صْفٞز قجػذر ثىذٞجّجس دجعضخذثً

Access
إدثسر ثىشدؾ ثإلىنضشّٜٗ
جامعة طيبة

إعداد م .بندر اللهٍبً

Access
أسبسٍبث تصوٍن قىاعد البٍبنبث
ص٘فش قجػذر ثىذٞجّجس ثىض ٜصٌ صظََٖٞج دشنو طقٞـ فق ثى٘ط٘ه ىَؼيٍ٘جس دقٞقز ٍٗقذعزّٗ .ظشثً ألَٕٞز
ثىضظَ ٌٞثىظقٞـ ٗمّ٘ٔ أعجعٞج ً ىضققٞق ثألٕذثف ف ٜثىؼَو ٍغ قجػذر ثىذٞجّجسٝ ،ضطيخ ص٘فٞش ثى٘قش صؼيٌ
ٍذجدا ثىضظَ ٌٞثىؾٞذٗ .أخٞشثً ،فأّش صشغخ ف ٜثىقظ٘ه ػي ٚقجػذر دٞجّجس صف ٜدجفضٞجؽجصل ٗصضنٞف ٍغ
ثىضغٞٞش دغٖ٘ىز.
٘ٝفش ٕزث ثىَ٘ػ٘ع إسشجدثس ػجٍز ف٘ه ىضخطٞؾ قجػذر ثىذٞجّجس .عضضؼشف ػي ٚمٞفٞز ثخضٞجس ثىَؼيٍ٘جس
ثىض ٜصقضجؽٖجٗ ،مٞفٞز صقغ ٌٞثىَؼيٍ٘جس ف ٜثىؾذثٗه ٗثألػَذر ثىَْجعذزٗ ،مٞفٞز ثسصذجؽ ٕزٓ ثىؾذثٗه
دؼؼٖج دذؼغٝ .ؾخ قشثءر ٕزث ثىَ٘ػ٘ع قذو إّشجء قجػذر ثىذٞجّجس ثألٗى.ٚ
التعرف على شروط قبعدة البٍبنبث
ْٝظٌ  Microsoft Office Accessثىَؼيٍ٘جس ف ٜجداول ٜٕٗ :ق٘ثةٌ ثىظف٘ف ٗثألػَذر ثىض ٜصغضذذه
دفضش دٞجّجس ثىَقجعخ أٗ ٗسقز ػَو  .Microsoft Office Excelقذ صقض٘ ٛقجػذر ثىذٞجّجس ثىذغٞطز
ػي ٚؽذٗه ٗثفذ فقؾٗ .ىنْل فٍ ٜؼظٌ ق٘ثػذ ثىذٞجّجس صقضجػ غجىذًج ألمغش ٍِ ؽذٗه ٗثفذ .ػي ٚعذٞو
ثىَغجه ،قذ صقضجػ ىؾذٗه ىضخضٍ ِٝؼيٍ٘جس ػِ ثىَْضؾجسٗ ،ؽذٗه آخش ىضخض ِٝثىَؼيٍ٘جس ػِ ثىطيذجس،
ٗآخش ٝقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس ف٘ه ثىؼَالء.

ٝطيق ػي ٚمو طف ثالعٌ سجلٗ ،مزىل ٝطيق مو ػَ٘د ثالعٌ دقل .ثىغؾو ٕ٘ ؽشٝقز ٍضغقز رثس ٍؼْٚ
ىؾَغ ٍؼيٍ٘جس ػِ شٜء ٍجٗ .ثىققو ٕ٘ دْذ ٍؼيٍ٘جس ٍفشد ٝظٖش ٕزث ثىذْذ ف ٜمو عؾو .ف ٜؽذٗه
"ثىَْضؾجس" ٍغالًٝ ،قض٘ ٛمو طف أٗ عؾو ػيٍ ٚؼيٍ٘جس ف٘ه ٍْضؼ ٗثفذٝ .قض٘ ٛمو ػَ٘د أٗ فقو
ػيّ٘ ٚع ٍِ ثىَؼيٍ٘جس ف٘ه ٕزث ثىَْضؼ ٍغو ثعَٔ أٗ عؼشٓ.

هب هى التصوٍن الجٍد لقبعدة البٍبنبث؟
ْٕجك دؼغ ثىَذجدا ثىخجطز دؼَيٞز صظَ ٌٞقجػذر دٞجّجسٝ .ضَغو ثىَذذأ ثألٗه ف ٜأُ ثىَؼيٍ٘جس ثىَضنشسر
(صغَ ٚأٝؼج ً ثىذٞجّجس ثىَنشسر) غٞش طقٞقز ،ألّٖج صؤد ٛإى ٚإٕذثس ثىَغجفز ٗصٝجدر ثفضَجه ظٖ٘س
أخطجء ػذً ثىض٘ثفقٝٗ .ضَغو ثىَذذأ ثىغجّ ٚف ٜإَٔٞز صظقٞـ ثىَؼيٍ٘جس ٗإمَجىٖج .إرث مجّش قجػذر ثىذٞجّجس
صقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس غٞش طقٞقز ،عٞضؼَِ أ ٛصقشٝش ٝقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس ٍِ قجػذر ثىذٞجّجس ٕزٓ
ػيٍ ٚؼيٍ٘جس غٞش طقٞقز أٝؼجًٗ .ػي ٚرىل ،عٞقذط خطأ ف ٜأ ٛقشثس صضخزٓ ٝغضْذ إىٕ ٚزٓ ثىضقجسٝش.
ٌؤدي التصوٍن الجٍد لقبعدة البٍبنبث إلى هب ٌلً:





صقغ ٌٞثىَؼيٍ٘جس إى ٚؽذثٗه ٍْفظيز ٍغضْذر إىٍ٘ ٚثػٞغ ىضقيٞو ثىذٞجّجس ثىَنشسر.
ص٘فٞش ثىَؼيٍ٘جس ثىضٝ ٜضطيذٖج  Accessىشدؾ ثىَؼيٍ٘جس ف ٜؽذثٗه ٍغ دؼؼٖج ػْذ ثىقجؽز.
ٝغجػذ ػي ٚدػٌ ٗػَجُ دقز ٗصنجٍو ثىَؼيٍ٘جس.
ٍالءٍز ٍضطيذجس ٍؼجىؾز ثىذٞجّجس ٗإػذثد ثىضقجسٝش.
عولٍت التصوٍن
صضنُ٘ ػَيٞز ثىضظَ ٍِ ٌٞثىخط٘ثس ثىضجىٞز:



تذدٌد الغرض هن قبعدة البٍبنبث
ٝغجػذ رىل ف ٜثىضؾٖٞض ىيخط٘ثس ثىقجدٍز.



العثىر على الوعلىهبث الوطلىبت وتنظٍوهب
قٌ دضؾَٞغ مجفز أّ٘ثع ثىَؼيٍ٘جس ثىض ٜقذ صقضجػ إىٖٞج ف ٜعؾو ف ٜقجػذر ثىذٞجّجسٍ ،غو ثعٌ
ثىَ٘ظف ٗسقَٔ ثى٘ظٞفٗٗ ٜظٞفضٔ ثىخ...



تقسٍن الوعلىهبث إلى جداول
قٌ دضقغ ٌٞػْجطش ثىَؼيٍ٘جس إىٗ ٚفذثس أٗ ٍ٘ثػٞغ سةٞغٞزٍ ،غو ثىَ٘ظف ِٞثىَ٘ظفجس.
ٗعٞضق٘ه مو ٍ٘ػ٘ع إى ٚؽذٗه.



تذىٌل عنبصر الوعلىهبث إلى أعودة
فذد ٍج ٕ ٜثىَؼيٍ٘جس ثىض ٜصشٝذ صخضْٖٝج ف ٜمو ؽذٗهٝ .ظذـ مو ػْظش فقالً ٗٝؼشع
مؼَ٘د ف ٜثىؾذٗه .ػي ٚعذٞو ثىَغجهَٝ ،نِ أُ ٝقض٘ ٛؽذٗه "ثىَ٘ظفُ٘" ػي ٚفق٘ه ٍغو
"ثعٌ ثىؼجةيز" ٗ"صجسٝخ ثىضؼ."ِٞٞ



تعٍٍن هفبتٍخ أسبسٍت
ثخضش ٍفضجؿ أعجع ٜىنو ؽذٗهٝ .ؼضذش ثىَفضجؿ ثألعجع ٕ٘ ٜػَ٘د ُٝغضخذً ف ٜصؼشٝف مو
طف دشنو فشٝذٍ ،غو "ٍؼشّف ثىَ٘ظف" أٗ "ٍؼشّف ثىَ٘ظفز".



إعداد عالقبث الجدول
شجٕذ مو ؽذٗه ٗقشس مٞفٞز سدؾ ثىذٞجّجس ثىَ٘ؽ٘در ف ٜؽذٗه ٗثفذ دذٞجّجس ف ٜؽذثٗه
أخش .ٙقٌ دئػجفز فق٘ه إى ٚثىؾذثٗه أٗ إّشجء ؽذثٗه ؽذٝذر ىض٘ػٞـ ثىؼالقجس ،ػْذ
ثىؼشٗسر.



تنقٍت التصوٍن



تطبٍق قىاعد التسىٌت

قٌ دضقيٞو ثىضظَ ٌٞدقغج ً ػِ ثألخطجء .قٌ دئّشجء ؽذٗه ٗإػجفز عؾالس قيٞيز ٍِ َّ٘رػ
دٞجّجس .صأمذ ٍَج إرث مجُ دئٍنجّل ثىقظ٘ه ػي ٚثىْضجةؼ ثىَشغ٘دز ٍِ ثىؾذثٗه .قٌ دئؽشثء
صؼذٝالس ػي ٚثىضظَ ،ٌٞػْذ ثىقجؽز.

قٌ دضطذٞق ق٘ثػذ صغ٘ٝز ثىذٞجّجس ىيضأمذ ٍِ دْجء ثىؾذثٗه دشنو طقٞـ .قٌ دئؽشثء صؼذٝالس
ػي ٚثىضظَ ، ٌٞػْذ ثىقجؽز.
تذدٌد الغرض هن قبعدة البٍبنبث
ٝفؼو مضجدز ثىغشع ٍِ قجػذر ثىذٞجّجس فٗ ٜسقز ثىغشع ٍْٖج ٗمٞفٞز ثعضخذٍٖج ٍِٗ عٞغضخذٍٖج .دجىْغذز
ىقجػذر دٞجّجس طغٞشر ثىخجطز دؼَو قجةٌ ٍِ ثىَْضه ،ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،قذ صنضخ أشٞج ًء دغٞطز ٍغو
"صقضفع قجػذر دٞجّجس ثىؼَالء دقجةَز ٍؼيٍ٘جس ػِ ثىؼَالء دٖذف إّشجء ثىشعجةو ٗثىضقجسٝش" .إرث مجّش
قجػذر ثىذٞجّجس أمغش صؼقٞذثً أٗ عٞغضخذٍٖج ػذر أشخجص مَج ٕ٘ ثىقجه ٍغ ق٘ثػذ دٞجّجس ثىَؤعغجس ثىنذشٙ
ٗثىؾجٍؼجس َٝنِ صقذٝذ ثىغشع دغٖ٘ىز ف ٜفقشر أٗ أمغش ٗٝؾخ أُ صضؼَِ ٍضٗ ٚمٞف عٞغضخذً مو
شخض قجػذر ثىذٞجّجس .صنَِ ثىفنشر فٗ ٜؽ٘د دٞجُ ٍنض٘ح ؽٞذثً دجألٕذثف ف ٜص٘فٞش ٍشؽؼٞز َٝنِ
ثىشؽ٘ع إىٖٞج خاله ػَيٞز ثىضظَٝ .ٌٞغجػذك ٕزث ثىذٞجُ ػي ٚثىضشمٞض ف ٜإٔذثفل ػْذ ثصخجر ثىقشثس.
العثىر على الوعلىهبث الوطلىبت وتنظٍوهب
ىيؼغ٘س ػي ٚثىَؼيٍ٘جس ثىَطي٘دز ٗصْظَٖٞج ،ثدذأ دجىَؼيٍ٘جس ثىَ٘ؽ٘در .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،قذ صغؾو
ٍؼيٍ٘جس ثىَ٘ظفٗ ِٞثىَ٘ظفجس ثىَ٘ؽ٘در دٞجّجصٌٖ فجىٞج ً ٗثىذقظ ٍغضقذالً ػِ دقٞز ثىذٞجّجس ثىْجقظز ػيٚ
ٍشثفو ٍضؼذدر.
هب هً الوعلىهبث التً ٌجب وضعهب فً النوىذج؟ هب هً خبنبث التعبئت التً ستقىم بئنشبئهب؟
قٌ دضؼشٝف مو ػْظش ٍِ ٕزٓ ثىؼْجطش ٗعشدٕج .ػي ٚعذٞو ثىَغجه:







سقٌ ثىَ٘ظف
ثعَٔ ثىشدجػٜ
ثىَغَ ٚثى٘ظٞفٜ
ثى٘ظٞفز ثىقجىٞز
ثإلدثسر ثىضجدغ ىٖج ثىَ٘ظف
ثإلدثسر ثىيضٝ ٜؼَو دٖج ثىَ٘ظف

ْٕٗجك أٍغيز مغٞشر صخضيف دقغخ فجؽز ٍظٌَ قجػذر.

دَْٞج ٝضٌ صؾٖٞض ٕزٓ ثىقجةَز ال صقيق دشأُ ثىقظ٘ه ػيٖٞج دشنو ٍغجى ٜألٗه ٍشر .دذالً ٍِ رىل ،قٌ دغشد
مو ػْظش ٝخطش ػي ٚدجىل .إرث مجُ ْٕجك شخض آخش عٞقً٘ دجعضخذثً قجػذر ثىذٞجّجس ،ثعأىٔ ػِ أفنجسٓ
أٝؼجًَٝ .نْل ػذؾ دقز ثىقجةَز فَٞج دؼذ.
دؼذ رىل فذد أّ٘ثع ثىضقجسٝش ٗثىشعجةو ثىض ٜصشٝذ إّضجؽٖج ٍِ قجػذر ثىذٞجّجس .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،قذ صشغخ
دؼشع دٞجّجس ٍ٘ظف ٗإسعجىٖج إى ٚإدثسر أخش ٙىقجؽضٌٖ ىٖج  .قذ صشغخ أٝؼج ً ف ٜإّشجء سعجةو َّ٘رؽٞز
إلسعجه إػالُ ىيَ٘ظفٗ ِٞثىَ٘ظفجس ػِ ٍْجعذز ٍج ف ٜثىؾجٍؼز أٗ ػشع ٍضثٝج ؽذٝذر .طٌَ ثىضقشٝش فٜ
رْٕل ٗصخٞو ثىظ٘سر ثىضٝ ٜؾخ أُ ٝنُ٘ ػيٖٞجٍ .ج ٕ ٜثىَؼيٍ٘جس ثىضٝ ٜؾخ ٗػؼٖج ف ٜثىضقشٝش؟ قٌ
دغشد مو ػْظش .قٌ دزىل دجىَغو ٍغ ثىشعجةو ثىَْ٘رؽٞز ٗأ ٛصقشٝش آخش صفنش ف ٜإّشجةٔ.

ٝغجػذك صخٞو ثىضقشٝش ٗثىشعجةو ثىض ٜصشغخ ف ٜإّشجةٖج ػي ٚصؼشٝف ثىؼْجطش ثىَطي٘دز ف ٜقجػذر
ثىذٞجّجس .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،ثفضشع ثىغَجؿ ىيَ٘ظف دجىَ٘ثفقز فضَج ً ػي ٚثىضقذٝظ ثىذٗس ٛىيذشٝذ
ثإىنضشّٗ ٜأٗ سفؼٔ قطؼٞجًٗ ،إّل صشٝذ ػَو قجةَز دجىَ٘ظف ِٞثىزٗ ِٝثفق٘ث فضَجً .ىضغؾٞو ثىَؼيٍ٘جس ،قٌ
دئػجفز ثىؼَ٘د "إسعجه دشٝذ إىنضشّٗ "ٜإى ٚؽذٗه ثىَ٘ظفَٝ .ِٞنْل صؼ ِٞٞثىققو إىّ" ٚؼٌ" أٗ "ال" ىنو
ػَٞو.
صؤد ٛثىقجؽز إلسعجه سعجةو دشٝذ إىنضشّٗ ٜىيَ٘ظف ِٞإى ٚصغؾٞو ػْظش آخش .دَؾشد ٍؼشفز سغذز
ثىَ٘ظف ف ٜصيق ٜسعجةو دشٝذ إىنضشّٗٝ ،ٜؾخ ثىضؼشف ػي ٚػْ٘ثُ ثىذشٝذ ثإلىنضشّٗ ٜإلسعجىٖجٗ .ىزىل
صقضجػ ىضغؾٞو ػْ٘ثُ ثىذشٝذ ثإلىنضشّٗ ٜىنو ٍ٘ظف.
ٍِ ثىَغضقغِ أُ صقً٘ دئّشجء َّ٘رػ أٗى ٜىنو صقشٝش أٗ قجةَز إخشثػ ٗأُ صؼغ ف ٜثػضذجسك ثىؼْجطش
ثىض ٜعضقضجؽٖج إلّشجء ثىضقشٝش .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،ػْذ ثخضذجس سعجىز َّ٘رؽٞزٝ ،خطش ػي ٚثىزِٕ أشٞجء
قيٞيز .إرث أسدس صؼَ ِٞصقٞز ٍْجعذز ٍغو "ثىغٞذ" أٗ "ثىغٞذر" أٗ "ثّٟغز" .صؤد ٛثىغيغيز ثىض ٜصذذأ
دجىضقٞز إى ٚإّشجء ػْظش صقٞز .مَج ٝؾخ دشنو ػجً دذء ثىشعجىز دـ "ػضٝض ٛثىغٞذ ػَشٗ" ،أٗ "ػضٝضٛ
دشنو ػجً.
ثىغٞذ ػَشٗ صمٍَ ."ٜج ٝؤد ٛإى ٚصخض ِٝثعٌ ثىؼجةيز ٍْفظالً ػِ ثالعٌ ثألٗه
ٍ
ٍِ ثىٌَٖ أُ صضزمش أّٔ ٝؾخ فظو مو ٍؼيٍ٘ز إى ٚأؽضثء طغٞشر ٍفٞذر .ف ٜفجىز ثالعٌ ،ىؾؼو ثعٌ ثىؼجةيز
ٍض٘فشثً ىيقشثءر ،عٞضٌ فظو ثالعٌ إى ٚؽضء" ِٝثالعٌ ثألٗه" ٗ"ثعٌ ثىؼجةيز" .ىفشص صقشٝش د٘ثعطز ثعٌ
ثىؼجةيز ٍغالً ،عٞغجػذ صخض ِٝثعٌ ثىؼجةيز ٍْفظالًٗ .دشنو ػجً ،إرث أسدس إؽشثء فشص أٗ دقظ أٗ فغجح أٗ
صقشٝش ٗفقج ً ىؼْظش ٍؼيٍ٘جسٝ ،ؾخ ٗػغ ٕزث ثىؼْظش ف ٜثىققو ثىخجص دٔ.

ٝؾخ أُ صفنش ف ٜثألعتيز ثىض ٜسدَج صشٝذ ثىقظ٘ه ػي ٚإؽجدجصٖج ٍِ قجػذر ثىذٞجّجس .ػي ٚعذٞو ثىَغجهٍ ،ج
ٕ٘ ػذد ثى٘ظجةف ثىشجغشر فجىٞج دؾجٍؼز ؽٞذز ؟ ٗأ ِٝص٘ؽذ ٕزٓ ثى٘ظجةف ثىشجغشر؟
ٝغجػذك صخٞو ٕزٓ ثألعتيز ػي ٚصغؾٞو ػْجطش إػجفٞزٗ .دؼذ صؾَٞغ ٕزٓ ثىَؼيٍ٘جس صنُ٘ ٍغضؼذثً
ىيخط٘ر ثىضجىٞز.
تقسٍن الوعلىهبث إلى جداول
ىضقغ ٌٞثىَؼيٍ٘جس إى ٚؽذثٗه ،ثخضش ثى٘فذثس أٗ ثىَ٘ثػٞغ ثىشةٞغٞز .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،دؼذ ثىؼغ٘س ػيٚ
ٍؼيٍ٘جس ىقجػذر دٞجّجس ثى٘ظجةف ٗصْظَٖٞجٝ ،ؾخ أُ صظٖش ثىقجةَز ىؼذد ثى٘ظجةف ثىنيٗ ٜػذد ثى٘ظجةف
ثىَشغ٘ىز ٍِٗ عٌ ٝظٖش ىْج ػذد ثى٘ظجةف ثىشجغشر دنو عٖ٘ىز.
ٍٗغ ػشٗسر ثألخز ف ٜثإلػضذجسػْذ صظَ ٌٞقجػذر دٞجّجس ،فجٗه دثةَج ً صغؾٞو مو ٍؼيٍ٘ز ٍشر ٗثفذر.
.تذىٌل عنبصر الوعلىهبث إلى أعودة
ىضقذٝذ ثألػَذر ف ٜؽذٗهٝ ،ؾخ صقذٝذ ثىَؼيٍ٘جس ثىض ٜصقضجػ ىضؼقذٖج ف٘ه ثىَ٘ػ٘ع ثىَغؾو فٜ
ثىؾذٗه .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،دجىْغذز ىؾذٗه "ثىَ٘ظف "ِٞصؼذ ثألػَذر "ثالعٌ" ٗ"ثىؼْ٘ثُ" ٗ"ثىَذْٝز-
ثى٘الٝز-ثىَْطقز" ٗ"إسعجه دشٝذ إىنضشّٗ"ٗ "ٜثىضقٞز" ٗ"ػْ٘ثُ ثىذشٝذ ثإلىنضشّٗ "ٜقجةَز أػَذر ٍذذةٞز
ؽٞذرٝ .قض٘ ٛمو عؾو ف ٜثىؾذٗه ػيّ ٚفظ ٍؾَ٘ػز ثألػَذر ،ىزىل َٝنْل صخض ِٝثىَؼيٍ٘جس "ثعٌ"
ٗ"ػْ٘ثُ" ٗ"ٍذْٝزٗ-الٝزٍْ-طقز" ٗ"إسعجه دشٝذ إىنضشّٗ"ٗ "ٜثىضقٞز" ٗ"ػْ٘ثُ ثىذشٝذ ثإلىنضشّٗ "ٜىنو
عؾو .ػي ٚعذٞو ثىَغجهٝ ،قض٘ ٛػَ٘د ثىؼْ٘ثُ ػي ٚػْجٗ ِٝثىؼَالءٝ .ضؼَِ مو عؾو دٞجّجس ف٘ه
ثىَ٘ظف مَج ٝقض٘ ٛفقو ثىؼْ٘ثُ ػي ٚػْ٘ثُ ٕزث ثىؼَٞو.
دَؾشد صقذٝذ ٍؾَ٘ػز ثألػَذر ثألٗى ٚف ٜمو ؽذٗهَٝ ،نْل دؼذ رىل صْقٞز ثألػَذر .ػي ٚعذٞو ثىَغجه،
ٍِ ثألفؼو صخض ِٝثعٌ ثىَ٘ظف ف ٜػَ٘دٍْ ِٝفظي :ِٞثالعٌ ثألٗه ٗثعٌ ثىؼجةيز ،دقٞظ َٝنْل فشص ٕزٓ
ثألػَذر فقؾ ٗثىذقظ ػْٖج ٗفٖشعضٖجٗ .دجىَغوٝ ،ضنُ٘ ثىؼْ٘ثُ دجىطذغ ٍِ خَغز ٍنّ٘جس ٍْفظيز ٕٜ
ثىؼْ٘ثُ ٗثىَذْٝز ٗثى٘الٝز ٗثىشٍض ثىذشٝذٗ ٛثىذيذ/ثىَْطقزٗ ،مزىل ٍِ ثألفؼو صخضْٖٝج ف ٜأػَذر ٍضفشقز.
إرث أسدس ثىقٞجً دؼَيٞز دقظ أٗ صظفٞز أٗ فشص ػِ ؽشٝق ثى٘الٝز ٍغالً ،صقضجػ إىٍ ٚؼيٍ٘جس ف٘ه ثى٘الٝز
ثى َُخضّز ف ٜػَ٘د ٍْفظو.
مَج ٝؾخ ثىضفنٞش فٍ ٜج إرث مجّش قجػذر ثىذٞجّجس عضقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس ٍِ أطو ٍقي ٜفقؾ أً دٗىٜ
أٝؼجً .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،إرث أسدس صخض ِٝػْجٗ ِٝدٗىٞز ٍِ ،ثألفؼو ٗؽ٘د ػَ٘د "ثىَْطقز" دذالً ٍِ
"ثىذيذ" ،ألُ ٍغو ٕزث ثىؼَ٘د عٞضغغ ىنو ثىقجالس ثىَقيٞز ٗثىَْجؽق/ثىذالد ثألخش .ٙدجىَغوٝ ،نُ٘ ثىشٍض
ثىذشٝذ ٛثىذٗى ٜأفؼو دنغٞش ٍِ ثىشٍض ثىذشٝذ ٛثىَقي ٜػْذ صخض ِٝػْجٗ ِٝدٗىٞز.
دَؾشد أُ صضٌ صْقٞز أػَذر ثىذٞجّجس ف ٜمو ؽذٗه ,ثخضش ثىَفضجؿ ثألعجع ٜىنو ؽذٗه.
تعٍٍن هفبتٍخ أسبسٍت
ٝؾخ أُ ٝقض٘ ٛمو ؽذٗه ف ٜقجػذر ثىذٞجّجس ػي ٚػَ٘د أٗ ٍؾَ٘ػز ٍِ ثألػَذر ثىض ٜصؼشِّف دطشٝقز
ٍَٞضر مو طف صٌ صخض ْٔٝف ٜثىؾذٗهٝ .نُ٘ غجىذج ً سقٌ صؼشٝف فشٝذٍ ،غو سقٌ ٍؼشّف ثىَ٘ظف أٗ ثىشقٌ
ثىضغيغي .ٜصغَٕ ٚزٓ ثىَؼيٍ٘ز فٍ ٜظطيقجس قجػذر ثىذٞجّجس الوفتبح األسبسً ىيؾذٗهٝٗ .غضخذً
 Accessفق٘ه ثىَفجصٞـ ثألعجعٞز ىذٍؼ ثىذٞجّجس ٍغ دؼؼٖج دغشػز ٍِ ؽذثٗه ٍضؼذدر ٗإفؼجسٕج ٍؼجً.

إرث مجُ ْٕجك دجىفؼو ٍؼشّف فشٝذ ىيؾذٗهٍ ،غو سقٌ ثىَ٘ظف ثىخجص دل ثىزُٝ ٛؼشف دشنو فشٝذ َٝ ،نْل
ثعضخذثً ثى َُؼشف مَفضجؿ أعجع ٜىيؾذٗه ٗىنِ فقؾ إرث ثخضيفش ثىق ٌٞثىَ٘ؽ٘در فٕ ٜزث ثىؼَ٘د ىنو عؾو
دشنو دثةٌ .ال َٝنِ ظٖ٘س قٍ ٌٞضنشسر ف ٜثىَفضجؿ ثألعجع .ٜػي ٚعذٞو ثىَغجه ،ال صغضخذً أعَجء
ٍ
ثألشخجص مَفضجؿ أعجع ٜألّٖج غٞش فشٝذر ،فٞظ َٝنِ أُ ٝقَو شخظجُ ّفظ ثالعٌ فّ ٜفظ ثىؾذٗه
دغٖ٘ىز.
ٝؾخ أُ ٝنُ٘ ىيَفضجؿ ثألعجع ٜقَٞز دثةَجً .إرث أٍنِ ف ٜدؼغ ثألفٞجُ أُ صنُ٘ ق ٌٞثألػَذر غٞش ٍؼْٞز أٗ
غٞش ٍؼشٗفز (قٍ ٌٞفق٘در) ،ال َٝنِ أدذثً ثعضخذثٍٖج مَنّ٘جس ف ٜثىَفضجؿ ثألعجع.ٜ
ٝؾخ دثةَج ثخضٞجس ٍفضجؿ أعجع ٜقَٞضٔ ال صضغٞش .ف ٜقجػذر ثىذٞجّجس ثىض ٜصغضخذً أمغش ٍِ ؽذٗه ٗثفذ،
َٝنِ ثعضخذثً ثىَفضجؿ ثألعجع ٜىيؾذٗه مَشؽغ ف ٜثىؾذثٗه ثألخش .ٙإرث صغٞش ثىَفضجؿ ثألعجعٝ ،ٜؾخ
صطذٞق ثىضغٞٞش ػي ٚمو ٍنجُ ٝغضخذً ثىَفضجؿ مَشؽغ إىٝ .ٔٞؤد ٛثعضخذثً ثىَفضجؿ ثألعجع ٜثىز ٛال ٝضغٞش
إى ٚصقيٞو فشطز ػذً ٍضثٍْز ثىَفضجؿ ثألعجعٍ ٜغ ثىؾذثٗه ثألخش ٙثىض ٜصشؽغ إى.ٔٞ
ٝضٌ غجىذج ً ثعضخذً سقٌ فشٝذ ثػضذجؽ ٜمَفضجؿ أعجع .ٜػي ٚعذٞو ثىَغجهَٝ ،نْل صؼ ِٞٞسقٌ فشٝذ ىنو ؽيخ.
إُ ثىغشع ثى٘فٞذ ىشقٌ ثىطيخ ٕ٘ صؼشٝف ثىطيخ .ال َٝنِ صغٞٞشٓ دَؾشد صؼ.ْٔٞٞ
إرث ىٌ ٝنِ فجػشثً ف ٜرْٕل ثعٌ ػَ٘دثً أٗ ٍؾَ٘ػز أػَذر صظيـ مَفجصٞـ أعجعٞز ؽٞذر ,فنش ف ٜثعضخذثً
ثىؼَ٘د ثىزٝ ٛغضخذً ّ٘ع ثىذٞجّجس "صشق ٌٞصيقجة ."ٜػْذ ثعضخذثً ّ٘ع ثىذٞجّجس "صشق ٌٞصيقجةُٝ ،"ٜؼِٞ
 Accessقَٞزً صيقجةٞجًٕ .زث ثىَؼشِّف غٞش فقٞقٜ؛ فٖ٘ ٝقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس غٞش فقٞقٞز ى٘طف ثىظف
ثىزَٝ ٛغئٝٗ .فؼو ثعضخذثً ثىَؼشّفجس غٞش ثىققٞقٞز مَفضجؿ أعجع ٜألُ قَٖٞج ال صضغٞش .ثىَفضجؿ ثألعجعٜ
ثىزٝ ٛقض٘ ٛػيٍ ٚؼيٍ٘جس فقٞقز ف٘ه ثىظف ػي ٚعذٞو ثىَغجه ,سقٌ ثىضيٞفُ٘ أٗ ثعٌ ثىَ٘ظف ٍِ
ثىَقضَو أُ ٝضغٞش ,ألُ ثىَؼيٍ٘جس ثىققٞقٞز ّفغٖج قذ صضغٞش.

رقم الموظف

اسم الموظف

صظيـ ثألػَذر ثىض ٜصٌ صؼْٖٞٞج إىّ٘ ٚع ثىذٞجّجس "سقٌ صيقجة "ٜمَفجصٞـ أعجعٞز ؽٞذر ,ألّٖج صؼَِ ػذً
ٗؽ٘د ٍؼشّفجس ٍْضؾجس ٍضشجدٖز.

ْٕٗج ٍغجه ػي ٚإفذ ٙششمجس ثإلّضجػ ىيَ٘ثد ثىغزثةٞز ٗمٞفٞز سدؾ ؽَٞغ ثىَْضؾجس ٗصْفٞز قجػذر دٞجّجس
ىيَ٘ظفٗ ِٞثىؼَالء أٝؼج ُ :

إنشبء عالقبث الجداول
قذ صقضجػ دؼذ صقغ ٌٞثىَؼيٍ٘جس ف ٜؽذثٗه إى ٚصؾَٞؼٖج ٍؼج ً ٍشر أخش ٙدطشٝقز طقٞقز .ػي ٚعذٞو
ثىَغجهٝ ،ضؼَِ ثىَْ٘رػ ثىضجىٍ ٜؼيٍ٘جس ٍِ ػذر ؽذثٗه.

صأص ٜثىَؼيٍ٘جس فٕ ٜزث ثىَْ٘رػ ٍِ ؽذٗه "ثىؼَالء"...

ٗ...ؽذٗه "ثىَ٘ظفُ٘"...
ٗ...ؽذٗه "ثىطيذجس"...
ٗ...ؽذٗه "ثىَْضؾجس"...
ٗ...ؽذٗه"صفجطٞو ثىطيذجس".
إُ ّ ٕ٘ Accessظجً إلدثسر ق٘ثػذ ثىذٞجّجس ثالسصذجؽٞز .ف ٜقجػذر ثىذٞجّجس ثالسصذجؽٞزٝ ,ضٌ صقغٌٞ
ثىَؼيٍ٘جس إى ٚؽذثٗه ٍْفظيز ٍغضْذر إىٍ٘ ٚثػٞغ .عٌ ٝضٌ ثعضخذً ثىؼالقجس د ِٞثىؾذثٗه إلسؽجع
ثىَؼيٍ٘جس ٍغ دؼؼٖج ٍشر أخش ٙػْذ ثىقجؽز.
إنشبء عالقت رأس بأطراف
سثؽغ ٕزث ثىَغجه :ؽذثٗه "ثىَ٘سدُٗ" ٗ"ثىَْضؾجس" ف ٜقجػذر دٞجّجس ؽيذجس ثىَْضؾجسَٝ .نِ ىَ٘سد ٗثفذ
صقذ ٌٝأ ٛػذد ٍِ ثىَْضؾجسٗ .صذؼج ً ىزىل َٝنِ أُ ٝقجدو مو ٍ٘سد ٍ٘ؽ٘د ف ٜؽذٗه "ثىَ٘سدُٗ" ػذر
ٍْضؾجس ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس"ٕٗ .نزث صنُ٘ ثىؼالقز د ِٞؽذٗى" ٜثىَ٘سدُٗ" ٗؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٕٜ
ػالقز سأط دأؽشثف.

ىؼشع ػالقز سأط دأؽشثف ف ٜصظَ ٌٞقجػذر ثىذٞجّجس ،ثعضخذً ثىَفضجؿ ثألعجع ٜثىَ٘ؽ٘د فّ ٜجفٞز
"سأط" ٍِ ثىؼالقز ٗقٌ دئػجفضٔ مؼَ٘د أٗ أػَذر إػجفٞز ىيؾذٗه ثىَ٘ؽ٘د فّ ٜجفٞز "ثألؽشثف" ٍِ
ثىؼالقز .فٕ ٜزٓ ثىقجىزَٝ ،نْل ػي ٚعذٞو ثىَغجه إػجفز ثىؼَ٘د "ٍؼ ّشف ثىَ٘سد" ٍِ ؽذٗه "ثىَ٘سدُٗ"
إى ٚؽذٗه "ثىَْضؾجس"ٝ .غضخذً  Accessدؼذ رىل سقٌ ٍؼشّف ثىَ٘سد ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ىضقذٝذ
ٍ٘قغ ثىَ٘سد ثىظقٞـ ىنو ٍْضؼ.
ٝغَ ٚثىؼَ٘د "ٍؼشّف ثىَ٘سد" ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٍفضجؿ خجسؽٝ .ٜؼذ ثىَفضجؿ ثىخجسؽٍ ٕ٘ ٜفضجفج ً
ثعجعٞج ً آخش ىيؾذٗهٗ .ىزىل ٝؼضذش ثىؼَ٘د "ٍؼشّف ثىَ٘سد" ٍفضجفج ً خجسؽٞج ً ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٗأعجعٜ
أٝؼج ً ف ٜؽذٗه "ثىَ٘سدُٗ".

صقً٘ دض٘فٞش أعجط ػٌ ثىؾذثٗه ثىَشصذطز ػِ ؽشٝق صأعٞظ أصٗثػ ٍِ ثىَفجصٞـ ثألعجعٞز ٗثىخجسؽٞز .فٜ
فجىز ػذً ثىضأمذ ٍِ ثىؾذثٗه ثىض ٜصشضشك ف ٜأػَذر شجةؼزٝ ،ضٌ صؼشٝف ػالقز سأط دأؽشثف ىؼَجُ
فجؽز ثىؾذٗى ِٞثىَ٘ؽ٘د ِٝف ٜثىؼالقز إى ٚػَ٘د ٍشضشك دَْٖٞج.
إنشبء عالقت أطراف بأطراف
فنش ف ٜثىؼالقز د ِٞؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٗؽذٗه "ثىطيذجس".
قذ ٝضؼَِ ؽيخ ٗثفذ أمغش ٍِ ٍْضؼ .ػي ٚثىؾجّخ ثٟخشَٝ ,نِ أُ ٝظٖش ٍْضؼ ٗثفذ ف ٜػذر ؽيذجس.
ً
ٗىزىل ،قذ ٝنُ٘ ىنو عؾو ف ٜؽذٗه "ثىطيذجس" ػذر عؾالس ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس"ٗ .قذ ٝنُ٘ أٝؼج ىنو
عؾو ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ػذر عؾالس ف ٜؽذٗه "ثىطيذجس"ٝ .غَٕ ٚزث ثىْ٘ع ٍِ ثىؼالقجس ػالقز
أؽشثف دأؽشثف ،فٞظ ٝنُ٘ ألٍْ ٛضؼ ػذر ؽيذجس؛ ٗٝنُ٘ أل ٛؽيخ ػذر ٍْضؾجس .الفع أّٔ ٍِ ثىٌَٖ
المضشجف ػالقجس أؽشثف دأؽشثف د ِٞثىؾذثٗه أُ صؼغ ؽجّذ ٜثىؼالقز ف ٜثالػضذجس.
صضؼَِ ٍ٘ثػٞغ ثىؾذٗى — ِٞثىطيذجس ٗثىَْضؾجس — ػالقز أؽشثف دأؽشثف ٍَج ٝؤد ٙإى ٚظٖ٘س
ٍشنيز .إلدسثك ٕزٓ ثىَشنيز صخٞو أّل صقجٗه إّشجء ػالقز د ِٞثىؾذٗى ِٞدئػجفز ثىققو "ٍؼشّف ثىَْضؼ"
إى ٚؽذٗه "ثىطيذجس" .صقضجػ ىيقظ٘ه ػي ٚػذر ٍْضؾجس ىنو أٍش ألمغش ٍِ عؾو ٗثفذ ف ٜؽذٗه
"ثىطيذجس" ىنو أٍش .قذ صضنشس ٍؼيٍ٘جس ثألٍش ف ٜمو طف ٍشصذؾ دأٍش ٗثفذ — ٍَج ٝضغذخ ف ٜإّشجء
صظَ ٌٞغٞش فؼجه ٝق٘دك إى ٚدٞجّجس غٞش دقٞقز .عضقغ فّ ٜفظ ٕزٓ ثىَشنيز إرث صٌ ٗػغ ثىققو "ٍؼشّف
ثىطيخ" ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" — قذ صؾذ أمغش ٍِ عؾو ىنو ٍْضؼ ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" .مٞف َٝنْل
فو ٕزٓ ثىَشنيز؟
صضَغو ثإلؽجدز ف ٜإّشجء ؽذٗه عجىظ ٝغَ ٚؽذٗه ثى٘طو ،ثىزٝ ٛقغٌ ػالقز أؽشثف دأؽشثف إى ٚػالقضِٞ
سأط دأؽشثفٝ .ضٌ إدسثػ ثىَفضجؿ ثألعجع ٍِ ٜمال ثىؾذٗى ِٞإى ٚثىؾذٗه ثىغجىظٍَ .ج ٝؤد ٛإى ٚقٞجً
ثىؾذٗه ثىغجىظ دضغؾٞو مو صطجدق أٗ ٍغٞو ف ٜثىؼالقز.

َٝغو مو عؾو ف ٜؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس" دْذ عطش ٗثفذ ف ٜثىطيخٝ .ضنُ٘ ثىَفضجؿ ثألعجع ٜىؾذٗه
"صفجطٞو ثىطيذجس" ٍِ فقي — ِٞثىَفجصٞـ ثىخجسؽٞز ٍِ ؽذثٗه "ثىطيذجس" ٗ"ثىَْضؾجس" .ال ٝؼَو
ثعضخذثً ثىققو "ٍؼشّف ثىطيخ" ٗفذٓ ٍغو ثىَفضجؿ ثألعجع ٜىٖزث ثىؾذٗه ،ألّٔ َٝنِ أُ ٝنُ٘ ىيطيخ
ثى٘ثفذ ػْجطش خط٘ؽ ٍضؼذدرٝ .ضٌ صنشثس "ٍؼشّف ثىطيخ" ىنو دْذ عطش ف ٜثىطيخ ،ال ٝضؼَِ ثىققو قٌٞ
فشٝذرٗ .مزىل ال ٝؼَو ثعضخذثً ثىققو "ٍؼشّف ثىَْضؼ" فٞظ َٝنِ ظٖ٘س ٍْضؼ ٗثفذ ف ٜػذر ؽيذجس
ٍخضيفزٗ .ىنِ دثةَج ً ْٝضؼ ثىققالُ ثالعْجُ ٍؼج ً ق ٌٞفشٝذر ىنو عؾو.
ف ٜقجػذر دٞجّجس ٍذٞؼجس ثىَْضؼ ،ال ٝشصذؾ مو ٍِ ؽذٗه "ثىطيذجس" ٗؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٍذجششر .دذالً ٍِ
رىلٝ ،شصذطج دطشٝقز غٞش ٍذجششر ٍِ خاله ؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس"ٝ .ضٌ صقذ ٌٝػالقز أؽشثف دأؽشثف
د ِٞثىطيذجس ٗثىَْضؾجس ف ٜقجػذر ثىذٞجّجس دجعضخذثً ػالقض ٜسأط دأؽشثف:



صشدؾ د ِٞمو ٍِ ؽذٗه "ثىطيذجس" ٗؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس" ػالقز سأط دأؽشثف .قذ ٝنُ٘ ىنو ؽيخ
أمغش ٍِ دْذ عطشٗ ،ىنِ مو دْذ عطش ٝشصذؾ دطيخ ٗثفذ فقؾ.
صشدؾ د ِٞمو ٍِ ؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٗؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس" ػالقز سأط دأؽشثف .قذ ٝقضشُ دنو ٍْضؼ
أمغش ٍِ ػْظش خؾ ٗثفذٗ ،ىنِ ٝشٞش مو دْذ عطش إىٍْ ٚضؼ ٗثفذ.
ٍِ ؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس"َٝ ،نْل صقذٝذ مجفز ثىَْضؾجس ثىَ٘ؽ٘در ػَِ ؽيخ ٍؼَٝ .ِٞنْل أٝؼج ً
صقذٝذ مجفز ثىطيذجس ثىخجطز دَْضؼ ٍؼ.ِٞ
دؼذ صؼَ ِٞؽذٗه "صفجطٞو ثىطيذجس"ٝ ،ؾخ أُ صظٖش قجةَز ثىؾذثٗه ٗثىقق٘ه مَج ٝي:ٜ

إنشبء عالقت رأس برأس
صؼذ ػالقز سأط دشأط ّٕ٘ ٜع آخش ٍِ أّ٘ثع ثىؼالقجس .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،ثفضشع أّل صقضجػ ىضغؾٞو
ٍؼيٍ٘جس ف٘ه دؼغ ثىَْضؾجس ثإلػجفٞز ثىض ٜقيٞالً ٍج صقضجؽٖج أٗ ٝضٌ صطذٞقٖج ػي ٚػذد قيٞو ٍِ
ثىَْضؾجسٝ .ؾخ ٗػغ ٕزٓ ثىَؼيٍ٘جس ف ٜؽذٗه ٍْفظو ٗرىل دغذخ ػذً ثىقجؽز إىٖٞج ف ٜمغٞش ٍِ
ثألفٞجُٗ ،ألُ صخضٕ ِٝزٓ ثىَؼيٍ٘جس ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٝؤد ٛىظٖ٘س ٍغجفجس فجسغز ىنو ٍْضؼ ٝضٌ
صطذٞقٖج ػيٝ .ٔٞضٌ ثعضخذثً ثىققو "ٍؼشّف ثىَْضؼ" مَفضجؿ أعجعٍ ٜغيَج فذط ف ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس".
صنُ٘ ثىؼالقز د ِٞثىؾذٗه ثإلػجفٗ ٜؽذٗه "ثىَْضؾجس" ٕ ٜػالقز سأط دشأط٘ٝ .ؽذ ىنو عؾو فٜ
ؽذٗه "ثىَْضؾجس" عؾو ٗثفذ ٍطجدق ىٔ ف ٜثىؾذٗه ثإلػجفٝ .ٜؾخ ػْذ صؼشٝف ٍغو ٕزٓ ثىؼالقز أُ
ٝشضشك مال ثىؾذٗى ِٞف ٜفقو ٍشضشك.
ػْذ ثىقجؽز ىؼالقز سأط دشأط ف ٜقجػذر ثىذٞجّجسٝ ،ؾخ ثىضفنٞش فَٞج إرث مجُ َٝنْل ٗػغ ثىَؼيٍ٘جس ٍِ
ؽذٗى ِٞف ٜؽذٗه ٗثفذ ٍؼجً .ف ٜفجىز ػذً ثىشغذز ف ٜثىقٞجً دزىل سدَج ألّٔ ٝضغذخ ف ٜظٖ٘س ثىنغٞش ٍِ
ثىَغجفجس ثىفجسغز ،صظٖش ثىقجةَز ثىضجىٞز مٞفٞز صقذ ٌٝثىؼالقز ف ٜثىضظَ:ٌٞ



إرث مجُ ٍ٘ػ٘ع ثىؾذٗىّ ٕ٘ ِٞفغَٔٝ ،نْل إػذثد ثىؼالقز دجعضخذثً ّفظ ثىَفضجؿ ثألعجع ٜف ٜمال
ثىؾذٗى.ِٞ
إرث مجُ ىنو ؽذٗه ٍِ ثىؾذٗىٍ٘ ِٞػ٘ع ٍخضيف دَفجصٞـ أعجعٍ ٔٞخضيفز ،ثخضش أفذ ثىؾذثٗه ٗقٌ دئدسثػ
ٍفضجفٔ ثألعجع ٜمَفضجؿ خجسؽ ٜف ٜثىؾذٗه ثٟخش.
ٝغجػذ صقذٝذ ثىؼالقجس د ِٞثىؾذثٗه ػي ٚصأمٞذ ٗؽ٘د ثىؾذثٗه ٗثألػَذر ثىظقٞقز .ػْذ ٗؽ٘د ػالقز سأط
دشأط أٗ سأط دأؽشثفٝ ،ؾخ أُ صشضشك ثىؾذثٗه ثىَ٘ؽ٘در فٕ ٜزٓ ثىؼالقجس ف ٜػَ٘د أٗ أػَذر
ٍشضشمز .ػْذ ٗؽ٘د ػالقز أؽشثف دأؽشثفٝ ،ؾخ أُ ٝضٌ صقذ ٌٝثىؼالقز ٍِ خاله ؽذٗه عجىظ.

تنقٍت التصوٍن
دَؾشد ثىقظ٘ه ػي ٚثىؾذثٗه ٗثىقق٘ه ٗثىؼالقجس ثىَطي٘دزٝ ،ؾخ إّشجء ثىؾذثٗه دَْجرػ دٞجّجس ٗصؼذتضٖج
ٍٗقجٗىز ثىؼَو ٍغ ثىَؼيٍ٘جس :إّشجء ثعضؼالٍجس ٗإػجفز عؾالس ؽذٝذر ٕٗنزثٝ .غجػذ ثىقٞجً دزىل ػيٚ
صَٞٞض ثىَشجمو — ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،قذ صقضجػ إلػجفز ػَ٘د ىٌ ٝضٌ إدسثؽٔ أعْجء ٍشفيز ثىضظَ ٌٞأٗ
صقغ ٌٞؽذٗه إى ٚؽذٗى ِٞإلصثىز ثىضنشثس.
صأمذ أّٔ َٝنْل ثعضخذثً قجػذر ثىذٞجّجس ىيقظ٘ه ػي ٚثإلؽجدجس ثىَشغ٘دز .قٌ دئّشجء ٍغ٘دثس ىيَْجرػ
ٗثىضقجسٝش ٗسثؽغ ظٖ٘س ثىذٞجّجس ثىَض٘قؼز .ثدقظ ػِ أ ٛصنشثس غٞش ػشٗس ٛىيذٞجّجس ٗف ٜفجىز ثىؼغ٘س
ػيٝ ٔٞضٌ صغٞٞش ثىضظَ ٌٞإلصثىضٔ.
دَْٞج صقً٘ دضؾشدز قجػذر دٞجّجصل ثألٗىٞز ،عضنضشف ٗؽ٘د ٍغجفز ىيضقغْٞجس .فَٞج ٝي ٜدؼغ ثألشٞجء ثىضٜ
ٝؾخ ثىضققق ٍْٖج:









ٕو صٌ ّغٞجُ أ ٔٝأػَذر؟ إرث فذط رىلٕ ،و صْضَ ٜثىَؼيٍ٘جس ىيؾذٗه ثىَ٘ؽ٘د؟ إرث مجّش ٍؼيٍ٘جس ف٘ه
شٜء آخش ،قذ صقضجػ إلّشجء ؽذٗه آخش .قٌ دئّشجء ػَ٘د ىنو ػْظش ٍؼيٍ٘ز صشٝذ صؼقذٔ .إرث ىٌ صضَنِ ٍِ
فغجح ثىَؼيٍ٘جس ٍِ أػَذر أخش ٍِ ،ٙثألفؼو إّشجء أػَذر ؽذٝذر ىٖج.
ٕو ْٕجك أػَذر غٞش ػشٗسٝز ألّٔ َٝنِ فغجدٖج ٍِ فق٘ه ٍ٘ؽ٘در؟ — فغجح ثىغؼش ثى َُخفغ ٍِ عؼش
ثىضؾضةز ػي ٚعذٞو ثىَغجه — إّٔ ٍِ ثألفؼو ثىقٞجً دزىل فقؾٗ ،صؾْخ إّشجء أػَذر ؽذٝذر.
ٕو قَش دئدخجه ٍؼيٍ٘جس ٍضنشسر أمغش ٍِ ٍشر ف ٜثىؾذثٗه؟ إرث فذط رىل ،فٞؾخ صقغ ٌٞثىؾذٗه إىٚ
ؽذٗى ِٞدَْٖٞج ػالقز سأط دأؽشثف.
ٕو ٘ٝؽذ ؽذثٗه فٖٞج فق٘ه ٍضؼذدر ٗػذد ٍقذٗد ٍِ ثىغؾالس ٗثىؼذٝذ ٍِ ثىقق٘ه ثىفجسغز ف ٜعؾالس
ٍفشدر؟ إرث فذط رىل ،فنش ف ٜإػجدر صظَ ٌٞثىؾذٗه دقٞظ ٝنُ٘ ف ٔٞػذد قيٞو ٍِ ثىقق٘ه ٗعؾالس أمغش.
ٕو صٌ صقغ ٌٞمو ػْظش ٍؼيٍ٘ز إى ٚأؽضثء طغٞشر ٍفٞذر؟ إرث أسدس ػَو صقشٝش أٗ فشص أٗ دقظ أٗ فغجح
ٗفقج ً ىؼْظش ٍؼيٍ٘جسٝ ،ؾخ ٗػغ ٕزث ثىؼْظش ف ٜثىققو ثىخجص دٔ.
ٕو ٝقض٘ ٛمو ػَ٘د ػيٍ ٚؼيٍ٘ز ف٘ه ٍ٘ػ٘ع ثىؾذٗه؟ إرث ىٌ ٝنِ مزىل ،فقذ صْضَ ٜإى ٚؽذٗه آخش.
ٕو صٌ صقذ ٌٝمو ثىؼالقجس د ِٞثىؾذثٗه ،إٍج د٘ثعطز فق٘ه ثىَشضشمز أٗ ؽذٗه عجىظ؟ صضطيخ ػالقض ٜسأط
دشأط ٗسأط دأؽشثف ٗؽ٘د أػَذر ٍشضشمزٗ .صضطيخ ػالقز أؽشثف دأؽشثف ٗؽ٘د ؽذٗه عجىظ.
تنقٍت جدول "الونتجبث"
ثفضشع أُ مو ٍْضؼ ف ٜقجػذر دٞجّجس ٍذٞؼجس ثىَْضؾجس ٝقغ أعفو فتز ػجٍزٍ ،غو ف٘ثصـ ثىشٖٞز ٗثىض٘ثدو
ٍٗأم٘الس ثىذقش .قذ ٝضؼَِ ؽذٗه "ثىَْضؾجس" فقو ٝظٖش فتز مو ٍْضؼ.
ثفضشع أّٔ دؼذ ثخضذجس ٗصْقٞز صظَ ٌٞقجػذر ثىذٞجّجس ,قشسس صخضٗ ِٝطف ثىفتز ٗثعَٖج .إرث صٌ إػجفز
فقو "ٗطف ثىفتز" إى ٚؽذٗه "ثىَْضؾجس"ٝ ،ؾخ صنشثس ٗطف مو فتز ىنو ٍْضؼ ٝقغ أعفو ٕزٓ ثىفتز —
ال ٝنُ٘ رىل فالً طقٞقجً.
ثىقو ثألفؼو ٕ٘ أُ صْشب ٍ٘ػ٘ع "فتجس" ؽذٝذ ف ٜقجػذر ثىذٞجّجس ىضؼقذٔ ٗصؼقخ ؽذٗىٔ ٍٗفضجفٔ
ثألعجعَٝ .ٜنْل دؼذ رىل إػجفز ٍفضجؿ أعجع ٍِ ٜثىؾذٗه "فتجس" إى ٚؽذٗه "ثىَْضؾجس" مَفضجؿ
خجسؽ.ٜ
ٝشدؾ ثىؾذٗالُ "ثىفتجس" ٗ"ثىَْضؾجس" ػالقز سأط دأؽشثفَٝ :نِ أُ صضؼَِ ثىفتز أمغش ٍِ ٍْضؼ ٗثفذ،
دَْٞج ْٝضَ ٜمو ٍْضؼ إى ٚفتز ٗثفذر فقؾ.

ػْذ ٍشثؽؼز دْٞز ثىؾذٗه ،ثدقظ ػِ ثىَؾَ٘ػجس ثىَضنشسر .ػي ٚعذٞو ثىَغجه ،ؽشح ؽذٗه ٝقض٘ ٛػيٚ
ثألػَذر ثىضجىٞز:









ٍؼشّف ثىَْضؼ
ثالعٌ
ٍؼشّف ثىَْضؼ 1
ثالعٌ 1
ٍؼشّف ثىَْضؼ 2
ثالعٌ 2
ٍؼشّف ثىَْضؼ 3
ثالعٌ 3
ٝنُ٘ مو ٍْضؼ ػذجسر ػِ ٍؾَ٘ػز ٍضنشسر ٍِ ثألػَذر ثىض ٜصخضيف ػِ غٞشٕج فقؾ دئػجفز سقٌ فّٖ ٜجٝز
ثعٌ ثىؼَ٘د .ػْذ ٍشجٕذر ػَ٘د ٍُشقٌ دٖزٓ ثىطشٝقزٝ ،ؾخ ثىشؽ٘ع إى ٚثىضظَ.ٌٞ
إُ ٍغو ٕزث ثىضظَ ٌٞدٔ ثىنغٞش ٍِ ثألخطجءٗ ،خجطز دجىْغذز ىيَذضذة ،ِٞألّٔ ٝؼطشك إىٗ ٚػغ فذ أػيٚ
ألسقجً ثىَْضؾجسٍ .ج أُ ٝضٌ صؾجٗص ٕزث ثىقذٝ ،ؾخ إػجفز ٍؾَ٘ػز ؽذٝذر ٍِ ثألػَذر إى ٚدْٞز ثىؾذٗه
ٗصيل ٍَٖز إدثسٝز ػخَز.
ص٘ؽذ ٍشنيز أخش ٜٕٗ ٙأُ ثىَ٘سد ِٝثىزٝ ِٝقو ػذد ٍْضؾجصٌٖ ػِ ثىقذ ثألقظ ٚعٖٞذسُٗ دؼغ
ثىَغجفزٗ ،عضظذـ ثألػَذر ثإلػجفٞز فجسغز ٍِ .أمغش ثألخطجء خط٘سر فٕ ٜزث ثىضظَ ٕ٘ ٌٞصْفٞز ػذر
ٍٖجً طؼذزٍ ,غو فشص ثىؾذٗه ٗفٖشعضٔ د٘ثعطز ٍؼشّف ثىَْضؼ ٗثعَٔ.
ميَج سأٝش ٍؾَ٘ػجس ٍضنشسر سثؽغ ثىضظَ ٌٞؽٞذثً ٍغ ثىضأمذ ٍِ صقغ ٌٞثىؾذٗه .ف ٜثىَغجه ثىغجدق ٝنُ٘
ٍِ ثألفؼو ثعضخذثً ؽذٗى ِٞأفذَٕج ىيَ٘سدٗ ِٝثٟخش ىيَْضؾجس ٗٝضٌ سدطَٖج د٘ثعطز ٍؼشّف ثىَ٘سد.
تطبٍق قىاعد التسىٌت
َٝنْل صطذٞق ق٘ثػذ صغ٘ٝز ثىذٞجّجس (ثىض ٜصغَ ٚأفٞجّج ً ق٘ثػذ ثىضغ٘ٝز فقؾ) مخط٘ر عجّٞز ف ٜثىضظَٝ .ٌٞضٌ
ثعضخذثً ٕزٓ ثىق٘ثػذ ىيضأمذ ٍِ دْجء ثىؾذثٗه دشنو طقٞـ .صغَ ٚػَيٞز صطذٞق ثىق٘ثػذ ػي ٚصظَ ٌٞقجػذر
ثىذٞجّجس دضغ٘ٝز قجػذر ثىذٞجّجس أٗ ثىضغ٘ٝز فقؾ.
صضدثد إَٔٞز ٗفجةذر ثىضغ٘ٝز دؼذ صقذ ٌٝمجفز ثىَؼيٍ٘جس ٗثى٘ط٘ه إى ٚثىضظَ ٌٞثىَذذة .ٜصنَِ ثىفنشر فٜ
ٍغجػذصل ػي ٚثىضأمذ ٍِ صقغ ٌٞػْجطش ثىَؼيٍ٘جس إى ٚؽذثٗه ٍْجعذز .ال َٝنْل د٘ثعطز ثىضغ٘ٝز ثىضأمذ
ٍِ طقز مجفز ػْجطش ثىذٞجّجس ىذذء ثىؼَو دٖج.
ٝضٌ صطذٞق ثىضغ٘ٝز دْظجً ٍضؼجقخٝ ،ؾخ ثىضأمذ ف ٜمو خط٘ر أُ ثىضظَ ٌٞقذ ٗطو إىٍ ٚج ٝغَ" ٚثىَْجرػ
ثىؼجدٝز"ٝ .ضٌ قذ٘ه خَغز َّجرػ ػجدٝز — ٍِ ثىَْ٘رػ ثألٗه فض ٚثىَْ٘رػ ثىخجٍظٝ .ض٘عغ ٕزث ثىَقجه
ف ٜششؿ ثىَْجرػ ثىغالعز ثألٗى ،ٚألّٖج ٍطي٘دز ىَؼظٌ صظََٞجس ق٘ثػذ ثىذٞجّجس.

النوىذج العبدي األول
ٝقشس ثىَْ٘رػ ثىؼجد ٛثألٗه ٗؽ٘د قَٞز ٍفشدر ف ٜمو صقجؽغ أػَذر أٗ طف٘ف ٗىٞظ قجةَز ق .ٌٞػي ٚعذٞو
ثىَغجه ،ال َٝنِ إدخجه أمغش ٍِ عؼش ٗثفذ ف ٜفقو ٝغَ" ٚثىغؼش" .إرث مْش صؼضقذ أُ مو صقجؽغ ىيظف٘ف
ٗثألػَذر ٝنُ٘ مجىخيٞز ،فئُ مو خيٞز صقض٘ ٛػي ٚقَٞز ٗثفذر فقؾ.
النوىذج العبدي الثبنً
ٝضطيخ ثىَْ٘رػ ثىؼجد ٛثىغجّ ٜأُ ٝؼضَذ مو ػَ٘د دال ٍفضجؿ ثػضَجدثً ميٞج ً ػي ٚثىَفضجؿ ثألعجع ٜدأمَئ
ٗىٞظ ؽضءثً ٍْٔ فقؾٝ .ضٌ صطذٞق ٕزٓ ثىقجػذر ػْذٍج ٝضنُ٘ ثىَفضجؿ ثألعجع ٍِ ٜػذر أػَذر .ػي ٚعذٞو
ثىَغجه ،ثفضشع أُ ْٕجك ؽذٗه ٝقض٘ ٛػي ٚثألػَذر ثىضجىٞز فٞظ ُٝنُ٘ "ٍؼشّف ثىطيخ" ٗ"ٍؼشّف
ثىَْضؼ" َٕج ثىَفضجؿ ثألعجع:ٜ




ثعٌ ٍؼشّف ثىطيخ
ٍؼشّف ثىَْضؼ (ٍفضجؿ أعجع)ٜ
ثعٌ ثىَْضؼ
ٝخجىف ٕزث ثىضظَ ٌٞثىَْ٘رػ ثىؼجد ٛثىغجّ ،ٜألُ ثعٌ ثىَْضؼ ٝغضْذ إىٍ ٚؼشّف ثىَْضؼ ٗىٞظ إىٍ ٚؼشّف
ثىطيخ ٗدزىل فٖ٘ ال ٝؼضَذ ػي ٚثىَفضجؿ ثألعجع ٜدأمَئٝ .ؾخ إصثىز ثعٌ ثىَْضؼ ٍِ ثىؾذٗهْٝ .ضَٕ ٜزث
ثىَْضؼ إى ٚؽذٗه ٍخضيف (ؽذٗه ثىَْضؾجس).
النوىذج العبدي الثبلث
ٝضطيخ ثىَْ٘رػ ثىؼجد ٛثىغجىظ ىٞظ فقؾ ثػضَجد مو ػَ٘د دال ٍفضجؿ ػي ٚثىَفضجؿ ثألعجع ٜدأمَئٗ ،ىنِ أُ
صؼضَذ ٕزٓ ثألػَذر ػي ٚدؼؼٖج ثىذؼغ.
دَؼْ ٚآخشٝ ،ؾخ أُ ٝؼضَذ مو ػَ٘د دال ٍفضجؿ ػي ٚثىَفضجؿ ثألعجع ٜفقؾ دُٗ شٜء آخش .ػي ٚعذٞو
ثىَغجه ،ثفضشع ٗؽ٘د ؽذٗه ٝقض٘ ٛػي ٚثألػَذر ثىضجىٞز:






ٍؼشّف ثىَْضؼ (ٍفضجؿ أعجع)ٜ
ثالعٌ
SRP
ثىخظٌ
ثفضشع أُ "ثىخظٌ" ٝؼضَذ ػي ٚعؼش ثىذٞغ دجىضؾضةز ثى َُقضشؿٝ .خجىف ٕزث ثىؾذٗه ثىَْ٘رػ ثىؼجد ٛثىغجىظ
فٞظ ٝؼضَذ ثىؼَ٘د دال ٍفضجؿ ٕٗ٘ "ثىخظٌ" ػي ٚػَ٘د دال ٍفضجؿ آخش ٕٗ٘ ُٝ .SRPقظذ دؼذً ثػضَجد
ثىؼَ٘د أّٔ َٝنْل صغٞٞش أ ٛػَ٘د دال ٍفضجؿ دُٗ ثىضأعٞش ػي ٚأ ٛػَ٘د آخش .إرث قَش دضغٞٞش ثىقَٞز فٜ
ثىققو " ،"SRPصضغٞش قَٞز فقو "ثىخظٌ" ٗفقج ً ىزىل ٍِٗ ،عٌ ٍخجىفز ٕزٓ ثىقجػذر .فٕ ٜزٓ ثىقجىزٝ ،ؾخ
ّقو فقو "ثىخظٌ" إى ٚؽذٗه آخش ٝؼضَذ ػيٍ ٚفضجؿ ثىققو .SRP

