
 

 

 

 

  

Course No. CS 3821  الرقـم والرمز 3821عال 

Course Name A.1.13 Web Applications Programming   اسـم املقرر برجمة تطبيقات الويب 

C.H  Dist. 3 (2 + 0 + 1)  3 (2  +0  +1) السـاعات 

Pre-requisite  IS 2511 املتطلب السابق 2511 انل 

Co-requisite ---------------- ---------- رافقاملتطلب  امل  
This is an introductory course for web page design using client side programming with HTML, CSS and 

JavaScript. JavaScript events are studied and used for HTML form validation. The xml is also introduced 

as a data representation language. Students will learn how client-server programming works in the internet 

environment, and will be able to design web pages with dynamic effects.   This course also is for teaching 

the concepts and programming techniques using a server side programming language, a web server and a 

database server. Students will learn a new server side programming language (e.g. JSP, PHP or ASP.NET) 

and a database design tool, and will be able to deal with the database and web server to deploy applications 

including several web pages, a relational database as well as data represented by XML documents. 

، واجلافا سكريبت وتقنية صفحات االمناط  HTMLيف موقع العميل  ابستخدام لغات   تطبيقات اإلنرتنتنظرة شاملة يف تقنيات وأدوات بناء 
للتحقق من صحة النموذج. ويقدم كذلك  HTML. ويتم دراسة االحداث يف اجلافا سكريبت واستخدامها يف داخل برانمج (CSSاالنسيابية )

XML   كلغة متثيل للبياانت. وسوف يتعلم الطالب برجمة االنرتنت يف بيئة اخلادم/العميل، وسوف يكون الطالب قادرا على تصميم صفحات الويب
أيضا لتدريس مفاهيم وتقنيات الربجمة يف موقع اخلادم ابستخدام لغات الويب وتطبيقات قواعد  يهدفهذا املقرر والتطوير الطبقي للتطبيقات. 

 كون قادري( وأداة تصميم قاعدة البياانت، وسوف ASP.NETأو  JSP ،PHPمثل انت. الربجمة يف موقع اخلادم تشمل لغات برجمة جديدة )البيا
 ابإلضافةعلى التعامل مع خادم قاعدة البياانت وشبكة اإلنرتنت لنشر التطبيقات مبا يف ذلك العديد من صفحات الويب، وقاعدة بياانت عالئقية  

 .XMLاىل متثيلها ابستخدام 
Recommended Text Book and References: 

 Text Book: 

- "Java for the Web with Servlets, JSP, and EJB: A Developer's Guide to J2EE Solutions"  by ,Budi 
Kurniawan 
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