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 دراسيالمقرر لادميية لـــاملتطلبات األك
 

 :ةــــــــــــــــــــمعلومات عام    1.
 Multimedia Databases – MM413 اسم المقرر الدراسي .1

 أ.هنــــــاء منصــــور البــــــوري  ـــــررمنسق المقـــ .2

ـــددة القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج .3 ـــ ـــ ـــ ـــ ــــط املتعـ ـــ  الوسائــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج .4

 44 للمقرر الدراسيةالساعات  .5

 العربيـــــــــــة واالنجليزيــــــــــه لمستخدمة في العملية التعليميةاللغة ا .6

 الخامسالفصل الدراس ي  السنة الدراسية/ الفصل الدراسي .7

 كلية تقنية املعلومات 2010  تاريخ وجهة اعتماد المقرر .8
 

 عدد الساعات األسبوعية      1.1.   
 المجموع التدريب المعامل المحاضرات

ــ 2 2  4 ــــــــــــــ
 

 داف املقرر:ـــــــــــــأه .2
 الوسائط المتعددة. قواعد بياناتالتعرف على اسس ومعايير  .1
 .(مع الوسائط في قواعد البيانات التعامل مع مكونات الوسائط المتعددة )لتسهيل التعاملالتزويد بطرق  .2
  .رق االستعالموطالتعامل مع خصائص الوسائط المتعددة اكتساب القدرة على  .3
 .االستعالم واسترجاع الوسائط من قاعدة البياناتعلى تقييم تطوير القدرات  .4
 الوسائط المتعددة. في التعامل مع قواعد بياناتاكساب الطالب مهارات عملية لبعض التقنيات المستخدمة  .5

 :م املستهدفةـــــــراات التعلخم .3

 املعرفة والفهمأ / 

 في قواعد البيانات.الوسائط املتعددة التعامل مع   اسس ومعايير  أن يتعرف الطالب على 1أ

بإحدى تقنيات  برنامج بسيط لتخزين واسترجاع نوع من أنواع الوسائط أن يعدد الطالب ويصمم ويطور  2أ

 .التصميم

 أن يرسم الطالب افكاره الذاتية عن طريق مصادر التعليم املفتوحة املتاحة. 3أ

 4أ
الوسائط تخزين واسترجاع لكيفية املهارات التقنية والجمالية واالبداعية املطلوبة أن ينمي الطالب 

 املتعددة.

 .والتغلب على التحديات التي تواجهه، تخزين واسترجاع الوسائطأن يصف املشاكل وطرق حلها عند  5أ
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 املهارات الذهنيةب / 

 ووضع الحلول لها.تصميم وربطها الأن يحلل الطالب املشاكل املنطقية عند  1ب

 2ب
وتمييز التقنيات  لتخزين واسترجاع الوسائط املتعددةأن يستنتج الطالب الخطوات الفعالة 

 .لهذه العملياتاملناسبة 

 3ب
تنمية التفكير الناقد االيجابي لدي الطالب في  بين بيئات العمل املختلفة، و أن يقارن الطالب

 .اناتالتعامل مع الوسائط في قواعد البيمجال 

 4ب
التعامل مع الوسائط في قواعد  شاكلمتحليل على استخدام منطق  ةأن يتمتع الطالب بالقدر 

 .و إيجاد حلول لها البيانات

 .وكيفية استخالص خصائصها ةقراءة الوسائط املتعددة املختلف ان يتعلم الطالب طرق  5ب

 

 املهارات العملية واملهنيةج / 

 .تخزين واسترجاع الوسائطبرنامج لأن يصمم الطالب  1ج

  .التعامل مع خصائصهاواكتساب خبرة في  تجزئة الوسائط معها فيالتعامل  سهلةأن يستخدم أدوات  2ج

 الوسائط املتعددة.قواعد بيانات اكتساب بعض الخبرة واملهارة في التعامل مع األدوات الخاصة ب 3ج

 الوسائط املتعددة. تصميم قواعد بياناتدراسة وفهم أدوار فريق عمل  4ج

في مجاالت الوسائط  لتصميم قواعد بياناتوالوسائل املتعددة  أن يوظف املستحدثات التقنية 5ج

 التعليم.

 

 املهارات العامة د / 

 على  1د
ً
 .الوسائط املتعددةملفات جمع والبحث عن طرق التعامل مع الأن يكون الطالب قادرا

 على إلقا 2د
ً
 .تخزين واسترجاع الوسائطء وتقديم ماتم تنفيذه من طرق أن يكون الطالب قادرا

 على العمل في فريق ملواجهة بعض املشاكل وكيفية حلها. 3د
ً
 على أن يكون قادرا

 الوسائط املتعددة. نتائج استرجاع أن يكتسب الطالب القدرة علي إصدار حكم علي عروض 4د

 5د
سابقة  بقواعد بيانات وسائطعن طريق االستعانه ان يكتسب الطالب مهارات توفير الوقت واملوارد 

 أو أجزاء منها.

 



 

 التـــــــدريبــبــة و  يـــــة ليمـــالتع ؤسسات ـــــــــامل  اد ـــــــــــاعتم ودة وــــــــــــــــان جـــــضمل ـين الوطــــــــ  ركزــــــــــامل

 

 
  

3 

(2019و  كــاديمية للمقرر الدراســـي )يونياملتطلبات األ  

 
 

3 

 تو  املقرر:حم .4
 تمارينال معملال محاضرةال عدد الساعات الموضوع العلمي
Introduction 2 2 0 0 

Data Types 2 2 0 0 

Multimedia Databases 2 2 0 0 

Retrieval 4 2 2 0 

Retrieval Evaluation 4 2 2 0 

Color-based Retrieval 8 4 4 0 

Texture-based Image Retrieval 8 4 4 0 

Audio Retrieval 1 4 2 2 0 

Video Indexing and Retrieval 8 4 4 0 

Spatial Database 4 2 2 0 

............................................. 0 0 0 0 

 :مـــطرق التعليم والتعل .5
 الوسائط. قواعد بياناتــة علــــــى أساسيـــــات حماضــــــرات نظريـــــ 

  على كيفية التعامل مع مكونات الوسائط وطرق ختزينها واستدعائهاتدريبات عملية. 
 ـــــــهــــــــــجتهيــــــــــز عــــــــــــرض تقدميـــــــــــــي وشرحـــــــــــــــــــــــــــ. 
 ( برنامج بسيط لتخزين واستدعاء نوع من أنواع الوسائطعـــــــــرض للمشــــــــــروع العملــــــي.) 

 م:ـــــقييــرق التــــط .6

 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم التقييم قطر ت
ــــــي 1 ـــ ـــان نصفـــ ــــوع الثامن امتحــ ـــ ــ ـــ %20 االسبــ ـــــــ ـــــ ـــ  ــــري تحريـ

ـــــــوع التاسـع عــــــرض برزنتيشـــــــن 2 ــ ــــــي %20 االسبـ ـــ ـــــرض تقديمـ  عـ

 مشــــــــــروع عملــــــي %20 االسبوع الحادي عشـر عــــرض املشروع العملي 3

ــــــي 4 ـــ ــ ـــــان نهائـ ــ ـــر امتحـ ـــــوع االخيـ ــ ــــــ %40 االسبــ ـــ  ـــــــــري تحريـــــ

  %100  املجموع
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 م:ـــــــــــقييــتــادول ال .7

 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم
ــــــي التقييم األول  ـــ ـــان نصفـــ ــــوع الثامن امتحــ ـــ ــ  االسبــ

ـــــــوع التاسـع عــــــرض برزنتيشـــــــن التقييم الثاني ــ   االسبـ

 االسبوع الحادي عشـر املشروع العملي عــــرض التقييم الثالث

ــــــي - ـــ ــ ـــــان نهائـ ــ ـــر امتحـ ـــــوع االخيـ ــ  االسبــ

 
 ات:ـــــــع والدوريــــــاملراا .8

 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المراجع
 ــ ــ ــ ــ مذكرات املقرر 

الكتب الدراسية 

 املقررة
 

Multimedia Database 

Management 

Requirements and Issues 

ـــــــــ  ـــــ

 

DATA MANAGEMENT 

FOR MULTIMEDIA 

RETRIEVAL 

Donald A. Adjeroh 

Kingsley C. Nwosu 
 

ـــــــــ  ـــــ

 

K. Selc¸uk Candan 

Maria Luisa Sapino 

قسم  يف

 الوسائط املتعددة

 ــ    كتب مساعدة

     مجالت علمية

     مجالت دورية

 ….www ــ ــ ــ موقع انترنت
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 اإلمكانيات املطلوبة لتنفيذ املقرر: .9
 

 مالحظات توفيرها اإلمكانيات املطلوب ت

ــــــــ 1 ـــــ ــــــــــــــــــــة تدريسقاعـــ   

ـــاز عرض 2 ــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــــوت جهـ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ـــــرات صــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــــع سبيكـــــ ـــ  مــ

  سبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورة 3

ــــ 4 ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــلمعمـ   

ـــــزة حاسوب 5 ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ــ ــ   أجهـ

6 
الخاصة بقواعد البيانات واستخراج  برمجياتال

 بعض بيانات الوسائط

 

 

 

 

 :  .......................................التوقيع            هنــــــــــــــاء منصـــــور البــــــــــــوري   :رر ــــــمقـمنسق ال

ــــــــة  سق البرنامج:من  : .......................................التوقيع  د.عاطــــــــــــــــف الدنفريــــــــــــــــ

          

 20........./............../........:خـــــــــــاريـلتا                                                 
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(الوسائط المتعددة قواعد بياناتاسي )مصفوفة المقرر الدر   
 

األسبوع 
 الدراسي

 المعرفة والفهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــاراتالمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 )ج(   المهارات العامة والمنقولة رات العلمية والمهنيةالمها ( ب) المهارات الذهنية ( أ)

1أ.  2أ.  3أ.  4أ.  5أ.  1ب.  2ب.  3ب.  4ب.  5ب.  1ج.  2ج.  3ج.  4ج.  5ج.  1د.  2د.  3د.  4د.   5د. 

1 X X    X X    X X    X X    
2 X X    X X    X X    X X    
3 X X    X X    X X    X X    

4 X X X   X X    X X    X X    

5 X X X   X X X   X X    X X X   

6   X    X X   X X X X  X X X   
7   X    X X   X X X X  X X X   
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7 

ــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان النصفــــــــــــــ  

8   X X   X X X    X     X   
9   X X     X    X     X X X 
10   X X     X    X X X   X X X 
11   X X X    X X    X X   X X X 
12   X X X    X X    X X   X X X 
13   X X X    X X    X X    X X 

النهائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان االمتحـــــــــــــــــــــــــــ  

14   X X X    X X    X X    X X 

 
 


