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                                أهذاف انًمشس-9
 يف جمال بناء النظم الطالب يف بناء نظم املعلومات لتمكني التحلٌل   أسس تقدٌم -أ

 ل المهارات الالزمة فً اداء مهمة التحلٌ  تقدٌم              -

 تقدٌم مدخل لتصمٌم قواعد البٌانات -             

 
 

 
 

 مساجعة أداء مؤسسبت التعليم العبلي ))مساجعة البسنبمج األكبديمي((

هرا المقسز يوفس البيئة المعسفية للطبلب في مجبل تحليل النظم وقواعد البيبنبت وتصميم قواعد 

 البيبنبت ممب يؤهله في العمل مستقبال في هرا المجبل 



 
 

 

 يخشخبد انتؼهى وطشائك انتؼهُى وانتؼهى وانتمُُى .9

 انًؼشفخ وانفهى  -أ
 اكتضبة يب تى تىضُسه يٍ انًفشداد فٍ زمم "انًىاضُغ انًطهىة ثسثهب و شًىنهب " -

 ++cثهغخ انجشيدخ اكتضبة يهبساد انجشيدخ  -

 .سلٌمة بصورة البرمجٌة الشفرات وكتابت البرمجة علً قادر الطالب ان من كدالتأ -

 يٍ خالل ثسىث انتخشج  بالواقع البرمجٌة المسائل ربط -

 انًهبساد انخبصخ ثبنًىضىع   -ة 

 انتذسَت انصُفٍ– 1ة

 ثسىث تخشج  – 2ة

 تمبسَش ػهًُخ  – 3ة

     -4ة

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى      

 

 ، تؼهى راتٍ ، زهمبد َمبط. لشاءاد  -

 انتذسَجبد واألَشطخ فٍ لبػخ انذسس .  -

 إسشبد انطالة إنً ثؼض انًىالغ االنكتشوَُخ نإلفبدح يُهب .  -

 ػمذ زهمبد ثسثُخ َتى يٍ خالنهب ششذ وتسهُم انشفشاد انجشيدُخ -

 

 

 طشائك انتمُُى      

 

 انًشبسكخ فٍ لبػخ انذسس.

 تمذَى األَشطخ 

 وأَشطخ . ئُخوَهب فصهُخ اختجبساد

 

 
 يهبساد انتفكُش -ج

 . المقرر الموعد فً وتسلٌمها الواجبات أداء على للعمل الطالب قدرة تطوٌر  -1ج

 .واَدبد انطشق فٍ يهبسح انتسهُمانتفكُش انًُطمٍ  -2ج

 .انجاز مهام التحلٌل  على الطالب قدرة تطوٌر  -3ج

 الَظًخ انًؼهىيبدفتر رهُُخ انطبنت ػهً زهىل ػًهُخ   -4ج

 

 



 

 

 طشائك انتؼهُى وانتؼهى     

 الوقت بأهمٌة ٌشعر نحو على المحاضرة إدارة. 
 الجماعٌة والواجبات األنشطة ببعض الطالب تكلٌف. 

 تكلٌف الطالب باخذ مشاكل من الواقع والقٌام بعملٌة تحلٌلها -
 الجماعٌة. لألنشطة الدرجة من نسبة تخصٌص

 

 طشائك انتمُُى    

 المسؤولٌة وتحمله الطالب التزام دلٌل الدرس قاعة فً الفاعلة المشاركة. 

 والبحوث. الواجبات تقدٌم فً المحدد بالموعد االلتزام 
 والمهاري المعرفً والتحصٌل االلتزام عن والنهائٌة الفصلٌة االختبارات تعبر. 

 انًهبساد  انؼبيخ وانًُمىنخ ) انًهبساد األخشي انًتؼهمخ ثمبثهُخ انتىظُف وانتطىس انشخصٍ (. -د 

 التقنٌة. وسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -1د

 اإلنترنت. مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -2د

 المتعددة. الوسائل مع التعامل على الطالب قدرة تنمٌة  -3د

 .والمناقشة الحوار على الطالب قدرة تطوٌر    -4د



 انجُُخ انتستُخ  .11

 ثُُخ انًمشس .11

 انضبػبد األصجىع
يخشخبد انتؼهى 

 انًطهىثخ
اصى انىزذح / انًضبق 

 أو انًىضىع
 طشَمخ انتمُُى طشَمخ انتؼهُى

 يمذيخ عن النظم عامة مفاهٌم 5 االول
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ 

 ويُبلشخ

 5 انثبٍَ
مفاهٌم عن منظمة 

 االعمال
 ذيخ يم

َظشٌ + 

 ػًهٍ

اصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ اٍَ

 يمذيخ .مفاهٌم نظم المعلومات 5 انثبنج
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ػبيخ  أصئهخ

 ويُبلشخ 

 5 انشاثغ
دوس َظى انًؼهىيبد 

 فٍ انًُظًبد
 يمذيخ

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 ايتسبٌ اٍَ

 5 انخبيش
ماذا نعنً بالتحلٌل 

ودوره فً عملٌة بناء 
 نظم المعلومات

 هُمانتس
َظشٌ + 

 ػًهٍ

أصئهخ ػبيخ 

ويُبلشخ او 

 ايتسبٌ اٍَ

 انتسهُم انتسهُم انهُكهٍ 5 انضبدس
َظشٌ + 

 ػًهٍ
اصئهخ ػبيخ و 

 يُبلشخ

 انتسهُم دساصخ زبنخ 5 انضبثغ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انتسهُم  دساصخ اندذوي   5 انثبيٍ
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 5 انتبصغ
طشق انسصىل ػهً 

  انسمبئك
 انتسهُم

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 انتسهُم   انذساصخ انتفصُهُخ 5 انؼبشش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
ايتسبٌ 

 شهشٌ

 5 انسبدٌ ػشش 
استخدام المخططات 

فً عملٌة توثٌق 
 التحلٌل

 انتسهُم
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 لىاػذ انجُبَبد وصف البٌانات 5 انثبٍَ ػشش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
يُبلشخ و 

 ٌ اٍَايتسب

 لىاػذ انجُبَبد لىاػذ انجُبَبدتصًُى  5 انثبنج ػشش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 اصئهخ ػبيخ

 5 انشاثغ ػشش
يمذيخ ػٍ لىاػذ 

 انجُبَبد
 لىاػذ انجُبَبد

َظشٌ + 

 ػًهٍ
 الواجبات
 الجماعٌة

 لىاػذ انجُبَبد َظى لىاػذ انجُبَبد 5 انخبيش ػشش
َظشٌ + 

 ػًهٍ
 يُبلشخ 



 د انًطهىثخ :انمشاءا

  انُصىص األصبصُخ 
 كتت انًمشس 
      أخشي 

1-. System Analysis and Design    
2-Introduction to system analysis 
3. Data base Systems 
4-Introduction to Data Base 

 تسهُم وتصًُى َظى   -5

يتطهجبد خبصخ ) وتشًم ػهً صجُم انًثبل 

 ؼهىيبدوَظى انًوسط انؼًم وانذوسَبد 

 وانًىالغ االنكتشوَُخ (

 املواقع االلكرتونية الرصينة.
 مواقع قواعد البياانت 

انخذيبد االختًبػُخ ) وتشًم ػهً صجُم 

وانذساصبد  انتىاصم يغ االخشٍَ انًثبل 

 انًُذاَُخ ( 
 .ومشاريع حبوث التخرج التدريب العملي

 

 انمجىل  .12

 ال تىخذ انًتطهجبد انضبثمخ

 11 هجخ ألم ػذد يٍ انط

 41 أكجش ػذد يٍ انطهجخ 

 



 


