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  1الصفحة   
  

      
 وصف البرنامج األكادیمي        

 
األكادميي هذا  اجيازاً مقتضياً ألهم خصائص الرب�مج وخمرجات التعلم املتوقعة من الطالب حتقيقها الرب�مج يوفر وصف 

 الرب�مج ناحة . ويصاحبه وصف لكل مقرر ضممربهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص املت

 

 كلیة الصفوة الجامعة  المؤسسة التعلیمیة .1

 ھندسة تقنیات الحاسوب  المركز /  علميالقسم ال .2

او مي مج األكادیاسم البرنا .3
 المھني 

 ات انظمة قواعد البیان

  بكالوریوس اسم الشھادة النھائیة  .4

  :النظام الدراسي  .5
 سنوي /مقررات /أخرى 

 سنوي 

 ساعة  30 المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجیة األخرى  .7

 2021-6-23 لوصف تاریخ إعداد ا .8

 يمیأھداف البرنامج األكاد .9

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



  2الصفحة   
  

 لم والتقییمالمطلوبة وطرائق التعلیم والتع برنامجمخرجات ال  .10

  االھداف المعرفیة  - أ
        -1أ
 -2أ
  -3أ
 -4أ
  -5أ
 -6أ
 برنامج لخاصة بالا یةالمھارات األھداف –ب 

 - 1ب 
  - 2ب 
        - 3ب 

 
 لم طرائق التعلیم والتع     

 
 
 
 

 طرائق التقییم      
 
 
 
 

 الوجدانیة والقیمیة . األھداف -ج
  -1ج         

 -2ج
 -3ج

 -4ج   
 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 
 

 طرائق التقییم    
 
 
 
 



  3الصفحة   
  

 

 
 .الشخصي)األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتطور  (المھاراتالمنقولة التأھیلیة و المھارات العامة-د 

 -1د
 -2د
 -3د
 -4د   

 ئق التعلیم والتعلم ارط         

 
 
 
 
 

 طرائق التقییم          

 
 
 

 امج بنیة البرن .11

 الساعات المعتمدة           اسم المقرر أو المساق رمز المقرر أو المساق المرحلة الدراسیة 

 عملي     نظري      

     

     

     
     
     
     
 
 
 
 
 
 



  4الصفحة   
  

 طیط للتطور الشخصيتخال .12

 
 
 
 
 
 

 المعھد)األنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلیة أو  ع(وضمعیار القبول  .13

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 أھم مصادر المعلومات عن البرنامج .14

 

 



  5الصفحة   
  

 

 

 مخطط مھارات المنھج

 یرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردیة من البرنامج الخاضعة للتقییم

 جلتعلم المطلوبة من البرناماات مخرج 

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر السنة / المستوى
 أم اختیاري

 یةالمھاراتاألھداف  ة یرفمعالاألھداف 
 برنامج الخاصة بال

األھداف الوجدانیة 
 والقیمیة 

والتأھیلیة ارات العامة المھ
المھارات األخرى  (المنقولة

المتعلقة بقابلیة التوظیف 
 )خصيالشوالتطور 

 4د 3د 2د 1د 4ج 3ج 2ج 1ج 4ب 3ب 2ب 1ب 4أ 3أ 2أ 1أ
                    

                   
                    

                   
                    

                   
                    

                   



  6الصفحة   
  

 موذج وصف المقررن

 

 انظمة قواعد البیانات  ررلمقوصف ا

 

 

    صفوة الجامعةلاكلیة  المؤسسة التعلیمیة .1

 قسم ھندسة تقنیات الحاسوب / المركز  يمعلالقسم ال .2

 د البیاناتانظمة قواع اسم / رمز المقرر .3

 أسبوعي أشكال الحضور المتاحة .4

 2021 -2020 \سنوي   الفصل / السنة .5

 ساعة لكل فصل دراسي   30 (الكلي)عدد الساعات الدراسیة  .6

 0212 - 6 – 32 تاریخ إعداد ھذا الوصف  .7

 : أھداف المقرر .8
 

 وتعدی استرجاعھا ویمكن التكرار من خالیة تكون بحیث البیانات وتصمیم تنظیم طریقة الطالب تھیئة •
 فیھا التكرار وجود مع تحدث أن یمكن التي المشاكل دون علیھا واإلضافة

 المفاھیم األساسیة وتطبیقات أنظمة قواعد البیانات التعرف على •
 SQLوإنشاء استعالمات باستخدام  SQLتقان أساسیات ا •
 فھم مبادئ تصمیم قاعدة البیانات العالئقیة •
 القضایا األساسیة لمعالجة المعامالت والتحكم في التزامنالتعرف على  •
  التعرف على ھیاكل تخزین قواعد البیانات وتقنیات الوصول •

 

توقعة من الطالب تحقیقھا الموصف المقرر ھذا إیجازاً مقتضیاً ألھم خصائص المقرر ومخرجات التعلم  یوفر
المتاحة. والبد من الربط بینھا وبین وصف التعلم من فرص  مبرھناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى

 ؛البرنامج.

 :   وطرائق التعلیم والتعلم والتقییم مقررات المخرج .9
 



  7الصفحة   
  

 ) : األھداف المعرفیة ( فھموالالمعرفة 
 أن یفھم الطالب مفاھیم االدارة الحدیثة وتطور الفكر االداري.-1أ
 نظمة.أن یصنف العالقة بین وظائف المدیر ووظائف الم-2أ
 .انظمة قواعد البیاناتأن یحلل متطلبات نظام أدارة -3أ
 بق ویشغل المواصفات المعتمدةیطأن یقیم و-4أ

 
  مقرر.الخاصة بال یةاتالمھار فاألھدا  -ب 

 . البیانات وتصمیم تنظیم طریقة و البیانات قواعد إدارةام لنظالمھارات األساسیة  - 1ب 
  .عالیة  بكفاءة البیانات  ادارةعرف على كیفیة  للتالمھارات األساسیة  – 2ب 
 .سھولةب عددةمت مھام بأداء للمستخدمین احیةسمووتحلیل تخدام ألساسیة السالمھارات ا – 3ب
 برنامج تطبیق ضمن وإدارتھا وتنظیمھا المعلومات من كبیرة كمیة بتخزینالمھارات األساسیة  -4ب

     . واحد
 
 طرائق التعلیم والتعلم      

 الشرح والتوضیح ( المحاضرة ) . -1
 لھا .طریقة عرض نماذج منتخبة من األسئلة التوضیحیة وحلو -2
 بإكمال تعلم بعض المھارات بعد إعطائھم أساسیاتھا ) .لطلبة یف الكطریقة التعلم الذاتي ( ت -3
 (بشكل تطوعي) بتصمیم وانجاز مشاریع مصغرة تخدم الجانب العملي للمادة ،أو  الطلبةتكلیف  -4

 وسائل إیضاح .      
 

 طرائق التقییم      
 . االختبارات النظریة المنتظمة والفجائیة -1
 . ةیالواجبات واالختبارات العمل -2
 ر والدراسات (غیر اإللزامیة) .لتقاریا -3

 
 یمیة األھداف الوجدانیة والق -ج
 

 المالحظة واإلدراك . -1ج
 التحلیل والتفسیر . -2ج
 االستنتاج والتقییم . -3ج

 األعداد والتقویم . -4ج   
 اختبار انتباه الطلبة عن طریق األسئلة الفجائیة خالل الشرح . -5ج   
بأسالیب مختلفة  لتحویل الطالب من دور المتلقي السلبي إلى دور حاضرة طي للمكسر الجانب النم -6ج   

 المشاركة الفعالة . 
 

 طرائق التعلیم والتعلم     

 
 
 

 طرائق التقییم    



  8الصفحة   
  

 

 
 
 
 

 التطور الشخصي ).المنقولة ( المھارات األخرى المتعلقة بقابلیة التوظیف والتأھیلیة ة والعام المھارات -د 
 القیادیة لدى الطالب . لمھارةطویر ات -1د
 تطویر اللیاقة الذھنیة للطالب خالل المحاضرة عن طریق التوجیھ المستمر لألسئلة . -2د
 خزن كمیة كبیرة من  معالجة ي مجال نظریةوف قواعد البیاناتالخاصة بأسس تطویر المھارات  -3د

 . انات البی
 . ة التعبیر عن أفكارهدة قدرطالب لزیاتطویر المھارات اللغویة لل -4د   
  لدى الطالب . ناتانظمة قواعد البیاواختبارھا بتطبیقات  قیةنات العالئالبیاتطویر مھارات  -5د
    طالب .لدى التھا وبرمج   SQLم لغة تطویر مھارة استخدا -6د



  9الصفحة   
  

 بنیة المقرر .10

مخرجات  الساعات األسبوع
التعلم 

 المطلوبة

 طریقة التقییم ملتعلیریقة اط م الوحدة / أو الموضوعاس

1 2  Basic concepts and the 
applications of 
database systems 

الشرح 
والتوضیح 

(المحاضرة) 
،تكلیف 

ب الطال
بواجبات 

محددة ،وحل 
 التمارین .

المتحانات ا
(فصلیة 

،یومیة ) 
،النشاط 
الصفي 

والمشاركة 
االیجابیة 

،أعداد 
التقاریر 
ووسائل 

اإلیضاح 
ملزمة (غیر 

للطالب بل 
 اختیاریة) 

2 2  Data Abstraction , 
Database Languages , 
DDL – DML 

  

3 2  Database System 
Implementation 

  

4 2  Storage and Buffer 
Management 

  

5 2  Database Access for 
applications Programs 

  

6 2  Data base Users 
and Administrator  

  

7 2  Transaction 
Management,  

  

8 2  Database Architecture   
9 2  Storage Manager , the 

Query Processor 
  

10 2  Instances and 
Schemas 
 

  

11 2  The Semistructured 
Model in Brief 

  

12 2  Data Models   
13 2  The ER Model   
14 2  Data base design and   



  10الصفحة   
  

ER diagrams 
15 2  ER Model , Entities, 

Attributes and Entity 
sets 

  

16 2  Relationships 
and Relationship sets 

  

17 2  ER Design Issues , 
Concept Design 

  

18 2  Introduction to the 
Relational Model 
,Structure 

  

19 2  Equivalent 
Representations of a 
Relation 

  

20 2  Relation Instances   
21 2  Defining a Relation 

Schema in SQL 
  

22 2  Data Types   
23 2  Database Schema, 

Keys, Schema 
Diagrams 

  

24 2  Relational Query 
Languages, 

  

25 2  Relational Operations   
26 2  An Algebraic Query 

Language 
  

27 2  Selection and 
projection set 
operations renaming 
Joins  Division 

  

28 2  Examples of Algebra 
overviews Relational 
calculus 

  

29 2  Tuple relational 
Calculus Domain 
relational 
calculus. 

  

30 2  Basic Structure of SQL 
Queries, Set 
Operations, Aggregate 
Functions , GROUPBY , 
HAVING, Nested Sub 
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 یة البنیة التحت .11

 DATABASE SYSTEMS The Complete ▪ ـ الكتب المقررة المطلوبة 1
Book Second Edition 

Textbook Hector Garcia,Molina Jeffrey ,D. 
Ullman Jennifer Widom 

 DATABASE SYSTEMS The Complete ▪ ادر)  (المصـ المراجع الرئیسیة 2
Book Second Edition Textbook Hector 
Garcia,Molina Jeffrey ,D. Ullman Jennifer 
Widom  

▪ DATABASE MANAGEMENT SYSTEM 
Textbook Maisammaguda, Near 
Kompally, Medchal Road 

 
               التي یوصى بھا  ـ الكتب والمراجع ا

 ) علمیة ، التقاریر ،.... الت المجال( 
 

ب ـ المراجع االلكترونیة، مواقع االنترنیت 
.... 

Google books 

 

 خطة تطویر المقرر الدراسي  .12
 

queries, Views, 
Triggers. 
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