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في درسنا هذا اليوم القصير في مادته  األولى ، وبشرح األربعة قيودِق في درسنا السابقمنا 

 من جميع  القيدين األخيرين ، وهما األهم إن شاء اهللا سنكملُالمهم في مضمونه ؛ ..العلمية 
  .. حيث تكوين العالقات بينهاألنهما المسؤالن عن ربط الجدوال بعضها ببعض منالقيود 

 ) ..األجنبي  (المفتاح الثانوي وقيدالمفتاح الرئيسي  قيد: وهما 
 

)Primary Key(  
صفة المفتاح الرئيسي في هذا ؛ في جدولٍ ما من عدة حقول  إعطاء حقل معين    القيد  هذا  وظيفة  
 ..الجدول 

 في الدرس الثالث في دورة مفاهيم قواعد البيانات أنه  كما عرفناه: 
حدد بشكل وحيد ومتفرد بحيث يتميز عن غيره ، فال تتكرر قيمتـه فـي أكثـر     الذي يالمفتاح  

  ) .أي ال يمكننا أن نترك الحقل فارغاً بدون قيمة ( Nullمن حقل واحد ، وال يقبل قيمة 
 

• In line  
SQL> create table student  
  2  ( std_no number(10)  
  3  primary key, 
  4  std_name varchar2(50) 
  5  ); 


، فنتعامـل مـع بيانـات    )std_no(لطالـب  رقـم ا حقـل  أننا أنشـأنا جـدول الطـالب بمفتـاح رئيسـي هـو            

 حث عن طالب معين ع من خالله البستطيونلذي هو مفتاح رئيسي ؛ ا وهذا الحقل الطالب ، بواسطة 
 

 سلسلــة تعلـــم

 ةــــــبسهول
 

 

 



 
 
، ويكـون هـذا المفتـاح رئيسـياً     ب معين ، بمجرد أن ندخل رقم الطالب حذف طالعند  وكذلك   

 ..في جدول الطالب ، وأجنبياً في الجدوال األخرى 
 

Out  line 
SQL> create table student  
  2  ( std_no number(10) , 
  3  std_name varchar2(50), 
  4  constraint pk _std_01 
  5  primary key (std_no) 
  6  ); 


 Access نظطر إلى إنشاء  أكثر من حقل رئيسـي فـي جـدولٍ واحـد كمـا فـي الــ              تفي بعض الحاال  

 وفي 
ORACLEتطيع ذلك ولكن بالطريقة الثانية الغير خطية س ن)Out  line. (  

) KeyForeign(  
 في هذا جنبي وظيفة هذا القيد إعطاء حقل معين من عدة حقول في جدولٍ ما ؛ صفة المفتاح األ

 .الجدول 

  كما عرفناه في الدرس الثالث في دورة مفاهيم قواعد البيانات أنه : 
فتـاح األجنبـي بهـذا    أو أكثـر يسـتخدم للـربط بـين جـدولين ، وسـمي الم        ) صفة  (عبارة عن حقل    

االسم ألنه ليس من الحقول الموجودة أصالً في الجـدول ، أي أنـه عبـارة عـن حقـل أو أكثـر تضـاف           
 .إلى جدول لربطه مع جدول آخر 

المفتـاح األجنبـي   ويستخدم  المفتاح األجنبي كمؤشر مقابل للمفتاح الرئيسي ، بمعنى آخر فإن      
، مـع االلتـزام بوجـود    دول لربطـه مـع جـدول آخـر     أو أكثـر تضـاف لجـ    ) صـفة (هو عبارة عن حقل     

 Data(أن المفتاح األجنبي يجب أن يكون من نفس نـوع بيانـات   مفتاح رئيسي مقابل مع مالحظة 
Type (، فلــو كــان  المفتــاح الرئيســي مــن النــوع رقــم مــثالً ، يجــب أن يكــون     المفتــاح الرئيســي 

 . مؤشر للرئيسي المفتاح األجنبي من النوع رقم ، لذلك يعتبر األجنبي
 

• In line  
حتى ننشئ مفتاحـاً أجنبيـاً فـي جـدول مـا ، يجـب أن يكـون هـذا المفتـاح رئيسـياً فـي جـدولٍ آخـر                 
أنشأناه سابقاً ، وفي هذا المثال سنقوم إن شـاء اهللا بإنشـاء مفتـاح رئيسـي فـي جـدول األقسـام وهـو                 

ل الطالب يعود لهذا الرئيسي ، وبالمثال يتضـح  رقم القسم ، ثم نقوم بإنشاء حقل أجنبي في جدو   
 !المقال 



 
 

 .. األبأو ) Mister(رئيسي  جدول األقسام ، ويسمى هذا الجدول بالإنشاء  •
 

SQL> create table section  
  2  ( sec_no number(2) 
  3  primary key , 
  4  sec_name varchar2(20) not null 
  5  ); 

 
واسـم القسـم   كمفتـاح رئيسـي ،  ) sec_no (ا جـدول األقسـام ؛ وفيـه رقـم القسـم      أنشأننالحظ أننا   

)sec_name(   ًبقيد أال يكون فارغا.. 
 

 .. االبنأو ) Detail(إنشاء  جدول الطالب ، ويسمى هذا الجدول بالتفصيل  •
 

SQL> create table student ( 
  2  std_no number(7) 
  3  primary key, 
  4  std_name varchar2 (30) not null, 
  5  sec_no number(2) references 
  6  section (sec_no) 
  7  ); 

 ..واسم الطالب بقيد أال يكون فارغاً ..أنشأنا جدول الطالب ؛ وفيه رقم الطالب كمفتاح رئيسي 
 :لكن األهم 

وري جـداً  وهـذا أمـر ضـر    ) الذي باللون األخضرsec_no( أننا عرفنا حقل واسمه رقم القسم   •
أن نعرف األجنبي أوالً في الجدول التفصيل ، ثم نبين أنه يؤشر إلى مفتاح رئيسي في جدول 

ألننا نعلم أن المفتاح األجنبي  ،..هو نفس حجم رقم القسم في جدول األقسام   بحجم   آخر
يجــب أن يكــون تعريفــه مــن نفــس نــوع بيانــات وحجــم المفتــاح الرئيســي الــذي يؤشــر إليــه   

 ..شرطاً أن يكون بنفس اإلسم ولكن ليس ..
  والتي تعني أنه يؤشر إلى المفتاح الرئيسي في جدول األقسام referencesكتبنا كلمة  •

Section  وهو المفتاح )sec_no  ماسبق كله هو بطريقة ال ننسى أن و )باللون الرماديIn line.  
 

• Out line  
نقوم بإنشاء الجدول الثاني وهو التفصيل بهـذه الطريقـة ، ألن الجـدول األول اليهمنـا إنشـائه بـأي           

 ..طريقة 





 
 

ال يمكننا حذف جدول األقسام ، إال بعد أن نحذف جدول الطالب لوجود عالقة بينهما ، لنجرب 
 ..ونكتب 

SQL> drop table section; 
يمكننـا حـذف الجـدول ،الرتباطـه بحقـل رئيسـي بجـدول        نه ال  سالة خطأ ، مفادها  أ     ستظهر لنا ر  

 ..الطالب 
  ..Out line نقوم أوالً بحذف جدول الطالب ، إلنشائه مرةً  أخرى بطريقة ف

SQL> drop table student; 
 
Table dropped. 

 ..وال نحذف جدول األقسام بل نبقيه كما هو 
 :وحتى نعرف الجدوال التي لدينا اآلن نكتب 

SQL>  select *from tab; 
 ..فتظهر لنا النتيجة التالية 

TNAME                          TABTYPE CLUSTERID  
------------------------------ ------- ---------  
SECTION                        TABLE 
 

ئه إن شـاء    أمـا المفتـاح األجنبـي فسننشـ    In lineاآلن ننشئ جدول الطالب كمـا أنشـأناه بطريقـة    
  ..Out lineاهللا بطريقة 

SQL> create table student ( 
  2  std_no number(7)primary key, 
  3  std_name varchar2 (30) not null, 
  4  sec_no number(2), 
  5  std_age number(2), 
  6  constraint  fk_std_01 
  7  foreign key (sec_no)  
  8  references section (sec_no) 
  9  ); 

 أنــه باإلضــافة إلــى وجــود  تعريــف للمفتــاح الرئيســي فــي هــذا الجــدول وهــو رقــم الطالــب  الحــظ ن
)std_no (  احتوى هذا الجدول أيضاً مفتاحاً ثانوياً وهو رقم القسم ،)sec_no ( فيسمح تعريف ، 

 يمكـن أن يأخـذ اسـماً    المفتاح الثانوي بتحديد الحقل المرجع فـي الجـدول المـرتبط بـه ، والـذي           
 ..آخر 

ولكي يكون تعريف المفتاح الثانوي سليماً ، يجب أن يكون كال الحقلين من نفس نوع البيانات 
جرب تعريف الحقـل الثـانوي بنـوع آخـر أو بحجـم يختلـف عـن        ..(ونفس الحجم كما ذكرنا سابقاً 

 ) .الحقل المؤشر إليه
 



 
كـل بأننـا نريـد إنشـاء تكامـل مرجعـي بـين الحقـل         وعند تعريف المفتاح الثانوي فإننا نخبر  أورا       

  .section والجدول studentفي الجدول ) sec_no(رقم القسم 
  ، من احتـواء قيمـة غيـر موجـودة فـي العمـود       student   :وهذا األمر يمنع الحقل في جدول اإلبن     

  ..section  : المرتبط به في الجدول األب


تمــد عليــه الجــدوال  والــذي تع ، أبأي ) Mister( ينا جــدولين أحــدهما رئيســي عنــدما يكــون لــد 

  ..ابنأي ) Detail (يتفصيل والثاني..انات األخرى في البي
وكان هناك عالقة بـين الجـدولين بواسـطة مفتـاح أجنبـي فإنـه ال نسـتطيع أن نحـذف البيانـات                  

  ..)Mister( الموجودة في الجدول األب الـ
 : شكلة طريقتان لحلها وتوجد لهذه الم

 ثــم ) Detail(حــذف البيانــات فــي الجــدول األبــن الـــ   :  األســهل واألضــعفالطريقــة األولــى  •
  ..)Mister(حذف البيانات في الجدول األب الـ 

SQL> delete from student ; 
 
SQL> delete from section ; 

 
 فإننـا  ) Detail(الــ  ل اإلبـن  وهـي أنـه عنـد تصـميم الجـدو       :الطريقة الثانية األقوى واألمثل    •

 ..نضيف بعد تعريف المفتاح األجنبي العبارة التالية 
On delete cascade 

 ..وهو جدول الطالب لدينا كما يلي   ) Detail(الـ اإلبن  إذا نكتب الجدول
 

SQL> create table student ( 
  2  std_no number(7)primary key, 
  3  std_name varchar2 (30) not null, 
  4  sec_no number(2), 
  5  std_age number(2), 
  6  constraint  fk_std_01 
  7  foreign key (sec_no)  
  8  references section (sec_no)  
      on delete cascade 
  9  ); 

حـذف  وعند كتابتنا لهذه العبارة بعد تعريف الحقل الثـانوي ، فـإن أوراكـل لـن يسـمح فقـط ب          
، وإنمــا ســيتتالى الحــذف فــي   ) section(الســجل المســار إليــه مــن الجــدول األب وهــو األقســام    

 ) .student(الجدول اإلبن أيضاً وهو جدول الطالب 

 



 


تطبيق كل مثال أورده هنا مع كل قيد وبكال الطريقتين ،و بدون نسخ الجدول 
 ..كل تعليمة بنفسك حتى تستفيد وتتعلم ولصقه ، قم بكتابة 



، وبالتفصيل ملخص هذا الدرس هو زبدة الدرس 
 .فاحرص على فهمه جيداً الممل 

 أي المفتاح الرئيسيPrimary Key( (لقيــــــد ا *
، صفة المفتاح الرئيسي في هذا الجـدول  في جدولٍ ما  من عدة حقول    إعطاء حقل معين     هتوظيف -
 .. ، وأجنبياً في الجدوال األخرى  ما في جدولرئيسيالالمفتاح يكون و
ونسـتطيع عمـل    ،  نظطـر إلـى إنشـاء  أكثـر مـن حقـل رئيسـي فـي جـدولٍ واحـد            تبعض الحاال في   -

 .  فقط)   lineOut (ذلك بالطريقة الغير خطية 

 Foreign Key((لقيــــــد ا* 

 في هذا الجدولجنبي صفة المفتاح األجدولٍ ما ؛  معين من عدة حقول في     إعطاء حقل  تهوظيف -
، مـع االلتـزام بوجـود    دول لربطه مع جدول آخـر  أو أكثر تضاف لج) صفة( هو عبارة عن حقل  و ،

 .مفتاح رئيسي مقابل 
  ..المفتاح الرئيسي) Data Type(أن المفتاح األجنبي يجب أن يكون من نفس نوع بيانات  يجب  -
 : الصيغة العامة لتعريف حقل أجنبي في جدول بالطريقة الغير خطية هي -

   constraint   القيداسم  
   foreign key األبنالحالي وهو جدول  اسم الحقل كما عرفناه في الجدول   
   references (الحقل المرجع إليه وهو الرئيسي في األب) الجدول األب  
      on delete cascade   

 ...وهذا شرح الصيغة بالتفصيل الممل 
• constraint   وهـي   علـى حقـل معـين ،    قيـدٍِ معـين   اسـماً ل تعني أن ما بعـدها سـيكون   كلمة 

 ..محجوزة كما عرفناها سايقاً وتكتب في الطريقة الغيرخطية فقط 
• foreign key  األجنبي (المفتاح الثانوي قيدٍاسماً لتعني أن ما بعدها سيكون كلمة. ( 
،  وهنا نكتـب اسـم القيـد ، وكلمـا كـان اسـم القيـد معبـراً وسـهالً كـان أفضـل               القيداسم   •

  fkفالجزء األولfk_std_01فمثالً أعاله في مثال الطريقة الثانية ، كان اسم القيد هو 
 



 
ي تعنـي اسـم الجـدول ومكـان القيـد      هف  std على أن القيد هو قيد  المفتاح الثانوي  ، أما           ليد

القيد ، أي  رقم تعني ف01أخيراً فـــــ و ، وهنا جدول الطالب مكان هذا المفتاح    الذي وضعناه   
فـإذا كـان لـدينا أكثـر مـن      ..القيد األول من نوع المفتاح الثـانوي فـي جـدول الطـالب        أنه هنا   

 هـذا  ولكـن لمـاذ ا  ..أي بعـد األول مباشـرة   02 مفتاح ثانوي فسيكون الترتيب يبدأ من الـرقم  
  ! بهذه الطريقة ؟نكتبه  الحرص الشديد على اسم القيد ، ولماذا 

، أنه عندما تنشىء مستقبالً بإذن اهللا عشرات وقد تصل إلـى مئـات الجـدوال            ...منطقي  الجواب  
فإنـك سـتمكث وقتـاً لـيس     ..وتريد أن تغير فـي قيـد حقـل معـين أو أن تلغـي قيـد حقـل معـين               

أما عند تسميته بهذه الطريقة فستصل إليه بسرعة تامة إن شـاء اهللا  ..باليسير من أجل ذلك  
 ..ت وتعدله في أسرع وق

، حيـث نقـوم بكتابـة اسـم      األبـن الحالي وهـو جـدول    اسم الحقل كما عرفناه في الجدول  •
هذا المفتاح كما عرفناه في الجدول الحالي الـذي نعـرف فيـه هـذا المفتـاح األجنبـي وهـو                 

ويجـب أن يكـون تعريـف هـذا الحقـل مـن نفـس نـوع بيانـات وحجـم المفتـاح               ..جدول االبـن    
 .الرئيسي الذي يؤشر إليه في الجدول األب 

 .. ؤشر إلى المفتاح الرئيسي في الجدول األبيتعني أن هذا الحقل   Referencesأما 
فـي  المفتـاح األجنبـي   إنشـاء تكامـل مرجعـي بـين الحقـل       )إن جاز التعبير (وهو يخبر أوراكل    

  ..)راجع المثال األخير (والحقل المفتاح الرئيسي في الجدول األب ..الجدول االبن 
 (..).. أي أن المفتاح األجنبي يؤشر للمفتاح الرئيسي في الجدول األب المسمى الجدول األب •
الرئيسـي فـي الجـدول األب    ) الحقل( ، أي المفتاح الحقل المرجع إليه وهو الرئيسي في األب      •

 ..الذي يؤشر إليه األجنبي الذي أنشناه 
أنه عندما نريد حذف البيانـات مـن الجـدول     ففائدتها   on delete cascadeعبارة وأخيراً  •

 لهـا كتابتنـا  عنـد  فلن نستطيع الحذف لوجود العالقة بين الجـدولين األب واالبـن ،        ،   باال
حــذف فقــط ب  أوراكــللــن يســمح و نســتطيع حــف البيانــات ، بعــد تعريــف الحقــل الثــانوي ،

 .، وإنما سيتتالى الحذف في الجدول اإلبن أيضاً السجل المسار إليه من الجدول األب 
**************************************************************************************************** 

 ..رضاه وسامحونا على التقصير ، وفق اهللا الجميع لما يحبه وي
 ..اهللا الذي الترد ودائعه واستودعكم 

 ..إلى لقاء قريب بإذن اهللا تعالى و
 ـــــــــفـــــــــــــــــــــــــــــاألسيـــــــــ

Email:amaar1422@hotmail.com 
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