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عنوان الدورة : تصميم مواقع االنترنيتافتتاح الدورة : د. محمد عاصي أحمد / مدير مركز التعليم المستمر
تاريخ الدورة : (2015/1/11 ولغاية 2015/1/15)أسماء األساتذة المحاضرين (المدربين) :1- م.م. ضمياء
كاظم جليل / رئاسة الجامعة / مركز الحاسبة االلكترونية.2 -مبرمج أزهر عباس هادي/ رئاسة الجامعة /

مركز الحاسبة االلكترونية.متطلبات السادة المحاضرين (فيما يخص المحاضرات) :1- المحاضرات تسلم إلى
مركز التعليم المستمر قبل بدء الدورة على شكل (-power point)2 العرض (الفيديو) الذي يخص موضوع

الدورة يسلم إلى مركز التعليم المستمر على شكل قرص ( -cd)3 أقامة ورشة عمل داخل كل محاضرة
(جانب تطبيقي) للمحاضرات النظرية وتسلم نتائج االختبارات العملية إلى المركز.مكان الدورة : رئاسة
الجامعة / مركز الحاسبة االلكترونية .((منهاج الدورة))1- نظرة تعريفية عن برمجة وتصميم المواقع2-

البدء باستخدام لغة البرمجة -visual studio c# 20083 استخدام ادوات تصميم صفحات الموقع
-textbox4 انشاء الصفحة الرئيسية والفرعية للموقعstyle sheet css -5 لتصميم صفحات الموقع6- البدء

system ( تحليل بيانات الموقع ) تحليل النظام sql server7- باستخدام نظام ادارة قواعد البيانات
-analysis8 وصف التسوية normalization لتحليل بيانات الموقع وتحديد العالقات بين الجداول9- تكوين
قاعدة بيانات10- تكوين الجداول العالئقية11- استخدام dataset&nbsp  النشاء االتصال مع قاعدة بيانات

insert dataupdating datadeleting: الموقع12- لغة معالجة البيانات والعالقات بين الجداول
-dataselect datainner join13 انشاء صفحة الدخال وتحديث البيانات مع استخدام ايعازات لغة معالجة
البيانات14- انشاء صفحة ديناميكية dynamic webpage لعرض البياناتالمستفيدون في الدورة : منتسبوا
دوائر ومؤسسات دوائر الدولة في منطقة الفرات األوسط المالحظات العامة :1- تبدأ جميع المحاضرات في
تمام الساعة (9،5) صباحاً، ولمدة ساعتين يومياً.2- تجري المحاضرات والورش في رئاسة الجامعة / مركز
الحاسبة االلكترونية .3- تغلق جميع هواتف السادة المدربين والمتدربين خالل فترات التدريب والورش.4- ال
تمنح شهادة اجتياز الدورة للمتدرب الذي يغيب أكثر من يوم واحد. 5- يتم في نهاية الدورة تقويم محاضرات
وورش الدورة من قبل المتدربين.6- يتم توزيع فولدر الدورة في اليوم األول من الدورة. 7- تتضمن أسئلة
االختبار الشامل المحاضرات التي تعرض بالمحاضرة وما يعرض في الورش التدريبية.8- تكون اإلجابة

بالقلم الجاف أو الحبر حصراً.9- جلب صورة شخصية لكل متدرب لغرض الشهادة.
    ((مع تحيات وتمنيات أدارة المركز))
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