الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل  /الرخصــة الدوليــة
لقيادة احلاســب اآليل  -قواعد البيانات
مهنج إصدار ٥

الغرض



هيــدف هــذا املســتند إىل تقــدمي التفاصيــل حــول مهنــج  ECDL / ICDLقواعــد البيانــات .يصــف املهنــج ،مــن خــال خمرجــات التعــم ،املعرفــة
واملهــارات الــي جيــب أن ميتلكهــا املــرحش للحصــول عــى هشــادة  ECDL/ICDLقواعــد البيانــات .كذلــك يقــوم املهنــج بتقــدمي أساســا لالختبــار
النظــري والعمــي يف هــذه الوحــدة.
حقوق النرش مؤسسة ٢٠٠٧ © ECDL

مجيــع احلقــوق حمفوظــة .ال جيــوز إعــادة نــر أي جــزء مــن هــذا املســتند بــأي شــل اكن ،إال باحلصــول عــى موافقــة مــن مؤسســة  .ECDLجيــب
توجيــه االستفســارات حــول احلصــول عــى املوافقــة إلعــادة نــر املــواد إىل مؤسســة .ECDL
إخالء املسؤولية
بالــرمغ مــن أخــذ لك عنايــة مــن قبــل مؤسســة  ECDLيف إعــداد هــذا املنشــور ،ال يــم إعطــاء أي مضــان مــن مؤسســة  ،ECDLبصفهتــا النــارش،
حــول اكمتــال املعلومــات الــواردة فيــه ،ولــن تتحمــل مؤسســة  ECDLأيــة مســؤولية عــن أيــة أخطــاء ،هســو ،عــدم دقــة ،خســارة أو رضر مــن أي
نــوع تنشــأ مبوجــب هــذه املعلومــات أو أيــة تعلميــات واردة يف هــذا املنشــور .جيــوز إجــراء تغيــرات مــن قبــل مؤسســة  ECDLحســب تقديرهــا
اخلــاص ويف أي وقــت ودون إشــعار مســبق.

مؤسســة  ECDLيه امس جتــاري مجســل ملؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل احملــدودة ومؤسســة الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل (الدوليــة) احملــدودة .وتعــد مؤسســة
الرخصــة األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل  ECDLواملؤسســة الدوليــة لقيــادة احلاســب اآليل  ICDLومجيــع الشــعارات املرتبطــة هبــا ،يه مجيعــا عالمــات جتاريــة مجسلــة ملؤسســة الرخصــة
األوروبيــة لقيــادة احلاســب اآليل .مجيــع احلقــوق حمفوظــة.
		
مؤسسة ٢٠١٢ © ECDL

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٢من ٧

الرخصة األوروبية لقيادة احلاسب اآليل  /الرخصة الدولية لقيادة احلاسب اآليل  -جداول البيانات
يقدم هذا املقرر املفاهمي واملهارات األساسية املتعلقة بفهم مبادئ قواعد البيانات واستخدامها بكفاءة.

أهداف املقرر
عند إمتام هذا املقرر سيمتكن املرحشون من :
فهم ماهية قواعد البيانات وطريقة تنظميها واستخدامها.
إنشاء قاعدة بيانات بسيطة وعرض حمتوياهتا بأساليب خمتلفة.
إنشاء جدول ،حتديد وتعديل احلقول وخصائصها ،إدخال وحترير البيانات يف جدول.
تصنيف وتصفية جدول أو منوذج ،إنشاء استفسارات وتعديلها وتشغيلها السرتداد معلومات حمددة من قاعدة بيانات.
فهم ماهية المنوذج ،إنشاء منوذج إلدخال ،تعديل ،أو حذف الجسالت والبيانات املوجودة فهيا.
إنشاء التقارير الروتينية وإعداد املخرجات اجلاهزة للتوزيع.

الفئة
 .١فهم قواعد البيانات

مجموعة املهارات
 ١-١املبادئ األساسية

 ٢-١تنظمي قواعد البيانات

		
مؤسسة ٢٠١٢ © ECDL

املرجع

موضوع املهمة

١-١-١

فهم ماهية قاعدة البيانات.

٢-١-١

فهم الفرق بني البيانات واملعلومات.

٣-١-١

فعــم كيفيــة تنظــم قاعــدة البيانــات مــن حيــث
اجلــداول ،الجســات ،واحلقــول.

٤-١-١

معرفــة بعــض االســتخدامات الشــائعة لقواعــد
البيانــات الضخمــة ،مثــل :أنمظــة احلجــز
بــراكت الطــران ،الجســات احلكوميــة،
جســات احلســابات البنكيــة ،بيانــات مــرىض
املستشــفيات.

١-٢-١

فهــم وجــوب احتــواء لك جــدول يف قاعــدة
بيانــات عــى بيانــات حــول موضــوع واحــد.

٢-٢-١

فهــم وجــوب احتــواء لك حقــل يف أي جــدول
عــى عنــر بيانــات واحــد فقــط.

٣-٢-١

فهــم ارتبــاط حمتــوى احلقــل بنــوع بيانــات
مــامئ ،مثــل :نــص ،رمق ،التارخي/الوقــت ،نعــم/ال.

٤-٢-١

فهــم أن احلقــول لدهيــا خصائــص مرتبطــة
هبــا ،مثــل :جحــم احلقــل ،التنســيق ،القميــة
اإلفرتاضيــة.

٥-٢-١

فهم ما هو املفتاح األسايس.

٦-٢-١

فهــم مــا هــو الفهــرس .فهــم كيفيــة مســاح
الفهــرس بوصــول أرسع للبيانــات.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٣من ٧

الفئة

مجموعة املهارات
 ٣-١العالقات

 ٤-١التشغيل

 .٢استخدام التطبيق

 ١-٢العمل مع قواعد البيانات

 ٢-٢املهام الشائعة

		
مؤسسة ٢٠١٢ © ECDL

املرجع

موضوع املهمة

١-٣-١

فهــم أن الغــرض األســايس مــن ربــط اجلــداول
يف قاعــدة بيانــات هــو التقليــل مــن تكــرار
البيانــات.

٢-٣-١

فهــم أنــه يــم إنشــاء عالقــة عــن طريــق مطابقــة
حقــل فريــد يف جــدول مــع حقــل يف جــدول
آخــر.

٣-٣-١

فهــم أمهيــة احلفــاظ عــى تاكمــل العالقــات بــن
اجلــداول.

١-٤-١

معرفــة أنــه يــم إنشــاء وتصمــم قواعــد البيانــات
احملرتفــة مــن قبــل أخصــاء قواعــد البيانات.

٢-٤-١

معرفــة أن إدخــال البيانــات ،صيانــة البيانــات
واســرداد املعلومــات يقــوم هبــا مســتخديم
قواعــد البيانــات.

٣-٤-١

معرفــة أن مســؤول قاعــدة البيانــات يتيــح
الوصــول إىل بيانــات معينــة لملســتخدمني
املناســبني.

٤-٤-١

معرفــة أن مســؤول قاعــدة البيانــات يكــون
املســؤول عــن اســرداد قاعــدة البيانــات بعــد
حــدوث تعطــل أو أخطــاء جســمة.

١-١-٢

فتح وإغالق تطبيق قاعدة بيانات.

٢-١-٢

فتح وإغالق قاعدة بيانات.

٣-١-٢

إنشــاء قاعــدة بيانــات جديــدة و حفظهــا عــى
موقــع عــى حمــرك األقــراص.

٤-١-٢

عــرض وإخفــاء أرشطــة األدوات املضمنــة.
اســتعادة وتصغــر الرشيــط.

٥-١-٢

استخدام وظائف التعلميات املتاحة.

١-٢-٢

فتــح ،حفــظ ،وإغــاق جــدول ،اســتعالم ،منــوذج،
تقرير.

٢-٢-٢

التبديــل بــن طــرق العرض يف جدول ،اســتعالم،
منــوذج ،تقرير.

٣-٢-٢

حذف جدول ،استعالم ،منوذج ،تقرير.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٤من ٧

الفئة

 .٣اجلداول

مجموعة املهارات

 ١-٣الجسالت

 ٢-٣التصممي

 .٤اسرتجاع املعلومات

 ١-٤العمليات الرئيسية

 ٢-٤االستعالمات
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املرجع

موضوع املهمة

٤-٢-٢

التنقــل بــن الجســات يف جــدول ،اســتعالم،
منــوذج.

٥-٢-٢

فــرز الجســات يف جــدول ،اســتعالم ،أو منــوذج
برتتيــب رمقــي أو أجبــدي تصاعــدي أو تنــازيل.

١-١-٣

إضافة أو حذف جسالت يف جدول.

٢-١-٣

إضافة ،تعديل ،أو حذف بيانات يف جسل.

١-٢-٣

إنشــاء وتمسيــة جــدول وحتديــد حقــول بأنــواع
بياناهتــا ،مثــل :نــص ،رمق ،التارخي/الوقــت ،نعــم/ال.

٢-٢-٣

تطبيــق إعــدادات خصائــص احلقــل ،مثــل :جحــم
احلقــل ،تنســيق الــرمق ،تنســيق التارخي/الوقــت،
القميــة االفرتاضيــة.

٣-٢-٣

إنشــاء قاعــدة التحقــق مــن حصــة رمق ،التــارخي/
الوقــت ،معلة.

٤-٢-٣

معرفــة أثــر تغيــر نــوع البيانــات أو خصائــص
احلقــل يف جــدول.

٥-٢-٣

تعيني حقل مكفتاح أسايس.

٦-٢-٣

فهرســة حقــل (مــع المســاح أو عــدم المســاح
بالتكــرارات).

٧-٢-٣

إضافة حقل إىل جدول موجود.

٨-٢-٣

تغيري عرض األمعدة يف جدول.

١-١-٤

اســتخدام أمــر البحــث للعثــور عــى لكمــة ،رمق،
أو بيانــات حمــددة يف حقــل.

٢-١-٤

تطبيق عامل تصفية عىل جدول أو منوذج.

٣-١-٤

إزالــة تطبيــق عامــل تصفيــة مــن جــدول أو
منــوذج.

١-٢-٤

فهــم أنــه يــم اســتخدام االســتعالمات لغــرض
اســتخراج وحتليــل البيانــات.

٢-٢-٤

إنشــاء اســتعالم ممســى مــن جــدول واحــد
باســتخدام معايــر حبــث معينــة.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٥من ٧

الفئة

مجموعة املهارات

 .٥األجسام

 ١-٥المناذج

 .٦املخرجات

 ١-٦التقاريــر وتصديــر
البيانــات
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املرجع

موضوع املهمة

٣-٢-٤

إنشــاء اســتعالم ممســى مــن جدولني باســتخدام
معايــر حبــث معينة.

٤-٢-٤

إضافــة معايــر إىل اســتعالم باســتخدام عامــل

٥-٢-٤

إضافــة معايــر إىل اســتعالم باســتخدام عامــل
تشــغيل واحــد أو أكــر مــن العوامــل التاليــة:
.AND ،OR ،NOT

٦-٢-٤

اســتخدام حــرف بــدل يف اســتعالم ،مثــل * :أو
 ، %؟ أو __ .

٧-٢-٤

حترير استعالم :إضافة ،تعديل ،إزالة معايري.

٨-٢-٤

حتريــر اســتعالم :إضافــة ،إزالــة ،نقــل ،إخفــاء،
إظهــار حقــول.

٩-٢-٤

تشغيل استعالم.

١-١-٥

فهــم أنــه يــم اســتخدام المنــاذج مــن أجــل
عــرض وحفــظ الجســات.

٢-١-٥

إنشاء وتمسية منوذج.

٣-١-٥

استخدام منوذج إلدراج جسالت جديدة.

٤-١-٥

استخدام منوذج حلذف جسالت.

٥-١-٥

اســتخدام منــوذج إلضافــة ،تعديــل ،أوحــذف
بيانــات يف جســل.

٦-١-٥

إضافــة وتعديــل نــص يف رؤوس وتذييــات
منــوذج.

١-١-٦

فهــم أنــه يــم اســتخدام التقرير لطباعــة معلومات
حمــددة مــن جدول أو اســتعالم.

٢-١-٦

إنشــاء وتمسيــة تقريــر بنــاءا عــى جــدول أو
اســتعالم.

٣-١-٦

تغيــر ترتيــب حقــول وعناويــن البيانــات يف
ختطيــط التقريــر.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

تشــغيل واحــد أو أكــر ،مثــل( = :يعــادل)>< ،
(ال يعــادل)( < ،أقــل مــن)( =< ،أقــل مــن أو
يعــادل)( => ،أكــر مــن أو يعــادل).

صفحة  ٦من ٧

الفئة

مجموعة املهارات

 ٢-٦الطباعة
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املرجع

موضوع املهمة

٤-١-٦

عــرض حقــول حمــددة يف تقريــر مجمــع حســب
املجمــوع ،احلــد األدىن ،احلــد األقــى،
املتوســط ،العــدد ،مــع نقــاط فصــل مناســبة.

٥-١-٦

إضافــة وتعديــل نــص يف رؤوس وتذييــات
تقريــر.

٦-١-٦

تصديــر إخــراج جــدول أو اســتعالم يف تنســيق
جــدول بيانــات ،تنســيق نــي ( ،)txt، .csv.أو
تنســيق  ،XMLوحفظــه يف موقــع عــى حمــرك
أقــراص.

١-٢-٦

تغيــر اجتــاه (أفــي ،معــودي) جــدول ،منــوذج،
إخــراج اســتعالم ،أو تقريــر .تغيــر جحــم ورق
الطباعــة.

٢-٢-٦

طباعــة صفحــة ،جســل أو جســات حمــددة ،أو
جــدول اكمــل.

٣-٢-٦

طباعــة مجيــع الجســات أو صفحــات معينــة
باســتخدام ختطيــط منــوذج.

٤-٢-٦

طباعة نتيجة استعالم.

٥-٢-٦

طباعــة صفحــة أو صفحــات حمــددة يف تقريــر،
أو طباعــة تقريــر اكمــل.

املرجع ECDL/ICDL :الوحدة  ١٢ -املهنج  -ن ١

صفحة  ٧من ٧

