اهليئة الوطنية للتقويم واالعتماد األكادميي
اململكة العربية السعودية

منوذج توصيف مقرر دراسي
املؤسسة:جامعة اجملمعة
الكلية/القسم  :كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبوطة سدير – قسم احلاسب اآللي
أ)التعريف باملقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه :
 .1اسم ورمز املقرر الدراسي:

أسس ونظم قواعد البيانات COMP225

 .2عدد الساعات املعتمدة 2( 3 :نظري  2+عملي  1+تدريب)
 .3الربنامج أو الربامج الذي يقدم ضمنه املقرر الدراسي( .يف حال وجود مقرر اختياري عام يف عدة
ال من إعداد قائمة بهذه الربامج)  :بكالوريوس حاسب آلي
برامج ,بيّن هذا بد ً
 .4اسم عضو هيئة التدريس املسؤول عن املقرر الدراسي :حيدد من قبل القسم
 .5السنة أو املستوى األكادميي الذي يعطى فيه املقرر الدراسي :املستوى الرابع – حاسب آلي
.6

املتطلبات السابقة هلذا املقرر(إن وجدت) :برجمة حاسبات COMP213 2

.7

املتطلبات اآلنية هلذا املقرر (إن وجدت) :تراكيب البيانات COMP223

 .8موقع تقديم املقرر إن مل يكن داخل املبنى الرئيس للمؤسسة التعليمية :ال يوجد
ب) األهداف:
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 -1وصف موجز لنتائج التعلم األساسية للطلبة املسجلني يف املقرر:
 التعرف على املفاهيم االساسية لقواعد البيانات ونظم ادارة قواعد البيانات العالئقية التعرف على اساسيات منهجية تصميم قواعد البيانات وصف وحتليل وتطبيق التقنيات املستخدمة يف تصميم قواعد البيانات التعرف على لغة  SQLوتطبيقها يف انشاء اجلداول وعمل االستعالمات استخدام برنامج االكسس يف انشاء اجلداول -2صف بإجياز أية خطط يتم تنفيذها لتطوير وحتسني املقرر الدراسي ( .مثل االستخدام املتزايد
لتقنية املعلومات أو مراجع اإلنرتنت ,والتغيريات يف احملتوى كنتيجة لألحباث اجلديدة يف جمال
الدراسة).
 إدراج املادة التعليمية على املوقع االلكرتوني للجامعة وإتاحة الفرصة للتعلم الذاتي . حتديث موضوعات املقرر مبا يتوافق مع التطور التقين والعلمي. توظيف مواقع االنرتنت املتخصصة ,واملكتبة االلكرتونية اخلاصة باجلامعة يف حتسني املقررالدراسي.

ج) توصيف املقرر الدراسي (مالحظة :ينبغي إرفاق توصيف عام يف االستمارة املستخدمة يف النشرة
التعريفية أو الدليل ).
 -1املوضوعات اليت ينبغي تناوهلا:
قائمة املوضوعات

عدد

ساعات

األسابيع التدريس
Introduction to databases

1

3

Fundamentals of relational database

1

3

2

Design of entity relationship diagram

1

3

Relational database design

1

3

Database normalization

2

6

Fundamentals of SQL

2

6

Practical SQL application

3

9

Practical ACCESS application

1

3

Database requirements & administration

1

3

 -2مكونات املقرر الدراسي (إمجالي عدد ساعات التدريس لكل فصل دراسي):
احملاضرة:
26ساعة

مادة الدرس:
أسس ونظم

املخترب

عملي/ميداني/

 26ساعة

تدرييب

قواعد البيانات

أخرى:
-
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 -3ساعات دراسة خاصة إضافية/ساعات التعلم املتوقع أن يستوفيها الطالب أسبوعياً( .ينبغي أن
ميثل هذا املتوسط لكل فصل دراسي وليس املطلوب لكل أسبوع) 15 :ساعة

 -4تطوير نتائج التعلم يف خمتلف جماالت التعلم
بيّن لكل من جماالت التعلم املبينة أدناه ما يلي:
 موجز سريع للمعارف أو املهارات اليت يسعى املقرر الدراسي إىل تنميتها.
 توصيف السرتاتيجيات التدريس املستخدمة يف املقرر الدراسي بغية تطوير تلك املعارف أو املهارات.
 الطرق املتبعة لتقويم الطالب يف املقرر الدراسي لتقييم نتائج التعلم يف هذا اجملال الدراسي.
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أ .املعارف:
ب -1 .توصيف للمعارف املراد اكتسابها:
بعد االنتهاء من املقرر يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على :
-1

تفسري قاعدة البيانات

-2

إعطاء أمثلة لنماذج قواعد البيانات

 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املعارف:
يف بداية املقرر يكون هناك حماضرة تقدميية ألهداف املقرر ونظرة عامة للموضوعات اليت سوف
تدرس والتعرف على خلفية الطالبة بالنسبة ألساسيات قواعد البيانات ,عرض ملخص للمعلومات
السابقة يف بداية كل حماضرة يف صورة نقاش سريع .إعطاء واجبات تتعلق باملوضوع  ,استخدام
أجهزة احلاسب اآللي يف التطبيق العملي  ,استخدام جهاز عرض البيانات والسبورة الذكية يف
عرض احملتوى التعليمي
 -3طرق تقويم املعارف املكتسبة:
عمل اختبارات قصرية يف نهاية كل موضوع  ,أوراق عمل  ,االختبار النظري النهائي  ,االختبار
العملي
ت.

املهارات اإلدراكية:

 -1توصيف للمهارات اإلدراكية املراد تنميتها:
بعد االنتهاء من املقرر يتوقع من الطالبة أن تكون قادرة على :
تصميم هيكل أو منوذج لقاعدة بيانات
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 تقديم وظائف خمتلفة تطلب من قبل الطالبات تقديم مشاريع تصمم من قبل الطالبات إعطاء تطبيقات ومتارين للجزء النظري يف احملاضرة -معمل حاسب آلي حيتوي على برنامج  SQLو Microsoft office access
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 -3طرق تقويم املهارات اإلدراكية لدى الطالب:
 -1االختبارات العملية القصرية
 -2تقييم املشاريع اليت تقدمها الطالبات
ج .مهارات التعامل مع اآلخرين و حتمل املسؤولية:
 -1وصف ملهارات العالقات الشخصية والقدرة على حتمل املسؤولية املطلوب تطويرها:
من خالل دراسة هذا املقرر تكتسب الطالبة:
 مهارة اإلعتماد على النفس والقدرة على التعلم الذاتي العمل اجلماعي القدرة على استخدام احلاسب كوسيلة للبحث و التطور الذاتي االستفادة من القدرات املتنوعة لآلخرين. -2اسرتاتيجيات التعليم املستخدمة يف تطوير هذه املهارات:
تقسيم الطالبات إىل جمموعات صغرية وإعطائهم مشروع و مناقشة جوانبه معهم ثم تقسيم املهام
املطلوبة على الفريق و متابعة تنفيذ كل طالبة للجزء املوكل إليها وتستخدم يف ذلك اإلنرتنت و
املعمل
 -3طرق تقويم مهارات التعامل مع اآلخرين والقدرة على حتمل املسؤولية لدى الطالب:
 قياس ما أمتته الطالبة من الدور املوكل إليها قياس مدى تعاونها مع زميالتها عمل وظائف تنجز بشكل جمموعاتد .مهارات التواصل ,وتقنية املعلومات ,واملهارات العددية:
 -1توصيف للمهارات املراد تنميتها يف هذا اجملال:
من خالل هذا املقرر تكتسب الطالبة :
 القدرة على استخدام خدمات االنرتنت يف التواصل بينها وبني زميالتها وبينها وبني أستاذةاملقرر.
 القدرة على التعامل مع كل أنواع االتصال العصرية عرب اإلنرتنت5

 املشاركة بالرأي الفعال يف املناقشات اجلماعية -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
 معمل حاسب آلي استخدام الربيد االلكرتوني يف تقديم التكليفات املطلوبة -3طرق تقويم املهارات العددية ومهارات التواصل لدى الطالب:
 يتم تقويم مهارات االتصال لدى الطالبات من خالل املشاريع و اوراق العمل تقويم مهارات الطالبات يف استخدام لغات الربجمة من خالل املشاريع اليت ستقوم الطالبةبتطبيقها عمليا من خالل املشاريع والوظائف املطلوبة يف الشق العملي
هـ .املهارات احلركية النفسية (إن وجدت):
 -1توصيف للمهارات احلركية النفسية املراد تنميتها ومستوى األداء املطلوب:
القدرة على التعامل مع وحدات اإلدخال واإلخراج يف احلاسب
 -2اسرتاتيجيات التدريس املستخدمة لتنمية تلك املهارات:
جهاز حاسب آلي
 -3طرق تقويم املهارات احلركية النفسية لدى الطالب:
آداء الطالبة وتعاملها مع ملحقات احلاسب
 .5جدول مهام تقويم الطالب خالل الفصل الدراسي:
التقويم

1

مهمة التقويم (كتابة مقال ,اختبار ,مشروع مجاعي,
اختبار نهائي...اخل)
(حضور  ,تطبيقات عملية  ,واجبات ,عمل مشاريع ,
اختبارات عملية)

األسبوع
احملدد له
تقويم
مستمر

نسبته من
التقويم
النهائي
%22

6

2

اختبار اعمال السنة -1 -

7

%12

3

اختبار اعمال السنة -2 -

11

%12

4

االختبار العملي النهائي

14

%22

5

االختبار النظري النهائي

16

%42

د .الدعم الطالبي:
 -1تدابري تقديم أعضاء هيئة التدريس لالستشارات واإلرشاد األكادميي للطالب (أذكر قدر الوقت
الذي يتوقع أن يتواجد خالله أعضاء هيئة التدريس هلذا الغرض يف كل أسبوع).
 12 -8ساعات اسبوعياً
التواصل مع الطالبات من خالل الربيد االلكرتوني ومواقع التواصل االجتماعي .

هـ  .مصادر التعلم:
 -1الكتب املقررة املطلوبة:
.R. Elmasri & S.B. Navathe , Fundamentals of Database Systems, Addison Wesley, 5th Edition,
2006
2. A. Silbershatz, H. Korth, Database System Concepts, 3rd Edition (or latest), 2001.

 -2املراجع الرئيسة:
An Introduction to Database Systems , C.J. Date

 -3الكتب و املراجع اليت يوصى بها (اجملالت العلمية ,التقارير...,اخل) (أرفق قائمة بها)
 .أصول تصميم قواعد البيانات ولغة  , SQLد.م  .خالد ناصر السيد
 -4املراجع اإللكرتونية ,مواقع اإلنرتنت...اخل- :
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 -5مواد تعليمية أخرى مثل الربامج املعتمدة على احلاسب اآللي/األسطوانات املدجمة ,واملعايري /اللوائح
التنظيمية الفنية:
برنامج Microsoft access
لغة SQL
أجهزة حاسب آلي
جهاز عرض البيانات
سبورة ذكية
و  .املرافق الالزمة:
بيّن متطلبات املقرر الدراسي مبا يف ذلك حجم فصول الدراسة واملختربات (أي :عدد املقاعد داخل الفصول
الدراسية واملختربات ,وعدد أجهزة احلاسب اآللي املتاحة...إخل).
 -1املباني (قاعات احملاضرات ,املختربات...,اخل):
قاعة حماضرات  ,معمل حاسب آلي  ,انرتنت
 -2مصادر احلاسب اآللي:
جهاز عرض البيانات  ,جهاز كمبيوتر حممول  ,شاشة عرض  ,السبورة الذكية  ,ماسح ضوئي.
 -3مصادر أخرى (حددها...مثل :احلاجة إىل جتهيزات خمربية خاصة ,أذكرها ,أو أرفق قائمة بها):
اليوجد
ز .تقييم املقرر الدراسي وعمليات تطويره
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 -1اسرتاتيجيات احلصول على التغذية الراجعة من الطالب خبصوص فعالية التدريس :
 تصميم استبانة معتمدة من القسم لتوزيعها على الطالبات لتقييم فعالية التدريس. حلقات مناقشة مع الطالبات. مناقشة الطالبات يف آرائهم بطريقة تدريس املقرر أو حمتواه. عقد لقاءات مع الطالبات لالستماع إىل مالحظاتهم خبصوص فعالية التدريس. -2اسرتاتيجيات أخرى لتقييم عملية التدريس من قبل املدرس أو القسم :
 متابعة رئيس القسم ألداء عضو هيئة التدريس . إعداد تقارير عن املقرر الدراسي. امكانيه التبادل بني أعضاء هيئة التدريس يف تدريس وحدات املقرر فيما بينهم. -3عمليات تطوير التدريس :
 تنفيذ حلقة نقاش متعلقة باملقرر من اجل مناقشة كل ما هو جديد من تقنيات تعليمية يتمإدخاهلا إىل العملية التعليمية.
 تنظيم القسم لورش عمل يقدمها أعضاء من داخل القسم أو من خارج ,تتناول موضوعات ذاتصلة
باملنهج ,وحتفيز طالبات املقرر على املشاركة فيها.
 حتفيز الطالبات على حضور احملاضرات واملؤمترات اليت تعقد داخل حرم اجلامعة ,وكتابةالتقارير حوهلا.

9

 -4عمليات التحقق من معايري اإلجناز لدى الطالب ( مثل :تدقيق تصحيح عينة من أعمال الطلبة بواسطة
مدرسني مستقلني ,والتبادل بصورة دوريةً لتصحيح االختبارات أو عينة من الواجبات مع طاقم تدريس من
مؤسسة أخرى):
 املشاركة اجلماعية ألعضاء هيئة التدريس يف بناء فقرات االختبارات النهائية. تبادل عينات من أعمال الطالبات بني أعضاء هيئة التدريس وتقييمها من قبلهم. استضافة جمموعه من اخلرباء واملختصني لتقديم خرباتهم للطالبات وتقييم أعمال الطالبات. تبادل تصحيح أوراق اإلجابات بني أعضاء هيئة التدريس. -5صف إجراءات التخطيط للمراجعة الدورية ملدى فعالية املقرر الدراسي والتخطيط لتطويرها:
 مراجعة توصيف املقرر بشكل دوري وتزويده باملستجدات. اإلطالع على األحباث اجلديدة يف جماالت املقرر . استطالع أراء الطالبات حول املقرر. متابعة الكتب واملراجع احلديثة يف موضوعات املقرر. -اإلطالع على توصيف مقررات مشابهة يف جامعات أخرى
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