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 المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا 
 مشروع  

 )تصميم مواقع الويب( 
 

 الصف الثاني الثانوي
 يالثانالفصل الدراسي 

 
 إعـداد  

 طاهر عبد الحميد العدليد/ 
  لكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتاخبير مناهج 

 مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية

 منصور أحمد أ/ أحمد عبد هللا
   الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتخبير 

 وجيا المعلوماتمادة الكمبيوتر وتكنولتنمية إدارة  
 أ/ محمد يوسف الصادق يوسف

 الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلوماتخبير 
 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة  

 أ/ أحمد األنصاري السالموني
 خبير الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة 
 

 

 مراجعة تربوية

 د/ روجينا محمد حجازي 
 مركز تطوير المناهج والمواد التعليميةخبير المناهج 

 

 مراجعة علمية

 أ/ ماشاء هللا محمد محمد 
 وجيا المعلوماتلمادة الكمبيوتر وتكنو تنمية إدارة مدير عام 

 

  محمد فهمي طلبة أ.د/
 أستاذ الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس

 تصميم

  عبير محمد أنور محمدأ/

   خبير الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات
          وجيا المعلوماتلإدارة تنمية مادة الكمبيوتر وتكنو  

 
 

 



  
   
 

 

 

 مقدمة الكتاب
 

 التعليميةة العمليةة على واالتصاالت، المعلومات تكنولوجيا مجال في والسريع المستمر التطور يفرض
 .المتالحقة التكنولوجية التطورات تلك لمواكبة متطورة وأساليب متطلبات
 التةةي والةةر    والفلسةةفة األهةةدا  تحقيةة  إلةةى تهةةد  جديةةدة تعليميةةة مةةداخ  تبنةةى إلةةى دفعنةةا مةةا وهةةو
 الثةةاني للصةةف المةةادة وم شةةرات معةةايير تعكةةس المعلومةةات وتكنولوجيةةا الكمبيةةوتر مةةادة وثيقةةة تضةةمنتها
 الدراسةةية والصةةفو  المراحةة  علةةى والتتةةابع المةةد  مةةن مصةةفوفة إطةةار فةةي اعةةدادها تةةم التةةي الثةةانوي 
 .المختلفة
 بأنواعةة  التفكيةةر ومهةةارات والتعةةاوني واإللكترونةةي الةةذاتي الةةتعلم مهةةارات تنميةةة إلةةى المةةنهج ويهةةد  

نشةةا  لتصةةميم مشةةروعات تنفيةةذ فةةي الطةةالب تعةةاون  خةةالل مةةن المختلفةةة  قةةاموس) تفةةاعلي ويةةب موقةةع وا 
 (.مصور مصطلحات

تطبيةة   باسةةتخدام صةةفحات  تصةةمم لبرنةةامج بةة  يحتةةذ  نمةةوذ  انشةةا  علةةى المشةةرو  فكةةرة تعتمةةد 
(Expression Web،) الترميةةز ولغةةة HTMLبرنةةامج باسةةتخدام إنشةةااها يةةتم بيانةةات قواعةةد ، ويضةةم 

MySQL. 
 مفتوحةة( (PHP برمجةة بلغةة كتابتهةا تمةت جةاهزة أكةواد خةالل مةن البيانةات قواعةد مةع التعام  ويتم
 أي وتطةوير وفهةم الموقةع صةفحات إنشةا  فةي بهةا واالسةتعانة نسخها يمكنك Open Source المصدر

 تنفيذه. في ترغب كود
 خطةةوات جميةةع لتوضةةي  منفةةذة للمشةةرو ، فعليةةة التطبيةة  واجهةةات مةةن صةةور ا الكتةةاب يتضةةمن كمةةا 
 الكتةاب فةي متضةمن  عمليةة وتةدريبات أنشةطة خةالل وذلةك مةن المتعلمةين، لد  المفاهيم وتبسيط العم ،

 .لذلك المخصص
 والمهةارات الحياتيةة والمهةارات المتنوعةة التفكيةر مهةارات تنميةة علةى يحةرص الكتةاب هةذا فةنن وأخيةر ا
 تتةي  لهةم مشةاريع تنفيذهم خالل المتعلمين من لد  واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا باستخدام الخاصة
ا  .العملية حياتهم في بدراست  يقومون  ما لتوظيف فرص 

 )وهللا الموف (

 فري  العم 
 
 

 
 



  
   
 

 

 
 جدول المحتويات

 
 

 
 

 الموقع بيانات مع التعام  : الرابعةالوحدة 

"المصور الكمبيوتر مصطلحات قاموس" موقع تأمين: لخامسةاالوحدة 



  
   
 

 

 
  

 أهدا  كتاب تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للصف الثاني الثانوي العام:
 

 ياناتقواعد الب، و البنية األساسية لنظم الكمبيوترب الخاصةالمفاهيم و  العمليات تعر  بعض ، 

 .الخ......، .تأمين مواقع الويب، و نشا  صفحات ويبالغات برمجة و 

 خدمات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة ب تعر  بعض المفاهيم والعمليات األساسية

 .واالتصاالت

  قة المتعل المعلومات وأمن الجتماعية()اإلنسانية واألخالقية وا الفكري بعض جوانب األمن فهم

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. باستخدام

 أدوات اإلنتا  التكنولوجية استخدام (HTML & PHP & SQL….)  تعلم.الفي دعم وتطوير 

  العمليات والبرامج واألدوات  المصور( باستخدام)قاموس مصطلحات الكمبيوتر مشرو   انتا

 التكنولوجية.

 التواص  والتفاع  والتعاون مع اآلخرينو  تصال التكنولوجية في تبادل المحتو  أدوات اال  توظيف 

 لدعم التعلم.

 تهامعالجو  والبيانات اإللكترونيةمع المعلومات  المصادر التكنولوجية في التعام و األدوات  استخدام 

عداد تقارير بالنتااج.يوتقي  مها وا 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 التعامل مع بيانات الموقع
 

ا على أنفي نهاية الوحدة  ً         يتوقع أن يكون الطالب قادر                          :

 .ينشئ صفحة البحث عن مصطل  .1
 .الخاص بتنفيذ صفحة البحث عن مصطل  PHPيشرح كود  .2
 .قاعدة البياناتفي  يتبع اجرا ات البحث عن مصطل  .3
 .ينشئ صفحة حذ  مصطل  .4
 .الخاص بتنفيذ صفحة حذ  مصطل  PHPيتعر  أجزا  كود  .5
 .ينفذ عملية حذ  مصطل  من قاعدة البيانات .6
 .PHPو HTMLينشئ صفحة تعدي  بيانات مصطل  باستخدام كود  .7
 .بيانات قاعدةفي  ينفذ عملية تعدي  بيانات مصطل  .8
 .نشا  صفحة المساعدةإيستنتج اجرا ات  .9
 .تنفيذ أنشطة الوحدةفي  يتعاون مع زمال ه .10
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 م تحديد صةةفحات الموقعتوفيها  ،وضةةع تصةةور للمشةةرو  ةانتهينا من مرحل الطالب عزيزي 
عض الصةةةفحات والجدول التالي وقد قمنا بالفع  بانشةةةا  ب ،نشةةةا  بعضةةةهاا  و 

1 

 الصفحة الرايسة
Index.php 

نشا ()تم اإل   

تفعيةةة  االرتبةةةاطةةةات 
الةةتةةي يةةمةةكةةن مةةن 
خاللها االنتقال بين 

 صفحات الموقع.

تمث  صةةةةةةةةفحة البداية التي تظهر 
للمسةةةةةةةةةتخدم عند تحمي  الموقع، 
والتي من خاللهةةا يمكن االنتقةةال 

 إلى باقي صفحات الموقع.
 

2 

 ةصةةةةفحة االتصةةةةال بقاعد
 البيانات

Connection.php 
نشا ()تم اإل   

تحقي  االتصةةةةةةةةةةةةال 
بقةةةاعةةةدة البيةةةانةةةات، 
حيث يتم استدعااها 
قبةةةة  التعةةةةامةةةة  مع 

 البيانات.

ال تظهر هةةةذه الصةةةةةةةةةفحةةةة أمةةةام 
نما تم فصةةةةةلها لك  يالمسةةةةةتخدم وا 

نكتفي بسةةةةةةةةةطر كود واحةةد يحق  
االتصةةةةةةةةةةال بقةةاعةةدة البيةةانةةات في 
بداية ك  صةةةةةةةةةفحة بدال من تكرار 
نات  يا كود االتصةةةةةةةةةةال بقاعدة الب

 بالكام .

 
 

PHP دكو    
 لالتصال بقاعدة البيانات.

3 

صةةةةةةةفحة رأس صةةةةةةةفحات 
 الموقع

Header.php 
نشا ()تم اإل   

إظهةةةةةار الصةةةةةةةةةةورة 
Banner 

واالرتةةةةةةةةبةةةةةةةةاطةةةةةةةةات 
Hyperlinks 

التي تنقلنةةةةا لجميع 
صةةةةةةةةةفحةةةات الموقع 
حيث يتم استدعااها 

بةةةةةدايةةةةةة كةةةةة   فةةةةةي
 صفحة.

هذه الصفحة تحتوي على األجزا  
الثابتة التي نحتا  لعرضةةةةةةةةها في 
لذا تم  جميع صةةةةةةةةةفحات الموقع، 
فصةةلها في صةةفحة مسةةتقلة، ويتم 
اسةةتدعااها من خالل كتابة سةةطر 
 كود واحد في بداية ك  صفحة.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

4 

 صفحة إضافة مصطل 
Add_Term.php 

نشا ()تم اإل   

إدخةةةةال مصةةةةةةةةةطل  
وجميع بيةةانةةاتةة  في 
جدول المصةةطلحات 

 بقاعدة البيانات.

صةةةةةةفحة مسةةةةةةتقلة يكتب بها كود 
  header.phpالسةةتدعا  صةةفحة 

وكود آخر السةةةةةةةةةتدعا  صةةةةةةةةةفحة 
connection.php   حتى يمكن

إضةةةةةةةةةةافة سةةةةةةةةةج  جديد لقاعدة 
 .البيانات

 

5 

صةةةةةةةةةفحةةةةةة البحةةةةةث عن 
 مصطل 

Search Term php 
 نشا ()لم يتم اإل 

البحث عن مصطل  
فةةةةةةةةةةةي جةةةةةةةةةةةدول 
الةةمصةةةةةةةةةةةطةةلةةحةةةةةات 

 بقاعدة البيانات.

صةةةةةةفحة مسةةةةةةتقلة يكتب بها كود 
 header.phpالسةةتدعا  صةةفحة 

وكود آخر السةةةةةةةةةتدعا  صةةةةةةةةةفحة 
connection.php  حتى يمكن

البحث عن مصةةةةةةةةةطل  في قاعدة 
 البيانات.

 

6 

 صفحة تعدي  مصطل 
Edit Term php 

نشا ()لم يتم اإل   

تعةةةةةديةةةةة  بيةةةةةانةةةةةات 
مصةةةطل  في جدول 
الةةمصةةةةةةةةةةةطةةلةةحةةةةةات 

 بقاعدة البيانات.

عند إجرا  تعدي  بيانات مصةةةطل  
نختار المصطل  المراد تعديل ، ثم 
 إجرا  ما يلزم من تعدي  وحفظها.

 

7 

 صفحة حذ  مصطل 
Del Term php 

نشا ()لم يتم اإل   

حةةةةةذ  بةةةةةيةةةةةانةةةةةات 
مصةةةطل  في جدول 
الةةمصةةةةةةةةةةةطةةلةةحةةةةةات 

 بقاعدة البيانات.

يمكن حذ  المصةةةةةةةةةطل  الذي تم 
 اختياره.

 

8 

 صفحة المساعدة
Help php 

نشا ()لم يتم اإل   

عةةرض مةةعةةلةةومةةةةةات 
عةةةةةةن الةةةةةةمةةةةةةوقةةةةةةع 

 وتبعيت .

عةةةةادة مةةةةا نجةةةةد في معظم المواقع 
يعرض فيها  About Usصةةةةةةةةفحة 

معلومةةةات عن الجهةةةة التي يتبعهةةةا 
مث  أرقام الموقع وطراا  التواصةةةةةةةة  

الهواتف والعنوان والبريةةد اإللكتروني 
والعنوان على مواقع التواصةةةةةةةةةةةةة  

 االجتماعي... إلخ.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 

 بالجدول التالي:                        ( خمسة حقول كما هو موض   5          ويضم عدد )

Table: Terms 

# Name Type Length values Index 

1 Id Integer 5 Primary 

2 Term VarChar 50  

3 Trans VarChar 50  

4 Defe VarChar 220  

5 Picture VarChar 30  
 

 تذكر 

صل في الف دخال )إضافة( بيانات إلي الموقع من خالل صفحة إضافة مصطلحتم إ

 الدراسي األول.

وسوف نقوم بإنشاء باقى صفحات الموقع والتي تمكننا من التعامل مع بيانات 

  المساعدة.تعديل( وكذلك صفحة  –حذف  –)بحث  الموقع

 dbdictionary                    اسم قاعدة البيانات: 

     Terms                    اسم جدول البيانات:

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 (.Do  while - While - Forيشرح جمل التكرار) -1

 يصمم واجهة صفحة البحث عن مصطلح. -2

 لصفحة البحث عن مصطلح. HTMLيشرح كود  -3

 بالمكان الصحيح داخل صفحة الكود. PHPأجزاء كود  يضيف -4

 .Header & Connectionلتضمين صفحتي  PHPكود  يضيف -5

 للبحث عن مصطلح. PHPيتعاون مع زمالءه في كتابة كود  -6

 ينفذ عمليات البحث عن مصطلح. -7

 

 

  

إمصطلحإعنإالبحثإصفحة

Search_term.phpإ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

    :         الضو  على   ى                            لبحث عن مصطل  ينبغي أن نلق                  قب  إنشا  صفحة ا

 .Loopingمفهوم التكرار  
  .PHPالتكرار في لغة  جم بعض  

أو تكراره لحين تحق  شةةةةةةةر   ،نحتا  في بعض البرامج إلى تكرار كود معين عدة مرات قد

 التالية:         بالصفحات الخاص  PHPكتابة كود سو  يستخدم عند  وهذا ما معين

 صفحة تعدي  مصطل                                           صفحة البحث عن مصطل       

                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 

  :   حيث
لى تكرار كود معين يتعام  مع سةةةةةةةةجالت الجدول  حتى تحق  شةةةةةةةةر  أن يكون إ نحتا  

 ن  أو تعديل .يتم البحث عالذي  المصطل  بالسج  هو نفس المصطل 
 جم  php وتوفر لغة ،اإلعدادية وتعلمت الهيك  البنااى لها بالحلقةسب  لك دراسة جم  التكرار 

 .While – do .. While)  - (For منها التكرار

 . PHPبعض األمثلة الستخدام جم  التكرار بكود وفيما يلي 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

  :     بسيطة       بأمثلة   looping                        الستخدام عبارات التكرار   ا             ً وفيما يلي شرحً   

 

 
 

While  استخدم بعض أمثلة على
    : 1    مثال

 .بلغة  100:  1كتابة كود يطبع األعداد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ناقش زمالاك ومعلمك، ادرس الكود الساب 

<?PHP (1) 
$x = 1;  (2) 

      While ($x <= 100)    (3) 
           { ( 4 )  
             Echo ($x);                  
      Echo ("<Br>");   

(5)  
(6)  

             $x ++; ( 7 )  
             } ( 8 )  
  ?> ( 9 )  

 :While جملة( 1) 

 الكود شرح

 PHPبداية كود   ( 1
 .1متغير يبدأ بالقيمة   ( 2
لتي وا رذ جميع األوامر في جملة التكرايتنف  ( 3

طالما أن الشر   }   {تظهر بين القوسين 
أق   x$قيمة المتغير  طالماأي  ،صةةةةةةةحي 

 .100من أو تساوي 
 .بداية جم  التكرار  ( 4
 .طباعة قيمة المتغير  ( 5
 HTMLتنفيذ كود )اإلنتقال الى سةةطر جديد   ( 6

 .(PHPبداخ  كود 
 .1زيادة العداد أو المتغير بقيمة  ( 7
 .نهاية جم  التكرار  ( 8
 .PHPنهاية كود   ( 9
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

       
 

 
 
 

 
    : 2    مثال

 .PHP لغة باستخدام 100 : 1 من األعداد جمع ناتج طباعة

 

 

 

 

 

 

الستخدام جملة التكرار  ( كود 1شك  )
 تذكر 

 .تنفيذها يتم وال مالحظة يعتبر يليها ما نأ يتعن//      ةعالم

  

 :اآلتي نالحظ السابق الكود من

ن الفرق بين هذا الكود وما درسةةةةةت  من قب  هو الصةةةةةياغة إ 
Syntax    الخاصة بلغةPHP . 

 100:  1مد  االختصةةةار والبسةةةاطة في طباعة األعداد من  
تكرار الطباعة طالما أن الشةةةةةةةةةر   Whileحيث تعني جملة 

 ".True( صحي  "100)قيمة المتغير أق  من أو يساوي 

  المقاب  الكود ادرس
 ومعلمك زمالاك ناقش  
 والكود الساب   الكود بين هذا االختال  حدد  

 .1 بمثال امسترشدً       
 

 ستهادرالكود مع ما سبق لك قارن هذا      

 .االعدادية بالحلقة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 .2مثالفي تنفيذ  Forيمكن استخدام جملة 
  :3مثال

  كما يلي: 100:  1طباعة األعداد من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

<?PHP (1) 
For ($x = 1; $x <= 100; $x ++) (2) 
       {    (3) 
            Echo ($x); ( 4 )  
            Echo ("<Br>");                    
 }  

(5)  
(6)  

?>          ( 7 )  

 :For  جملة( 2) 

 الكود شرح

 .PHPبداية كود   ( 1
 (:Argumentsوتحتوي على ثالثة معامالت ) Forجملة   ( 2

  : 
 .1 بالقيمة بداية العداد المتغير 

  : 
إذا كانت وقف التكرار يتحيث ، 100ساوي أق  من أو ت أن  اختبار شر يتم 

 .100من أكبر  قيمة المتغير 
 : 

 . 1بمقدار  زيادة قيمة المتغير 
صةةةةةةحي    Forأن الشةةةةةةر  في جملةأوامر الطباعة والتي يتم تكرارها طالما   ( 6 ،  (  5 ،  (  4   ،  ( 3

True. 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 طباعة األعداد منهو  لتنفيذ المثال الساب ، Do … Whileاستخدام جملة كما يمكن       
 كما يلي: 100:  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثةبعد أن تعرفت على جمل تكرار 

(1) While 

(2)   For  

(3)   Do … While 
 

في  ناقش مع زمالئك ومعلمك الفرق    

 .استخدام كل منهم

 

<?PHP (1) 
$x = 1;  (2) 

  (3) 
        { ( 4 )  
         Echo ($x . "<Br>");                  
 $x ++; 

(5)  
(6)  

         }     ( 7 )  
      While ($x < = 100);  ( 8 )  
  ?>   ( 9 )  

 :  Do { }  Whileجملة  (3)

 الكود شرح

 .PHPداية كود ب (1
 .1مةبقي متغير نضع في  بداية العداد (2

 :{   }بين القوسين جملة نفذ ما  (3

  .بداية جم  التكرار (4

إلى السطر  واالنتقالطباعة المتغير  (5
 .التالي

 .1متغير بقيمة الزيادة  (6

 .نهاية جم  التكرار (7

ت شر  التوقف عن التكرار إذا زاد (8
  .100عن  (العداد)متغير ال قيمة

 الكود.إنها   (9

10)  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 :كل جملة كيفية عمليوضح  يالجدول التال

 الشرح جملة التكرار

While {   } 

تنفيذ عدد غير محدد أو معلوم مسةةةةةبقا  من التكرارات وال يتم تنفيذ في  تسةةةةةتخدم
 هذه التكرارات إال إذا تحق  الشةةةةةةةر  أوال  فهى تبدأ باختبار الشةةةةةةةر  المراد تحقق  

 :Trueالناتج فنذا كان 
 تالية ل  ويسةةةةةةتمر هذا التكرار طالما أن الشةةةةةةر  يتحق  لتكرار ايتم تنفيذ جم  ال

 ن  ال يتم تنفيذ الحلقة التكرارية. نف Falseأما إذا كان ناتج الشر  
 .اإلنترنت(في  قواعد البيانات والبحثفي  )مثال: البحث

Do {  }  while 

لحلقة تنفيذ افي  تكرارات، وتبدألمن ا ملو عفيذ عدد غير محدد أو متفي  متستخد
 وامريتم التكرار تنفيذ األ  Trueتحق  ذا ناختبار الشر  ف  واحدة قب مرةالتكرارية 

يتم التوقف عن التكرار والخرو  من  Falseلحلقة حتى يصب  ناتج الشر  افي 
 الحلقة التكرارية.

 )مثال: طباعة القيمة االبتدااية للمتغير..(.

For {   } 
 جملة ةومعلوم من التكرارات، وتعم  بنفس طريق  تنفيذ عدد محددفي  تستخدم

While . 
 .)مثال: طباعة عنوان موقع الوزارة عشر مرات(
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

صفحة نبدأ في انشاء  ،PHPكتابتها بلغة  وكيفية Loopingبعد أن ذكرنا جمل التكرار          

 :يكالتال يوه مصطلح البحث عن

 
 المقترح لصفحة البحث عن مصطل المخطط ( 2شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 خطوات إنشاء صفحة البحث عن مصطلح

 (إتصمميإواهجةإصفحةإالبحثإعنإمصطلح1)إ

المصطلحات التي تم  ضمنالبحث عن مصطل  داخ  قاعدة البيانات  ،هذه الصفحةإنشا  الغرض من 
 .Selectباستخدام جملة  وذلك "dbdictionaryالبيانات " قاعدةداخ   ”Terms“ إدخالها في جدول

 
تعاون مع زمالئك في توظيف ما سبق لك دراسته من برامج تحرير ومعالجة الصور وذلك  

 لوضع تصور لتصميم واجهة صفحة البحث عن مصطلح.

  
                                                اعرض التصمممممممميم على معلمك وباقى الزمالء وناقشمممممممهم فيه  

                                            ويمكنك االستعانة بالتصور المقترح في المشروع.

 

    فحة  ص         ح لتصميم              التصور المقتر                   والشكل التالي يوضح               

  :                                   والذي يظهر بوضوح في الكود األكثر دقة          عن مصطلح       البحث

 
 واجهة صفحة البحث عن مصطل ل مقترح ( تصميم3شك  )

 

 الحظاتك ومقترحاتكم ومعلمك فيناقش زمالئك  ،(3ادرس التصور المقترح بشكل )    
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

      اآلتي:       مالحظة                    الشاشة السابقة يمكن     من  و 
 ".بحث عن مصطل "عنوان صفحة الويب  
 ، بحيث يحتوي على عناصر التحكم بصفحة البحث.من نافذة   تم إدراج  
 مربع النص الذي ندخل فيه المصطلح المراد البحث عنه. " وبجوارهمصطل  البحثنص " 
الخرراص نتنفيررذ عمليررة البحررث عررن  والمسررلوع عررن تنفيررذ كررود  ،"البحةةث بالكلمةةةزر أمررر " 

 المصطلح في قاعدة النيانات.
والترري ، الصررا الوع ف،رري، ويإررير إلررى عنرراوين أو راوج أعمرردة الجرردوع ر بررهيظهررإدراج جرردوع  

 من خالع إضافة صا لكل مصطلح يعرض فيها نياناته. ،يعرض فيها نتالج البحث
كتابررة ب Expression Webمثررل نرنررامج إنإرراص صررفحات ويررب  تطني،ررات أحررديمكرن اسررتخدام  

دراج أدوات الرتحكم مرن نافرذة                كمما تعلممت عنمد  )فري  النصوص وا 

                               ، يصبح شكل صفحة البحث كما يلي: (               صل الدراسي األول ف                          انشاء صفحة اضافة مصطلح بال
 

 
 على شاشة مستعرض اإلنترنت صفحة البحث عن مصطل عرض ( 4شك  )

 تذكر      

 الجدول بإنشاء الخاص الكود على االطالع Expression Web برنامج في يمكن       

 (.Design mode التصميم نمط في دراجهإ تم الذي)
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 زر على الضغطب توليده تم الذي HTML كود عرض ثم الجدول بتحديد وذلك

Code وهو: 

 

 

 

 

 

 

 

 

تنفيذ التصميم التالي لصفحة البحث الستخدامها  -عزيزي الطالب-ويمكنك       

 مع الكود المختصر الذي سنتناوله بالشرح فيما يلي:

 

  

<table style='width: 100%' border="1"> 

<tr>   
<td>  المصطل </td> 
<td>  <td/>   الترجمة 
<td> التعريف </td> 
<td> الصورة </td> 

       </tr>        

</table>                              

 

 %100  اإلعالن عن جدول نسبة عرض      
المستعرض وسمك اإلطار  شاشةمن عرض 
 .1 ب الذي يحيط 

لإلعالن عن صف

حيث  األعمدةاإلعالن عن  
، ك  عمود عنوان للحق  داخل يحتوي 
 .        وا غالق  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 زمالئك مع  ناقش              

 ومعلمك الكود السابق               

 

 

 

 

 

 

 PHP(إكتابةإكودإ2)

 تستطيع عرض نتالج البحث عن على مستعرض اإلنترنت "البحث عن مصطل "عند تحميل صفحة  
راد المصررطلح المإدخاع وسررواص تم ، النيانات أو باسررم المصررطلحمصررطلح في قاعدة مصررطلح نرقم أو كود ال

 الضررررررررررررر ي على زر المصرررررررررررررطلح "نترررالج للبحرررث" عنرررد  عرض نيرررانررراترقمررره فلن يعن أو عنررره البحرررث 
سرررررنجد أنه د توجد اسرررررتجابة ولن يعرض أي نيانات لعدم ارتبا  عناصرررررر و  "بحث"أو زر " البحث بالكلمة"

 لذا نحتاج إلى: المستعرض بمحتوى قاعدة النيانات،التحكم على صفحة 
  كود إضرررافة  وعناوين صرررفحات الموقع في نداية الإررراإرررة وذل  من خالع إظهار الصرررورة

PHP  على الإررراإرررة السررراب،ة  (1بالرقم ) إليه في المكان المإرررار الخاص نإدراج صرررفحة
 بالكود التالي:

 
لتضمين صفحة  ( كود 28شك  )

  ادتصاع ب،اعدة النيانات.تضمين صفحة 
  كتابة كودPHP  البحث عن المصررررررررررطلح في قاعدة النيانات  نددلة رقمه او اسررررررررررمه المسرررررررررراع عن

رح وفيما يلي سررررون نتناوع بالإرررر، عرض نياناته على الصررررفحةالمدخل في صررررفحة المسررررتعرض ثم 
الذي يبحث عن نيانات مصطلح ويعرضها متجاورة في سطر واحد مختصر ال  PHPكودالتفصيلي 

على نافذة مسرررررتعرض اإلنترنت نناص  على كود أو رقم المصرررررطلح  -دختصرررررار الكود–ندون تنسررررري  

 عنصر تحكم لكن أيدرا   إا عند حيث يتم كتابت  تلقااي   HTMLليس الهد  كتاب  كود  
 .المكان الصحي  في PHPيتم التركيز على بعض األوامر لغرض كتابة كود 

ضافة  Tagsالساب  وما يتضمن  من  HTMLكود   يمكن استخدام  في إدرا  جدول وا 
صةةفو  حسةةب عدد السةةجالت التي يمكن عرضةةها نتيجة البحث مع وضةةع ك  بيان في 
خلية من خاليا الجدول، وسةةةةةيتم توظيف  في الكود األكثر حرفية لعرض البيانات بشةةةةةك  

 الا .

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

ي لبحث على نافذة مستعرض اإلنترنت بإكل منظم فتعرض نتالج اواحترافية وفي الكود الكثر دقة 
 مع توضيح نواحي ال،صور في الكود المختصر.جدوع نناص  على اسم المصطلح 

 

  .PHP    ً                                       كامالً لصفحة البحث مع توضيح مكان كتابة أكواد   HTML                واآلن نستعرض كود 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص بصفحة البحث عن مصطل  ( كود 5شك  )
 

 ق، ناقش معلمكادرس الكود الساب     

د األماكن المحددة لكتابة كو في وزمالئك

PHP  وأي تعديالت الالزمة للتعامل مع

 .الكود المختصر

 

  PHPاضف كود 

 1رقم 

  PHPاضف كود 

 2رقم 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

إإ)أإ(إ  اخملترص:إPHPكودإإإ 

قاعدة النيانات من خالع البحث عن مصطلح في ملا التالي  PHPال رض النهالي من كود 
نإالها" البحث عن مصطل "صفحة  وذل  من خالع كود أو رقم المصطلح والذي  التي سن  تصميمها وا 

كواد في " واستخدام الterms" يمكن التعرن على أكواد المصطلحات من خالع فتح جدوع قاعدة النيانات
ذا ه، والكود المختصر التالي يح،  بصورة مبسطه والتأكد من تأديته لل رض PHPالبحث وذل  لتبسيي كود 

 ال رض:
 

<?php 
         Incloude("header.php"); 
         Incloude("connection.php"); 
      if(isset($_POST['submit1'])) 
  { 
   $code=$_POST['code_search']; 
   mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
   mysql_query("select * from terms where id=$code"); 
   while($row=mysql_fetch_array($query)) 
         { 
   $term=$row['term']; 
   $trans=$row['trans']; 
   $defe=$row['defe']; 
   $picture=$row['picture']; 
   echo(" $term  $trans  $defe 

                             <input name='pic' type='image' src='$picture' width='80' height='80' /> 
          "); 
   } 
   } 
 ?> 

 

 ونالحظ في الكود المختصر الساب  ما يلي:
  تضمين صفحةheader.php. 
  ادتصاع ب،اعدة النياناتتضمين صفحة connection.php. 

 وفيما يلي نتناوع إرح الكود:
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 :شرح الكود           

 

 

  

 الكود الشرح
  .PHPنداية كود 

 Submit                       التحق  من الضغط على زر 
 وعندلذ ينفذ الكود نين  "البحثاختبار الضرررررررررر ي على زر "

 .{   }ال،وسين 
 

ال،يمة التي تم إدخالها في مربع النص على  تخصرررررررررررررريص
 لمت ير لإاإة مستعرض اإلنترنت 

 
النيانات على مع  لتتعامل دالة استخدام 
المسررررررتعرض بالل ة العربية بإرررررركل صررررررحيح وعدم  إرررررراإررررررة

  ظهورها في صورة عالمات استفهام هكذا ؟؟؟؟؟؟؟.
في تنفيذ ادسررررررررررتعالم    mysql_query             سةةةةةةتخدم الدالة  ت

مع  للبحررث عن رقم السررررررررررررررجررل المخزن بررالمت ير 
 نجدوع قاعدة النياناتنظيره في كود المت ير 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

  شرح الكود:     تابع           
 

 

 

 الكود الشرح
                                دالة استدعا  سجالت جدول البيانات

لتنفيذ الكود نين  اسرررررتخدام جملة التكرار  -
حسررررب عدد السررررجالت الناتج في  ال،وسررررين 

ادسرررررتعالم بحيث يتم اسرررررتدعاص أوع سرررررجل نيانات 
يمثررررررل نرررررراتج تنفيررررررذ الررررررذي  المت ير من

 برررررالررررردالرررررة  ادسررررررررررررررتعالم
 وادنت،اع بالماإر إلى السجل التالي، ووضعها في

 اصررريمثل مصررفوفة من العنالذي  المت ير 
)المصررررفوفة(  ويتم وضررررع كل صررررا داخل 

 ويتم الحصررررررررروع على كل عنصرررررررررر من العناصررررررررر 
المت يرات الربع الترررراليررررة، داخررررل مت ير كمررررا يلي 

ويتوقا التكرار عندما د يتوفر سرررررررررجل نيانات في 
 .  ير المت 

          { 
 

من خالع جملة التخصرررررررررررررريص الم،انلة يتم تخزين 
 ةالربعالمت يرت في  ال،يم الخاصرررررررررررررررة بالسررررررررررررررجل

 -   
 .من ادستعالموالناتجة 

 يص قيمةةةة الحقةةة  فمث ال: تم تخصةةةةةةةةة
 المخزن داخةةةةة  المتغير  بةةةةةالسةةةةةةةةةجةةةةة 

وهكةةةذا لبةةةاقي  ،للمتغير )المصةةةةةةةةةفوفةةةة( 
 المتغيرات.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

  رح الكود: ش     تابع          

 

" في قاعدة النيانات عن Termsالبحث في جدوع "عند تنفيذ الكود السرررررررررران  بالفعل سرررررررررريتم 
، إد أنه قد نجد بعض نواحي ال،صررررررررررررررور في الكود السررررررررررررررجل الذي يحمل الكود المراد البحث عنه

 المختصر يتم ت طيتها في الكود )ب( بإكل أكثر احترافية، ومن أوجه ال،صور في الكود المختصر:
فتح جدوع النيانات البحث عن مصرررررررررررطلح بالكود يسرررررررررررتلزم معرفة أكواد المصرررررررررررطلحات أو   (1)

لذا من األفضةةةةةة  البحث ، وادطالع على أكواد المصررررررررررطلحات وهذا السررررررررررلوب  ير عملي
 .ال  من كود المصطل دب أو بجز  من اسم المصطل  بالمصطل 

كود المصرررررررررررررطلح يتم عرض جميع " ولم يرردخررل بحثإذا قررام المسرررررررررررررتخرردم بررالضررررررررررررر ي على زر "  (2)
لذا ينبغي التحق  من أن المسةةتخدم قد ، "terms"المصررطلحات أو السررجالت في جدوع النيانات 

في حالة عدم  ود المصةةةطل  ويعطي رسةةةالة توضةةة  ضةةةرورة إدخال كود المصةةةطل قام بندخال ك
 .إدخال كود المصطل 

ا أن الكود المختصرررررر   (3)  " بصرررررورة  يرناتج البحثيعرض نيانات المصرررررطلح "ونالحظ إيضررررر 
.دل،ة   لذا ينبغي تنظيم البيانات التي يتم عرضها في صورة جدول مثال 

لذا يمكن عرض نتااج البحث مرتبة تصةةةةةاعدي ا أو البحث د تعرض بإرررررررركل مرتب، نتالج   (4)
 كثر دقة.تنازلي ا كما يظهر في الكود األ 

 الكود الشرح
لى عالمت يرات الربعررة  محتوى طبرراعررة يتم 

 مستعرض اإلنترنت.  إاإةعلى  سطر واحد
داخرررل ل رررة  كترررابرررة كود  عن طري 
  .المرب 

يررعررنرري الررعررودة إلررى جررمررلرررررررة  {إ ررالا الرر،رروج 
لتكرار مرررا سرررررررررررررن  حتى ادنتهررراص من  

 .جميع السجالت في ناتج ادستعالم 
يعني إ الا جملرررة  الخير إ الا ال،وج 

IF  في نداية كود. 
 ثم نهاية الكود.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 عرضها وطولها بقيمة محددة.التحكم في حكم الصورة الخاصة بك  مصطل  بحيث يتم تحديد   (5)
إإ)ب(إ إ إإإكودإإإإ إإال كرثإدقة:إإPHPإ إإ إإ إ إ   إ

  ( 5                                 )يضاف في المكان الموضح على الشكل      1        كود رقم 

 

ا الغرض من  ت كما تعلم- التغلب على المشةةةةكالت التي ذكرناها في الكود المختصةةةةر وأيضةةةة 
 لصةةةةفحة  PHPكود  تضةةةةمين -عند انشةةةةا  صةةةةفحة إدخال مصةةةةطل  بالفصةةةة  الدراسةةةةي األول

في أول جز  من  كود االتصةةةال بقاعدة البيانات في صةةةفحة تضةةةمين و  
 : 

 

 
 

 

     تي صفحتضمين الخاص ب ( كود 6شك  )

  ( 5                                 )يضاف في المكان الموضح على الشكل      2        كود رقم 

عرضةةة  عن مصةةةطل  معين حيث يتم  بقاعدة البيانات termsجدول البحث في  الغرض من 
ذ  يقوم بعملية  البحث بعد ال، و (<table/>بالجدول )الحظ إضافة هذا الكود قب  اغالق الجدول 

 المصطل  المراد البحث عن  ثم الضغط على الزر )البحث بالكلمة(. إدخال

                                  ص بممالبحممث عن مصمممممممطلح وعرضممممممممه بممالجممدول.     الخمما  PHP  ( 2  )             فيممما يلي كود 

            الئك ومعلمك.  زم            مالحظاتك مع      ناقش و   ،          ادرس الكود
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 
 

 البحث عن مصطل بالخاص  ( كود 7شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

           شرح الكود:

 

 الكود الشرح
  

 Submit                       التحق  من الضغط على زر 
وعندلذ ينفذ   "البحث بالكلمةاختبار الضرررررررررررررر ي على زر "

 .{   }الكود نين ال،وسين 
 

يلت،ي المصررطلح أو ال،يمة التي تم إدخالها في مربع النص 
على إرررررراإررررررة مسررررررتعرض اإلنترنت، ويضررررررعها في المت ير 

_ 
 

النيانات على مع  لتتعامل دالة استخدام 
المسررررررتعرض بالل ة العربية بإرررررركل صررررررحيح وعدم  إرررررراإررررررة

  ؟؟؟؟؟؟؟.استفهام هكذا ظهورها في صورة عالمات 

                            )حفظ ناتج االستعالم بالمتغير(               تنفيذ االستعالم
في البحث عن جميع ح،وع  Selectاسررررررررررررررتخدام جملة  -

ا Like" باستخدام المعامل "termsجدوع النيانات " " وأيض 
" قنل وبعد المت ير الذي يحتوي على %يتم وضررع عالمة "

لعرض  %txt_search$%ال،يمرررررة التي نبحرررررث عنهرررررا 
 .النيانات التي تحتوي على الكلمة بالكامل أو جزص منها

تستخدم -   
 termسررررررراج الح،ل على أ ترتيب عرضرررررررهاتسرررررررتخدم في و 

داخل المت ير select   جملة ويتم تخزين ، تصررررررررررررررراعدي ا
.

   mysql_query               استخدام الدالة 
ج ناتتنفيذ ادسررررررررررررتعالم ووضررررررررررررع في  تسررررررررررررتخدم هذه الدالة
 .query$ادستعالم في المت ير 

مباإرررررررررررة داخل   selectمن الممكن كتابة جملة  مالحظة
 .عالمتى تنصيص " "، ندُد من المت ير
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

           شرح الكود:     تابع 
 

 

 

 

 

 

 الكود الشرح
                                دالة استدعا  سجالت جدول البيانات

لتنفيذ الكود نين  اسررررررررررررررتخدام جملة التكرار  -
حسرررررررب عدد السرررررررجالت الناتج في  ال،وسرررررررين 

 ادسررتعالم بحيث يتم اسررتدعاص أوع سررجل نيانات من
 يمثل ناتج تنفيذ ادسررررررررررررررتعالمالذي  المت ير
وادنت،اع بالماإرررر  بالدالة 

 المت ير  إلى السررررررررررجل التالي، ووضررررررررررعها في
يمثل مصررررررفوفة من العناصررررررر ويتم وضررررررع كل الذي 

)المصفوفة( ويتم الحصوع على  صا داخل 
داخل مت ير كما يلي  كل عنصرررررررررررر من العناصرررررررررررر 

المت يرات الربع الترراليررة، ويتوقا التكرار عنرردمررا د 
 . row$يتوفر سجل نيانات في المت ير 

while ($row=mysql_fetch_array($query)) 
          { 
 

من خالع جملة التخصرريص الم،انلة يتم تخزين ال،يم 
 -  ةالربعت المت ير في  الخاصرررة بالسرررجل

من والنررراتجرررة   
 .ادستعالم

بالسج   فمث ال: تم تخصيص قيمة الحق  
 وهكذا لباقي المتغيرات. للمتغير  

            $term=$row['term']; 
            $trans=$row['trans']; 
            $defe=$row['defe']; 
            $picture=$row['picture'];



   
   

30   

 

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

           شرح الكود:      تابع

 الكود الشرح
طبررررراعرررررة نررررراتج المت يرات الربعرررررة في يتم 

 تصررميمه صررا جديد داخل الجدوع السرران 
 مستعرض اإلنترنت.  إاإةعلى 

داخرررل ل رررة  كترررابرررة كود  عن طري 
 .المرب 

echo("<tr> 
                  <td>$term</td> 
              <td>$trans</td> 
              <td>$defe</td> 
              <td>  
<input name='pic" type='image' src=   
            'picture' width='80' height='80' />  
                            </td> 
                  </tr>  ");

يعني العودة إلى جملرررررررة  {إ الا ال،وج 
دنتهاص من لتكرار ما سرررررررررن  حتى ا 

جميع السررررررررررررررجالت في نررررراتج ادسررررررررررررررتعالم 
. 

يعني إ الا جملة   الخير إ الا ال،وج 
IF  في نداية كود. 

 .ثم نهاية الكود

 (1) نشاط
 مصطلح عن ثالبح صفحة إنشئ

 search_term.php  

  معلمك إشراف تحت
  6 صفحة اتوالتدريب األنشطة كتابب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

إإيفإمس تعرضإالويبإللتأإكدإمنإإصفحةإالبحثإعنإمصطلحإفتح(إ3)إ إإإ إإإإإإ إ إإ إإإإ إ إإإإ  ودقته:إذحصةإالتنفيإإإ

دخاع كلمة أو   "، Super computerمصطلح مثل كلمة "عند عرض صفحة البحث وا 
 :localhost/dictionary/search.phpمن خالع العنوان 

 
 مستعرض اإلنترنتال شاشةفي  صفحة البحث عن مصطل ( استعراض 8شك  )

وتظهر نتيجة البحث في جدوع  " يتم تنفيذ كود البحث بالكلمةوبالضرررررررررررررر ي على زر "
 على صفحة المستعرض كما يلي:

 
 في مستعرض الويب صفحة البحث عن مصطل  ( فت 9شك  )  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 (1) تدريب
 مصطلح عن البحث صفحةاقتراح تصميم ل

search_term.php  

  10 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

---- 

 

 

 

 التعملإنواجتإإإإ

ا على أن: في         ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .مصطلح حذف صفحة لواجهة تصور وضع في مالئهز مع يتعاون -1

من خالل برنامج  HTMLبكود  التصميم نمط في مصطلح حذف صفحة ينشئ -2

.Expression Web 

 .Header & Connection صفحتي لتضمين PHP كود يستخدم -3

 الخاص بحذف مصطلح. PHPيشرح كود  -4

 .عينمصطلح ملينفذ عملية الحذف  -5

 
 

إمصطلحإحذفإصفحة

إDel-term.phpإ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 –البحث  –)اإلضررررررررررررررافة  عزيزى الطالب أن التعامل مع قواعد النيانات يتضررررررررررررررمن تعلماآلن 
حة بحث عن مصطلح من خالع صفلوتنفيذ عملية ا وبعد أن انتهينا من تصميم (التعديل - الحذن
 تصميم وتنفيذ صفحة حذن مصطلح.يمكن  التعاون مع زمالل   ،البحث

 :وضعإتصورإلصفحةإحذفإمصطلح

              لى إنشةةةا  صةةةفحة          الطالبة إ/      الطالب    ي                                         كما هو مخطط في صةةةفحات المشةةةرو  نحتا  عزيز 
  .Del_term.php          حذ  مصطل  

 
 
 
 

 

 

 

  :       المقترح                            ناقش زمالئك ومعلمك في التصور 

 
 في مستعرض الويب مصطل  حذ صفحة  مقترح( 10شك  )

 

 (2) تدريب
توظيف ما سبق دراسته في برامج  تعاون مع مجموعتك في

 معالجة وتحرير الصور في وضع تصور لتصميم الصفحة.

  في إنتاجكم معلمكثم ناقش زمالئك و

  12 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 del_term.php نشا  صفحة حذ  مصطل خطوات إ
 حذفإمصطلح(إتصمميإواهجةإصفحةإ1)

المصةطلحات  ضةمنمصةطل  داخ  قاعدة البيانات  حذ  ،هذه الصةفحةإنشةا  الغرض من 
 ."dbdictionaryالتي تم إدخالها في جدول قاعدة البيانات "

 

                                            تعاون مع زمالئك في توظيف ما سمممممممبق لك دراسمممممممته من  

  Expression Web                  تصمممممممميم الصمممممممفحات مثل       برامج 

       مصطلح.     حذف                       وذلك لتصميم واجهة صفحة 
   

 

                           يمكن عرض الصممممفحة والكود Split               بالضممممغط على زر   

                               الذي تم تولده إلنشائها كما يلي:

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 
 

 الخاص بننشا  صفحة حذ  مصطل  ( كود 11)شك 
 

 1رقم   phpاضف كود 

 2رقم   phpاضف كود 

 3رقم   phpاضف كود 

 4رقم   phpاضف كود 



   
   

36   

 

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

   ،                         حاول اسةةتنتا  وظيفة ك  جز    ،          حدد أجزا ه   ،                    الموضةة  بالشةةك  السةةاب   HTML         ادرس كود 
     لي : إ                             ناقش زمالاك ومعلمك فيما توصلت 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

كما يمكنك االسمتعانه بما سمبق دراسمته في إنشماء التصمميم التالي لصمفحة حذف            

 مصطلح الستخدامه مع الكود المختصر:

 

 
 د:وفيما يلي نتناول شرح الكو 

  

  :    اآلتي       مالحظة       يمكنك        السابق       الكود        بدراسة

 زمالاك مع بمراجعتها قم بالشةةةةةةةةرح، وتناولها سةةةةةةةةب  وكلها ،جديدة أوامر أية يتضةةةةةةةةمن ال الكود 
 ومعلمك.

 المعالجة إلجرا  وذلك ،PHP كود إلدرا  مخصصة أماكن أربعة إلى الشاشة على األرقام تشير 
 .البيانات قاعدة جدول من مصطل  حذ  عملية وتنفيذ
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 PHPإكتابةإكودإ(2)
 

التالي حذن نيانات مصطلح أي "سجل نيانات مصطلح" من  PHPال رض النهالي من كود 
نإالها وذل  من خالع حذ  مصطل جدوع قاعدة النيانات من خالع صفحة " " التي سن  تصميمها وا 

رقم  يأ-كود أو من خالع كثر دقة ال PHPخالع كود  نوذل  معرض جميع المصطلحات 
" termsع فتح جدوع قاعدة النيانات "التعرن على أكواد المصطلحات من خالذل  بو  -المصطلح

والتأكد من تأديته لل رض  PHPواستخدام الكواد في حذن سجل مصطلح معين وذل  لتبسيي كود 
 بصورة مبسطه، والكود المختصر التالي يح،  هذا ال رض:

إإ)أإ(إإ  :اخملترصإPHPكودإإإ 
 

?<php 

              include ("header.php"); 

              include("connection.php"); 

              mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 

              if(isset($_POST['Submit1'])) 

                  { 

                     $code=$_POST['code_term']; 

                     $sqldel="delete from terms where id='$code'"; 

                     mysql_query($sqldel); 

                } 

>? 

 ونالحظ في الكود المختصر الساب  ما يلي:
 

  صفحةتضمين header.php. 
 ادتصاع ب،اعدة النياناتصفحة  تضمين connection.php. 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 :شرح الكود           

 الكود الشرح
  .PHPنداية كود 
مع  لتتعامل دالة اسةةةتخدام 

ية المستعرض بالل ة العرب إاإةالنيانات على 
بإررررررررررركل صرررررررررررحيح وعدم ظهورها في صرررررررررررورة 

 ؟؟؟؟؟؟؟.عالمات استفهام هكذا 
 Submitالتحق  من الضغط على زر 

وعندلذ ينفذ  "حذ ر "اختبار الضررررررر ي على ز 
 .{   }الكود نين ال،وسين 

 

ال،يمة التي تم إدخالها في مربع  تخصرررررررررررررريص
 النص على إرررررررررررراإررررررررررررة مسررررررررررررتعرض اإلنترنت

 لمت ير ل
 حذنالتي تسرررتخدم في  Deleteتخزين جملة  -

جدوع النيانات من " سةةةةةةةةةج نيانات مصرررررررررررررطلح "
"terms " بحيث يكون كود المصررررررررررررطلح الخاص

نها مسررررررررراوم لكود المصرررررررررطلح الذي تم إدخاله في 
مربع النص نجوار كود المصررررررررطلح، وحفظها في 

 .حرفي باسم مت ير 
   mysql_query               استخدام الدالة 

 .تستخدم هذه الدالة في تنفيذ استعالم الحذن
  selectمن الممكن كترررابرررة جملرررة  مالحظةةة

مباإررررة داخل عالمتى تنصررريص " "، ندُد من 
         كما يلي:  المت ير

 IFيعني إ الا جملة  الخير إ الا ال،وج 
 .في نداية كود 
 ثم نهاية الكود.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 
عند تنفيذ الكود السررران  بالفعل سررريتم حذن سرررجل نيانات المصرررطلح الذي يحمل نفج الكود 

ي " في قاعدة النيانات، إد أنه قد نجد بعض نواحي ال،صررررررررررررررور فTermsالمراد حذفه من جدوع "
الكود المختصرررررررررر يتم ت طيتها في الكود )ب( بإررررررررركل أكثر احترافية، ومن أوجه ال،صرررررررررور في الكود 

 المختصر:
 

حذن مصررررطلح بالكود يسررررتلزم معرفة أكواد المصررررطلحات أو فتح جدوع النيانات وادطالع   (1)

أو  بالمصطل  الحذ لذا من األفض  على أكواد المصررطلحات وهذا السررلوب  ير عملي، 

 ال  من كود المصطل .دب اسم المصطل بجز  من 

ا أن الكود المختصررررررر د يعرض نيانات المصررررررطلحات نجدوع قاعدة النيانات   (2) نالحظ إيضرررررر 

 فضةةة ذا يليتيح للمسررررتخدم التأكد من المصررررطلح المراد حذفه قنل الحذن بالفعل د وبالتالي 

تحديد عرض جدول بيانات المصةةةطل  في صةةةورة جدول "بشةةةك  منظم" ويتي  للمسةةةتخدم 

 المصطل  المراد حذف .

عند حذن مصررررررررررررررطلح د تظهر رسرررررررررررررررالة تفيد أن عملية الحذن تمت ننجاح أو أن هنا    (3)

 يفض  إظهار رسالة للمستخدم توض  ل  أن الحذ  تم بنجاح أم ال.لذا مإكلة، 

د يظهر أمام المسررتخدم إحصرراص بعدد السررجالت الحالية "أي عدد المصررطلحات في جدوع   (4)

لذا يفضةة  إظهار إجمالي عدد المصةةطلحات قب  الحذ  ثم عرض رسةةال   النيانات"،قاعدة 

 بعدد المصطلحات بعد الحذ .

ا عرض جميع المصةةطلحات ثم إعادة عرض جميع المصةةطلحات بعد الحذ    (5) يفضةة  أيضةة 

 ذ  بالفع .قد ح    ليتأكد المستخدم أن المصطل  الذي قام بحذف
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

إ إالإإإPHPكودإ)ب(إ  :كرثإدقةإ
 
 
 

في األماكن المحددة لها جزاء الكود األربعة التي سممميتم إضمممافتها ا ألشمممرحً  ييل فيما       

 .(11) بالشكل

 وهو موض  فيما يلي:             الجزء األول:
<?php 

 

      include("header.php"); 
      include("connection.php"); 

      mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
 

 

      $sql="select * from terms"; 

      $query=mysql_query($sql); 
 

      $num=mysql_num_rows($query); 

?> 

 

  :  ود                                           ناقش معلمك وزمالئك في وظيفة هذا الجزء من الك   ،                 ادرس الكود السابق

 شرح الكود الكود م
   أ

وصررررررررررررررفحة  Headerتضررررررررررررررمين صررررررررررررررفحتي 
connection  ادتصررررررررررررررراع ب،رراعرردة النيررانررات 

 للصفحة.

<?php 

include("header.php"); 

include("connection.php"); 

 ;mysql_query("SET NAMES 'utf8'") يعي.بشك  طب البيانات باللغة العربية للتعام  مع ب

 أ

 ب
 

  

 د

 هة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 شرح الكود الكود م
كسلسلة حرفية  تخصيص جملة   

 .للمت ير 
$sql="select * from terms"; 

تنفيذ يتم   mysql_queryباسرررررررتخدام الدالة  د
 جملة ادسررررررررررررررتعالم ووضررررررررررررررعها داخل المت ير

$query  جميع سجالت الجدوع(terms.) 
 

$query=mysql_query($sql); 

تخصيص عدد السجالت باستخدام الدالة  هة
mysql_num_query  للمت ير

. 

$num=mysql_num_rows($query); 
 
?> 

 

 

                       الجزء الثاني من الكود:
 وهو موض  فيما يلي:( 11) الشك على ( 2الرقم ) لي إ يشير  
 

 على صفحة الويب )عدد السجالت(عرض عدد المصطلحات 
<?php 
         echo ("<h1> عدد المصطلحات              $num </h1>"); 
?> 

 

                   ناقش معلمك وزمالاك.   ،          ادرس الكود
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

   :        من الكود              الجزء الثالث

 ادرس الكود وناقش مع معلمك وزمالاك.(، 11) الشك ( على 3الرقم ) لي إ يشير

<?php 
while($row  mysql_fetch_array($query)) 
{ 
echo (" 
     <tr > 
         <td>$id </td> 
         <td>$term </td> 
         <td>$trans </td> 
         <td>$defe </td> 
         <td>  
         <input name='termp' type='image' src='$picture' width='80' height='80'/>          
         </td> 
<td> 
              <a href='delete_term.php?id=$id'> 

               حذ 
              </a> 
            </td> 
 </tr> 
       "); 
} 
?> 

 

 

 أ

 ب

  

 د
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

                                              ناقش معلمك وزمالئك في وظيفة هذا الجزء من الكود   ،                 ادرس الكود السابق

 الكود الشرح م

  .PHP نداية كود أ
  whileنداية جملة 

 
ال رض من هررررررذا الكود عرض  ب

جميع سررررررررررررجالت جدوع النيانات 
"terms".  

 

انإررراص ارتبا  تإرررعنى على كلمة   
نهررررايررررة في  "حررررذن" التى تظهر

 الصا الخاص ننيان المصطلح 
بحيث يتم اسرررررررررررررتدعاص صرررررررررررررفحة 
حذن مصررررررررررطلح عند الضرررررررررر ي 

  IDعليهررررا، وذلرررر  بررررالمعررررامررررل 
 المراديحتوى رقم السرررررررررررجل الذي 
 حذفه.

           

        

 .Whileإ الا الحل،ة التكرارية  د
إ الا الكود.
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 ، ادرس الكود وناقش مع معلمك وزمالاك.(11) الشك ( على 4الرقم ) إلي يشير  حيث             لجزء الرابع: ا 
<?php 
if (isset($_GET['id'])) 
{ 
  $sqldel="delete from terms where id='$_GET[id]'"; 
  $query=mysql_query($sqldel); 
     header("Location:delete_term.php");      exit; 
} 
?> 

                                              ناقش معلمك وزمالئك في وظيفة هذا الجزء من الكود   ،                 ادرس الكود السابق

 الكود الشرح م

 أ
عند الضرررر ي على ادرتبا  التإررررعني "حذن" 

، والحصوع على يتم استدعاص صفحة الحذن
 رقم السجل المراد حذفه.
 يصرررررربح ناتج الدالة  

وعلى ذل  يتم تنفيذ الوامر ،  Trueيسررراوى 
 التالية:

 نداية الوامر  ب

 الخاصررة بحذن السررجل  deleteجملةحفظ   ج
 sqldel$   في المت ير 

 السررراب،ة، حيث يكون ناتج الحذنجملة  تنفيذ  د
فرري الررمررترر رريررر  Falseأو  Trueالررتررنررفرريرررررررذ 
$query. 

 deleteمالحظرررة من الممكن كترررابرررة جملرررة 
ن م إرة داخل عالمتى تنصيص " "، ندد  مبا

 .sqldel$المت ير 

 

 أ

  
 د

 هة

 ب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 الكود الشرح م

صررررررررفحة الحذن لعرض  )تحميل(إعادة توجيه   هر
 السجالت بعد تنفيذ الحذن.

 IFنهاية جملة   و
 نهاية الكود

 

 يفإانفذةإاملس تعرض:إصفحةإحذفإمصطلحإحتميلإوعرض(إ3)إ

صطلحات وجميع نياناتها، كما عرض الم أود   عند تحميل صفحة حذن مصطلح معين، يتم
 بالإاإة التالية من خالع العنوان 

 

مصطل  استعراض صفحة حذ ( 12شك  )
 

                                يليها تحديد المصطل  المراد حذف 
" ذ حالضررر ي على الرابي "، ثم في صرررفحة حذن مصرررطلح يتم اختيار السرررجل المراد حذفه

السجل وتظهر إاإة مستعرض اإلنترنت  هذا يتم حذن )وليكن السجل الوع(،المختار مام السجل أ
 كما يلي:
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 
 نافذة مستعرض اإلنترنت منحذ  المصطل   عرض السجالت بعد( 13شك  )

إ(إالتأإكدإمنإحذفإالسجلإيفإقاعدةإالبياانت4)إ إ إإإإإإإإ إإإإإ إإ إ إ إإإإ إ إ إإ إإإ  إإإإإإ إ

معين من قاعدة النيانات، نفتح قاعدة النيانات  (نيانات مصررررطلح) وللتأكد من حذن السررررجل
 :في تنويب جديد لمستعرض اإلنترنت، ونتأكد من حذن السجل من جدوع

 
 شاشة توض  قاعدة البيانات بدون المصطل  المحذو ( 14شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) نشاط 
 مصطلح حذف صفحة" إنشئ معلمك اشراف تحت

del_term.php" 

  13 صفحة لتدريباتوا طةاألنش كتابب

 (2)تابع نشاط  
 صطلحالتأكد من الحذف للم

  16 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 

 التعملإنواجتإإإإ

ا على أن: في         ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .مصطلح تعديل صفحة واجهة يصمم -1

 .مصطلح تعديل صفحة إلنشاء HTML كود ينفذ -2

 .Header.phpالمناسب إلدراج صفحة PHP  بلغة يحدد كود -3

 .Header & Connectionلصفحتي PHP بلغة كود يستخدم -4

 .مصطلح بيانات تعديل إلجراء PHP بلغة كود يشرح -5

 .البيانات قاعدة جدول في بيانات يعدل -6

 .البيانات قاعدة في مصطلح بيانات تعديل من التحقق في زمالئه مع يتعاون -7

 .المساعدة صفحة في عرضها يمكن التي العناصر يحدد -8

  Help.php. المساعدة صفحة ينشئ -9

  

إإحمصطلإبياانتإتعديلإصفحة

" "Edit_term.phpإ
إHelp.php" "املساعدةإصفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 

 –البحث  –أن التعام  مع قواعد البيانات يتضةةةةةةمن)اإلضةةةةةةافة  -عزيز  الطالب-تعلمت         
ك البد وعلى ذل  ،تعدي  بيانات الموقع تحديث أو وفي بعض االحيان يتطلب ،التعدي ( -الحذ  
 تعدي  بيانات مصطل  وتخزين البيانات الم عدلة في قاعدة البياناتفحة نشا  صإمن 

                                                        إجراء تعديل في بيانات مصطلح يتم من خالل المراحل التالية:

 انشا  صفحة تعدي  بيانات. 
 .على صفحة التعدي  عرض المصطلحات 
 اختيار المصطل  المراد تعديل . 
 المستعرض. شاشةعرض بيانات المصطل  المراد تعديل  في عناصر التحكم على  
 إجرا  التعدي  داخ  قاعدة البيانات. 
 عرض البيانات بعد التعدي . 

 

إاإأ ولاإإ) إ نشاءإإ(إإ  إاإ إإ إإصفحةإإإإإإ إ إتعديلإبياانتإمصطلحإإ إإ إ إإإ إ إإإإإ إإ  إ:إإ

 :حد تطبيقات إنشا  صفحات الويبأوذلك من خالل       
 ن  بالمث  نقوم باآلتى:نالحذ ( ف -االضافة  –صميم صفحات )البحث وكما سب  ت

درا  جدول نكتب في صةةةةةةف  األول عناوين األعمدة كما يظهر في كتابة   -1 عنوان الصةةةةةةفحة وا 
 الشاشة التالية:

 
 ( تصميم واجهة صفحة تعدي  مصطل 15شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

الل من خ في جدول قاعدة البياناتإجرا  المعالجة وتعدي  بيانات مصةةةطل  وحفظ التعديالت  -2
  :يماكن المشار إليها بالشك  التالاأل ي، التى يتم إضافتها فPHPكواد أجزا  ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص بننشا  صفحة تعدي  مصطل  ( كود 16شك  )
 ال يتم تنفيذها.   <-  --!>التى يتم كتابتها بين  الجم و  ،أو تضمين الكود ماكن كتابةأفقط   يوض الحظة:م 
 

 1رقم  PHPكود 

 2رقم  PHPكود 

 3رقم  PHPكود 

 4رقم  PHPكود 

 5رقم  PHPكود 

 6رقم  PHPكود 

 7رقم  PHPكود 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

مالحظاتك مع زمالاك  وناقشالساب   الشك ادرس 
 وعددها. ،PHPحدد أماكن إضافة أكواد  ،ومعلمك

 

 

 
 

الكةةةود السةةةاب  ال يتضةةةمن أيةةةة أوامةةةر جديةةةدة حيةةةث سةةةب  ن مةةةن الشاشةةةة السةةةابقة يتضةةة  أ
فيهةا  وتناولناها بالشرح، وتشير األرقام علةى الشاشةة إلةى األمةاكن التةي سةو  نقةوم بةندرا  كةود 

 أجزا  إلجرا  المعالجة وتنفيذ عملية تعدي  بيانات مصطل  في جدول قاعدة البيانات، وفيما يلي نعرض
 .لى الشاشةعالم شار إليها  االقسامالمطلوب إضافت  في  كود 

 :كواجهة لتعدي  مصطل  بالكود المختصركما يمكن إنشا  التصميم التالي لصفحة التعدي  الستخدام  

 

 نافذة التصميم فيتم كتابت  تلقاايا ، ما تم عمل  هو ادرا  عناصر تحكم   HTMLكود  
نما معرفة بداية ونهاية الةةة   HTMLليس الهد  حفظ كود   الخاص بك  عنصر من   Tagوا 

 عناصر الصفحة مث  بداية ونهاية الجدول وبداية ونهاية ك  صف.
 .PHPكود  إضافة أماكنالمهارة الالزمة لتحديد  منك إتقانالمطلوب  

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

إإكتابةإالكودإإ(إإاإإإاإاثنياإإ) إ إإإإ  إ:إإإإ

إإإكودإإإ(إإإ إ)أ إ إاخملترصإإPHPإ إإ  إ:إ

التالي تعديل نيانات مصطلح أي "سجل نيانات مصطلح" في جدوع  PHPال رض النهالي من كود 
نإالها وذل  من خالع تحديث مصطل قاعدة النيانات من خالع صفحة " ض عر " التي سن  تصميمها وا 

الكثر دقة  PHPنيانات جميع المصطلحات واختيار مصطلح معين لتحديث نياناته كما هو موضح بكود 
والذي يمكن التعرن على أكواد دلة لمصطلح معين نواسطة الكود الخاصة به، أو من خالع إدخاع نيانات مع

جل مصطلح تعديل نيانات س" واستخدام الكواد في termsالمصطلحات من خالع فتح جدوع قاعدة النيانات "
والتأكد من تأديته لل رض بصورة مبسطه، والكود المختصر التالي يح،  هذا  PHPمعين وذل  لتبسيي كود 

  رض:ال
<?php 

            include("header.php"); 

            include("connection.php"); 

            mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 

            if(isset($_POST['Submit1'])) 

 { 

               move_uploaded_file($tmpName,'pic/'.$fileName); 

               $iddata=$_POST['id_term']; 

   $term=$_POST['txt_term']; 

   $trans=$_POST['trans']; 

   $defe=$_POST['TextArea1']; 

   $picture="pic/" . $fileName . " "; 

   echo ($picture); 

               mysql_query("update terms set term= '$term',trans ='$trans',    

               defe = '$defe'    ,picture='$picture'       

               where id='$iddata' ");      

     } 

?> 

   $fileName = $_FILES['filedata']['name']; 

               $tmpName  = $_FILES['filedata']['tmp_name']; 



   
   

53   

 

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 ونالحظ في الكود المختصر الساب  ما يلي:
  صفحةتضمين header.php. 
 ادتصاع ب،اعدة النياناتصفحة  تضمين connection.php. 

  والكودmysql_query("SET NAMES 'utf8'");  دالة اليستخدمmysql_query النيانات مع  لتتعامل
المستعرض بالل ة العربية بإكل صحيح وعدم ظهورها في صورة عالمات استفهام هكذا  إاإةعلى 

 وفيما يلي نتناوع إرح الكود: ؟؟؟؟؟؟؟.

 :شرح الكود           

 الكود الشرح
  .PHPنداية كود 

 Submitالتحق  من الضغط على زر 
فذ وعندلذ ين "تحديثاختبار الضررر ي على زر "

 .{   }الكود نين ال،وسين 
 

تخزين اسم ملف الصورة في المتغير
  ين الصورة داخ  المتغيرتخز 

الةةدالةةة المسةةةةةةةةةتخةةدمةةة في رفع  
تحتا  إلى معاملين األول الصةةةةةةةةةورة والثاني الملف و 

 .اسم ملف الصورة ومساره
من خالع جمل التخصيص الم،انلة يتم تخزين 

السررررررررررجل في المت يرت ح،وع ال،يم الخاصررررررررررة ب
 -  الخمج

 . 
 فمث ال: تم تخصةةةةيص قيمة الحق  

  وهكذا لباقي المتغيرات. لمتغير ل
 

 إرررررررررررررراإررررررررررررررة على المت ير  محتوى طباعة 
 مستعرض اإلنترنت. 

 داخرررررل ل رررررة  كترررررابرررررة كود  عن طري 
 .المرب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

عند تنفيذ الكود السرررررران  بالفعل سرررررريتم تعديل نيانات سررررررجل أو مصررررررطلح بالكامل في جدوع 
"Termsالنيانات، إد أنه قد نجد بعض نواحي ال،صررررررررررررررور في الكود المختصررررررررررررررر يتم  " في قاعدة

 ت طيتها في الكود )ب( بإكل أكثر احترافية، ومن أوجه ال،صور في الكود المختصر:
 

التعديل يتم بإرررررررررركل ندالي من خالع إدخاع جميع نيانات المصررررررررررطلح كما لو كانت إدخاع   (1)
 رقم أو كود المصطلح.مصطلح جديد ثم يتم تحديث السجل نناص  على 

الفضرررررررل في تعديل نيانات مصرررررررطلح عرض نيانات جميع المصرررررررطلحات أمام المسرررررررتخدم   (2)
دع اص نياناته ف،ي وُنععوبالضررررررررر ي زر أو ارتبا  تعديل نجوار مصرررررررررطلح معين يتم اسرررررررررتعد

 النيان المراد تحديثه ف،ي ثم يتم التحديث  في جدوع النيانات.
" ولم يدخل أي نيانات سررروى كود المصرررطلح يتم تعدي "إذا قام المسرررتخدم بالضررر ي على زر  (3)

 تحديث جميع نيانات ح،وع السجل ب،يم فار ة.
 تحديث النيانات ندالي د يعطي خيارات للمستخدم. أسلوب  (4)
مصرررطلح يسرررتلزم معرفة أكواد المصرررطلحات أو فتح جدوع النيانات وادطالع تعديل نيانات   (5)

عرض بيانات لذا من األفضةةةةةةةةة  عملي،  على أكواد المصررررررررررررررطلحات وهذا السررررررررررررررلوب  ير
 المصطل  واختيار عملية التحديث لسج  معين أو مصطل  معين.

   mysql_query               استخدام الدالة 
ث تنفيذ اسررررررتعالم تحديفي  تسررررررتخدم هذه الدالة

لكررررررلم من الح،وع )لجرررررردوع 
( وذل  للسررجل الذي 

ناتج ادسرررررررررتعالم في ووضرررررررررع يحمل الكود 
وبذل  يتم تعديل قيمة كل ، query$المت ير 

بال،يمة  في سررررررررجل النيانات صرررررررراحب  ح،ل
الجديدة التي تم إدخالها في عناصرررررررررررررر التحكم 
على إرررراإررررة المسررررتعرض والتي سررررن  تخزينها 

 .في المت يرات السان  اإلإارة إليها
 IFيعني إ الا جملة  خير الإ الا ال،وج 
 .في نداية كود 
 ثم نهاية الكود.



   
   

55   

 

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

هنا   تمت ننجاح أو أنتعديل مصطلح د تظهر رسالة تفيد أن عملية النيانات  تعديلعند   (6)
 تم بنجاح.التحديث لذا يفض  إظهار رسالة للمستخدم توض  ل  أن مإكلة، 

ا عرض جميع  يفضررررررررررل  (7) ثم إعادة عرض جميع قب  التحديث المصةةةةةةةطلحات بيانات أيضةةةةةةة 
 التعدي  تم بالفع .ليتأكد المستخدم أن تحديث المصطلحات بعد البيانات 

إ)بإإ إإإكودإإإإ(إ إال كرثإدقةإإPHPإ إإ إإ إ إ   إ:إ

  :               ملخص عمل كل جزء و    كود        جزاء ال أ   ا   ً شرحً      يوضح    ي        ول التال د   الج                  

 رقم 
 الغرض من الكود الكود الكود

1  
<?php 

Include ("header.php"); 
?> 

 .Headerتضمين صفحة 

2 <?php 
      include("connection.php"); 
      mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
      $sql="select * from terms"; 
      $query=mysql_query($sql); 
      $num=mysql_num_rows($query); 
?> 

 .تح،ي  ادتصاع ب،اعدة النيانات
داخرررررل المت ير  Selectتخزين جملرررررة 

$sql.  
تنفيذ ادسررررررررررررررتعالم وتخزين نتيجة التنفيذ 

  .query$في المت ير 
زين عدد سجالت الجدوع في المت ير تخ

$num. 
3  

<?php 
         echo("<h1> عدد المصطلحات $num </h1>"); 
?> 

 عرض عدد السجالت المتاح تعديلها.
د يطبع نص عدندراسرررة الكود يتضرررح أنه 

المصررررررررررررررطلحرررات وبجوارهرررا قيمرررة المت ير 
$num  الرررررررذي يرررررحرررررتررررروي عرررررلرررررى عررررررردد

والذى تم الحصرررررروع عليه ، اتالمصررررررطلح
 من الكود السان )الجزص الثانى(

4   <?php 
   While ($row =     mysql_fetch_array($query)) 
            { 
       $id=$row['id'];  
          $term=$row['term']; 
       $trans=$row['trans']; 

أوع سرررررررررررجل وحفرررررررررررظ البحرررررررررررث عرررررررررررن  -أ
اسررررتخدام جملررررة  - .نياناترررره فرررري مت يرررررات

لتنفيررررررررررررذ الكررررررررررررود نررررررررررررين  whileالتكرررررررررررررار 
حسررررررب عرررررردد السررررررجالت  }    {ال،وسررررررين 

النرررررررررراتج فرررررررررري ادسررررررررررتعالم بحيررررررررررث يررررررررررتم 
اسررررتدعاص أوع سرررررجل نيانرررررات مرررررن جررررردوع 

 أ
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 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

       $defe=$row['defe']; 
        $picture=$row['picture']; 

 
 

echo (" 
       <tr > 
        <td>$id</td> 
        <td>$term</td> 
      <td>$trans</td> 
        <td>$defe</td> 
        <td> <input name='termp' 
type='image ‘src='$picture' width='80'  
                           height='80'/>  
                      </td> 

 
<td> <a href='update_term.php?id=$id'> تعدي</a> 
</td> 
       </tr> 
          "); 
     } 
?> 

قاعررررررررررررررررررررررررررررردة النيانرررررررررررررررررررررررررررررات بالدالرررررررررررررررررررررررررررررة 
mysql_fetch_array نت،ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراع اإل

بالماإرررررر إلرررررى السرررررجل الترررررالي، ووضرررررعها 
 .في المت يرات الخمسة

 
إدراج صرررررررا جديرررررررد للجررررررردوع علرررررررى  -ب

إاإررررة المسررررتعرض يحترررروي علررررى قيمررررة 
المت يررررررررررررررررررررات الخمسرررررررررررررررررررة الخاصرررررررررررررررررررة 

 الجررررررررردوعفررررررررري  وعرضرررررررررها بالمصرررررررررطلح
ويضرررررررررم سرررررررررته  تصرررررررررحيحهترررررررررم الرررررررررذي 

 عمدة.أ 
 
 
 

 
 
 
 رتبررررررررررررررا  تإررررررررررررررعنى باسررررررررررررررم إنإرررررررررررررراص إ -ج

 نهايررررررررة صررررررررا المصررررررررطلحفرررررررري  "تعررررررررديل"
 ،صرررررفحة تعررررررديل مصررررررطلحي،ررررروم نتحميررررررل 

ويرررررررتم تكررررررررار الوامرررررررر للسرررررررجالت التاليرررررررة 
الجررردوع حترررى انتهررراص وجرررود فررري  وعرضرررها

   .row$المت ير في  سجالت أخرى 

5  
<?php     
  If (isset($_GET['id'])) 
            { 
             $sql="select * from terms 
where id='$_GET[id]'"; 

             
 

 $query=mysql_query($sql);  
 

يتم البحث  Idمن خالل كود المصطل  
عن السةةةةةةةةةج  بالكام  وتخزين بيانات 

 كالتالى: المصطل  في المتغيرات
 

عنةةد الضةةةةةةةةةغط على زر تعةةديةة   -أ
بجوار سةةةةةةج  معين يتم الحصةةةةةةول 

 بةةةةةاسةةةةةةةةةةتةةخةةةةةدام Idعةةلةةى رقةةمةةةةة  
$_GET['id']  جةةمةةلةةةةةة حةةفةةظ ثةةم

select     المتغير $فيsql. 
 
 mysql_queryخالل الدالة  من-ب

داخ  برقم   يتم البحث عن السةةةةةةةةةج 

 ب

 ج

 أ

 ب
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$row=mysql_fetch_array($query); 
      $id=$row['id']; 
      $term=$row['term']; 
      $trans=$row['trans']; 
      $defe=$row['defe']; 
      $picture=$row['picture']; 
?> 

نتيجة  وحفظ Termsجدول البيانات 
 .query$التنفيذ في المتغير 

 
 

 السج  حقوليتم تخصيص جميع  - 
الموجودة المراد تعةةةةةديلةةةةة  للمتغيرات 

  بالكود.

 
 
 

6 
 

  

 شاشةإنشا  عناصر التحكم على -أ
المستعرض وضبط بعض خصااصها 
ووضع القيم في المتغيرات الخاصة 

 .بالحقول لك  عنصر تحكم مقاب  ل 
أنةةةةةة  يمكةةةةةةن اسةةةةةةتبدال قيمةةةةةةة  الحةةةةةةظ

فةةةةةةي  'value='$idعنصةةةةةةر الةةةةةةتحكم 
 سةةةةةةةةةةطر الكةةةةةةةةةةود السةةةةةةةةةةاب  بةةةةةةةةةةالكود 
<?php echo "$id" ?> 

 .PHPالمناظر ل  في لغة 
في إدرا   inputاسةةةةةةةةةتخةةةةةدام   -ب

عناصةةر تحكم على شةةاشةةة مسةةتعرض 
 تعدي اإلنترنت تسةةةةةةةةةم  للمسةةةةةةةةةتخدم ب

لمصطل ، ويحدد في هذا الكود ابيانات 
اسةةةةةم عنصةةةةةر التحكم ونوع  وعرضةةةةة  
والقيمةةةةةة التي يحتويهةةةةةا من المتغير 

من  المنةةةاظر لةةة  في الجز  الخةةةامس
 .الكود

 

 ج

 أ

 ب
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 Submit2إدرا  زر "إضافة" - 

7 
 

If (isset($_POST['Submit2'])) 
             { 
               If (!is_dir('pic')) 
                  { 
                    mkdir(pic); 
                  } 
             $fileName = $_FILES['filedata']['name']; 
             $tmpName  = 
$_FILES['filedata']['tmp_name']; 
             If (!empty($fileName)) 
                {   
move_uploaded_file($tmpName,'pic/'.$fileName); 
                } 
         $iddata=$_POST['iddata']; 
         $terma=$_POST['txt_term']; 
         $transa=$_POST['trans']; 
         $defea=$_POST['TextArea1']; 
         $pic=$_POST['pic']; 
 
      If (!empty($fileName)) 
        { 
         $picturea="pic/" . $fileName . " "; 
         } 
      else{ 
              $picturea= $pic ; 
              } 

 
الةةكةةود الةةتةةةةةالةةي يةةخةةتةةبةةر إن كةةةةةان  -أ

على  Clickالمستخدم قد قام بالضغط 
فيتم  (submet 2) زر "إضةةةةةةةةةةةةافةةةة"

التحق  أو ال من وجود مجلةةةد بةةةاسةةةةةةةةةم 
"Pic ا يتم إنشا" فنذا لم ه،   يكن موجود 

ثم يتم التأكد من وجود قيم في عناصر 
ا تخزين  التحكم وأنها غير خالية، وأيض 
البيةةةانةةةات الجةةةديةةةدة بعةةةد التعةةةديةةة  في 

ذا لم يتم تغيير صةةةةةةةةةورة و  ،متغيرات ا 
 .المصطل  تستخدم الصورة السابقة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ج

 أ
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 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

إإإمنإخاللإمس تعرضإالإإإصفحةإتعديلإبياانتإمصطلحإحتميل(إاإإإاإاثلثإإ)إ إإإ إ إإإإ إإإ إ إ إإ  نرتنت:إ

لتنفيذ ا لتجريبمن خالل مستعرض االنترنت ها فتح يمكنكنشا  الصفحة إبعد االنتها  من 
 :العنوانبكتابة وذلك التالية ، كما بالشاشة كواداأل والتأكد من صحة عم  

localhost/dictionary/edit_term.php 
 

 

        mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); 
 

$sql="update terms set      
      term='$terma',trans='$transa' ,defe = '$defea', 
      picture='$picturea'  where id='$iddata' "; 
$query=mysql_query($sql); 

        
 

        If ($query) 
          { 
            header("Location: update_term.php"); 
            exit; 
          } 
               } 
         } 
         ?> 

 
تحديث البيانات في جدول قاعدة  -ب

ا الجديدة التي تم حفظهالبيانات بالقيم 
 في المتغيرات األخيرة.

 
 

 
على  التعدي  بعد الصةةةةةفحة عرض - 

 شاشة المستعرض.

رابط 

 التعديل

 ب

 ج
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 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 ( عرض صفحة تعدي  مصطل  على نافذة مستعرض اإلنترنت17شك  )

" عدي تالضغط على الرابط "، ثم مصطل  تعدي في صفحة   يتم اختيار السج  المراد تعديل         
يتم تنفيذ كود التعدي  وتظهر صفحة مستعرض  األول(،مام السج  المختار )وليكن السج  أ

اإلنترنت وبها بيانات المصطل  أسف  الشاشة حيث يقوم المستخدم بتعدي  بيانات المصطل  
 ويضغط زر "إضافة" كما يظهر بالشاشة التالية:

 
 اإلنترنت( تنفيذ تعدي  مصطل  على نافذة مستعرض 18شك  )

 

كما يلي:اإلنترنت  مستعرض إاإةنفج على تظهر نيانات المصطلح بعد التعديل ون،ر زر إضافة 

 

البيانات  إضافة

 بعد التعديل
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 الرابعةالوحدة 
 الموقع بيانات مع التعامل

 بعد تنفيذ التعدي على نافذة مستعرض اإلنترنت  البيانات( عرض 19شك  )
 

إ(إالتأإكدإمنإتعديلإبياانتإاملصطلحإيفإقاعدةإالبياانتاإإإإاإرابعإإ) إ إإإإإإإإ إإإإإ إإ إإ إ إإإإ إ إإإإإ إإ إإإإ إإإ  إإإإإإ إ

بكتابة الرابي التالي  ،وذل  اإلنترنت في تنويب جديد لمسررررتعرضفتح قاعدة النيانات   يمكن        
، ومإرررررراهدة السررررررجل بعد التعديل حيث تظهر في إررررررريي العنوان ""

 قاعدة النيانات كما يلي:

 
 ( التأكد من تعدي  بيانات المصطل  في جدول قاعدة البيانات20شك  )

 
 

 

 Help.php                     إنشا  صفحة المساعدة  

 ( 3 ) نشاط
 اناتبي يلتعد ةصفح ءانشا في ومعلمك زمالئك مع تعاون

  edit_term.php مصطلح

 17 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 الرابعةالوحدة 
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يتوفر في معظم مواقع الويب صفحة المساعدة، تمد المستخدم بالمعلومات التي يحتاجها لكيفية 
  :مكن أن تتضمن الصفحةوي التعام  مع صفحات الموقع الموجودة فيها.

 الموقع.شرح لكيفية استخدام  -1
 روابط مباشرة الى بعض صفحات الموقع. -2
 بالموقع.أدا  مهام بحث عن كيفية  -3
 المساعدة.بعض البرامج  -4
  مواقع خارجية.بروابط  -5

 

6-  

 

 
 صفحة المساعدة الخاصة نشا إيمكنك عزيز  الطالب االستفادة مما سب  لك دراست  في 

 المشرو .ب

 

 

 

 

 ( 4 ) تدريب
وتحديد  المساعدة صفحة إنشاءتقييم مدى اإلحتياج إلى 

 " help.php موصفاتها

  23 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب

 ( 4 ) نشاط

  Help.phpدة مساع صفحة انشاء

 25 صفحة والتدريبات األنشطة كتابب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

  قاموس مصطلحات الكمبيوتر المصور تأمين موقع 

ا على أنفي نهاية الوحدة  ً         يتوقع أن يكون الطالب قادر                          :

  .     الويب       مواقع        بتأمين        الخاصة            والمعلومات          المفاهيم     بعض       يتعرف    - 1

  .    جديد        مستخدم       تسجيل      صفحة     نشئ ي  - 2

  .signout.php         والخروج  signin.php        الدخول       تسجيل      صفحة      ينشئ  - 3

  .       لإلنترنت      اآلمن          االستخدام ب    عي   الو      لنشر           إلكترونية       وسيلة      يصمم  - 4

       وساااااااا ل         اساااااااتخدام     عند           المعلومات      وأمن        الفكري       باألمن          المتعلقة          والقضاااااااايا          المفاهيم     بعض       يناقش  - 5

  .        واالتصاالت           المعلومات           تكنولوجيا

         واألجهزة           المعلومااات    مع         التعاااماال     عنااد         الفكريااة         الملكيااة      حقوق        احترام          وسااااااالوكيااات         أخالقيااات    بع ت ي  - 6

  .     الويب          وتطبيقات        وخدمات          والشبكات

تخاااادام     عنااااد         الفكريااااة          والملكيااااة         القااااانون        ويحترم         األخالقيااااة       القيم       يراعى  - 7             المعلومااااات         اسااااااا

  .                واألجهزة والشبكات      

  .   لها       يتعرض   ن أ      يمكن      التي         المخاطر    من           التطبيقية         البرامج       حماية        أساليب      يتبع  - 8

  .   لها       يتعرض   ن أ      يمكن      التي           االنتهاكات    من          البيانات        وقواعد        لمواقع ا    ية   حما        أساليب      يتبع  - 9

  .          اإللكترونية           المعلومات       مصادر    من       عليها      يحصل      التي           المعلومات      يوثق  -  10
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

      مقدمة
ننشا  موقع ويب باستخدام لغة ب السابقة قمتخالل دراستك للوحدات  الطالبة،/عزيزي الطالب

PHP )وبذلك اكسابك ، التعدي  أو الحذ  البحث أو وامكانية بندخال بيانات للموقع )مصطلحات
 .PHPالمعلومات والمهارات األساسية لتصميم مواقع الويب بلغة 

راق اختخطر ا بأساليب الحماية من الموقع وهو مايستلزم ان تكون ملم  مين اتتأتى مرحلة اآلن و 
 النقا  التالية:الوحدة بشرح  وتبدأ ،مواقع الويب بصفة عامة

 .مدخ  معرفي لتأمين مواقع الويب 
 .صفحة تسجي  مستخدم جديدإنشا   
 .دخول وصفحة للخرو تسجي   صفحةإنشا   
  .لتأمين الموقعاالجرا ات الالزمة  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .المقصود باإلختراق يتعرف .1

 .الويب مواقع حماية طرق يشرح .2

 .اإلنترنت مواقع اختراق وأساليب طرق عن االلكترونية المعلومات مصادر عبر يبحث .3

 .المصور المصطلحات قاموس موقع حماية كيفية يستنتج .4

 

 

 

 

 الويبإمواقعإمنيأ إتإيفإمدخل
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 يترتب يتأمين مواقع الويب ضرورة تفرض نفسها لمحاولة الحد من اختراقها، والذ

 عليه العديد من األضرار والنتائج السلبية، ومنها:

 .ومشكالت على جميع المستوياتإلى خساار  يت د مما هامة، بيانات أو فقد سرقة  
 ضرار.أالحصول على بيانات م سسية أو شخصية وما لهذا من  
 على توجهات سياسية أو دينية أو أخالقية غير مرغوبة.  يحتوي عرض محتو  آخر غير مالام قد  
 إلى فقدان ثقة  يي د، مما تشةةةةةةوي  صةةةةةةورة الم سةةةةةةسةةةةةةة أو الشةةةةةةخص صةةةةةةاحب الموقع بشةةةةةةك  عام 
 والزاارين.لمستخدمين ا   

 Penetrationمفهومإالاخرتاقإ

وذلك   ويعبر عن  عادة  بة  الموقع  اختراق
الحصول على صالحية التحكم في  تتي  ل  أمنية أو برمجة ضعيفةثغرة  Hackerلمخترق استغالل بن

 (.... الخ تعدي -حذ   –بأي صورة )عرض   إدارة الموقع أو التعام  مع بيانات

 طرقإحاميةإمواقعإالويب:
 (: Website Hostingللموقع( )الخادم المستضيف Serverحماية على مستوى الخادم ) -1

ألمان بنعداد خيارات ا حيث تقوم ،هنا مساولية الخادم أو الجهة المستضيفة للموقعالموقع حماية 
 نظم تشغي  الخادم.في  خصوصا   من التحديثاتكثير  مساولية حم تتا، و أكثر تحكم  بشك  

 حماية على مستوى مطوري الموقع -2

 :من خالل، هم المساولين عن الحمايةدارت  إعن  ون لالموقع والمساو  طوروم
 .التحق  من المدخالت قب  تخزينها في قاعدة البيانات 
 .تشفير كلمات المرور 
 .إدارة مجلدات الموقع الهامة بكلمات سر قوية 
 وواض  مستخدمين بشك  صحي ال تحديد صالحيات. 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

إإالإمانإللحفاظإعىلإتأإمنيإاملوقع:إاحتياطاتبعضإ إإ إإإإ إإإإ إ إإإ إإإ إإإإ إ إإ  إ
 

   Keep software up to date مستمرة بصورة  تحديث البرامج -1

في  للبرامج المسةةةةةتخدمةالمسةةةةةتمر  لتحديثايجب التأكد من  
سةةةةوا  كانت برامج نظم تشةةةةغي  الخادم أو أي  وتصةةةةميم الموقعإدارة 
 تعم  على الموقع. أخر  برامج 

 Error messagesالتعامل مع رسائل الخطأ  -2

عدم تح،  ادتصاع ب،اعدة النيانات أو  لمث ،ERRORأ قد تظهر رسالل خط عند نإر الموقع
من الضررررررررورى التعرن على الخطاص المحتملة لذل   صرررررررحيح،عدم حفظ المصرررررررطلح بالجدوع بإررررررركل 

ويجب  ،خترااعرضرررررررررررررره لإأكثر خطاص تجعل الموقع ضررررررررررررررعيا و هذه ال لن ،هااصالحرص على إخفو 
 مستخدم نرمجيا .على اليتم عرضها أخرى استنداع أي  خطأ نرسالة 

      مثال:

 تظهر هذه الرسالة عند استخدام متغير لم يتم تعريف  

 
 

تخدم للمس يا من خالل رساا  معدة بعناي  وال توحالخطأ والتعام  مع  برمجي   أي البد من توقع
بأي معلومات قد تستخدم في االختراق مثال عند وجود خطأ في كلمة السر يمكن إعطا  رسالة "اسم 

 .المستخدم أو كلمة السر غير صحيحة"
 

                          ً                 مهارة عرض رسالة خطأ برمجي ا في مواقف مختلفة هذه الوحدةفي  ف تتعلموسو

 

 Input Data Validationالموقع( التحقق من صحة البيانات المدخلة من المستخدم )زائر  -3

مدخالت  وذلك بندخال، الموقع الختراقمن البيانات المدخلة يعطى الفرصة  عدم التحق ن أ
حماية هم قواعد الأولذلك فنن التحق  من صحة البيانات المدخلة من المستخدم من  االختراق،تتسبب في 
 .من االختراق
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

حر  أو التحق  من أن ألامحدد من قيم ال تزيد عن عدد  احتوا  الحق  علىالتحق  من  ال    مث  
 للتحق  من صحة البيانات.اكواد اللغات المستخدمة في  ، وذلك باستخدام جملة الحق  غير فارغ

 :مستويينالبيانات على  صحةيمكن التحق  من 
 .PHP( باستخدام كود مث  Serverول: جهاز الخادم)األ 
 . Java Script( باستخدام كود مث  Clientا: جهاز العمي  )ثاني  
 كما قمت بتنفيذه من  phpباستخدام كود تحق  من أن الحق  غير فارغللالتالي  الكوديستخدم مثال: 
 خالل كود الموقع.        

IF ($term !== "" && $trans !== "" && $defe !== "" && !empty($file)   
{ 

عند التأكد من ان المتغيرات السابقة غير فارغة هيتم تنفيذ الذيالكود   
} 

 Passwordsكلمات المرور  -4

 وخاصة   اكتشافها،ا ما حتى يصعب على المخترق ن تكون معقدة نوع  أكلمات المرور يجب 
 وكلمات مرور قاعدة البيانات. ،الخاصة بالموقع وكلمة مرور ، Serverكلمة مرور الخادم 

ندخال كلمات مرور ذات ب إلزام المسةةتخدميمكن  ،لكلمات المرور الخاصةةة بمسةةتخدمي الموقعبالنسةةبة 
 .عالمات خاصةو  رقامأجود حرو  كبيرة مع و و  ،معينة مث  عدد األحر  ال يق  عن ثمانية مواصفات

 

 

 

 التعامل مع المواقع لخال (SQL Injection)     ً   عادة  بـ وتعرف SQLجمل ادراج تجنب  -5

من خالل نموذ    داخ   معام  خاص المخترق ادرا   قد يحاول
بذلك يتم و  لبيانات بالموقع ليتم تنفيذها على قاعدة البيانات بدون علم مصمم ومساول الموقع.اإدخال 

 . أو عم  تعديالت غير مرغوب سياا   لتعطى نتااج اخر  يستغلها المخترق استغالال   Sqlتغيير جملة 
  بجدول البيانات.

 Sqlإدخال جملة لمنع  mysql_real_escape_stringستخدم الدالة اقوم بلتأمين ذلك ن
 لقاعدة البيانات حتى ال يتم تنفيذها على قاعدة البيانات.

ا                      ويجب حفظ كلمات المرور                                      ، وذلك باستخدام إحد  أساليب التشفير Encrypted      مشفرة                داام ا وأبد 
  .MD5          ( أو دالة Salt Password )  SHA          مث : دالة   PHP               المتاحة في لغة 

 

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 عبر الموقع  XSS (Cross Site Scripting)تجنب كتابة كود  -6

تاحة الفرصةةةةةةة لإ  الموقعفي  لمخترق لكتابة الكودن عدم وجود برمجة للتحق  من المدخالت وا 
  على ك أثار سةةةةلبية ومخاطر صةةةةفحات الموقع مما يترتب علي في  إلى إدرا  المخترق كودي دي  قد

 .من المستخدم واصحاب الموقع

       مثال: 
عرض التعليقات بعد ذلك و   للمستخدم بندخال تعلي   يسم بفرض وجود نموذ  

وعند إرسال التعلي  ، المث    إدخال كود جافا سكريبت في  يستغ  المخترق  ،بشك  ناج 
يتم تنفيذ  وعند عرضةة  في صةةفحة  ،تيخزن هذا الكود في قاعدة البيانا  Serverإلى الخادم 
يعيد توجي  المسةةةةتخدم إلى صةةةةفحة أخر  ذات محتو  سةةةةي  أو صةةةةفحة اصةةةةطياد  مما قد ،هذا الكود

للحصةةةةول على بيانات هامة من زاار الموقع مث  كلمة سةةةةر  ي)تحتو  نموذ  إدخال وهم 
  .أو رقم فيزا كارت(

 )مث  عدم السةةةماح بأي كود  يمكن تجنب ذلك باسةةةتخدام أسةةةلوب البرمجة المناسةةةبو
 .في حق  التعليقات(

 
 

 File Uploadsرفع الملفات  -7

جية االحتياطات البرمباتبا   تفاديهامخاطرة كبيرة يجب  يحتوي السةةةةةةةةةماح برفع ملفات إلى موقعك 
وبةةالتةةالي  الخةةادم،يتم تنفيةةذه بمجرد فت  الملف على  الملف على كود  ي قةةد يحتو ف ،الالزمةةة

  . المرفو اختبار للملف  بنجرا ويتم عال  هذا االحتمال  ،يصب  موقعك ضحية للمخترق 
 

                      للتأكد من هوية الملف  :     مثال
يب العديد من أسةةةال توفر لغة فيجب التحق  من هوية الملف حيث كان ملف صةةةورة  ذانف

 :يكما بالكود التال البرمجة للتأكد من هوية الملف
  file = $_FILES['uploadedfile'];  
$allowedExtensions =  array("jpg","jpeg","gif","png");  
if (!in_array(end(explode('.',$file['name'])),$allowedExtensions))  

{  
echo 'عفوا ...الملفات المسموح برفعها هي               :jpg, jpeg, gif, png'; 
exit(0); 

} 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

             المراد رفع .     ملف  ال     حجم          للتأكد من   :     مثال
بحيث ال يزيد يتم رفع  على جهاز الخادم من خالل الصةةةةةةةةةفحة  الذيللتحق  من حجم الملف 

 التالى:كالكود نكتب   (ميجابايت 1)حجم  عن 
IF ($file['size'] > 1024000)  {echo ' خطا : حجم الملف اكبر من 1 ميجابايت';} 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  SSL (Secure Sockets Layer) طبقة االتصال اآلمن   -8

 نترنتعرض اإل ومست  التعام  اآلمن بين خادم الويب  لتدعيمبروتوكول 
)   ،طر  ثالث يسمى وسيط أوعن طري     يمكن و (
 ال من بد    جهة التصدي  والتي بدورها توفر صفحات آمنة تستخدم بروتوكول بترجمتها 
اوخصو   للمواقع التي بها تعامالت مالية أو نماذ  بيانات هامة. ص 

  array الدالة
 .العناصر من مجموعة على تحتوي  جديدة مصفوفة بننشا  الدالة تقوم
   in_arrayالدالة

                    
in_array ( بالمصفوفة عن  البحث المراد العنصر  المصفوفة عناصر  , ) 

 (الثاني المعام ) المصفوفة عناصر داخ  األول المعام  وجود من التحق 
  end الدالة

  مصفوفة من االخير العنصر قيمة بنرجا  وتقوم المصفوفات دوال من تعتبر
 

  explode الدالة

               
explode)'.',$file[‘name’]( 

 :معاملين وتأخذ عناصر عدة على تحتوي  مصفوفة إلى متغير تحوي  هي وظيفتها    
...( ،شرطة ،نقطة، مسافة) تكون  ان الممكن ومن المتغير محتويات بين الفص  طريقة :األول    
  ( . ) عن عبارة المثال في وهو
 عن   ةر عبا المثال في وهو ،نصوص لىإ تحويل  المراد المتغير محتو   عن عبارة هو :الثاني    

$file[‘name’] 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

        مثال 

https://www.google.com.eg 
 

 

 Website Security Tools تأمين مواقع الويبوأدوات استخدام تطبيقات  -9

 هى والطريقةةة الفعةةالةةة لةةذلةةك الموقع، تةةأميناالنتهةةا  من تصةةةةةةةةةميم الموقع يجةةب اختبةةار  فور
 سةةاليب مشةةابهة لما يقوم ب أكواد و أباسةةتخدام الختراق اضةةد الموقع  تأميندوات أاسةةتخدام تطبيقات أو 

 (. أو   )ا اختبار االختراق حيان  أوتسمى  المخترقون،
 

 

      ها ما   من                                          التي تقوم بإختبار تأمين الموقع ضممممد األختراق                              يوجد العديد من هذه التطبيقات 

  .       ً                 هو مجانًا أو مفتوح المصدر
 

إأإمثةلإمنإهذهإالتطبيقات إإإإإ إإإإإإ إ إإ إإإ  :إ إإ

1- OpenVAS:  
 الموقع. تأمينا دختبار                                      كثر التطني،ات مفتوحة المصدر استخدام  أيعتنر من      

2- Netsparker: 
 .XSSواختبار  SQL injectionهو جيد دختبار    

 

 
 

 
 
 

 
 

 يتم من خالل اآلتي: المصور،تأمين موقع قاموس المصطلحات 

( وحفظ reg.phpتسةةجي  مسةةتخدم جديد صةةفحة )انشةةا  وذلك ب الموقعتسةةجي  مسةةتخدمي   -1
 بياناتهم في قاعدة البيانات.

 (1) نشاط
 .الحماية منها وطرق الويب مواقع اختراق عن أساليب البحث

 28 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

ويتم ذلك دخال أو التعدي  أو الحذ  بعمليات اإل ليسم  الدخول  على تسجي التأكيد  -2
 (.تسجي  دخول صفحة )نشا  نب
 كلمة المرور الخاصة بأي مستخدم.  تشفير -3

 

 
 

 
 (1) تدريب

 30 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .جديد مستخدم تسجيل صفحة يصمم .1

 .البيانات قاعدة في  users جدول ينشىء .2

  Serverفي ارسال البيانات إلى الخادم GET & POST بين يفرق .3

 .المرور وكلمة المستخدم اسم إدخال في الخطأ احتماالت يشرح .4

 .جديد مستخدم تسجيل صفحة إلنشاء PHP كودشرح  في زمالئه يشارك .5

 لتحديد المشاكل.   reg.phpيجرب صفحة .6

 يتعرف إجراءات معالجة مشاكل تنفيذ صفحة تسجيل مستخدم جديد. .7

 الخاصة بالتأكيد من تطابق كلمة المرور. PHPفي كود    Ifيفسر تنفيذ الجملة الشرطية  .8

 .المرور كلمة تأمين وأساليب طرق عن االلكترونية المعلومات مصادر عبر يبحث .9

 

نشاء إإتسجيلإصفحةإاإ

 reg.phpإجديدإمس تخدم
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 ،نفيذ االجراءات السابق مناقشتهاتأمين  موقع قاموس المصطلحات المصور يتطلب ت

 reg.phpأ بإنشاء صفحة تسجيل مستخدم جديد ونبد

 نشاءإصفحةإتسجيلإمس تخدمإجديدإإإاإإاجراءاتإ
 

 يحتوى على الحقول التالية: dbdictionaryفي قاعدة البيانات  Users   ً                       أوال : إنشاء جدول جديد باسم 

Table: Users 

# Name Type Length values Index 

1 Id Integer 5 Primary 

2 UseName VarChar 30  

3 PassWord VarChar 20  

 ( تصميم جدول 21شك  )

 

ناقش زمالاك ومعلمك  ،ادرس الجدول الساب    
    ومحتو  الحقول وما  األعمدة،مالحظاتك حول عدد 

 لي  ك  حق .إيشير               
 

 :سب  لك دراسة

اتبع تلك اإلجراءات  dbdictionaryبقاعدة البيانات  usersنشاء جدول إراءات جإ

 ا بالخطوات التالية:      ً مسترشد  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 :بالشاشة التاليةكما  Startمن قاامة      تشغي   .1

 

    ( تشغي 22شك  )

 

 :ويبدو كما يلي، فيتم انشا  الجدول في قاعدة البيانات .2

 

 
 في قاعدة البيانات ( جدول 23شك  )

 

 شغيل تم ت

 قاعدة البيانات 

 

 

 اسم الجدول

اسماء 

حقول 

 الجدول
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 إصفحةإتسجيلإمس تخدمإجديدانشاءإإ:إاإإإاإاثنيإإ

 . برنامج  باستخدام ، ذلك PHPصفحة إدرا في  للتعدي   افت  موقع  -1
 بالشك : كما نشئ صفحة جديدة من النو  ا -2

 
  في تطبي   ( إنشا  صفحة 24شك  )

 

 :الموضحة بالشك  Objectsعلي  الكاانات  ادر ، Form  ذنمو  در ا -3

 
 Expression Web( إدرا  نموذ  يحتو  بعض عناصر التحكم في تطبي  25شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 كما بالشك : Methodللخاصية   Postتأكد من تحديد القيمة  ،Formخصااص النموذ   اضبط -4

 
( ضبط خصااص النموذ  26شك  )

 

 يبدو كما بالشك :  والذي  ،HTMLكود  ادرس -5
 

 
 الخاص بننشا  صفحة تسجي  مستخدم جديد ( كود 27شك  )

 

2 

1 

3 

 فكر:       

  postلماذا تم اختيار القيمة 

 getوليس 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 لي  من مالحظاتإناقش زمالاك ومعلمك فيما توصلت 
 

 
 
 
 

 :Formعند إنشا  النموذ   Getو   Postالفرق بين 
 

 
  
 
  

 

 

 للنموذ   ( ضبط الخاصية 28شك  )
 

                   للتأكد من أن قيمة  Form               الخاص بالنموذ    Tag      بداية    في HTML     كود      فحص ا
        كاآلتي: post        تساو    method         الخاصية

          

 
خصااص في   getوليس    postما أهمية تخصيص القيمة  -

 ؟النموذ 

حيث تشةةةةير األرقام إلى أماكن بمجرد إنشةةةةا  النموذ  من خالل نمط التصةةةةميم  تم كتابة كود 
 كواد أكتابة 
.  

 

 الحظةم

 ولم يتم للخاصةةةةةية   تم تحديد القيمة   Formفي نافذة خصةةةةةااص النموذ        
  .تحديد القيمة 

 

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 أهمية النموذ  وكيفية عمل :

كافة نيانات النموذج الموجودة في عناصر التحكم من أو إرساع  لتمرير يستخدم النموذ  
 .الخادم إلى  مستعرض الويب

 ويوجد طريقتين إلرسال بيانات النموذ  وهما:

 

 

إلرساع نيانات  Requestبطلب  ي،وم نروتوكوع   تسجيل عند الن،ر على زر -
 ،   النموذج إلى الخادم

يتم ارساع نيانات مامنه  ،Postأم  Getإن كانت على الطري،ة المتبعة   requestيعتمد الطلب  -
 وسرية.

 فإن النيانات التي يتم إرسالها تكن مامنة وسرية. POSTال،يمة  تخصيص ي حالةف -

 ا:بعض الحاالت منهفي   GETبينما تستخدم 

 .إذا كان حجم النيانات ص ير 
  مستعرض اإلنترنت. إاإةإذا كانت النيانات  ير سرية لنها تظهر في إريي عنوان 

 

  
  
  
  
  

 

 

 (2) نشاط
  بيانات نموذج انشاء عند POSTو GET بين الفرقاكتشف 

 31 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 كما يلي:  HTMLمكان األرقام المشار اليها في نمط كود PHPاضف كود  -6
 PHPكود  الرقم

  مالحظة البد أن يكتب هذا الكود في بداية الصفحة قب  الكود 

 

  

 

 

[ 

 الخاص بننشا  صفحة تسجي  مستخدم جديد ( كود 29شك  )

 .ناقشها مع معلمك وزمالاك ،ادرس أجزا  الكود الساب 

 

 

 

  

1 

2 

3 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 PHP شرح أجزاء كود

 PHPكود  -1
يإير إلى اإلعالن عن استخدام  -2

Session .داخل كود الصفحة 
 

:  
لمسررررررررتخدم  Serverتعني "جلسررررررررة" وهو طري،ة لتخزين نيانات في مت ير داخل ذاكرة الخادم         

خالع كافة صرررررفحات الموقع، وذل  طيلة الوقت الذي يظل لالسرررررتخدام  اهذا المت ير متاح   ،واحد ف،ي
 فيه المستخدم يتجوع في صفحات الموقع. 

خوع د يلسرررجنتالمسرررتخدم ام يقمن  التح، من دند  ،صرررفحة دخوع مسرررتخدم مع التعاملعند ف       
، من خالع صررفحات الموقع  مت يرات الجلسررة حتى يتم اسررتخدام  أم د وذل 

 .هامت يرات الجلسة ناستخدام  نريد ذيالفي نداية أي صفحة بالموقع  السان الكود خالع إضافة 
 البد من استخدام الكود الساب  في بداية الصفحة. sessionيتم التعام  مع  يكول
 

 PHPكود -2
 ويشير الكود إلى: -

 " كما سب  شرح .تضمين صفحة "

 
 

 PHPكود -3
 ويشير الكود إلى: -

تضمين صفحة االتصال بقاعدة البيانات كما سب  
  شرح .

 

  استخدام المتغير: 
 ."" تسجي   النقر على زر بمجردلحصول على قيم عناصر التحكم في النموذ  ل
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

   جملة تستخدمIF  للتحق  من الضغط على زرSubmit1. 
 

 
 

 .يتم تخصيص محتو  عناصر التحكم على النموذ  للمتغيرات 

                                                      

  استخدام دالةmysql_query،  المستعرض باللغة شاشةالبيانات على  التعام  معتساعد في ح  مشكلة 
  .عالمات استفهامكالعربية بشك  صحي  وعدم ظهورها 

 

   من خالل الدالةmysql_qurey ، المتغيرين مرور فيالاسم وكلمة  :يوهيتم إدرا  قيم المستخدم 
في حالة نجاح عملية اإلدرا   للمتغير  ، وتخصص القيمة 

 قاعدة البيانات.ب users في جدول
 

 

 

 

 

 

  

 دخلة     الم  القيم  متغير متغير Tableالجدول  Function دالة variableمتغير 

 اسم المستخدم 

 كلمة المرور

 تاكيد كلمة المرور

( users)جدولجديد إلى تستخدم إلضافة بيانات سج   "SQL "Insert Into ةجمل
 .البياناتقاعدة ب

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 في نافذة المستعرض لتحديد المشاكل ومعالجتها: reg.phpصفحة  تجريب وتنفيذا:     ً ثالث  

  بالعنوان التاليافت  الصفحة في المستعرض: 
http://localhost/dictionary/reg.php 

 في ك  مرة والحظ تأثير المدخالت في الجدول: usersمع فت  جدول  ثم اتبع اإلجراءات التالية    
صفحة التسجي  في  إجرا ات العم 

Reg.php 
 جدولفي تأثير المدخالت 

 users 
  مستخدم جديد  ادخ 
 دخال كلمتي مرور متطابقتين إ 
 تسجي نقر على زر ا 
  افت  جدول Users 
 ه  تم إضافة البيانات أم ال؟ الحظ 
 حظاتكالسج  م 
   ................................. 

 

  مستخدم جديد  ادخ 
  حقول كلمة المرور فارغةاترك. 
 سج  مالحظاتك 

    .................................  

  مستخدم جديد  ادخ 
  كلمتي مرور غير متطابقتين ادخ. 
 سج  مالحظاتك 

    .................................  

  كلمتي المرور  ادخ 
 ترك حق  اسم المستخدم فارغا.  
   مالحظاتكسج 

    .................................  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

صفحة التسجي  في  إجرا ات العم 
Reg.php 

 جدولفي تأثير المدخالت 
 users 

 ترك ك  الحقول فارغةا. 
   مالحظاتكسج 

    .................................  

  كثر من مرةأنفس المستخدم  ادخ. 
   مالحظاتكسج 

    ................................. 

 

 ( احتماالت إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور30شك  )

 usersالجدول في  ثير مدخالت كل حالةمالحظاتك حول تأفي  زمالئك ومعلمكناقش 

 

   في صفحة التسجيل وتأثيرها على المدخالت في جدول  ةإجراءات العمل المحتمل بياناتبعد دراسة 

users أن النموذج  يتضحForm :بهذا الشكل ال يوجد به أي مراعاة لقواعد التأمين وذلك لألسباب التالية  

  ال يوجد تحق  من صةةةةةحة البياناتdata validation  عدم  –قبول حقول فارغة )مث  المدخلة
 .(... الخكلمتي المروراختبار تطاب  

  كثر من أيقبةة  التكرار وهةةذا غير منطقي فال يجةةب وجود  بجةةدول   حقةة
 .مستخدم بنفس االسم

  واضحة بالجدول دون تشفير.كلمة المرور تظهر 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 تلك المشاكل يتم اجراء اآلتي: لمعالجة

  usersبجدول  usernameمعالجة التكرار في حقل  -1

   لعرض مواصفات الح،وع للجدوع كما تعلمت  بصفحة    ان،ر على 
 (انقر لجع  الحق  فريدUniqueال يقب )  التكرار. 

 

 لمنع التكرار اسم المستخدم تعدي  خصااص( 31شك  )
 

  بعد النقر علىUnique  تظهر النافذة كما بالشك  التالي: ،أي ال يقب  التكرار "فريد"وتعنى 

 

 بأن يكون اسم المستخدم غير مكرر "فريد" ر  للتأكدامربع حو ( 32شك  )
 

  انقرOK تظهر لك نافذة توض  عدم إمكانية جع  الحق ، قد Unique،  أكثر لوجود سج  أو ذلك و
  .متكرر بالفع 

  لذا يفض  ضبط خاصيةUnique .قب  إدخال البيانات 

الحقل 

 (unique)فريد

 التكرار لال يقب

Alter  تعنى

 تعديل
Unique  أي

في  فريد
 خصائص 

 الحقل
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 
 تكرار اسم المستخدم لوجود  Uniqueلعدم إمكانية إضافة خاصية ( رسالة خطأ 33شك  )

 
 

  ر تظهالخطأ السةةةةابق  و ظهر لك رسةةةةالة ال ت السةةةةجالت(في  عدم وجود تكرار) العمليةعند نجاح هذه
 :التاليةرسالة ال

 

 بنجاح ( رسالة تفيد تشغي  جملة 34شك  )

 

 

والذي يتم  PHPبكود  ماثلتينمرور متالالتحقق من عدم ترك أي حقل فارغ وأن كلمتي  -2

 :Serverجهاز  على تنفيذه

 

مة المرور( تحتو  على بيانات وليسةةت لك –لمسةةتخدم االدخال )اسةةم ا رجميع عناصةة للتأكد من أن       

هى و  يتم كتابة الجملة الشةةةةةةةةةرطية بعد تخصةةةةةةةةةيص المتغيراتالتطاب  بين كلمتى المرور كذلك ،  فارغ

ذا الكود ليصةةةب  كما تعدي  ه ،Reg.php  صةةةفحة توذلك بف( السةةةاب  3الموضةةةحة في جز  الكود رقم )

 :بالشك  التالي

 تعديل

اسم 

 الجدول
 فريد

اسم 

 الحقل
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 
 حق  فارغ وتطاب  كلمة المرور الخاص بالتأكد من عدم ترك أي ( كود 35شك  )

 
   IFالتعبير الشرطي مع جملة 

 

   ذا كانإيقصد ب: 
 ال   ذا كان المتغير و إ ،سةةةةةةلسةةةةةةة حرفية فارغة ي يسةةةةةةاو  ال  txt_user$المتغير  -

 .يساو  سلسة حرفية فارغة    
 ، يصب  الناتج النهااي المتغير محتو  يساو   المتغيرومحتو   -
o يكون الناتج النهااي  يلك آن واحدفي  رةو شرو  المذك ةالثالثمن حق  التيجب  أي. 
o صب  الناتج النهااي شر  منهم ي يأعدم تحق  حالة  يف. 
o  اصر فارغة، وان تكون كلمتي المرور متطابقتين.بعدم ترك عن تحذيرويظهر رسالة 
 وادرا  جملة عد تعدي  الكود ب IFييل نفذ ما: 

o احفظ الصفحة. 
o  نترنتحم  الصفحة في مستعرض اإل. 

الجملة 

الشرطية 

 المطلوبة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

o   مالحظاتك وناقشةةةةةةةها مع سةةةةةةةج   ، حد الحقول فارغةأسةةةةةةةتخدم جديد مع ترك مادخ  بيانات 
 .زمالاك ومعلمك    

.................................................................................... 
o  مالحظاتك وناقشةةةةةها مع سةةةةةج   ،كلمتي المرورمطابقة مرة أخر  مع تعمد عدم سةةةةةج  دخول 

  .زمالاك ومعلمك    
.................................................................................... 

 

 تسجيل البيانات في الجدول بنجاح إتمامالتحقق من  -3

 .بنجاح تنفيذ جملة عند  يكون ناتج   يوالذ في هذه الحالة يتم اختبار المتغير 

 
 قاعدة البيانات بنجاحب  usersفي جدوللبيانات االخاص بالتأكد من تسجي   ( كود 36شك  )

 
 
 
 

الجملة 

الشرطية 

 المطلوبة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

  
  
  
  
  

 

 تشفير كلمة المرور -4

الدوال   حدإ يوه استخدام الدالة  ومنهايوجد العديد من األساليب لتشفير كلمة المرور 
أرقام حرو  و  يلإأي تغيير في سةةةلسةةةلة حرفية من حرو  وأرقام مفهومة  التي تسةةةتخدم في التشةةةفير

 غير مفهومة.
  الدالة

 .ة حرفيةلتقوم هذه الدالة بنرجا  ناتج تشفير سلس
 مثال

 المستعرض شاشةالناتج في  PHPكود 

  
 

 الخاص بتشفير كلمة المرور:  PHPكود

ما هو مشار إلي  على الشك  التالي في األماكن الموضحة  وقم بندر  reg.phpافت  كود صفحة     
 بداارة على الكود التالي:

 

 

 

 

تخصيص ناتج 

   md5 الدالة

كلمة  ( للمتغير

 )المرور

تخصيص ناتج 

 md5 الدالة

د لتأكي) للمتغير

 (كلمة المرور

 

 (3) نشاط
 تسجيل البيانات واتمام المدخالت صحة من التحقق

 35 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 كلمة المرور المشفرة والمتغير  _وبالتالي يصب   محتو  المتغير 
 .احفظ الصفحة ثم حم  الصفحة في المستعرض

  .كثر من مستخدم جديدأسج   -
الخاصة بك  مستخدم والفرق بين الكلمات  كلمات المرور الحظ،  افت  جدول  -

 حق  بالجدول.لافي  ة والمحتو  الموجودلالمدخ
 
 

 

 

  
 قاعدة البيانات users كلمة المرور بعد التشفير في جدول( عرض 37شك  )

 
ت  و  مة المرور أ                هناك طرق أخر  ل لب                مين كل طا      شةةةةةةةةةرا   إ    تحت                       ، ويمكنك عزيزي ال
                       لتنفيذ األنشطة التالية:                       البحث عنها عبر اإلنترنت       معلمك 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

الحظ تشفير كلمة 

 المرور

 (4) نشاط
 والمكتبات الرقمية  بحث اإلنترنتالير البيانات من خالل تشفتعلم 

 38 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب

 (5) نشاط
 ل اإلنترنتلتشفير البيانات من خال   PHPالبحث عن كود

 41 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

 .Expression Web باستخدام signin.php الدخول صفحة ينشىء .1

 .الدخول تسجيل صفحة إلنشاء HTML&PHP كوددراسة  في زمالئه مع يتعاون .2

 .Expression Web باستخدام  Signout.phpالخروج تسجيل صفحة ينشىء .3

 

 

 

إإصفحةإتصممي

إإSignin.phpإادلخولإتسجيل

 signout.phpإواخلروج
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 Expression Webباستخدام   signin.phpصفحة الدخول نشا إ:      أوال  

 فكرة عمل الصفحة:

 .دخال اسم المستخدم وكلمة المرور والنقر على زر دخولإ -1
التي حالة وجوده يتم مقارنة كلمة المرور  يوف ،عن اسم المستخدم البحث في جدول  -2

 أدخلها المستخدم بكلمة المرور المخزنة في جدول قاعدة البيانات.
يتم تخزين اسةةم المسةةتخدم في المتغير الخاص مرور، في حالة التأكد من اسةةم المسةةتخدم وكلمة ال -3

 .اسم المستخدمبة ترحيب وعرض رسال ،بالجلسة 
 فى حالة وجود اختالفات بين المستخدم وكلمة المرور تظهر رسالة خطأ. -4
وصفحة التعدي  وصفحة الحذ  حيث  ،تأثر صفحات أخر  بالدخول مث  صفحة إضافة مصطل ت -5

مسةةةةةةتخدم قيام البعد ال إاالضةةةةةةافة والتعدي  والحذ   يتم تنفيذ البحيث  بك  منهايجب تعدي  الكود 
 .إلى الموقع دخولالبتسجي  

 

 الصفحة: خطوات إنشاء

  صفحة باسم  وصمم ،  افت  برنامج.  
 بالشاشة التالية:كما  علي  عناصر التحكم  وأدر  نموذ   در ا 

 

 

 

 

 

 
 تسجي  دخول مستخدم ( تصميم واجهة صفحة38شك  )
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 

السابق  reg.php مستخدم جديد  بصفحة مستخدم جديد  لكلمة hyperlinkتباط التشعبي االر    

 إنشاؤها حيث تبدو نافذة الكود كما بالشكل التالي:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاص بننشا  صفحة تسجي  الدخول  ،  ( كود39شك  )

 
 سج  مالحظاتك وناقشها مع زمالاك ومعلمك. ،بالشاشة السابقةادرس الكود 

 
 في شاشة الكود السابقة:ليها إمكان األرقام المشار التالي  اضف كود 

 الكود الرقم
  

 
 

1 

2 

الخاص  PHPكود 

 headerبصفحة 

1 

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 الكود الرقم
 

 

 صفحة تسجي  الدخولالخاص بننشا   ( كود 40شك  )
 

 .هجزا أفي  زمالاك ومعلمك وناقشادرس الكود بالشاشة السابقة، 
 

 

 

2 

 (Submit الدخول) اختبار النقر على زر

 التأكد من إدخال االسم وكلمة المرور

 التأكد من وجود اسم المستخدم بالجدول
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 الكود السابقجزاء أشرح 

 1رقم  PHPكود 

وذلك  ،صفحة تسجي  الدخولبداية للمستخدم في  ي علن عن بد  جلسة الذي كود ال
 .وكلمة مرور  يدخ  باسم مستخدم أن ألن أي مستخدم للموقع ينبغي 

 2رقم  PHPكود 

  ظهار البيانات على و بقاعدة البيانات االتصال تضمين صفحة ل ول والثانى(السطر )األ  اشةشا 
 .  شرح سبوقد  ،المستعرض باللغة العربية بشك  صحي 

 
 الشر  في عند تحق   ،بالدالة  في اختبار الضغط على زر  ستخدم جملة ت

 –حيث يتم تخصيص المدخالت )اسم المستخدم ، : ينفذ سطري الكود التاليين لجملة جملة 
 . Usern, $Passw$للمتغيرات  (المروركلمة 

 
 

لتشفير كلمة المرور التالي  إضافة السطر
المدخلة بواسطة المستخدم حتى يتم مقارنتها بما 

 ا.يض  أالمشفرة  usersهو مخزن بجدول 

 

 
  غير  (اسةةةم المسةةةتخدم وكملة المرور)التحق  من أن عنصةةةري التحكم في  الثانية جملة تسةةةتخدم

 ، وقد سب  شرح ذلك.خاليين
  ا ن أي فيهمفنذا تحق  الشةةةرطين مع ا وكانت قيمة ك ن من اسةةةم المسةةةتخدم وكلمة المرور غير خاليي

 الكود.قيمة، فيتم تنفيذ 

 
 IF جملةتفسير في  ناقش زمالاك ومعلمك

 مالحظة



   
   

 

96   

 

 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

  قاعدة البيانات عن اسةةةةم المسةةةةتخدم الذي ب  يتم البحث في جدول  من خالل جملة
ل   ع تم إدخا مة المرور الت في المتغير  ووضةةةةةةةةة ها  يوكذلك يتم البحث عن كل تم إدخال

 وتطابقهما مع المدخالت. االسم وكلمة المرور مع ا توافرشريطة  في المتغير  هاوضعو 
   يتم تخصيص ناتج تنفيذ الدالةy  وقد سب   ، للمتغير على المتغير

 شرح .
  تسةةةةةةةتخدم في تحديد عدد السةةةةةةةجالت التي تم الحصةةةةةةةول عليها ويتم  الدالة

 .في المتغير العدد تخزين 
 اختبار المتغير  في  الجز  األخير من صةةةفحة تسةةةجي  دخول المسةةةتخدم، يتم$num ، قيمت  إذا كان

في جدول الخاصةةة ب  سةةم وكلمة المرور بهذا اال أي أن هناك مسةةتخدم واحد فقط يوجد (1) تسةةاوي 
Users.  

     يلي:        يتم ما ف                               تحقق الشرط ووجد سجل واحد فقط،       ون قد  يك      بذلك

o  مصفوفة يكون نتيجتها قيم إلى  وتحوع نتيجة جملة  تنفيذ الدالة
  سجل ُتخزن في المت ير 

o  في  في قاعدة النيانات، للمت ير  تخصيص اسم المستخدم من ح،ل
، وبالتالي يمكن م،ارنتها والتح،  منها في أي صرررفحة من صرررفحات الموقع، الجلسرررة 

 ، ويطبعه على مستعرض اإلنترنت
o ويتم الخروج من جملة الصفحة الرليسة "إلى  ادنت،اع ،"IF  بالكود.  
o  الثالثة بالقواج الثالثة  يتم إ الا جمل ثم}. 
o إذا كانت قيمة المت ير$num  ( فهذا يعن0تساوى )عدم وجود سجل في جدوع  يusers  باسم

 وكلمة المرور المدخلة وتظل الصفحة كما هي.
 

 
 
 
 

  

 (2) تدريب
 تسجيل دخول مستخدم 

 44 صفحة دريباتوالت األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 : باستخدام  تصميم صفحة تسجيل الخروج  ا    ً ثاني  

تخصةةةةةةةيص تسةةةةةةةجي  خرو  على  فكرة صةةةةةةةفحةتعتمد 
 SESSION['']USERNAME_$المتغير إلى   nullالقيمةةة 

INDEXالصةةةةةةفحة الرايسةةةةةةة إلى  اعادة التوجي و  PHP 

 المقاب . وهو ما يظهر في الكود

 

                                            بمساعدة زمالاك ومعلمك قم بتصميم صفحة الخرو  
 

                           قم بتجريب تنفيذ هذه الصفحة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

           التعديل أو          إلمكانية          للمسممتخدم  Session      الـممممممممـمممممممم       مفهوم     حسممب        الموقع ب         التعديالت      ينفذ   . 1

          البيانات.       قاعدة   في          و الحذف أ        اإلضافة

                  وخروج المستخدم.                    لصفحات تسجيل ودخول         التشعبي       الربط        عمليات       يمارس  . 2

        الدخول.       تسجيل    من        التحقق    في  IF       الشرط      جملة      يوظف  . 3

 

 

 

 املوقعإتأ منيإاإجراءات
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

ل وكذلك صفحات الدخو صفحات الموقععزيز  الطالب / الطالبة بعد اإلنتها  من تصميم جميع 
  وذلك بعم  التالي: البد من تأمين الموقع للمستخدم، والخرو 

 دخول مستخدم كما يلي: أسلوب تسجيلالتعديالت الالزمة في الموقع بما يتوافق مع 

 ،تنفيذها للمستخدم المسج  دخول فقطمطلوب اضافة كود بد  الجلسة في بداية ك  صفحة  -1
 ول على اسم المستخدم المسج  دخول صوالهد  من ذلك اتاحة امكانية الح

 

 

  تعدي  الكود في صفحة  -2

 

 المراد إضافتها إلى صفحة تسجي  دخول ( صفحة 41شك  )

 هل تم تسجيل الدخول أم ال ختبارإل

 في حالة تسجي  الدخول يتم اآلتي:

 ا بكم وبجوارها "اسم المستخدم".ضافة عبارة مرحب  إ 
  تشعبي باسم تسجي  الخرو . ارتبا عرض 
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 يتم اآلتي:مرة الموقع ألول أو فت  الدخول تسجي  في حالة عدم 

 يضا  ارتبا  تشعبي باسم تسجي  الدخول.  
  غير مسج .يطبع رسالة مستخدم 

 
 ( التعدي  في صفحة 42شك  )

 

  :م الأليه على الشكل يختبر هل تم تسجيل دخول إيضاف في المكان المشار  يالذ PHPكود 

 
 في صفحة  ( إضافة االرتبا  التشعبي "تسجي  دخول" من خالل كود 43شك  )

  PHPاضف كود 

 هنا
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 ناقش زمالئك ومعلمك وحدد كيف يتم اختبار تسجيل الدخول من عدمه. ،ادرس الكود السابق

 شرح الكود

 الجملة الشرطية 

  .مت ير اعلى أنه لعالمة مع ا  ة لتتعامل  
 قنل اسم المت ير. وضع عالمة  PHPمن قواعد ل ة أنه ذكر ت 
 د.أم  ز الخادم للتح،  من كون المستخدم سجل دخوعجها ةمت ير في ذاكر   
 .الإر  الخاص نجملة  

تحق  يوهنا  حالتين إما أن  ،نياناتال من انه فارغ أي"  "هل اسم المستخدم يساوي يختنر 
 الشر  أو ال يتحق :

o "  إذا تحق  الشر:" 
" تإعني لصفحة التسجيل المسماة " ا  عبارة "تسجيل دخوع" ارتباط تصبح 

عل ، ويج"ويطبع على صررفحة المسررتعرض "المسررتخدم  ير مسررجل: ،عدة مسررافاتويتر  
 بالكود: قيمته  مت ير 

. 
 

o "  إذا لم يتحق  الشر " 
عبارة "تسرررررررررجيل  بحفتصررررررررر يحتوي على قيمة أي اسةةةةةةم للمسةةةةةةتخدم: أي أن 

ويتر  عدة ، "تإرررررررررررعني لصرررررررررررفحة الخروج والمسرررررررررررماة " ا  الخروج" ارتباط
مسررررررررافات ويطبع على صررررررررفحة المسررررررررتعرض رسررررررررالة ترحيب، "مرحب ا بكم" ثم يتر  عدة 

 وذل  بالكود:  Sessionمت ير مسافات، ويكتب اسم المستخدم الذي قام نإدخاله في 
Echo("مرحبا بكم". "    " .  
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 
 
 
 
 

  : ي               ظهر الشك  التال  في                                        قم بتجريب الكود الساب  وذلك بفت  الموقع 
 

 

 سج  مالحظاتك ...................................................................

  .                               ثم ناقش مع زمالاك ومعلمك مالحظاتك

 

 

 

 

 

 

المستعرض  شاشةلطباعة أكثر من ثابت أو متغير على  Echoيمكن استخدام كود 
 وذلك بالفص  بينها بنقطة " . ". 

Echo("مرحبا بكم". "    " .  

 

 مالحظة
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

  :update      صفحة               تعدي  الكود في 
حالة عدم  يجملة شةةةةةةةرطية في المكان المشةةةةةةةار إلي  الختبار ه  تم الدخول أم ال وف ضةةةةةةةفا
 .لتعدي احة صف  من و التعدي  والخر  الدخول نعيد التوجي  إلى صفحة تفيد بعدم وجود صالحيةتسجي  

 
   للمستخدم الذي سج  دخول أن يقوم بالتعدي مفي صفحة التعدي  يس ( إضافة كود 44شك  )

 التي تم اضافتها هي: والجملة الشرطية ادرس الكود الساب ، ناقش زمالاك ومعلمك في مالحظاتك

 

 
 

صةةةةةةةةةفحةةةةة تسةةةةةةةةةمي توجيةةةة  المسةةةةةةةةةتخةةةةدم إلى اذا لم يتم تسةةةةةةةةةجيةةةة  الةةةةدخول يتم  تعني
 .ثم الخرو  من كود الصفحة ،

تضاف الجملة 

 الشرطية هنا
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 :صفحة 
 :يكما يلالمستخدم لما يجب القيام ب   توجي عرض رسالة يتم تصميمها لهي صفحة 

 
 

 

 

 

 

 

 

 وظف خبراتك لتصميم الصفحة السابقة وعمل االرتباط التشعبى الموضح بها.

 في صةةةةةفحةوذلك  نفس الجملة الشةةةةةرطية السةةةةةابقة في بداية كود إضةةةةةافة  يتمبعد تعدي  الكود  -3
 .ي صفحة حذ  مصطل ا فمصطل  وأيض  إضافة 

 

 ل دخول.يوبذلك يسمح فقط باإلضافة والتعديل والحذف للمستخدم الذي قام بتسج

  

ارتباط تشعبي 

إلى صفحة 

signin.php 

ارتباط تشعبي 

إلى صفحة 
reg.php 

 (3) تدريب
 تفسير أكواد التأمين

 46 صفحة تدريباتوال ةاألنشط بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 التعملإنواجت

ا على أن: في ً          نهاية الموضوع يتوقع أن يكون الطالب قادر                                         

  .        البيانات       قاعدة       تأمين     طرق      يذكر  . 1

  .        البيانات       قواعد        لتأمين        األفكار    من     عدد     كبر أ       يناقش  . 2

  .        البيانات       قاعدة    في        المرور       وكلمة          المستخدم     اسم      يعدل  . 3

                                يفسر اكواد التأمين والغرض منها.  . 4

 

 

 

 MySQLإالبياانتإقاعدةإتأ مني
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

  :البيانات قاعدة لتأمين عمل كلمة مرور

بدون كلمة مرور وهذا يعني  rootيتم إنشاء مستخدم باسم  XAMPPبرنامج  installتثبيت د عن

كلمة مرور لتأمين قاعدة  إنشاءومن هنا يتضح ضرورة  ،السماح للجميع بالتعامل مع قاعدة البيانات

 البيانات.

 تذكر الكود بصفحة  

 

 في صفحة االتصال بقاعدة البيانات بتأمين ضعيف ( كود 45شك  )

 ؟nullن كلمة المرور أناقش معلمك وزمالاك ه  الحظت  ،ادرس الكود الساب 

 .........................................................فسر ذلك ................................

 :في صفحة مستعرض اإلنترنت مين بكتابة العنوان التاليأصفحة الت م ح 

   

 كلمة المرور فارغة

http://localhost/security/
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 

 

 ( تغيير اسم المستخدم كلمة المرور الخاصة بقاعدة البيانات46شك  )
 

 ظهر الشاشة التالية:ثم نفذ ما هو مطلوب فت ،شة السابقةادرس جيدا الشا

 

 كلمة مرور جديدة وتأكيدها لقاعدة البيانات أكثر أمان اإدخال  (47شك  )

 Password Changing                                                      السابق، اكتب كلمة المرور الجديدة وتأكيدها، ثم انقر زر           من الشكل

انقر للوصول إلى صفحة تغيير كلمة 

 المرور

 unsecureالحظ الحالة 

 لكل بند
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 كما يلي: connection.phpبالطبع يجب تعديل كلمة المرور في صفحة 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       مالحظة:
 قع.لمو اتخمينها من مخترق  كلمة المرور المقترحة تم اختيارها لصعوبة التعر  عليها أو

  .مرور صعبة ومعقدةالأن تكون كلمة  يفض 
  ال في صفحة إ كلمة مرور يتم استخدامال 

 

 (4) تدريب
 بحث في اإلنترنت عن شروط وموصفات عمل كلمة مرور مؤقته 

 44 صفحة والتدريبات األنشطة بكتاب
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 الصف الثاني الثانوي –واالتصاالت  المعلومات تكنولوجيا

 

 الخامسةالوحدة 
  المصور الكمبيوتر صطلحاتم قاموس  موقع تأمين

 الخاتمة
الطالبة نكون قد انتهينا من إنشةةةةةةةةةا  موقع قاموس المصةةةةةةةةةطلحات /وبذلك عزيز  الطالب

بع بالط ،المصةةةةور كنموذ  ألحد مواقع الويب والتعر  على بعض أسةةةةاليب تأمين  بشةةةةك  مبسةةةةط
 نترنتالبحث خالل اإل القيام ب  عن طري  فضةةةةةةةةة  وهذا ما يمكنك أيمكن تطوير الموقع بشةةةةةةةةةك  

 ومعرفة المزيد.

لى عالم تصةةميم المواقع باسةةتخدام احد التطبيقات الكتاب يعتبر بداية جيدة للدخول إهذا  
نترنت (، ويمكنك من خالل البحث في اإل PHP & MySQL)مث  المجانية مفتوحة المصةةةةةةةةةدر 

فية اسةةةةتخدامها مفتوحة المصةةةةدر وما عليك سةةةةو  معرفة كيمجانية أخر  الحصةةةةول على مواقع 
 والتعام  مع قاعدة البيانات الخاصة بها وكيفية التعدي  فيها بما يتواف  مع الهد  المطلوب.

 

 وهللا ولى التوفيق

 

 فريق العمل

 

 

إ


