


مما ال شك فيه أن اإلنترنت يلعب دوًرا مهًما في حياتنا اليومية وهناك الماليين من المستخدمين الذين 
يتصفحون مواقع الويب لك يوم ولك لحظة ألغراض عديدة ومختلفة. هذه المواقع أو الصفحات التي 

يصلون إلى محتوياتها يتم تنسيقها وتصميمها اإلبداعي بواسطة أشخاص يطلق عليهم "مصممو الويب" 
- الهدف من هذه الدبلومة هو مساعدتك على االنضمام إلى هذه الفئة "مصمم الويب". لقد أخذنا في 

االعتبار أثناء إعداد هذا الدبلوم إختيار مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة في تصميم صفحات الويب ، 
إلى جانب مشروع التخرج الذي يقدم لك خبرة عملية تحت إشراف مدربين متخصصين ومعتمدين.

Web Design Diploma

الفئة المستهدفة 

• األشخاص الذين يرغبون في تعلم تصميم الويب باستخدام برامج الكمبيوتر
• األشخاص الذين يعملون بالفعل في أعمال بالفعل في مجال تصميم الويب ويرغبون في تحسين قدراتهم 

ومهاراتهم لتطوير حياتهم المهنية.
 

اسلوب الدراسة :

 ZOOM مع المحاضر من خالل تطبيق live online  الدراسة عن طريق الحضور بشلك
ويتم من خالله التفاعل مع المحاضر بشلك مباشر صوت وصورة ومشاهدة ال  Presentation  الذي يقوم المحاضر 

بالشرح منه والبرامج التى يقوم بالتطبيق والتدريب عليها خطوة بخطوة  , وايضًا اماكنية رفع وإرسال الملفات 
Homework - Assignments بين المتدربين والمحاضر والمحادثات الجماعية ، والتأكيد على انه بيتم إعطاء 

فرصة بعد الشرح للتطبيق العملى على األجهزة الخاصة بالمتدربين من المنزل , وإماكنية عرض ال Task من المتدرب 
للمحاضر لمراجعته وتصحيحه وذكر المالحظات 

باالضافة الى انه يتم عمل جروب دراسى على  WhatSapp  بين المتدربين والمحاضر عن طريق ادارة التدريب للتفاعل 
مع المحاضر وادارة التدريب بشلك مباشر وسريع ، ، باإلضافة اننا بنوفر كمان للمتدرب  المحاضرات السابقة او التى 

تحتاج إلى مراجعة مرة أخرى عن طريق مشاهدة  الفيديو المسجل للمحاضرة على منصة األاكديمية  للمشاهدة 
طوال فترة الكورس بعد انتهاء المحاضرة بـ 24 ساعة فقط  - وفى نهاية الكورس بيتم ارسال شهادة الحضور على 

االيميل 



نظام الدراسة :

مدة المحاضرة     : 3  ساعات 
عدد أيام الدراسة : يومان فى األسبوع

مدة الدبلومة      : 3 شهور تقريبا ً 

متطلبات الدراسة :

ال يوجد متطلبات للدراسة سوى القدرة على التعامل مع الحاسب اآللي ونظام تشغيل ويندوز

   ماذا ستتعلم فى هذه الدبلومة ؟   

HTML5
History, Vision & Future f HTML5
Getting Started With HTML5
Structure f a Web Page
Forms
Audio and Video
HTML5 Canvas



Start with the basics. Write CSS3-
friendly HTML, by today’s browsers.
Appling Format text, create 
navigation tools, and enhance pages 
with graphics.
Make your pages lively, give your 
visitors attractive tables and forms.
Use professional design techniques 
such as floats and positioning.
Get advanced techniques. Use CSS3 
more effectively and efficiently

Discovering Ajax capabilities.
Describe the difference between 
Get and Post request. 
Working with XML requests
Describing the details of Ajax 
frameworks

CSS3 Fundamentals

UI/UX Design Fundamental

Java Script Fundamental

Ajax Basics

Introduction
Getting Started With JavaScript
The Essential JavaScript Statements
JavaScript Objects, Functions, and Events
How to Script Forms and Controls
How to Test and Debug a JavaScript 
Application
Numbers, Strings, and Dates
How to Code Control Statements
How To Create and Use Functions
How To Create and Use Objects
Using Regular Expressions, Handling 
Exceptions, and Validating Data
Events, Images, and Timers
Namespaces, Modules, and Custom 
Propertiesapplication.



J Query Basics

Bootstrap 

What is jQuery?
Structure of jQuery
Using jQuery and including .js file to HTML
Type of Selectors
Handling Events with jQuery

Creating a Workspace
Designing In Bootstrap Grids
Creating Your Core Style
Working with Forms
Navigation in Bootstrap
Components
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