كمية اآلداب

جامعة بنها
نموذج توصيف مقرر دراسي
البرنامج الذي يتبعه المقرر :حاسبات ومعلومات
المقرر يمثل عنص اًر رئيسياً أو ثانوياً بالنسبة للبرامج  :عنص اًر رئيسياً

العام الدراسي 0200/0202

القسـم الذي يتبعه البرنامج :حاسبات ومعلومات

تاريخ إقرار التوصيف :سبتمبر 0202

القسم الذي يتبعه المقرر :اللغة االنجليزية وآدابها
أ -معمومات أساسية:
اسم

المقرر:

مشروع

الفرقة /المستوي :الرابعة

الرمز الكودي:

الحاسب اآللى
عدد الوحدات /الساعات الدراسية:

2

نظري

1

عممي و  /أو تمارين

3

اإلجمالي

ب -معمومات متخصصة:
 -0أهداف المقرر

Aims

أن ٌتعرف الطالب على تكنولوجٌا قواعد البٌانات من
حٌث :ممٌزات قواعد البانات وعناصرها وكٌفٌة تصمٌم
قاعدة بٌانات وأٌضا تمثٌل البٌانات وكذلك استخدام لغة
 SQLإلجراء استعالمات على البٌانات وكذلك مفهوم
أمن البٌانات وطرق استعادتها والتنقٌب فٌها .كما ٌهدف
أٌضا الى تعرٌف الطالب ببرنامج األكسٌس واستخدامه
فً إنشاء قاعدة بٌانات .ثم ٌقدم للطالب كٌفٌة التعامل
مع واحد من اللغات الشهٌرة لبرمجة الحاسب وهو
البٌزك المرئً.

-2المخرجات التعممية المستهدفة من تدريس المقرر:
Intended Learning Outcomes
بعد االنتهاء من دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن:
أ -المعرفة و الفهم

أٌ 0.تعرف علً أهم المصطلحات والفوائد لقواعد البٌانات

 Knowledge and Understandingأٌ 0.شرح أهم أوامر لغة SQL
أٌ .3.صف مكونات بٌئة التطوٌر المتكاملة لبرنامج البٌزك المرئً.
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ب -القدرات الذهنٌة

بٌ .0.فرق بٌن األنواع المختلفة للعالقة بٌن الجداول
 Intellectual skillsبٌ .0.حدد مختلف أنواع قواعد البٌانات باستخدام نموذج الكائنات
بٌ.3.ستنتج كود لكتابة برنامج

جـ -المهارات المهنية

جٌ .0.صمم قاعدة بٌانات لمختلف التطبٌقات
 Professional Skillsجٌ .0.طبق برنامج اإلكسٌل لتنفٌذ قاعدة البٌانات مع تصمٌم
النماذج والتقارٌر
جٌ .3.ستخدم برنامج بسٌط بنظام النوافذ باستخدام البٌزك المرئً.

د -المهارات العامة

دٌ .0.تعامل مع الحاسب وتكنولوجٌا المعلومات فى مجال تخصصه
واالطالع والبحث عن المعلومات.
General Skills

 -3محتوي المقرر

Syllabus

 -4أسالٌب التدرٌس والتعلم

دٌ .0.كون جماعات وٌستفٌد من العمل الجماعً
الموضوع

عدد الساعات

أساسٌات قواعد البٌانات
ومكوناتها

6

خطوات تصمٌم قواعد البٌانات

6

نموذج الكائنات والعالقات
لتمثٌل قواعد البٌانات

6

لغة  SQLكلغة لإلستعالم
واإلستفسار فً قواعد البٌانات

6

أمن قواعد البٌانات وطرق
استعادتها عند فقدها وكذلك
التنقٌب داخل البٌانات

6

برنامج ماٌكروسوفت Access

6

برنامج Visual Basicو بٌئة
التطوٌر المتكاملة وعناصرها

3

النماذج وأنواعها واألحداث
الرئٌسٌة لها وكذلك خصائصها

3

.4أ.االلقاء والمحاضرة

.4 Teaching and learning methodsب.المناقشة والحوار
.4ج .معمل حاسب
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 -5أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب ذوي القدرات
المحدودة

.5أ.تفعٌل نظام اإلرشاد األكادٌمً
.5ب.استخدام أسالٌب جدٌدة للتواصل

Teaching and Learning methods for
.5 disablesج.زٌادة عدد الساعات المكتبٌة
 -6أسالٌب التدرٌس والتعلم للطالب المتمٌزٌن

.6أ.التعلم الذاتً
.6ب.طرٌقة المحاكاة والتشبٌه

 -7تقٌٌم الطالب

:Students assessment

أ -األساليب المستخدمة

Tools

االمتحان التحريري لقياس القدرة عمى الكتابة والتعبير عن الفهم
الصحيح
االمتحان العممي لقياس قدرة الطالب عمى تطبيق ما تعممه

ب -التوقيت

Time schedule

ج -توزيع الدرجات

نهاية الفصل الدراسي
نهاية الفصل الدراسي %72
اإلسبوع الثاني عشر %32

د – نظام تحديد التقديراتGrading system

ممتاز .02-08
جيد جداً .07 – 06
جيد 05-03
مقبول 00-02

 -8قائمة الكتب الدراسٌة والمراجع :List of references
أ -مذكرات



Course notes

ب -كتب ممزمة
)Required books (Text books
ج -كتب مقترحة
Recommended books

مجموعة الحاسب اآللى جامعة بنها :مقدمة
فً أساسٌات الحاسب اآللى ،جامعة بنها.



ولٌد عبد الرازق :المستوى المتقدم ACCESS
.2003
عمر محمد ٌونس :الحاسوب واالنترنت.




بٌل هول :استخدام الكمبٌوتر للمرة األولى ،مترجم.
محمد عبد المقصود :تكنولوجٌا الحاسب اآللً
وتطبٌقاتها فً المحاسبة.
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د -دوريات عممية أو نشرات ...الخ

www.microsoft.com
www.bramjnet.com
university.arabsbook.com

Periodicals, web sites.. etc.
 -9اإلمكانيات المطموبة لمتدريس و التعمم








زٌادة المخصصات المالٌة العضاء هٌئة التدرٌس
زٌادة عدد القدرات الخاصة بتنمٌة قدرات اعضاء هٌئة
التدرٌس

منسق المقرر (المادة)
أ.د.م /هالة حلمً زاٌد
التارٌخ / /
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رئٌس القسم
أ.د /نازك عبد اللطٌف
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