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 قىاعد بياناث 

 سادستالالمحاضرة 

  : معالجه البيانات 

  :جدول إلى Insert  البياناث ضافتأ .1

 صأفتشض انجذٔل، ْزا إنى جذٌذا يٕظفب أظٍف أٌ ٔأسٌذ انًٕظفٍٍ، قبئًت ٌعى جذٔل عُذي يثال

  :ٌهً كًب فبنصٍغت رنك نفعم انكبيم، ٔاصًّ انًٕظف سقى :ًْٔب فقػ حقهٍٍ ٌعى انجذٔل أٌ

INSERT INTO MyTable 

(ID, FullName) 

VALUES 

(1, 'Khalid') 

 ًْب FullNameو  IDٔ  إنٍّ، انبٍبَبث إظبفت َشٌذ انزي انجذٔل اصى ْٕ MyTable بحٍث

 ، ارا انصٍغّ انشئٍضٍّ الظبفّ انبٍبَبث ًْ :  انجذٔل نٓزا انًشكالٌ انحقالٌ

,...)column3,column2,column1( table_name INSERT INTO 

,...);value3,value2,value1LUES (VA 

 : البياناث ذفح .2

  :ٌهً كًب فبنصٍغت يعٍٍ، جذٔل يٍ انبٍبَبث جًٍع نحزف

table_name DELETE FROM 

;some_value=some_column WHERE 

 ُْب حزف كم بٍبَبث انجذٔل : 

DELETE FROM MyTable; 

 ُْب حزف بٍبَبث يعٍُّ عهى اصبس ششغ يثال : 

DELETE FROM Employee 

WHERE Adress= 'Rabat'; 

 

  :صُت 60 يٍ أكبش عًشْى انزٌٍ انًٕظفٍٍ بحزف ٌقٕو آخش يثبل

DELETE FROM Employee 
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WHERE Age > 60; 

 :  Update Dataتعديل البياناث  .3

 : ٌهً كًب تكٌٕ انصٍغت فإٌ يب، جذٔل فً انبٍبَبث تعذٌم بعًهٍت نهقٍبو

table_name UPDATE 

,...value2=column2,ue1val=column1 SET 

;some_value=some_column WHERE 

 

 يثبل عهى تعذٌم انبٍبَبث نٕ  فشظُب نذٌُب انجذٔل انتبنً ، تكٌٕ انصٍغّ كًب ٌهً :

UPDATE Employee 

SET FullName='UnKnown', Adress='Jeddah' 

 نجعم ٔببنتبنً Employees، جذٔل داخم انًٕجٕدة انعُبصش كم بٍبَبث بتعذٌم ٌقٕو أعالِ انًثبل

 انكهًت بعذ ٌأتً ٔانزي انتعذٌم ششغ تحذٌذ ٌهزيُب غٍشْب دٌٔ انعُبصش بعط ٌشًم انتعذٌم

WHERE ً1 انشقى ٌحًم انزي انًٕظف يعهٕيبث صُغٍش اَتً انًثبل ف. 

UPDATE Employee 

SET FullName='UnKnown', Adress='Jeddah' 

WHERE ID=1 
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 ٔكُقطت انجذأل، يٍ انبٍبَبث بجهب  Select األيش ٌقٕو:   Select البياناث ردج .4

  :األيش ْزا صٍغت صُٕسد نهبذاٌت

SELECT Field1, Field2, ... 

FROM TableName 

WHERE Condition 

 ٔفً قًٍٓب، اصتعشاض َشٌذ انتً انحقٕل بتحذٌذ َقٕو Select يٍ األٔل انجزء فً

 َعع أٌ َضتطٍع انثبنث انجزء ٔفً يُّ، بثانبٍبَ جهب انًشاد انجذٔل َحذد انثبًَ انجزء

  :انتبنً انًثبل ٌظٓش كًب انبٍبَبث، جهب ٌعبػ ششغب

SELECT ID, FullName, Adress 

FROM Employee 

WHERE Adress='Diyala' 

 ٌعًُ انزي (*)  َجًت ببنشيز َٔعٕظٓب األصًبء كتببت عٍ َضتغًُ انحقٕل، نجهبجًٍع

  :انحقٕل كم

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE Adress='Diyala' 

  :انتبنً انًثبل ٌٕظح كًب WHERE،  انكهًت بعذ ششغ يٍ أكثش ٔظع بًقذٔسَب

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE Adress='Diyala' 

And Age < 30 

 .صُت 30 يٍ أصغش عًشْى ٔانذٌٍ دٌبنى  فً انضبكٍٍُ انًٕظفٍٍ صٍجهب انًشة ْزِ

 : انضبكٍٍُ فً دٌبنى ٔبغذاد ٕظفٍٍانً بجهب ٌقٕو آخش يثبل ْٔزا

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE Adress='Diyala' 

OR Adress='Bagdad' 

 عشظّ انًشاد انحقم اصى َحذد رنك ٔنفعم انعشض، عُذ انحقٕل أصًبء تغٍٍش بإيكبَُب

 :  AS انكهًت بعذ
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SELECT ID AS انشقى, 

FullName AS [انكبيم االصى], 

Adress AS ٌانعُٕا, 

Age AS انعًش 

FROM Employee 

 

 يٍ فقػ األٔنى األصطش إظٓبس َشٌذ أحٍبَب SELECT TOP : األولى األسطر ردج

 األصطش عذد َحذد ثى  select انكهًت بعذ  Top انكهًت َضتخذو بزنك نهقٍبو يب، جذٔل

  :انتبنً انًثبل ٌٕظح كًب اصتعشاظٓب، انًشاد األٔنى

SELECT TOP 3 * 

FROM Employee 

 

 يثال غٕغم انبحث يحشكبث تقٕو كٍف تتضبءل نعهك LIKE : تابهالمش البياناث جلب

 بُفش تقٕو كهًت عهى صُتعشف ٌهً فًٍب عُٓب، تبحث انتً نهكهًت تبٓيشب َتبئج بجهب

   Like:  انكهًت َٓبإ انعًم،

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE FullName like 'M%' 

 انًئٌٕت انُضبت ٔسيز  M بحشف اصًٓى ٌبذأ انزٌٍ فٍٍانًٕظ جشد ٌعًُ أعالِ االصتعالو

  :ٌهً كًب صتكٌٕ فبنُتٍجت ٔعهٍّ M، انحشف بعذ ٌأتً يب ًٌُٓب ال ٌعًُ %

 

  "I" ببنحشف بحشف أصًبؤْى تُتًٓ انزٌٍ انًٕظفٍٍ بجهب ٌقٕو آخش يثبل ْٔزا

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE FullName Like '%I' 

 

  :ٌهً كًب انُتٍجت
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 "N" حشف أصًبؤْى تعى انزٌٍ انًٕظفٍٍ نجهب يثبل ُْٔب

SELECT * 

FROM Employee 

WHERE FullName Like '%N%' 

 


