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لجتتدا، و ، تت،ير لفتتا  MS Accessيتت ت  يتتاين البيافتتال يتتا الليافتتال ال تتا ي تتار  لي تتا يتتا  -المقدمةةة: 

هتت ا القتتدرة عختتن  يتتاين البيافتتال يراتتي لقتترامة البيافتتال المتت ل،رة ، ذتتديف ا ، دراج تتا ،ذتت ي ا يتتا 

فذ تتاإ  لتتن عن فلتت،ن قتتادرين عختتن ،قتتل قذتتن  متتن عجتت  اللمتت  متتل البيافتتال ال تتا قمفتتا ب يايف تتاو 

ال ،ااتت  متتل قاعتتدة البيافتتال  ،لخ ،ااتت  متتل قاعتتدة البيافتتالو فذ تتاإ  لتتن استت يدات ل تتي اقستت ل ت 

  Structured Query Language ( ها اي ااٌر لخلبارةSQL)ال يلخيي 

 يدات ل تتي الفراتتي لقتترامة البيافتتال متتن جتتدا،  يرديتتي ع، ذ تتن م لتتددة  يملففتتا استت SQL تت،ير لفتتا ل تتي 

SQL  ا استت يدات ل تتي  SQLلجمتتل ع، ذستتا  ع، م ،ستتط القتتيت الميافتتي يتتا قاعتتدة البيافتتال  يملتتن عي تت 

 إلدراإ سج ل جديدة ، ذديث السج ل الم،ج،دة ،ذ ف السج ل غير المرغ،  يي ا 

 

SQL Keywords          
Keyword Description 

SELECT  جدوليستخدم السترداد البيانات من. 

INSERT يُستخدم إلضافة صفوف جديدة من البيانات إلى جدول. 

UPDATE يستخدم لتحديث البيانات الموجودة في جدول. 

DELETE تستخدم إلزالة البيانات من جدول. 

WHERE تستخدم لتصفية صفوف معينة بناًء على بعض المعايير. 

ORDER BY   بترتيب معين بناًء على عمود واحد يُستخدم إلرجاع صفوف البيانات

 .أو أكثر )الحقول(

JOIN, INNER JOIN & OUTER JOIN  يُستخدم لربط الجداول معًا عن طريق حقول المفاتيح األساسية

 .ثانويةوال

DISTINCT  إلغاء التكرار في   إرجاعها،يستخدم لتقليل عدد الصفوف التي يتم

 المعادة. الصفوف 

UNION  يُستخدم لربط الجداول معًا التي تحتوي على عدد مماثل من األعمدة

 .بأنواع بيانات متطابقة
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  :رئيسيين قسمين إلى تقسيمها ويمكن األوامر من مجموعةSQL توفر

 وتشمل    Data Definition Language (DDL)لغة تعريف البيانات   -1

❖ CREATE TABLE : جدول لإلنشاءيستخدم. 

❖ ALTER TABLE:  ً  .يستخدم للتعديل على جدول منشأ مسبقا

❖ DROP TABLE: لحذف جدول. يستخدم 

❖ CREATE INDEX: يستخدم لتكوين المفاتيح. 

 وتشمل    Data Manipulation Language (DML)لغة معالجة البيانات   -2

❖ SELECT البيانات من قاعدة البيانات. لالستخراج: يستخدم 

❖ INSERT بيانات جديدة الى الجدول. لإلضافة: يستخدم 

❖ UPDATE.يستخدم للتعديل على البيانات : 

❖ DELETE.يستخدم لحذف البيانات : 

و ،ي تتدف لجختت  (SQL) هتت، لتت،د مل تت،  بخ تتي اقستت ل ت (Query) اقستت ل ت ع، :Queryاالسةةتع م 

 .،اإلذاامالو ،غيرهابيافال من قاعدة بيافال الم،س،عيو ألغراض مليفيو مف  الايافيو 

يتتت دس استتت يدات استتت ل ت  لتتتن  ستتت ي  عتتترض البيافتتتال ع،   تتتاي  ا ع، ذتتت ي ا ع،   ييرهتتتا يتتتا قاعتتتدة 

     بيافال ال
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معنىىىى اسىىىتعالم يسىىىتخدم لىىىذا االمىىىر للحصىىىول علىىىى سىىىجالت البيانىىىات مىىىن  -:Select األمةةةر  ❖

 .االستعالم سجاًل أو أكثر، وعمودًا أو أكثرالجداول المخزنة في قاعدة البيانات، قد تكون نتيجة 

 العامة:الصيغة 

SELECT [field1, field2, ...] FROM [table_name]; 

SELECT [field1, field2]  

FROM [table_name]  

WHERE [search_condition] 

GROUP BY [group_by_expression] 

HAVING [search_condition] 

ORDER BY order_expression [ ASC | DESC] 

 

 

field1  اسم الحقل األول : 

field2 .اسم الحقل الثاني, ولكذا باالعتماد على عدد الحقول المطلوبة في السؤال : 

FROM  بمعنى من : 

table_name .اسم الجدول المراد الحصول على البيانات منه : 

WHERE :.بحث بشرط 

GROUP BY المتشابهة حسب شرط معين. : للتجميع العناصر 

 :مالحظات
 .تستخدم إشارة * كبديل ألسماء الحقول ➢

 .الستعادة جميع السجالت مع إلغاء التكرار في السجالت المعادةDISTINCT يستخدم تعبير ➢

المرافق  لترتيب السجالت الٌمعادة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا حسب التعبير ORDER BY يستخدم تعبير ➢

ASC  للترتيب التصاعدي أو DESC للترتيب التنازلي. 

 



ADVANCE DATABASE SQL  

  

 4 مدرس المادة: طه ياسين عبد القادر 

 

Ex: Suppose you have a table contains students' data: 
 

Stud 

Phone Mark Project Gender Address Student_name Student_id 

0770 XXXXXXX 95 DB T Mosul Taha 01 

0771 XXXXXXX 86 VB T Baghdad Monther 02 

0751 XXXXXXX 75 DB F Baghdad Hiba 03  
73 OS T Basra Mohammad 04 

 66 Web T Dohuk Taha 05 

0781 XXXXXXX 79 Web F Mosul Maha 06 

 
Ex: Query to select Student_id and name?        استعالم لتحديد رقم الطالب واالسم                

SELECT Student_id, Student_name 

FROM Stud 

Student_name Student_id 

Taha 01 

Monther 02 

Hiba 03 

Mohammad 04 

Taha 05 

Maha 06 
 

Ex: Query to select all table data?                                استعالم لتحديد جميع بيانات الجدول 

SELECT * FROM Stud 
 

Phone Mark Project Gender Address Student_name Student_id 

0770 XXXXXXX 95 DB T Mosul Taha 01 

0771 XXXXXXX 86 VB T Baghdad Monther 02 

0751 XXXXXXX 75 DB F Baghdad Hiba 03  
73 OS T Basra Mohammad 04 

 66 Web T Dohuk Taha 05 
0781 XXXXXXX 79 Web F Mosul Maha 06 
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Ex: Query to select students’ names without reputation?  استعالم لتحديد األسماء دون تكرار 

     SELECT DISTINCT Student_name  

       FROM Stud 

Student_name 

Hiba 

Maha 
Mohammad 

Monther 

Taha 
 

ORDER BY مع الشرط SELECT  االمر 

لترتيىىب  ASCلترتيىىب السىىجالت فىىي القانمىىة الناتجىىة، ويمكنىى  اسىىتخدام  ORDER BYيُسىىتخد م الشىىرط  

 .لترتيب النتانج تنازليًا DESC الناتج تصاعديًا، و 

 :ASC  يستخِدم المثال التالي 

Ex: Query to select students’ names and mark ordered by name ascending? 

 استعالم لتحديد األسماء والدرجات باالعتماد على األسماء تصاعديًا؟ 
       SELECT Student_name, Mark  

       FROM Stud  

       ORDER By Student_name ASC 

 

 

Mark Student_name 

75 Hiba 

79 Maha 

73 Mohammad 

86 Monther 

66 Taha 

95 Taha 
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DESC  يستخِدم المثال التالي 

Ex: Query to select students’ names and mark ordered by name descending? 

ً استعالم لتحديد األسماء والدرجات باالعتماد على األسماء ت ؟ نازليا  
       SELECT Student_name, Mark  

       FROM Stud  

       ORDER By Student_name DESC 

Student_name Mark 

Taha 66 

Taha 95 
Monther 86 

Mohammad 73 
Maha 79 

Hiba 75 

 الدوال الحسابية

)المتوسىىىط( ( ,للمعىىىدل MIN( , لألقىىىل نسىىىتخدم )COUNT( ,للعىىىدد نسىىىتخدم )SUMللمجمىىىوع نسىىىتخدم )

 ( MAX( , لألعلى نستخدم )AVGنستخدم )

 Ex: Create a query to get the higher score from Mark field? 

 قم بإنشاء استعالم للحصول على أعلى درجة من حقل الدرجات  

SELECT MAX(Mark) FROM Stud 

Expr1000 

95 

 

Ex: Create a query to get the average from the Mark field 

  قم بإنشاء استعالم للحصول على المعدل من حقل الدرجات 

SELECT AVG(Mark) FROM Stud 

Expr1000 

79 
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GROUP BY مع الشرط SELECT  االمر 

وتستخدم معها الدوال الحسىابية التىي  لعملية تجميع البيانات حسب حقل معين GROUP BYتستخدم الكلمة المفتاحية 

فهذه الدوال تحتاج دانما إلى تثبيت حقل يتم الفىرز مىن لاللىه يسىمى  COUNT,AVG,SUM…  مسبقا مثلتم ذكرلا  

 Group by .أمر, ويتعين لذا الحقل عن طريق Grouping_Column  حقل التجميع

 : الصيغة العامة

SELECT grouping_column, function(column) 

FROM table 

GROUP BY grouping_column 

 

Ex: Grouping the Column of Address? 

SELECT Address 

FROM Stud 

GROUP BY Address 

Address 

Baghdad 

Basra 
Dohuk 

Mosul 
 

 GROUP BYمع   COUNT استخدام

حسىىىاد عىىىدد نىىىا ولكىىىن إذا أرد  تابعىىىة لفمىىىة معينىىىةإلحصىىىاء عىىىدد العناصىىىر ال COUNTيمكننىىىا اسىىىتخدام 

الطلبىىىة النىىىاجحين  واالنىىىاع، عىىىدد مىىىثال عىىىدد الطلبىىىة الىىىذكور  نفصىىىلةمختلفىىىة فىىىي مجموعىىىات معناصىىىر 

 COUNTفسنسىىتخدم دالىىة  الطلبىىة فىىي كىىل محاف ىىة والثانيىىة، عىىدد المرحلىىة األولىىى  طلبىىة والراسىىبين، عىىدد 

 GROUP BYمع االمر 
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Ex: Count the number of males and the number of females? 

       SELECT Gender, Count (Gender) 

       FROM Stud  

       Group by Gender 

Gender Expr1001 

F 2 
T 4 

 

Ex: Count the number of Students in every Project? 

SELECT Project, COUNT(Student_id) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

Project Expr1001 

DB 2 

OS 1 

VB 1 
Web 2 

  COUNT(Student_id)بدال من  (*) COUNT مالحظة: يمكن كتابة

Ex: Count the number of males and the number of females? 

   SELECT Gender, Count ( *) 

   FROM Stud  

   Group by Gender 

Gender Expr1001 

F 2 

T 4 

 

أدنىىىاه كيفيىىة حسىىىاد عىىدد مجموعىىىات مىىىن البيانىىات باسىىىتخدام دالىىىة  مثلىىىةفىىي األ SELECTيوضىىح االمىىىر 

COUNT  مع األمرGROUP BY. 
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Ex: Calculate the number of students based on the address? 

SELECT COUNT  ()*  

FROM Stud 

GROUP BY Address 

Ex: Calculate the number of students based on the Projects? 

SELECT COUNT (*) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

Expr1000 

2 

1 

1 

2 

 

 GROUP BY مع االمر  SUMو AVGاستخدام الدالة  

 .المجمىىىوع لإلعطىىىاء SUMلتعطينىىىا متوسىىىط أي مجموعىىىة، ونسىىىتخدم الدالىىىة  AVGيمكننىىىا اسىىىتخدام دالىىىة 

  GROUP BY Projectمع الشرط  AVGيستخدم المثال التالي دالة 

Ex: Calculate the Average of mark based on the Projects? 

SELECT AVG(Mark) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

Expr1000 

85 

73 
86 

72.5 
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  GROUP BY Projectمع الشرط  SUMيستخدم المثال التالي دالة 

Ex: Calculate the Sum of mark based on the Projects? 

SELECT SUM (Mark) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

Expr1000 

170 

73 
86 

145 

 

 GROUP BY Projectمع الشرط  SUMو AVGيستخدم المثال التالي كال من الدالتين 

SELECT SUM(Mark), AVG(Mark) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

Expr1000 Expr1001 

170 85 
73 73 

86 86 
145 72.5 

 

 DESC او ASC  مع  ORDER BYترتيب البيانات تصاعدي او تنازلي نستخدم االيعاز  أردنا  إذا

SELECT Project, SUM(Mark), AVG(Mark) 

FROM Stud 

GROUP BY Project  

ORDER BY Project ASC 
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Project Expr1001 Expr1002 

DB 170 85 

OS 73 73 
VB 86 86 

Web 145 72.5 
 

 HAVINGااليعاز 

 WHEREشىىرط ال يشىىبه فهىىوتقييىىد الصىىفوف لغىىر   GROUP BYأمىىر  مىىعHAVING االيعىىاز ماسىىتخد ا

ن أنىىه باسىىتثناء وضىىع شىىرط علىىى النتىىانجأي  اذ ال يسىىتطيع الشىىرط  aggregate functionدالىىة  يتضىىم 

WHERE  ان الشىىىرط فعىىىل ذلىىى  بمعنىىىىHAVING  يشىىىبه الشىىىرطWHERE  ولكنىىىه قابىىىل للتطبيىىىق علىىىى

 .ستخدم مع الدوال الحسابيةيويمكن أن  المجموعات،
Ex: Query to select Project and Calculate the Average of mark based on the 

Projects for the Marks larger than 80? 

 SELECT Project, AVG(Mark) 

FROM Stud 

GROUP BY Project 

HAVING AVG (Mark)>80 

Project Expr1001 

DB 85 

VB 86 
 

  WHERE: المفتاحية الكلمة

 تحقىىق التىىي السىىجالت  مىىن مجموعىىة السىىتعادة Selectاالمىىر  مىىع Where  المفتاحيىىة الكلمىىة نسىىتخدم

 .شرطية بعبارة عنها التي نعبر الشروط من مجموعة أو شرط

 الصيغة العامة: 

SELECT *     

FROM Stud WHERE Condition 
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 منطقية )صح او لطأ( قيمة الشرطية العبارة تعيد 

 السىجل ضىم ويىتم (= , < > ,*, > , < , =<, =>) مثىل مقارنىة عمليىات  تتضىمن أن الشىرطية للعبىارة يمكىن

 .النتانج إلى جدول يحققها الذي

  BETWEEN و LIKE  الكلمات المفتاحية 

ا مىىا ُتسىىتخد م لىىذه  Like  تسىىتخدم الكلمىىة المفتاحيىىة ضىىمن العبىىارة الشىىرطية، كشىىرط لوجىىود مثيىىل. سالبىىً

،التىىي تضىىاف إلىى القيمىىة التىىي نبحىىث عىن مثيالتهىىا، كبىىديل عىن أي رقىىم مىىن األرقىىام (%)  الكلمىة مىىع إشىىارة

 قبل او بعد النص المراد اظهاره. (*)اما في االكسس فنضع عالمة  .أو األحرف

ضىىىمن العبىىىارة الشىىىرطية، كشىىىرط لوجىىىود قيمىىىة محصىىىورة بىىىين  Betweenتسىىىتخدم الكلمىىىة المفتاحيىىىة 

 قيمتين محددتين

ويمكىىن  AND أو  ORأكثىىر مىىن شىىرط يفصىىل بينهىىا عمليىىات منطقيىىة مثىىل  whereتقبىىل الكلمىىة المفتاحيىىة 

  .لنفيه NOTأن يسبق الشرط العملية 

يمكىن اسىتخدام  طالىب فىي حقىل اسىم ال( Mo) حرفينالبى تبىدألتي إذا أردنا الحصول على قانمة جميع السجالت ا

 : كما يلي Selectاالمر 

Ex: Query to get a list of all records starting with the letter (Mo) in the student’s 

name field? 

we can use the Select command as follows : 

  SELECT * 

  FROM Stud  

  WHERE Student_name LIKE 'Mo*' 

Phone Mark Project Gender Address Student_name Student_id 

0771XXXXXXX 86 VB T Baghdad Monther 02  
73 OS T Basra Mohammad 04 
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االمىر يمكىن كتابىة    86و    66بىين    Markللحصول علىى قانمىة جميىع السىجالت التىي تنحصىر فيهىا الىدرجات  

Select 86و  66نالحظ تضمين الرقمين : بالشكل التالي. 

Ex: Query to get a list of all records whose mark is between 66 and 86? 

  SELECT *  

  FROM Stud  

  WHERE Mark BETWEEN 66 and 86 

Student_id Student_name Address Gender Project Mark Phone 

2 Monther Baghdad T VB 86 0771XXXXXXX 
3 Hiba Baghdad F DB 75 0751XXXXXXX 

4 Mohammad Basra T OS 73 
 

5 Taha Dohuk T Web 66 
 

6 Maha Mosul F Web 79 0781XXXXXXX 
 

Mark >=73 and Mark <=79   يستخِدم المثال التالي الشرط 

Ex: Query to Select Students' names, Project and Mark whose mark is greater than 

or equal 73 and Smoller than or equal 79? 

 

SELECT Student_name, Project, Mark 

FROM Stud 

WHERE Mark >=73 and Mark <=79 

 

Mark Project Student_name 

75 DB Hiba 

73 OS Mohammad 

79 Web Maha 

 
 .AND و   BETWEEN باستخدام WHERE  ح المثال التالي كيفية تحديد مع االمر  ت سجال ةعد   التياريوض ِ  
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Ex: Query to Select Student name, Project and Mark whose mark is between73 

and 79? 

SELECT Student_name, Project, Mark 

FROM Stud 

WHERE Mark BETWEEN 73 and 79 

Mark Project Student_name 

75 DB Hiba 

73 OS Mohammad 

79 Web Maha 
 

  .AND و   NOT BETWEEN باستخدام WHERE  ح المثال التالي كيفية تحديد مع االمر ت سجال ةالتيار عد يوض ِ  

Ex: Query to Select Students' names, Project and Mark whose mark is not 

between73 and 79? 

SELECT Student_name, Project, Mark 

FROM Stud 

WHERE Mark NOT BETWEEN 73 and 79 

 

Student_name Project Mark 

Taha DB 95 

Monther VB 86 

Taha Web 66 

 

بمطابقة جزنية أو بمطابقة كاملة  (Mo) الحرفينإذا أردنا الحصول على قانمة جميع السجالت التي تحتوي على  

بالشىكل  Select       االمىر  اسىتخدام يمكىن 76و 66بىين  Markتنحصر فيهىا الىدرجات  التيواالسم في حقل 

 التالي:

Ex: Query to get the list of all records containing the two letters (Mo) with a partial 

match or a full match in the name field and whose mark is between 66 and 76. 
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SELECT *  

FROM Stud 

WHERE Student_name LIKE '*Mo*' 

and Mark BETWEEN 66 and 76 

Phone Mark Project Address Student_name Student_id  
73 OS Basra Mohammad 04 

 

 الخواص الحسابية  

 ( / ,< , > ,=< , => , <>, * , -+,  فقط )  SELECTمالح ة: العمليات الحسابية توضع في 

SELECT Student_name, Mark + (Mark * 0.02)  

FROM Stud 

Student_name Expr1001 

Taha 96.9 
Monther 87.72 

Hiba 76.5 

Mohammad 74.46 

Taha 67.32 

Maha 80.58 

 

Ex: Query to select Students' names  and mark after add two degrees? 

SELECT Student_name, (Mark +2)   

FROM Stud 

Student_name Expr1001 

Taha 97 
Monther 88 

Hiba 77 

Mohammad 75 
Taha 68 

Maha 81 
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لهىىذا نالحىىظ ان حقىىل المعىىدل تىىم تسىىمية مىىن قبىىل االسىىتعالم والسىىبب لىىم يىىتم تحديىىد اسىىمه مىىن قبىىل المسىىتخدم 

 .Aliaseيتم استخدام االمر 

ALIASE:  استرجاع الحقول بأسماء مستعارة وتستخدم كلمة AS بين اسم الحقل واالسم المستعار. 

Concatenation ||  :تستخدم للربط. أداة 

NULL  :.تستخدم للتعامل مع الفراغ 

SELECT Student_name, Mark + 2 

AS NewMark 

FROM Stud 

 

Student_name NewMark 

Taha 97 
Monther 88 

Hiba 77 
Mohammad 75 

Taha 68 

Maha 81 
 

ح المثاالن األليران كيف يمكن استخدام     .السجالت لتحديد   IS NULLو   IS NOT NULLيوض ِ

Ex: Create A Query to Select Students' names and Phone Number for Student that 

Don’t have Phone Number. 

 
SELECT Student_name, Phone 

FROM Stud 

  WHERE Phone IS NULL 

Student_name Phone 

Mohammad 
 

Taha 
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Ex: Create a Query to Select Students' names and Phone Number for Student that 

have Phone Number. 

 
SELECT Student_name, Phone 

FROM Stud 

  WHERE Phone IS NOT NULL 

 

Student_name Phone 

Taha 0770XXXXXXX 
Monther 0771XXXXXXX 

Hiba 0751XXXXXXX 

Maha 0781XXXXXXX 
 

 .80كانت العملية الحسابية مشروطة مثال نشترط ان تساوي ناتج العملية الحسابية  إذا

SELECT * FROM Stud  

WHERE Mark + Mark * 0.25 = 80 

    Selectمع االمر   ORاستخدام 

 فيكون االستعالم بالشكل التالي.  66او  86او  95 درجاتهمالحصول على معلومات الطلبة الذين  أردنا إذامثال 

Ex: Create a query to Select all Information for Students that Mark (86,66,95) 

 

SELECT * FROM Stud   

WHERE Mark = 86 OR Mark = 66 OR Mark = 95 

Student_id Student_name Address Gender Project Mark Phone 

1 Taha Mosul T DB 95 0770XXXXXXX 

2 Monther Baghdad T VB 86 0771XXXXXXX 

5 Taha Dohuk T Web 66 
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 كما يلي. INيمكن حل السؤال السابق بطريقة ثانية ولي باستخدام 

SELECT * FROM Stud   

WHERE Mark IN  (86  ,66,95 )  

 

Ex: Create a query to Select all Information for Students that address Mosul or 

Baghdad 

 مثال إذا أردنا الحصول على معلومات الطلبة الذين عناوينهم الموصل او بغداد فيكون االستعالم بالشكل التالي. 

SELECT * FROM Stud   

WHERE Address = 'Mosul' OR Address ='Baghdad'  

Student_id Student_name Address Gender Project Mark Phone 

1 Taha Mosul T DB 95 0770XXXXXXX 
2 Monther Baghdad T VB 86 0771XXXXXXX 

3 Hiba Baghdad F DB 75 0751XXXXXXX 

6 Maha Mosul F Web 79 0781XXXXXXX 
 

 كما يلي.  INبطريقة ثانية ولي باستخدام  السابق يمكن حل السؤال

SELECT * FROM Stud   

WHERE Address IN ('Mosul' ,'Baghdad') 

 

Querying Multiple Tables    االستعالم عن جداول متعددة 

عمليىىة بسىىيطة لتحديىىد  Access فىىي بعىىض األحيىىان، تكىىون عمليىىة إنشىىاء االسىىتعالمات واسىىتخدامها فىىي

جىىدول، وربمىىا تطبيىىق بعىىض المعىىايير، ثىىم عىىر  النتىىانج. ولكىىن مىىاذا يحىىدع إذا كانىىت الالحقىىول مىىن 

البيانىىات التىىي تحتىىاج إليهىىا موزعىىة فىىي أكثىىر مىىن جىىدول واحىىد، كمىىا لىىو الحىىال فىىي أسلىىب األحيىىان؟ يمكىىن 

عىىض السىىيناريولات التىىي إنشىىاء اسىىتعالم يجمىىع معلومىىات مىىن مصىىادر متعىىددة. يستكشىىف لىىذا الموضىىوع ب

 .تسحب فيها البيانات من أكثر من جدول واحد، كما يوضح كيفية القيام بذل 
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 INNER JOIN و SQL استعالم متعدد الجداول 

قىىد ت هىىر حىىاالت حيىىث يعتمىىد فيهىىا االسىىتعالم علىىى جىىدول واحىىد يىىوفر لىى  المعلومىىات التىىي تحتىىاج إليهىىا، 

د علىى جعىل نتىانج االسىتعالم أكثىر وضىوحاً ومفيىدة بشىىكل  ولكىن سىحب البيانىات مىن جىدول دلىر قىد يسىىاع

أكبىىر. علىىى سىىبيل المثىىال، افتىىر  أن لىىدي  قانمىىة بمعرفىىات المىىوظفين التىىي ت هىىر فىىي نتىىانج االسىىتعالم. 

تىىدرأ أنىىه سىىيكون مىىن األفضىىل عىىر  اسىىم الموظىىف فىىي النتىىانج، ولكىىن أسىىماء المىىوظفين موجىىودة فىىي 

ين بحيىىث ت هىىر فىىي نتىىانج االسىىتعالم، أنىىت بحاجىىة لتضىىمين جىىدول دلىىر. للحصىىول علىىى أسىىماء المىىوظف

 .كال الجدولين في االستعالم الخاص ب 

 SQL JOINsأنواع مختلفة من  

 :SQLفي  JOINsفيما يلي األنواع المختلفة من 

(INNER) JOIN: إرجاع السجالت التي لها قيم متطابقة في كال الجدولين. 

LEFT (OUTER) JOIN:  إرجىىاع كافىىة السىىجالت مىىن الجىىدول األيسىىر ، والسىىجالت المتطابقىىة مىىن

 .الجدول األيمن

RIGHT (OUTER) JOIN:  إرجىىاع كافىىة السىىجالت مىىن الجىىدول األيمىىن والسىىجالت المتطابقىىة مىىن

 .الجدول األيسر

FULL (OUTER) JOIN: إرجاع كافة السجالت عند وجود تطابق في الجدول األيمن أو األيسر. 
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لنلىىِق  بنىىاًء علىىى عمىىود مىىرتبط بينهمىىا. أكثىىر،لىىدمج صىىفوف مىىن جىىدولين أو  JOINيىىتم اسىىتخدام عبىىارة 

 "Gender جدول "و "Project جدول "و "Stud ن رة على جدول "

  PK Stud FK FK 

Student_id Student_name Address Gend Phone Project_ID 

1 Taha Mosul M 0770XXXXXXX 1 
2 Monther Baghdad M 0771XXXXXXX 2 

3 Hiba Baghdad F 0751XXXXXXX 1 

4 Mohammad Basra M 
 

3 
5 Taha Dohuk M 

 
4 

6 Maha Mosul F 0781XXXXXXX 3 

 

 PK Project 

Project_ID Project_Name 

1 Database 
2 Web design 

3 Mobile application 
4 Desktop application 

 

 PK Gender 

Gend Gender_Name 
F Female 

M Male 
 

 " فىىىي جىىىدول " Project_ID" يشىىىير إلىىىى " Stud" فىىىي جىىىدول " Project_IDالحىىىظ أن عمىىىود "ن

Project  عمىىىود "" العالقىىىة بىىىين الجىىىدولين أعىىىاله لىىىي Project_ID."   الحىىىظ أن عمىىىود نكىىىذل

"Gend " فىىي جىىدول "Stud " يشىىير إلىىى "Gend" فىىي جىىدول " Gender  العالقىىة بىىين الجىىدولين "

 ".Gendأعاله لي عمود "
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SQL INNER JOIN 

طالمىىا أن  السىىجالت التىىي لهىىا قىىيم مطابقىىة فىىي كىىال الجىىدولين. INNER JOINتحىىدد الكلمىىة األساسىىية 

 لناأ تطابقًا بين األعمدة. 

" ، فلىىن يىىتم Project " ال تحتىىوي علىىى مطابقىىات فىىي " Studإذا كانىىت لنىىاأ سىىجالت فىىي جىىدول "

 .السجالت عر  لذه 

 

 

INNER JOIN Syntax       الصيغة العامة                                                                   

)sname(_column SELECT 

FROM table1 

table2 JOIN INNER 

ON table1.column_name = table2.column_name 

 

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Inner Join. 

جىىدول ثىىاني  مىىن( واسىىم المشىىروع Studجىىدول الطىىالد ) مىىنلحىىل لىىذا السىىؤال نحتىىاج الىىى اسىىم الطالىىب 

يمكننىىا إنشىىاء  ذلىى ،بعىىد مشىىترأ بىىين الجىىدولين  Project_ID(، الحقىىل Project)ولىىو جىىدول المشىىاريع 

والتىىي تحىىدد السىىجالت التىىي لهىىا قىىيم مطابقىىة فىىي  (،INNER JOINالتاليىىة )التىىي تحتىىوي علىىى  SQLجملىىة 

لهىىذا نضىىع اسىىم  ي جىىدول يتبىىعلىىال Project_IDولكىىن سىىنواجه مشىىكلة فىىي تحديىىد حقىىل  كىىال الجىىدولين

 الجدول قبل اسم الحقل او اسم مستعار لكال الجدولين عند عملية المساواة كما في الشكل التالي.
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 هنا وضعنا اسم الجدول

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud  

INNER JOIN Project   

ON Stud.Project_ID= Project .Project_ID 

 AS Pوالجدول الثاني  AS S األول للجدول مستعارهنا وضعنا اسم 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud AS S  

INNER JOIN Project AS P 

ON S.Project_ID=P.Project_ID 

 . نضع حرف كتسمية افتراضية كما موضح أدناه فقط  ASاستخدامويمكن أيضا عدم 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud S  

INNER JOIN Project P 

ON S.Project_ID=P.Project_ID 

 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name 
Taha Database 

Hiba Database 
Monther Web design 

Mohammad Mobile application 

Maha Mobile application 
Taha Desktop application 
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Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for Students that 

Work in Mobile application Project, Using Inner Join. 

 SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud S 

INNER JOIN Project P 

ON S.Project_ID=P.Project_ID 

WHERE Project_Name='Mobile application' 

 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name 
Mohammad Mobile application 

Maha Mobile application 
 

( فىىي عمليىىة الىىربط بىىين Many to One: فىىي العالقىىة مىىن نىىوع )واحىىد الىىى متعىىدد او مالحظةةة مهمةةة

للجىىىول مىىىن طىىىرف او جهىىىة نىىىوع العالقىىىة واحىىىد ويوضىىىع فىىىي  (PK) الجىىىداول نألىىىذ المفتىىىا  الرنيسىىىي

كمىىا فىىي المثىىال اعىىال الىىذنا المفتىىا   (FK)الجىىدول مىىن طىىرف او جهىىة نىىوع العالقىىة متعىىدد كمفتىىا  أجنبىىي 

لغىىر   أجنبىىيكمفتىىا   Studوتىىم إضىىافة الىىى جىىدول  Project مىىن جىىدول ال Project_IDالرنيسىىي 

 الربط بين الجدولين.

 

JOIN Three Tables                                                                           ربط ثالثة جداول

ولىىي بإضىىافة المفتىىا  لعمليىىة ربىىط ثالثىىة جىىداول نطبىىق الخطىىوات السىىابقة لىىربط جىىدولين كمىىا لىىي 

 .(FK( للجدول الثالث الى الجدول األول كمفتا  أجنبي )PKالرنيسي )

Ex: Create a query to Select Students' names, Project name and Gender name for 

all Students, Using Inner Join. 

جىىدول ثىىاني  مىىن( واسىىم المشىىروع Studجىىدول الطىىالد ) مىىنلحىىل لىىذا السىىؤال نحتىىاج الىىى اسىىم الطالىىب 

 مىىىنمشىىىترأ بىىىين الجىىىدولين وجىىىنس الطالىىىب  Project_ID(، الحقىىىل Project)ولىىىو جىىىدول المشىىىاريع 
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يمكننىىا إنشىىىاء  ذلىىى ،بعىىد مشىىترأ بىىين الجىىىدولين  Gendالحقىىىل  (،Genderولىىىو جىىدول )جىىدول ثالىىث 

والتىىي تحىىدد السىىجالت التىىي لهىىا قىىيم مطابقىىة فىىي  (،INNER JOINالتاليىىة )التىىي تحتىىوي علىىى  SQLجملىىة 

 .كال الجدولين

SELECT Student_name, Project_Name, Gender_Name 

FROM (Stud  

INNER JOIN Project ON Stud.Project_ID=Project.Project_ID) 

INNER JOIN Gender ON Stud.Gend=Gender.Gend 

JOIN S_P_G 

Student_name Project_Name Gender_Name 

Taha Database Male 

Monther Web design Male 

Hiba Database Female 

Mohammad Mobile application Male 

Taha Desktop application Male 

Maha Mobile application Female 

 

Ex: Create a query to Select Students' names, Project name and Gender name for 

Females only, Using Inner Join. 

SELECT Student_name, Project_Name, Gender_Name 

FROM (Stud  

INNER JOIN Project ON Stud.Project_ID=Project.Project_ID) 

INNER JOIN Gender ON Stud.Gend=Gender.Gend 

WHERE Gender_Name='Female' 

JOIN S_P_G2 

Student_name Project_Name Gender_Name 

Hiba Database Female 

Maha Mobile application Female 
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LEFT JOIN  

والسىىجالت  ( ،1جميىىع السىىجالت مىىن الجىىدول األيسىىر )جىىدول  LEFT JOIN ترجىىع الكلمىىة األساسىىية

 األيمىىنسىىجالت مىىن الجانىىب فىىي عىىدد ال (0)صىىفر  (. النتيجىىة2المتطابقىىة مىىن الجىىدول األيمىىن )الجىىدول 

 .إذا لم يكن لناأ تطابق (،2)الجدول 

 .LEFT OUTER JOINاسم  LEFT JOINيُطلق على  البيانات،في بعض قواعد  مالحظة:

LEFT JOIN Syntax                                                                               الصيغة العامة  

SELECT column_name(s) 

FROM table1 

LEFT JOIN table2 

ON table1.column_name = table2.column_name 

 

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Left Join. 

 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud  

LEFT JOIN Project   

ON Stud.Project_ID= Project .Project_ID 
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JOIN S_P 

Student_name Project_Name 

Taha Database 
Hiba Database 

Monther Web design 
Mohammad Mobile application 

Maha  

Taha  

يىىتم ارجىىاع البيانىىات التىىي تحقىىق الشىىرط فقىىط  LEFT JOIN مىىع WHEREعنىىد اسىىتخدام االمىىر  مالحظةةة:

 .(1الجدول األيسر )جدول  يانات بغض الن ر عن القاعدة األساسية التي لي ارجاع كافة ب

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for Students that 

Work in Web design Project, Using Left Join. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud  

LEFT JOIN Project   

ON Stud.Project_ID= Project .Project_ID 

WHERE Project_Name='Web design' 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name 

Monther Web design 

 

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Left Join. Order the names ascending. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud  

LEFT JOIN Project   

ON Stud.Project_ID= Project .Project_ID 

ORDER BY Student_name ASC 
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JOIN S_P 

Student_name Project_Name 

Hiba Database 
Maha 

 

Mohammad Mobile application 
Monther Web design 

Taha 
 

Taha Database 

 

 RIGHT JOIN 

والسىىجالت  (،2جميىىع السىىجالت مىىن الجىىدول األيمىىن )الجىىدول  RIGHT JOINترجىىع الكلمىىة األساسىىية 

 سىىجالت مىىن الجانىىب األيسىىرال فىىي عىىدد  (0)صىىفر (. النتيجىىة 1المتطابقىىة مىىن الجىىدول األيسىىر )الجىىدول 

 ، إذا لم يكن لناأ تطابق. (2)الجدول 

 .RIGHT OUTER JOINاسم  RIGHT JOINيُطلق على  البيانات،في بعض قواعد  مالحظة:

 

RIGHT JOIN Syntax                                                                            الصيغة العامة

    

SELECT column_name(s) 

FROM table1 

RIGHT JOIN table2 

ON table1.column_name = table2.column_name 
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Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Right Join. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud S  

RIGHT JOIN Project P  

ON S.Project_ID=P.Project_ID 

 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name 

Taha Database 

Hiba Database 
Monther Web design 

Mohammad Mobile application  
Desktop application 

 
يىىتم ارجىىاع البيانىىات التىىي تحقىىق الشىىرط  RIGHT JOIN مىىع WHEREعنىىد اسىىتخدام االمىىر  مالحظةةة:

 .(2جدول من )الجدول األيفقط بغض الن ر عن القاعدة األساسية التي لي ارجاع كافة بيانات 

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for Students that 

Work in Desktop application Project, Using Right Join. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud S 

RIGHT JOIN Project P 

ON S.Project_ID=P.Project_ID 

WHERE Project_Name='Desktop application' 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name  
Desktop application 
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Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Left Join. Order the names ascending. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud S  

RIGHT JOIN Project P 

ON S.Project_ID= P.Project_ID 

ORDER BY Student_name ASC 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name  
Desktop application 

Hiba Database 
Mohammad Mobile application 

Monther Web design 
Taha Database 

 

FULL OUTER JOIN 

سجالت الجدول جميع السجالت عندما يكون لناأ تطابق في  FULL OUTER JOIN ترجع الكلمة األساسية

 .( 2)الجدول  ميناليالجدول ( أو 1)الجدول  اراليس

FULL OUTER JOIN Syntax الصيغة العامة                                                                 

   

SELECT column_name(s) 

FROM table1 

FULL OUTER JOIN table2 

ON table1.column_name = table2.column_name 
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 نتانج كبيرة جدًا! ةإلى إرجاع مجموع FULL OUTER JOINمن المحتمل أن يؤدي  مالحظة:

ال يحتىىوي علىىى لىىذا  ACCESSعنىىد اسىىتخدام برنىىامج و FULL OUTER JOIN : فىىيمالحظةةة مهمةةة جةةدا

لهىىذا يجىىب اسىىتخدام  SQL Server سىىيكوال سىىيرفرموجىىود فىىي لغىىة اوراكىىل و هالنىىوع مىىن الىىربط ولكنىى

 UNIONااليعىىاز  FULL OUTER JOIN.لعمليىىة الىىربط بىىين جىىدولين مىىن نىىوع  UNION  االيعىىاز 

 RIGHT JOINو  LEFT JOINيربط بين نوعين من الربط ولما 

Ex: Create a query to Select Students' names and Project name for all Students, 

Using Full Outer Join. 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud 

LEFT JOIN Project 

ON Stud.Project_ID=Project.Project_ID 

UNION 

SELECT Student_name, Project_Name 

FROM Stud 

RIGHT JOIN Project 

ON Stud.Project_ID=Project.Project_ID 

جميىىع السىىجالت المتطابقىىة مىىن كىىال الجىىدولين  FULL OUTER JOIN ترجىىع الكلمىىة األساسىىية مالحظةةة:

ا أم ال.  " ال تحتىىوي Stud" جىىدول إذا كانىىت لنىىاأ صىىفوف فىىي لىىذل ،سىىواء كىىان الجىىدول اطلىىر متطابقىىً
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" ال تحتىىىوي Project" جىىىدول "، أو إذا كانىىىت لنىىىاأ صىىىفوف فىىىيProject"جىىىدول علىىىى مطابقىىىات فىىىي 

 ."، فسيتم إدراج لذه الصفوف أيًضاStud "جدول على مطابقات في 

JOIN S_P 

Student_name Project_Name  
OS 

Hiba Database 

Maha Desktop application 
Mohammad 

 

Monther Web design 
Taha Database 

Taha Mobile application 
 

Indexes                                                                                        فهارس ال  

ولىىي بنيىىة بيانىىات لاصىىة مصىىممة لتحسىىين سىىرعة اسىىترداد البيانىىات.  بيانىىات،الفهىىرع عبىىارة عىىن بنيىىة 

ا فىىي جىىدول أو تفىىرز سىىجالته حسىىب حقىىل  فيمكنىى  تسىىريع لىىذه العمليىىات عىىن  معىىين،إذا كنىىت تبحىىث سالبىىً

 طريق إنشاء فهرع للحقل. 

ا بإنشىىاء فهىىرع نيابىىة ع Accessيقىىوم  األساسىىي،مثىىل المفتىىا   الحىىاالت،فىىي بعىىض  فىىي أوقىىات نىىا تلقانيىىً

يخىىزن الفهىىرع موقىىع السىىجالت بنىىاًء علىىى الحقىىل أو  .لىىاص بنىىارسىىب فىىي إنشىىاء فهىىرع نقىىد  ألىىر ،

يمكنىىىه حينمىىىذ   الفهىىىرع،علىىىى الموقىىىع مىىىن  Accessأن يحصىىىل  د فهرسىىىتها. بعىىىالحقىىىول التىىىي تختىىىار 

يمكىىن أن يكىىون  الطريقىىة، هالصىىحيح. بهىىذ اسىىترداد البيانىىات عىىن طريىىق االنتقىىال مباشىىرةً إلىىى الموقىىع 

 أسرع بكثير من مسح جميع السجالت للعثور على البيانات. ةاستخدام الفهرس

ا إلىىى إبطىىاء األداء  االسىىتعالمات،تسىىريع عمليىىات البحىىث فىىي  رسىىةلفهلمىىف ايمكىىن  ولكنهىىا قىىد تىىؤدي أيضىىً

 عند إضافة السجالت أو تحديثها.

SQL CREATE INDEX 

 .في الجداول رسةفهملفات الإلنشاء  CREATE INDEX يتم استخدام عبارة

السىىترداد البيانىىات مىىن قاعىىدة البيانىىات بسىىرعة أكبىىر مىىن سيىىر ذلىى .  فهىىي تسىىتخدم فقىىط  رسىىةتُسىىتخدم الفه

 .لتسريع عمليات البحث / االستعالمات 
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ا أطىىول مىىن تحىىديث الجىىدول بىىدون )ألن  يحتىىوي علىىى الفهرسىىة : يسىىتغرت تحىىديث جىىدولمالحظةةة وقتىىً

ا إلىىى تحىىديث(.  رسىىةالفه علىىى األعمىىدة التىىي سىىيتم البحىىث  رسىىةفقىىط بإنشىىاء فه نقىىوم لىىذل ،تحتىىاج أيضىىً

 عنها بشكل متكرر.

CREATE INDEX Syntax                                                           الصيغة العامة

 CREATE INDEX index_name 

 ON table_name (column1, column2, ...); 

 الىىذي لىىو عبىىارة عىىنللجىىدول  Primary Keyرنيسىىي مفتىىا  عنىىد انشىىاء جىىدول وعمىىل حقىىل التسلسىىل 

للجىىدول، كمىىا  INDEX, تلقانيىىا سىىيتم انشىىاء AutoNumberارقىىام وإعطىىاء نىىوع البيانىىات فىىي الحقىىل 

 في الصورة التالية.

 

 كما في الصور التالية.   Indexesنختار  Design Viewبعد فتح الجدول بطريقة عر  التصميم  

 

 .لها بعدلا ت هر شاشة ألر  توضح الحقول التي تم عمل فهرسه
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ولكىىن  التىىاليلعمىىل فهرسىىة للجىىدول نتبىىع نفىىس لطىىوات انشىىاء اسىىتعالم كمىىا سنوضىىحها فىىي السىىؤال 

 .لنالحظ ترتيب البيانات في الجدول أوال

Stud 

Student_ID Student_name Address Gender Mark Phone 

1 Taha Mosul T 95 0770XXXXXXX 
2 Monther Baghdad T 86 0771XXXXXXX 

3 Hiba Baghdad F 75 0751XXXXXXX 

4 Mohammad Basra T 73 
 

5 Taha Dohuk T 66 
 

6 Maha Mosul F 79 0781XXXXXXX 
 

 االن Student_IDنالحىىىظ ان الجىىىدول مرتىىىب حسىىىب المفتىىىا  الرنيسىىىي للجىىىدول الىىىذي لىىىو الحقىىىل 

 .Student nameلنالحظ الفرت بعد عمل ملف الفهرسة حسب اسم الطالب 

Ex: Create an index named "idx_Sname" on the Student name column in the 

"Stud" table: 

CREATE INDEX idx_Sname 

ON Stud (Student_Name) 

باسىىىم  Student_nameللحقىىىل  جديىىىدةحيىىىث تىىىم إضىىىافة فهرسىىىة  جديىىىد أوال ملىىىف الفهرسىىىة ال نالحىىىظ

idx_Sname  ،ال نىىر  أي تغييىىر  ثانيىىةلكىىن نالحىىظ عنىىد فىىتح الجىىدول مىىرة كمىىا فىىي الصىىورة التاليىىة

حصىىىل فىىىي ترتيىىىب بيانىىىات الجىىىدول. وذلىىى  بسىىىبب ان الجىىىدول حاليىىىا يعتمىىىد علىىىى المفتىىىا  الرنيسىىىي 

Primary Key .في فهرسة وترتيب البيانات في الجدول كما في الشكل السابق أعاله 

يجىىب أوال إزالىىة ملىىف الفهرسىىة الخىىاص بالمفتىىا   سىىؤال وتفعيىىل ملىىف الفهرسىىة حسىىب االسىىمال اولحىىل لىىذ 

 كما في الصورة التالية.الرنيسي لكي يعتمد الجدول على الفهرسة الخاصة باالسم 
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ألىىر  نالحىىظ ان البيانىىات مرتبىىة الفهرسىىة حسىىب المفتىىا  الرنيسىىي نفىىتح الجىىدول مىىرة  ملىىف بعىىد حىىذف

 التالية.حسب ملف الفهرسة الخاص باالسماء كما في الصورة 

Stud 

Student_ID Student_name Address Gender Mark Phone 
3 Hiba Baghdad F 75 0751XXXXXXX 

6 Maha Mosul F 79 0781XXXXXXX 
4 Mohammad Basra T 73 

 

2 Monther Baghdad T 86 0771XXXXXXX 
1 Taha Mosul T 95 0770XXXXXXX 

5 Taha Dohuk T 66 
 

 

أسىىماء األعمىىدة دالىىل  كتابىىة نىىاعلىىى مجموعىىة مىىن األعمىىدة ، فيمكن ةإنشىىاء فهرسىىاردنىىا إذا  مالحظةةة:

 وتكون األولوية في عمل ملف الفهرسة لالسم األول دالل االقواع. األقواع ، مفصولة بفواصل

Ex: Create an index named " idx_Addrname" on the Address and Student name 

columns in the "Stud" table: 

CREATE INDEX idx_Addrname 

ON Stud (Address, Student_Name) 

باالعتمىىىاد علىىىى حقىىىل العنىىىوان  idx_Addrnameباسىىىم  بعىىد تنفيىىىذ الكىىىود سىىىيتم انشىىىاء ملىىىف الفهرسىىة

Address االسم حقل و Student Name.كما في الشكل التالي 

 

فىىي  هوفىىي حالىىة التشىىاب Addressسىىتكون األولويىىة فىىي عمىىل ملىىف الفهرسىىة لىىو لحقىىل العنىىوان  مالحظةةة:

للعنىىىاوين  بالنسىىىبة Student Name االسىىىمحقىىىل العنىىىوان لالكثىىىر مىىىن قيىىىد سىىىتكون الفهرسىىىة حسىىىب 

 .  التالي فقط كما سنالح ها في بيانات الجدول هةالمتشاب
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Student_ID Student_name Address Gender Mark Phone 

3 Hiba Baghdad F 75 0751XXXXXXX 

2 Monther Baghdad T 86 0771XXXXXXX 
4 Mohammad Basra T 73 

 

5 Taha Dohuk T 66 
 

6 Maha Mosul F 79 0781XXXXXXX 

1 Taha Mosul T 95 0770XXXXXXX 

ولىىذا الترتيىىب يكىىون  Ascendingنالحىىظ فىىي جميىىع ملفىىات المفهرسىىة تكىىون مرتبىىة ترتيبىىا تصىىاعديا 

 تلقاني يتكون عند انشاء ملف الفهرسة كما في الصورة التالية.

 
فجيىىب ان يكىىون  SQLعىىن طريىىق أوامىىر  Descendingولتغييىىر ترتيىىب البيانىىات الىىى ترتيىىب تنىىازلي 

 بعد انشاء ملف الفهرسة. يدويا   يتم تغيرهال اعند انشاء ملف الفهرسة و

Ex: Create an index named " IdxAddName " on the Address Ascending and 

Student name columns Descending in the "Stud" table: 

 Descendingولألسىىماء تنازليىىا  Ascendingفىىي لىىذا السىىؤال سىىيتم عمىىل فهرسىىة للعنىىوان تصىىاعديا 

فتكىىون النتيجىىة كمىىا  بعىىد اسىىم الحقىىل الىىذي نحتىىاج الىىى ترتيبىىه ترتيبىىاً تنازليىىا DESCحيىىث يىىتم فقىىط إضىىافة 

 اما في الترتيب التصاعدي فال يتم كتابة أي كلمة. في الجدول التالي

CREATE INDEX IdxAddName 

ON Stud (Address, Student_Name DESC) 

 

Student_ID Student_name Address Gender Mark Phone 

3 Hiba Baghdad F 75 0751XXXXXXX 
2 Monther Baghdad T 86 0771XXXXXXX 

4 Mohammad Basra T 73 
 

5 Taha Dohuk T 66 
 

6 Maha Mosul F 79 0781XXXXXXX 

1 Taha Mosul T 95 0770XXXXXXX 
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DROP INDEX            حذف الفهرسة                                                            

 جدول.ال ة منفهرساللحذف  DROP INDEXيتم استخدام عبارة 

 الصيغة العامة:

index_name INDEX DROP 

table_name ON 

Ex: Delete the index named " idx_Addrname" from the "Stud" table: 

نفىىىىتح ملىىىىف الفهرسىىىىة الخىىىىاص بالجىىىىدول لالطىىىىالع علىىىىى عليهىىىىا نالحىىىىظ وجىىىىود فهرسىىىىة باسىىىىم 

idx_Addrname .كما في الصورة التالية 

 

idx_Addrname INDEX DROP 

Stud ON 

نفىىتح مىىرة ألىىر  ملىىف الفهرسىىة نالحىىظ انىىه تىىم حىىذف الفهرسىىة ملىىف بعىىد تنفيىىذ الكىىود الخىىاص فىىي حىىذف 

 الفهرسة ولنا سيتم اعتماد الفهرسة الرنيسية الخاصة في الجدول كما في الصورة التالية.

 

 الجدول لنا بعد حذف ملف الفهرسة واعتماد الفهرسة الرنيسية له.

Stud 

Student_ID Student_name Address Gender Mark Phone 

1 Taha Mosul T 95 0770XXXXXXX 
2 Monther Baghdad T 86 0771XXXXXXX 

3 Hiba Baghdad F 75 0751XXXXXXX 

4 Mohammad Basra T 73 
 

5 Taha Dohuk T 66 
 

6 Maha Mosul F 79 0781XXXXXXX 
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Subqueries االستع مات الفرعية                                                                     

What is the Subquery? 

 استعالم دلر. دالل SELECT جملة االستعالم الفرعي لو عبارة استعالم

 مالي فاندة االستعالم الفرعي.

 جدول.الفي  التاليسجل السابق أو القيمة من قراءة   -1

للطىىالد كىىذل  تحديىىد  قىىلأو  درجىىات  5فقىىط أعلىىى  تحديىىد مجموعىىة معينىىة مىىن البينىىات مىىثال -2

 أو الراسبين. الطلبة الناجحين فقط

 ستعالم.على احتى ال تحتوي أو حساد القيم من الجداول األلر  التي  فلترة -3

 يوجد نوعين من االستعالم الفرعي:

1- Single-Row Operator with Single-Row Subqueries 

2- Multiple-Row Operator with Multiple -Row Subqueries 

 : Single-Row Operatorالنوع األول: 

 

 يرجع قيمة واحدة. -1

 .عامل مقارنة صف واحد ستخدمي -2
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 الصيغة العامة

SELECT COLUMN1, COLUMN2 

FROM TABLE 

WHERE EXPR OPERATOR  

                                   (SELECT COLUMN 

                                    FROM TABLE) 

EXPR الشرط : 

OPERATOR احد  العمليات الحسابية :(<,>, =, +, -, /) 

Employees 

Employee_ID Employee_name Department_ID Salary Job 

1 Taha 30 4000 Programmer 
2 Monther 40 3500 Physics Teacher 

3 Hiba 30 4500 Programmer 
4 Mohammad 50 2000 Mathematics Teacher 

5 Taha 50 3000 Chemistry Teacher 

6 Maha 30 5000 Networks Teacher 
7 Hazem 40 3600 Mathematics Teacher 

 

Ex:  Which employees have salaries greater than Hiba. Using Subquery? 

: لىىو مىىا لىىو راتىىب المىىوظفين الىىذين يتقاضىىوا راتىىب اعلىىى مىىن Main queries االسىىتعالم الرنيسىىي

 ؟راتب لبه

 ؟ما لو راتب لبه :Subqueries االستعالم الفرعي

SELECT Employee_name 

FROM Employees 

WHERE Salary > (SELECT Salary 

                              FROM Employees 

                              WHERE Employee_name ='Hiba') 
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Query 

Employee_name 

Maha 

 

Ex:  Create a Query to Select employees Name and Salary that have Salaries 

Greater than Hiba. Ordered by Salary Descending. Using Subquery? 

SELECT Employee_name, Salary 

FROM Employees 

WHERE Salary > (SELECT Salary 

                              FROM Employees 

                              WHERE Employee_name ='Hiba') 

 ORDER BY Salary DESC 

Query 

Employee_name Salary 

Maha 5000 

Ex: Create a query to select the employee’s name, Job and salary of employees 

who have a job such as Employee Number 4 job and salary is greater than 

employee Number 2 salary. Using Subquery? 

SELECT Employee_name, Job, Salary 

FROM Employees 

WHERE Job = (SELECT Job 

                          FROM Employees 

                          WHERE Employee_ID =4) 

And Salary > (SELECT Salary 

                          FROM Employees 

                          WHERE Employee_ID =2) 
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Query 

Employee_name Job Salary 

Hazem Mathematics Teacher 3600 

 

 Subqueryمع   الدوالاستخدام 

Ex: Create a query to determine the employee’s name, job and salary of the 

employee who have the lowest salary in the employees. Using Subquery? 

SELECT Employee_name, Job, Salary 

FROM Employees 

WHERE Salary = (SELECT MIN(Salary) 

                              FROM Employees) 

Query 

Employee_name Job Salary 
Mohammad Mathematics Teacher 2000 

 

 Subqueryمع    ,Having  Groupاستخدام 

Ex: Create a query to determine the department number and minimum salary for 

an employee whose salary is greater than the lowest salary in department 50. 

using subquery? 

SELECT Department_ID, MIN(Salary) 

FROM Employees 

GROUP BY Department_ID 

HAVING MIN(Salary) > (SELECT MIN(Salary) 

                                          FROM Employees 

                                          WHERE Department_ID =50) 

 



ADVANCE DATABASE SQL  

  

 41 مدرس المادة: طه ياسين عبد القادر 

 

Query 

Department_ID Expr1001 

30 4000 
40 3500 

 


