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 موذج وصف المقررن

 

 وصف المقرر

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب تحقيقها 

المتاحة. والبد من الربط بينها وبين وصف التعلم مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛البرنامج.

 انًؤصضح انرؼهًُُح .1
 كهُح انرشتُح / خايؼح انكىفح

 / انًشكز ؼهًٍ انمضى ان .2
 لضى ػهىو انحاصىب   

 اصى / سيز انًمشس .3
 ذحهُم َظى 

 أشكال انحضىس انًراحح .4
  وانكرشوٍَ حضىسٌ 

 انفصم / انضُح .5
2222-2221 

 )انكهٍ(ػذد انضاػاخ انذساصُح  .6
 صاػح )ػًهٍ( 62صاػح )َظشٌ( ,  62

 ذاسَخ إػذاد هزا انىصف  .7
1/9/2222 

 أهذاف انًمشس .8

 .ا وخصائصها و يضرىَاذها وأَىاػهاذؼشَف انطانة تانًفاهُى األصاصُح نهُظى وذحهُهه -1

  SDLCذؼشَف انطانة ػهً يشاحم دوسج حُاج ذطىَش األَظًح  -2

 .ػهً ذحهُم وذصًُى انُظى تاصرخذاو يدًىػح يٍ أدواخ انرحهُم وانرصًُى ذذسَة انطانة -3

 .وأَىاػها انثُاَاخ نمىاػذ األصاصُح تانًفاهُى انطانة ذؼشَف -4

كم  خصائصو يا هٍ أَىاػها و   Database Models ًَارج لىاػذ انثُاَاخ ػهً انطانة ذؼشَف -5

 The Hierarchical data model,The Network data model , The )  َىع يُها

Relational data model ,Object Based data model   , The Entity Relationship 

model . ( 

 .المستخدمة في التعامل مع قواعد البيانات MySQLدراسة لغة  -6
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 .يؼها وانرؼايم MySQLنغح  تاصرخذاو تضُطح تُاَاخ لىاػذ إَشاء ػهً انطانة ذذسَة -7

 وطشائك انرؼهُى وانرؼهى وانرمُُى ًمشساخ انيخشخ .12

  هذاف انًؼشفُح األ -أ
 تصىسج صحُحح ذحهُم أٌ َظاو اكضاب انطانة انمذسج ػهً  -1أ

 انًخرهفح يغ االيثهح االَظًحاكضاب انطانة انمذسج ػهً انرؼشف ػهً اَىاع  -2أ

 و تشيدرهااَشاء لاػذج تُاَاخ تصىسج صحُحح اكضاب انطانة انمذسج ػهً  -3أ

  ًمشس.انخاصح تان ُحانًهاساذاألهذاف   -ب 

 ذحهُههاوطشق  االَظًحاكضاب انطانة انمذسج ػهً انرفكُش ػانٍ انًضرىي فٍ   - 1ب

 كُفُح إداسج لىاػذ انثُاَاخ اكضاب انطانة انمذسج ػهً    - 2ب

 إػطاء ايثهح ػهُهاًَارج لىاػذ انثُاَاخ و اكضاب انطانة انمذسج ػهً يؼشفح كم َىع يٍ اَىاع   - 3ب

ذُظُى انثُاَاخ داخم انُظاو و ذكىٍَ انؼاللاخ تأَىاػها فٍ انُظاو  اكضاب انطانة انمذسج ػهً  - 4ب

 انىاحذ 
 األهذاف انىخذاَُح وانمًُُح  -ج

 ذحهُم األَظًح اػذاد يرخصص فٍ ذًثُم  -1ج

 وانًُالشح انرحهُمذؼهى يهاسج  -2ج

  ذمثم انحمائك تؼذ االلرُاع -3ج

 
 انًُمىنح ) انًهاساخ األخشي انًرؼهمح تماتهُح انرىظُف وانرطىس انشخصٍ (.انرأهُهُح انؼايح و انًهاساخ -د 

 انماتهُح ػهً ذؼهى انًىاضُغ انًؼمذج -1د

 انماتهُح ػهً ذىظُف انًهاسج انًكرضثح نفهى انًهاساخ انًرؼهمح -2د

 االػرًاد ػهً تحث انرخشج فٍ اػذاد اَظًح يرمذيح     -3د    
 طشائك انرؼهُى وانرؼهى     

 طشَمح انًحاضشج  -1

 انؼصف انزهٍُ -2

 انرؼهُى تانرفكُش -3

 انًُالشح -4

 انرؼهُى انرؼاوٍَ -5
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 طشَمح انرهخُص -6

 طشائك انرمُُى    

ذُفُز انثشايح  –)حضىسَح و انكرشوَُح( لصُشج  اخرثاساخ –حضىسَح و انكرشوَُح( )انُظشَح  االخرثاساخ

 .ذصحُح انىاخثاخ –يدًىػه  نكم صغُش نًششوع ذمذًٍَ ػشض -ػًهٍ اخرثاس -داخم انًخرثش
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 تُُح انًمشس .11

يخشخاخ انرؼهى  انضاػاخ األصثىع

 انًطهىتح
اصى انىحذج / أو 

 انًىضىع
 طشَمح انرمُُى طشَمح انرؼهُى

 َظشٌ 2 األول

 ػًهٍ 2
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تُاء طانة لادس ػهً 

أَظًح تشكم صحُح و 

يؼشفح ذحهُم األَظًح 

و اكرشاف األخطاء 

انرٍ ذىاخها اثُاء 

ػًهها و إَداد حم 

 يُاصة نها 

و لادس ػهً تُاء لاػذج 

 تُاَاخ و تشيدرها

Definitions of system,  
system analysis and 
information system 

 انًحاضشج وانؼًهٍ
االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثاٍَ

 ػًهٍ 2

Introduction to 
system analysis 
Importance of System 
Analysis 

 انًحاضشج وانؼًهٍ
االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثانث

 ػًهٍ 2

Definition of  System 
Analyst   
Most important duties 
of system analyst  

 انًحاضشج وانؼًهٍ
انُىيٍ االخرثاس 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انشاتغ

 ػًهٍ 2

Introduction to 
System Development 
Life Cycle SDLC 

 انًحاضشج وانؼًهٍ
االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انخايش

 ػًهٍ 2

Planning Stage 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انضادس

 ػًهٍ 2

Analysis Stage 
 وانؼًهٍانًحاضشج 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انضاتغ

 ػًهٍ 2

Design  Stage 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثايٍ

 ػًهٍ 2

Implementation  Stage 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انراصغ

 ػًهٍ 2

First exam (first course) 
  

 َظشٌ 2 انؼاشش

 ػًهٍ 2

System Development 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انحادٌ ػشش

 ػًهٍ 2

System Testing 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثاٍَ ػشش

 ػًهٍ 2

System Installation 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثانث ػشش

 ػًهٍ 2

Data Base   
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انشاتغ ػشش

 ػًهٍ 2

File System 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انخايش ػشش

 ػًهٍ 2

Second exam (first 

course) 
  

 َظشٌ 2 انضادس ػشش

 ػًهٍ 2

DBMS Data Base 
Management System ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انضاتغ ػشش

 ػًهٍ 2

Components of DBMS 
Functions, Advantages 
and Disadvantages 

 انًحاضشج وانؼًهٍ
االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثايٍ ػشش

 ػًهٍ 2

 DBMS Architecture 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ



  
 5الصفحة 

 
  

 انثُُح انرحرُح  .12

 System Analysis, Design and Development: Concepts, Principles ـ انكرة انًمشسج انًطهىتح 1
and Practices. Charles S. Wasson , Google Books,2006. 

 
Systems Analysis & Design, Dennis. Wixom. Roth., Google Books, 
Fifth Edition 

 Hawryszkiewycz, I.T. , Introduction to systems analysis and )انًصادس(  ـ انًشاخغ انشئُضُح 2
design, Prentice-Hall 

 
Perry Edwards, Systems Analysis and Design, McGraw-Hill 1993 

 
http://uom.ac.mu/ University of Mauritius. 

               ـ انكرة وانًشاخغ انرٍ َىصً تها  ا

 ( انًدالخ انؼهًُح , انرماسَش ,.... ) 

University of Technology , System Analysis and Database 
Design, 2nd class MSC. Yasir M. Ismaeel 

ب ـ انًشاخغ االنكرشوَُح, يىالغ 

 االَرشَُد ....

www.kutub.info/library 
 

-of-http://www.studytonight.com/dbms/architecture
database.php 

 

 

 َظشٌ 2 انراصغ ػشش

 ػًهٍ 2

Database Models 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انؼششوٌ

 ػًهٍ 2

The Entity 
Relationship model ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انىاحذ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Relationship types in 
ER diagram ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انثاٍَ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Relationship degree  
in ER diagram ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انثانث 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

ER diagram Examples 
 انًحاضشج وانؼًهٍ

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انشاتغ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

First exam ( Second  

course)   

انخايش 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Hierarchical Database 
Model ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انضادس 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Network Database 
Model ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انضاتغ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Relational Database 
Model ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انثايٍ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Relational Database 
Model  Examples ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

انراصغ 

 وانؼششوٌ

 َظشٌ 2

 ػًهٍ 2

Object Oriented 
Database Model ٍانًحاضشج وانؼًه 

االخرثاس انُىيٍ 

 وانشهشٌ

 َظشٌ 2 انثالثىٌ

 ػًهٍ 2

Second  exam ( Second 

 course) 
  

http://www.kutub.info/library
http://www.kutub.info/library
http://www.studytonight.com/dbms/architecture-of-database.php
http://www.studytonight.com/dbms/architecture-of-database.php


  
 6الصفحة 

 
  

 

 خطح ذطىَش انًمشس انذساصٍ  .13

 نثُاء لىاػذ تُاَاخ اكثش ذؼمُذ.انرشكُز اكثش ػهً انداٍَ انؼًهٍ وذؼهى كراتح تشايح  

 . ذطثُك خطىاخ  ذطىَش انُظاو ػًهُاً يٍ خالل يشاسَغ انطهثح 

 


