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  ٍثبه ػيٚ صفخ ٍشزقخ ٕٜ صفخ1فٜ اىشنو سقٌ  -1

 اىزخصص 
 

 خذاٗه........... ْٝزح ػِ ٕزا اىَخؽػ ػذد1فٜ اىشنو سقٌ  -2

 أسثؼخ 
 

  ٍثبه ػيٚ صفخ ٍفزبذ أعبعٜ ٕٜ صفخ1فٜ اىشنو سقٌ  -3

 ٌاىشق 
 

 ٍثبه ػيٚ ػالقخ ٗازذ ئىٚ مثٞش ٕٜ اىؼالقخ1فٜ اىشنو سقٌ  -4

 اىغشفخ 
 

 ٍثبه ػيٚ ػالقخ مثٞش ئىٚ مثٞش ٕٜ اىؼالقخ1فٜ اىشنو سقٌ  -5

  اىَشٝط 
 

  ىٖب اىخبصٞخػالقخ ساثؽخ ثِٞ اىَشٝط ٗاىذٗاءْٕبك 1فٜ اىشنو سقٌ  -6

  اىنَٞخ 
 

 ٗاىغشفخ  ىٖب ػالقخػالقخ ساثؽخ ثِٞ اىَشٝط ْٕبك 1فٜ اىشنو سقٌ  -7

  ٌْٝ٘ربسٝخ اىز 
 

 ٍثبه ػيٚ صفخ ٍشمجخ1فٜ اىشنو سقٌ  -8

  اعٌ اىَشٝط 

                   VIP    <<قواعد البيانات   >> أسئلة 
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 اٌزخظض

 اعُ اٌّش٠غ

 االعُ األٚي اعُ اٌؼبئٍخ
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  ٍثبه ػيٚ صفخ ٍزؼذدح اىقَٞخ ٕٜ صفخ2فٜ اىشنو سقٌ  -9

  اعٌ اىَإىف 
 

 خذاٗه...........  ْٝزح ػِ ٕزا اىَخؽػ ػذد2 فٜ اىشنو سقٌ  -10

 ثالثخ 

 

   ٍثبه ػيٚ صفخ ٍفزبذ أعبعٜ ٕٜ صفخ2 فٜ اىشنو سقٌ  -11

  سقٌ اىنزبة - سقٌ اىْبشش - سقٌ اىَغزؼٞش 
 

  ٍثبه ػيٚ ػالقخ مثٞش اىٚ مثٞش ٕٜ اىؼالقخ2 فٜ اىشنو سقٌ  -12

 ٝغزؼٞش 
 

 ٍثبه ػيٚ صفخ ٍشزقخ ٕٜ صفخ 2 فٜ اىشنو سقٌ  -13

 ػذد اىنزت  
 

 ٍثبه ػيٚ صفخ ٍشمجخ 2 فٜ اىشنو سقٌ  -14

 ػْ٘اُ اىْبشش  
 

   ٍثبه ػيٚ صفخ اىَفزبذ االخْجٜ  ٕٜ صفخ2 فٜ اىشنو سقٌ  -15

 ربسٝخ اإلػبسح 
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  اىدذٗه اىْبرح ػِ رس٘ٝو اىنٞبُ اىعؼٞف 3ٕ٘ فٜ اىشنو سقٌ  -16

  ِ(اىغِ , اىدْظ, اعٌ االثِ, سقٌ اىَ٘ظف )اث 
 

  ّ٘ع اىؼالقخ اىشاثػ 3ٜٕ فٜ اىشنو سقٌ  -17

 ػالقخ ٗازذ ئىٚ مثٞش 
 

  دسخخ اىؼالقخ اىشاثؽخ 3ٜٕ فٜ اىشنو سقٌ  -18

    اىذسخخ اىثبّٞخ ٍِ 
 

 ٍثبه ػيٚ اىنٞبُ اىعؼٞف 3 فٜ اىشنو سقٌ  -19

  ِاث 
 

ٍفزبذ أعبعٜ ٕٜ صفخ  (خبصٞخ  ) ٍثبه ػيٚ صفخ 3 فٜ اىشنو سقٌ  -20

 ٌسق  
 

اىَفزبذ األخْجٜ  ٕٜ صفخ   (خبصٞخ  ) ٍثبه ػيٚ صفخ3 فٜ اىشنو سقٌ  -21

 ٌاالع  
 

 ٍثبه ػيٚ ػالقخ ظؼٞفخ 3فٜ اىشنو سقٌ  -22

 ٝؼ٘ه  
 

 األٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً ٍِ أخو اىؼالقخ اىشاثؽخ ٕٜ   -23
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ٝشٞش ئىٚ   ( 1 )  اىشقٌ 4 فٜ اىشنو  سقٌ   -24

 ّظٌ ق٘اػذ اىجٞبّبد 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 2 )  اىشقٌ 4  فٜ اىشنو  سقٌ   -25

 ّظٌ ئداسح ق٘اػذ اىجٞبّبد 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 3 )  اىشقٌ 4 فٜ اىشنو  سقٌ   -26

 ق٘اػذ اىجٞبّبد اىَخضّخ 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 4 )  اىشقٌ 4 فٜ اىشنو  سقٌ   -27

  رؼشٝفبد اىجٞبّبد

 

 

 

 

 

 

 

,  اىزقشٝش ٍصٌَ ىٞنُ٘ اىشنو 5  فٜ اىشنو  سقٌ   -28

  ٜاردبٓ اىصفسخ ػَ٘دٛ, رخؽٞػ رخؽ

 

                   VIP    << قواعد البيانات   >> أسئلة 
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 5شىً سلُ 
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 زذد ٗظبئف مال ٍْٖبششٝػ رْقو اىغدالد   6 فٜ اىشنو  سقٌ   -29

  ٌٍْؽقخ اىجسث زغت سقٌ اىغدو :َٝثو  ( 1 )سق 

  ٌإلّشبء عدو خذٝذ :َٝثو  ( 2 )سق 

  ٌئىٚ اىغدو األخٞش ىالّزقبه:َٝثو  ( 3 )سق  

  ٌئىٚ اىغدو اىزبىٜ ىالّزقبه:َٝثو  ( 4 )سق  

  ٌػذد اىغدالد اىنيٜ :َٝثو  ( 5 )سق 

  ٌ(اىغدو اىفؼبه)سقٌ اىغدو اىسبىٜ :َٝثو  ( 6 )سق 

  ٌىيغدو اىغبثق ىالّزقبه:َٝثو  ( 7 )سق  

  ٌىيغدو األٗه  ىالّزقبه:َٝثو  ( 8 )سق  

 

 

 

 ( رقشٝش )  ٍخزبس ٍِ خضء اىزْقواعزؼالًىدذٗه أٗ األٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً إلّشبء رقشٝش   -30

  

 

 

  (رصٌَٞ رقشٝش)  أمثش رسذٝذا ٗرخصصب, ٝغَر ثاظبفخ أدٗاد رسنٌ رقشٝشّشبء  األٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً إل -31

  

 

 

 (َّ٘رج ) اإلٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً إلّشبء َّ٘رج ٝغَر ثادخبه مو عدو ػيٚ زذح  -32
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 عٞؼشض اىغدالد Stud Name فشص اىجٞبّبد  فٜ زقو 7 فٜ اىشنو سقٌ  -33

 ٌرصبػذٝب زغت اىسشف األٗه ٍِ االع 
 

  Stud Habit اىغدو اىفؼبه ٝسز٘ٛ  ػيٚ زقو  7 فٜ اىشنو سقٌ  -34

 Football 
 

   ػذد زق٘ه اىدذٗه ٕ٘ 7 فٜ اىشنو سقٌ  -35

 خَغخ زق٘ه 
 

  ػذد اىغدالد ٕ٘ 7 فٜ اىشنو سقٌ  -36

 عجؼخ عدالد 
 

 اىغدو اىفؼبه ٕ٘ 7 فٜ اىشنو سقٌ  -37

 اىغدو اىثبىث 

 

 

 

 ّ٘ع اىؼالقخ 8 فٜ اىشنو سقٌ  -38

 ػالقخ عدو ٗازذ ٍغ ػذح عدالد 
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 Employees , اىَفزبذ األعبعٜ ىدذٗه 9 فٜ اىشنو سقٌ  -39

 Employee ID  
            

    ثؽشٝقخ أخشٙ ٕٜ (”LIKE “*1985)  َٝنِ مزبثخ اىششغ 9 فٜ اىشنو سقٌ   -40

 BETWEEN (#1/1/1985# AND #31/12/1985#) 
 

  ػذد اىؼالقبد اىشاثؽخ 9 فٜ اىشنو سقٌ   -41

  ػالقخ ( 2 )ػذد 
 

 Employees االعزؼالً اىَخزبس ٍِ خذٗه  9  فٜ اىشنو سقٌ   -42

 3 
 

  ٝظٖش االعزؼالً ػْذ رْفٞزٓ ػذد زق٘ه ٝغبٗٛ 9 فٜ اىشنو سقٌ   -43

 4 
 

  ششغ االعزؼالً ػيٚ اىسقو  9 فٜ اىشنو سقٌ  -44

 Order Date 
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  ٝزٌ ئّشبء اىَْ٘رج ثاعزخذاً 10 فٜ اىشنو سقٌ   -45

 ٍؼبىح اىَْبرج 
 

  رٌ أخز اىجٞبّبد ٍِ 10 فٜ اىشنو سقٌ   -46

  خذٗه ٍِEmployees  
 

  اىسق٘ه اىزٜ رٌ ئخزٞبسٕب ىزظٖش فٜ اىَْ٘رج 10 فٜ اىشنو سقٌ   -47

 First Name - Title - Home phone 
 
 

 
 

 

 

 

  اىخػ اىَشبس ئىٞٔ ثبىغٌٖ ٝؼْٜ 11 فٜ اىشنو سقٌ   -48

 ػيٚ األقو ٗازذ 
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  فٜ Hospital  ٝزٌ رخضِٝ ٍيف قبػذح اىجٞبّبد  12 فٜ اىشنو سقٌ   -49

 ٍديذ اىَغزْذاد  My Documents 
 

  

 

 

 

 

 

  ٍِ خؽ٘اد ئػذاد اىزقشٝش 13 فٜ اىشنو سقٌ   -50

 ئخزٞبس اىَْػ 
 

 (ٍؼبىح اىزقبسٝش )  خؽ٘ح ثخؽ٘ح ثَغبػذح أمغظاىزقشٝشإلّشبء  األٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً  -51
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Hospital.mdb 

 12شىً سلُ 

 

 13شىً سلُ 
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,  اىزقشٝش ٍصٌَ ىٞنُ٘ اىشنو 14 فٜ اىشنو  سقٌ   -52

 ٔاردبٓ اىصفسخ ػَ٘دٛ, رخؽٞػ مزي 
 

,  اىزقشٝش ٍصٌَ ىٞنُ٘ اىشنو 15 فٜ اىشنو  سقٌ   -53

 اردبٓ اىصفسخ ػَ٘دٛ, رخؽٞػ ٍفصو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
, اىٚ رسذٝذ ٍصذس ثٞبّبد 16  ٝشٞش اىشنو  سقٌ   -54

  اىزقشٝش ٗاىسق٘ه
 

 
 (ٍؼبىح اىَْبرج )  إلّشبء َّ٘رج خؽ٘ح ثخؽ٘ح ثَغبػذح أمغظ األٝقّ٘خ اىزٜ رغزخذً  -55
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 ؼشٝقخ ر٘صٝغ اىجٞبّبد فٜ داخو اىَْ٘رج 17 فٜ اىشنو  سقٌ   -56

  ٛرخؽٞػ  ػَ٘د
 

 ؼشٝقخ ر٘صٝغ اىجٞبّبد فٜ داخو اىَْ٘رج 18 فٜ اىشنو  سقٌ   -57

 ٜرخؽٞػ  خذٗى 
 

 ؼشٝقخ ر٘صٝغ اىجٞبّبد فٜ داخو اىَْ٘رج 19 فٜ اىشنو  سقٌ   -58

 رخؽٞػ  ٗسقخ ثٞبّبد 
 

  20 َٝثو اىشنو  سقٌ   -59

 ِٞرشرٞت أٗ فشص ثٞبّبد رقشٝش زغت زقو ٍؼ 

---------------------------------------------------------------------------------------- 

َٝثو ٍفًٖ٘  (اىؽبىت  )  سٍض 21 فٜ اىشنو  سقٌ   -60

 ُاىنٞب 
 

َٝثو ٍفًٖ٘  (ٝذسط  )  سٍض 21 فٜ اىشنو  سقٌ   -61

 اىؼالقخ اىشاثؽخ 
 

َٝثو ٍفًٖ٘   (اعٌ اىؽبىت  )  سٍض 21 فٜ اىشنو  سقٌ   -62

 (اىصفخ )اىخبصٞخ 
 

  َٝثو ٍفًٖ٘ (سقٌ اىؽبىت  )  سٍض 21 فٜ اىشنو  سقٌ   -63

 ٜاىَفزبذ األعبع 
 

 اىؼالقخ اىزٜ ٝزٌ رس٘ٝيٖب ئىٚ خذٗه خذٝذ ٕٜ اىؼالقخ ٍِ اىْ٘ع   -64

  مثٞش ئىٚػالقخ مثٞش 
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 20شىً سلُ 

 

 17شىً سلُ 

 

 18شىً سلُ 

 

 19شىً سلُ 

 

 21شىً سلُ 

 

http://www.ckfu.org/vb/f183
http://www.ckfu.org/vb/f183
http://www.ckfu.org/vb/f204
http://www.ckfu.org/vb/f204


 12طفؾخ  مع حتيات   من و إىل-           قواعد البيانات  -   التعليم االلكرتوني و التعليم عن بعد   -   جامعة امللك فيصل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٝشٞش ئىٚ   ( 1 )  اىشقٌ 22  فٜ اىشنو  سقٌ   -65

  ًدٗسح زٞبح رؽ٘ٝش اىْظبSDLC 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 2 )  اىشقٌ 22  فٜ اىشنو  سقٌ   -66

  دٗسح زٞبح قبػذح اىجٞبّبدDBLC 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 3 )  اىشقٌ 22  فٜ اىشنو  سقٌ   -67

  ٍشزيخ اىزسيٞو 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 4 )  اىشقٌ 22  فٜ اىشنو  سقٌ   -68

 ٍشزيخ اىزْفٞز 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 5 )  اىشقٌ 22  فٜ اىشنو  سقٌ   -69

  ٌٍشزيخ اىصٞبّخ ٗاىذػ
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

  (خذٗه اىْشبغ)ٗ (اىؽبىت )  ٍقذاس رشبسمٞٔ اىؼالقخ ثِٞ خذٗه23  فٜ اىشنو  سقٌ   -70

  ٍزؼذد- ٍزؼذد 
 

ٍِ اىذسخخ   (اىؽبىت  )  خذٗه 23  فٜ اىشنو  سقٌ   -71

 اىثبّٞخ 
 

ٍِ اىذسخخ   (اىْشبغ  )  خذٗه 23  فٜ اىشنو  سقٌ   -72

 اىثبىثخ 
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 22شىً سلُ 

 

 23شىً سلُ 

 

http://www.ckfu.org/vb/f183
http://www.ckfu.org/vb/f183
http://www.ckfu.org/vb/f204
http://www.ckfu.org/vb/f204


 13طفؾخ  مع حتيات   من و إىل-           قواعد البيانات  -   التعليم االلكرتوني و التعليم عن بعد   -   جامعة امللك فيصل   

 

 
 

 
 

23(The Three-Schema Architecture)

 

 

 

 

 

 

 

ٝشٞش ئىٚ   ( 1 )  اىشقٌ 24  فٜ اىشنو  سقٌ   -73

  ٜ(ٍشزيخ اىزسيٞو )َّ٘رج ثٞبّبد خبسخ 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 2 )  اىشقٌ 24  فٜ اىشنو  سقٌ   -74

 ٍِٞاىَغزخذ 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 3 )  اىشقٌ 24  فٜ اىشنو  سقٌ   -75

  َٜٕٞ(ٍشزيخ اىزصٌَٞ )رَثٞو اىجٞبّبد اىَفب 
 

ٝشٞش ئىٚ   ( 4 )  اىشقٌ 24  فٜ اىشنو  سقٌ   -76

  ٜ(ٍشزيخ اىزْفٞز )رَثٞو اىجٞبّبد اىذاخي 

---------------------------------------------------- 

 

 

 ٕزٓ اىؼالقخ رغَٚ ػالقخ  25  فٜ اىشنو  سقٌ   -77

  رغزٝخ ساخؼخ(Recursive Relationship) 
 

  َٝنِ رصْٞف ٕزٓ اىؼالقخ مؼالقخ  25  فٜ اىشنو  سقٌ   -78

 أزبدٝخ راد رغزٝخ ساخؼخ 
 

   ّبرح ػِ زقو ٗازذ ٕ٘ زقو  زق٘ه اىدذٗه اىَقزشذ ىٖزٓ اىؼالقخ25  فٜ اىشنو  سقٌ   -79

  ٜاىَفزبذ اىشئٞغ 
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External View 

  

 

External Level 

Conceptual level 

Internal Level 

1 

2 

4 

3 

 24شىً سلُ 

 

 25شىً سلُ 
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ٗٝسز٘ٛ ٕزا اىجشّبٍح ػيٚ ٍدَ٘ػخ ٍزْ٘ػخ .  اىشعٍ٘ٞخ   Windows ػجبسح ػِ ثشّبٍح سعٍٜ٘ ٝؼَو رسذ ثٞئخ  -80
 ٍِ اىنبئْبد اىزٜ َٝنِ اعزخذاٍٖب ىؼشض اىَؼيٍ٘بد ٗئداسرٖب ٍثو اىدذاٗه ٗاىَْبرج ٗاىزقبسٝش ٗاالعزؼالٍبد

  2007ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ 
 

 2007ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ   ٝؼزجش  -81

 ّظبً ئداسح ق٘اػذ اىجٞبّبد 
 

 2007ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ   ٝغزخذً  -82

 إلّشبء قبػذح ثٞبّبد 
 

  2007ٍٕ٘بٝنشٗع٘فذ أمغظ   االعٌ اىَؼٞبسٛ اىزٛ ٝغَٚ ثٔ ٍيف   -83

  1قبػذح ثٞبّبد 
 

 2007ٍٕ٘بٝنشٗع٘فذ أمغظ   اٍزذاد ٍيف  -84

 .accdb 
 

 ػِ ؼشٝق2007 َٝنِ اّشبء اىدذٗه فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ  -85

 ئّشبء قبػذح ثٞبّبد خذٝذح 
 

 2007 اىدذٗه فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ  -86

  َٜٝنِ أال ٝسز٘ٛ ػيٚ ٍفزبذ أعبعPrimary Key ٜٗزٞذ أٗ )ٗىنِ ٝ٘صٚ ثشذٓ أُ ٝسز٘ٛ ػيٚ ٍفزبذ أعبع
 ىشثػ اىدذاٗه ٍؼب (ٝزنُ٘ ٍِ أمثش ٍِ زقو

 
 2007ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ  ٍيف  -87

 َٝنِ أُ ٝسز٘ٛ ػيٚ ػذح خذاٗه 
 

 

 ٝسز٘ٛ مو اىنبئْبد اىزٜ رسزٖ٘ٝب قبػذح اىجٞبّبد  -88

 خضء اىزْقو 
 

  رسز٘ٛ قبػذح اىجٞبّبد ػيٚ -89

 اىزقبسٝش   -  اىَْبرج  -  االعزؼالٍبد  -  اىدذاٗه 
 

 ٝؽيق ػيٚ ق٘اػذ ثٞبّبد ٍٞنشٗع٘فذ أمغظ اعٌ ق٘اػذ  -90

 اىجٞبّبد اىؼالئقٞخ 
 

أُ ٝسصو ػيٚ اىجٞبّبد ٍِ خذٗه ٗازذ أٗ أمثش أٗ ٍِ اعزؼالٍبد ٍ٘خ٘دح أٗ ٍِ االثِْٞ ًٍؼب  َٝنِ  -91

  2007االعزؼالً فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ امغظ 
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  مَصذس ىيجٞبّبد فٜ ثْبء اىَْبرج أٗ ثْبء اىزقبسٝشاعزخذأٍَٝنِ  -92

 ًاالعزؼال 
 

 فٜ  2007ٝغزخذً اىَْ٘رج فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ  -93

 ئدخبه ٗرؼذٝو ٗػشض اىجٞبّبد 
 

 2007 فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ اىَْ٘رج -94

 َٝنِ ئّشبؤٓ ٍِ خذٗه أٗ أمثش  أٗ ٍِ ئعزؼالً أٗ أمثش 
 

 2007اىزقشٝش فٜ ٍبٝنشٗع٘فذ أمغظ  -95

 َٝنِ ئّشبؤٓ ٍِ خذٗه أٗ أمثش  أٗ ٍِ ئعزؼالً أٗ أمثش 
 

 اىجٞبّبد  رخضْٝٔ فٜ قبػذح َٝنِ  -96

 دىٞو اىٖبرف 
 

 أٛ ٍَب ٝيٜ ىٞظ ٍِ ٍنّ٘بد خذٗه قبػذح اىجٞبّبد  -97

 َّػ اىخػ 
 

 أّ٘اع اىجٞبّبد اىزٜ َٝنِ أُ ٝجْٜ ٍْٖب اىدذٗه -98

o وًَكٍ إسفبق يهفبد يزؼذدح نكم عدم. يشفك ػجبسح ػٍ انًهفبد، يثم انظىس انشلًُخ 
o  ٍرشلُى رهمبئ 
o ػًهخ ػجبسح ػٍ انمُى انًبنُخ .
o انىلذ   وانزبسَخ
o ٍَاسرجبط رشؼجٍ يثم ػُبوٍَ انجشَذ اإلنكزشو .
o  يزكشح ػجبسح ػٍ يدًىػبد َظُخ عىَهخ وَظىص 
o سلى ػجبسح ػٍ انمُى انشلًُخ 
o  ٍكبئOLE     
o َض ػجبسح ػٍ لُى أثدذَخ سلًُخ طغُشح، يثم االعى األخُش أو ػُىاٌ انشبسع .
o غُش يىافك لُى يُغمُخ/يىافك 
o خًُغ يب ركش 

 
  ثٞبّبد رغَر اىدذاٗه اىَزشاثؽخ فٜ قبػذح -99

 ٜآُ ٗازذ ٍؼبْٝخ ثٞبّبد ٍِ ػذح خذاٗه ف 
 

  ٝؼزجش اىزنبٍو اىَشخؼٜ فٜ اىؼالقبد ثِٞ اىدذاٗه ٌٍٖ ألّٔ -100

 ِٞاىخؽأ اىغدالد ٗػذً رغٞٞش أٗ ززف أٛ عدو ػِ ؼشٝق ظَبُ صسخ اىزشاثػ ث 
 

 اىغشض ٍِ ٗخ٘د اىفٖشط؟ -101

 االعزؼالً ٗرقً٘ ثؼَيٞبد اىفشص ٗ اىزدَٞغ ػَيٞخ رغشع 
 

 رقيٞو زدٌ اىسقو فٜ اىدذٗه  ٍبرا عْٞزح ػِ -102

 ٍِ اىجٞبّبد فقذاُ خضء 
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103-  
 
 

 
 

 الرغزخذً ق٘اػذ اىجٞبّبد ئرا -104

o إرا كبَذ ركهفخ اإلػذاد ػبنُخ ثبنُغجخ نحدى انًششوع 
o  إرا كبَذ لبػذح انجُبَبد و انزغجُمبد ثغُغخ و عههخ
o  ضشوسٌإرا كبٌ انًششوع َحزبج نغشػخ اعزدبثخ ػبنُخ خذا وثشكم 
o ثُئخ راد ػذح يغزخذيٍُإنً كبٌ انؼًم ال َحزبج إرا  

 

  ٕٜ اىجٞبّبد اىزٜ رَذ ٍؼبىدزٖب ٗٗظؼٖب فٜ ص٘سح ٍالئَخ ٍٗفٍٖ٘خ ىيَغزخذً -105

 اىَؼيٍ٘بد 
 
اعٌ اىَشٝط  ) االعزؼالً ػْٖب , زٞث مو ثٞبُ َٝثو ػْصش ٍغزقو ٍثو أٗ ئدخبىٖبٕٜ مبفخ اىجٞبّبد اىَؽي٘ة  -106

  ....(, سقٌ اىغشفخ , اىؼْ٘اُ ,

 اىجٞبّبد   
 
 

 Data about data ٗصفًب دقٞقًب ٗ ٝؽيق ػيٖٞب اىَخضّخٕٜ اىجٞبّبد اىزٜ رصف اىجٞبّبد  -107

  اى٘صفٞخاىجٞبّبد 
 

 أعي٘ة ٍسذد ىزْظٌٞ اىَؼيٍ٘بد ٝجغػ مٞفٞخ ادخبىٖب ٗرؼذٝيٖب ٗاعزخشاخٖب فٜ ص٘سح ٍالئَخ ٍٗفٍٖ٘خ  -108
 ىيَغزخذً ىَدَ٘ػخ ٍشزشمخ ٍِ اىجٞبّبد اىَزشاثؽخ ٗاىَزدبّغخ ٍْؽقٞب

  ق٘اػذ اىجٞبّبد(Database) 
 

 
 ىزْظٌٞ اىجٞبّبد ٝجغػ مٞفٞخ ئدخبىٖب ٗرؼذٝيٖب ٗاعزخشاخٖب ئٍب ثْفظ اىشنو اىَذخو أٗ ٕٜ أعي٘ة ٍسذد -109

 ٍدَؼخ فٜ ص٘سح ئزصبئٞخ أٗ رقبسٝش أٗ شبشبد اعزؼالً ٍغ اىزسنٌ فٜ مو ػَيٞخ

 ّظٌ ق٘اػذ اىجٞبّبد 
 

  اىجٞبّبد ّفغٖب فٜ ٗعػ رخضِٝ رزسنٌ ثٔ ّظٌ ق٘اػذ اىجٞبّبد ٕ٘ ػَيٞخ رخضِٝ -110

 قبػذ اىجٞبّبد ثْبء 
 

 : ٍِ اىجشاٍح َٝنِ اعزخذاٍٖب فٜ ئّشبء ٍٗؼبىدخ قبػذح ثٞبّبد ٍدَ٘ػخ -111

 ًئداسح ق٘اػذ اىجٞبّبد ّظب 
 

 
  اىَيفبدأّ٘اع -112

o  ٍيهف رزبثؼ
o  ٍيهف ػشىائ 
o يهف يفهشط 

 
اىجٞبّبد  العزشخبع. رخضِٝ عدالد اىجٞبّبد ثشنو ٍزغيغو ثْفظ رشرٞت ٗص٘ىٖب ىيَيف عدو ثؼذ عدو ٝزٌ -113

 : ردشٛ ػَيٞخ قشاءح اىغدالد ٍِ أٗه عدو ئىٚ أخش عدو

   ٍٜيف رزبثؼ 
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رزٌ قشاءح اىجٞبّبد ٍجبششح ػِ ؼشٝق  ٝزٌ رخضِٝ عدالد اىجٞبّبد ثشنو ػش٘ائٜ ٍغ ٍؼشفخ ٍ٘قغ أٗ ػْ٘اُ مو عدو ثٞبّبد, ٗ 
 : اىؼْ٘اُ

 

   

 

  أشـجٔ  -114

    

 

  

o ركشاس انجُبَبد فٍ أكثش يٍ يهف يًب َضُغ حُض انزخضٍَ و اندهذ و انىلذ:ركشاس انجُبَبد  .
o َفظ انًؼهىيخ ركىٌ يخضَه فٍ أكثش يٍ يهف ػُذ رؼذَههب لذ ال َؼذنهب فٍ انًهفبد األخشي:ػذو ردبَظ أو رىافك انجُبَبد  .
o ػًهُخ انزؼذَم و انحزف رزغهت خهذ و ولذ و كهفخ ػبنُخ:ػذو انًشوَخ .
o االفزمبس إنً انًىاطفبد انمُبعُخ .
o  يؼذل يُخفض إلَزبج انجشايح
o  خذًا ثٍُ انجشايح انًخزهفخ و يهفبد انجُبَبدحيحذوديشبسكخ  .
o  ثه انخبطخ رؼذَم نًهف َهضو رؼذَم كبفخ انجشايح أٌطؼىثخ انظُبَخ  .
o ايٍ  عشَخ انًؼهىيبد ركىٌ ػهً َغبق يحذود 

 

 

 

 ػذً ردبّظ أٗ ر٘افق اىجٞبّبد 
 

 ػ١ٍّخ اٌزؼذ٠ً ٚ اٌؾزف رزـٍت عٙذ ٚ ٚلذ ٚ وٍفخ ػب١ٌخ 

 ػذً اىَشّٗخ 
 

 

Meta-data

 اى٘صف اىزارٜ ىيجٞبّبد 
 

 

 اىفصو ثِٞ اىجشاٍح ٗاىجٞبّبد 
 

 

  اىجٞبّبد ٗاىزؼبٍو ٍغ اىؼذٝذ ٍِ اىَغزخذٍِٞفٜاىَشبسمخ  
 

ٚػ١ٍّخ اٌزؼذ٠ً ٚاٌؾزف رزـٍت , أوضش ِٓ ٍِف ِّب ٠ؼ١غ ؽ١ض اٌزخض٠ٓ ٚاٌغٙذ ٚاٌٛلذ  رىشاس اٌج١بٔبد فٟ  -121
  ٚرؼزجش ِٓ, ٚاالفزمبس إٌٝ اٌّٛاطفبد اٌم١بع١خ , ٚٚلذ ٚوٍفخ ػب١ٌخ  عٙذ

 ٍشبمو اىَيفبد
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 ٚاٌزؾىُ فٟ طالؽ١بد اٌؼًّ ِٚشالجخ إٌظبَ ٚرؾغ١ٓ أداء لٛاػذ اٌج١بٔبد ٠مَٛ ثئداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد

 (DBA)لٛاػذ اٌج١بٔبد ِذ٠ش
 

 ١ٌزُ إٔشبئٙب ٚثٕبئٙب ثـش٠مخ راد وفبءح ػب١ٌخ ؿجمب ٌّزـٍجبد اٌّغزخذَ  ٠مَٛ ثزظ١ُّ لٛاػذ اٌج١بٔبد
 (DB Designer) ِظُّ لٛاػذ اٌج١بٔبد

 
ؽ١ش ٠زُ إٔشبء ثشاِظ خبطخ ٌُٙ ٠مِْٛٛ , اٌّـٍٛثخ ثٍغخ االعزفغبساد ٠ىْٛ ٌذ٠ُٙ اٌخجشح اٌىبف١خ إلػذاد االعزفغبساد

 ػٍٝ اٌّـٍٛة  ثزشغ١ٍٙب ٌٍؾظٛي
 (End User) ِغزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد

 
 اٌّغزخذَ ٚرـ٠ٛش ٘زٖ اٌّٛاطفبد اٌّـٍٛثخ ٌزؾذ٠ذ اٌّـٍٛة ِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٠مَٛ ثزؾذ٠ذ ِزـٍجبد

 ِؾًٍ إٌظُ  
 

 إٌّبعجخ ٠مَٛ ثزٕف١ز اٌّزـٍجبد اٌزٟ ؽذد٘ب ٚؿٛس٘ب ِؾًٍ إٌظُ إلٔشبء اٌزـج١مبد 
 ِجشِظ إٌظُ

 
ٚرٕف١ز ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد  ؽ١ش ٠مِْٛٛ ثزظ١ُّ, األشخبص اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ لٛاػذ اٌج١بٔبد ثـش٠مخ غ١ش ِجبششح  ِٓ 

 ٔفغٙب 
 اٌج١بٔبد ِظّّٛ ِٕٚفزٚ ٔظُ إداسح لٛاػذ

 
اٌجشاِظ اٌّغبػذح ِضً ثشاِظ  ؽ١ش ٠مِْٛٛ ثزـ٠ٛش, األشخبص اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ لٛاػذ اٌج١بٔبد ثـش٠مخ غ١ش ِجبششح  ِٓ 

 ٠غّْٛ .. إٔشبء اٌزمبس٠ش ٚٚاعٙبد اٌزـج١ك  رؾ١ًٍ إٌظُ, رظ١ُّ إٌظُ, إٔشبء ٚرـ٠ٛش اٌزـج١مبد,
 اٌّغبػذح ِـٛسٚ اٌجشاِظ

 
ٚإداسرٙب ٚط١بٔزٙب ٚوزٌه  ؽ١ش ٠مِْٛٛ ثزشغ١ً إٌظُ, اٌز٠ٓ ٠زؼبٍِْٛ ِغ لٛاػذ اٌج١بٔبد ثـش٠مخ غ١ش ِجبششح  ِٓ األشخبص

 اٌج١بٔبد  ط١بٔخ اٌجشاِظ ٚاألعٙضح اٌّغزخذِخ فٟ إٔشبء ٚرـ٠ٛش لٛاػذ

  

 
ٚاالرظبي ٚاعزشعبع اٌج١بٔبد  ِّٙزٙب اٌزخبؿت, ِٓ ١٘ى١ٍخ ٔظُ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٚ٘ٛ اٌغضء اٌزٞ ٠غزٙذف اٌّغزخذ١ِٓ 

  ٚرغّٝ ثّشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ, ٚرغزخذَ ثشاِظ رـج١م١خ 

  The External or View Level 

 
اٌزٟ رظف ثٕبء اٌج١بٔبد فٟ لٛاػذ اٌج١بٔبد   Conceptual Schema ١٘ى١ٍخ ٔظُ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٠ٚؾزٛٞ ػٍٟ ِٓ 

اٌؼ١ٍّبد اٌزٟ ٠ؼشفٙب اٌّغزخذَ  ٚرمَٛ ثٛطف اٌى١بٔبد, ٔٛع اٌج١بٔبد, اٌؼاللبد, اٌم١ٛد ٚوزٌه, اٌج١بٔبد إٌّـمٟ  ّٔٛرط
  ٚرغّٝ ثّشؽٍخ اٌزظ١ُّ

 The Conceptual Level 

 
اٌذاخٍٟ ٚاٌزٞ ٠مَٛ ثٛطف اٌزخض٠ٓ اٌفؼٍٟ ٌمٛاػذ اٌج١بٔبد ٚػ١ٍّخ  ِٓ ١٘ى١ٍخ ٔظُ لٛاػــذ اٌج١بٔبد ٠ٚؾزٛٞ ػٍٝ اٌّخـؾ 

  ٚرغّٝ ثّشؽٍخ اٌزٕف١ز, ٠ٚىْٛ ِشرجؾ ثبألعٙضح ٚ اٌجشاِظ , اٌج١بٔبد  إٔشبء لبػذح

 (Internal Level) 

 
 ثذْٚ ٚعٛة رغ١ش اٌّخـؾ فٟ اٌّغز٠ٛبد األخشٜ  ٟ٘ اٌّمذسح ػٍٟ رغ١١ش ِخـؾ اٌج١بٔبد فٟ ِغزٛٞ ِؼ١ٓ 

  

 
 ثذْٚ اٌؾبعخ إٌٝ رغ١١ش اٌّخـؾ فٟ اٌّغزٛٞ اٌضبٌش (Conceptual Level)رغ١١ش ِخـؾ اٌج١بٔبد  ٟ٘ اٌّمذسح ػٍٟ

(External Level)  ٚوزٌه ثذْٚ رغ١١ش اٌجشاِظ اٌزـج١م١خ

 
 فٟ اٌّغزٛٞ اٌضبٟٔ ثذْٚ اٌؾبعخ إٌٝ رغ١ش اٌّخـؾ (Internal Level) اٌج١بٔبد فٟ اٌّغزٛٞ األٚي ٟ٘ اٌّمذسح ػٍٟ رغ١١ش ِخـؾ
(Conceptual Level)  
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ٚوزٌه ِظُّ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٌزؼش٠ف ثٕبء لٛاػذ  (DBA) ؽ١ش رغزخذَ ثٛاعـخ ِذ٠ش لٛاػذ اٌج١بٔبد, ِٓ ٌغبد ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد 

 ٚرغّٝ ٘زٖ اٌٍغخ  , اٌج١بٔبد

 (Data Definition Language DDL) 

 
 ثؼغ ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٟ رغزخذَ ١٘ىً لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌضالصٟ ثـش٠مخ ؽ١ش رغزخذَ فٟ, ِٓ ٌغبد ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد  

اٌزفبػً ِٓ خالي  GUI اٌشع١ِٛخ Forms إٌّبرط (External Level) ؽم١م١خ ٚرٌه ٌزؼش٠ف ِخـؾ اٌج١بٔبد فٟ اٌّغزٛٞ اٌخبسعٟ
 ٚرغّٝ ٘زٖ اٌٍغخ  , menu اٌمٛائُ

 (View Definition Language VDL) 

 
 ؽ١ش رغزخذَ العزشعبع ٚإدخبي ٚؽزف ٚرؼذ٠ً اٌج١بٔبد  , ِٓ ٌغبد ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد 

 ( Data Manipulation Language DML) 

 
ٚوزٌه اٌغًّ اٌخبطخ ثزؼذ٠ً ِخـؾ  DDL,VDL,DML ٌغبد ٌغخ رغزخذَ ِغ ّٔٛرط اٌج١بٔبد اٌؼالئمٟ ٚ رؾزٛٞ ػٍٟ 

 اٌٍغخ  ٚرغّٝ ٘زٖ, اٌج١بٔبد 

 (SQL) 

 
 ٚاٌزأوذ ِٓ طؾزٗ صُ رخض٠ٓ ٘زا اٌزؼش٠ف داخً فٙشط إٌظبَ  ٠مـَٛ ثزشعـّخ رؼـش٠ف ِخـؾ اٌج١بٔبد 

 (DDL Compiler)  

 
 ٠مَٛ ثبٌزؼبًِ ِغ لٛاػذ اٌج١بٔبد ػٕذ رشغ١ً أٞ أِش خبص ثمٛاػذ اٌج١بٔبد 

 (Run-Time DB processor) 

 
 لٛاػذ اٌج١بٔبد ٌزٕف١ز٘ب  ٠زؼبًِ ِغ االعـزفغبساد ػٓ ؿـش٠ك فُٙ األٚاِـش ٚرشعّزٙب صُ إسعبٌٙب إٌٝ ِٕفز 

 (Query Compiler) 

 
اٌّٛعٛدح عبثمب فٟ إٌظُ اٌمذ٠ّخ إٌٝ شىً  ِٕٚٙب ػ١ٍّخ رؾ٠ًٛ اٌج١بٔبد, خذِخ إػبف١خ رمذِٙب ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد  

 إػبدح إدخبٌٙب ٠ذ٠ٚب  ِالئُ ٌٍزظ١ُّ اٌغذ٠ذ ثذْٚ اٌؾبعخ إٌٝ

 (Loading) 

 
 أروش اٌخذِبد اٌزٟ رمذِٙب ٔظُ إداسح لٛاػذ اٌج١بٔبد: ط 

(Loading)رؾ١ًّ اٌج١بٔبد 

(:Backup)إٌغخ االؽز١بؿ١خ 

(:File reorganization)رٕظ١ُ اٌٍّفبد 

(:Performance monitoring)ِشالجخ األداء 

DBA
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    رذػُ ػًّ ِغزخذَ لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٟدٚادأروش األ:ط 

CASE tools  (ُأدٚاد ِغبػذح ٕ٘ذعخ إٌظ): 

: أدٚاد رـ٠ٛش إٌظُ

: ثشاِظ االرظبي ػجش اٌشجىبد

 
 اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛظبئف ٚاٌم١ٛد اٌّٛعٛدح داخً لبػذح اٌج١بٔبد ٠ٚشوض ػٍٝ اٌزىبًِ ث١ٓ ّٔٛرط ٠ج١ٓ ٌٕب طٛسح وبٍِخ ٌٕظبَ

 اٌج١بٔبد 
  ّٔٛرط لبػذح اٌج١بٔبد

 

 (رزوشح– ِغبفش )أٚ دسعخ اٌؼاللخ  ِب ٘ٛ ِمذاس اٌزشبسو١خ فٟ ٘زٖ اٌؼاللبد 
 ٚاؽذ \ ٚاؽذ
 

  (ِغزؼبسح وزت– ؿبٌت )ِب ٘ٛ ِمذاس اٌزشبسو١خ فٟ ٘زٖ اٌؼاللبد أٚ دسعخ اٌؼاللخ 
 ِزؼذد \ ٚاؽذ
 

  (وزبة– ِؤٌفْٛ )ِب ٘ٛ ِمذاس اٌزشبسو١خ فٟ ٘زٖ اٌؼاللبد أٚ دسعخ اٌؼاللخ  
 ٚاؽذ \ ِزؼذد
 
 

رظفٙب  (خظبئض)األش١بء أٚ اٌىبئٕبد أٚ األٔشـخ, ٘زٖ اٌٛؽذح ٌٙب ِٛاطفبد  ٚؽذح ِؼٍِٛبد رّضً فئخ أٚ ِغّٛػخ ِٓ
  ٚرؼجش ػٓ ِغّٛػخ اٌىبئٕبد اٌزٟ رٕزّٟ إ١ٌٙب ٚرخظظٙب

 اٌى١ٕٛٔخ
 

  ؿبٌت (اٌؼاللخ)ِىٛٔبد عغالد اٌج١بٔبد ِضً سلُ اٌـبٌت ٚاعُ اٌـبٌت فٟ اٌغذٚي  ٟ٘ طفٗ رظف و١بْ ِؼ١ٓ ٚل١ّزٙب ٟ٘ اؽذ

 اٌخبط١خ  
 

 : ٘ٛ الً ٚؽذح ث١بٔبد ٠ّضً ل١ّخ ِخظظخ
 Data Item   ػٕظش اٌج١بٔبد

 
 : ثغ١ـخ اطغش ٘ٛ ػٕظش ث١بٔبد ٠زىْٛ ِٓ ػٕبطش ث١بٔبد

  Data aggregate ػٕظش ث١بٔبد ِغّغ

 
 : ٘ٛ رغ١ّغ ٌؼٕبطش ث١بٔبد رّضً اؽذ أِضٍخ أٚ ؽبالد و١بْ ِؾذد

  Record عغً
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 : عغالد رٌه اٌى١بْ ِٓ خظبئض اٌى١بْ رغزخذَ الخز١بس عغً أٚ أوضش ِٓ (ػذح خظبئض ِغزّؼٗ)خبط١خ ٚاؽذح أٚ  ٘ٛ
  Key اٌّفزبػ

١ّٔض , عغً أخش ِٓ ٔفظ اٌى١بْ فٟ أٞ (Unique) عغً ٚال رزىشس ٘ٛ اؽذ خظبئض ٘زا اٌى١بْ ٚل١ّزٗ رىْٛ ٚؽ١ذح فٟ وً
  ٘زا اٌّفزبػ ثٛػغ خؾ ِغزم١ُ أعفً اعُ اٌخبط١خ

  Primary Key اٌّفزبػ اٌشئ١غٟ
 

اٌى١بْ ٚ ِٛعٛدح وخبط١خ ِفزبػ أعبعٟ فٟ و١بْ آخش , ١ّٔض ٘زا اٌّفزبػ  ٘ٛ ػجبسح ػٓ خبط١خ ػبد٠خ ِٓ ػّٓ خٛاص
  أعفً اعُ اٌخبط١خ ثٛػغ خؾ ِزمـغ

 Foreign Key  (اٌخبسعٟ ) اٌّفزبػ األعٕجٟ
 

  ِؼ١ٕخ ِٓ ث١ٓ اٌغغالد اٌّٛعٛدح فٟ اٌى١بْ أٞ خبط١خ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب الخز١بس عغالد
 Secondary Key اٌّفزبػ اٌضبٔٛٞ

 

ٕٜ ريل اىصفخ اىزٜ ىٌ رشقٚ ىزنُ٘ ٍَٞضح ىينٞبُ ,ٗىنْٖب صفخ قذ رغبػذ فٜ رنِ٘ٝ صفخ ٍَٞضح ئرا رٌ ظَٖب ئىٚ صفخ ٍَٞضح ٍِ 

 مٞبُ آخش, ٗٝزٌ رَثٞيٖب ثشنو ثٞعبٗٛ ٍغ خػ ٍزقؽغ رسذ ئعٌ اىصفخ

 Key Attributeاىدضئٜ  

 : (Schema) ِخـؾ لٛاػذ اٌج١بٔبد

  

 

  

  

 
  اٌؼالل١خ فٟ لٛاػذ اٌج١بٔبد" اٌى١بْ"ِب ٘ٛ شىً 

 

 
  اٌج١بٔبد اٌؼالل١خ فٟ لٛاػذ" اٌؼاللخ اٌشاثـخ"ِب ٘ٛ شىً 

 

  اٌج١بٔبد اٌؼالل١خ فٟ لٛاػذ" اٌخبط١خ أٚ اٌظفخ"ِب ٘ٛ شىً 

 

 
  اٌج١بٔبد اٌؼالل١خ فٟ لٛاػذ" اٌّفزبػ اٌشئ١غٟ"ِب ٘ٛ شىً 

 اٌظفخ ث١ؼبٚٞ ِغ خؾ رؾذ أعُ
 

ٔغجخ اٌّشبسوخ اٌؼاللخ أٚ اٌشاثـخ ث١ٓ ػٕظش ٚآخش أٚ و١بْ ٚ أخش  ِفـَٙٛ ٠زؾىُ فٟ اٌـشٚاثؾ ٠ٚؼجش ػٓ

  اٌىبسد٠ٕب١ٌزٟ
 

 ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌّشبسوخ طفش أٚ أوضش
 اخز١بسٞ وبسد٠ٕبٌزٟ

  ٚاؽذ ػٍٝ األلً أٚ أوضش الثذ أْ رىْٛ ٕ٘بٌه اٌّشبسوخ ثؼٕظش
 إعجبسٞ وبسد٠ٕبٌزٟ
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, ثزـج١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌخـٛاد اٌجغ١ـخ   ERD  رؾ٠ًٛ ِخـؾ رزُ ػ١ٍّخ

 

 
ِٓ اٌـجمخ األطً   ِزفشػخ (فشع أٚ أثٓ)  , ٚاألخشٜ ؿجمخ أعفً(أطً أٚ أة) ث١ٓ و١ب١ٔٓ ,أؽذّ٘ب ؿجمخ أػٍٝ ػاللخ 

 ISA 

  ٠ٕزظ ػٕذ رىشاس اٌج١بٔبد ػذح ِشبوً: ط 

  

  

  

  

أعجبة فمذ انجُبَبد 

o  خغأ ثششٌ فٍ إدخبل ثُبَبد غُش عهًُخ
o  ػذو إكزًبل رُفُز ثؼض انؼًهُبد انزٍ ردشي ػهً انجُبَبد
o  رؼغم َظى انجشايح
o  رؼغم األخهضح
o (انشجكبد)رؼغم خغىط َمم انجُبَبد 
o  فُشوعبد انحبعت
o   كىاسس عجُؼُخ

 
ّٔٛرط اٌج١بٔبد : رظ١ٕفبد لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٞ ٠ٕذسط رؾذ ِؼ١بس اٌزظ١ٕف

 

 

 

 

 ػذد أِبوٓ اٌزشغ١ً:     رظ١ٕفبد لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٞ  ٠ٕذسط رؾذ ِؼ١بس اٌزظ١ٕف 

 

 

 

ػذد اٌّغزخذ١ِٓ :    رظ١ٕفبد لٛاػذ اٌج١بٔبد اٌزٞ  ٠ٕذسط رؾذ ِؼ١بس اٌزظ١ٕف 

 

 
 

                            ( Network)شجىٟ - 1

                        (Hierarchical)٘شِٟ - 2

                          (Relational)ػالئمٟ - 3

  (Object Relational)ش١ئٟ ػالئمٟ - 4

 

              (Centralized)ِشوضٞ - 1

      (Client-Server)اٌؼ١ًّ /اٌخبدَ- 2

 ( Distributed)ِٛصع - 3

 

       ( Single User)ِغزخذَ ٚاؽذ - 1

 ( Multi-users)ِزؼذد اٌّغزخذ١ِٓ - 2
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  ٕ٘بن ث١بٔبد ال ٠زُ رغغ١ٍٙب فٟ لبػذح اٌج١بٔبد:ط  

  

  

  

 

 
   فٟ دٚسح ؽ١بح لبػذح اٌج١بٔبد فٟ أٞ ِشؽٍخ ٠زُ رؾذ٠ذ ِزـٍجبد لبػذح اٌج١بٔبد

ِشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ 

  فٟ دٚسح ؽ١بح لبػذح اٌج١بٔبد فٟ أٞ ِشؽٍخ ٠زُ ثٕبء لبػذح اٌج١بٔبد اال١ٌٚخ
 ِشؽٍخ اٌزؾ١ًٍ

 
 فٟ أٞ ِشؽٍخ ٠زُ ثٕبء لبػذح اٌج١بٔبد إٌّـم١خ ,فٟ دٚسح ؽ١بح لبػذح اٌج١بٔبد

ِشؽٍخ اٌزظ١ُّ             

 فٟ أٞ ِشؽٍخ ٠زُ ثٕبء لبػذح اٌج١بٔبد إٌّـم١خ اٌّؾغٕخ ,فٟ دٚسح ؽ١بح لبػذح اٌج١بٔبد
 ِشؽٍخ اٌزظ١ُّ        

     
 فٟ أٞ ِشؽٍخ ٠زُ ثٕبء لبػذح اٌج١بٔبد اٌف١ض٠بئ١خ ,ٞ دٚسح ؽ١بح لبػذح اٌج١بٔبد

 ِشؽٍخ اٌزٕف١ز
 

  ًػجبسح ػٓ ث١بٔبد رزغذد ٚرزغ١ش ٚرؼبف ٚرؾزف ثشىً ِزٛاط
 اٌغغالد اٌزٟ رظف اٌؼاللبد اٌشاثـخ

 
 ًػجبسح ػٓ ث١بٔبد شجٗ صبثزخ ,ٚٔبدسا ِب رؾزبط اٌٝ اٌزؼذ٠(Static Data) 

 اٌغغالد اٌزٟ رزجغ اٌى١بْ

 

  ٚ٠ٛػؼ ٘زا اٌّخـؾ ثؼغ األش١بء ِضً أعّبء اٌغغالد ٚأعّبء اٌؾمٛي ٚلذ ال رظٙش ف١ٗ ٔٛع اٌج١بٔبد اٌّغزخذِخ أ
اٌؼاللبد ث١ٓ اٌج١بٔبد 
 ( Schema)ِخـؾ لٛاػذ اٌج١بٔبد ”   ٚطف لٛاػذ اٌج١بٔبد ٠غّٟ 

 

 ؿش٠مخ رغّؼ ٌه ثئدخبي وً عغً ػٍٝ ؽذح :ِٓ ؿشق إٔشبء إٌّبرط 
 ّٔٛرط

 

 ؿش٠مخ رمَٛ ثؼشع عغالد ِزؼذدح فٟ ٚسلخ ث١بٔبد,ِغ إظٙبس عغً ٚاؽذ فٟ وً طف:ِٓ ؿشق إٔشبء إٌّبرط  
 

 ػٕبطش ِزؼذدح
 

 ؽ١ش ٠ّىٕه إعشاء رغ١١شاد رظ١ُّ ِزمذِخ ػٍٝ إٌّبرط, ِضً إػبفخ ػٕبطش رؾىُ ِخظظخ :ِٓ ؿشق إٔشبء إٌّبرط 
ٚإػبفخ رؼ١ٍّبد ثشِغ١خ 

 
 رظ١ُّ إٌّبرط 

 

 ؿش٠مخ رمَٛ ثئٔشبء إٌّٛرط خـٛح ثخـٛح ثّغبػذح أوغظ :ِٓ ؿشق إٔشبء إٌّبرط 
 

 ِؼبٌظ إٌّبرط 
 
 

 .ِٕغ اٌغغالد اٌٛؽ١ذح ٚاٌؾفبف ػٍٝ اٌّشاعغ ِزضإِخ ثؾ١ش ال ٠ؾذس ػذَ رٛافم١خ فٟ اٌج١بٔبد ث١ٓ اٌغذاٚي اٌّخزٍفخ
 اٌزىبًِ اٌّشعؼٟ
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  ُ٠ّىٓ وزبثخ اٌششؽ ثـش٠مخ أخشٜ ٟ٘ 26فٟ اٌشىً سل 
>= #1/1/1985# AND <= #31/12/1985# 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ُ٠ظٙش االعزؼالَ ػٕذ رٕف١زٖ 27فٟ اٌشىً سل 

 ِٓ رٍه اٌغغالد Students فٟ ل١ّخ اٌؾمً "W"وً اٌغغالد اٌزٟ رجذأ ثبٌؾشف 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  ُ٠ظٙش االعزؼالَ ػٕذ رٕف١زٖ 28فٟ اٌشىً سل 

 ِٓ رٍه اٌغغالد Students  ل١ّخ اٌؾمً  وضبٟٔ ؽشف ِٓ"W" اٌؾشف رؾزٛٞوً اٌغغالد اٌزٟ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  ُ٠ظٙش االعزؼالَ ػٕذ رٕف١زٖ 29فٟ اٌشىً سل 

 ِٓ رٍه اٌغغالد "H" ٚساثغ ؽشف Students  ل١ّخ اٌؾمً  وضبٟٔ  ؽشف ِٓ"W" اٌؾشف رؾزٛٞوً اٌغغالد اٌزٟ 
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LIKE “*/*/1985” 

1-  

 26شىً سلُ 

 

 27شىً سلُ 

 

Students 

 

Like "w*" 

2-  

 28شىً سلُ 

 

Like "$w*" 

3-  

Students 

 

 29شىً سلُ 

 

Like "$w$H*" 

4-  

Students 

 

Students 
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  ػ١ٍّخ رؾ٠ًٛ ِخـؾERD  ّٝثزـج١ك ِغّٛػخ ِٓ اٌخـٛاد اٌجغ١ـخ, رغ ,
 (Mapping Algorithm)خٛاسص١ِخ اٌزؾ٠ًٛ 

  

 ْاٌؼاللخ ٌخٛاسص١ِخ اٌزؾ٠ًٛ / ِخـؾ ٠ٕزظ ػٓ ػ١ٍّخ إخؼبع ِخـؾ اٌى١ب(Mapping Algorithm)  ّٝ٠غ
ِخـؾ  

 ( Database Schema )لٛاػذ اٌج١بٔبد 
                                          

  ٠زُ إدساط عذٚي عذ٠ذ فٟ لبػذح اٌج١بٔبد ٠ٚزُ فزؾٗ فٟ ؿش٠مخ ػشع 
 ٚسلخ اٌج١بٔبد

 

  ٟعّٝد( =>, =<, < >, =, <, > )االعزؼالَ ٔغزخذَط١بغخ اٌششؽ ف   
    إٌّـم١خاٌؼاللبد

 

  ٟاالعزؼالَ ٔغزخذَط١بغخ اٌششؽ ف( AND ,OR,NOT )عّٝد   
   اٌؼ١ٍّبد إٌّـم١خ

 

  ٟاالعزؼالَ ٔغزخذَط١بغخ اٌششؽ ف( BETWEEN )عّٝد   
 اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌفزشح

 

  االعزؼالَ ٔغزخذَط١بغخ اٌششؽ فٟ ػٕذ( LIKE )عّٝد   
 اٌؼ١ٍّبد ػٍٝ اٌغالعً اٌشِض٠خ

 
 

 اٌى١بْ اٌؼؼ١ف ٠ّىٓ رّض١ٍٗ ثبٌشىً

 يغزغُم يضدوج •
 

ِغّٛػخ ِٓ اٌجشاِظ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب فٟ أشبء ِٚؼبٌغخ لبػذح اٌج١بٔبد 
 لىاػذ انجُبَبد إداسحَظبو 

ال رؾزٛٞ اٌجشاِظ ػٍٝ ٚطف اٌج١بٔبد ثً ٠ٛعذ فظً ث١ّٕٙب ِّب ٠ز١ؼ إِىب١ٔخ رؼذ٠ً شىً اٌج١بٔبد ثذْٚ اٌؾبعخ ٌزؼذ٠ً 
اٌجشاِظ ٔـٍك ػٍٝ ٘زٖ اٌخبط١خ  

 انفظم ثٍُ انجشايح وانجُبَبد

 (End-User)أٞ ِغزٜٛ ِٓ ِخـؾ لٛاػذ اٌج١بٔبد ٠زؼبًِ ِغ اٌّغزخذَ إٌٙبئٟ
 External  Schema) )انًخغظ انخبسخٍ

 ِزفشػخ ِٓ اٌـجمخ االطً (فشع اٚ اثٓ )ٚاالخشٜ ؿجمخ أعفً  (أطً اٚ اة)أؽذّ٘ب ؿجمخ أػٍٝ ,ٟ٘ ػاللخ ث١ٓ و١ب١ٔٓ 

 ISAػاللخ 

 ِٓ اٌج١بٔبد اٌزٟ ٠زُ رغغ١ٍٙب فٟ لبػذح اٌج١بٔبد
 سلى انفبرىسح انزغهغهٍ

 

: ِٓ االِىب١ٔبد اٌّزبؽخ ٌالعزؼبدح

o ٍانُغخ االحزُبع(Backup:)    َىفشDBMSإخشاءا آنُب نؼًم َغخخ احزُبعُخ نكبيم لبػذح انجُبَبد .
o يفكشح انُظبو(System Log:)   وهٍ آنُخ َغزخذيهبDBMS نزغدُم كبفخ انزؼبيالد يغ لبػذح انجُبَبد 
o َمظ اإلخزجبس(Check Point:)  وهى عدم َُشئه DBMSنُغدم فُه ػًهُخ فحض نهُظبو   
o ثشَبيح إداسح اإلعزؼبدح(Recovery Manager:)  هى ثشَبيح َمىو ثئسخبع لبػذح انجُبَبد إنً انحبنخ انغهًُخ ػُذ

 حذوس األػغبل
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د ؿشق اعزؼبدح اٌج١بٔبِٓ 

o  اإلعزؼبدح انؼكغُخ(Backward Recovery:) رغزخذو نؼًم رشاخغ ػٍ انفؼم ،وانؼىدح نهحبنخ انغبثمخ .
o  اإلعزؼبدح األيبيُخ(Forward Recovery:) رغزخذو نهؼىدح إنً َمغخ يشخؼُخ طبنحخ نإلعزخذاو 
o  إػبدح انزحًُم وإػبدح انزشغُم(Restore &  Rerun:) رغزخذو نهزؼبيالد انغبثمخ نهؼغم ثؼذ آخش َغخخ إحزُبعُخ . 
o  عاليخ وركبيم انزؼبيم(Transaction Integrity:)حشكخ انؼًم ( Transaction)  ٍهٍ يدًىػخ يٍ انؼًهُبد انز

 إيب أٌ رزى يؼب أوال رزى إعاللب
 

أٔٛاع فمذ اٌج١بٔبد ِٓ 
o رغدُم ثُبَبد غُش طحُحخ :
o  رظحُح انخغأ َذوَب إرا كبٌ انخغأ ثغُغب
o  ارا كبَذ االخغبء كثُشح ، ًَكٍ إعزخذاو االعزؼبدح انؼكغُخ، أو انجذء يٍ آخش َمغخ فحض
o (انغُش يكزًهخ)انزؼبيالد انًدهضخ :
o  انزشاخغ ػٍ كبفخ َزبئح انزؼبيالد غُش انًكزًهخ / َغزخذو رمُُخ إنغبء
o فُبء لبػذح انجُبَبد (Database Destruction :)
o  االعزؼبدح ثبػبدح انزحًُم يٍ انُغخخ االحزُبعُخ
o رؼغم انُظبو يغ عاليخ لبػذح انجُبَبد(System Failure :)
o  انزشاخغ ػٍ آخش رؼبيالد او انجذء يٍ آخش َمغخ فحض/ َغزخذو رمُُخ إنغبء 

 

ػٍٝ ِٓ رمغ ِغئ١ٌٛخ أِٓ لٛاػذ اٌج١بٔبد؟ 
 DBA يذَش لبػذح انجُبَبد يرمغ انًغؤونُخ ػم •
 

 ِب ٟ٘ اٌٛعبئً اٌّغزخذِخ فٟ ؽّب٠خ لٛاػذ اٌج١بٔبد؟

o   اعزخذاو اندذاول االفزشاضُخ ثذال يٍ اندذاول األطهُخ
o  اعزخذاو لىاػذ انزشخُض ثبنظالحُبد يٍ لجمDBA  ثشكم كفؤ 
o  اعزخذاو ثشايح رحدُى انًغزخذيٍُ يششوػخ
o  اعزخذاو ثشايح انزشفُش أو انزشيُض 

 
 :اٌج١بٔبد اٌزٟ ال ٠زُ رغغ١ٍٙب فٟ لبػذح اٌج١بٔبد

o انشؼبساد او اعى اندهخ طبحجخ انًغزُذ .
o أو ربسَخ انغجبػخ  انشلى انًغهغم، او سلى كم طفحخ يغجىػخ
o  انجُبَبد انزٍ ًَكٍ إشزمبلهب أو حغبثهب يٍ ثُبَبد أخشي
o انًالحظبد وانزىلُؼبد وانزؼهُمبد 
o ع١ّغ ِب روش 
 

ِٓ ِشبوً اٌج١بٔبد 
o  ركشاس انجُبَبد
o  يشبكم إدخبل انجُبَبد
o  يشبكم حزف انجُبَبد
o يشبكم انزؼذَم وانحزف نهجُبَبد 
o ع١ّغ ِب روش 

 

ِٓ ِشبوً رىشاس اٌج١بٔبد    
o ٍَاعزهالن حُض انزخض .
o  صَبدح ولذ إدخبل انجُبَبد
o  رضُُغ ولذ انمبئًٍُ ػهً ػًهُخ اإلدخبل
o ئؤثش ػهً عشػخ يؼبندخ انجُبَبد، واعزهالن االخهضح 
o ع١ّغ ِب روش 
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