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یھــدف ھــذا المســتند إلى تقدیم التفاصیل حول منھج ICDL إنشاء المواقع اإللكترونیة (الویب). یصف المنھج، من خــال مخرجات التعلیم، 
المعرفة والمھارات  التي یجب أن یمتلكھا المرشــــح للحصول على شــــھادة ICDL إنشاء المواقع اإللكترونیة (الویب). كذلك یقوم المنھج 

بتقدیم أساســا لالختبار النظري والعملي في  ھذه الوحدة.  
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ICDL إنشاء ا�واقع اإللكترونية (الويب) 

أهداف ا�قرر

یحدد ھذا المقرر المفاھیم األساســیة والمھارات المتعلقة بالقدرة على فھم المفاھیم األساســیة للنشــر على الویب وإنشــاء موقع ویب ثابت 
وتحمیلھ وصیانتھ.

سیتمكن المرشحون الناجحون من:

1 - فھم مفاھیم ومصطلحات الویب الرئیسیة.
2 -  تعرف على المبادئ األساسیة لـ HTML واستخدم عالمات HTML الشائعة لتعدیل تخطیط صفحة الویب.

3 - استخدم تطبیق تألیف الویب لتصمیم صفحات الویب وتنسیقھا وتنسیق النص والعمل باستخدام االرتباطات التشعبیة والجداول.
4 -  التعرف على أشكال صور الویب الشائعة واستخدامھا وإنشاء نماذج في صفحة ویب.

5 - فھم واستخدام أوراق األنماط المتتالیة.
6  - تحضیر صفحات الویب للنشر على خادم الویب.

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.5

ا�رجع

افهم أن ا�ن�نت يدعم مجموعة من الخدمات مثل شبكة الويب 
العا�ية (WWW) ، ونقل ا�لفات ، وال�يد ا�لك�و� ، وا�راسلة 

.(IM) الفورية

 فهم مصطلح خدمة الزبائن. فهم الوظيفة والع�قة ب� ا�تصفح وخادم 
الويب

فهم ا�صطلحات ا�جال، محدد موقع ا�علومات (URL) ، ا�رتباط 
التشعبي ، استضافة الويب ، محرك البحث.

فهم استخدام ال�وتوكو�ت ا¤ساسية: بروتوكول التحكم ¢ ا�رسال / 
بروتوكول ا�ن�نت (TCP / lP) ، بروتوكول نقل النص التشعبي 

.(FTP) بروتوكول نقل ا�لفات ، (HTTP)

تحديد ا�زايا الرئيسية �مت�ك موقع ويب: الوصول إ¨ جمهور عا�ي، 
سهولة التحديث، تفاعل الجمهور، فوائد التكلفة

فهم عملية الحصول ع¬ موقع ع¬ ا�ن�نت مثل: تسجيل مجال، 
واختيار خدمة استضافة الويب.

التعرف ع¬ تقنيات تحس� محرك البحث مثل: °ا ¢ ذلك البيانات 
الوصفية ذات الصلة، °ا ¢ ذلك خريطة ا�وقع وروابط موقع الويب، 

والتسجيل ¢ محرك بحث.

التعرف ع¬ العوامل التي تؤثر ع¬ ³عة تنزيل صفحة الويب: الصوت 
والفيديو والكائنات الرسومية ومحتوى الرسوم ا�تحركة وضغط ا�لفات

التعرف ع¬ تنسيقات ملفات الصوت والفيديو والرسوم البيانية ا�ناسبة 
لتحس� ³عة تنزيل صفحة الويب.

بند ا�همة 

ا�صطلحات ا¤ساسية

1.2 الن¹ ع¬ الويب 

مجموعة ا�هارات 

مفاهيم الويب

الفئة
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فهم مصطلح حقوق الن¹ وآثاره ع¬ النصوص والصور والصوت 
والفيديو ا�تاح ع¬ مواقع الويب.

الفئة

3 تأليف الويب

1.3.1

1.3.2

2.1.1

2.1.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3

3.1.1

3.1.2

3.2.1

ا�رجع

3.2.2

3.2.3

3.2.4

3.2.5

3.3.1

افهم أن محتوى موقع الويب يخضع لقوان� البلد ا�ستضيف فيه.

  .(HTML) لغة ال�ميز  Hypertext فهم مصطلح

افهم دور اتحاد W٣C ¢ تطوير توصيات HTML. افهم الفوائد التي 
تقدمها هذه التوصيات مثل: قابلية التشغيل البيني �واقع الويب ع� 

ا�تصفحات، وإمكانية الوصول ا�حسنة، وإع�نات نوع ا�ستند ا�تسقة.

استخدام ا�ستعرض لعرض التعليÇت ال�مجية ا�صدر لصفحة الويب.

  html> ،> :استخدام ع�مات ال�ميز لهيكلة تخطيط صفحة الويب
  .<<head> ، <title> ، <body

  ، <hاستخدام ع�مات ال�ميز لتطوير تخطيط صفحة الويب: <١
  .</  p> ، <br /> ، <a href> ، <img> ، <h٢>

التعرف ع¬ تقنيات التخطيط والتصميم مثل: تقييم احتياجات 
الجمهور ا�ستهدف، وإنشاء القصص ا�صورة، وتنظيم بنية ا�وقع، 

وإنشاء قالب تخطيط الصفحة، واتخاذ قرار بشأن مخطط التنقل.

التعرف ع¬ ا�Çرسات الجيدة ¢ اختيار الخط. استخدام خطوط 
.Helvetica و Courier و Arial :مثل sans serif

فتح وإغ�ق ويب التأليف  تطبيق. فتح وإغ�ق صفحات الويب.  

بند ا�همة 

إنشاء وحفظ صفحة ويب جديدة وموقع ويب إ¨ موقع ع¬ 
محرك ا¤قراص

إنشاء وحفظ صفحة ويب جديدة بناًء ع¬ قالب متاح.

إضافة وتحرير عنوان صفحة وصفي

التغيÒ ب� التعليÇت ال�مجية للمصدر وعرض التصميم

ضبط الخيارات / التفضي�ت ا¤ساسية ¢  التطبيق: متصفح ا�عاينة 
ا�ف�اÓ، نوع ا�ستند ا�ف�اÓ، ال�ميز، الخطوط.  

استخدم وظائف التعليÇت ا�تاحة.3.3.2

1.3 القضايا القانونية 

  HTML 2.1 أساسيات

HTML لÇ2.2 استع

 3.1 التصميم

 3.2 ستخدام التطبيق

 3.3 تحس� ا�نتاجية

مجموعة ا�هارات 

HTML 2
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إدراج، تحرير، حذف النص.

الفئة

3.4.1

3.4.2

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.7.1

3.7.2

ا�رجع

3.7.3

3.7.4

3.7.5

3.8.1

3.8.2

فهم واستخدام حجم الخط النسبي.

تعي� خصائص الفقرة:  ا�حاذاة وا�سافة البادئة.  

إدراج، إزالة فاصل فقرة، فاصل أسطر.

إنشاء وتعديل قاÖة ذات مستوى واحد (مرقمة) وغÒ مرتبة (نقطية).

ضبط هوامش الصفحة: أع¬، أسفل، يسار، ×�.

إضافة أو تعديل أو إزالة لون خلفية الصفحة أو الصورة.

 Òت زيارته، نشط، غÙ :لون ا�رتباط التشعبي للصفحة Òتغي
مرغوب فيه.

التعرف ع¬ ا�Çرسات الجيدة ¢ اختيار الخط. استخدام خطوط 
.Helvetica و Courier و Arial :مثل sans serif

فتح وإغ�ق ويب التأليف  تطبيق. فتح وإغ�ق صفحات الويب.  

بند ا�همة 

القيام بإدراج ارتباط تشعبي لل�يد ا�لك�و� أو تحريره أو إزالته: 
نص، صورة

تحديد هدف ا�رتباط التشعبي: نفس النافذة، نافذة جديدة.

القيام بتعي� مرساة، أدخل رابطًا إ¨ مرساة.

إدراج ، حذف جدول.

إدراج وتحرير تعليق جدول.

محاذاة الجدول: يسار ، وسط ، ×�.3.8.3

إدراج وحذف الصفوف وا¤عمدة.3.8.4

3.8.5

3.8.6

تعديل عرض العمود وارتفاع الصف

دمج، تقسيم الخ�يا.

3.4 ادخال النص و تنسيقه 

3.5 تنسيق الفقرة 

3.6 تنسيق الصفحة 

 3.7 ا�رتباطات التشعبية

 3.8 الجداول

مجموعة ا�هارات 
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تعديل عرض حدود الجدول ، وتركيب الخ�يا ، وتباعد الخ�يا.

الفئة

3.8.7

3.8.8

3.8.9

4.1.1

4.1.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5

ا�رجع

4.2.6

4.2.7

5.1.1

5.1.2

5.1.3

تغيÒ لون الخلفية ، رسم الخلفية ، صورة الخ�يا ، الجدول بأكمله.

إضافة وإزالة رسم خلفية الجدول والصورة.

إدراج، إزالة فاصل فقرة، فاصل أسطر.

تعي� وتعديل سÇت الصورة: الحجم ، والحدود ، وا�حاذاة ، والنص البديل.

ضبط هوامش الصفحة: أع¬، أسفل، يسار، ×�.

إضافة وإزالة نصوص أحادية السطر ومتعددة ا¤سطر.

إضافة وإزالة النÇذج: القاÖة ا�نسدلة، مربع ا�ختيار، زر ا�ختيار.

قم بتعي� وتعديل خصائص النموذج: النص، قاÖة منسدلة، خانة 
اختيار، زر اختيار.

إضافة وإزالة إرسال وإعادة تعي� ا¤زرار.

بند ا�همة 

تعي� وتعديل الخصائص ¤زرار ا�رسال وإعادة الضبط.

تعي� وتعديل إجراء النموذج �رسال إخراج النموذج عن طريق 
ال�يد ا�لك�و�.

افهم مصطلح التعاقب  أوراق ا¤ßاط (CSS) واستخدامها وفوائدها.  

التعرف ع¬ ا¤ساليب الرئيسية لتطبيق ا¤ßاط: مضمنة، داخلية، خارجية.

فهم بنية قاعدة CSS: ا�حدد وا�ع�ن (الخاصية، القيمة).

إنشاء وحفظ ملف CSS جديد5.2.1

إنشاء وتعديل قواعد CSS: اللون والخلفية والخط5.2.2

5.2.3

6.1.1

إرفاق CSS خارجي بصفحة الويب.

تحديد وإص�ح الروابط ا�عطلة ¢ موقع الويب.

4.1  كائنات رسومية 

4.2  النÇذج 

CSS 5.1 مفاهيم 

CSS 5.2 استخدام 

 6.1 التحقق

مجموعة ا�هارات 

4 استخدام ا¤شياء

5 ا¤ßاط

6  تحضÒ التحميل
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التعرف ع¬ ا�Çرسات الجيدة ¢ محتوى صفحة الويب: °ا ¢ ذلك 
تاريخ التحديث ا¤خÒ وتفاصيل ال�نامج ا�طلوب لفتح ا�لفات 

وعرضها وضÇن توافق ا�حتوى مع متصفحات الويب.

الفئة

6.1.2

6.1.3

6.2.1

6.2.2

ا�رجع

التدقيق ا�م�á لصفحة الويب وإجراء التغيÒات.

فهم عملية تحميل موقع الويب وتنزيله من خادم الويب.

تحميل، تنزيل موقع ويب إ¨ ومن الخادم.

بند ا�همة 

6.2  ن¹ 

مجموعة ا�هارات 


