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 .1معلومات أساسية:
اسم المقرر

مخبر نظم قواعد البيانات 1

رمز المقرر

BDBL501

عدد وحدات التواصل النظرية*

8*2

عدد وحدات التواصل العملية**

8

عدد المذاكرات***

2

عدد االمتحانات***

1

ساعات الجهد الدراسي المقابلة للتواصل النظري

48

ساعات الجهد الدراسي المقابلة للتواصل العملي

24

عدد الساعات المعتمدة

4

*يقصددد بوحدددة التواصددل النظددري المحاق درات التقديميددة التددي

دمل المحاقددرة المسددجلة ومددد ها  )1.5سددا والمحتددو

المطور التفاعلي ومد ه  )1.5سا.
ّ
**يقصددد بوحدددة التواصددل العملددي المحاقددرة التفاعليددة التزامنيددة) التددي يجريهددا المدددرل فددي الددزم الح يقددي للص د
االفتراقي ومد ها ساعة ونص .
***مدة المذاكرة الواحدة نص

مالحظة:

ساعة ،أما مدة االمتحان النهائي فساعتان.

عدد وحدات التواصل النظرية يساوي قع

عدد الفصول في الحالة العامة التي ال يتطلب حجدم الفصدل فاهدا أكمدر مد

وحدة للجلسة المسجلة ،ووحدة للمحتدو المطدور التفداعلي) .بانمدا يصدح عددد وحددات التواصدل أكندر مد قدع

عددد

الفصول في الحالة التي يتطلب حجم الفصل أكمر م وحدة واصل .و نطند ذدذا المالحظدة علدد عددد وحددات التواصدل

العملية التي ساوي في الحالة العامة عدد الفصول.
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 .2المقررات المطلوب دراستها قنل المقرر محاشرًة:
المقرر

الرمز

على التوازي مع مقرر نظم قواعد البيانات ()1

BDB501

المقرر:
 .3أذداف ّ

يهدف مقرر مخبر نظم قواعد البيانات  1إلى تدريب الطالب على أنظمة قواعـد البيانـات وبـا نظ نظـا

أوراكل  12Cمن مرحلة التحليل ثم تنصيب النظا فتصميم القاعدة عملياً إلى إنشاء كيانـات أنظمـة قواعـد
البيانات من جداول وفهارس ومناظير وقوادح وإجرائيات مخزنـة وغيـر للـ س كـي ول المقـرر مثا ـة تطبيـ
عملي لجميع المفردات النظرية لمادة نظم قواعد البيانات 1س

وهو يم ن الطالب ش ل محدد من:

أوالً :القدرة على تحليل نظا المعلومات إلنشاء قاعدة البيانات ش ل نظامي وبالش ل العالقـاتي مـع أمثلـة
واقعية واكتخدا أدوات تصميم قواعد البياناتس

ثانياً :تعريف أنظمة قواعد البيانات الشائعة ومعرفة الميزات والفروقاتس

ثالثاً :اكتثمار نظا قواعـد المعطيـات أو اركـل  12cشـ ل نـاو وتطبيـ المعلومـات النظريـة شـ ل فعلـي
علي ــإ انش ــاء واك ــتثمار وانت ــار مختل ــق أنـ ـواي كائن ــات قواع ــد البيان ــات ع ــن ريـ ـ التم ــارين والوظ ــائق

والمشاريع وال حثس
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المحصالت):
المرجوة
التعليمية
 .4النتائج
ّ
ّ
ّ
عند انتهاء المقرر يتوجب على الطالب:

• تحليل عملي لنظا معلومات وتصميم قاعدة بيانات عالقاتية مع مخطط الـ ERD
• تنصيب نظا أوراكل  12Cوإنشاء قاعدة بيانات

• اتقال لغة ال  SQLفي ا وراكل مع الدوال الشائعة في ا وراكل
• كتا ة كود بلغة ال  PL/SQLفي ا وراكل

• تثبيت شامل لكافة المعلومات النظرية عملياً على نظا أوراكل 12C
• المشــاركة فــي مشــروي نظــا معلومــات ي ــول نظــا أو اركــل  12cهــو نظــا قواعــد البيانــات المعتمــد يــإ
لتخزين المعلومات
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 .5قايم النتائج:
نمط التقايم
محتو

رقددددددددددددددددددم

الفصل

عنوان الفصل

النتائج المرجوة

مطور

فاعلي

ومحاقرات
مسجلة

نظم المعلومات
CH1
CH2
CH3

وأنظمة قواعد

البيانات الشهيرة
نظا أوراكل
12c

لغة ال SQL
الفهارس والقيود

CH4

CH5
CH6

والقيم

االفتراضية

فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي
فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي

فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي

فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي

لغة ال

فهم  -تحليل  -إتقال

PLSQL

ا دوات والتطبي

اإلجرائيات،

فهم  -تحليل  -إتقال

الدوال والقوادح

ا دوات والتطبي

CH7

المناقالت

CH8

االكتثمار

فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي
فهم  -تحليل  -إتقال
ا دوات والتطبي

√

عملي

( فاعل في
الجلسات

المتزامنة)

√

االمتحان

النهائي*/

المذاكرات**

√

عروض

ومقابالت***

√

قارير***

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
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*ي َّ
نفذ االمتحان النهائي ومد ه ساعتان مرة واحدة في جلسة خاصة لكل مقرر آخر الفصل الدراسي.
ُ
** ُ َّ
كل منها نص ساعة بمعدل مرة واحدة كل ثالثة أو أربعة محاقدرات علدد امتدداد الفصدل خدالل
نفذ المذاكرات ومدة ٌ
الجلسات التزامنية.

*** ُ َّ
نف دذ العددروض والمقددابالت والتقددارير بمعدددل مددرة واحدددة كددل ثالثددة أو أربعددة محاق درات علددد امتددداد الفصددل خددالل
الجلسات التزامنية.
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 .6مفردات المقرر:
رقم الفصل

CH1

محتو الفصل

عنوان الفصل
نظم المعلومات وأنظمة

 .1ما هو نظا المعلومات؟

قواعد البيانات الشهيرة

 .2أنظمة إدارة قواعد البياناتس

عدد الوحدات

عدد الوحدات

النظرية

ن اط زامني)

التدريسية

2

التدريسية العملية

1

 .1تنصيب أوراكلس
CH2

نظا أوراكل 12c

CH3

لغة ال SQL

 .2انت ار قاعدة المعطياتس
 .3بنية المجلداتس

4

2

 .4أدوات مساعدة في قاعدة البياناتس
 .1الحساب التعليمي SCOTTس

 .2تعليمات اإلنشاء وتعديل البينية والحذفس
 .3توا ع التحويل إلى أنماط بديلةس
 .4توا ع النمط تاريخس

 .5توا ع أنرى شائعة االكتخدا س

8

4

 .6ربط الجداولس
 .7المناظيرس
 .8أمثلةس
CH4

الفهارس والقيود والقيم
االفتراضية

 .1الفهارسس
 .2القيودس

 .3القيم االفتراضيةس

3

1

 .1بناء اللغة ا كاكيس
CH5

لغة ال PLSQL

 .2أنماط المتحوالتس

 .3أش ال الشرط والحلقاتس
 .4لغة  SQLضمن الـ PLSQLس
 .5المؤشرات المنزلقةس
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 .6معالجة الخطأس
 .7البلوكات المتدانلةس

 .8ا نطاء المعرفة من قبل المطورس
 .1اإلجرائياتس
CH6

اإلجرائيات ،الدوال
والقوادح

 .2الدوالس

 .3تمارين على اإلجرائيات والتوا ع في أوراكلس
 .4القوادحس

5

2

 .5الحز س

 .1تعريف المناقالتس
 .2تدريب 1س
CH7

المناقالت

CH8

االكتثمار

 .3ضمال وثوقية البياناتس
 .4تدريب 2س

6

3

 .5درجات العزلس
 .6اإلقفالس

 .1االتصال مع قاعدة بيانات أوراكلس
 .2التطبيقات الم تبية مع أوراكلس
 .3تطبيقات الويب مع أوراكلس
 .4اآل سس
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 .7القسم العملي:
• أدوات ومختنرات القسم العملي:
إسم األداة

وصيفها

أوراكل 12c

نظا قواعد بيانات من شركة أوراكل متاح

اور ديزاينر

نظا تحليل إلنشاء قاعدة بيانات

محرر نصوو

برنامج لكتا ة نصوو

أنظمة قواعد بيانات

أنظمة قواعد بيانات شهيرة MS SQL SERVER
My SQL

ACCESS
يجوال اكتوديو

أداة لتطوير برامج م تبية أو تطبيقات ويب
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•
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وزيع العملي علد فصول المقرر:
الفصل

نمط العملي

األول

 تمارين

الماني

 تمارين

المالث

 تمارين

الرابع

 تمارين

الخامس

 تمارين

مالحظات و وقيحات

 وظائق
 وظائق

وظيفة أولى

 وظائق
 وظائق
 وظائق
 مشاريع

السادل

 تمارين
 وظائق
 مشاريع

السابع

 تمارين

 وظائق
 مشاريع

المام

 تمارين

 وظائق
 مشاريع
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: المراجع.8
https://www.tutorialspoint.com/dbms/dbms_data_models.htm
http://www.oracletutorial.com
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