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nbsp&برنامج الدورة
عنوان الدورة: sql serverافتتاح الدورة :د. محمد عاصي أحمد / مدير مركز التعليم المستمر تاريخ
الدورة:&nbsp &nbsp &nbsp  (4/5/2014 ولغاية 2014/5/15)أسماء األساتذة المحاضرين
(المدربين):1-م.م . حسن حليم الرهيمي / رئاسة الجامعة / مركز الحاسبة االلكترونية2-م.م . محمود
شاكر&nbsp  / رئاسة الجامعة / مركز الحاسبة االلكترونيةمتطلبات السادة المحاضرين (فيما يخص

power point)2-) المحاضرات):1-المحاضرات تسلم إلى مركز التعليم المستمر قبل بدء الدورة على شكل
cd3-) ) العرض (الفيديو) الذي يخص موضوع الدورة يسلم إلى مركز التعليم المستمر على شكل قرص

أقامة ورشة عمل داخل كل محاضرة (جانب تطبيقي) للمحاضرات النظرية وتسلم نتائج االختبارات العملية
إلى &nbsp &nbsp  المركز.مكان الدورة:&nbsp  قاعة تدريب التعليم المستمربرنامج الدورة1.مقدمة

تعريفية عن إدارة قواعد البيانات sql server 2.تحليل قواعد البيانات system analysis3.البدء باستخدام
login to sql server-windows authentication-sql server :نظام إدارة قواعد البيانات

security and logins-properties – security-:إعداد نظام إدارة قواعد البيانات.authentication4
nbsp  create new&:تكوين قاعدة بيانات جديدة.– sql server and windows authentication5
insert data-updating-:لغة معالجة البيانات.nbsp  create tables7&:تكوين جداول.database6
database diagrams &nbsp :تكوين العالقات بين الجداول.data-deleting data-select data8

nbsp -insert with select-& :متقدمة sql ايعازات.script table &nbsp 10 :9.نسخ هيكل الجدول
nbsp  &nbsp&:تكوين مستخدمي قاعدة البيانات.insert data from one database to another11

create new user-create connection.udl on windows desktop12-.نسخ واسترجاع قاعدة
nbsp &nbsp&. مربوط بخط انترنيت ( laptop) األجهزة واألدوات:1_جهازbackup-restore-:بيانات

nbsp  2&_جهاز (data show&nbsp  ) لعرض المحاضرة على المتدربين .الجهات المستفيدة في
الدورة :منتسبوا مؤسسات ودوائر الدولة في منطقة الفرات األوسط المالحظات العامة :1-تبدأ جميع

المحاضرات في تمام الساعة (9) صباحاً، ولمدة ساعتين يومياً.2-تجري المحاضرات والورش في قاعة
تدريب التعليم المستمر.3-تغلق جميع هواتف السادة المدربين والمتدربين خالل فترات التدريب والورش.4-
ضرورة التزام السادة المحاضرين بالوقت المحدد إللقاء المحاضرة كما يجب إن يتم عرض المحاضرات عن

&nbsp  طريق استخدام جهاز (-data show&nbsp  ). 5ال تمنح شهادة اجتياز الدورة للمتدرب الذي
يغيب أكثر من يوم واحد. 6-يتم توزيع فولدر الدورة في اليوم األول من الدورة. 7-سيتم أعالم دائرة المتدرب
باليوم واأليام التي ال يحضر فيها التدريب في كتاب المباشرة أو االنفكاك.8-تتضمن أسئلة االختبار الشامل

المحاضرات التي نعرض بالمحاضرة وما يعرض في الورش التدريبية.9-المتدرب الذي يحضر التدريب في
اليوم األول ويستلم فولدر الدورة والمادة التدريبية على (cd) ثم يترك &nbsp &nbsp &nbsp  التدريب
يدفع أجور الدورة كاملة.10-يتم في نهاية الدورة تقويم محاضرات وورش الدورة من قبل المتدربين وفق

استبانه معده لهذا الغرض.
nbsp&((مع تحيات وأمنيات أدارة المركز))
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