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وثيقة تعريف مقرر تعميمي

 -1معمومات أساسية:
اسم المقرر

مقدمة في نمذجة المعطيات

رمز المقرر

IIS101

ساعات الجمسات المسجمة الممكنة

11

ساعات الجمسات المتزامنة

11

ساعات المذاكرة

ال يوجد

ساعات االمتحان

2

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المسجمة

36

ساعات الجهد الدراسي المقابل لمجمسات المتزامنة

11

عدد الساعات المعتمدة

4

 -2المقررات المطموب دراستها قبل المقرر مباشرةً:
الرمز

المقرر
ال يوجد
 -3الهدف من المقرر:

يهدف مقرر "مقدمة نمذجة المعطيات" إلى تمكين الدارس من التعرف عمى المفاهيم األساسية لهيكمة المعطيات وتخزينها واالستعالم
عنها ،باإلضافة إلى اكتساب مهارات طرق إنشاء وتصميم وتطوير وادارة قواعد المعطيات.
 -4المحصالت التعميمية المرجوة (:)ILO – Intended Learning Objectives/Outcomes
المحصالت التعميمية

رمز المحصالت التعميمية والعنوان
العريض لكل منها

 :LO1نظم المعمومات ،قواعد
المعطيات ،ونظم إدارة قواعد

المعطيات






تعرف قاعدة المعطيات وخصائصها
ّ
تعرف أنواع وأساليب بناء نظم إدارة قواعد المعطيات.
ّ

تعرف نظام المعمومات ودورة حياته
ّ
تعرف مراحل عممية تطوير قاعدة المعطيات.
ّ
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 :LO2النموذج العالقاتي







 :LO3التحميل والتصميم






تعرف المناظير العالقاتية
ّ
تعرف الجبر العالقاتي
ّ

تعرف المفاهيم األساسي لمتحميل البنيوي
ّ
تعرف مخطط تدفق المعطيات والرموز الخاصة بهذا المخطط
ّ
تعرف قاموس المعطيات
ّ
تعرف مخطط الكيانات العالقاتي
ّ




استخدام نظام إدارة قواعد معطيات.




تعرف مفهوم تسوية قواعد المعطيات (.)Normalization
ّ
تعرف األشكال النظامية
ّ
استخدام األشكال النظامية لمتسوية



تعرف آليات التخزين
ّ
تعرف مستودعات المعطيات
ّ


 :LO5تتمات

تعرف األعمدة والمجاالت والقواعد والجداول العالقاتية
ّ
تعرف التكامل المرجعي
ّ

تعرف نظم إدارة قواعد المعطيات
ّ
استخدام مفاهيم وأدوات التحميل والتصميم.


 :LO4التسوية

تعرف األدوات المستخدمة في تطوير قواعد المعطيات.
ّ
تعرف العناصر األولية لنمذجة قواعد المعطيات العالقاتية
ّ





تعرف نظم إدارة قواعد المعطيات غرضية التوجه
ّ
تعرف نموذج قواعد المعطيات الغرضي-العالقاتي
ّ

 -5محتوى المقرر( :الجمسة الواحدة مدتها ساعة ونصف وعدد الجمسات المتزامنة الفصمية هو  12جمسة)
المحصالت

القسم النظري والعممي مع مالحظات وتوضيحات إن وجدت

جمسات

جمسات

أنماط المهام

LO1

نظم المعمومات ،قواعد المعطيات ،ونظم إدارة قواعد المعطيات:

2

1

 تمارين )(TD

التعميمية





تعرف قاعدة المعطيات وخصائصها
ّ
تعرف أنواع وأساليب بناء نظم إدارة قواعد المعطيات.
ّ

مسجمة

متزامنة

 وظائف
 مشاريع

-2/6-

بالنظري مع مالحظات
وتوضيحات إن وجدت

 حمقات بحث

تعرف نظام المعمومات ودورة حياته
ّ

القسم العممي المتعمق

 أسئمة وأجوبة عن قواعد

المعطيات وطرق بناءها

وهيكميتها

 تجارب



تعرف العناصر األولية لنمذجة قواعد المعطيات العالقاتية
ّ
تعرف األعمدة والمجاالت والقواعد والجداول العالقاتية
ّ

 حمقات نقاش
3

النموذج العالقاتي














 تمارين )(TD
 وظائف

 تمارين عمى استخدام
الجبر العالقاتي

 حمقات بحث
 مشاريع
 تجارب
 حمقات نقاش
4

4

تعرف المفاهيم األساسي لمتحميل البنيوي
ّ
تعرف مخطط تدفق المعطيات ورموز هذا المخطط
ّ

تعرف قاموس المعطيات
ّ
تعرف مخطط الكيان -ارتباط (مخطط الكيانات العالقاتي)
ّ

 تمارين )(TD

 تمارين ووظائف ومشاريع

 وظائف

صغيرة عمى التحميل

 حمقات بحث

والتصميم ووضع

 مشاريع

مخططات الكيانات

 تجارب

العالقاتية

 حمقات نقاش

تعرف نظم إدارة قواعد المعطيات
ّ
استخدام مفاهيم وأدوات التحميل والتصميم.
استخدام نظام إدارة قواعد معطيات.

2

التسوية:


3

تعرف التكامل المرجعي
ّ
تعرف المناظير العالقاتية
ّ

تعرف الجبر العالقاتي

ّ
التحميل والتصميم:


LO4
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تعرف مراحل عممية تطوير قاعدة المعطيات.
ّ
تعرف األدوات المستخدمة في تطوير قواعد المعطيات.
ّ


LO2
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3

تعرف مفهوم تسوية قواعد المعطيات (.)Normalization
ّ
تعرف األشكال النظامية
ّ

 تمارين )(TD
 وظائف

 تمارين ووظائف ومشاريع
صغيرة عمى التسوية

 حمقات بحث
 مشاريع

استخدام األشكال النظامية لمتسوية

 تجارب

 حمقات نقاش
LO5

1

تتمات



عرف آليات التخزين
ت ّ
تعرف مستودعات المعطيات
ّ

1

 تمارين )(TD
 وظائف

عن استخدام مستودعات

 حمقات بحث

المعطيات وأهمية نظم

 تجارب

غرضية التوجه.

 مشاريع

 حمقات نقاش
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 أسئمة وأجوبة ومناقشات

إدارة قواعد المعطيات
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 -6معايير التقويم:
نمط التقييم

رمز

المحصالت التعميمية

المحصالت
التعميمية
LO1

تفاعل في
الجمسات
المتزامنة

نظم المعمومات ،قواعد المعطيات،

ونظم إدارة قواعد المعطيات

عممي

امتحانات

X

عروض

ومقابالت

تقارير

X

LO2

النموذج العالقاتي

X

X

X

X

X

LO3

التحميل والتصميم

X

X

X

X

X

LO4

التسوية

X

X

X

X

X

LO5

تتمات

X

X

X

 -7مفردات وأقسام المقرر:
رمز
المحصالت
التعميمية

رقم
الفصل

محتوى الفصل

عنوان الفصل

 -1تعريف قاعدة المعطيات
 -2خصائص قاعدة المعطيات
LO1

1

مدخل إلى إدارة قواعد المعطيات

LO1

2

مدخل إلى تطوير قواعد المعطيات

LO2

3

نموذج قواعد المعطيات العالقاتي

 -3تطوير تقنيات قواعد المعطيات وبنية السوق
 -4أنواع نظم إدارة قواعد المعطيات المنتشرة وحصة كل منها من السوق
 -5أسموب بناء نظم إدارة قواعد المعطيات
 -1نظم المعمومات
 -2تطوير نظم المعمومات  -دورة حياة نظام المعمومات
 -3مراحل عممية تطوير قاعدة المعطيات
 -4األدوات المستخدمة في تطوير قواعد المعطيات
 -1نموذج قواعد المعطيات العالقاتي

 -2العناصر األولية لنمذجة قواعد المعطيات العالقاتية
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 -3التكامل المرجعي
 -4القوادح
 -5المناظير العالقاتية

 -6الجبر العالقاتي

 -1نمذجة المعطيات واإلجراءات
 -2التحميل البنيوي

LO3

4

مرحمة التحميل

LO3

5

مبادئ تصميم المعطيات

LO3

6

الكيانات العالقاتي)

LO3

7

نماذج المعطيات

LO4

8

تسوية قواعد المعطيات

 -3مخطط تدفق المعطيات Data Flow Diagram
 -4رموز مخطط تدفق المعطيات
 -5قاموس المعطيات

 -6تطبيقات

 -1نظام قواعد المعطيات ()Database System
 -2نظم معالجة الممفات
 -3نظم إدارة قواعد المعطيات

 -1مخططات الكيان-ارتباط
مخططات الكيان – ارتباط (مخطط

 -2مقارنة بين مخططات الكيان -ارتباط ومخططات قواعد المعطيات
العالقاتية

 -3الكيانات الضعيفة
 -4نماذج العالقات
 -5دراسات وأمثمة وتمارين
 -1نماذج المعطيات
 -2قواعد المعطيات الهرمية

 -3قواعد المعطيات الشبكية
 -4قواعد المعطيات العالقاتية
 -5قواعد المعطيات الغرضية التوجه
 -6مقارنة قواعد المعطيات الغرضية التوجه مع قواعد المعطيات العالقاتية
 -7قواعد المعطيات الغرضية العالقاتية
 -1تسوية قاعدة المعطيات
 -2األشكال النظامية
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 -1وسائط التخزين الفيزيائية

LO5

9

تخزين المعطيات

LO5

10

مستودعات المعطيات

 -2تنظيم الممفات
 -3تنظيم التسجيالت في الممفات
 -4قاموس المعطيات
 -1قواعد المعطيات العالقاتية

 -2مستودع المعطيات ونظم دعم القرار
 -3التنقيب عن المعطيات

 -8أدوات ومختبرات القسم العممي:
إسم األداة

توصيفها

SQL Server, Access

نظام إدارة قواعد معطيات
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