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 أسس ومبادئ تصميم المواقع االلكترونية : عنوان المحاضرة : 

وّا عشض تعط  ِٓ اٌخثشاء ٌعذد ِٓ اٌّثادئ اٌرٟ ٠جة عٍٝ اٌّصُّ ِشاعاذٙا 

 عٕذ ذص١ُّ ِٛالع اٌصذ١فح االٌىرش١ٔٚح ٚذرّثً فٟ ا٢ذٟ:

:  ذدددذاً اٌث١ٕدددح فدددٟ اٌعذ٠دددذ ِدددٓ وٛأدددة ذصددد١ُّ اٌّٛالدددع  Structureلبنيةةةة ا -1

االٌىرش١ٔٚح ألٔٙا ذذذد و١ف١دح ٚظدع ذصد١ُّ ٠ ٙدش اٌثذا٠دح و ٚاٌٛودػ و ٚإٌٙا٠دح و وّدا 

أٔٙا ذذذد و١ف١ح إٔشاء اٌرى٠ٕٛاخ اٌٙش١ِح ٌٍصذ١فح االٌىرش١ٔٚح وىً ٚودً فدفذح عٍدٝ 

ح تثععددٙا اٌددثعط و دددذج و ٚ٘ددٟ وددزٌه ذذددذد و١ف١ددح ذج١ّددع اٌعٕافددش اٌٛ ١مددح اٌصددٍ

 ٚاورخذاَ اٌرذااً ٌرٛظ١خ اٌعٕافش اٌشئ١سح ٚاٌعٕافش اٌفشع١ح .

ٚاٌّمصددٛد تٙددا اٌرشو١ددض عٍددٝ ِٕدداغك ِع١ٕددح ِددٓ اٌصددفذح   : Codingالترميةة  -2

ٌغشض إتشاص٘ا ٚذٛو١ٗ دشوح ع١ٓ اٌماسئ فٟ أ ٕاء ذٕمٍٙا فٟ أسوداء اٌصدفذح تٙدذ  

ٌصدفذح و ٚعدادج ِدا ٠درُ رٌده تاودرخذاَ ذج١ٕة اٌماسئ اٌذ١شج ٚاٌع١اع فٟ ِذر٠ٛداخ ا

 اٌٍْٛ أٚ اٌذجُ أٚ اٌّىاْ . 

 

:  ٠ٚمصددذ تٙددا أْ ذىددْٛ عٕافددش اٌرصدد١ُّ ٚاظددذح و ِٚددٓ  Clarityالوضةةو   - 3 

األفعددً عدددشض اٌّعٍِٛددداخ عٍددٝ أدددىً لدددٛائُ أٚ وددذاٚي ٌٚٛدددداخ و تذ١ددد  ٠ّىدددٓ 

س تجدٛاس اٌرعش  عٍٝ عٕافش اٌصفذح اٌشئ١سح و وّا ٠ٕثغٟ ِشاعاج عذَ ٚظع اٌصٛ

تععدددٙا ٠ٚفعدددً ذٛص٠عٙدددا ِدددع اٌدددٕل ٚذدددشن ِسدددادح اا١ٌدددح دٌٛٙدددا و أٞ عدددشض 

 اٌّعٍِٛاخ تطش٠مح ٠سًٙ اور١عاتٙا. 
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:  ٠ٚمصددذ تٙددا اوددرخذاَ عددذد ِذددذٚد ِددٓ اٌعٕافددش فددٟ  Simplicityالبسةةا ة  -4  

اٌشاأح اٌٛادذج و ِع ذٛص٠عٙا تأوٍٛب تس١ػ ٠جعدً اٌّسدرخذَ ال ٠سدرغشق ٚلردا غد٠ٛ  

ي إٌٝ اٌّعٍِٛاخ اٌرٟ ٠ش٠ذ٘ا و ِٚعشفح و١ف١ح اٌٛفٛي إ١ٌٙا ٌٚىدٟ ٠رذمدك ٘دزا ٌٍٛفٛ

اٌّثددذأ ال تددذ ٌٍّصددُّ أْ ٠شاعددٟ وارت١ددح اٌعددشض ٚوددٛدج اٌّعددّْٛ ِددٓ ِعٍِٛدداخ 

 ٚفٛس و فع  عٓ سأالح االوٍٛب.

:  ٚ٘ددٛ اعرّدداد أوددٍٛب دائددُ ٌرٕ دد١ُ ِذر٠ٛدداخ اٌصددفذح  Consistencyالثبةةا  -5

ٚذطث١ددك ّٔددػ ِٛدددذ ٌٙددا تٙددذ  ذذم١ددك أطثدداع ٠ّىددٓ أْ  حٚذج١ّددع اٌعٕافددش اٌّرشدداتٙ

٠رٛلعددٗ اٌّسددرخذَ و ٌددزا ٚوددة ذصدد١ٕت اٌّعٍِٛدداخ ٚذشددى١ً ت١ٕرٙددا عٍددٝ ٚفددك ِفددا١ُ٘ 

ٌّٛلدع و ِٕطم١ح  اترح ِٕٚ ّح  و تذ١  ذسدًٙ عٍدٝ اٌّسدرخذَ إِىا١ٔدح اٌرجدٛي ظدّٓ ا

إر ٠جدددة أْ ٠ىدددْٛ اٌّسدددرخذَ لدددادسا عٍدددٝ اودددرٕران األودددٍٛب اٌّرثدددع ٌثٕددداء ٚذصددد١ُّ 

 اٌصذ١فح تسشعح ٚوٌٙٛح.

ٕٚ٘ان عذد ِٓ االعرثاساخ اٌرٟ ٠جدة االٌردضاَ تٙدا عٕدذ ذصد١ُّ اٌصدفذح اٌشئ١سدح أٚ  

 اٌّشوع١ح :

 ذذذ٠ذ عٕافش اٌصفذح اٌّشوع١ح األواو١ح ٟٚ٘  : -1

ٌّٛلددع ٚاٌث١أدداخ عٕددٗ تشددىً ٠عثددش عددٓ أددعاس اٌّسوسددح اٌرددٟ ٠رثعٙددا ا -

 ِ ٙش٘ا اٌعاَ ٚعٓ ِذرٛا٘ا .

 ِعٍِٛاخ دٛي ِذر٠ٛاخ اٌّٛلع . -

عٕافدددش وشاف١ى١دددح فدددغ١شج اٌذجدددُ ألٔٙدددا ذسددداعذ فدددٟ ودددشعح ذذ١ّدددً  -

 اٌصفذح و وّا أٔٙا ذشجع اٌّسرخذَ عٍٝ لشاءذٙا .

ِعٍِٛاخ ٔص١ح و ٠ٚفعً أْ ذىْٛ عٍٝ أىً فمشاخ ِٛوضج ِصدادثح  -

 ذصفخ اٌّذرٜٛ ع١ٍّح وٍٙح ٚوش٠عح . ٌعٕا٠ٚٓ ذجعً

ذدداس٠آ راددش ذذددذ٠  و ٚأد١أددا ودداعح اٌرذددذ٠  و ٚاٌرعش٠ددت تدداٌّسٌت و  -

ٚٚوددددائً ذفاع١ٍددددح و ٚٚفدددد خ و ٚذشذ١ددددة اٌعٕافددددش اٌّّٙددددح دااددددً 

 اٌصفذح.
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 ٚظٛح اٌرص١ُّ ٚذ١ّضٖ تاٌثساغح و ٠ٚرذمك عٓ غش٠ك :  -2

 ِشاعاج االورخذاَ األِثً ٌّساداخ اٌفشاغ . -

عٍٝ ذجضئح اٌصفذح إٌٝ ِماغع و أٚ إغاساخ ل١ٍٍح و ِع االعرّاد  -

 ٚوٛد فٛافً ت١ٕٙا .

 اٍٛ اٌصفذح ِٓ اٌٛف خ غ١ش اٌعشٚس٠ح .   -

اودرخذاَ أوثدش ِددٓ ٔافدزج ٚأوثدش ِددٓ إغداس:  ٠ٚطٍدك عٍددٝ رٌده اودٍٛب إٌٛافددز   -3

اٌّرعدذدج و ٚاٌددزٞ ٠سدداعذ عٍددٝ اوددرغ ي ِسددادح اكغدداس تشددىً اوثددشو د١دد  ٠ّىددٓ 

ِددٓ ٚف١فددح فددٟ اٌٛلددد ٔفسددٗ ٚذشذ١ددة ذٍدده إٌٛافددز دااددً اكغدداس تشددىً أداء أوثددش 

ِرجاٚس أٚ تشدىً ِرشاودة فدٟ داٌدح اٌشغثدح فدٟ اودرخذاِٙا و وّدا ٠ّىدٓ اودرخذاَ 

أوثش ِٓ ٔافزج فٟ اكغاس ٔفسٗ و ٚوزٌه اودرخذاَ أوثدش ِدٓ ذصد١ُّ ٌاغداساخ فدٟ 

١فح و إر اٌصددذ١فح ٔفسددٙا و فدد  ٠جددٛص ذصدد١ُّ ّٔددػ ٚادددذ ٌج١ّددع إغدداساخ اٌصددذ

٠فعددً أْ ٠ىددْٛ اٌرصدد١ُّ ِعثددشا عددٓ ٚف١فددح اكغدداس و ٚتصددٛسج عاِددح   ٠جددة 

ِشاعاج أْ ذرسُ اٌصفذح اٌر١ّٙذ٠ح تاْ ذىْٛ اف١فدح اٌذجدُ ِٚدٓ  دُ ٠ّىدٓ ذذ١ٍّٙدا 

فٛس٠ا ٚاْ ٠عثش ِ ٙش٘ا عٓ ذخصصٙا .
2
 

ٕٚ٘ان أ١ّ٘دح الودرخذاَ ٚذٛف١دت اٌٛودائػ اٌّرعدذدج ٌٚىدٓ دْٚ إفدشاغ و فّدٓ اٌّٙدُ 3

١ددك اٌجّدداي و ٚاٌٛظددٛح و ٚاٌجارت١ددح و وّددا أددٗ ٠جددة عددذَ اٌرٛوددع فددٟ اوددرخذاَ ذذم

األٌٛاْ ِٚٓ غ١ش داع  .             
3

             
4
 

ف  تذ إرْ ِٓ ِشاعاج اٌثساغح ٚٚظع اٌصٛس ٚاٌٛوائػ اٌّرعذدج فٟ إغاس اار١داساخ 

ٔدٗ ِدع عدذَ ِرادح ٌٍّرصفخ لذ ٠سرخذِٙا أٚ ال ٠سدرخذِٙا تذسدة داوردٗ ٚسغثردٗ و أل

ِشاعاج اٌثساغح لدذ ٠رطٍدة ِدٓ اٌّسدرخذَ االٔر داس ٌدثعط اٌٛلدد دردٝ ذىرّدً ع١ٍّدح 

اٌرذ١ًّ
 
. 
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