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 (Disclaimerتبرئة وتنويه )

، وجميةع الشةعارات ICDL، والرخصةة الدوليةة لقيةادة الحاسةو  ECDLتعد كل من الرخصةة األوروبيةة لقيةادة الحاسةو  

شةةركة مهةةارات لقيةةادة الخاصةةة بهةةا عالمةةات تجاريةةة مسةةجلة تابعةةة لماسسةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةادة الحاسةةو . وإ  

مستقلة عن المشّغل الوطني للرخصة الدولية لقيادة الحاسو ، ولةيس لهةا أن نةوع مةن الشةراكة مةع  (Specto®الحاسو  )

و  في أن أمر من األمور. ويمكن لهذه المادة أ  تستخدم في مسةاعدة الطلبةة علةى ماسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاس

شةركة (. ولةيس ننةاأ أيةة ضةمانات يقةدمها المشةغل الةوطني أو ICDLالتقدم إلى اختبار الرخصة الدولية لقيةادة الحاسةو  )

علةةى أ  اسةةتخدام نةةذه المةةادة سياةةمن اجتيةةاز االختبةةار المتعلةةق بهةةا. إ  المشةةغل  (Specto®مهةةارات لقيةةادة الحاسةةو  )

 الوطني قد راجع واعتمد نذا الكتا  بشكل مستقل وتأكد من تغطيته ألنداف التعلم لمنهاج الرخصة الدولية لقيادة الحاسو .

اختبارات الرخصة الدولية لقيادة الحاسو . تم إخااع نذا الكتا  لعملية مراجعة تقنية، ولكنها ال تامن أ  يجتاز الطالب 

وفيما يتعلق بأن من االختبارات التقييمية أو جميعها أو تدريبات تقييم األداء المحتواة في نذا المنتج، فهي تقتصر فقةط علةى 

نةةذا المنةةتج وال تحتةةون بشةةكل صةةريح أو ضةةمني ترخيصةةاخ مةةن ماسسةةة الرخصةةة األوروبيةةة لقيةةادة الحاسةةو  الختبةةارات 

(ICDL أو أية اختبارات أخرى. وبغض النظر عن كيفية استخدام نذه المادة التدريبية، فال يجوز أ  توحي للطالب أ  نذه )

المادة تادن إلى شهادة إال إذا جلس الطالب لالختبارات الرسمية المعتمدة من ماسسة الرخصة األوروبية لقيةادة الحاسةو . 

الرخصة الدولية لقيادة الحاسو ، الرجاء االتصةال بالمشةغل الةوطني للرخصةة وللحصول على معلومات للتقدم الختبارات 

 .www.ecdl.orgالدولية لقيادة الحاسو  في دولتك، أو قم بزيارة موقع ماسسة الرخصة األوروبية لقيادة الحاسو  

ة الحاسةو  فيجةب عليةك أوالخ التسةجيل لةدى المةزود الةوطني فةي إذا رغبت في الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيةاد

المعتمةدة. وبةدو  نةذا التسةجيل ال يمكةن الجلةوس ألن امتحةا ، كمةا ال  ICDLبلدأ وذلك بالتسجيل في أحةد مراكةز اختبةار 

 يمكن الحصول على أن شهادة أو وثيقة رسمية.

 

 كيف تقرأ هذا الكتاب

تعتمةةد المةةادة التدريبيةةة علةةى الةةتعلم الةةذاتي مةةن خةةالل تطبيةةق المهةةارات عمليةةاخ علةةى ملفةةات معةةدة مسةةبقاخ، ويجةةب عليةةك  (1

. قةم www.specto.co/Dataمةن الموقةع  تنزيلهةاالحصول على نذه الملفات من القرص المدمج إ  وجد، أو يمكنك 

 . C:/ICDL V6الملفات إلى المجلد بفك الاغط عن 

 اتبع الخطوات المفصولة بأرقام على الترتيب. (2

 ، ما لم يُطلب إليك غير ذلك.C:/ICDL V6ستقوم بحفظ الملفات أو تفتحها ـ بشكل افتراضي ـ من المجلد  (3

 نذا الكتا .يفال أ  تكو  النوافذ المفتوحة في وضع التكبير، كي تتوافق مع الرسومات والصور الموجودة في  (4

 

. info@Specto.coإذا عثرت على أيةة أخطةاء فةي نةذه المةادة التدريبيةة، يمكنةك االتصةال بةالمالن علةى العنةوا  التةالي 

وعلى الرغم من الجهد الذن بذل من أجل معالجة أية أخطاء مطبعية أو تقنية فنحن نلتمس العذر حيال األخطاء التي قد تعثر 

نذه المادة بصفة دورية، لذا فإ  أية ملحوظة تأتي من جةانبكم سةيكو  لهةا دورنةا الفعةال فةي  عليها. ويعتزم المالن تحديث

 مساعدتنا على تحقيق أعلى المواصفات.

 تحذير

  ال يجوز نشر أن جزء من نذا الكتةا  أو نقلةه علةى أن نحةو أو بأيةة طريقةة، سةواء أكانةت إلكترونيةة أو بالتصةوير أو

نتاج أية مادة مماثلةة إال بموافقةة خطيةة مةن المالةن، ومةن يخةالن ذلةك يعةّرض نفسةه بخالف ذلك، أو استخدامها في إ

 للمساءلة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق المدنية والجنائية.

  إ  أسماء العالمات التجارية وأسماء المنتجات التي تةم اسةتخدامها فةي إعةداد نةذه المةادة التدريبيةة جميعهةا نةي أسةماء

تجارية مسجلة خاصة بمالكيها فحسب، ودار النشةر ال عالقةة لهةا بةأن مةن المنتجةات أو الشةركات تجارية أو عالمات 

 التي ورد ذكرنا في نذه المادة.
 

http://www.ecdl.org/
http://www.specto.co/Data
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ة دليل نواتن العمالء، أو التحكم في رية لتنظيم ومتابعة األعمال، كإدارفي مجال األعمال التجاامج قواعد البيانات رتُستخدم ب

امج قواعد البيانات في تنظيم ريُمكن استخدام ب ،ادروعلى مستوى األف .نارالمبيعات وغي رفواتي رصدة المخاز ، واستصدارأ

 Microsoftنامج رب امج في قواعد البياناترومن نذه الب .ناراض الشخصية كالوصفات الطبية وغيروتصنين مجموعة األغ

Access 2013ق إلى كيفية التعامل معه.ر، الذن سوف نتط 

 Key Conceptsالمفاهيم األساسية   1.1

، وفيما Access 2013نامج روع في العمل مع برف عليها قبل الشرنناأ العديد من المفانيم والمصطلحات التي ينبغي التع

 نذه المفانيم والمصطلحات.يأتي بعض 

 Databaseقاعدة البيانات   1.1.1

وتتكو  قاعدة البيانات من  .تبطة مع بعاها البعض بعالقة مارالبيانات المنطقية الم رقاعدة البيانات: ني مجموعة من عناص

(. ومن األمثلة على Records/ سجالت)(، وصفوف Fields/ حقول)، ويتكو  الجدول من أعمدة رجدول واحد أو أكث

يخ رجة الموظن، تارقم الموظن، اسم الموظن، درالسجالت: السجل الخاص بموظن معين، الذن يتكو  من عدة حقول، مثل: 

اد تخزينها في جهاز الحاسو  َعلى نحو منظّم، بشكل رنا من بيانات الموظن التي يُ راتب، والقسم التابع له...وغيرالتعيين، ال

 ضمن نذه البيانات واإلضافة والتعديل عليها بسهولة.يُمكنك من البحث 

 .رتبطة مع بعاها، والتي تختص بموضوع أو أكثرلذا يُمكن وصن قاعدة البيانات بأنها: مجموعة من البيانات الم

 Data & Informationالبيانات والمعلومات   2.1.1

أو األصوات المتعلقة بموضوع  رموز أو الصورأو القام روف أو الكلمات أو األرني مجموعة من الح (:Data /البيانات)

تيب، وينتج عن نذه البيانات بعد ر( دو  ترقام الوظيفية، المهن، الصوراألسماء، األ)معين، ومثال ذلك: بيانات الموظفين 

  .(Information /معلومات)ة لها معنى، ما يُطلق عليه مصطلح راجها بصورالمعالجة، وإخ

نا بأنها بيانات رإلى بيانات، ولكن عند تفسيتشير  (92، 905علي، )الكلمات  فإ ق بين البيانات والمعلومات؛ رأ الفردتوكي 

 ،ى للمعالجةرعند استخدام وسائل أخو .نذه البيانات معلومات تصبح ،92ومعدله  ،905ومجموع عالماته  ،لطالب اسمه علي

  ينتج من البيانات نفسها معلومات مختلفة.

 How a database is organizedكيفية تنظيم قاعدة البيانات   3.1.1

 : رالعناص، وكل جدول يحتون سجالت وحقوالخ، وفيما يأتي توضيح لهذه رتحتون قاعدة البيانات جدوالخ واحداخ أو أكث

من و، (Fields/ حقول)طلق عليها يُ ستخدم لتخزين البيانات بشكل منظم، حيث يتكو  الجدول من أعمدة يُ : Table /الجدول -1

 (.Records/ سجالت) طلق عليهايُ  صفوف

 الموجودة في صن واحد من جدول قاعدة البيانات.المتعلقة بشيء محدد، و: مجموعة البيانات Record/ السجل -2

 . قام الهواتنرت، مثل أكة الموجودة في عمود واحد من جدول قاعدة البيانارالبيانات المشت: Field/ الحقل -3

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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  Common uses of large-scale databasesاستخدامات قواعد البيانات   4.1.1

ى روأخ ،بالموظفينعادة ما تقوم الماسسات بتنظيم بياناتها في جداول منفصلة، مقسمة حسب نوعها، كجداول خاصة 

جاع البيانات واالستفادة ربط نذه الجداول معاخ، بشكل يسهّل استروتُستخدم قواعد البيانات ل .الخ...،ى بالمناطقروأخ ،بالمبيعات

  .رنامج قواعد البيانات أكثركانت الحاجة إلى ب ركة معينة أو ماسسة أكبروكلما كا  كّم البيانات التي تخّص ش .منها

 بعض األمثلة على استخدام قواعد البيانات:وفيما يلي 

 ات، وكذلك تنظيم رحالت للطائرتُساعد قواعد البيانات على تسهيل تنظيم مواعيد ال ان ونظام الحجز:ركات الطيرش

 .اإلنترنتشبكة  رحالت والحجز عبرمتابعة أوقات ال رين، حيث أصبح باستطاعة المسافرحجوزات المساف

 :ة راخ مهماخ، وذلك ألنها تحتاج إلى معالجة مستمرونياخ أمرصبح االحتفاظ بالسجالت الحكومية إلكتلقد أ السجالت الحكومية

 .ودقيقة وتخزين آمن

 ة بياناتها واالحتفاظ بها، رتستطيع من خالله إدا رمتطووني رإلكتتحتاج نذه الماسسات إلى نظام فية: رالحسابات المص

 .يعروكذلك تنفيذ عملياتها بشكل س

  ضى في المستشفيات، واالستعالم عنها وتحديثها بشكل سهل رلمتابعة سجالت الم ضى في المستشفيات:رالمسجالت

 ة ال بد منها.رورودقيق، أصبح استخدام قواعد البيانات في نذا المجال ض

 (1-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 75انظر ملحق إجابات األسئلة ص ) :أجب عن األسئلة اآلتية جميعها

 الحقل، السجل؟قاعدة البيانات، المعلومات،  ،ما المقصود بكل مما يأتي: البيانات -1

 مّم تتكو  قاعدة البيانات؟ -2

 ثالثاخ من الماسسات التي تستخدم قواعد البيانات بشكل واسع. راذك -3

 ا .ركات الطيربيّن مجاالت استخدام قواعد البيانات لدى ش -4

 Database Organizationتنظيم قاعدة البيانات   2.1

 اآلتية: راعاة األمورعند تنظيم قاعدة البيانات ينبغي م

 Table organizationتنظيم الجدول   1.2.1

أ  يحتون الجدول على بيانات تتعلق بموضوع واحد فقط، فجدول يحتون بيانات عن الدواء مثالخ، يُمكن أ  يحتون حقوالخ يجب 

ولكن يجب أ  ال يحتون على بيانات ال تتعلق بالدواء، مثل نوع  ،يخ الصنع، الكمية،...رقم الدواء، واسم الدواء، تارمثل: 

 ال يتعلق بموضوع الدواء. رآخ رعنصأّن  أو ،ةرالسيا

 Field organizationتنظيم الحقل   2.2.1

اخ واحداخ من البيانات، فحقل اسم ربما أ  الحقل يحتون مجموعة من البيانات المتشابهة، لذلك يجب أ  يتامن كل حقل عنص

 ."راالسم األخي"كتب معه ت، وال أ  "مكا  اإلقامة للعميل"بداخله  تكتبالعميل األول مثالخ، ال يجوز أ  

 Data typeنوع البيانات   3.2.1

ال...الخ، فعلى / يخ أو نعمرقم أو تارنوع البيانات بشكل يتوافق مع محتوى البيانات في الحقل الواحد، من نص أو  ريجب أ  تختا

 .(Text/ نص)اسم المالن( الذن نو )( السم الحقل Number/ قمر)سبيل المثال ال يجوز تحديد نوع البيانات 

  .وسيأتي مزيد من التوضيح ألنواع البيانات عند الحديث عن إنشاء الجداول

  Field propertiesخصائص الحقل   4.2.1

والقيمة  ،ويمكنك التعديل على خصائص الحقل، مثل حجم الحقل .يمتلك كل حقل خصائص تتعلق بنوع البيانات المخزنة فيه

 حه الحقاخ.رسيتم شمما  ،ناروغي ،والتنسيق ،اضيةراالفت
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 Primary keyاألساسي مفتاح ال  5.2.1

أساسي للجدول مفتاح بين السجالت. ومن المهم تحديد  رارقابلة للتك رحقل أو مجموعة حقول، بياناتها غي نوساسي األمفتاح ال

باسم  بإضافة حقلـ عند إنشاء قاعدة بيانات فارغة ـ  Access 2013نامج رة. ويقوم بررللتأكد من عدم وجود سجالت مك

قيم مع كل سجل جديد يااف إلى ر( في بداية كل سجل، ويتزايد التAutoNumber/ قيم تلقائيرت)نوع بياناته  (ID)المعرف/ 

ه، فإنه يعني كذلك أ  نناأ احتمالية لتطابق البيانات في رارغم من أ  ذلك يامن تمييز السجل وعدم تكروعلى ال .الجدول

 ساسي بنفسك. األمفتاح نفسه(، لذلك يُفال أ  تقوم بتحديد الفتاح المباستثناء )سجلين 

 Indexس رالفه  6.2.1

 رارولاما  عدم تك ،يع عمليات البحث في الجدول باستخدام حقل معينرس لتسرالفها Access 2013نامج ريستخدم ب

 راراألساسي، فال يسمح بتكمفتاح فإنه يعمل بمثابة ال البيانات، رارمع منع تك "سرمفه"وعند تعيين خاصية  .محتويات الحقل

 البيانات في الحقل نفسه.

 (2-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 75انظر ملحق إجابات األسئلة ص أجب عن األسئلة اآلتية جميعها: )

 ، بيّنها.راعاة عدة أمورعند تنظيم قاعدة البيانات ينبغي م -1

 األساسي، خصائص الحقل؟مفتاح س، الرالفه نوع البيانات، ما المقصود بكل من: -2

 األساسي في قواعد البيانات؟مفتاح س، الر: الفهكل من ما الفائدة من -3

 Relationshipsالعالقات   3.1

غب روتمن جدول داخل قاعدة البيانات،  رموجودة في أكث رفتها عن أحد العناصراد معرفي بعض األحيا  قد تكو  البيانات الم

 - (Unique field/ يدرحقل ف)يق ربط البيانات في جدول معين عن طريُمكنك تنفيذ ذلك من خالل  في تجميع نذه البيانات معاخ.

البيانات  رارقلل من تكل الحصول على المعلومات ويسهّ الذن ي راألم، رمن جدول آخ رالجدول ـ مع حقل آخبياناته في  ررال تتك

 في الجداول.

ساسية في يق مطابقة البيانات الموجودة في حقول المفاتيح األرويتم إنشاء عالقات بين السجالت الموجودة في الجداول عن ط

ط تطابق نوع البيانات في كال ر، بش(Foreign Key/ جيرالخامفتاح ال)يُسّمى  رمن جدول آخ رتلك الجداول مع حقل آخ

 الحقلين. 

وفاخ باسم رنظاماخ مع Access 2013نامج ريستخدم ب ،تبطةرولاما  صحة العالقات القائمة بين السجالت في الجداول الم

نامج راألساسي في الجدول، يقوم البمفتاح قيمة ال رفعندما تحذف سجالخ أو تغي .(Reference Integration/ جعيرالتكامل الم)

لديك عالقة بين  . فإذا كا تبطة؛ للتأكد من بقاء العالقات بين الجداول صحيحةرات الالزمة في الجداول المراء التغييربإج

(، أل  فرمع)بح عالمات نذا الطالب بدو  تحذف أحد أسماء الطلبة، ستصدت أ  رالعالمات( وأ)أسماء الطلبة( و)الجدولين 

ا، فالهدف من التكامل المراسم الطالب( الذن ي)ف رالسجل المع جعي نو منع حذف السجالت التي لها رجع إليه لم يعد موجودخ

 ى. ربيانات في جداول أخ

 (.Tables/ الجداول)الحديث عن ق لموضوع العالقات بشكل مفصل الحقاخ في نهاية روسوف يتم التط

 (3-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 75انظر ملحق إجابات األسئلة ص أجب عن األسئلة اآلتية جميعها: )

 ما المقصود بالعالقات؟ -1

 بيّن الهدف من إنشاء العالقات بين الجداول. -2

 وضح األساس الذن تقوم عليه العالقات بين الجداول. -3

 بين أنمية المحافظة على صحة العالقات. -4
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 Operationة قواعد البيانات رعمليات إدا  4.1

قبل إنشاء  راخ بسيطاخ، إذ ال بد من القيام بالعديد من األمورف ـ أمرتها ـ بشكل محترإنشاء قاعدة بيانات وتصميمها أو إدا يعدّ ال 

يُمّكن  بط نذه الجداول معاخ بالعالقات المناسبة، بشكلرقاعدة بيانات، كتحليل البيانات، وتوزيعها في جداول حسب نوعها، و

متخصصو  في )وال يتم ذلك إال إذا قام بتصميمها أشخاص مانلو  و .الالزمة ريرجاع البيانات والتقارالمستخدمين من است

 .(Database Specialists/ قواعد البيانات

(، الذين يتم Users/ المستخدمين)جاعها من قبل روبعد االنتهاء من تصميم قاعدة البيانات وإنشائها، يتم إدخال البيانات واست

ة قاعدة البيانات، رإدا، المساول أيااخ عن (Database Administrator/ مساول قاعدة البيانات)تحديد صالحياتهم من قبل 

 خلل في نظام قاعدة البيانات.أّن  ومتابعة المستخدمين، واالحتفاظ بالنسخ االحتياطية، واستعادتها في حال حدوث

 (4-5) ينرتم

 (.لمعرفة اإلجابات 75انظر ملحق اإلجابات ص األسئلة اآلتية جميعها: )أجب عن 

 ة قواعد البيانات.ربين وظيفة كل من: مساول قاعدة البيانات، المصمم، المستخدم في إدا -1

 من المساول عن تعيين صالحيات المستخدمين في قواعد البيانات؟ -2

 اخ بسيطاخ؟رأم – فربشكل محت –تها را أو إدالماذا ال يعّد إنشاء قاعدة بيانات وتصميمه -3


