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وعرفنا كيفية إنشاء الجداول بحقولهـا   ( CREATE  TABLE ) ل اوبعد أن أخذنا أمر إنشاء الجد

أخيـراً كيفيـة   تبقى لنا ، ( DROP  TABLE )  حذفها ثم تعلمنا كيفية ، وبقيودها المختلفة 
لتعديل هو في صميم بنية الجدول ، ، وهذا ا ( ALTER  TABLE ) اإلضافة  إليها والتعديل فيها 

 SQLوليس في بيانات الجدول ، ألن التعديل في البيانات يتم عن طريق اللغة الفرعية الثانية من 
  . DML يوه

•     TABLEALTER : 


  .اًإضافة حقل جديد إلى جدول منشأ سابق  -
 . حقلٍ ما فة التعديل في ص-
 .اً ق التعديل في قيود منشأة على عدة حقول مسبواإلضافة  -

 .القيود وإعادة تأهيليهاتأهيل   -    
  ..القيود من الجدوال حذف  - 

 

•  
البيانات إليها ، نحتاج في بعض األحيـان إلضـافة حقـل أو     ل  عندما ننشئ الجدوال ونقوم بإدخا    

 :الجدوال ، وألجل ذلك نستخدم الصيغة التالية عدة حقول لهذا 
 

ALTER  TABLE  اسم الجدول  ADD 
)طولها(    نوع البيانات    اسم الحقل   [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود ]  
) ; 

  .ADD ستخدم إلضافة حقل أو حقول جديدة بناءً على الكلمةه الصيغة توهذ
 

 ــمسلسلــة تعلـ

 ةــــــبسهول
 

 

 
 



 
وحتى نفهم هـذه الصـيغة جيـداً ، سـنقوم بإضـافة حقـل جـنس الطـالب الـذين يدرسـون فـي هـذه                        

نقوم أوالً وســ ..SCHOOL ألول جــدول أنشــأناه ســوياً وهــو  ) ذكــر أم أنثــى  (  S_SEX المدرســة
 ..ل األمر التالي من خال SCHOOL باستعراض خصائص الجدول

 
SQL> desc school; 

 
 

 ..إذا لم يكن الجدول موجوداً لديك ستظهر لك العبارة التالية 
 

Object does not exist. 
 
 

 .. إلنشاء الجدول كما تعلمنا سابقاً وامروقم بكتابة هذه األ
CREATE  TABLE  SCHOOL 
( 
     S_NO        NUMBER  (10)  , 
     S_NAME  VARCHAR2 (30)  , 
     S_TYPE    CHAR  (15)  , 
     S_LOC      VARCHAR2  (30) , 
     S_DATE    DATE 
) ; 

 
 ..وبعد أن قمت بإنشاء هذا الجدول استعرض خصائصه 

SQL> DESC SCHOOL; 
 

 ..وستظهر لنا مواصفات جدول المدرسة كمايلي 
 

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

 
 
 
 



 
 )ذكر أم أنثى (  S_SEX جنس الطالب الذين يدرسون في هذه المدرسةواآلن نريد إضافة حقل 

 ..لهذا الجدول فنكتب األمر التالي 
alter table school add 
 ( s_sex varchar2(10)  
) ; 

 
 ..والدالة على أن الحقل الجديد تمت إضافته للجدول ..فتظهر لنا العبارة التالية 

 
Table altered. 

 
 
 

 ..وحتى نتأكد من هذه الخطوة نستعرض خصائص الجدول كما تعلمنا سابقاً 
 

SQL> DESC SCHOOL; 
 ..وستظهر لنا مواصفات جدول المدرسة كمايلي 

 
Name                            Null?    Type 
 ------------------------------- -------- ---- 
 S_NO                                     NUMBER(10) 
 S_NAME                               VARCHAR2(30) 
 S_TYPE                                 CHAR(15) 
 S_LOC                                   VARCHAR2(30) 
 S_DATE                                 DATE 
 S_SEX                                    VARCHAR2(10) 

  
 .. قد تمت إضافته للجدو ل   S_SEXوالحظ الحقل الجديد وهو 

 
•  

ناً لتعديل مواصفات حقل مـا ، مثـل زيـادة سـعته التحزينيـة أو تغييـر صـفته ، وهـذا           حيانحتاج أ 
 :نفهمها من خالل القاعدة  العامة ممكن لكن بشروط 

 ****************** )الزيادات مقبولة دوماً أما اإلنقاص فيؤدي إلى مشاكل( ******************


  . CHAR أو النوع  VARCHAR2زيادة حجم حقل من النوع  •
  . NUMBERزيادة حجم حقل من النوع  •
 .زيادة عدد الحقول في جدول  •

 
 



 


  . NUMBERإنقاص حجم حقل  •
  . CHAR أو VARCHAR2إنقاص حجم عمو د  •

أنه عند إنقاص حجم عمود يجب أن يكون هـذا الحقـل  فارغـاً    : لكن شرط اإلنقاص الهام هو      
 .من البيانات 

 ..وصيغة تعديل مواصفات حقلٍ ما في جدول هي كالتالي 
 

ALTER  TABLE  اسم الجدول  MODIFY 
( 
أو الخواص الخاصية     اسم الحقل     
) ; 

 
 

ــد     ــل الجديـ ــية الحقـ ــديل خاصـ ــثالً تعـ ــد مـ ــوع    S_SEX واآلن نريـ ــن النـ ــؤخراً مـ ــأناه مـ ــذي أنشـ  الـ
VARCHAR2 إلى النوع  CHAR ..  فنقوم بكتابة األمر التالي: 

 
Alter  table school modify  
( s_sex char(10) 
); 

 ..م التعديل فتظهر لنا العبارة التالية ، والتي تفيد أنه ت
Table altered. 

ــ ــتعرض خصـــائص الجـــدول لـــنالحظ تغيـــر صـــفة الحقـــل   ن المومـ ــوع SEX مكـــن أن نسـ  مـــن النـ
VARCHAR2 إلى النوع  CHAR .. 

إذا كـان الجـدول بـه بيانـات وتـم تغييـر نـوع بيانـات الحقـل مـن النـوع            أنـه     :ملحوظة هامة جداً    
تعنـي أن الحقـل يجـب أن    ) رسـالة خطـأ   ( ة تعطي و العكس ،  فإن اللغإلى النوع الرقمي أ الحرفي 

يكون خالياً من البيانات أو فـي حالـة أن البيانـات المخزنـة فـي الجـدول ال تتناسـب مـع مواصـفات                 
 الحقل بعد التعديل 

 

•     TABLEALTER  : 

  .اًإضافة حقل جديد إلى جدول منشأ سابق  -
 . حقلٍ ما فة التعديل في ص-
 .اً ق التعديل في قيود منشأة على عدة حقول مسبواإلضافة  -

 .القيود وإعادة تأهيليهاتأهيل   -    
  ..القيود من الجدوال حذف  - 



 

• 
 

ALTER  TABLE  اسم الجدول  ADD 
)طولها(    نوع البيانات    اسم الحقل   [ فارغ أو غير فارغ أو قـيود ]  
) ; 
 

 . ADD ستخدم إلضافة حقل أو حقول جديدة بناءً على الكلمةه الصيغة توهذ
 

•  
 

ALTER  TABLE  لوجدالسم ا   MODIFY 
( 
أو الخواص الخاصية     اسم الحقل     
) ; 

 :وقاعدة التعديل في مواصفات حق هي 
  )...الزيادات مقبولة دوماً أما اإلنقاص فيؤدي إلى مشاكل...(

**************************************************************************************************** 
فإلى لقاء   ..ALTERالدرس القادم بإذن اهللا سنستكمل العمليات الثالث األخرى لألمر وفي 

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