
 بسم اهللا الرحمن الرحيم








 هـي لغـة تعريـف البيانـات ، وتعتبـر      ، و D.D.Lلغـة    الفرعيـة   SQLعلمنا سابقاً أن من لغات كما 

 ، وعندما تقوم بتعريف هذه البيانات يتم وضع إدخاالت لها في قـاموس البيانـات      SQLأصالً بناء 
 :  فإن األوامر األساسية لهذه اللغة هي  أيضاً  ، وكما ذكرنا سابقاORACLEًالخاص بـ 

 . ( CREATE  TABLE )  الجداول يستخدم إلنشاء •
 . ( ALTER  TABLE )يستخدم للتعديل على جدول منشأ سابقاً  •
 .( DROP  TABLE ) يستخدم لحذف جدول غير مرغوب فيه  •

 ..وسنبدأ في درسنا هذا بشرح األمر األول واألساسي 
•    CREATE  TABLE: 

 :هناك نوعين من األوامر إلنشاء جدول 
 ) .new table(شاء جدول جديد ان •
 ) .copied table(من جدول آخر قديم بحقول أخرى بصفات ، انشاء جدول جديد  •

create new table
 :كالتالي  CREATEلكي نقوم بإنشاء جدول نستخدم األمر 

 
CREATE   TABLE   الجدولاسم  ;( حقول الجدول )  

 :اسم الجدول عدة شروط وهي ويشترطُ في 
 . حرفاً 30ال يتجاوز طول اسم الجدول عن  -١
يبدأ البد أن   يمكن ان يكون اسم الجدول خليط من األرقام والحروف والرموز الخاصه ولكن -٢

 .بحرف على األقل 
 . أن ال يكون اسم الجدول كلمة محجوزة في اللغة -٣

 .والشروط السابقة تـنـطبـق أيضاً على أسماء الحقول في الجدول 

 سلسلــة تعلـــم

 ةــــــبسهول
 

 

SQL 
 



 
 :ن نعلم أن  لحقول الجدول صفتين هما ويجب أ
  :  أي الحجم الذي سيخزنه في قاعدة البيانات. 
  : عني الشروط الالزمة لقيم هذه الحقول ، وسنتحدث عنها ت وهي

 .الحقاً بإذن اهللا 
 حقل ، علما بأن  عدة أنواع نذكرها مع القيمة القصوى لكل SQLكما أن للمتغيرات في لغة 

  ..حديثة ، ومن البديهي أن تزيد هذه القيم في اإلصدارات ال 8ORACLE هذه القيم خاصة بـ 
 

CHAR 
 2000عدد ثابت من الحروف ، والحد األقصى لعدد األحرف هو ستخدم هذا النوع لتخزين يو

.بايت 


 CHAR  (16)     اسم الحقل
 
 var char  يستخدم هذا النوع لتخزين بيانات حرفية متنوعة ، والحد األقصى لعدد 

.بايت  4000األحرف هو 


 VARCHAR  (50)     اسم الحقل



var char2 ة ، والحد األقصى لعدد يستخدم هذا النوع لتخزين بيانات حرفية متنوع 

.بايت  4000 األحرف هو 


 VARCHAR2  (50)     اسم الحقل

 ؟ VARCHAR & VARCHAR2 ماهو الفرق بينلكن 
 خانـات  ٦ خانات وكان االسم يتكون مـن  ١٠حجزنا  يسمى المتغير المطاطي أي لو var char2أن 

سـوف يحجـز جميـع الخانـات حتـى      ف var char الـ بعكس   خانات تلقائيا٦فانه سوف يقصر الى 
  . ولو لم تستعمل

 
NUMBER

وتحديــد طــول الحقــل             ) ٩..... ٢،١،٠(تتكــون البيانــات المدخلــة فــي هــذا الحقــل مــن األرقــام      
  ..اختياري 








 NUMBER (50)    اسم الحقل
 

NUMBER
  ) ٩..... ٢،١،٠(    تتكون البيانات المدخلة في هذا الحقل من األرقام 

 NUMBER   ( I , j ) اسم الحقل
 j ، أمـا  اصلة أيضـاً طول العدد العشري كامالً شامالً العدد الصحيح وما على يمين الف        Iحيث يمثل   

 .فيمثل طول األعداد العشرية يمين الفاصلة 
RAW

 .بايت  2000و لخزن بيانات ثنائية ، وأقصى طول له هيستخدم 
  DATE : 

 ) .يوم ، شهر ، سنة (لخزن بيانات من نوع التاريخ ويستخدم 
LONG

 . جيجا بايت  2لخزن البيانات النصية ، والتي يصل طولها إلى ويستخدم 
 :وهناك أنواع أخرى لسنا بحاجة إليها اآلن وهي 

 LONG RAW )  ت جيجا باي 2يحتوي على بيانات ثنائية يصل طولها إلى ( . 
 ROWID ) أسطر الجدول في القرص يحتوي على مواقع ( . 

 :  أو اإلصدارات األحدث منه  ٨اإلصدار وأما هذه األربعة األخيرة فهي موجودة فقط في 
 BLOB )  كائن ثنائي كبير( . 
 CLOB )  يعتمد على المحارفكبير كائن ( . 
 NCLOB )  وحيدة البايت أو متعددة البياتات  يعتمد على المحارفكبير كائن .( 
 BFILE )  ملف خارجي كبير( . 

حقولــه تعــاريف مــن المتغيــرات   ، بإعطــاء  جديــد ســنتعرف علــى طريقــة إنشــاء جــدول   واآلن 
  .. السابقة 
لخاص بك ، فإذا قبل أن نكتب أي تعليمة ، يجب أن تكتبها تحت اسم المستخدم اولكن 

 ..كنت تحت أي مستخدم آخر ، فاخرج منه ، وادخل باسمك 
 :  ويحتوي على الحقول التاليةSCHOOLالقيام  بإنشاء جدول للمدارس باسم نريد: مثالً 

  .مفتاح أساسي 10 بطول رقميونوعه  رقم المدرسة 
  .غير فارغ 30 بطول حرفي ونوعه ةاسم المدرس 
  .غير فارغ  15 بطول حرفيونوعه  )ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( نوع المدرسة 
  .30 بطول حرفي ونوعه موقع المدرسة 
  .تاريخ ونوعه ةتاريخ تأسيس المدرس 

 



 
 ..وهذا عند كل إنشاء جدول بالطريقة التالية ، جديد تعليمات إنشاء جدول سنكتب و 
 

CREATE   TABLE   SCHOOL 
( 
)لهاطو(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود   ] , 
)طولها(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قيـود   ] , 
      ………………………………………………………..  , 
      ………………………………………………………..  , 
      ………………………………………………………..  , 
)طولها(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود   ]  

) ; 
وسنشرح كيفية إنشاء القيود على ..مكتوبٍ باألحمر هي القيود على هذه الحقل وماهو 

 ..الحقول في درسنا القادم بإذن اهللا 
 ..إذاً نكتب ما يلي إلنشاء جدول المدرسة 

CREATE  TABLE  SCHOOL 
( 
     S_NO        NUMBER  (10)  , 
     S_NAME  VARCHAR 2 (30)  , 
     S_TYPE    CHAR  (15)  , 
     S_LOC      VARCHAR 2  (30) , 
     S_DATE    DATE 
) ; 

 ..وإذا ظهرت لنا العبارة التالية ، نكون قد نجحنا في إنشاء الجدول 
Table created . 

 :ويفضل أن يكون اسم الحقل على جزأين 
 . ليشير إليه Sيشير إلى اسم الجدول ، وهنا أخذنا الحرف جزأ  
 .يشير إلى اسم الحقل نفسه ويكون معبراً عنه جزأ  

وهذا التفضيل سببه التسهيل ، وذلك عند اإلستعالم عن الحقول أو إجراء بعض العمليات 
 ..عليها 

عند إنشاء الجدول السابق على تعريف الحقول باألطوال المناسبة التي ستأخذها ، اقتصرنا كما 
 . بإذن اهللا محتى نتعلمها في درسنا القاد..ولم نكتب أي قيد على أي حقل 

 بعد إنشائه استعراض مواصفات الجدولالبد من معرفة كيفية ، إنشاء جدول نجحنا في بعدأن و
 : وذلك بكتابة األمر التالي ... أو أي جداول أخرى

 
SQL> DESC SCHOOL; 

 
 
 



 
 ..لنا مواصفات جدول المدرسة كمايلي وستظهر 

Name                            Null?    Type 
------------------------------- -------- ---- 
S_NO                                     NUMBER(10) 
S_NAME                                CHAR2(30) 
S_TYPE                                  CHAR(15) 
S_LOC                                    CHAR2(30) 
S_DATE                                  DATE 

 
 ..درسنا هذا ببيان الطريقة الثانية إلنشاء الجدوال ونختم 

 

ecopied tabl
 بـدون أن نعرفهـا مـن ناحيـة الطـول ، وذلـك         يحوي بعـض الحقـول ،  دجديبإنشاء جدول هنا قوم  ن

  :الصيغة التالية نستخدم  حقول أخرى نختارها من جدول آخر  ، ولكي نقوم بذلك بصفات
 

CREATE   TABLE     اسم الجدول الجديد  ( الجدول الجديد حقول    ) 
AS 
SELECT  (     (   قديم الجدول المن حقول نختار 
FROM  قديم اسم الجدول ال    ; 
 


من الجدول السابق ، ونتخار له بعض الحقول من  STUDENTسنقوم بإنشاء جدول جديد اسمه 

 ..منه  ، وسنختار حقلين  SCHOOLالذي أنشأناه وهو 
 

SQL> CREATE TABLE STUDENT (S_NO,S_NAME) 
  AS  
   SELECT     S_NAME,S_TYPE  
   FROM  SCHOOL ; 
 
Table created . 

 
 ، ويحوي على STUDENT الطالب المسمى لي جدول قمن التعليمات السابقة أننا أنشأنا حالحظ ن

 بـدون أن نعـرف أطوالهمـا ، وذلـك     ،)S_NAME(واسم الطالـب    ) S_NO(حقلين هما رقم الطالب     
ــين همــا     ــا أخــذنا أطوالهمــا بأخــذنا حقل ونــوع المدرســة  ) S_NAME(حقــل اســم المدرســة   ألنن

)S_TYPE ( من الجدول السابقSCHOOL. 
 



 
 STUDENTولكي تتأكد من كالمي السابق ، اكتب أمر استعراض خصاءئص الجدول الجديد 

 .. ، كما يلي SCHOOLوستجد أنه أعطى حقوله خصائص الحقلين المختارين من جدول 




SQL> DESC  STUDENT ; 
 
 Name                            Null?    Type 
 ------------------------------- -------- ---- 
 S_NO                                     CHAR(30) 
 S_NAME                               CHAR(15) 


 :هناك نوعين من األوامر إلنشاء جدول * 

 :وصيغته شاء جدول جديد ان •
CREATE   TABLE   الجدولاسم  ;( حقول الجدول )  

 
 :وصيغته من جدول آخر قديم حقول أخرى بصفات وانشاء جدول جديد  •

CREATE   TABLE     اسم الجدول الجديد  ( الجدول الجديد حقول    ) 
AS 
SELECT  (     (   قديم الجدول المن حقول نختار 
FROM  قديم اسم الجدول ال    ; 

 :عدة شروط وهي وحقوله اسم الجدول ويشترطُ في * 
 . حرفاً 30ال يتجاوز طول اسم الجدول عن  -١
يبدأ البد أن   يمكن ان يكون اسم الجدول خليط من األرقام والحروف والرموز الخاصه ولكن -٢

 .بحرف على األقل 
 . أن ال يكون اسم الجدول كلمة محجوزة في اللغة -٣
 
 :لحقول الجدول صفتين هما و

 .أي الحجم الذي سيخزنه في قاعدة البيانات  : طول هذا الحقل -
 عني الشروط الالزمة لقيم هذه الحقولت وهي : القيود على هذا الحقل -
 : أهمها ما يلي  عدة أنواع SQLللمتغيرات في لغة  •

CHAR و VARCHAR  و VARCHAR2 وNUMBER  و RAWو DATA  وLONG.  
 
 
 



 
 : VARCHAR & VARCHAR2 الفرق بين* 
 ٦ خانـات وكـان االسـم يتكـون مـن      ١٠حجزنـا   يسمى المتغيـر المطـاطي أي لـو    VARCHAR2 أنَّ

ســوف يحجــز جميــع ف VARCHAR  الـــبعكــس   خانــات تلقائيــا٦خانــات فانــه ســوف يقصــر الــى 
  . الخانات حتى ولو لم تستعمل

**************************************************************************************************** 
 ..سنشرح ماهية القيود وأنواعها مع مثال لكل نوع  القادم بإذن اهللا وفي الدرسِ

 ..وسامحونا على التقصير ، وفق اهللا الجميع لما يحبه ويرضاه . تعالى فإلى لقاء قريب بإذن اهللا

 
 ـــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــاألسيـــــــــ

Email:amaar1422@hotmail.com    
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم








 هـي لغـة تعريـف البيانـات ، وتعتبـر      ، و D.D.Lلغـة    الفرعيـة   SQLعلمنا سابقاً أن من لغات كما 

 ، وعندما تقوم بتعريف هذه البيانات يتم وضع إدخاالت لها في قـاموس البيانـات      SQLأصالً بناء 
 :  فإن األوامر األساسية لهذه اللغة هي  أيضاً  ، وكما ذكرنا سابقاORACLEًالخاص بـ 

 . ( CREATE  TABLE )  الجداول يستخدم إلنشاء •
 . ( ALTER  TABLE )يستخدم للتعديل على جدول منشأ سابقاً  •
 .( DROP  TABLE ) يستخدم لحذف جدول غير مرغوب فيه  •

 ..وسنبدأ في درسنا هذا بشرح األمر األول واألساسي 
•    CREATE  TABLE: 

 :هناك نوعين من األوامر إلنشاء جدول 
 ) .new table(شاء جدول جديد ان •
 ) .copied table(من جدول آخر قديم بحقول أخرى بصفات ، انشاء جدول جديد  •

create new table
 :كالتالي  CREATEلكي نقوم بإنشاء جدول نستخدم األمر 

 
CREATE   TABLE   الجدولاسم  ;( حقول الجدول )  

 :اسم الجدول عدة شروط وهي ويشترطُ في 
 . حرفاً 30ال يتجاوز طول اسم الجدول عن  -١
يبدأ البد أن   يمكن ان يكون اسم الجدول خليط من األرقام والحروف والرموز الخاصه ولكن -٢

 .بحرف على األقل 
 . أن ال يكون اسم الجدول كلمة محجوزة في اللغة -٣

 .والشروط السابقة تـنـطبـق أيضاً على أسماء الحقول في الجدول 

 سلسلــة تعلـــم

 ةــــــبسهول
 

 

SQL 
 



 
 :ن نعلم أن  لحقول الجدول صفتين هما ويجب أ
  :  أي الحجم الذي سيخزنه في قاعدة البيانات. 
  : عني الشروط الالزمة لقيم هذه الحقول ، وسنتحدث عنها ت وهي

 .الحقاً بإذن اهللا 
 حقل ، علما بأن  عدة أنواع نذكرها مع القيمة القصوى لكل SQLكما أن للمتغيرات في لغة 

  ..حديثة ، ومن البديهي أن تزيد هذه القيم في اإلصدارات ال 8ORACLE هذه القيم خاصة بـ 
 

CHAR 
 2000عدد ثابت من الحروف ، والحد األقصى لعدد األحرف هو ستخدم هذا النوع لتخزين يو

.بايت 


 CHAR  (16)     اسم الحقل
 
 var char  يستخدم هذا النوع لتخزين بيانات حرفية متنوعة ، والحد األقصى لعدد 

.بايت  4000األحرف هو 


 VARCHAR  (50)     اسم الحقل



var char2 ة ، والحد األقصى لعدد يستخدم هذا النوع لتخزين بيانات حرفية متنوع 

.بايت  4000 األحرف هو 


 VARCHAR2  (50)     اسم الحقل

 ؟ VARCHAR & VARCHAR2 ماهو الفرق بينلكن 
 خانـات  ٦ خانات وكان االسم يتكون مـن  ١٠حجزنا  يسمى المتغير المطاطي أي لو var char2أن 

سـوف يحجـز جميـع الخانـات حتـى      ف var char الـ بعكس   خانات تلقائيا٦فانه سوف يقصر الى 
  . ولو لم تستعمل

 
NUMBER

وتحديــد طــول الحقــل             ) ٩..... ٢،١،٠(تتكــون البيانــات المدخلــة فــي هــذا الحقــل مــن األرقــام      
  ..اختياري 








 NUMBER (50)    اسم الحقل
 

NUMBER
  ) ٩..... ٢،١،٠(    تتكون البيانات المدخلة في هذا الحقل من األرقام 

 NUMBER   ( I , j ) اسم الحقل
 j ، أمـا  اصلة أيضـاً طول العدد العشري كامالً شامالً العدد الصحيح وما على يمين الف        Iحيث يمثل   

 .فيمثل طول األعداد العشرية يمين الفاصلة 
RAW

 .بايت  2000و لخزن بيانات ثنائية ، وأقصى طول له هيستخدم 
  DATE : 

 ) .يوم ، شهر ، سنة (لخزن بيانات من نوع التاريخ ويستخدم 
LONG

 . جيجا بايت  2لخزن البيانات النصية ، والتي يصل طولها إلى ويستخدم 
 :وهناك أنواع أخرى لسنا بحاجة إليها اآلن وهي 

 LONG RAW )  ت جيجا باي 2يحتوي على بيانات ثنائية يصل طولها إلى ( . 
 ROWID ) أسطر الجدول في القرص يحتوي على مواقع ( . 

 :  أو اإلصدارات األحدث منه  ٨اإلصدار وأما هذه األربعة األخيرة فهي موجودة فقط في 
 BLOB )  كائن ثنائي كبير( . 
 CLOB )  يعتمد على المحارفكبير كائن ( . 
 NCLOB )  وحيدة البايت أو متعددة البياتات  يعتمد على المحارفكبير كائن .( 
 BFILE )  ملف خارجي كبير( . 

حقولــه تعــاريف مــن المتغيــرات   ، بإعطــاء  جديــد ســنتعرف علــى طريقــة إنشــاء جــدول   واآلن 
  .. السابقة 
لخاص بك ، فإذا قبل أن نكتب أي تعليمة ، يجب أن تكتبها تحت اسم المستخدم اولكن 

 ..كنت تحت أي مستخدم آخر ، فاخرج منه ، وادخل باسمك 
 :  ويحتوي على الحقول التاليةSCHOOLالقيام  بإنشاء جدول للمدارس باسم نريد: مثالً 

  .مفتاح أساسي 10 بطول رقميونوعه  رقم المدرسة 
  .غير فارغ 30 بطول حرفي ونوعه ةاسم المدرس 
  .غير فارغ  15 بطول حرفيونوعه  )ابتدائي ، متوسط ، ثانوي ( نوع المدرسة 
  .30 بطول حرفي ونوعه موقع المدرسة 
  .تاريخ ونوعه ةتاريخ تأسيس المدرس 

 



 
 ..وهذا عند كل إنشاء جدول بالطريقة التالية ، جديد تعليمات إنشاء جدول سنكتب و 
 

CREATE   TABLE   SCHOOL 
( 
)لهاطو(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود   ] , 
)طولها(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قيـود   ] , 
      ………………………………………………………..  , 
      ………………………………………………………..  , 
      ………………………………………………………..  , 
)طولها(   نوع البيانات     اسم الحقل          [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود   ]  

) ; 
وسنشرح كيفية إنشاء القيود على ..مكتوبٍ باألحمر هي القيود على هذه الحقل وماهو 

 ..الحقول في درسنا القادم بإذن اهللا 
 ..إذاً نكتب ما يلي إلنشاء جدول المدرسة 

CREATE  TABLE  SCHOOL 
( 
     S_NO        NUMBER  (10)  , 
     S_NAME  VARCHAR 2 (30)  , 
     S_TYPE    CHAR  (15)  , 
     S_LOC      VARCHAR 2  (30) , 
     S_DATE    DATE 
) ; 

 ..وإذا ظهرت لنا العبارة التالية ، نكون قد نجحنا في إنشاء الجدول 
Table created . 

 :ويفضل أن يكون اسم الحقل على جزأين 
 . ليشير إليه Sيشير إلى اسم الجدول ، وهنا أخذنا الحرف جزأ  
 .يشير إلى اسم الحقل نفسه ويكون معبراً عنه جزأ  

وهذا التفضيل سببه التسهيل ، وذلك عند اإلستعالم عن الحقول أو إجراء بعض العمليات 
 ..عليها 

عند إنشاء الجدول السابق على تعريف الحقول باألطوال المناسبة التي ستأخذها ، اقتصرنا كما 
 . بإذن اهللا محتى نتعلمها في درسنا القاد..ولم نكتب أي قيد على أي حقل 

 بعد إنشائه استعراض مواصفات الجدولالبد من معرفة كيفية ، إنشاء جدول نجحنا في بعدأن و
 : وذلك بكتابة األمر التالي ... أو أي جداول أخرى

 
SQL> DESC SCHOOL; 

 
 
 



 
 ..لنا مواصفات جدول المدرسة كمايلي وستظهر 

Name                            Null?    Type 
------------------------------- -------- ---- 
S_NO                                     NUMBER(10) 
S_NAME                                CHAR2(30) 
S_TYPE                                  CHAR(15) 
S_LOC                                    CHAR2(30) 
S_DATE                                  DATE 

 
 ..درسنا هذا ببيان الطريقة الثانية إلنشاء الجدوال ونختم 

 

ecopied tabl
 بـدون أن نعرفهـا مـن ناحيـة الطـول ، وذلـك         يحوي بعـض الحقـول ،  دجديبإنشاء جدول هنا قوم  ن

  :الصيغة التالية نستخدم  حقول أخرى نختارها من جدول آخر  ، ولكي نقوم بذلك بصفات
 

CREATE   TABLE     اسم الجدول الجديد  ( الجدول الجديد حقول    ) 
AS 
SELECT  (     (   قديم الجدول المن حقول نختار 
FROM  قديم اسم الجدول ال    ; 
 


من الجدول السابق ار له بعض الحقول من تخ، ون STUDENTسنقوم بإنشاء جدول جديد اسمه 

 ..منه  ، وسنختار حقلين  SCHOOLالذي أنشأناه وهو 
 

SQL> CREATE TABLE STUDENT (S_NO,S_NAME) 
  AS  
   SELECT     S_NAME,S_TYPE  
   FROM  SCHOOL ; 
 
Table created . 

 
 ، ويحوي على STUDENT الطالب المسمى لي جدول قمن التعليمات السابقة أننا أنشأنا حالحظ ن

 بـدون أن نعـرف أطوالهمـا ، وذلـك     ،)S_NAME(واسم الطالـب    ) S_NO(حقلين هما رقم الطالب     
ــين همــا     ــا أخــذنا أطوالهمــا بأخــذنا حقل ونــوع المدرســة  ) S_NAME(حقــل اســم المدرســة   ألنن

)S_TYPE ( من الجدول السابقSCHOOL. 
 



 
 STUDENTولكي تتأكد من كالمي السابق ، اكتب أمر استعراض خصاءئص الجدول الجديد 

 .. ، كما يلي SCHOOLوستجد أنه أعطى حقوله خصائص الحقلين المختارين من جدول 




SQL> DESC  STUDENT ; 
 
 Name                            Null?    Type 
 ------------------------------- -------- ---- 
 S_NO                                     CHAR(30) 
 S_NAME                               CHAR(15) 


 :هناك نوعين من األوامر إلنشاء جدول * 

 :وصيغته شاء جدول جديد ان •
CREATE   TABLE   الجدولاسم  ;( حقول الجدول )  

 
 :وصيغته من جدول آخر قديم حقول أخرى بصفات وانشاء جدول جديد  •

CREATE   TABLE     اسم الجدول الجديد  ( الجدول الجديد حقول    ) 
AS 
SELECT  (     (   قديم الجدول المن حقول نختار 
FROM  قديم اسم الجدول ال    ; 

 :عدة شروط وهي وحقوله اسم الجدول ويشترطُ في * 
 . حرفاً 30ال يتجاوز طول اسم الجدول عن  -١
يبدأ البد أن   يمكن ان يكون اسم الجدول خليط من األرقام والحروف والرموز الخاصه ولكن -٢

 .بحرف على األقل 
 . أن ال يكون اسم الجدول كلمة محجوزة في اللغة -٣
 
 :لحقول الجدول صفتين هما و

 .أي الحجم الذي سيخزنه في قاعدة البيانات  : طول هذا الحقل -
 عني الشروط الالزمة لقيم هذه الحقولت وهي : القيود على هذا الحقل -
 : أهمها ما يلي  عدة أنواع SQLللمتغيرات في لغة  •

CHAR و VARCHAR  و VARCHAR2 وNUMBER  و RAWو DATA  وLONG.  
 
 
 



 
 : VARCHAR & VARCHAR2 الفرق بين* 
 ٦ خانـات وكـان االسـم يتكـون مـن      ١٠حجزنـا   يسمى المتغيـر المطـاطي أي لـو    VARCHAR2 أنَّ

ســوف يحجــز جميــع ف VARCHAR  الـــبعكــس   خانــات تلقائيــا٦خانــات فانــه ســوف يقصــر الــى 
  . الخانات حتى ولو لم تستعمل

**************************************************************************************************** 
 ..سنشرح ماهية القيود وأنواعها مع مثال لكل نوع  القادم بإذن اهللا وفي الدرسِ

 ..وسامحونا على التقصير ، وفق اهللا الجميع لما يحبه ويرضاه . تعالى فإلى لقاء قريب بإذن اهللا
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