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 سيتمكن الطالب من التعرف عن قرب على في هذه المادة

خصوصا تلك جوانبه، علم تحليل وتصميم النظم بمختلف 

المتعلقة بمراحل دورة حياة تطوير األنظمة، مع إمكانية 
 .  استخدام المخططات لدراسة مختلف األنظمة



 االساسية بالمفاهيم الطالب تعريف الى المادة هذه تهدف 

 . وانواعها ومستوياتها وخصائصها وتحليلها للنظم

 

 



 وما النظم تحليل بأهمية المعرفة الطالب اكساب الى تهدف

 النظم وتصميم تحليل على تدريبهم وكذلك عناصر من به يرتبط
 . والتصميم التحليل أدوات من مجموعة بأستخدام



 تعريف دورة حياة تطوير النظم 

 متطمبات العمل الخاصة بالنظام تحديد 

  االعمال نمذجة إجرائيات 

  فهم بنيان النظام الكامل المؤلف من مجموعة من المكونات الفيزيائية ومن
 النظام متطلبات فيما بينها بما يحقق واالتصال تجهيزات وبرمجيات وأشخاص 

  كيفية اختيار استراتيجيات التصميم تعلم 

  من مخطط تدفق المعطيات المنطقي إلى مخطط تدفق االنتقال كيفية تعلم
 المعطيات الفيزيائي 

  المفاهيم والتقانات على فهم كيفية إجراء تحميل وتصميم النظم المعتمدة
المكتفية األغراض الغرضية التوجه التي تنظر إلى النظام وكأنه مجموعة من 

 في ذات الوقتواإلجراءات بذاتها التي تتضمن كال من المعطيات 



 مقدمة إلى تحليل وتصميم النظم 1.

أنواع نظم /نظم المعلومات /المعلومات والبيانات /ماهية النظام /ماهية التصميم / ماهية التحليل

 دورة حياة تطوير األنظمة/أصحاب المصلحة /المعلومات 

 Modelingالنمذجة . 2

 Data flow diagrams (DFD)  مخططالسياق/   مخططات تدفق البياناتContext 
diagram (CD-DFD) / جداول القراراتTables Decision  / شجرة القراراتTrees 

Decision 

 Design Theالتصميم . 3

 تصميم الواجهات والحوارات /تصميم النماذج والتقارير /تحليل وتصميم قواعد البيانات 

   Implementation  Systemالتطبيق والتنفيذ . 4

 دعم المستخدمين/ تدريب المستخدمين / التركيب / اختبار التطبيقات / التوثيق  / التطبيق 

 Supporting &دعم وصيانة النظام . 5

 Maintaining   

 قياس فاعلية الصيانة / القيام بالصيانة / كيفية دعم وصيانة األنظمة 

 



الكلية )في قسم تقنيات االدارة االلكترونية الرابعة طلبة المرحلة 

 .في الجامعة التقنية الشمالية(الموصل /التقنية االدارية 
 



أجهزة حاسوب ذات خصائص مناسبة. 

برامجUML Tools 

  اتصال باألنترنت بشكل جيد لكل جهازتوفر  . 

 عرض البيانات جهازProjector Video 



البرنامج يتضمنها التي والتطبيقات واألنشطة المعرفي المحتوى عرض 

 .التفاعلية والسبورة LCD العرض وجهاز الحاسوب باستخدام

التقديمية العروض باستخدام التعليمية للحقيبة العلمية المادة عرض 

(PowerPoint) . 

باستخدام التعليمية للحقيبة العلمية المادة عرض googlemeet . 



 

 طرق استخدام تم التعليمية المادة من الهدف لتحقيق

   :الفعالة التدريس وأساليب

المشكالت، حل التعاوني، التعلم الذهني، العصف 

   .الذاتي والتعلم والجماعية، الفردية المناقشات

بين ما تراوحت األنشطة من مجموعة تضمنت كما 

 لتشجيع جماعية وأخرى الطلبة بها يقوم فردية أنشطة
 .التعاوني التعلم

 


