
 

 

  

Course No. CS 4961  الرقـم والرمز 4961عال 

Course Name A.1.45 Advanced Database Systems اسـم املقرر نظم قواعد البياانت املتقدمة 

C.H  Dist. 3 (3+ 0 + 0) 3 (3  +0  +0) السـاعات 

Pre-requisite  Department Approval املتطلب السابق موافقة القسم 

Co-requisite -------------- -------------- قرافاملتطلب امل  
Students should be able to move on to more advanced database topics after taking the first “ Fundamentals of 
Database Systems” course.   Advanced Database course is a study of many advanced data models such as: object-

oriented model: object-relational model. Parallel and distributed database. Transaction ACID properties and 
concurrency control.  Database backup and recovery.  Query processing and optimization.  Homogeneous and 
heterogeneous solution based on XML.  
By the end of this course the students should have an adequate  understanding on temporal Database, Intelligent 
Database, query optimization and data warehouse. The topics that are covered in this course help the student to be more 
skilful in managing normal, distributed, light and huge queries. This will prove the students’ skills progress further in 
Computer Science.  

هو دراسة  هذا املقرر. قواعد البياانت نظم، حيث يهدف اىل نقل الطالب اىل املفاهيم املتقدمة يف أساسيات نظم قواعد البياانتهذا املقرر هو استمرار ملقرر 
. قواعد البياانت املوزعة واملتوازية. خصائص ةيالشيئالعالئقية ، منوذج قواعد البياانت ئيةيالش منوذج قواعد البياانت :، مثلللعديد من مناذج قواعد البينات املتقدمة

لتكامل والربط بني قواعد البياانت املتجانسة والغري متجانسة . االنسخ االحتياطي واالستعادة. معاجلة وحتسني االستعالماتالعمليات والتحكم ابلتزامن. أساليب 
 كلغة متثيل للبياانت.  XML ابستخدام  تقنية 

حول جمموعة من االجتاهات احلديثة فيما يتعلق بقواعد البياانت الزمنية، قواعد البياانت الذكية ،  لدى الطالب فهم كايف املتوقع مع هناية هذا  املقرر أن يكون 
استخدام البياانت. إن املوضوعات اليت سوف يتم تناوهلا يف هذه املقرر ستساعد الطالب على أن يكون أكثر مهارة يف  اتومستودع اتاالستعالم حتسني

   البياانت.قواعد أنظمة  علوم احلاسب وحتديدا يف جمال طلبةملهارات ه رفع وزايدة  مدى التقدم  شأنوذلك من . ملوزعةا الستعالمات الضخمة والعاديةا
Recommended Text Book and References: 

 Text Book: 

- DataBase System Concepts, 4th edition, McGraw Hill Book Company, 2006, by Abraham 
Silberschatz, Henry F.Korth and S.Sudarshan. 

 References: 

- An Introduction to DataBase System, 6th edition, Addison- Wesley Publishing Company, 1995, by 
C.J. Date. 

- Fundamentals of Database Systems, 4th edition, Addison- Wesley Publishing, 2000, Elmasri and 
Navathe.   

College Council Approval,   Session number ( 16 ) 

Academic year 1433 /1434    Date  30/ 07 /1435 H 
Department Council Approval,   Session number (12) 

Academic year 1433/1434             Date:  26 / 07 /1434 H 

Dean of the College Head of the Department 

Name: Dr. Mohammed Alshammari 

 

Signature: ……………………………… 

 

Name:  Dr. Bandar Bin Salih Al-Maslokh 

 

Signature: ……………………………… 

 


