
 

 

 
 

 

و ودة ـــــــــان جـــــني لضمــــركز الوطــــــالم

 اد ــــاعتم

 دريبيةـــو الت ةـــؤسسات التعليميــالم

قرر متطلبات الاكاديمية للمال

 الدراسي
(9102)يونيو   

 ت
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 دراسيالمقرر لاديمية لـــالمتطلبات الأك
 

 :ةــــــــــــــــــــمعلومات عام    1.

 CS 333 – Advanced Databases اسم المقرر الدراسي .0

 د. خديجة عبيد عبدالواحد ــــررمنسق المقــــ .9

 علوم الحاسوب القسم/ الشعبة التي تقدم البرنامج .3

4. 
 األقسام العلمية ذات العالقة بالبرنامج

قسم برمجة االنترنت, نظم االنترنت , هندسة البرمجيات , ونظم 

 املعلومات.

 48 للمقرر الدراسيةالساعات  .5

 اإلنجليزية/ العربية تعليميةاللغة المستخدمة في العملية ال .6

 الفصل السادس السنة الدراسية/ الفصل الدراسي .7

 كلية تقنية املعلومات  0202 تاريخ وجهة اعتماد المقرر .8
 

 عدد الساعات الأسبوعية      1.1.   

 المجموع التدريب المعامل المحاضرات
0 0  4 

 

 داف المقرر:ـــــــــــــأه .9

 . Data Base Modelsقادراً على التعرف على نماذج قواعد البيانات   أن يكون الطالب .0

القدرة على إنشاء قاعدة بيانات علائقية بإستخدام مزايا إنشاء الجداول المتقدمة والعلاقات  .9

 المعقدة بين الجداول. 

لإنشاء الاستعلامات لتحديث قاعدة البيانات،  SQLأن يكون الطالب قادراً على  استخدام  .3

، وكذلك القدرة على استخدام المميزات Query processingتعرف على معالجة الاستفسارات وال

 Query optimizationالمتقدمة للغة لتحسين الإستعلامات 

  Relational algebraالتعريف بمواضيع قواعد البيانات المتقدمة، ويشمل ذلك  .4

Transactions processing, and Concurrency control.                
  

 :م المستهدفةـــــــخرجات التعلم .3
 املعرفة والفهمأ / 

 واألساس النظري الداعم لها . Data Modelingمفهوم نمذجة البيانات على  أن يتعرف الطالب   1أ

 في االعتبار قوانين الكمال للنموذج  طالبأن يتعرف ال 2أ
ً
على كيفية  إنشاء قاعدة بيانات عالئقية واضعا
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 .Integrity Rulesعالئقيال

 .SQLالتعريف بالصوراملتقدمة للغة اإلستعالم  3أ

 4أ
يتعلم  Relational Algebra &  Query optimizationو كذلك معرفة SQLبإتقان لغة اإلستعالم 

 الطالب ويفهم طرق تحسين اإلستعالمات لتنفيذها بأقل تكلفة )أقل وقت وموارد( .

 5أ
 يع قواعد البيانات املتقدمة، ويشمل ذلك:مواضعلى  أن يتعرف الطالب 

Transactions processing, and Concurrency control 

 

 املهارات الذهنيةب / 

 أن يميز الطالب بين نماذج قواعد البيانات املختلفة ويستطيع املقارنة بينها بسهولة. 1ب

 2ب
للمشكلة أو  Relational data Modelالطالب من إقتراح أفضل نموذج بيانات عالئقي أن يتمكن 

 في االعتبار قوانين الكمال 
ً
البيانات التي تم تجميعها ومن ثم   إنشاء قاعدة بيانات عالئقية واضعا

 Integrity Rulesللنموذج العالئقي

 3ب
 SQLأن يمتلك الطالب  التفكير اإلبداعى ، ويشمل  ذلك اكتساب مهارات في كتابة استفسارات بلغة 

 .بعدة طرق 

 4ب
ان يقارن الطالب بين األساليب  املتبعة في نظم قواعد البيانات العالئقية إلسترجاع البيانات املطلوبة 

 Query processing، وكذلك  معالجة االستفسارات Query optimizationبشكل أفضل عن طريق 

 .Query optimizationوربطها ب 

 5ب
  Transactions processing, Concurrency controlب أن يحلل الطالب و يميز املشاكل املرتبطة 

 وإستنتاج أفضل حل من الحلول املقترحة.

 املهارات العملية واملهنيةج / 

أن يطبق الطالب  ماتعرف عليه في نمذجة البيانات في تصميم نموذج عالئقي  طبقا للبيانات التى تم  1ج

 تجميعها.

بة  في إنشاء قاعدة بيانات عالئقيةحسب مواصفات واحتياجات أن يستخدم الطالب  املهارات املكتس 2ج

 النظام .

يستخدم الطالب لغة   ) د البياناتلبناء واستخدام قواع SQL Serverأن يستخدم الطالب برنامج  3ج

SQL لكتابة االستفساراتQueries .  )إلسترجاع البيانات من قاعدة البيانات أو إجراء تعديالت عليها  

 Queriesفي تحسين وتطوير االستفسارات  Query optimizationطبق الطالب  ماتعرف عليه في أن ي 4ج

 transactions  , Concurrency الطالب الحلول املناسبة ملشاكلأن يستخدم  5ج
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 املهارات العامة د / 

  .أن يكتسب الطالب القدرة على تجميع البيانات 1د

 يل والتصميم.مهارات التحلالطالب  أن يكتسب  2د

 ن يكتسب الطالب مهارات التواصل و العمل كفريق.أ 3د

 أن يكتسب الطالب مهارات  إدارة الوقت. 4د

 أن ينمي الطالب مهارات التعلم الذاتي، والتعرف على مصادر التعلم املفتوحة املتاحة. 5د

 حتوى المقرر:م .4
 تمارينال معملال محاضرةال عدد الساعات الموضوع العلمي

Introduction , Data Base Models: Hierarchical model, 

Network model, Relational  model, Object oriented model, 

Object-Relational model, XML-relational model. 
2 2 0 0 

Relational Data Model: Structure, operations, constraints. 
Basics of  the Relational Model(domain, degree, 

cardinality, Database schema, Database instance). Keys of 

the relations:  candidate keys, primary key, foreign key. 
Integrity rules: Entity integrity, Reference integrity, Domain 

integrity. 

2 2 0       0      

SQL: History. Data-Definition Language DDL, Data-

Manipulation Language DML, Domain Types in SQL. 
Create Table Construct, Integrity Constraints in Create  

Table, Drop and Alter Table Constructs, Adding and 
Deleting Tuples. 

8 2 6 1 

SQL: Basic Query Structure: the typical SQL query form 
(select   from   where),The key word distinct, all, The 

arithmetic expressions    in The select clause, the logical 
connectives and, or, and not  in WHERE clause.   

8 2 6 0 

SQL: The join in SQL: The basic syntax of Cartesian join or 

cross join . The Rename Operation, String Operations, 

Ordering the display of tuples, Where clause predicates. 

8 2 6 0 

Complex SQL Retrieval Queries:  Set operations. Aggregate 

functions in SQL, Group by clause, Having clause. Nested 
sub-queries: sub-queries in where clause (set membership, 

10 4 6 1 
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set comparison, set cardinality), subqueries in From clause. 

Modification of the Data Base. 

Relational Algebra: Relational Algebra  & Relational 
Calculus. Basic Operations of Relational Algebra, 

Compound Operators. How to express Compound 

Operators using basic operators.  Writing   the equivalent 
SQL  query of  the relational algebra expressions. 

4 4 0 1 

Query Processing and Query Optimization: Query 

Processing. Query   Optimization  techniques: Simple 

execution plan, Eliminating Cartesian product with joins, 
Performing selection before join (Push selection), and 

Performing projection before join (Push projections). 

Comparing and contrasting proposed   Optimization  
techniques based on execution time. 

2 2 0 0 

Transaction Management and Concurrency Control: What 

is a transaction, evaluating transaction  results. Transaction 

properties ACID (Atomicity Consistency Isolation 
Durability), Transaction management with SQL.  

Transaction LOG. Concurrency control: The objective of 
Concurrency control, the three main problems of 

Concurrency control (lost updates, uncommitted data, 

inconsistent retrieval). 

2 2 0 0 

Transaction Management and Concurrency Control : The 

scheduler,  The objective of the scheduler to ensure the 

serializability  and isolation of transactions. Read Write 

conflict scenarios. The scheduler bases its actions on 

Concurrency Control algorithms: Locking, time stamping. 

Concurrency Control with locking method: the aim of lock, 

lock manager, lock granularity (Database-level lock, table-

level lock, page-level lock, row-level lock, field-level lock). 

Types of locks: Binary lock, shared/exclusive lock, two-

phase locking. Dead locks: how a deadlock is created,  

Control through (prevention, detection, avoidance). 

 

2 2 0 1 
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 :مـــطرق التعليم والتعل .5
  محاضرات 
   تطبيق عملي بإستخدام SQL Server   
    ة الطلبة ثم مناقش محاضرةحل تمرينات مرتبطة بال)تمارين

 .(فيما توصلوا إليه

 م:ـــــقييــرق التــــط .6
 مالحظات النسبة المئوية تاريخ التقييم التقييم قطر ت

 نظري  امتحان نصفي 1
 لسادساإلسبوع ا

 بوع العاشراإلس
11%  

0 Quiz  12 سابيعثالثة أكل%  

  %12 ثامناإلسبوع ال عملينصفي امتحان  3

 عملي امتحان نهائــي 4
اإلسبوع الخامس 

 عشر
02%  

 نظري  امتحان نهائــي 1
 لسادساإلسبوع ا

 عشر
42%  

  %1 كل إسبوعين تمارين 6

  %011  املجموع

 :مـــــــــــقييــتــجدول ال .7
 التاريخ أسلوب التقييم رقم التقييم

 التقييم األول 
 نظري  متحان نصفيإ

 اإلسبوع السادس

 اإلسبوع العاشر

 كل ثالثة أسابيع Quiz التقييم الثاني

 ثامنالاالسبوع   إمتحان نصفي عملي التقييم الثالث

 عشر خامساالسبوع ال عملي متحان نهائيإ الرابع  التقييم

 عشرسادس االسبوع ال نظري  تحان نهائيمإ الخامس التقييم

 كل اسبوعين تمارين السادس التقييم

 ات:ـــــــع والدوريــــــالمراج .8
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 مكان تواجدها المؤلف النسخة الناشر عنوان المراجع

   مذكرات املقرر 
إعداد: أستاذ 

 املادة
Class room 

الكتب 

الدراسية 

 املقررة

Addison-

Wesley 

An Introduction 

to DataBase 

Systems 

C. J. Date 
عند استاذ املادة ويمكن للطالب شراءها 

 من االمازون

     كتب مساعدة

     مجالت علمية

     مجالت دورية

    موقع انترنت

https://www.db-

book.com/db6/slide-dir/ 

 

https://www.tutorialspoint.com/sq 

l/ 

 
 الإمكانيات المطلوبة لتنفيذ المقرر: .2

 

 مالحظات توفيرها اإلمكانيات املطلوب ت

  قاعة تدريس 1

  جهاز عرض 0

  سبورة 3

  معمل 4

 SQL Server برمجيات 

 

 

 

 :  .......................................التوقيع  بدالواحدد.خديجة عبيد علي ع   :رر ــــــمقـمنسق ال

 : .......................................التوقيع  ..............................................  منسق البرنامج:

          

https://www.db-book.com/db6/slide-dir/
https://www.db-book.com/db6/slide-dir/
https://www.tutorialspoint.com/sq
https://www.tutorialspoint.com/sq
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 02...../............../............:خـــــــــــاريـلتا                                                 
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    مصفوفة املقرر الدراس ي )  قواعد بيانات متقدمة   (
 

 

ياألسبوع الدراس  

▼ 

 أ. المعرفة والفهم
 المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

لعامة د. المهارات ا ج. المهارات العلمية والمهنية ب. المهارات الذهنية  

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     

2  X     X     X     X    

3   X     X     X     X   

4   X     X     X     X   

5   X     X     X     X   

 االمتحان النصفي األول

6   X     X     X     X   

7    X     X     X     X  

8    X     X     X     X  

 االمتحان النصفي الثــاني
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9    X     X     X     X  

11    X     X     X     X  

11     X     X     X     X 
12     X     X     X     X 

13                     

14                     

 

 

 

 

 

 

 


