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تعريف موجز بالمقرر:

يھدف ھذا المقرر إلى تقديم الھيكلة التقليدية لتحليل و تصميم النظم مثل أساليب
الخرائط ,و جداول القرارات  ،و شجرة القرارات و كذلك مبادئ الطرق الحديثة
لتطوير البرمجيات و نظم المعلومات مثل رسومات تدفق البيانات ،و اإلنجليزية
المھيكلة و قاموس البيانات و طرق جمع البيانات و تنظيمھا و توثيقھا ,و كيفية
استخدام أدوات ھندسة البرامج بمساعدة الحاسب ) (CASE Toolsفي عملية تحليل و
تصميم نظم المعلومات

أھداف المقرر:

بعد انتھاء ھذا المقرر من المتوقع أن يتمكن الطالب من:

مفردات المقرر:
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جمع البيانات و تحليلھا

-

تشخيص المشكلة و التعرف على العالقات بين عناصر المشكلة

-

اقتراح البدائل )الحلول( المختلفة للمشكلة حيز الدراسة

-

دراسة الجدوى للحلول المقترحة

-

المفاضلة بين النظم المقترحة

-

التوصل إلى أفضل حل للمشكلة المطروحة موضع الدراسة

-

القدرة على استخدام أدوات  Caseفي تحليل النظم

 .1مفاھيم أساسية في النظم
 .2معينات تحليل النظم Tools of Systems Analysis
 .3تصميم و تحليل النظم Systems Analysis and Design
 .4أدوات التصميم و التحليل المھيكلين Tools of Structured Analysis
and Design

Data Flow Diagrams (DFDs)  رسومات تدفق البيانات.5
Data Dictionary  قاموس البيانات.6
Fact Gathering Techniques and  أساليب جمع و تحليل الحقائق.7
analysis
Data Organization and Documentation  تنظيم و توثيق البيانات.8
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