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 نموذج توصيف مقرر دراسي

  جامعة المجمعة  :جامعة  .1

 قسم العلوم الطبيعية والتطبيقية /كلية المجتمع : الكلية/القسم  .2

 التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه : -ا

 (حاسب 322معمل نظم قواعد البيانات )اسم ورمز المقرر الدراسي:  .3

 ساعات 2عدد الساعات المعتمدة:  .4

 :  تأهيلي أو انتقالي ()البرنامج أو البرامج الذي يقدم ضمنه المقرر الدراسي.  .5
6.  

 تأهيلي -الحاسب اآللي 

 أ. محمد فايز عابداسم عضو هيئة التدريس المسؤول عن المقرر الدراسي:  .7

 المستوى الثالث /السنة الثانية  السنة أو المستوى األكاديمي الذي يعطى فيه المقرر الدراسي:  .8

 حاسب 234 المتطلبات السابقة لهذا المقرر)إن وجدت(:

 توصيف المقرر الدراسي  -ب

 تدريسها يجب التي الموضوعات قائمة -3

 ساعات التدريس  عدد األسابيع قائمة الموضوعات

 قواعد البيانات العالئقية  

2 

 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 Oracleمكونات نظام 
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 SQLلغة 
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 اسرتجاع البيانات  
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 23

 ساعة نظرية 2 2 دوال الصف الواحد والدوال التجميعية
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 ساعات عملية 4

 اإلضافة، التعديل، احلذف((التعامل مع البيانات 
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 إنشاء وتعديل اجلداول 
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 القيود على اجلداولإنشاء وتطبيق 
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 اجلداول الوهمية
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 ساعة نظرية 2

 ساعات عملية 4

 إدارة املستخدمني
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 ساعة نظرية 3

 ساعات عملية 8

 PL/SQLأساسيات لغة 
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 ساعة نظرية 3

 ساعات عملية 8

 . مصادر التعلم: ج
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