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دبلومة تصميم وتطوير الويب 
Web Design and Development Diploma

أحد أهم الدبلومات وأكثرها طلبًا في سوق العمل والمصنفة ضمن المهن المستقبلية

بعد أن أصببت  انتترتب  ءب ما مبن حياتنباح أصببتنا
تمي  ما فيها من انبداع في عرض المعلومات عبر
المواقبببال انلوتروتيبببة أو القنبببوات انءتماعيبببةح 
وتقببدم مببن يقبب  ومام هببعا انبببداع أيبباد   بيببر  

.متترفة ممي  
جيبة يعتبر تطوير الويب من أفضل التخصصبات البرم

وأكثرها اتتشاما على المستوى العالميح وأكثرهبا
ن طلبًا في سوق العملح وبالتالي إعبداد المببرمجي

المتتببرفين هببو أمببر هببال فببي مرحلببة التتببو  
الرقمببي وعصببر الثببوم  الصببناعية الخامسببة  ببوم  

. العكام الصنعي والجيل الخامس لالتصانت
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أهداف دبلومة تصميم وتطوير تطبيقات الويب

:أءلمنالعلميةالرحلةهعهفيبيدكسنأ ع

.الصفرمنانلوتروتيالموقالبنامعلىقادمينللويبمطومينإعداد

.المواقالبرمجةفيوالمتخصصةالتديثةالبرمجةلغاتاستخدالمنالطالبتموين

.وتطويرهاانلوتروتيةالمواقالعلىاإلشرافعلىالقدم 

.للموقالوالبسيطالمناسبالتصميمإعدادمنالطالبتموين

.البياتاتقواعدوإلىللمواقالالخلفيةالواءهاتعلىالمعلوماتإد ا منالطالبتموين

.حدو هالتجنبأسبابهاومعرفةالتقنيةاألعطا ءميالإصالحمنالطالبتموين

.المختلفةالويبتطبيقاتوتطويرتصميممنالطالبتموين

.عاليةوءود فعاليةذاتتطبيقاتبنامعلىقادمينالبرمجةحلغاتمنمجموعةباستخدالالويبلتطبيقاتمطومينإعداد

. اصبشولالويبتطبيقاتوبتطويرعالبشولالمعلوماتتونولوءيامجا فيالالزمةالمهاماتواكسابهالطالبقدماتتع ي 

المتنوعةالبياتاتقواعدبنظمالمواقالومبطإعدادطرقإتقانالطالبتموين

.وحمايتهاالمواقالنستضافةوالشبواتالمختلفةالتشغيلتظمإدام منالطالبتموين

العلميةمعرفتهمنلي يدالمختلفةالمعلوماتتونولوءيامجانتفياألكاديميةالمعلوماتبجميالالطالبمفد
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لمصمم ومطوير الويب مجانت العمل

الويبوتطبيقاتمواقالومصمممطوم

التجاميةالمؤسساتفيمواقالبرمجة بير

الوتروتيموقالمدير

المعلوماتتقنيةقسممدير

انلوتروتيةالتجام قطاعفي

التاسبتطبيقاتمبرمج

الموبايلتطبيقاتمبرمج

للروبوتاتمبرمج

لأللعابمبرمج

تظمومصمممتلل

البياتاتلقواعدمبرمج

تشغيلأتظمة بير

برمجياتهندسة بير

األشياماتترت في بير

انلوتروتيةلآلنتمبرمج

المعلوماتتقنيةمشروعمدير
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أسابيال9: المد  ال منية

ساعة110: الساعاتعدد 

$1000:الرسول

العربية: اللغة

المدمسون

تخبة من الخبرام والمتمي ين وحملة الدكتوماه

لمستوى المطلوب والخبرات السابقةا

ن ُيشترط ا   برات سابقةح فقط معرفة باستخدال التاسب
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باالسبوعالمدة عدد الساعاتعدد األجزاءالبرامج

Html & html54112

Css & css35112

javascript4153

jquery4132

bootstrap592

php7214

mysql4122

Laravel4183

3711020المجموع

الخطة الدماسية

لبيمون الطالبب مبن امبتالك المهبامات تم إعداد التخصص 
المتعلقببة بدعببداد وتصببميم تطبيقببات الويبببح حيبب  تقببول

يقبة العملية التعليمية على شرح انساسبيات العلميبة بطر
يبة بسيطة واشراك المتدمبين في تنفيع أمببال مشباميال فعل

من اءل اكسبابهم الخببر  العمليبة المطلوببة لتبأهليهم 
ع للعمل بعد انتتهام من الدبلومة مباشر ح وكعلك مشرو
ات للتخرج يتم تنفيعه باستخدال منهجيبة ادام  المشبروع

نكسبباب المتببدمبين مهببامات العمببل الجمبباعي واسببتخدال 
.    تطبيقات تقسيم وادام  المهال
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HTML & HTML5: اسم البرتامج

لأسهمنتعتبرحي إلوتروتيحموقاللولاألساسوهياإللوتروتيةحالمواقالإلتشاماألساسيةاللغةهيHTMLلغة
النصوصوعرضبالمتصفححوعرضهاHTMLأكودبوتابةالبدمكيفيةتتعلمسوف.وتطبيقهاتعلمهافياللغات

.والروابطوالفيديوالصوملعرضباإلضافةالرئيسيةحوالعناوين

HTML:األو الج م & HTML5
أكوادلوتابةالمطلوبةاألدواتوأهمحHTML5األحدثواإلصداموأهميتهاHTMLلغةحو عامةتظر يتضمن

HTMLالمتصفحفيوعرضها.

األساسيةالوسولعلىوالتعرفHTMLلغةبتعلمالبدم

الجديد الوسولعلىوالتعرفHTMLلغةبتعلمالبدم

HTMLلغةفيتعلمهمالتطبيقمشروعتنفيع

عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م األو 

وما هي األدوات المستخدمة لوتابة وعرض HTML5واإلصدام األحدث HTMLتظر  عامة حو  لغة الدمس األو 

الوسول في المتصفح

1

البدم بتعلم الوسول الرئيسية وكيفية استخدال كاًل منهم في عرض العناوين والنصوص والصوم الدمس الثاتي

والفيديو

2

2واستخدال المسافات والتعليقاتHTML5تعلم الوسول األحدث في الدمس الثال 

canvas2تعلم الدمس الرابال

2(الج م األو )HTMLتنفيع مشروع لتطبيق ما تم تعلمه في لغة الدمس الخامس

2(الج م الثاتي)HTMLتنفيع مشروع لتطبيق ما تم تعلمه في لغة الدمس السادس
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CSS:الثاتيالج م & CS3

وتتريكوتتجيمللعناصراأللوانوإضافةوالصومالنصوصمظهرفيالتتومفيودومهاCSSلغةحو عامةتظر 

.غيرهدونمعينلعنصرالخصائصإضافةوكيفيةHTMLتوعمنصفتةمالومبطCSSمل إتشامكيفية.العناصر

.استخدامًاواألكثرCSS صائصأهمعلىالتعرف

عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م الثاتي

HTML1ومبطه مال صفتة CSSوكيفية إتشام مل  CSS & cs3تظر  عامة حو  لغة الدمس األو 

CSS2التعرف على أهم الخصائص المستخدمة في لغة الدمس الثاتي

cs32التعرف على الخصائص الجديد  في الدمس الثال 

2مال كل أحجال الشاشاتمتتاوبتعلم كيفية إتشام موقال الدمس الرابال

2(الج م األو ) CSS & cs3إتشام مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه في الدمس الخامس

2(الج م الثاتي) CSS & cs3إتشام مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه في الدمس السادس

.األحجالالمختلفةالشاشاتأتواعءمياليناسبمتجاوبموقالإتشامكيفيةعلىالتعرف

CSSلغةفيتعلمهتممالتطبيقبسيطمشروعإتشام & CS3.
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Java:الثال الج م Script

عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م الثال 

وكيفية إتشام مل  . ودومها في التتوم في العناصر دا ل المتصفحjava scriptتظر  عامة حو  لغة الدمس األو 
HTMLومبطه مال صفتة java scriptمن توع 

1

2.التعرف على المتغيرات واألحداث والتنبيهات وطباعة النصوصالدمس الثاتي

2التعرف على التورام والشروط والمصفوفاتالدمس الثال 

2.التعرف على توع القيم والتواميخ والتعامل مال قياسات المتصفح المختلفةالدمس الرابال

2.وإظهام وإ فام العناصر. التعرف على إضافة الخصائص للعناصر دا ل المتصفحالدمس الخامس

2التعرف على كيفية تتريك العناصر الدمس السادس

2(الج م األو )تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه الدمس السابال

2(الج م الثاتي)تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه الدمس الثامن

JAVAلغةحو عامةتظر  SCRIPTالمتصفحدا لالعناصرفيالتتومفيودومها

HTMLصفتةدا لالعناصرلشجر الوصو كيفيةعلىالتعرف

Javaبواسطةالعناصرتتريك Scriptالعناصروا فاموإظهاملهاالخصائصوإضافة

المنبثقةوالنوافعالنصوصوطباعةوالشروطالتورامعلىالتعرف
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JAVAبلغة اصةموتبةعنعبام هيJQUERYموتبة SCRIPTأكوادكتابةفيالوق منالوثيربا تصاموتقول

JAVA SCRIPT امن تصاستخدامهايفضللعلكاألكوادمناألسطرمنعددبأقلالمهمةتنفيععلىتعتمدأتهاحي

JAVAاستخدالمنبدُنالوق  SCRIPT

عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م الرابال

HTML 1ودومها في توفير الوق  وكيفية استدعائها دا ل صفتة jQueryتظر  عامة حو  موتبة الدمس األو 

2وكيفية التتوم بهاHTMLكيفية الوصو  لعناصر صفتة الدمس الثاتي

jquery2التعرف على األحداث في موتبة الدمس الثال 

HTML2التعرف على إضافة التأ يرات والتركة للعناصر دا ل صفتة الدمس الرابال

jquery2للعناصر بواسطة  CSSالتعرف على إضافة الدمس الخامس

2وكيفية إمسا  البياتات بدون تتدي  المتصفحajaxالتعرف على الدمس السادس

jquery2إتشام مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه في الدمس السابال

JQUERY:البرتامجاسم

HTMLصفتةدا لاستدعائهاوكيفيjqueryموتبةحو عامةتظر 

jqueryموتبةدا لاألساسيةالخصائصعلىالتعرف

والتأ يراتاألحداثمالالتعامل

تعلمهتممالتطبيقبسيطمشروعتنفيع
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عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م الخامس

HTML1دا ل مستند  bootstrapوكيفية استدعام bootstrapتظر  عامة حو  الدمس األو 

2التعرف على أهم الخصائص المستخدمة في إضافة األلوان والتنبيهاتالدمس الثاتي

bootstrap2كيفية استخدال القوالب الجاه   الموءود  في الدمس الثال 

2كيفية التعامل مال مقاسات الشاشات والصوم والتنبيهاتالدمس الرابال

2إتشام مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمهالدمس الخامس

HTMLاستخدل اللهمنيمونعملإطامعنعبام هوبوتستراب & CSSصفتةدا لبسيطأوامرطريقعنHTML

أحجالءميالمالمتجاوبموقالإتشام اللهمنويمونالبدايةمناألكوادكتابةفيوالجهدالوق يوفرمما

.ويسربسهولةالشاشات

Bootstrap:البرتامجاسم

HTMLمستنددا لbootstrapاستدعاموكيفيةbootstrapحو عامةتظر 

والتنبيهاتاأللوانإضافةفيالمستخدمةالخصائصأهمعلىالتعرف

bootstrapفيالموءود الجاه  القوالباستخدالكيفية

والتنبيهاتوالصومالشاشاتمقاساتمالالتعاملكيفية

تعلمهتممالتطبيقبسيطمشروعإتشام
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وبدون.الويبمواقالتطويرفياستخداماً واألكثراألشهراللغةوهىالمصدممفتوحةمجاتيةلغةهيPHPلغة

أماالسيرفروإلىمنبياتاتاستقبا أوإمسا للمستخدليمونن اب أ staticالموقاليسمىاللغةهعهاستخدال

منالموقالمالالتفاعلللمستخدليمونأ DYNAMICالموقاليسمىالموقالدا لPHPلغةاستخدالحالةفي

ياتاتالبقواعدمنحعفهاأوعليهاوالتعديلالبياتاتإد ا يمونهكماالسيرفروإلىمنالبياتاتواستقبا إمسا حي 

JAVAمثللغةعوسالسيرفرعلىتعملاللغةوهعه.المستخدمة SCRIPTالمستخدلءهازعلىتعملوالتي.

PHP:البرتامجاسم

استخدمهاوكيفيةالموقالتطويرفيودومهاPHPلغةحو عامةتظر 

والشروطوالتوراموالوظائ المتغيراتعلىالتعرف

الملفاتمالالتعامل

البياتاتقواعدمالالتعامل

البياتاتواستقبا إلمسا ajaxاستخدال

الوائنيةالبرمجةعلىالتعرف

تعلمهتممالتطبيقبسيطمشروعتنفيع
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عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م السادس

1ودومها في تطوير الموقال وكيفية استخدمهاphpتظر  عامة حو  لغة الدمس األو 

2(الج م األو )التعرف على المتغيرات والوظائ  والتورام والشروط والمصفوفات الدمس الثاتي

2(الج م الثاتي)التعرف على المتغيرات والوظائ  والتورام والشروط والمصفوفات الدمس الثال 

2التعامل مال العمليات التسابية والوق  والتاميخ والفلتر الدمس الرابال

2التعامل مال قواعد البياتات الدمس الخامس

2إلمسا  واستقبا  البياتاتajaxاستخدال الدمس السادس

2(الج م األو )التعرف على البرمجة الوائنية الدمس السابال

2(الج م الثاتي)التعرف على البرمجة الوائنية الدمس الثامن

2(الج م األو )تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه الدمس التاسال

2(الج م الثاتي)تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه الدمس العاشر

2(الج م الثال )تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمه الدمس التاد  عشر
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عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م السابال

2وكيفية التشغيل وانستخدالMYSQLتظر  عامة حو  قواعد البياتات الدمس األو 

2(1الج م ) MYSQLالتعرف على أهم األوامر إلمسا  واستقبا  البياتات من وإلى قواعد البياتات الدمس الثاتي

2(2الج م ) MYSQLالتعرف على أهم األوامر إلمسا  واستقبا  البياتات من وإلى قواعد البياتات الدمس الثال 

2(1الج م ) MYSQLإلمسا  واستقبا  البياتات من وإلى قواعد البياتات phpاستخدال الدمس الرابال

2(2الج م ) MYSQLإلمسا  واستقبا  البياتات من وإلى قواعد البياتات phpاستخدال الدمس الخامس

2تنفيع مشروع بسيط لتطبيق ما تم تعلمهالدمس السادس

ياتاتالبواستقبا إمسا ويتمالويبمواقالبياتاتتخ ينفيتستخدلالتيالبياتاتقواعدهيMYSQLالبياتاتقواعد

البياتاتقواعدأناإلشام ويجب.انستخدالوسهلةبسيطةلغةوهى.SQLلغةطريقعنMYSQLالبياتاتلقواعد

MYSQLالبياتاتتقلفيسريعةأتهاكماوالوبير الصغيرالمشاميالفيتستخدل

MYSQLالبياتاتقواعد:البرتامجاسم

MYSQLالبياتاتقواعدحو عامةتظر 

البياتاتقواعدوإلىمنالبياتاتتقلفيالمستخدمةاألوامرأهمعلىالتعرف

MYSQLالبياتاتقواعدوإلىمنالبياتاتواستقبا إمسا فيphpلغةاستخدالكيفية

تعلمهتممالتنفيعبسيطمشروعتنفيع
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عدد الساعاتموضوعات دموس البرتامج في الج م الثامن

2وكيفية انستخدالLaravelتظر  عامة حو  إطام عمل الدمس األو 

php2تظر  سريعة حو  المتغيرات والتورام والشروط والمصفوفات المستخدمة في الدمس الثاتي

2التعامل مال الفلتر  والوق  والتاميخالدمس الثال 

2والتعديل عليهاMYSQLإتشام وإمسا  البياتات من وإلى قواعد البياتات الدمس الرابال

2الصالحيات والتتقق من المستخدمينالدمس الخامس

2الجلسات والووكي  والتنبيهاتالدمس السادس

2(الج م األو )تنفيع مشروع لتطبيق ما تم تعلمه الدمس السابال

2(الج م الثاتي)تنفيع مشروع لتطبيق ما تم تعلمه الدمس الثامن

2(الج م الثال )تنفيع مشروع لتطبيق ما تم تعلمه الدمس التاسال

.العملسوقفيطلبًاواألكثرشهر األوسالالعملإطاموهوphpبلغة اصعملإطامعنعبام Laravelالعملإطام

phpلغةفياألسطرمناألكثركتابةفيللمطومينوللجهدالوق توفيرLaravelعملإطام صائصأهمومن

.تقريبًاللنص المشروعتنفيعوق لتقليلLaravelعملإطاماستخدال ال منويمون

Laravel:البرتامجاسم

انستخدالوكيفيةLaravelعملإطامحو عامةتظر 

Laravelعملإطامفيالمستخدمةاألوامرأهمعلىالتعرف

Laravelبواسطةالبياتاتقواعدمالالتعامل

تعلمهتممالتطبيقمشروعتنفيع
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