمتواها وتعديل. 

  .ع الويبيف تفعيل التخطيط لصفحات موق  file  CSSدور ملفات التنسيق  يتعّرف (12

 ويب. تنسي ات جاهز بصفحة ملفربط   فحة ويب.تنسي اته على حمتوى ص ويفّعل   Externalخارجي  CSSملف  لحيّم (13

 .زةيتم التعديل على صفحة ويب جاه  صفحة ويب : التالية ضمن  Div Tags تنسي ات م اطع  يعّدل (14

  احلجم width/height  ، ولون اخللفيةbackground-color.  

 االلتفاف  ( float) ,  احلدودborder  .)اللون، الُسمك، النمط( 
 لسييييييييييييييييييييفلية ، و ا انبنييتم التعرض للحدود العلوية ، ا 

 األمين/األيسر.

 اخلط نوع  font-family ،  لون اخلط color  اخلط ، مسك  ( font-weight ، )

 . font-size اخلط  حجم (، font-style اخلط )  منط
 



  380تقن  –/ المسار التجاري الفني والمهني  للتعليمالخطة الدراسية    4
 

 املالحظات ريةواملعيااملستويات األدائية  لكفايةمكّونات ا

  حماذاة النصtext-align  املسافة بني األسطر ،line-height. 
 

  اهلوامش الداخلية  padding ،اخلارجية اهلوامش margin. 
  انبني لوية ، السييييييييييييييييفلية ، و ا العيتم التعرض للهوامش

 ة .الداخلية/اخلارجي األمين/األيسر لكل من اهلوامش

  ة التنسيق، ويوظفه ضمن:التنسيق املناسب حملتوى الصفحة حسب خريط حيّدد (15

  امل اطعDiv Tags.  

  العالمات املخصصةHTML Tags لفأرة.وتفاعل البعض منها مع مؤشر ا  :مثال لذلك 

ثناء ا مع مؤشيير الفأرة أينسييق نص الروابط وحيدد تفاعله

 (.a:hover - a:visited)مروره بها وبعد الن ر عليها 

 يبالو اتصفح يعاين

  .يعدهلاو املصممة  وتنسي اتها  تحمتوى الصفحا يعاين (3

  من االرتباطات ضمن صفحات الويب. يتح ق (4

 

 

 تتنسي ا مع يتعامل

CSS 


