
                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 قواعد البٌاناتإدارة نظم   :توصٌف مقرر
 

I.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ة نظم قواعد البٌاناتإدار :اسم المقرر 1

 STA3108 رمز المقرر ورقمه: 2

 المعتمدة: الساعات 3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث، الفصل الثانً المستوى والفصل الدراسً: 4

 الحاسوب وتطبٌقاتهإلى مدخل  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت 5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي  7

 العربٌة + اإلنجلٌزٌة لغة تدرٌس المقرر: 8

 إنتظام-فصلً نظام الدراسة: 9

 د. عبدالملك عبدهللا العولقً      معد)ي( مواصفات المقرر: 11

    تارٌخ اعتماد مواصفات المقرر: 11
 

II. :وصف المقرر 

ة قواعد البٌانات وتحدٌداً كٌفٌة تنظٌم البٌانات وتجهزها تمهٌداً إدارة فً نظم تعرٌف الطالب بالطرق العلمٌة المستخدمإلى ٌهدف 
تعرٌف الطالب بشكل مجمل بنظم إلى كما ٌهدف هذا المقرر ٌة والمتقدمة على هذه البٌانات، ساسٌة األاإلحصائالتحلٌالت جراء إل

 .ٌة منها والمتقدمةساسٌة األاإلحصائامها فً التحلٌالت دإستخقواعد البٌانات المختلفة وكٌفٌة اإلستفادة من قواعد البٌانات و
 

III. :مخرجات التعلم 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1ة نظم قواعد البٌانات.دار. ٌظهر المعرفة والفهم إل 
a2المختلفة. ٌةاإلحصائامها فً التحلٌالت إستخد.  ٌوضح بسهولة طرٌقة إعداد قواعد البٌانات و 
b1 .الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات المنظمة فً صورة قواعد بٌانات. ٌستخلص 
b2.ٌحلل وٌفسر نتائج تحلٌل البٌانات المأخوذة من قواعد البٌانات . 
c1.ٌستخدم البرامج المختلفة بكفاءة أكثر من غٌره . 
c2مل مع قواعد البٌانات فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.. ٌوظف معرفته فً التعا 
d1 عمله على قواعد البٌانات. أثناء. ٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
d2.ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل . 

 

IV. :مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات تعلم البرنامج 

 مخرجات تعلم البرنامج علم المقررمخرجات ت

 a:المعرفة والفهم : 

a.1 a1 .ة نظم قواعد البٌانات.دارٌظهر المعرفة والفهم إل 
A1  بالنظرٌات واألسالٌب ٌظهر المعرفة والفهم
 ٌة المستخدمة فً مختلف الدراسات.اإلحصائ دواتواأل

a.2 
a2 .  ٌوضح بسهولة طرٌقة إعداد قواعد البٌانات

 ٌة المختلفة.اإلحصائمها فً التحلٌالت اإستخدو

A2  ٌا فً اعداد إحصائالمتبعة  اإلجراءات ٌوضح
 فً المجاالتالبحوث العلمٌة والتطبٌقٌة والتمٌز فٌها 

 العلمٌة والعملٌة.

 b:المهارات الذهنٌة : 

b.1 
b1 . ٌستخلص الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه

المنظمة فً صورة قواعد عند عمله على تحلٌل البٌانات 
 بٌانات.

B1  األرقام ٌستخلص كافة المعلومات عن مدلوالت
والبٌانات للظواهر المختلفة وٌقترح المعالجات المناسبة 

 لها.
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b.2 
b2 ٌحلل وٌفسر نتائج تحلٌل البٌانات المأخوذة من قواعد .

 .البٌانات

B2  ٌمٌز بٌن الطرق المختلفة إلدخال ومعالجة وتحلٌل
إلى ٌة للوصول اإلحصائام الحزم إستخدات بالبٌان

 االستنتاجات الصحٌحة والتنبؤات الدقٌقة.

 c:المهارات المهنٌة والعملٌة :  

c.1 c1. .ٌستخدم البرامج المختلفة بكفاءة أكثر من غٌره 
C4  ٌة الجاهزة فً اإلحصائٌستخدم تقنٌات البرامج

 تحلٌل البٌانات للظواهر المختلفة.

c.2 
c2. ف معرفته فً التعامل مع قواعد البٌانات فً حل ٌوظ

 المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.
 C2  ٌة فً صٌاغة اإلحصائٌوظف األسالٌب

 المشكالت التطبٌقٌة والتفاعل معها واتخاذ القرار.

 d:المهارات العامة واالنتقالٌة : 

d.1 
d1.  عمله على قواعد  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه

 ت.البٌانا
D2  ٌجٌد مهارة االتصال والتأثٌر والتفاوض مع

 اآلخرٌن والتحسٌن والتطوٌر المستمر لمهارته الفردٌة.

d.2 
d2 . ًٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة الت

 ٌواجهها فً مجال العمل.
D3  ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة

 التً ٌواجهها فً مجال العمل.
 

V. بط مخرجات التعلم باستراتٌجٌات التدرٌس والتقٌٌمر 

  التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةأوال: ربط مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة  مخرجات المقرر / المعرفة والفهم

a1 .ة نظم دارٌظهر المعرفة والفهم إل
 قواعد البٌانات.

 ضراتالمحا  -
التعلٌم التعاونً بٌن الطالب لفهم  -

 أعمق لقواعد البٌانات.
 المناقشة والعصف الذهنً. -

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة. -
 

a2 .  ٌوضح بسهولة طرٌقة إعداد
امها فً إستخدقواعد البٌانات و

 ٌة المختلفة.اإلحصائالتحلٌالت 

 محاضراتال  -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
عرض المشكالت فً قواعد  -

 البٌانات وطرق حلها.

 االختبارات. -
 تقٌٌم العروض. -
 تقٌٌم مشاركة الطلبة فً الحوار والمناقشة. -
 

 

                              التدرٌس والتقٌٌم:                         إستراتٌجٌةثانٌا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة   التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات الذهنٌة 

b1 . ٌستخلص الطرق المناسبة
لحل المشاكل التً تواجهه عند 

عمله على تحلٌل البٌانات المنظمة 
 فً صورة قواعد بٌانات.

 المحاضرات  -
عد حل المشكالت التً تظهر فً قوا -

 البٌانات.
 المناقشة والعصف الذهنً. -
 الحاالت العملٌة. -
استكشاف تجارب اآلخرٌن فً قواعد  -

 . نترنتالبٌانات عبر اإل

 المناقشة الشفهٌة. -
 تقٌٌم األنشطة والتكالٌف الفردٌة والجماعٌة. -
 تحلٌل الحاالت للمشاكل الشائعة.  -
 .تقٌٌم  البحوث والتقارٌر عن تلك المشكالت  -

b2 ٌحلل وٌفسر نتائج تحلٌل .
البٌانات المأخوذة من قواعد 

 .البٌانات

 المحاضرات. -
 المناقشة والعصف الذهنً. -
إعداد مشروعات محدودة فً قواعد  -

 البٌانات.
 تطوٌر التعلٌم الذاتً لقواعد البٌانات. -

 اختبارات تحرٌرٌة. -
 المناقشة الشفهٌة. -
 فردٌة والجماعٌة.تقٌٌم األنشطة والتكالٌف ال -
 تحلٌل الحاالت.  -
 تقٌٌم  البحوث والتقارٌر.  -

 

 التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةثالثا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات المهنٌة والعملٌة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة التدرٌس إستراتٌجٌة مخرجات المقرر/ المهارات المهنٌة والعملٌة

c1. ختلفة بكفاءة أكثر من ٌستخدم البرامج الم
 غٌره.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة.
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 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

تقٌٌم البحوث والتكالٌف  -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -

c2.  مع قواعد البٌانات ٌوظف معرفته فً التعامل
 فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها.

 التعلم الذاتً. -
 المحاضرات. -
 العروض الطالبٌة. -
الحاالت العملٌة وحل  -

 المشكالت.
 المناقشة والعصف الذهنً.-
 مشروعات الطالب البحثٌة. -
 التدرٌبات العملٌة. -

االختبارات التحرٌرٌة النصفٌة  -
 والنهائٌة.

م البحوث والتكالٌف تقٌٌ -
 والواجبات.

 المالحظات الشخصٌة. -
 تقٌٌم الحاالت النظرٌة والعملٌة. -

 

                                                            التدرٌس والتقٌٌم: إستراتٌجٌةرابعا: ربط مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( ب

 التقوٌم إستراتٌجٌة ٌسالتدر إستراتٌجٌة مخرجات المقرر 

d1.  عمله على  أثناءٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه
 قواعد البٌانات.

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -
 

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 اهٌم.عرض المف 

d2 . ٌتخذ القرارات الصحٌحة لحل المشكالت
 المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.

 العروض الطالبٌة. -
 الحوار والمناقشة. -
 جماعات العمل. -
 .األداءبطاقة مالحظة  -

 االختبار النهائً. -
 .بحاثمناقشة األ -
 المالحظات الشخصٌة. -
 استطالع قدرة الطالب على -
 هٌم.عرض المفا 

 

VI. مواضٌع المقرر الرئٌسة والفرعٌة )النظرٌة والعملٌة( وربطها بمخرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحدٌد الساعات  كتابة
 المعتمدة لها.  

 

 كتابة وحدات /مواضٌع محتوى المقرر

 الجانب النظري                                                           أوال:

 المواضٌع التفصٌلٌة حدات/ موضوعات المقررو الرقم
عدد 

 األسابٌع
الساعات 

 الفعلٌة
 مخرجات تعلم المقرر

1 
تعرٌف عام بقواعد  -

 البٌانات.
 

 تعرٌف عام بقواعد البٌانات. -
 ة قواعد البٌانات.أهمٌتوضٌح  -
بٌان المجاالت والحاالت التً  -

 ٌتم فٌها تطبٌق قواعد البٌانات.
اجع عرض الكتاب المقرر والمر -

 المساعدة.
عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً  -

هذا المقرر والدرجات المحددة 
 لكل طرٌقة.

1 3 a1 

2 

 ألولالفصل ا -
 فهم قواعد البٌانات. -

 
 

 ألولالفصل ا -
 فهم قواعد البٌانات. -
 كٌفٌة تنظٌم قاعدة الٌانات. -
 تعرٌف السجالت. -

1 3 a1+c2+b2 
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 تعرٌف الحقول. -
امات قواعد البٌانات إستخد -

 واسعة النطاق.
 البٌانات. أنواع -
 أمثلة متنوعة. -

3 
 خصائص الحقل. -

 

 خصائص الحقل. -
ً فً ساسمفهوم المفتاح األ -

 قواعد البٌانات.
 ً.ساسامات المفتاح األإستخد -
 الفهرسة. -
العالقات بٌن مكونات قواعد  -

 البٌانات.
 عملٌات قواعد البٌانات. -

1 3 a1+c2+b2 

 

 الفصل الثانً -
ام برنامج قواعد إستخد -

 ٌانات أكسس.الب
 

 

 الفصل الثانً -
ام برنامج قواعد البٌانات إستخد -

 أكسس.
التعامل مع قواعد البٌانات من  -

 خالل أكسس.
 تشغٌل البرنامج وإغالقه. -
 فتح قاعدة البٌانات. -
مكونات واجهة المستخدم فً  -

 برنامج أكسس.
 (Ribbonالشرٌط ) -
جزء التنقل بٌن كائنات قاعدة  -

 البٌانات.
 شرٌط المعلومات. -
نشاء وحفظ قاعدة بٌانات إ -

 خالٌة.
 أدواتتخصٌص شرٌط  -

 الوصول السرٌع.
 ام المساعد فً أكسس.إستخد -

1 3 a1+c2+b2+c1 

4 
فتح الكائنات فً قواعد  -

 البٌانات.
 

 فتح الكائنات فً قواعد البٌانات. -
حفظ الكائنات فً قواعد  -

 البٌانات.
إغالق الكائنات فً قواعد  -

 البٌانات.
 التبدٌل بٌن طرق عرض -

 الكائنات فً قواعد البٌانات.
حذف الكائنات فً قواعد  -

 البٌانات.
 التنقل بٌن السجالت. -
 فرز السجالت. -
 الغاء الفرز. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

5 
 الفصل الثالث -
 الجداول. -

 الفصل الثالث -
 الجداول. -

2 6 a1+c2+b2+c1 
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 طرق عرض الجداول. - 
 السجالت. -
 إضافة سجل جدٌد. -
 حذف سجل من الجدول. -
 دخال بٌانات سجل.إ -
 تعدٌل بٌانات السجل. -
 حذف محتوٌات السجل. -
إنشاء جدول فً طرٌقة عرض  -

 التصمٌم.
 تسمٌة الجدول وحفظه. -
إنشاء جدول جدٌد فً طرٌقة  -

 عرض البٌانات.
 تغٌٌر إتجاه عرض الجدول. -
 العمل فً الحقول -
 تحدٌد الحقول. -
 تطبٌق خصائص الحقل. -
 تنسٌق الحقل. -
 .القٌمة اإلفتراضٌة للحق -
 إنشاء قاعدة التحقق من الصحة. -
 تغٌٌر نوع البٌانات فً الحقل. -
 مخاطر تغٌٌر نوع البٌانات. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. - -

6 
 ً.ساسالمفتاح األ -

 

 ً.ساسالمفتاح األ -
ً فً ساسة المفتاح األأهمٌ -

 قواعد البٌانات.
 ً.ساستحدٌد المفتاح األ -
 ً.ساستغٌٌر المفتاح األ -
 ة الحقل.فهرس -
 الجدول.إلى ج حقل جدٌد إدار -
 العالقات بٌن الجداول. -
 إنشاء العالقات. -
 حفظ العالقات. -
 إغالق إطار العالقات. -
 فرض التكامل المرجعً ومعناه. -
 حذف العالقات. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

7 

 الفصل الثالث -
 استرجاع المعلومات -

 
 

 الفصل الثالث -
 استرجاع المعلومات -
 البحث فً قواعد البٌانات. -
 البحث فً الجداول. -
 البحث فً النماذج. -
 التصفٌة فً الجداول. -
 التصفٌة حسب النموذج. -
 إزالة عامل التصفٌة. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 
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8 

 الفصل الرابع -
 اإلستعالمات -

 
 

 الفصل الرابع -
 اإلستعالمات -
إنشاء إستعالم جدٌد من جدول  -

 واحد.
 ستعالم وتسمٌته.حفظ اإل -
أو إنشاء إستعالم من جدولٌن  -

 أكثر.
 اإلستعالم ضمن معاٌٌر معٌنة. -
 (.Wildcardsأحرف البدل ) -
 اإلستعالم.إلى إضافة معاٌٌر  -
 تعدٌل معاٌٌر اإلستعالم. -
 إزالة جمٌع المعاٌٌر. -
 إزالة حقل من اإلستعالم. -
 نقل حقل من اإلستعالم. -
إخفاء وإظهار حقل فً  -

 اإلستعالم.
 ل اإلستعالم.تشغٌ -
 أمثلة متنوعة لكل حالة.  -

2 6 a1+c2+b2+c1 

9 

 الفصل الخامس -
 النماذج -

 
 

 الفصل الخامس -
 النماذج -
 إنشاء نموذج بسٌط. -
 حفظ النموذج وتسمٌته. -
ام معالج إستخدإنشاء نموذج ب -

 النماذج.
ام النموذج إلدراج إستخد -

 سجالت جدٌدة.
ام النماذج لحذف إستخد -

 السجالت.
لتعدٌل بٌانات  ام النموذجإستخد -

 السجالت.
 تعدٌل تصمٌم النماذج. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 

10 

 الفصل السادس -
 التقارٌر -

 
 

 الفصل السادس -
 التقارٌر -
أو إنشاء تقرٌر بسٌط من جدول  -

 استعالم.
 حفظ التقرٌر وتسمٌته. -
ام إستخدإنشاء تقرٌر وتسمٌته ب -

 عالج التقارٌر.
ً تخطٌط تغٌٌر ترتٌب الحقول ف -

 التقرٌر.
 إضافة التجمٌع فً التقارٌر. -
ام معالج إستخدإضافة التجمٌع ب -

 التقارٌر.
إضافة التجمٌع فً طرٌقة  -

 عرض التخطٌط.

1 3  
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 تذٌٌل التقرٌر بنص.
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

11 

 الفصل السابع -
 تصدٌر البٌانات -

 
 

 الفصل السابع -
 تصدٌر البٌانات -
تصدٌر الجداول واإلستعالمات  -

 ملف إكسل.إلى 
تصدٌر الجداول  - -

 ملف نصً.إلى واإلستعالمات 
 طباعة الجداول. -
 التحكم فً شكل الطباعة. -
 طباعة النماذج. -
 طباعة التقارٌر. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

1 3 a1+c2+b2+c1 
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VII. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 التعلم الذاتً. -

 العصف الذهنً. -

 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -
 

VIII. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل مخرجات التعلم النشاط / التكلٌف الرقم

ام برنامج أكسس إعداد قواعد إستخدتكلٌف كل طالب ب 1
اإلحصاء لعٌنة من بٌانات مأخوذة من كتاب  بٌانات

 السنوي الذي ٌصدره الجهاز المركزي لإلحصاء.

+ a1+a2 +b1 
b2+ +c1+c2 

W11-w13 11 

مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق إلى تقسٌم الطالب  2
على طرق إنشاء قواعد  اً ة تتضمن تطبٌق عملٌبحثٌ

 البٌانات وتحلٌل البٌانات فٌها.

a1+a2+b1+b2+ 
+c2 

W14-w15 11 

 21 المجموع
 

IX. :تقٌٌم التعلم 

 الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم
درجة  إلى نسبة الدرجة 

 التقوٌم النهائً
 المخرجات التً ٌحققها

 W11-w15 21 21% االنشطة والتكالٌف 1
+ a1+a2 +b1 

b2+ +c1+c2 

 a1+a2+b1 + b2+ + c2 %21 21 العاشر اختبار منتصف الفصل 2

 االختبار النهائً 3
 سبوعاأل

 السادس عشر
60 60% 

a1+a2 +b1+ b2+ 
+c1 + c2 
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X. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( الرئٌسةالمراجع 

 ٌة الهاشمٌة.األردن"، المكتبة الوطنٌة، المملكة 2112ام ماٌكروسوفت أكسس إستخد(، "قواعد البٌانات ب2111شركة مٌكروسوفت،).1
 السعودٌة. ، مكتبة العبٌكان، المملكة العربٌة"االحتراف: برمجة قواعد البٌاناتإلى من الصفر  (، "2111،) محمد حمدي، غانم.2 

 المراجع المساعدة

1.C. J. Date, A. Kannan and S. Swamynathan, "An Introduction to Database Systems", Pearson 
Education, Eighth Edition, 2009. 
2.Abraham Silberschatz, Henry F. Korth and S. Sudarshan, "Database System Concepts", 
McGraw-Hill Education (Asia), Fifth Edition, 2006. 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1.https://download-internet-pdf-ebooks.com/1196-free-book http://www.abarry.ws/or/or342.htm 
2.https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-

library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar 
3.https://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html 

 

XI. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

1 

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة:
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 وٌتم 25%   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبٌاب وغ بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار

2 
  :  الحضور المتأخر 

 ٌحذر مرات ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -
 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، تاذأس من شفوٌا

3 

 ضوابط االمتحان:
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .لحالةا جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

4 

  التعٌٌنات والمشارٌع:
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -
 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

5 
  الغش:

 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

7 

 سٌاسات أخرى: 
 باتهم وحقوقهم اآلتً: من مهام الطلبة وواج

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ل ٌُحا فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

 
  

https://download-internet-pdf-ebooks.com/1196-free-book
http://www.abarry.ws/or/or342.htm
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar
https://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html
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 قواعد البٌانات إدارة نظم :خطة مقرر
 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 ٌا(أسبوع/ 3)  الساعات المكتبٌة
 االسم د. عبدالملك عبدهللا العولقً

 السبت األحد االثنٌن الثالثاء األربعاء الخمٌس
 األمانة

(775571797) 
(735363901) 

 المكان ورقم الهاتف

      
alawlaki@gmailcom 

alawlaki@yahoo.com 
ًلكترونالبرٌد اإل  

 

II.  :معلومات عامة عن المقرر 

 ة نظم قواعد البٌاناتإدار :اسم المقرر  .1

 STA3108 رمز المقرر ورقمه:  .2

 الساعات المعتمدة:  .3
 اإلجمالً تدرٌب عملً سمنار محاضرة

3    3 

 المستوى الثالث، الفصل الثانً وى والفصل الدراسً:المست  .4

 الحاسوب وتطبٌقاتهإلى مدخل  :(المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت  .5

 ال ٌوجد (:المتطلبات المصاحبة )إن وجدت  .6

 والمعلوماتاإلحصاء بكالورٌوس  درس له المقرر:ٌالبرنامج الذي   .7

 ٌزٌةالعربٌة + اإلنجل لغة تدرٌس المقرر:  .8

 كلٌة التجارة واالقتصاد مكان تدرٌس المقرر:   .9
 

III. :وصف المقرر 

ة قواعد البٌانات وتحدٌداً كٌفٌة تنظٌم البٌانات وتجهزها تمهٌداً إدارتعرٌف الطالب بالطرق العلمٌة المستخدمة فً نظم إلى ٌهدف  
تعرٌف الطالب بشكل مجمل بنظم إلى هدف هذا المقرر كما ٌٌة والمتقدمة على هذه البٌانات، ساسٌة األاإلحصائالتحلٌالت جراء إل

 .ٌة منها والمتقدمةساسٌة األاإلحصائامها فً التحلٌالت إستخدقواعد البٌانات المختلفة وكٌفٌة اإلستفادة من قواعد البٌانات و
 

IV. المقصودة للمقرر: مخرجات التعلم : 

 بعد االنتهاء من هذا المقرر سٌكون الطالب قادراً على أن :
a1ة نظم قواعد البٌانات.دار. ٌظهر المعرفة والفهم إل 
a2ٌة المختلفة.اإلحصائامها فً التحلٌالت إستخد.  ٌوضح بسهولة طرٌقة إعداد قواعد البٌانات و 
b1 .الطرق المناسبة لحل المشاكل التً تواجهه عند عمله على تحلٌل البٌانات المنظمة فً صورة قواعد بٌانات. ٌستخلص 
b2وٌفسر نتائج تحلٌل البٌانات المأخوذة من قواعد البٌانات. . ٌحلل 
c1.ٌستخدم البرامج المختلفة بكفاءة أكثر من غٌره . 
c2.ٌوظف معرفته فً التعامل مع قواعد البٌانات فً حل المشاكل المختلفة التً ٌواجهها . 
d1 عمله على قواعد البٌانات. أثناء. ٌتواصل بفعالٌة مع زمالئه 
d2 القرارات الصحٌحة لحل المشكالت المختلفة التً ٌواجهها فً مجال العمل.. ٌتخذ 

 
 

V. :محتوى المقرر 

 :الجانب النظري
 

 الساعات الفعلٌة سبوعاأل المواضٌع التفصٌلٌة وحدات المقرر الرقم

1 
 تعرٌف عام بقواعد البٌانات. -

 
 تعرٌف عام بقواعد البٌانات. -
 ة قواعد البٌانات.أهمٌتوضٌح  -

ألولا سبوعاأل  3 
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المجاالت والحاالت التً ٌتم فٌها  بٌان -
 تطبٌق قواعد البٌانات.

عرض الكتاب المقرر والمراجع  -
 المساعدة.

عرض طرق التقٌٌم المتبعة فً هذا  -
المقرر والدرجات المحددة لكل 

 طرٌقة.

2 
 ألولالفصل ا -
 فهم قواعد البٌانات. -

 

 ألولالفصل ا -
 فهم قواعد البٌانات. -
 عدة الٌانات.كٌفٌة تنظٌم قا -
 تعرٌف السجالت. -
 تعرٌف الحقول. -
امات قواعد البٌانات واسعة إستخد -

 النطاق.
 البٌانات. أنواع -
 أمثلة متنوعة. -

الثانً سبوعاأل  3 

3 
 خصائص الحقل. -

 

 خصائص الحقل. -
ً فً قواعد ساسمفهوم المفتاح األ -

 البٌانات.
 ً.ساسامات المفتاح األإستخد -
 الفهرسة. -
 واعد البٌانات.العالقات بٌن مكونات ق -
 عملٌات قواعد البٌانات. -

الثالث سبوعاأل  3 

 
 الفصل الثانً -

ام برنامج قواعد البٌانات إستخد
 أكسس

 الفصل الثانً -
ام برنامج قواعد البٌانات إستخد -

 أكسس.
التعامل مع قواعد البٌانات من خالل  -

 أكسس.
 تشغٌل البرنامج وإغالقه. -
 فتح قاعدة البٌانات. -
خدم فً برنامج مكونات واجهة المست -

 أكسس.
 (Ribbonالشرٌط ) -
جزء التنقل بٌن كائنات قاعدة  -

 البٌانات.
 شرٌط المعلومات. -
 إنشاء وحفظ قاعدة بٌانات خالٌة. -
الوصول  أدواتتخصٌص شرٌط  -

 السرٌع.
 ام المساعد فً أكسس.إستخد -

الرابع سبوعاأل  3 

4 
فتح الكائنات فً قواعد  -

 البٌانات.
 

 ٌانات.فتح الكائنات فً قواعد الب -
 حفظ الكائنات فً قواعد البٌانات. -
 إغالق الكائنات فً قواعد البٌانات. -
التبدٌل بٌن طرق عرض الكائنات فً  -

 قواعد البٌانات.
 حذف الكائنات فً قواعد البٌانات. -

الخامس سبوعاأل  3 
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 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 التنقل بٌن السجالت. -
 فرز السجالت. -
 الغاء الفرز. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

 
 الفصل الثالث -
 جداول.ال -

 

 الفصل الثالث -
 الجداول. -
 طرق عرض الجداول. -
 السجالت. -
 إضافة سجل جدٌد. -
 حذف سجل من الجدول. -
 إدخال بٌانات سجل. -
 تعدٌل بٌانات السجل. -
 حذف محتوٌات السجل. -
إنشاء جدول فً طرٌقة عرض  -

 التصمٌم.
 تسمٌة الجدول وحفظه. -
إنشاء جدول جدٌد فً طرٌقة عرض  -

 البٌانات.
 الجدول.تغٌٌر إتجاه عرض  -
 العمل فً الحقول -
 تحدٌد الحقول. -
 تطبٌق خصائص الحقل. -
 تنسٌق الحقل. -
 القٌمة اإلفتراضٌة للحق. -
 إنشاء قاعدة التحقق من الصحة. -
 تغٌٌر نوع البٌانات فً الحقل. -
 مخاطر تغٌٌر نوع البٌانات. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. - -

 6 السادس والسابع

5  

 ً.ساسالمفتاح األ -
ً فً قواعد ساسألة المفتاح اأهمٌ -

 البٌانات.
 ً.ساستحدٌد المفتاح األ -
 ً.ساستغٌٌر المفتاح األ -
 فهرسة الحقل. -
 الجدول.إلى ج حقل جدٌد إدار -
 العالقات بٌن الجداول. -
 إنشاء العالقات. -
 حفظ العالقات. -
 إغالق إطار العالقات. -
 فرض التكامل المرجعً ومعناه. -
 حذف العالقات. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

الثامن عسبواأل  3 

6  

 الفصل الثالث -
 استرجاع المعلومات -
 البحث فً قواعد البٌانات. -
 البحث فً الجداول. -

التاسع سبوعاأل  3 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

 البحث فً النماذج. -
 التصفٌة فً الجداول. -
 التصفٌة حسب النموذج. -
 إزالة عامل التصفٌة. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

7  
 االختبار النصفً
 نظري + عملً

العاشر سبوعاأل  3 

8 
 الفصل الرابع -
 اإلستعالمات -

 

 الفصل الرابع -
 اإلستعالمات -
 إنشاء إستعالم جدٌد من جدول واحد. -
 حفظ اإلستعالم وتسمٌته. -
 أكثر.أو إنشاء إستعالم من جدولٌن  -
 اإلستعالم ضمن معاٌٌر معٌنة. -
 (.Wildcardsأحرف البدل ) -
 اإلستعالم.إلى إضافة معاٌٌر  -
 تعدٌل معاٌٌر اإلستعالم. -
 ٌع المعاٌٌر.إزالة جم -
 إزالة حقل من اإلستعالم. -
 نقل حقل من اإلستعالم. -
 إخفاء وإظهار حقل فً اإلستعالم. -
 تشغٌل اإلستعالم. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة.  -

الحادي عشر 
 والثانً عشر

6 

9 
 الفصل الخامس -
 النماذج -

 

 الفصل الخامس -
 النماذج -
 إنشاء نموذج بسٌط. -
 حفظ النموذج وتسمٌته. -
 ام معالج النماذج.تخدإسإنشاء نموذج ب -
ام النموذج إلدراج سجالت إستخد -

 جدٌدة.
 ام النماذج لحذف السجالت.إستخد -
ام النموذج لتعدٌل بٌانات إستخد -

 السجالت.
 تعدٌل تصمٌم النماذج. -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

 3 الثالث عشر

10  

 الفصل السادس -
 التقارٌر -
أو إنشاء تقرٌر بسٌط من جدول  -

 استعالم.
 ٌر وتسمٌته.حفظ التقر -
عالج مام إستخدإنشاء تقرٌر وتسمٌته ب -

 التقارٌر.
تغٌٌر ترتٌب الحقول فً تخطٌط  -

 التقرٌر.
 إضافة التجمٌع فً التقارٌر. -
ام معالج إستخدإضافة التجمٌع ب -

 التقارٌر.

 3 الرابع عشر



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

إضافة التجمٌع فً طرٌقة عرض  -
 التخطٌط.

 إدراج دالة رٌاضٌة فً التقرٌر. -
أو إضافة نص فً رأس التقرٌر  -

 ٌل التقرٌر بنص.تذٌ
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

11 
 الفصل السابع -
 تصدٌر البٌانات -

 

 الفصل السابع -
 تصدٌر البٌانات -
إلى تصدٌر الجداول واإلستعالمات  -

 ملف إكسل.
إلى تصدٌر الجداول واإلستعالمات  - -

 ملف نصً.
 طباعة الجداول. -
 التحكم فً شكل الطباعة. -
 طباعة النماذج. -
 لتقارٌر.طباعة ا -
 أمثلة متنوعة لكل حالة. -

 3 الخامس عشر

12 
 االختبار النهائً 

 
 االختبار النهائً 

 كل المقرر
 3 السادس عشر
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V. التدرٌس: إستراتٌجٌة 

 المحاضرات -

 المناقشة والحوار. -

 الذاتً.التعلم  -

 العصف الذهنً. -

 شرائح العرض )البوربوٌنت(. -

 حل المشكالت. -

 الحاالت العملٌة . -

VI. :األنشطة والتكلٌفات 

 الدرجة سبوعاأل النشاط / التكلٌف الرقم

لعٌنة من بٌانات  ام برنامج أكسس إعداد قواعد بٌاناتإستخدتكلٌف كل طالب ب 1
 ذي ٌصدره الجهاز المركزي لإلحصاء.السنوي الاإلحصاء مأخوذة من كتاب 

W11-w13 11 

 اً مجموعات وتكلٌفهم بإعداد أوراق بحثٌة تتضمن تطبٌق عملٌإلى تقسٌم الطالب  2
 على طرق إنشاء قواعد البٌانات وتحلٌل البٌانات فٌها.

W14-w15 11 

 21 المجموع

 

II. :تقٌٌم التعلم 

 درجة  التقوٌم النهائًإلى  نسبة الدرجة الدرجة سبوعاأل أنشطة التقٌٌم الرقم

 %21 21 ٌاأسبوع الواجبات والتكالٌف 1

 %21 21 العاشر اختبار منتصف الفصل 2

 %60 60 السادس عشر سبوعاأل االختبار النهائً 3

 %111 111 المجموع
 



                                                                                      

 

 

 

 جامعة صنعاء
 كلٌة التجارة واالقتصاد

 قسم اإلحصاء والمعلومات

 برنبمج اإلحصبء والمعلومبث

 رئيش الجبمعت      وضمبن الجودة كبديم مركز التطوير األ  عميذ الكليت          الجودة نبئب العميذ لشئون        رئيش القضم  

 د/القبصم العببس        د/هذى العمبد   د/مشعل الريف         د/نبصر الطويل  د/فؤاد المخالف 

VII. تعلم:لمصادر ا 

 )اسم المؤلف، سنة النشر، اسم الكتاب، دار النشر، بلد النشر(.

 : ) ال تزٌد عن مرجعٌن( المراجع الرئٌسة

 ٌة الهاشمٌة.األردن"، المكتبة الوطنٌة، المملكة 2112ام ماٌكروسوفت أكسس إستخد(، "قواعد البٌانات ب2111شركة مٌكروسوفت،).1
 ٌة.، مكتبة العبٌكان، المملكة العربٌة السعود"االحتراف: برمجة قواعد البٌاناتإلى من الصفر  (، "2111،) محمد حمدي، غانم.2 

 المراجع المساعدة

1. C. J. Date, A. Kannan and S. Swamynathan, "An Introduction to Database Systems", 
Pearson Education, Eighth Edition, 2009. 

2. Abraham Silberschatz, Henry F. Korth and S. Sudarshan, "Database System Concepts", 
McGraw-Hill Education (Asia), Fifth Edition, 2006. 

 :    )إن وجدت(إنترنتٌة وإلكترونمواد 

1- https://download-internet-pdf-ebooks.com/1196-free-book http://www.abarry.ws/or/or342.htm 
2- https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-

library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar 
3- https://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html 

 

VIII. .الضوابط والسٌاسات المتبعة فً المقرر 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة ٌتم كتابة السٌاسة العامة للمقرر فٌما ٌتعلق باآلتً:

  سٌاسة حضور الفعالٌات التعلٌمٌة: 1
 . كبذل الوفاء عدم حال فً وٌحرم المحاضرات من 75% بحضور الطالب ٌلتزم -
 وٌتم 25%   الغٌاب تجاوز حال فً االمتحان دخول من الطالب وٌحرم للقسم الطالبٌاب وغ بحضور تقرٌرا المقرر أستاذ ٌقدم  -

  .القسم مجلس من الحرمان إقرار

  :  الحضور المتأخر  2
 ٌحذر مرات ثالث عن زٌادة تأخر وإذا الدراسً، الفصل فً مرات لثالث ساعة ربع لمدة تأخر إذا المحاضرة حضور للطالب ٌسمح -

 .المحاضرة دخول من ٌمنع االلتزام عدم وعند المقرر، تاذأس من شفوٌا

 ضوابط االمتحان: 3
 .بالدخول له السماح المقرر ستاذأل ٌحق ساعة لنصف النصفً االمتحان عن الطالب تأخر حال فً  - 

 .لحالةا جلعال مناسباً  ٌراه ما ٌتخذ أن المقرر ستاذأل ٌحق النصفً االمتحان حضور عن الطالب تغٌب حال فً - 
 االمتحان. بدء من دقٌقة  20 ))مقدار تأخر إذا النهائً االمتحان دخول للطالب ٌسمح ال  -
 .الكلٌة فً االمتحان بنظام الخاصة اللوائح تطبق النهائً االمتحان عن الطالب تغٌب إذا  -

  التعٌٌنات والمشارٌع: 4
 .تسلٌمها مواعٌد وٌحدد الفصل بداٌة فً التعٌٌنات نوع المقرر أستاذ ٌحدد  -
 .وتسلٌمها التكلٌفات لتنفٌذ والقواعد الضوابط المقرر أستاذ ٌبٌن - 
 .تسلٌمه فً تأخر الذي التكلٌف درجة من ٌحرم المحدد الموعد عن التكلٌفات تسلٌم فً الطالب تأخر إذا - 

  الغش: 5
 .الطالب نئوش الئحة علٌه تطبق النهائًأو  النصفً االمتحان فً بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً  -
 .للتكلٌف المخصصة الدرجة من ٌحرم والمشارٌع التكلٌفات فً النقلأو  بالغش الطالب قٌام ثبوت حال فً - 

 بذلك. الخاصة الالئحة تطبق عنه نٌابة االمتحان ألداء طالب شخصٌة ٌنتحل شخص وجود حالة فً االنتحال: 6

 سٌاسات أخرى:  7
 باتهم وحقوقهم اآلتً: من مهام الطلبة وواج

  المناقشات والعمل الجماعً. أثناءتحمل وتقبل اآلراء المختلفة 
  والحوار البناء مع اآلخرٌن.ٌجابً النقاش اإلبأسلوب التزامه 
  سٌر االمتحان. أو أثناءام الهواتف المحمولة داخل قاعة المحاضرة، إستخدال ٌسمح 
  الجهات المعنٌة التخاذ الالزم، مشفوعاً بتقرٌر عن ذلك.إلى ل ٌُحا فإنهإذا سلك الطالب سلوكاً غٌر مقبول 

  

https://download-internet-pdf-ebooks.com/1196-free-book
http://www.abarry.ws/or/or342.htm
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://books-library.online/files/books-library.online_noo2234cf7957b90c82a1b028-33926.pdf&hl=ar
https://mhmdhmdy.blogspot.com/2010/08/blog-post_09.html

