
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 جدول الدروس االسبوعي
 

 ندى نجيل كمال. االسم
 nadanajeelkamal@yahoo.com البريد االلكتروني

 الوسائط المتعددة. -أمنية البيانات -لفروع: الذكاء األصطناعي قواعد بيانات. اسم المادة
  مقرر الفصل
 اهداف المادة

 
 .ما هي قواعد البيانات وما هي أنواعها 

 ي المشاكل التي أدت إلى ظهور قواعد البيانات.ما ه 

 .تجريد البيانات 

 ماهي أنظمة إدارة قواعد البيانات.  

 .ما هي واجبات مدير قاعدة البيانات 

 المفاتيح، أنواع العالقات بين )الجدوال، قواعد البيانات العالئقية وكيفية تصميمها
 الجداول، الربط بين الجداول(.

 ناء النظام.المعماريات المتبعة لب 

 .الفهرسة والتطبيع والصفقة 

 .أمنية قواعد البيانات 

  معالجة األستالم.جبر األستعالم و 

 مختبر( لغة األستعالم المهيكلة وتطبيق المفاهيم النظرية السابقة بشكل عملي(. 
 التفاصيل االساسية للمادة

 
 مقدمة إلى قواعد البيانات. 1

 .مقدمة 1.1
 وماهي المشاكل التي أدت لظهور قواعد البيانات. ما هي قاعدة البيانات 1.1

 .نظام الملفات 1.1 .
 .مزايا نظم إدارة قواعد البيانات ؟DBMSما هو  1.1
 .البياناتتجريد  1.1

 نماذج قاعدة البيانات 1
 .نموذج الكيان العالقة 1.1
 .النموذج العالئقي 1.1
 نموذج الكائن المّوجه. 1.1
 ذج الشبكي.النموذج الهرمي والنمو  1.1

 .قاعدة البيانات العالئقية 1

 جمهورية العراق

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 معة التكنولوجية.الجا :لجامعةا
 قسم علوم الحاسوب. :الكلية

 فرع البرمجيات. :القســم
 الثانية والثالثة. :المرحلة

 ندى نجيل كمال. :اسم المحاضر الثالثي
 مدرس مساعد. :اللقب العلمي

 ماجستير علوم حاسبات. :المؤهل العلمي
قسم علوم  -الجامعة التكنولوجية  :مكان العمل

 الحاسوب.



 الحالة الحالية لقاعدة البيانات والمخططات. 1.1
 .الثانوية(مفاتيح و مفاتيح )المفاتيح األساسية، ال 1.1
 .(SQLهيكلة )ملغة االستعالم ال 1.1
الربط الخارجي ، الربط الخارجي األيسر، الربط الداخلي، الربط الكارتيزي) ربط الجداول 1.1

 الخارجي الكامل(الربط ، األيمن
 .مدير قاعدة بيانات 1
 بياناتالقاعدة تصميم  1

 .عملية التصميم 1.1 
  العالقات في قاعدة البيانات. 1.1 

 الضعيف.كيان ال 1.1
 والترقيم.الفهرسة  6

 الفهارس المرتبة. 6.1
 الفهرس المرتب األولي. 6.1.1

 الفهارس.أنواع  6.1.1.1
 .هرستحديث الف 6.1.1.1

 الفهارس المرتبة الثانوية. 6.1.1
 فهرس الترقيم 6.1

 تنظيم ترقيم الملف. 6.1.1
 ترقيم الفهرس. 6.1.1

 التطبيع 7
 فوائد التطبيع. 7.1
 .مستويات التطبيع 7.1

 .(1NF)ول النموذج العادي األ  7.1.1
 .(2NF)الثاني عادي الالنموذج  7.1.1
 .(3NF)نموذج عادي الثالث  7.1.1

 ية النظام.معمار  8
 .مركزيالنظام ال 8.1
 الخادم. -العميلقاعدة بيانات  نظام 8.1
 .وازيتنظام قاعدة بيانات الم 8.1

 .الموزعة نظام قاعدة البيانات 8.1 
 صفقات.ال 9

 .تعريف 9.1     
 .durabilityو  atomicity الـتنفيذ  9.1     
 .تنفيذ المتزامنال 9.1     

 أمن قاعدة البيانات. 11
 .مقدمة 11.1        

 .األمن من الهدف 11.1        



 على الوصول. الوصول 11.1
 قاعدة البيانات تشفير 11.1

 قاعدة البياناتمستوى تشفير  11.1    
 تطبيق.ال مستوى التشفير على 11.1.1           

 قاعدة البيانات. مستوى التشفير على 11.1.1
 (11.1، مثال  11.1 مثال ،11.1أساسيات الجبر العالئقي ) مثال  11
 معالجة األستعالم.11

 .والترجمة األعراب 11.1
 تحسين.ال 11.1        

 .التعبير المكافئ 11.1.1
 كلفة قرص األدخال واألخراج. 11.1.1

 .اإلسقاطمثال  11.1.1            
 التقييم. 11.1

 
 الكتب المنهجية

 

، هنري ف. كورث، س. سودارشن، الطبعة السادسة "مفاهيم قاعدة البيانات"، أبراهام سلبركاتز،.
 .نشر من قبل مك غر هيل

 
 المصادر الخارجية

 

 

 من أبرزها  محاضرات م. ياسر ) محاضرات لتدريسيين آخرين ومن مختلف الجامعات
 (1118 جامعة بغداد –، سرمد مكي1111 الجامعة التكنولوجية - منذر أسماعيل

  .)نظري(

  نظري +عملي(1111 ،سايمون أالردايسالبيانات" ل"أساسيات برمجة قواعد(. 

  م.باحث سيف بشار نعة  م. باحث زينب علي يعقوب،، د. أسراء عبد األميرمحاضرات– 
 )عملي(.الجامعة التكنولوجية. 

 الشبكة العنكبوتيةمن الحديثة المحاضرات النصية والفيدوية  باإلضافة إلى مختلف. 

 
 

 تقديرات الفصل
االمتحانات  المختبر الفصل الدراسي

 اليومية
 االمتحان النهائي المشروع

11% 11% 1% - 11% 
 

 معلومات اضافية
 

 لغة األستعالم المهيكلة و لغة األستعالم المهيكلة األجرائية.مادة العملي تشمل: 
 في كل فصل يجرى لهم أمتحانان يوميان.

 سابقة.في المختبر هناك أختبار في كل محاضرة بمادة المحاضرة ال

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 راقجمهورية الع

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جهاز االشراف والتقويم العلمي

 

 

 

 

 

 التكنولوجية. :لجامعةا
 قسم علوم الحاسوب. :الكلية

 البرمجيات. :اسم القســم
 الثانية والثالثة. :المرحلة

 ي: ندى نجيل كمال.اسم المحاضر الثالث
 :مدرس مساعد.اللقب العلمي 

 علو حاسبات. –ر علوم ماجستي :المؤهل العلمي

 الجامعة التكنولوجية. :مكان العمل
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 المالحظات المادة العلمية المادة النظرية التاريخ

  مقدمة إلى أوراكل 1.1-1  9شهر  1أسبوع  1

  VMتنصيب الـ 1.1 - 1.1 9شهر  1أسبوع  1

  تنصيب البرنامج 1.1 11شهر  1أسبوع  1

  بياناتأنواع ال 1.1-1 11شهر  1أسبوع  1

  SQLمقدمة للـ 1.1-1.1 11شهر  1أسبوع  1

  تكوين وأستنساخ جدول 1.1-1 11شهر  1أسبوع  6

  التغيير على الجدول أمثلة وتوضيح للمفاتيح 11شهر  1أسبوع  7

 تكملة لتغيير على الجدول 1.1 11شهر  1أسبوع  8

  حذف جدول 1.1 11شهر  1أسبوع  9

  خال معلومات للجدولأد 1.1 11شهر  1أسبوع  11

  التحديث على الجدول 1.1تكملة  11شهر  1أسبوع  11

  حذف قيود 1 11شهر  1أسبوع  11

  عرض المعلومات 1.1-1 11شهر  1أسبوع  11

 تكملة عرض المعلومات العالقات في قاعدة البياناتتوضيح  21شهر  1أسبوع  11

  ربط الجداول 1.1 1شهر  1أسبوع  11

  أمتحان عملي 1.1 1شهر  1 أسبوع 16

 

  التحديدات  6.1-6  1شهر  1أسبوع  17

 تكملة التحديدات 6.1.1.1-6.1.1 1شهر  1أسبوع  18

  التعابير الرياضية 6.1.1-6.1.1.1 1شهر  1أسبوع  19

  الترتيب 6.1.1-6.1 1شهر  1أسبوع  11

  الدوال الحرفية 7.1.1-7 1شهر  1أسبوع  11

  دوال التحويل 7.1.1-7.1.1 1هر ش 1أسبوع  11

  الدوال التجميعية 8.1-8 1شهر  1أسبوع  11

  الصالحيات 8.1-8.1 1شهر  1أسبوع  11

  المنظر 9.1-9 1شهر  1أسبوع  11

  الفهرس 9.1 1شهر  1أسبوع  16

  اللغة األجرائية 11.1-11 1شهر  1أسبوع  17

  ائيةاللغة األجر 11.1.1-11.1 1شهر  1أسبوع  18

  اللغة األجرائية 11 1شهر  1أسبوع  19

  اللغة األجرائية 11.1-11.1 5شهر  1أسبوع  11

  اللغة األجرائية 11.1-11 6شهر  1أسبوع  11

  أمتحان عملي 11.1-11.1.1 6شهر  1أسبوع  11

 

 

 

 توقيع العميد :      توقيع االستاذ : 

 

 


