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 توصيف املقررمنوذج 

 

 اجملمعةجامعة              املؤسسة التعليمية 

 التطبيقيةو العلوم الطبيعية  قسم -كلية اجملتمع                    الكلية/ القسم 

 

 عنه :ومعلومات عامة  املقررب التعريفأ ( 

 (حاسب 432  ) نظمالحتليل    اسم املقرر و رقمه:  

 

 ساعات 3 الساعات املعتمدة:   

 

 الربنامج أو الربامج اليت يتم تقديم املقرر ضمنها 

 خمتارة يف برامج عدة جيب ذكرها فضال عن ذكر الربامج( )إذا كان هناك أشياء عمومية

 

 شريف مصطفى عباس مصطفىأ. : املقرر تدريس  اسم عضو هيئة التدريس املسئول عن 

 

  الثالث :املستوى أو السنة اليت سيتم تقديم هذه املقرر فيه 

 

 سبحا 442 أسس نظم قواعد البيانات  املتطلبات املسبقة هلذه املقرر)إن وجدت( 

 

  :الدراسي  ف المقرريوصت(  ب

 المواضيع المطلوب بحثها وشمولها – 4

 ساعات االتصال عدد األسابيع الموضوع 

 -األنواع  -املكونات -مفهوم النظم )التعريف

 البيئة(

4 3 

 6 4 هندسة نظم الربامج )دورة حياة تطوير النظم(

التحليل والتصميم املهيكلني و حملل النظم 

املعوقات اليت تقابله( -املهام–)السمات   

4 3 

 3 4 أساليب مجع احلقائق  واالتصاالت بني األفراد

 3 4 قاموس البيانات 
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 3 4 وصف عمليات النظام 

 6 4 منذجة البيانات باستخدام قواعد البيانات

 3 4 منذجة النظام وإمتام مرحلة التحليل

أساسيات التصميم املهيكل وخرائط اهليكل 

 ومنهجية التصميم

4 3 

 3 4 تصميم واجهة املستخدم وإمتام  مرحلة التصميم

 3 4 مراحل التشييد والتحويل والصيانة 

 3 4 ختطيط املشروع ومراقبته

 3 4 مراجعة  وحتليل نظام 

 

 :( مصادر التعلم  ج

 : املطلوبة( الرئيسة الكتب الكتاب )  – 4

 Jefferey A.Hoffer, Joey F. George, Josef S. Valacich ,Modrrn System 

Analysis & , Design, 3rd edition , Prentice  Hall Publication ,2002     

 

 املراجع األساسية:  – 4

 حتليل وتصميم النظم  

  4243  إبراهيمترمجة د/ سرور علي .     / بيين كيندال  تأليف. منهج مهيكل 

 

 :رفق قائمة بذلك(ياخل( ) ...التقاريرالدوريات العلمية،  ) بها املوصى واملراجع الكتب  – 3

 حتليل وتصميم نظم املعلومات باستخدام الكمبيوتر -- 

 النور أبوحممد   -تأليف  عوض منصور  إعداد و

 

 :. اخل.. مواقع االنرتنت و  املواد االلكرتونية – 2

http://faculty.ksu.edu.sa/Sharfi/arabic/default.aspx 

 

 

  التقويم :(  د
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 حتديد اجلدول الزمين ملهام التقويم اليت يتم تقييم الطلبة وفقها خالل الفصل الدراسي  

رقم 

 التقييم 

مقالة، أو اختبار قصري،  )طبيعة مهمة التقييم  

 أو مشروع مجاعي، أو اختبار فصلي... اخل

ة إىل نسبة الدرج األسبوع املستحق

درجة  التقييم 

 النهائي

 %41 كل األسابيع  احلضور   و الواجبات 4

بعد األسبوع  البحوث  4

 اخلامس

41% 

 %41 السابع االختبار الشهري األول  3

 %41 الرابع عشر االختبار الشهري الثاني 2

 %21 التقويمحسب  االختبار النهائي 5

 


