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 اسم المادة 
 

 حاسوب

 مقرر الفصل
 

 (Database) قواعد البٌانات نظام ادارة

 اهداف المادة 
 

  اساسٌات قواعد البٌاناتان ٌتعرف الطالب على  
 ان ٌفهم الطالب نظام ادارة قواعد البٌانات 
 تحدٌد وظٌفة قواعد البٌانات ان ٌتعلم الطالب كٌفٌة 
  العناصر االساسٌة لقواعد البٌاناتان ٌتعلم الطالب على 
  انواع العالقات بٌن الجداولالتعرف على 
  والنماذج والتقارٌر واالستعالمالجانب العملً وانشاء الجداول 

 

 
 التفاصٌل االساسٌة للمادة

 

 

  مقدمة فً قواعد البٌانات:  األول الفصل

 العناصر االساسٌة فً تكوٌن قواعد البٌاناتالفصل الثانً : 

 انواع العالقات بٌن الجداولالفصل الثالث : 

 واالستعالم والتقارٌر والنماذج الجداول انشاءالفصل الرابع : 

 الكتب المنهجٌة 
 

 االردن -/ ٌاسر مطٌع / عمان تااساسٌات قواعد البٌانكتاب 
 االردن -نظم ادارة قواعد البٌانات / سعد غالب ٌاسٌن / عمان

 المصادر الخارجٌة 
 

 المكتبة االفتراضٌة

 تقدٌر الفصل 
 
 
 

الفصل 
 الدراسً

االمتحان  المختبرات الفصل الثانً الفصل االول
 النهائً

011% 01% 01% 01% 01% 

 

 العراق جمهورٌة

 العلمً البحث و العالً التعلٌم وزارة

 العلمً التقوٌم االشراف جهاز

 دٌالى: الجامعه أسم

 االدارة واالقتصاد: الكلٌه أسم

 االقتصاد: القسم أسم

 محمد لٌث طالل: المحاضر أسم

 مدرس مساعد: العلمً اللقب

 ماجستٌر :العلمً المؤهل

 جامعة دٌالى: العمل مكان
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 ((الفصل االول ))جدول الدروس االسبوعً

 المالحظات المادة العملٌة المادة النظرٌة التارٌخ

   قواعد البٌاناتمقدمة تعرٌفٌة عن  االول األسبوع

   اهمٌة قواعد البٌانات والمعلومات الثانً األسبوع

   DBMS)نظم ادارة قواعد البٌانات ) الثالث األسبوع

 عملً تطبٌق (Field)والحقول  Record)السجالت ) الرابع األسبوع

بواسطة برنامج 

Access 2010 

 

 Administrator)  البٌانات قواعد مدٌر الخامس األسبوع

 Designers)ومصممً قواعد البٌانات )

  

مستخدمً قواعد البٌانات ومشاركة  السادس األسبوع

 البٌانات

  

   امتحان الشهر االول  السابع األسبوع

  عملً تطبٌق العناصر االساسٌة لقواعد البٌانات الثامن األسبوع

  تطبٌق عملً (Tables)الجداول انشاء  التاسع األسبوع

  عملً تطبٌق Reports)االستعالمات ) العاشر األسبوع

  عملً تطبٌق Form)النماذج ) عشر الحادي األسبوع

  عملً تطبٌق Reports)التقارٌر ) الثانً عشر األسبوع

   العالقات بٌن الكٌانات الثالث عشر األسبوع

 Hierarchical)النموذج الهرمً  الرابع عشر األسبوع

Model) 

  

   )الفصل االول(امتحان الشهر الثانً  الخامس عشر األسبوع

 

 

 

 

 

 



 ((الفصل الثانً ))جدول الدروس االسبوعً

 

   Network model)النموذج الشبكً ) االسبوع االول

  عملً تطبٌق Relational Model)النموذج العالئقً )ٌ الثانً األسبوع

 Object)النموذج الموجه للكٌنونات  الثالث األسبوع

Oriented Model) 

  تطبٌق عملً

 

   )الفصل الثانً( امتحان الشهر االول الرابع األسبوع

   بٌن الجداولالعالقات  الخامس األسبوع

 Primary keyالمفتاح االساسً  السادس األسبوع

 Foreign keyالمفتاح الثانوي 

  تطبٌق عملً

  تطبٌق عملً  االنترنت ونماذج قواعد البٌانات السابع األسبوع

دور قاعدة البٌانات فً بناء المواقع  الثامن األسبوع

 االلكترونٌة

  تطبٌق عملً

  عملً تطبٌق قاعدة بٌانالت لموقع تعلٌمًتصمٌم  التاسع األسبوع

  عملً تطبٌق عملٌة تنسٌق النماذج فً موقع الكترونً العاشر األسبوع

  عملً تطبٌق انشاء مخططات بٌانٌة واحصائٌة الحادي عشر األسبوع

  عملً تطبٌق sortوالفرز   Filtersعملٌات التصفٌة  ثانً عشرال األسبوع

  عملً تطبٌق البحث والتعدٌل عملٌات الوصول و ثالث عشرال األسبوع

اختبار بناء جداول وتقارٌر بواسطة برنامج  رابع عشرال االسبوع

Access 2010 

  عملً تطبٌق

   )الفصل الثانً(امتحان الشهر الثانً  الخامس عشر األسبوع

    

 


