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 ((انسنىيت )) أسخًارة انخطت انخذريسيت 
 

يىنس كاظى حًيذو.و.   انخذريسي: اسى 

ykazom@yahoo.com انبريذ االنكخروني: 

 اسى انًادة: قواعد انبياَات

انبياَاتاساسيات قواعد   :يقررانفصم 

 اساسيات قواعد انبياَاتاٌ يحعرف انطانب عهى  

 اٌ يحعهى انطانب عهى جحديد وظيفة قواعد انبياَات 

 ساسية نقواعد انبياَاتالاٌ يحعهى انطانب عهى انعُاصر ا 

 قات بيٍ انجداولالاَواع انع 

 انجاَب انعًهي واَشاء انجداول وانًُاذج وانحقارير واانسحعانى

 ة:اهذاف انًاد

 

 انفصم اأنول : يقدية في قواعد انبياَات 

 ساسية في جكويٍ قواعد انبياَاتالانعُاصر ا انفصم انثاَي :

 قات بيٍ انجداولالانفصم انثانث : اَواع انع

  سحعالوانفصم انرابع : اَشاء انجداول وانًُاذج وانحقارير وااال

   

 

 

انخفاصيم االساسيه 

 ة:نهًاد

 ردنااال -ب اساسيات قواعد البياوات / ياسر مطيع / عمانكتا

 ردنااال -وظم ادارة قواعد البياوات / سعد غالة ياسيه / عمان
 ت:انكخب انًنهجي

 ت:انًصادر انخارجي االَحرَث

ثانيانفصم ان انًخخبراث االيخحاٌ اننهائي  انفصم انذراسي انفصم االول 

 االول 20 20 10 50

 انثانيو 
 

 :حقذيراث انفصم

 :تيعهىياث اضافي 
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 حىقيع انعًيذ:                                                                                     حىقيع االسخار:     

 

 


