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المقرر المختصر وصف   

الاياقاطق  تهدف هذه المادة إلى تعريف الطالب بالمفاهيم األساااسااي  ظم قوم د اعد الاياقاط ق ارت ال  لااف ل م فاط هت،ويمهاق  هيا   د اعد             

المعيااييا ق سااااالوا  د اعاد الايااقااط   العالئقم هعم يااط ال طاي،ق العالدااط ال،م ذج الشاااااامق لعا  تعريف الايااقااطق قم ذج الهيااف الهرومق ال،م ذج

 (.MS Accessتطايق عم م ع ى اس خدام قوام ) .ع ى د اعد الاياقاط هحماي هاق العم ياط الم زاو، 

 اهداف المقرر 
 

 .البيانات لقواعد  األساسية المفاهيم على  التعرف1.

 .البيانات قواعد وإدارة بناء أدوات بعض مع  التعامل .2

 .بيانات قاعدة وبناء تصميم. 3

 البيانات قواعد مع  للتعامل كنظام واستخدامهMicrosoft Access تطبيق على التعرف. 4

 مخرجات التعلم

A .النظري الفهم- المعرفة 

 : ون  الخريج سي مان قالمقري و ط ااط  اكمال ع،د 

a1.  التعرف على قواعد البيانات ومكوناتها 

a2.  البيانات التعرف وفهم هيكليةنظام قواعد 

 

B -العملي  التطبيق- المعرفة 

 : ون الخريج سي مان الارقاوجق و ط ااط  اكمال ع،د 

  b 1  تحليل وفهم الجداول والعالقة في ما بينها 
  b 2  تطبيق المبادئ البرمجيةالعامة عند بناء قاعدة بيانات باستخدام جملSQLباستخدام تطبيق آكسس  

 

C .التحليلية  والمهارات للمشكالت  العام الحل- مهارات 

 : ون الخريج سي مان الارقاوجق و ط ااط  اكمال ع،د 
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D .والحسابات واالتصاالت المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت- مهارات 

 : ون الخريج سي مان الارقاوجق و ط ااط  اكمال ع،د 
 

 

Eوالسياق  والمسؤولية الذاتي الحكم: الكفايات. ـ 

 : ون الخريج سي مان ارقاوجقكمال و ط ااط الا ع،د 

 

 والتعليم التعلم طرق

 جماعي    هو،ادشاط وحاضراط 

 التقييم  طرق

 امتحان نهائي ، واجات  ،امتحان نصفي 

 

 محتوى المقرر 

 طرق التقييم  طرق التعلم والتعليم  المواضيع مخرجات  ساعات  أسبوع

1.  
3 a1 

 وحاضره لفي  ,  مدخل إلى نظم قواعد البيانات 

 و،ادشاط جماعيه 

 هاجااط   

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم  

2.  
 a1 

 وحاضره لفي  ,  مدخل إلى نظم قواعد البيانات 

و،ادشاط جماعيه   

 او حان قصفم 

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

3.  
 a1, a2 

 وحاضره لفي  ,  هيكيلية نظم قواعد البيانات 

 هاجااط 

و،ادشاط جماعيه   

 او حان قصفم

 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم  

4.  
 

a1, a2, 

b1 

 وحاضره لفي  ,  قواعد البيانات العالئقية 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

5.  
 

a1, 

a2,b1 

 وحاضره لفي  ,  قواعد البيانات العالئقية 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 



6.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1 

 وحاضره لفي  ,  البيانات العالئقية قواعد 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

7.  
    االمتحان النصفي  

8.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1 

التعرف على أسس تصميم قواعد  

 البيانات ونماذج الكينونات 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

 هاجااط  

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

9.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1 

التعرف على أسس تصميم قواعد  

 البيانات ونماذج الكينونات 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

10.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1, 

B.2 

وأهميتها في  SQLالتعرف على لغة 
 بناء قواعد البيانات 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

11.  
 

B.1, 

B.2 

وأهميتها في  SQLالتعرف على لغة 
 بناء قواعد البيانات 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

 هاجااط  

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

12.  
 

A.1, 

A.2, 

A.3, 

D.1, 

D.2,D

.3,B.1

, B.2 

وأهميتها في  SQLالتعرف على لغة 
 وحاضره لفي  ,  بناء قواعد البيانات 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

13.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1, 

B.2 

 Microsoftتطبيق عملي في مختبر  

Access 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 او حان قهائم 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 



14.  
 

A.1, 

A.2, 

B.1, 

B.2 

 Microsoftتطبيق عملي في مختبر  

Access 

 وحاضره لفي  , 

و،ادشاط جماعيه   

  او حان قصفم

 قهائم او حان 

او حان قصفم ق 

هاجااط ق او حان  

 قهائم 

 

 المكونات

 الكتاب 
Modern Database Management, 13th Edition [Jeff Hoffer] by Jeffrey 

A. Hoffer  

 المراجع

David M. Kroenke, David Auer -Database Processing_ 

Fundamentals, Design, and Implementation, Global Edition, 14Ed 

14(2016, Pearson) [14 Edition] 

  موصى به للقراءة 

 Microsoft teams Ealearning@jadara.edu.jo, مادة الكترونية

  مواقع اخرى

 

 خطة تقييم المقرر 

 الدرجة طرق التقييم 
 المخرجات

a1 a2 b1 B2 

 5 5 5 15 30  االمتحان األول )المنتصف(

      االمتحان الثاني )اذا توفر( 

 5 10 20 15 50 االمتحان النهائي 

 5      5          5        5 20 اعمال الفصل 

ية
صل

لف
 ا
ل
ما

ع
ال
 ا
ت

ما
يي

تق
 

 2 2 2 2 5 ال ظائف

 1 1 1 1 5 حاالط ل دياس  

 1 1 1 1 5 الم،ادش  هال فاعف 

      أقشط  جماعي 

      او حاقاط وخ اراط ههظائف 

      عرهض تقديمي  

 1 1 1 1 5 او حاقاط دصيرة 

 15 20 30 35 100 المجموع

 

 االنتحال 

 بشأن   لايو   سياس ي جد ظم الجاوع   .  وا عمال لشخص اخر هيدعم اقه عم ه  شخصيأخذ  ه  ان    األدبي   السرد اه  االق حال  

 آخر  اً شخص  يساعد  شخص  أي  ع ى  أيًضا  ت،طاق  العق باط.  السياس   هذه  تطايق   سي م  بالفعفق  االق حال  اك شاف  تم  هإذا  االق حالق

 .(ع م عن بك الخال   الاروجي  ال ع يماط ب،سخ وا لشخص السماح اريق عن المثال سايف ع ى) االق حال ايتااب ع ى

 ع ى  بشدة  قشجعك.  الدياسي   لمقرياطا  ت،فيذ  كيفي   ح ل  األظااي  األظراد   ون  عدد  يشايك  حيث  الجماعم  العمف  عن  االق حال  يخ  ف

ً   العمف  يما،ك  أقه  يع،م  هذا .  ذلك  ع ى  وعادا ك  ت م  لن  هبال أكيد  وجم عاطق  ظم  العمف  المهم.  عمف وشرهع اه اقجاز هظيف   ظم  وعا

  بم ط ااط  بدد    االل زام  ع يك  يجب  الصحيح  بال قييم  السماح  أجف  ون.  المامف  الارقاوج  ج اقب  لجمي،  كاوف  ظهم  لديك  يا ن  أن  ه 

 هتسهيف  الفرديقالفهم  العمف الجماعمق ه  ل شجي،  و ج دة  الم ط ااط  هذه .  هوفصف  أعاله  و ضح  ه   كما  المشرهع اه ال ظيف   عمف

 .االق حال و،،ه الفرديق ال قييم
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