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  الدراسي:التعریف بالمقرر أ. 
  المعتمدة:الساعات . 1
 المقررنوع . 2
   أخرى × متطلب قسم   لیةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختیاري ×  إجباري ب.
  یقدم فیھ المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3
 وجدت) إن(. المتطلبات السابقة لھذا المقرر 4

 طالبات) -737225طالب) ( -707225) (1لغات البرمجة لتطبیقات المعلومات (
 
 وجدت) (إنالمتطلبات المتزامنة مع ھذا المقرر . 5

 بدون
 

 
 

 (اختر كل ما ینطبق)نمط الدراسة . 6
 النسبة  عدد الساعات التدریسیة الدراسة نمط م
 %58 28 المحاضرات التقلیدیة 1
   التعلیم المدمج  2
 %42 20  اإللكترونيالتعلیم  3
    عن بعدالتعلیم  4
    أخرى 5

 
 
 

 مستوى الفصل الدراسي) (على التعلم الفعلیة للمقرر ساعات. 7
 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال
 28 محاضرات 1
 20 إستودیوأو معمل  2
  إضافیةدروس  3
  تذكر)(ى أخر 4
 48 اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*
 15 ساعات االستذكار 1
 10 الواجبات 2
  المكتبة 3
 20 المشاریع /البحوثإعداد  4
  )(تذكرأخرى  5
 45 اإلجمالي 

، ویش��مل ذلك: جمیع أنش��طة التعلم، مثل: س��اعات االس��تذكار، للمقررھي مقدار الوقت المس��تثمر في النش��اطات التي تس��ھم في تحقیق مخرجات التعلم * 
 المكتبةإعداد المشاریع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي یقضیھ المتعلم في 
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 التعلیمیة:المقرر ومخرجاتھ  ھدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 مقرر عملي نظري یتعرف فیھ الطالب على الطرق األساسیة واالستراتیجیات لتصمیم وإدارة قواعد البیانات.
 
 
  الھدف الرئیس للمقرر. 2

  .المعلوماتومزایاھا في المكتبات ومراكز معرفة المفاھیم المتعلقة بقواعد  •
  .نظم إدارة قواعد البیاناتاإللمام ب •
  .تمییز األنواع المختلفة لنظم قواعد البیاناتو  المعرفة والفھم لكیفیة بناء قاعدة البیانات وكیفیة تعدیلھا •
 آكسس.  استخدام برامج بناء قواعد البیانات مثل برنامج ىالقدرة عل •

 
 
 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 التعلم للمقررمخرجات 
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 
  للبرنامج

  المعارف 1
 1ع  .ومزایاھا في المكتبات ومراكز المعلوماتمعرفة المفاھیم المتعلقة بقواعد  1.1
 1ع  .نظم إدارة قواعد البیاناتاإللمام ب 1.2
ھا 1.3 عدیل یة ت نات وكیف یا قاعدة الب ناء  یة ب عد  تمییزو  المعرفة والفھم لكیف فة لنظم قوا األنواع المختل

  .البیانات
 1ع

  المھارات 2
 1م توفیر مجموعة واسعة من المراجع في المجال 2.1
 1م استخدام بعض برامج نظم إدارة قواعد البیانات والتطبیق علیھا.  2.2
االطالع والتص�������فح لمواقع الوی��ب التي تق��دم دروس تطبیقی��ة وعملی��ة متعلق��ة بنظم إدارة قواع��د  2.3

 البیانات.
 2م

2...   
  الكفاءات 3
 2ك الطالب المعرفة والقدرة على تصمیم وإدارة قواعد البیاناتیمتلــك  3.1
 1ك یتمكن من التعامل في ضوء المجموعات التشاركیة 3.2
3.3   
3...   

 
  المقرر موضوعاتج. 
 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 3 قواعد البیانات: التعریفات والمفاھیم 1
 3 .مجال المكتبات والمعلومات فيتطور قواعد البیانات  2
 3 .أنواع قواعد البیانات 3
 3 .إدارة قواعد البیاناتمكونات نظم  4
 3 أنواع نظم إدارة قواعد البیانات. 5
 6 .نظم إدارة قواعد البیانات 6
 3 .العالقة بین قواعد البیانات والمكتبات 7
 12 .تصمیم قواعد البیانات 8
 12 ).نموذج قواعد البیانات الببلیوجرافیة( 2007آكسس بناء قواعد البیانات باستخدام  9
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 48 المجموع
 

 والتقییم:التدریس  د.
 یم یالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتیجیات التدریس  ربط . 1

 یمیالتق طرق التدریس استراتیجیات مخرجات التعلم  رمزال
 المعارف 1.0

معرفة نظم إدارة قواعد البیانات وأھمیتھا في مجال  1.1
 المكتبات ومراكز المعلومات. 

  

معرفة كیفیة تص�������میم وإدارة قواعد بیانات وتقدیم  1.2
 خدمات معلوماتیة. 

  

…    
 المھارات 2.0

یانات  2.1 إدراك مفاھیم نظم تص�������میم وإدارة قواعد الب
   المعلومات.وأھمیتھا في المكتبات ومراكز 

إدراك مھ����ارات وطرق تص�������میم وإدارة قواع����د  2.2
 البیانات وتقدیم خدمات المعلومات المختلفة. 

  

…    
 الكفاءات 3.0

مھ�ارات االتص��������ال وص�������ف المھ�ارات الع�ددی�ة و 3.1
 المطلوب تطویرھا

  

الق���درة على الوص�������ول إلى المواقع المح���ددة في  3.2
 االنترنت لھذا المجال.

  

3.3 
عددیة في  فات الكمیة ال تطبیق القواعد أو المواص�������
تحدید كل جزء من أجزاء نظم تصمیم وإدارة قواعد 

 البیانات.
  

 الطلبة  تقییم أنشطة. 2

 توقیت التقییم یمیالتق أنشطة م
 (باألسبوع)

 النسبة 
 یمیالتقدرجة  إجماليمن 

 %5 األول البحث في الویب 1
 %5 الرابع قواعد بیاناتتقییم نظام إدارة  2
 %15 التاسع اختبار دوري 3
 % 5 متعدد المناقشات والمشاركات 4

 %10 الثالث عشر مشروع تصمیم نظام قاعدة بیانات 5
 %60 الخامس عشر االختبار النھائي 6
7    
8    

 الخ) ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقدیميعرض  شفھي، ،تحریري اختبار(یم یالتق أنشطة
 
 

 الطالبي:األكادیمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -ھـ 
 ظھرا. 12صباحا و حتى  8تحدید یوم السبت و االثنین من كل أسبوع بمكتب مدرس المقرر من الساعة 

 و حتى العاشرة صباحا. 9تحدید یوم الثالثاء من كل أسبوع من الساعة 
 المقرر.االتصال من خالل البرید االلكتروني لمدرس 

 االتصال من خالل موقع او منتدى المقرر.

 االتصال بالھاتف الجوال للحاالت الطارئة.
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  والمرافق:مصادر التعلم  –و 
 التعلم:مصادر قائمة . 1

 للمقرر المرجع الرئیس

Matthew MacDonald. Access 2007: The Missing Manual.2008. 
Ryan Stephens, Ronald R. Plew, Ronald R. Plew. Database Design. 2009. 

Steve Lambert, M. Dow Lambert, M Dow Lambert. Microsoft Office Access 2007. 2007 
 

 المساندةالمراجع 
:  2007المرجع األس����اس����ي لقاعدة البیانات مایكروس����وفت أكس����یس أبو العطا، مجدى محمد. 

Microsoft access 2007 ،م. 2008. القاھرة: كمبیوساینس العربیة لعلوم الحاسب 
 

 اإللكترونیةالمصادر 
باللغتین االنجلیزی�ة  نات  یا عد الب قة بنظم تص�������میم وإدارة قوا یات الویب المتعل تد مواقع ومن

 والعربیة.
 

  ىأخر

مواد تعلم أخرى مثل البرامج التي تعتمد على الكمبیوتر أو األقراص المضغوطة أو المعاییر 
 المھنیة أو األنظمة: 

 . 2007برنامج مایكروسوفت أوفیس أكسس 
 

 
 المطلوبة:المرافق والتجھیزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ)...  قاعات المحاكاة، العرض الدراسیة، المختبرات، قاعات القاعات(

) طالبا لكل مجموعة في كل فصل 30حجرات المحاضرات بعدد ال یتجاوز (
 دراسي.

 

 التقنیة التجھیزات
 البرمجیات) الذكیة،السبورة  البیانات،عرض  (جھاز

 استخدام أجھزة الحاسب اآللي الخاصة الشخصیة.
 استخدام أجھزة الحاسب اآللي المتوفرة بمعمل القسم.  

 تبعاً لطبیعة التخصص)( ىأخر تجھیزات
استخدام أجھزة الداتا شو أو البروجكتور لعرض برنامج باور بوینت أو أي 

 مصادر تعلیمیة مرتبطة بالمقرر.
 

 
 
 
 
 

 
 لمقرر:اجودة  تقویمز. 

  

 یمقیطرق الت ونالمقیم مجاالت التقویم
 مباشرة وغیر مباشرة التدریس، النظراءأعضاء ھیئة  الطلبة، مناسبة المحتوى العلمي.

 مباشرة وغیر مباشرة النظراء الطلبة، . التدریسطرق واستراتیجیات فاعلیة 
 مباشرة وغیر مباشرة التدریس، النظراء.أعضاء ھیئة  الطلبة، فاعلیة طرق تقییم الطالب

 مباشرة وغیر مباشرة التدریس.أعضاء ھیئة ، قیادات البرنامج مخرجات التعلم للمقرر، مدى تحصیل 

 ومواده. مصادر التعلم
التدریس، أعض����اء ھیئة ، قیادات البرنامج

 الطلبة.
 مباشرة وغیر مباشرة

 إلخ)مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقییم الطالب، مدى تحصیل ، فاعلیة التدریس (مثل.مجاالت التقویم 
 تحدیدھا) تمی( أخرى ،یرظالمراجع الن البرنامج،قیادات  التدریس،أعضاء ھیئة  (الطلبة، ونالمقیم
 )مباشر وغیر مباشر(یم قیالت طرق

 
 
 

http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=12758X7B45184.587558&profile=ara&uri=search=TW%7E!%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%202007%20:%20Microsoft%20access%202007%20/&term=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%202007%20:%20Microsoft%20access%202007%20/&aspect=basic&menu=search&source=%7E!horizon
http://libback.uqu.edu.sa/ipac20/ipac.jsp?session=12758X7B45184.587558&profile=ara&uri=search=TW%7E!%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%202007%20:%20Microsoft%20access%202007%20/&term=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D8%AA%20%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%B3%202007%20:%20Microsoft%20access%202007%20/&aspect=basic&menu=search&source=%7E!horizon
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 . اعتماد التوصیف ح
  جھة االعتماد

  رقم الجلسة
  تاریخ الجلسة
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