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 -المقدمة:

Data & Information     البيانات والمعلومات 

 ( البياناتData:)    هي مجموعة الحقائق او المادة الخام التي تكون على شكل أرقام وحروف ورموز وأشكال

 خاّصة، تختّص بفكرة وموضوع معيّن، التي تحتاج للمعالجة الستخالص المعنى أو المعلومات منها. 

   المعلوماات((Information:  الحصاااااول عليهاا كمخرجاات نتيجاة معاالجاة   يتم ومفيادةحقاائق مهماة  يه

مااااااااا.   الااااااااباااااااايااااااااانااااااااات  باااااااارناااااااااماااااااا    الااااااااماااااااادخاااااااالااااااااة  ااااااااي 

ف المعلومات على أنها   ُمعَّدة ومنظَّمة ومرتبة و ق ساااياع معين بحيُ تُعطي معنى منطقي يُمكن    بيانات وتُعرَّ

معالجتها  المعلومات عبارة عن البيانات التي تّم  كذلك ممكن القول ان    .اسااتخدامه للمساااعدة  ي صاانا القرار

بتصانيفها وتنظيمها وتحليلها، وأصابل لها معنى لتحقق هدف معين وتُساتعمل ل رع معيّن، أل المعلومات هي 

 .بيانات جاهزة

 

 

 

                                                                          Database definitionالبيانات  تعريف قاعدة  

 قاعدة البيانات: (Database)   هي عبارة عن مجموعة من المعلومات الُمنّظمة بطريقة تسامل الوصاول

بأنها عبارة عن كمية كبيرة من البيانات والمعلومات التي    ايضااااتُعّرف  و  إليها، وتعديلها، وإدارتها بساااهولة.

  يُمكن الرجوع إليها وإجراء عمليات البحُ والتعديل واالضا ة والمقارنة عليها.

  رة أو مسااا ول  اقاعدة البيانات عبارة عن مساااتودع كبير لخزن البيانات هذا المساااتودع يحتاج الى عملية اد

  عن طريق برمجيات خاصة تسمى نظام ادارة قواعد البيانات  اإلدارةتتم    ، يهللسيطرة على البيانات المخزنة  

Database Management System (DBMS). 

  

Input 

(Data) 

Output 

(Information) 

Processing Of Data 
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Importance of Database                                                         اهمية قاعدة البيانات 

   كبيرة من أنواع مختلفة من البيانات بكل سهولة.تو ر لنا طريقة  عالة لل اية للتعامل ما كمية 

   تسمل بتخزين كمية كبيرة من البيانات بشكل منهجي ويمكن استرداد هذه البيانات بسهولة وتصفيتها و رزها

 وتحديثها بكفاءة ودقة. 

Database components                                                           تانا البيمكونات قاعدة  

 مكونات رئيسية، وهي كالتالي: ست تتكون قاعدة البيانات من 

 Tables    الجداول .1

 Forms    النماذج .2

 Reports   التقارير  .3

 Queries   ستعالمات الا .4

 Macros    وحدات الماكرو  .5

 Module  الوحدات النمطية  .6

 :الجداول

يُعتبر هذا الجزء هو بمثابة العنصر األساسي لقواعد البيانات، وهو عبارة عن مجموعة من الصفوف والتي  

(، وكل صف  ي الجدول له نفس  Field(، ومجموعة من األعمدة التي تمثل الحقول )Recordتمثل القيود ) 

العدد من الحقول ولكن تختلف  ي القيمة البيانية، وجميا الحقول  ي الجدول تشترك بنفس النوع والحجم  ي  

 .د العمود الواح
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 ( هما المكون الرئيسي للجداول. Field) والحقل (  Record)القيد  ويُعتبر 

واحدة  قط ويعتبر هو المرجا الرئيسي    (:  هي المكان المخصص لتخزين معلومة Fields) الحقول    ❖

النشر أو   الكاتب أو تاريخ  الخاصة بكتاب معين مثالً هي اسم  البيانات  البيانات،  حقول   ي قواعد 

 .الم لف

(: هو مجموعة البيانات الموجودة والمخزنة  ي الحقول والتي ترتبط بعنصر واحد  Record) القيد   ❖

  قط من العناصر الموجودة  ي الحقول. 
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: النماذج  

ً .  تحريرها  أو  البيانات  إدخال   يها  يمكن  مساتخدم  واجهة  بإنشااء  النماذج لك  تسامل   على  النماذج  تحتول  ما  غالبا

  بخطوة  نماذج  اساتخدام  بدون  بيانات   قاعدة  إنشااء  يمكن.  متنوعة  مهام  تنفذ   أخرى  تحكم  وعناصار  أوامر أزرار

  يفضاااالون  البيانات   قواعد   مسااااتخدمي  معظم  أن  غير.  بيانات   جداول   ي  البيانات   تحرير  طريق  عن  بساااايطة

  لتحادياد   األوامر  أزرار  برمجاة  الجاداول يمكن   ي  وتحريرهاا  وإدخاالهاا  البيااناات   لعرع   النمااذج  اساااااتخادام

  نموذج.  تل أو النموذج،  ي تظهر التي البيانات 

: التقارير  

تساااااتخادم التقاارير لتنسااااايق البيااناات   هو عباارة عن نتيجاة مكتوباة لتحليال معين أُجرل على قااعادة البيااناات.

وتلخيصاااها لتقديمها. عادة ما يجيب التقرير عن سااا ال محدد، مثل مما المبل  الذل تلقيناه من كل عميل هذه 

  طريقة  بأكثر  المعلومات   لعرع   تقرير  كل  تنسيق  يمكنالسنة؟م أو مما هي المدن التي يتواجد  يها عمال نا؟م  

يمكن تشا يل التقرير  ي أل وقت، يمكن أيضااً عرضاها على الشااشاة أو تصاديرها إلى للقراءة.    قابلة  ممكنة

 برنام  آخر أو إرسالها كمر ق برسائل بريد إلكتروني او طباعتها.

 االستعالمات: 

ً   األكثر  وظيفتها  وتتمثل.  البيانات   قاعدة   ي  المختلفة  الوظائف  من  العديد   تنفيذ  لالسااتعالمات   يمكن   ي  شاايوعا

ً .  الجداول  من  معينة  بيانات  اساااترداد   جداول،  عدة   ي  منتشااارة  ر يتها   ي  ترغب   التي  البيانات   تكون  ما  غالبا

وكذلك، بما أنك ال ترغب دائماً  ي ر ية كا ة   .واحدة  بيانات   ورقة   ي  عرضااااها  من  االسااااتعالمات    تمكنك

ت مرة واحدة، تسامل لك االساتعالمات بإضاا ة معايير لاااااا اتصافيةت البيانات لتقتصار على الساجالت الساجال

 التي تريدها  قط.

 : وحدات الماكرو

كل ة برمجة مبساطة يمكنك اساتخدامها إلضاا ة وظائف إلى قاعدة  Access عتبار وحدات الماكرو  ييمكن ا

البيااناات. على سااااابيال المثاال، يمكن إر ااع مااكرو إلى زر أمر  ي نموذج بحياُ يعمال المااكرو كلماا تم النقر  

 يل اسااتعالم، أو إغالع  تتضاامن وحدات الماكرو إجراءات تقوم بتنفيذ مهام، كفتل تقرير، أو تشاا  وع الزر.  

  قاعدة بيانات.
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 : الوحدات النمطية 

هي عناصر، مثل وحدات الماكرو، يمكنك استخدامها إلضا ة وظائف إلى قاعدة البيانات. يتم كتابة الوحدات   

الوحدة النمطية هي مجموعة من   Visual Basic for    .Applications (VBA)النمطية  ي ل ة البرمجة  

واإلجراءات المخزنة معاً كوحدة واحدة. يمكن أن تكون الوحدة النمطية إما وحدة نمطية  التعريفات والجمل  

للفئة أو وحدة نمطية قياسية. يتم إر اع الوحدات النمطية للفئة إلى النماذج أو التقارير، وغالباً ما تحتول على  

لقياسية على إجراءات عامة غير  إجراءات محددة للنموذج أو التقرير المر قة إليه. تحتول الوحدات النمطية ا

 ي اجزء التنقلت، بينما   الوحدات النمطية  مقترنة بأل عنصر آخر. يتم سرد الوحدات النمطية القياسية ضمن 

 ال يتم سرد الوحدات النمطية للفئة. 

 

Database type    البيانات  انواع قواعد  

 Database Models البيانات او تسمى نماذج قواعد  Database type انواع قواعد البيانات 

 تقسم الى ثالثة انواع: 

  Relational Database mode           نموذج قواعد البيانات العالئقية  -1

 Hierarchical database model          نموذج قواعد البيانات الهرمية -2

             Network Database model    نموذج قواعد البيانات الشبكة -3

 

     Relational Databaseقواعد البيانات العالئقية    

البيانات  قواعد  النوع من  األنواع   هذا  أكثر  قبل  استخدامامن  المعلومات،  هو   من  تنسيق  أجل  اإلنسان من 

 أجل سرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة.  والمعلومات منعلى ربط الجداول   يعتمد 

 من مميزاتها: 

  داعي للتكرار.   قط  اليتم إدخالها البيانات مرة واحدة 

  .الجداول الص يرة يمكن إنشائها وتعديلها بسهولة 

  إلى قاعدة البيانات  ي أل وقت.   إضا ة الجداول إمكانية 
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 Hierarchical Database        قواعد البيانات الهرمية 

حيُ أن هذا   الجذر،أو  األصل،حيُ أنها تقوم بعمل تسلسل من  العمل،تعتمد على مبدأ التسلسل الهرمي  ي 

  ومتفرعة، ويقوم مبدأ عمله على الوصول إلى البيانات بطريقة متسلسلة    أقسام، النظام يبدأ  ي التفرع على شكل  

عدة    وله الشكل الهرمي على أن يكون األب وحيد    لألسفل، يعتمد وتكون إما من أسفل لألعلى أو من األعلى  

 أبناء. 

 مميزاتها:  

   .تستطيا ان تخزن عدد كبير من االجزاء 

   .تعال  المعلومات بشكل كبير 
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 العيوب:

 تفتقد للمرونة والتجاوب الجيد ما المستخدم.   ❖

 التعقيد  ي البرمجة.   ❖

تركيب    ❖ البيانات  ي  هذا    هرمي، تخزن  على  تعديل  أو  ت يير  إجراء  الصعب  من  يكون  وبالتالي 

 التركيب. 

 لالستعالم. ال تقدم دعم مناسب  ❖

 

                        Network Databaseقواعد البيانات الشبكة 

بصورة سالسل مترابطة من البيانات وبالتالي يمثل هذا الهيكل عالقات منطقية    هايتم تخزين البيانات  ي ❖

 صحيل.  والعكسحيُ ُوجد أن بعع البيانات ترتبط بطريقة عدة أبناء ما عدة آباء   تعقيدا،أكثر 

 مميزاتها:  

 أكثر كفاءة من قواعد البيانات العالئقية.  ❖

 امل ما كم كبير جداً من المعلومات. تتع ❖

 العيوب:

 غير مرنة ومعقدة من الناحية البرمجية والصيانة.  ❖
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  Database Management System (DBMS)          نظام ادارة قواعد البيانات

هو عبارة عن برنام  او نظام حاسوبي يتحكم بجميا العمليات على قاعدة البيانات ويُمكن المستخدمين من  

والتعديل والحذف   كاإلضا ةتعريف وانشاء البيانات والوصول الى قاعدة البيانات وغيرها من العمليات 

 والحماية. 

 

Advantages of Using the DBMS  إدارة قواعد البياناتمزايا استخدام نظم            
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 توفير واجهات المستخدم المتعددة  .1

نظًرا ألن العديد من أنواع المستخدمين الذين لديهم مستويات متفاوتة من المعر ة التقنية يستخدمون قاعدة  

 يجب أن يو ر نظام إدارة قواعد البيانات مجموعة متنوعة من واجهات المستخدم.   بيانات،

 الحتياطي واالسترداد   توفير النسخ ا .2

النظام الفرعي للنسخ   البرام ،يجب أن يو ر نظام إدارة قواعد البيانات تسهيالت الستعادة عطل األجهزة أو 

االحتياطي واالسترداد لنظام إدارة قواعد البيانات مس ول عن االسترداد.  ي حالة  شل نظام الكمبيوتر  ي  

يكون نظام االسترداد الفرعي مس والً عن التأكد من استعادة قاعدة البيانات   معقدة،منتصف عملية تحديُ 

 لة. إلى الحالة التي كانت عليها قبل بدء المعام

 تحسين تبادل البيانات        .3

  تتمثل ميزة إدارة قاعدة البيانات  ي المساعدة  ي تهيئة بيئة يتمتا  يها المستخدمون بوصول أ ضل إلى 

                 المزيد من البيانات التي تتم إدارتها بشكل أ ضل. 

 المرونة  .4

قد تظهر   المثال،قد يكون من الضرورل ت يير هيكل قاعدة البيانات كلما ت يرت المتطلبات. على سبيل 

 مجموعة مستخدمين جديدة تحتاج إلى معلومات غير موجودة حاليًا  ي قاعدة البيانات.

 األمان .5

خدمين لديهم حقوع  األمان للبيانات المخزنة  يه ألن جميا المست (DBMS) يو ر نظام إدارة قواعد البيانات 

مختلفة للوصول إلى قاعدة البيانات. يمكن لبعع المستخدمين الوصول إلى قاعدة البيانات بأكملها بينما  

 . يمكن لآلخرين الوصول إلى جزء ص ير من قاعدة البيانات 

 الحد من الوصول غير المصرح به  .6

قد يكون لدى أحد   المثال،لن يتمتا جميا مستخدمي نظام قاعدة البيانات بنفس امتيازات الوصول على سبيل 

بينما قد يكون لدى   (،المستخدمين حق الوصول للقراءة  قط )القدرة على قراءة ملف دون إجراء ت ييرات 

يجب أن يو ر   السبب،عديله. لهذا وهي القدرة على قراءة الملف وت والكتابة، مستخدم آخر امتيازات للقراءة 

نظام إدارة قاعدة البيانات نظاًما  رعيًا لألمان إلنشاء أنواع مختلفة من حسابات المستخدمين والتحكم  يها  

 وتقييد الوصول غير المصرح به. 
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 ة التقليدي ات الملفمع قاعدة البيانات   ة بين قارن م

 

Types of data                        انواع البيانات 

 text   نص -1

هذا النوع من أنواع البيانات يسمل بإدخال بيانات رقمية ونصية والمسا ات والرموز الخاصة ويسمل بحد  

 .الحقل الواحد ال يمكن إجراء العمليات الحسابية على هذا النوع من البيانات   يحرف  255أقصى 

  Memo مذكرات  -2

حرف ويعيب هذا النوع من   65000هذا النوع من أنواع البيانات يمكن أن يقبل بيانات نصية ورقمية حتى 

 .  queryأنواع البيانات أنه ال يمكن إجراء االستعالمات عليه 

  Numbers األرقام -3

العمليات الحسابية  ويمكن إجراء  أو أرقام عشرية ويقبل هذا النوع من أنواع البيانات األرقام سواء صحيحة

 .على هذا النوع من أنواع البيانات وال يستحب استخدام هذا النوع ما العمالت المالية

    date/time والتاريخلوقت ا -4

 .تسمل بإدخال الوقت والتاريخ ويمكن إجراء العمليات الحسابية عليها

 currency عمالتال -5

 . بجوار األرقام به العملة يه إضا ة نوع  عليه ويمكنيشبه نوع االرقام ويمكن إجراء العمليات الحسابية  

 

 

ة تقليديال اتملفال   قاعدة البيانات  

 الهيكلية معقدة  الهيكلية بسيطة  الهيكلية

 مشاركة البيانات سهلة مشاركة البيانات صعبة  مشاركة البيانات 

تكرار عالي   التكرار  تكرار قليل جدا  

 أكثر امان  غير امن لل اية  األمان

 واسترداديوجد نسخ احتياطي  ال توجد عملية نسخ احتياطي واسترداد النسخ االحتياطي واالسترداد
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 auto number حقل الترقيم التلقائي -6

 .و ى هذا النوع يتم إنشاء أرقام متتالية و ريدة وال تتكرر ويتم إضا ة هذا النوع تلقائيا

 yes/no ال - نعم  -7

الن  قط أما نعم أو ال مثل هل حصل الموظف على  ا البيانات عندما يكون للحالة احتميستخدم هذا النوع من 

 إذا تم وضا عالمة صل تترجم إلى check box دورات تدريبية اإلجابة هنا إما نعم أو ال ...ويظهر  يه

yes وإذا تم إزالة عالمة الصل تترجم إلى No . 

8- OLE object       

وهو يسمل بإر اع كائن   object linking and embedding المضمنة وهو اختصارالكائنات المرتبطة 

 . مثل ملف اكسيل أو صور أو ملف صوت وخال ه

 hyperlink االرتباطات التشعبية -9

 .ويمكن من خالله تخزين ارتباط تشعبي قد يكون عنوان ايميل أو موقا ويب او مسار لملف معين 

 attachment مرفق -10

  KB 700يمكن من خاللها إر اع مر قات مثل الصور وغيرها من الملفات وأقصى حجم هو 

 

Type of keys in database    ع المفاتيح في قاعدة البياناتانوا 

وتعتبر محددات تساعدنا على   صفات،:عبارة عن صفة لعمود واحد او أكثر تستخدم لتحديد   keyالمفتاح 

 ضبط البيانات وضمان صحة البيانات وتكاملها. 

➢ Primary Key 

➢ Secondary key 

➢ Foreign Key 

➢ Candidate Key 

➢ Composite Key 
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    Primary Key       المفتاح الرئيسي

 عمود واحد أو أكثر من الجدول والذل يميّز السجالت عن بعضها.   تعريفة: هو

 خصائصه: 

 ال يقبل التكرار القيم  يه  ريدة )غير مكررة(. 

 ويكون للجدول مفتاح أولي وحيد.  ،(NULL)القيمة غير المعر ة   ل ال يقب

 

   Secondary key–المفتاح البديل    

 مثال لو كان لدينا جدول يحتول على قائمه   االسترجاع،هو عباره عن صفه او صفات يستخدم ل ايات 

ولكن اذا اردنا ان نبحُ عن  Student_id) هو )   (primary key)الرئيسي   طالب.  المفتاحاسماء 

يستخدم    حالةالدرجات الطالب )محفوظ  ي الجدول اسم الطالب ورقم هاتفه والعنوان والدرجات (  في هذه 

 . بديل اسم الطالب  ي البحُ وليس الرقم عندها يتم اختيار اسم الطالب كمفتاح 
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    Foreign Keyاألجنبي(   المفتاح الثانوي )

وهو عبارة عن عمود يمثل المفتاح الرئيسي  ي الجدول األول، وُسمي بالمفتاح األجنبي بهذا االسم ألنه ليس  

  .الجدول، ولكن هو حقل مضاف إلى الجدول لربطه ما جدول آخر من الحقول الموجودة أصالً  ي 

 : مميزاته

ال يشترط أن يكون المفتاح الثانول بنفس اسم المفتاح الرئيسي، ولكن يشترط أن يكون مطابقا   ➢

 للمفتاح الرئيسي  ي الجدول األول من حيُ النوع، والحجم، وعدد الحقول.  

 يقبل التكرار.  ➢

 (. NALLيقبل )  ➢
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Foreign Key ( لن يقبل قيمة اال اذا أدخلت مسبقاً  ي المفتاح االساسيPrimary Key.الذل يشير الية )  

 

 Candidate Key                      المفتاح المرشح

يحمل خصائص المفتاح الرئيسي ولكنه ليس مفتاح رئيسي للجدول.  عند البدء بتصميم الجدول يتم ترشيل  

عدد من الحقول كي تصبل مفاتيل رئيسية، وعند إدخال البيانات، قد يتبين أن هذه المفاتيل يمكن أن تأخذ  

وال تتكرر تبقى    Nullتأخذ قيمة  يُستثنى، والمفاتيل التي ال   Null  ،  المفتاح الذل يأخذ قيمةNullقيمة  

وتصبل مفاتيل رئيسية.  إن المفتاح المرشل هو الصفة أو مجموعة الصفات التي يتم اختيارها و حصها  

  .حتى يتقرر  يما بعد أنها ستبقى مفاتيل مرشحة أو يتم اعتمادها كمفتاح رئيسي 
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ولكن تبين  يما بعد أن رقم الهاتف ممكن   نالحظ أن رمز الزبون ورقم الهاتف مفاتيل مرشحة لتكون رئيسية، 

 أن يكون  ارغاً ولهذا سوف يستبعد من كونه رئيسياً. 

         Composite Keyكب                   المفتاح المر

بأنه يشمل   وهو المفتاح الذل يستخدم لتعريف السجل بشكل وحيد ومتفرد ولكنه يختلف عن المفتاح الرئيسي

 تعذر الحصول على مفتاح رئيسي مفرد. المركب  ي حالة  الرئيسي الى المفتاح   يتم اللجوء ،أكثر من صفة

 

ال يمكن اعتبار اسم الطالب أو أسم المشروع أو الدرجة كمفتاح رئيسي يحدد السجل بشكل وحيد   نالحظ أنه 

ومتفرد،  يتم اللجوء  ي هذه الحالة إلى اعتبار اسم الطالب ما اسم المشروع مفتاح مركب، على اعتبار أن  

كمفتاح مركب لن   اسم الطالب قد يتكرر واسم المشروع قد يتكرر، ولكن اسم الطالب ما اسم المشروع

  .يتكرر 
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Degree of relationship                   درجة العالقة 

 درجة العالقة: تشير إلى عدد الكيانات أو المشاركين المرتبطين بالعالقة.  

 عندما يتم الحفاظ على ارتباط داخل كيان واحد.    Unaryعالقة أحادية   ➢

 عند ارتباط كيانين.  Binaryعالقة ثنائية   ➢

 عندما ترتبط ثالُ كيانات.  Ternaryعالقة ثالثية   ➢

 Unary أحادية    

  المثال، . على سبيل  نفسهال عالقة الكيان ما    متماثالً، توجد عالقة أحادية عندما يكون نوع الكيان المشارك  

ينتمون إلى الفصل ال بد من وجود ممثل عنهم، يتم    الطلبة الذين لدينا العديد من    الدراسي،لنفترع  ي الفصل  

 هو الكيان الوحيد المشارك هنا.   بهم. الطالب إدارة الطلبة من قبل ممثل الشعبة الخاص  

 

 Binary ثنائية    

 الكيانات. توجد عالقة ثنائية عند مشاركة نوعين من 

درجة العالقة هي الثانية. هذه هي الدرجة األكثر شيوًعا للعالقة.    إن نقول    موجودة،عندما تكون هذه العالقة  

لدينا    المثال،سبيل    ىعالئقية. عل العالقة حيُ يمكن تحويلها بسهولة إلى جداول    ما هذهمن السهل التعامل  

نوعان من الكيانات مالعميلم و مالحسابم حيُ يكون لكل معميلم مالحسابم الذل يخزن تفاصيل الحساب  

حسابم ولكن يجب أن ينتمي كل محسابم  من “   أكثر يمكن أن يكون معميلم واحد لديه    أيًضا،لا مالعميلم.  

 إلى معميلم واحد  قط.  
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 Ternary ثالثية    

درجة    إن  موجودة نقولتوجد عالقة ثالثية عندما يشارك ثالثة أنواع من الكيانات. عندما تكون هذه العالقة  

  المثال، سبيل    ىعالئقية. عل يصبل من الصعب تحويلها إلى جداول    العالقة،هي ثالثية. كلما زاد عدد الكيان  ي  

ُ لدينا   تم تعريف العالقة بين هذه الكيانات على أنها  كيانات من نوع مالموظفم و مالقسمم و مالموقام. ي  ثال

 يعمل موظف  ي موقا معين.   قسم،موظف يعمل  ي 

 

 Relationships of databaseالبيانات  قواعد في اتالعالق

يقصد بالعالقة اشتراك حقل بين جدولين، بحيُ تملك كل قيمة  ي هذا الحقل سجلين، السجل األول  ي الجدول  

الثاني  ي الجدول اآلخر. ويعد ربط الجداول أمر ضرورل ألن التصميم الجيد لقاعدة البيانات  األول والسجل 

يتطلب منك أن تنشئ جداول ص يرة يشتمل كال منها على بيانات ذات طبيعة واحدة. وربط الجداول يعني  

كال الجدولين واظهارها  إنشاء عالقة ارتباط دائمة بين جدولين أو أكثر، ويكون من نتيجتها استخراج بيانات من  

  ي نماذج أو تقارير أو استعالمات. 
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ويمكن ربط جدولين إذا كان كليهما يشتمل على حقل أو أكثر بهما نفس البيانات، وعادة تسمى الحقول  ي كال  

 الجدولين بنفس االسم. مثل رمز الزبون  ي جدول بيانات الزبائن ورمز الزبون  ي جدول الطلبيات. 

 االرتباط هي:وأنواع عالقات 

➢ One to One 1-1                         عالقة واحد إلى واحد       

➢ One to Many 1-N or N-1           عالقة واحد إلى متعدد 

➢ Many to Many N-N                        عالقة متعدد إلى متعدد  

 

One to One 1-1     عالقة واحد إلى واحد

وكل سجل من الجدول    سجل واحد من الجدول الثانول المرتبط به   يقابله كل سجل من الجدول االول )الرئيسي(  

 سجل واحد من الجدول االول )الرئيسي( المرتبط به.  الثانول يقابله 
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و ي المقابل عند يكون لدينا    ايضاً،تابا لشخص واحد    انهواحد  قط بمعنى    لدينا جوازعندما يكون    انهنالحظ  

العالقة واحد    هذه تسمى    به هناك ثالُ اشخاص مختلفين لكل شخص جواز خاص    انهثالُ جوازات بمعنى  

 الى واحد. 

اذن لكل شخص    لها،يمثل رقم جواز السفر    A201480 أن السجل    Jenanيمثل    01كان السجل    إذامثال اخر  

 . بهرقم جواز سفر خاص 

 

One to Many 1-N or N-1  عالقة 

من سجل  ي الجدول الثانول المرتبط به وكل سجل    أكثركل سجل من الجدول االول )الرئيسي( يرتبط ما  

سجل واحد من الجدول االول )الرئيسي( المرتبط به. وهي من العالقات االكثر    يقابله من الجدول الثانول  

.  مثال عالقة  أجنبي ة مفتاح رئيسي واالخر مفتاح  الحقول المرتبط  أحد كان    إذابين الجداول. وتتم    استخداما

الطالب ومشروع التخرج ال لدى كل مجموعة من الطالب    متعدد،هي واحد الى    وأوالدهمعلومات موظف  

 من مشروع.  أكثر مشروع تخرج واحد وال يجوز للطالب عمل 
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ولكن الطالب يحق له التسجيل  ي    طالب،من    أكثر من كلية وكل كلية يسجل  يها    أكثر الجامعة  يها  مثال اخر  

 العالقة واحد الى متعدد. هذهتسمى   قسم واحد  قط 

 

يحق للطالب سوى التسجيل  ي مشروع واحد  قط وتسمى عالقة    طالب والمن  أكثر   يه المشروع يسجل 

 One to Manyواحد الى متعدد   
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Many to Many N-N   عالقة 

من سجل  ي الجدول الثاني المرتبط به وكل سجل من الجدول   أكثركل سجل من الجدول االول يرتبط ما 

من كتاب والكتاب   أكثرمن سجل من الجدول االول. كما نالحظ ان المستعير يستعير   أكثرالثاني يرتبط ما 

 . كما  ي الشكل التالي  من مستعير  أكثرمن مرة من  أكثر يستعار 

 

من مريع   أكثريعال   ب طالب. الطبيلألكثر من  من مادة والمادة تُدرس أكثرالطالب يدرس مثال اخر 

   تسمى عالقة متعدد الى متعدد   طبيب،من   أكثر  يعالجه والمريع  

 

هذا النوع من العالقات معقد، لذا يجب ربط الجدولين بأسلوب غير مباشر يتلخص  ي إنشاء جدول ثالُ  

و ي هذه الحالة تضا   One-to-Manyإلى عالقتين من نوع  Many-to-Manyيعمل على تجزئة عالقة 

لجديد مكون من  المفتاحين الرئيسيين لكال الجدولين  ي الجدول الثالُ ويكون المفتاح الرئيسي للجدول ا

 . كما  ي الشكل التالي  المفتاحين الرئيسيين للجدولين اآلخرين 
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Why Learn SQL?       SQL   لماذا نتعلم 

 ألنها الل ة األساسية المستخدمة إلدارة قواعد البيانات الكبيرة للم سسات.   -1

الت ييرات    للمستخدمين  SQL تسمل  -2 إلجراء  ومقارنتها  متعددة  مصادر  من  البيانات  باستيعاب 

 المطلوبة.  

 قاعدة البيانات إدارة قواعد البيانات بأقل مجهود.  لموظفي  SQLتتيل  -3

4- SQL   ل ة قاعدة البيانات األكثر شعبية  ي عالم تكنولوجيا المعلومات ، وبالتالي  هي تستحق    هي

شيء يمكن أن يساعدك على بناء    هي  SQL إن    القطاعات،التعلم. ما التطبيقات المكثفة عبر مختلف  

 مهنة مربحة  ي مجال إدارة قواعد البيانات. 
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       ?SQL           What Is SQLماهي 

)ل ة االستعالم المهيكلة(.  ل ة استعالم قاعدة    Structured Query Language  هي اختصار لا -1

  DBMS بيانات تستخدم لتخزين وإدارة البيانات العالئقية  ي

من أجل  تسمل بالتواصل ما قواعد البيانات    العالئقية، هي الل ة القياسية للتعامل ما قواعد البيانات   -2

التي تحتول عليها. يمكن استخدام   البيانات  البيانات    SQLإدارة جميا  إلدراج سجالت الى قاعدة 

 والبحُ  يها وتحديثها وحذ ها.  
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 -المقدمة:

بطريقة أو بأخرى من  وتر الشخصية العمل مع المعلومات  يتعين على مستخدمي أجهزة الكمبي

وحفظ   المعلومات  لتنظيم  الطرق  أفضل  واحدة من  الكمبيوتر.  العمل مع  وسهولة  بساطة  أجل 

بإنشاء قواعد بيانات ،    ناسمح لي   لذي، وا Microsoft Access برنامج    باستخدام  السجالت هي

وإجراء تغييرات عليها وإجراء عدد من األعمال المفيدة ليس فقط للمحالت التجارية والمؤسسات  

 .األخرى ، ولكن أيًضا للمستخدمين العاديين

هو برنامج إلدارة قواعد البيانات من   (Microsoft Accessمايكروسوفت أكسس )باإلنجليزية:  

مايكروسوفت شركة  أوفيس  (Microsoft)تطوير  مايكروسوفت  لحزم  مرافقا  البرنامج  يأتي   .

(Microsoft Office )   إصدارات عدة  هناك  كانت  ولقد  رسومية.  واجهة  وله  منها  كجزء 

  2010و 2007و 2003وأوفيس  2000ثم أوفيس    97للبرنامج، فأولها كان مع برنامج أوفيس  

 .2019آخر إصدار هو برنامج أوفيس  و   2013و 

رنامج بقدرته على استدعاء البيانات من نظم مختلفة لقواعد البيانات، كقواعد بيانات  ويتميز الب 

 .  Open Database Source (ODBC)وأي قاعدة بيانات مفتوحة االتصال MySQL أوراكل و 

أكسس برنامج  الزبائن    في  يستعمل  المرتفعة في  النسب  الشركات ذات  الشركات وتستفيد منه 

وأيضا الناس   إلدارة سجالتهم،  بكثرة مع  تتعامل  التي  الحكومية  الشركات  استخدامه في    يكثر 

وعلماء لغة البيانات لصنع قواعد بيانات معقدة، ووصلها مع    وعند مصممي ومطوري البرامج

مختلف أنواع البرامج المستدعية، وينطوي تحت ذلك البرامج الكائنية وبرمجيات اإلنترنت. بينما 

المبتدئون أن   تقارير عنها.يستطيع  إنشاء  أو  بيانات صحيحة  برنامج  و  يستعملوه لصنع قواعد 

أو التعديل عليها    طالعلالهو بوابة لحفظ الكثير من المعلومات بحيث يمكن استدعائها    أكسس

 في أي وقت.
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 Database :-ما المقصود بقاعدة البيانات 

  المعلومات  تخزين   البيانات  لقواعد  يمكن   وتنظيمها  المعلومات  لتجميع  أداة  هي  البيانات  قاعدة

  برنامج  في  كقائمة  البيانات  قواعد  من   العديد  ظهرت  .  آخر   شيء  أي  أو   المنتجات  أو   األشخاص   حول

  في   والتكرار التناسق  عدم حاالت تبدأ القائمة،  حجم زاد  كلما. البيانات  جدول  أو  الكلمات  معالجة

  البحث  طرق  تكون  كما  القائمة،   نموذج  في  البيانات  فهم  الصعب  من  يصبحف  البيانات  بين  الظهور

 . محدودة  للمراجعة سحبها أو  للبيانات الفرعية  المجموعات عن

 إنشاؤها   تم  بيانات  قاعدة  إلى  البيانات  نقل  األفضل  من  يكون  المشاكل،  تلك  ظهور  وبمجرد 

 .  Access  مثل  ،(DBMS) البيانات قاعدة إدارة نظام  بواسطة

  تحتوي  أن  واحدة  بيانات  لقاعدة  يمكن  ،العناصر  من  حاوية  هي  اإللكترونية  البيانات  قاعدة  تعتبر

ً   مصممة  البيانات  قاعدة  تكن  لم  إذا  ،جدول   من  أكثر  على   مصدر  من  بيانات  ستخدامال  خصيصا

  أخرى،   عناصر  مع  مفرد،  ملف  في  بها  الخاصة  الجداول   خزنت    Access  بيانات  قاعدة  فإن  آخر،

  بقواعد   الخاص  الملحق  يكون.  النمطية  والوحدات  الماكرو   ووحدات  والتقارير  النماذج  مثل

ً   يستخدم  الذي)  Access 2007  بتنسيق   المنشأة  البيانات  Accessو   Access 2016  بـ  أيضا

  بتنسيقات  المنشأة  البيانات  بقواعد   الخاص  الملحق   ويكون   ، .accdb  هو (  Access 2010و  2013

Access  هو   السابقة  mdb.  استخدام  يمكنك  Access 2016   أو  Access 2013   أو  Access 

 Access  المثال،  سبيل  على)  قديمة  ملف  بتنسيقات  ملفات  إلنشاء  Access 2007  أو   2010

 (. Access 2002-2003و   2000
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 With Access, you can do the following  :، يمكنك تنفيذ ما يلي Access باستخدام

 .بياناتالة إضافة بيانات جديدة إلى قاعد ▪

 .تحرير البيانات الموجودة في قاعدة البيانات، كتغيير الموقع الحالي للعنصر ▪

 وتعديل البيانات.  حذف ▪

 .تنظيم البيانات وعرضها بطرق مختلفة ▪

لكتروني أو  مشاركة البيانات مع اآلخرين من خالل التقارير أو رسائل البريد اإل ▪

 . رانتاإلنت 

 Access                             :Database parts Access:أجزاء قاعدة بيانات 

 .النموذجي Access أكسس بياناتاألقسام التالية هي أوصاف مختصرة ألجزاء من قاعدة 

 Tables    الجداول .1

 Forms   النماذج .2

 Reports  التقارير .3

 Queries   استعالمات .4

 Macros   وحدات الماكرو  .5

 Module  الوحدات النمطية .6
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 - :األكسس برنامج فتح

ات ـسريعة ال تتطلب  كأداة تطوير تطبيق  Accessبرنامج  تم تـصميم  , SQLكتابة وتنفيذ عبارات 

، لفتح محرر أســـــاســـــي حيث يمكنك    Accessفي  SQLكتابة وتنفيذ عبارات   البرمجة. يمكن

فتظهر   startقم بالنقر على    2016  مايكروســوفت أكســستشــغيل برنامج  ،  SQLإدخال كود  

 .Access 2016اختر منها   الصورة التالية

 

 - البيانات: أنشاء قاعدة 

التي تحتوي على   تظهر الصـورة التالية  Accessبعد فتح برنامج    جديدة قاعدة البيانات لإلنشـاء

نخـتار منـها ـقاـعدة    التي يمكن االســـــتـعاـنة بـها لبـناء ـقاـعدة البـياـنات ـلديـنا  مجموـعة قواـلب ـجاهزة

 .(Blank desktop databaseبيانات فارغة )
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ال التالية  الصورة  البياناتتظهر  قاعدة  خزن  ومكان  اسم  تحديد  يجب  خاللها  من  ذلك    تي  بعد 

 لألنشاء قاعدة البيانات. Createو أنضغط على كلمة انشاء 

 

ال    انهتحتوي تلقائياً على جدول على اعتبار    هاقاعدة البيانات الجديدة نالحظ أنبعد أن تم أنشاء  

بمؤشر الماوس األيمن    من خالل الضغط   توجد قاعدة بيانات من دون جداول يتم غلق هذا الجدول

أوامر عن طريق  اما  ثم أنشاء جدول جديد    نوم  كما في الشكل التالي،  Closeثم نختار أغالق أو  

SQL  كما سنالحظ في الخطوات التالية.  القوائمأو عن طريق 
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 SQLعن طريق أوامر انشاء جدول  -أوال: 

ريط عبر الجزء العلوي من الشسيؤدي هذا إلى عرض  CREATEأو  أنشاءالتبويب  الذهاب الى

  ظهر ت   في قسـم االسـتعالمات. Query Designأو   انقر فوق تصـميم االسـتعالمبعد ذلك   النافذة

 إظهار جدول.أو  Show Table مربع الحوارالنافذة التالية التي تحتوي على 
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 SQLنقر فوق طريقـة عرض  أثم    Closeبعـد ذلـك اغلق مربع الحوار من عالمـة اغالق او  

ــتعالم أو  SQL View  التبويبنختار منها   فتظهر الكلمة التالية Query ليتم عرض نافذة االســ

;SELECT     ـلذا فـقد كـتب الجزء   ـجدول،الأـنك ترـيد اســـــترداد بعض المعلوـمات من  على فرض

ً   األول  .التالي شكلكما في ال يد استردادهتر الذي بالضبط ما  فيعر  ال  ألنه.  تلقائيا

 

  :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 
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❖ UPDATE .يستخدم للتعديل على البيانات : 

❖ DELETE .يستخدم لحذف البيانات : 

 

 الصيغة العامة .بيانات قاعدة في جديدجدول  بمعنى أنشاء  Create Table مرأ ❖

CREATE TABLE table_name ( 

    column1 datatype, 

    column2 datatype, 

    column3 datatype 

); 

 - أن: حيث 

 Table_Name  :  أسم الجدوليمثل   

         Column أو اي حقل أخر.  , المعدلاالسم ,الرقم:  يمثل أسم الحقل قد يكون حقل 

        Datatype    .يمثل نوع البيانات في الحقل التي سوف تخزن في الجدول  : 

Example 

ID, _ Employeecolumns:  " that contains fourEmployeea table called " Creates 

Name, Address, and Phone Number. 

CREATE TABLE Employee ( 

Employee _ID int NOT NULL PRIMARY KEY , 

Name varchar  (50) , 

Address varchar  (100) , 
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Phone int 

); 

 

Example 

columns: " that contains three studentS Creates a table called "  

 Students _ID, Students _ Name, and Students _Mark. 

Create Table Student (  

Students_ID int NOT NULL PRIMARY KEY , 

Students_Name varchar   (50) , 

Students_Mark numeric 

); 

  الصيغة العامة .جدول بمعنى أضافة بيانات الى ال Insert أمر  ❖

Insert into table name values (column1, column2, column3, ...); 

Example (1) 

Insert to the Students table the following data ) 01, markting, 80( 

 يمكن الحل بطريقتين  

 أضافة البيانات الى الجدول بشكل مباشر  -1

❖ insert into Students values(01,'markting',80) ; 

 أضافة البيانات بشكل غير مباشر  -2

❖ insert into Students (Students _ID, Students _Name, Students _Mark) 

      Values (02,'Web Design', 90) ; 
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Example (2) 

Insert to the Students table the following data) 12341, Mohammed 

,077333, Mosul, 30/12/1990  (  

 الحل

insert into student values(12341,'Mohammed',077333,'Mosul',#30/12/1990#); 

 يعامل معاملة الرقم.واال  )#(  يجب ان نضع التاريخ بين عالمتين مالحظة:

❖ ALTER TABLE بمعنى تعديل الجدول (ADD Column- DROP Column:)   

 سابقا .  إلضافة أعمدة أو حذفها أو تعديلها في جدول موجوديستخدم 

ADD Column  :  ، ةالتالي  لصيغةستخدم ان إلضافة عمود في جدول : 

ALTER TABLE table_name 

ADD column_name datatype; 

(1) Example 

Add Average column to the Students table. 

Students TABLE ALTER 

;float Average ADD 

(2) Example 

Add Birthdate column to the Students table. 

Students TABLE ALTER 

eDatBirthDate  ADD 
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:ةالتالي  لصيغة ستخدم ان   جدول،  منعمود   لحذف      DROP Column   

ALTER TABLE table_name 

DROP COLUMN column_name; 

(3) Example 

Delete the Address column from the Students table. 

Students TABLE ALTER 

;Address COLUMN DROP 

 الخطوات التالية. نتبع من حقول الجدول تغير نوع البيانات لحقل  أردنافي حالة 

(4) Example 

.charactersto  intcolumn from  Phonefor data type the  Change 

Students TABLE ALTER 

10)char (Phone  COLUMN ALTER 

 القوائم: عن طريق انشاء جدول  -: ثانيا 

  التاليةفتظهر النافذة  Createاو انشاء  ثم من قائمة ائموقشريط الأوال الذهاب الى 

 

تظهر لدينا نافذة تصميم الجدول عن طريقها نقوم بأنشاء الحقول    esignDable Tجدول او  التصميم    نختار 

كما في    (قمرف  تاريخ،  رقم،  )نص،  التي ستخزن في كل حقل سواء كانت   ذلك تحديد نوع البينات المطلوبة ك

 . النافذة التالية
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الكلمة المخزنة )عدد الحروف، األرقام، الرموز( وإذا كان الرقم  وعن طريق نافذة خصائص الحقل نحدد طول  

 يحتوي على فاصلة عشرية ام رقم صحيح كما في النافذة التالية. 

 

 Primary Keyتحديد المفتاح الرئيسي او  بعد ان تم انشاء جميع الحقول وتحديد نوع البينات لكل حقل يتم  

فتظهر نافذة نختار    الحقلالضغط بزر الماوس االيمن على اسم  تحديد الحقل المطلوب ثم  عن طريق  للجدول  

في الحقل كذلك ال يقبل  فائدة المفتاح األساسي هي لمنع تكرار البيانات    Primary Keyمنها مفتاح أساسي او  

Null  او قيمة فارغة 

 

   Saveلحفظ الجدول عن طريق الضغط بزر الماوس االيمن على اسم الجدول فتظهر نافذة نختار منها حفظ او  
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كما في لكي تيم حفظ الجدول    OKيتم كتابة اسم الجدول في المكان المخصص له ثم نختار موافق او 

 الصورة التالية  

 

 

   Openلفتح الجدول الذي تم انشائه نضغط بزر الماوس األيمن على اسم الجدول ثم نختار فتح او 

 

 . انات ليتم فتح الجدول لإلدخال البي 
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او تغيير نوع البيانات المخزنة نقوم بفتح الجدول بطريقة عرض حقل  ففي حالة تغير اسم حقل، إضافة، حذ 

وذلك بالضغط بزر الماوس األيمن  للرجوع الى نافذة تصميم الجدول مرة ثانية  View  esignDالتصميم او 

 . View esignDعلى اسم الجدول ثم نختار عرض التصميم او 

 

نطبق نفس    delete rowاو  بالضغط على زر الماوس األيمن ونختار حذف صفثم  الحقلنحدد  حقللحذف 

 كما في النافذة التالية.  insert rowاو  الخطوات لإلضافة حقل جديد نختار ادراج صف

 

    Yesلحفظ التغيرات نختار نعم او 

 

على سجالت البيانات من   معنى استعالم يستخدم هذا االمر للحصول -: Selectمر األ ❖

 .قاعدة البيانات، قد تكون نتيجة االستعالم سجاًل أو أكثر، وعموًدا أو أكثر الجداول المخزنة في

 :الصيغة العامة 

SELECT [field1, field2, ...] FROM [table_name]; 
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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, وهكذا باالعتماد على عدد الحقول المطلوبة في السؤال : 

FROM  بمعنى من : 

table_nameالمراد الحصول على البيانات منه.  : اسم الجدول 

WHERE  : .بحث بشرط 

GROUP BY .للتجميع العناصر المتشابهة حسب شرط معين : 

 :مالحظات
 .تستخدم إشارة * كبديل ألسماء الحقول ➢
 .في السجالت المعادة التكرارالستعادة جميع السجالت مع إلغاء DISTINCT يستخدم تعبير ➢
  لترتيب السجالت الٌمعادة ترتيبا تصاعديا أو تنازليا حسب التعبير ORDER BY يستخدم تعبير ➢

 .التنازلي للترتيب  DESC للترتيب التصاعدي أو ASCالمرافق 
 

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

 
Stud 

Phone Mark Project Address Student_name Student_id 

0770410 95 DB Mosul Taha 01 

077161 86 VB Baghdad Monther 02 

075121 75 DB Baghdad Hiba 03 

NALL 73 OS Basra Mohammad 04 

0780123 66 Web Dohuk Taha 05 

0781100 79 Web Mosul Maha 06 



 

  

ر عبد القادمدرس المادة: طه ياسين   16 

 

  العمليSQL   اساسيات قواعد البيانات

1- 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 

 

2- Query to select all table data?                                استعالم لتحديد جميع بيانات الجدول 

SELECT * FROM Stud 

 
Phone Mark Project Address Student_name Student_id 

0770410 95 DB Mosul Taha 01 

077161 86 VB Baghdad Monther 02 

075121 75 DB Baghdad Hiba 03 

NALL 73 OS Basra Mohammad 04 

0780123 66 Web Dohuk Taha 05 

0781100 79 Web Mosul Maha 06 

 

3- Query to select students’ names without reputation?  األسماء دون تكرار استعالم لتحديد  

     SELECT DISTINCT Student_name FROM Stud 

Student_name 

Taha 

Monther 

Hiba 

Mohammad 

Maha 
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4- Query to select students’ names and mark ordered by name ascending? 

تصاعدي ا؟ األسماء والدرجات باالعتماد على األسماء استعالم لتحديد   

       SELECT Student_name, Mark  

          FROM Stud  

          ORDER By Student_name ASC 

 
Mark Student_name 

75 Hiba 

79 Maha 

73 Mohammad 

86 Monther 

95 Taha 

66 Taha 

 


